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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 

 بررسي رابطه بين الگوهاي ارتباطي خانواده و احساس تنهايي 

 
∗رزيتا حيدري

 

 

 كه  امروزه  .سان موجودي اجتماعي است كه ارتباط و تعامل با ديگران يكي از نيازهاي اساسي اوست                  ان  :مقدمه
 بايد برقراري روابط صميمانه به عنوان        تنهاشوند، نه   انسان ها هرچه بيشتر به سمت تنهايي و انزوا سوق داده مي             

 به عنوان عاملي پرخطر در      يتنهايمساله  ه   بلكه بايد ب   ،هاي اصلي سالمت روان مورد بحث قرار گيرد        يكي از مولفه  
 بدون شك، الگوهاي ارتباطي خانواده  نقش مهمي را در             .هاي متعدد جسماني و رواني پرداخته شود       بروز بيماري 

رابطه بين الگوهاي ارتباطي    هدف از مطالعه حاضر     بنابراين  .  كنندكنترل، هدايت و ظهور احساس تنهايي ايفا مي        
 .باشدنهايي ميخانواده و احساس ت

 نفر از دانشجويان زن      217اي انتخاب گرديدند، شامل      اي چند مرحله    نمونه پژوهش كه به روش خوشه         :روش
گيري متغيرهاي پژوهش از پرسشنامه احساس تنهايي اجتماعي        براي اندازه .  متاهل دانشگاه پيام نور پاكدشت بودند     

فوئرنر و فيتزپاتريك،  (نظرشده الگوهاي ارتباطي خانواده      و پرسشنامه تجديد   (SELSA-S) و عاطفي بزرگساالن    
 .سؤاالت تحقيق با استفاده از همبستگي پيرسون و رگرسيون همزمان مورد تحليل قرار گرفت.  استفاده شد)2002

. داري وجود داشت  رابطه معني تنهايي  ها حاكي از آن بود كه بين الگوهاي ارتباطي خانواده و احساس               يافته :نتايج
كننده بيني همنوايي پيش  گيريو جهت گيري گفت و شنود      جهت،  الگوهاي ارتباطي خانواده  هاي  ز ميان عامل  ا

 .احساس تنهايي بود

تواند سبب كاهش احساس تنهايي و رضايت از زندگي          الگوهاي ارتباطي مناسب عامل مهمي است كه مي          :بحث
زمان اعضاي خانواده   دارند،  فت و شنود و تعامالت آزاد        تأكيد بر گ    هايي كه خانوادهدهد  مطالعات نشان مي  .  شود

هايي كه  كنند اما خانواده  درباره موضوعات مختلف صرف مي    تبادل نظر   زيادي را با يكديگر جهت ارتباط متقابل و          
 ها بيشتر الگوهاي ارتباطي مناسب ندارند، اعضا تعامل كمتري با هم داشته و احساس تنهايي در اعضاء اين خانواده                 

و عدم تعامل باز     اعضاي خانواده     و سلسله مراتب   و عقايد    نگرش ها  نواييهمهايي كه بر    چنين در خانواده  هم.  است
بر سالمت روان و    الگوهاي ارتباطي   در واقع     .كننداحساس تنهايي زيادي را تجربه مي     اعضاي خانواده   شود  تاكيد مي 

 .كرد  فراهم ها  خانوادهالگوهاي ارتباطيبهبود اي گذارد و بايد تمهيداتي را برشادكامي فرد تأثير مي

 .دانشجويان، الگوهاي ارتباطي خانواده، احساس تنهايي: كليدواژه ها
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