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 ده   یچک 

و  ییاحساس تنها ،یپرورفرزند یهاسبک سهیپژوهش مقا نیهدف از انجام ا هدف:

 یپژوهش تمام نیا یبود. روش: جامعه آمار یو عاد سرپرستیزنان ب یارتباط یهامهارت

بود که تعداد  9911محله شهر تهران در سال  یکننده به سرازنان سرپرست خانوار مراجعه

حجم نمونه، با توجه به حجم جامعه و مراجعه به  یبینفر بوده و تعداد تقر 963ها برابر با آن

ها پرسشنامه داده ینفر برآورد شد. ابزار گردآور 986و مورگان، برابر با  یجدول کرجس

( و 4332جرابک ) یارتباط یهاارت(، پرسشنامه مه9119) ندیبامر یفرزند پرور یهاسبک

ها توسط داده لیوتحلهی( بود. تجز9183) توناوکور لوایراسل، پ ییپرسشنامه احساس تنها

 هایو مهارت یینشان داد که احساس تنها جی: نتاهاافتهیصورت گرفت.  SPSS 24افزار نرم

دیگر عبارت(؛ بهP=30/3وجود دارد ) یتفاوت معنادار یو عاد سرپرستیدر زنان ب یارتباط

سرپرست در متغیر احساس های ارتباطی نمرات بیشتر و زنان بیزنان عادی در متغیر مهارت

تفاوت  اندازه اثر اینتنهایی نمرات بیشتری کسب کردند و این تفاوت معنادار است؛ با توجه به

های نتایج نشان داد که بین سبکهای ارتباطی کمترین تفاوت وجود دارد. همچنین در مهارت

 گریدعبارته(؛ بP=30/3سرپرست و عادی تفاوت معناداری وجود دارد )فرزند پروری زنان بی

عنادار تفاوت م نیکسب کردند و ا یشترینمرات ب یفرزند پرور هایسبک ریدر متغ یزنان عاد

 تواندیم یشناختانتوسعه و گسترش مداخالت رو قیتحق جی: بر اساس نتایریگجهیاست. نت

در زنان  ییو کاهش احساس تنها یارتباط هایمهارت ،یفرزند پرور یهاسبک یبه ارتقا
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 مقدمه

شاهد  سالمت رواندر زندگی امروزی بیش از هر زمان دیگری  شت و  ستیم که بهدا شارزایی ه  9تجارب ف

پور، ساای  حساان) گرددهای روحی و روانی در انسااان میاندازد و باعث بروز ناراحتیافراد را به مخاطره می

نیستند که در شرایط سختی  مستثنااز این امر  4(. زنان سرپرست خانوار9919نراقی، قره خانی و جعفری،

غباری بناب و حدادی کوهساااار، گردد )می هاآنکنند که این امر باعث کاهش ساااالمت روانی زندگی می

شدهیا(. تغییرات 9913 سئولیت در جوامع در دهه جاد ساختار خانواده، پذیرش م های اخیر، باعث تغییرات 

ده است. مواردی از قبیل فوت همسر، یا جدایی تر و استرس مضاع  برای اداره زندگی توسط زنان شبیش

(. زنان ساارپرساات خانواده، به علت وجود 9913از همساار نیازمند سااازگاری مجدد هسااتند )شااهبازی راد،

شار آسیب سرپرستی، جزء اق (. 4399آبادی، شوند )نازک تبار و علیپذیر جامعه محسوب میمشكالتی در 

شیانی و  شان (،9918) زارعچنانچه  نتایج فرا تحلیل  شكالت مهم این زنان داد که  از  ن به انواع  توانمیم

ای و غیررسمی سوادی و عدم آموزش، اشتغال در مشاغل حاشیهسوادی و کممشكالت جسمانی و روانی، بی

شبكهثبات و کمو بی سوی   هایدرآمد، عدم امنیت در تعامالت اجتماعی، تجربه خشونت در روابط، طرد از 

های اجتماعی و شاااغلی، عدم پذیری اقتصاااادی، عدم خودباوری، عدم مهارتماعی، عدم جامعهروابط اجت

شاره نمود سی به منابع ا ستر ست خانوار مجبور به ایفای نقشهمچنین  د سرپر ای در های چندگانهزنان 

سمانی، شكالت ج سئله آنان را با م ستند که اغلب در تعارض با یكدیگر قرار دارند و این م ی، روان جامعه ه

صادی، ارتباطی و ... مواجه می ضرتی پیما، نیک آبادی، مجد)نتایج پژوهش ، همچنین سازداقت   گنبد،  ح

  سارپرسات خانوار و زنان زندگی کیفیت کلی نمره بودن پایین از ، حاکی(9918،محمدباقر نوعی و  نوری

پذیری سااا وا بایتری از آسااایب هاآناین گروه زنان و فرزندان بود.  حمایتی اقدامات انجام ضااارورت

شان میروان سترس شناختی را ن ضور پدران، با ا سر و یا فرزندان با ح سه با زنان دارای هم دهند و در مقای

ی و های مالشوند. شاغل بودن، کار در منزل، مراقبت از فرزندان، نگرانیبیشتری برای اداره زندگی روبرو می

ست خانوار و فرزندان  طوربهفی عدم برخورداری از منابع حمایتی کا سرپر شانی زنان  سبب پری  هانآروزانه 

شان را بهزیستی خود و خانواده تیدرنهاکه  کندیمرا با مشكالت جسمی و روحی مواجه  هاآنشوند و می

های مهم (. یكی از زمینه9914ی، حاتمی و زهراکار، آبادبهرامشاااعبان زاده، زارع دهد )تحت تأثیر قرار می

اصااا الا زندگی اسااات.  گانهدههای اصااالی اسااات که یكی از مهارت 9های ارتباطیمهارت یموردبررسااا

تواند شااود که میاجتماعی و میان فردی گفته می-های روانی، به گروه بزرگی از مهارت2های زندگیمهارت

های مؤثر ارتباط برقرار کنند، مهارت طوربهبه افراد کمک کند تا تصااامیماتشاااان را با آگاهی اتخا، کنند، 

شته  یوزندگای و مدیریت شخصی خود را سازمان جهانی، گسترش دهند مقابله  ، یونیسباشند )سالم دا

های بین فردی و فرایند ارتباط شااوند؛ توانند درگیر کنشهای ارتباطی میمهارت واساا هبه(. افراد 4339

های خود را از طریق مبادله کالمی و غیرکالمی با افكار و احساااس یعنی فرایندی که افراد در آن اطالعات،

                                                           
1. mental health 

2. Female-headed households 

3. communication skills 

4. life skills 
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های ارتباطی توانایی گوش دادن فعاینه اساات که در روابط بین گذارند. یكی از مهارتیكدیگر در میان می

شارکت فعال در یک  موردتوجهفردی همواره  ست. این مهارت نوعی م شنودگفتبوده ا ست؛ فعالیتی که  و ا

(. مهار و نظم دهی 9919شااكوری، اساادی و صاااحبدل،کند )در انتقال منظور خویش، یاری می گوینده را

این مهارت  یطورکلبهکند و ها نیز نقش مهمی در برقراری، تداوم و ساالمت روابط اجتماعی ایفا میهیجان

سات و مهار  سات و عواط  دیگ هاآنناظر بر توانایی ابراز احسا ست )ران و نیز کنار آمدن با احسا والتون و ا

 موردم العه باید خانوار سرپرست زنان های ارتباطیدر م العات مهارت که نظریاتی از یكی(. 4390ایوب، 

 تحلیل ساا وا دارای فقر، مفهوم برخالف اجتماعی طرد مفهوم. اساات 9اجتماعی طرد گیرد نظریه قرار

سترده هایدامن چندبعدی و ست که گ ضای از فراتر ا .  دهدمی قرار موردتوجه را فقر درآمدی، و مادی ف

ست. ارتباطی پدیده یک عنوانبه آن نظر گرفتن در اجتماعی طرد دیگر مهم ویژگی  طرد مفهوم درواقع ا

ست که اجتماعی روابط به مع وف اجتماعی  هایگروه سایر و افراد محروم میان راب ه عدم یا راب ه بر ا

 زنان بین در معمویً(. 9918قربانی، انصاااری و محساانی، ؛ به نقل از 4336 بلیكمور،)دارد  تأکید جامعه

 طالق، درآمدی، فقر)اجباری  طرد اجتماعی (9 شااود:می ایجاد اجتماعی طرد نوع دو خانوار ساارپرساات

سته  طرد اجتماعی ( 4و غیره  بای سنین در تجرد انحرافی، اعمال  رویی،کم معلولیت، بیماری،)خودخوا

 از گیرند قرار اجتماعی طرد مورد یا و شوند خانوار م رود زنان سرپرست چنانچه لذا ( خودکشی به اقدام

برای مثال در  (.9918خواهند ماند )قربانی، انصاااری و محساانی،  محروم نیز های اجتماعیحمایت حداقل

وان زنان های ارتباطی در ارتقای ساااالمت ر( که به بررسااای آموزش مهارت9912پژوهش قمی و نجیمی )

های شكایت جسمانی، اض راب، های ارتباطی مؤلفهسرپرست خانوار پرداختند، بیان شد که تقویت مهارت

 عملكرد اجتماعی و افسردگی این گروه از زنان را کاهش داده است.

سبک  سئله  سائل مرتبط با خانواده و کودک م شیوه 2والدین یفرزند پروریکی از م ست،  هر خانواده  های ا
روری های  فرزند پها که سبکگیرد. این شیوهخاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش بکار می

ست  ازجملهشود، متأثر از عوامل مختلفی نامیده می صادی و غیره ا سی، اقت سیا عوامل فرهنگی، اجتماعی، 
سعدی،  صطالح 1931)ا شه یفرزند پرور(. ا ست. منظور از  شدهگرفته "بخشیزندگ"پریو به معنی  از ری ا
ر گیرند و بیانگمی به کارهایی اسیییت که والدین برای تربیت فرزندان خود های فرزند پروری، روششییییوه
ست که آننگرش سبت به فرزندان هایی ا ست که برای  خوددارندها ن شامل معیارها و قوانینی ا و همچنین 

فرهنگ، نژاد و  واسیییطهبهنند. ولی باید پذیرفت که رفتارهای فرزند پروری کفرزندان خویش وضیییی می
صادی تغییر میگروه ستمی، های اقت  بر فرزندان یمتفاوت امدهاییمتفاوت پ یتیترب هایسبک (.1931کند )ر

و  یرشد ذهن ساختار بر 9فرزند پروری یهاشناسان متوجه شدند که شیوه و جامعه یدارد. روانشناسان اجتماع
س یلیتحص شرفتیکودک، پ یعقل س ازجملهشناختی های رواناز جنبه ارییو ب ازگاری سبک تفکر فرزندان، 

ت مثب یرفتاری نوجوانان مانند پرخاشگری روی آوردن به مواد مخدر و الکل و خود ارزش مشکالت ،یاجتماع

                                                           
1. social exclusion 

2. Parenting style 

3. Parenting practices 



 درمانی کاربردی خانواده |                سیاها و همکاران |        ...     و یارتباط هایو مهارت ییاحساس تنها ،یپرورفرزند هایسبک سهیمقا   |931

 

 را هاآن از مراقبت که باکسانی کانکود روابط بر روانشناسان. دارد یدر کارها تأثیر فراوان تیو احساس موفق
 قلمداد اجتماعی و شناختی عاطفی، رشد عمده اساس را متقابل هایکنش این و نموده تأکید ؛دارندعهده به

 آثار که شودمی مختل کودک عاطفی امنیت بالطبی شود ایجاد عاطفی روابط این در اختاللی هرگاه. اندکرده

با توجه به ابعاد رفتاری )گرمی و کنترل(، دیاز سییه نو   (.1931)خانلری،  گرددمی منعکس وی رفتار در آن
)اقتدار  بخشنانیاطمرا برای والدین ارائه نمود، الگوی رفتاری قاطی و  یفرزند پرورالگوی رفتاری یا سییبک 

رای سییبک (. والدین دا9( و الگوی رفتاری آزاد )سییهل گیرانه2گیر )مسییتبدانه(، الگوی رفتاری سییخت1گرایانه
مقتدرانه در امر تربیت فرزندان خود، کنترل و گرمی زیاد، والدین مسیییتبد، کنترل زیاد و گرمی  یفرزند پرور

سهل گیر کنترل کم و گرمی زیاد اعمال می های الزم ، مهارتیفرزند پرورهای نمایند. مهارتکم و والدین 
نوجوانی تربیت کنند تا آنان، عالوه بر احسیییاس برای والدین اسیییت که نگونه فرزندان خود را از کودکی تا 

شان پیدا می سبت به خود سندخوب و مثبتی که ن شدی نیز بر ستمی،  کنند، به کمال ر (. نیمروزی 1931)ر
شیوه سه  صوص مقای صابر  در پژوهش خود در خ شاغل و  یفرزند پرورهای ناوخی و محمدی  در بین زنان 

مقتدرانه  یفرزند پروررسیدند که مادران شاغل سرپرست خانوار سبک  دار سرپرست خانوار به این نتیجهخانه
دهند، همچنین بین تعداد فرزندان و انتخاب قرار می مورداسییتفادهدار سییرپرسییت خانوار را بیش از زنان خانه

 (. مادرانی که1931رابطه مثبت معنادار وجود داشت )نیمروزی،  دو گروهمستبدانه در بین  یفرزند پرورسبک 
یی که این باور را ندارند موفقیت هاآنکنند در مقایسیییه با خود را در انجام وظایف مادرانه توانمند ارزیابی می

شتری را تجربه می سبکبی شیوه یفرزند پرورهای کنند و  سبک مقتدرانه و  م و پذیرا های گرمثبتی مانند 
 (.  2112)فینالیسون، دهند برای تعامل را ارائه می

سوی دیگران  هک آنجا از شكل تنهایی، انزوا، طرد و عدم درک از  سر، با م ست خانوار و فاقد هم سرپر زنان 

بینی پیامدهای منفی وضعیت این زنان ترین عامل جهت پیشهای اجتماعی، مهماند و فقدان حمایتمواجه

ست ) ست که در آن فرد فقدان  2احساس تنهایی(. 9910خان احمدی، اتفاقی و قادری بگه جان، ا حالتی ا

صلی و مهمی مانند احساس نام لوب فقدان یا روابط با دیگران را ادراک یا تجربه می صر ا شامل عنا کند و 

و از دست دادن س ح کیفی روابط با  رفتهازدستهای ناخوشایند و منفی روابط از دست دادن همدم، جنبه

ست )دی یانگ گیرولد،  سكیوز، ویلیامز و وایس، ؛ به نق9118دیگری ا احساس  گریدعبارتبه(. 4394ل از ا

ست که  شایند ا عدم ان باق بین روابط میان فردی واقعی و روابط  جهیدرنتتنهایی، یک تجربه عاطفی ناخو

به وجود می مانی شاااخه  قل از  کوالتر9121پپالئوو و پرلمن، ) دیآآر به ن عاری   هرچند(. 4399، 0؛  ت

ساس تنهایی  ست؛ اما همگی  شدهارائهمتعددی از اح شترک هاآنا سه مؤلفه بنیادی م اند: اول اینكه، در 

ستی ساس تنهایی از نبود یا کا شی می شدهادراکهای اح شود. دوم در دنیای اجتماعی و ارتباطات فرد نا

ضعیت عینی و ست تا یک و شتر یک حالت ،هنی ا ساس تنهایی بی ساس تنهایی کهنیاآخر  اینكه، اح ، اح

                                                           
1. authoritarian 

2. authoriative 

3. uninvolved 

4. loneliness 

5. Qualter 
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؛ به نقل از خان 4392افزا و مایه نگرانی اسااات )جارمكا و همكاران، انگیز، غمای ناخوشاااایند، حزنتجربه

اند که بین احساس تنهایی با سالمت روان ها نشان داده(. پژوهش9910احمدی، اتفاقی و قادری بگه جان، 

سترس، اض راب پایین راب ه معناداری وجود دارد، عالوه ب ر این، احساس تنهایی منجر به مشكالتی چون ا

سردگی می شكالت درونی و اف ستگی مثبتی با م ساس تنهایی همب ست که اح شود و نتایج حاکی از آن ا

سردگی  (  نیز بر 9910خان احمدی، اتفاقی و قادری بگه جان )(. در پژوهش 9912شریفی، دارد )مانند اف

ساس تنهایی ست و  تفاوت میزان اح سرپر ست ریغزنان  شاره سرپر ست خانوار  شدها سرپر ست که زنان  ا

ت ای بین زنان سرپرسرسد که با مقایسهکنند. لذا یزم به نظر میبیشتر از زنان عادی احساس تنهایی می

بیان  چهآنشناختی اطالعاتی مفید کسب کنیم. نهایتاً با توجه به بعضی از مسائل روان ازنظرخانوار و عادی 

 شد،  هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به  سؤایت زیر است:

 ت؟عادی متفاوت اس وزنانسرپرست زنان بی یفرزند پرورهای آیا  سبک .9

 است؟ متفاوت عادی و سرپرستبی زنان تنهایی احساس  آیا .4

 است؟ متفاوت عادی و سرپرستبی زنان ارتباطی هایمهارت  آیا .9

 

 روش

 -یاز نوع عل یفیتوصااا قیو روش تحق یدانیم تیموقع برحساااب ،یادیهدف، بن برحساااب قیتحق نیا

سه ست خانوار مراجعه آماری جامعه .بودای مقای سرپر ضر تمامی زنان  سراهای محله تحقیق حا کننده به 

ی در این پژوهش ریگنمونه د روشنفر بو 963برابر با  هاآنکه تعداد  بودند 9911شاااهر تهران  در ساااال 

زنان سرپرست خانوار هزینه و زمان انجام تحقیق بر روی کلیه  ازنظرچون  ای بود.تصادفی خوشه صورتبه

ای استفاده شد. برای این منظور، محقق نیست، از روش خوشه صرفهبهمقرونشهر تهران کل سراهای محله 

سپس از کل ناحیهشهر تهران را به ناحیه سیم خواهد کرد،   صورتبهاحیه را های موجود یک نهای آن تق

صادفی در نظر می سرا ت سراهای آن ناحیه، یک  سپس از کل  شد.  تعداد  طوربهگیرد و  صادفی انتخاب  ت

نفر برآورد  986با توجه به حجم جامعه و مراجعه به جدول کرجسی و مورگان، برابر با ، حجم نمونهتقریبی 

های (، مهارت9119بامریند ) یفرزند پرورای هپرسشنامه سبک در این تحقیق  هاابزار گردآوری دادهشد. 

 .بود( 9183)پرسشنامه احساس تنهایی راسل، پیلوا وکورتونا و  (4332ارتباطی جرابک )

 ابزار پژوهش

 یفرزند پرورهای این ابزار جهت بررساای شاایوه. 1دبامرین یفرزند پرورهای پرسشششششنامه سششبک. 1

گیر، مساااتبد و قاطع از الگوی رفتاری ساااهل( 9119)اسااات و بر اسااااس نظریه بامریند  شااادهسااااخته

ماده آن به شاایوه  93ماده اساات که  93اساات که این پرسااشاانامه شااامل  شاادهاقتباس( بخشنانیاطم)

ستبد و  93گیر، سهل شیوه م شیوه قاطع و  93ماده به  به امر پرورش فرزند  بخشنانیاطمماده دیگر به 

ای لیكرتی مشااخه درجه 0مقیاس  برحساابین نظر خود را در این پرسااشاانامه، والد. شااودمربوط می

ساااهل گیرانه،  یفرزند پرورهای میزان اعتبار این مقیاس در تحقیق اسااافندیاری برای شااایوه. کنندمی

                                                           
1. Baumrind Parenting Style Inventory 
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ستبدانه و قاطعانه به  سشنامه این اعتبار میزان بامریند. به دست آمد 29/3و  22/3، 61/3 بیترتم  با را پر
و  80/3، 89/3قاطعانه به ترتیب  و مسااتبدانه گیرانه، سااهل یفرزند پرورهای شاایوه برای ییباز آزما روش

ی معكوس راب ه 04/3او و اقتدار من قی  03/3گزارش نمود که مسااتبد بودن مادر با سااهل گیری  14/3

ی ای از مادران به شیوهانجام شد، پایایی آزمون بر روی نمونه( 9989) یسیرئدر پژوهشی که توسط . دارد

.  گزارش شااد 29/3و  22/3، 61/3های سااهل گیرانه، مسااتبدانه و قاطعانه به ترتیب برای شاایوه ییباز آزما

مسااتبد بودن مادر . همچنین بوری در مورد میزان روایی این پرسااشاانامه این نتایج را گزارش نموده اساات

ستبد بودن پدر راب ه معكوسی . دارد (-28/3)و اقتدار من قی او ( -98/3)با آزاد گذاری راب ه معكوسی  م

در پژوهش (. 9919زاده، فرزان و خادملو، حسااندارد )او ( -04/3) یمن قو اقتدار ( -03/3)با آزاد گذاری 

های پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب برای سبک( 9914) یفیپاشا شرو  یهاشم ریممشتاقی، 

 . است آمدهدستبه 24/3و  29/3، 20/3و سهل گیرانه  جوسل هفرزند پروری مقتدر، 

های ارتباطی دانشجویان، از نسخه سنجش مهارت منظوربه. 1های ارتباطی جرابکپرسشنامه مهارت. 2

شنامه مهارت س شده پر سط جرابک تجدیدنظر  شد شدهابداع( 4332)های ارتباطی که تو ستفاده  این . ا

سخگویی به  92پرسشنامه دارای  ست که پا ستفاده از مقیاس  هاآنماده ا =  9)ی لیكرت ادرجه 0مستلزم ا

شه= 0اکثر اوقات = 2گهگاهی = 9 ندرتبه= 4هرگز  ست( همی های ارتباطی مهارت: 68تا  92نمره بین  . ا

های مهارت: 934نمره بایتر از . های ارتباطی متوسااط اسااتمهارت: 934تا  68نمره بین . ضااعی  اساات

ای متشكل در نمونه( 9982)اعتبار این پرسشنامه در پژوهش حسین چاری و فداکار . ارتباطی قوی  است

کردن برای نمره کل  مهیدونآموز و دانشاااجوی ایرانی با اساااتفاده از روش آلفای کرونباخ و دانش 299از 

شجویان به ترتیب برابر  ست شدهگزارش 61/3و  29/3آزمون در نمونه دان سین چاری و . ا افزون بر این، ح

ژوهش خود روش آماری تحلیل عاملی، روایی سااازه پرسااشاانامه را نیز در پ یریکارگبهبا ( 9982)فداکار 

به بررسااای کرده ند و  یاممهارت»عامل  0ا به »، «های کالمی و غیرکالمیهای درک پ مهارت نظم دهی 

جان هارت گوش دادن»، «هاهی باط»، «م ند ارت به فرای بت  هارت بینش نسااا باط»و  «م یت در ارت «  قاطع

 .اندافتهیدست

این پرسشنامه توسط راسل و پیلوا و کورتونا در . 2پرسشنامه احساس تنهایی راسل، پیلوا وکورتونا. 3

. جمله مثبت است 93جمله منفی و  93ای،گزینه 2 صورتبهسؤال و  43ساخته شد که شامل  9183سال 

و ( 9)امتیاز  یگاه ،(4)امتیاز  ندرتبه، (9)در این پرسااشاانامه هرگز امتیاز : گذاری و تفساایرشاایوه نمره

، (2)یعنی هرگز ؛ برعكس اساات 9،0،6،1،93،90،96،91،43 امتیاز سااؤایتولی . دارد( 2)همیشااه امتیاز 

شه امتیاز ( 4) یگاه ،(9ندرت )به ست (حداکثر) 83و ( حداقل) 43ها بین دامنه نمره. را دارد( 9)و همی ؛ ا

ست 03بنابراین میانگین نمره  ست. ا شتر تنهایی ا شدت بی :  یاییپاروایی و . نمره بایتر از میانگین بیانگر 

پایایی آزمون به روش باز آزمایی . گزارش شااد %28شااده  دنظریتجدپایایی این آزمون در نسااخه  جدید 

                                                           
1. The Communication Skills Inventory 

2. UCLA Loneliness scale 
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سل، پیلوا و فرگوسن  ست شدهگزارش %81( 9128)توسط را و میردریكوند  شكر کناین مقیاس توسط . ا

 (.9988، شناسحق نادری وشد )ترجمه و پس از اجرای مقدماتی و اصالحات به کار گرفته 
سا روش اجرا. شنا شرا یهانمونه ییپس از  صول اخالق طیپژوهش، در مورد   رینظ یشرکت در پژوهش و ا

برای داده شااد.  حیبه هر دو گروه زنان توضاا یو محرمانه ماندن اطالعات شااخصاا یآگاهانه، رازدار تیرضااا

ها از تائید یا رد ساااؤال منظوربه موردنظربا توجه به نوع اطالعات و اهداف  پژوهشها در این تحلیل داده

 صورت گرفت. SPSS 18افزار ها نیز توسط نرمداده لیوتحلهیتجزهمچنین  ؛آزمون تی مستقل استفاده شد

 

 هایافته

 تشكیل سرپرستبی زنان نیز را %03 و عادی زنان هاآزمودنی %03 های جمعیت شناختی نشان داد که یافته

 نیز %96 و لیسانس و دیپلمفوق %98 دیپلم، زیر و دیپلم تحصیالت س ح دارای هاآزمودنی %26و  اندداده

 .باشندمی بایتر و لیسانسفوق تحصیالت س ح دارای

 

 در های ارتباطیهای فرزندپروری، احساس تنهایی و مهارتمیانگین و انحراف استاندارد سبک .1جدول 

 سرپرست و عادیدو گروه زنان بی

هاگروه متغیرها  انحراف استاندارد میانگین 

سبک فرزندپروری 

 گیرسهل

 98/4 82/92 سرپرستزنان بی

 93/4 02/98 زنان عادی

سبک فرزندپروری 

 مستبد

 28/9 96/91 سرپرستزنان بی

 94/9 82/98 زنان عادی

سبک فرزندپروری 

 قاطع

 28/9 43/43 سرپرستزنان بی

 22/9 89/49 زنان عادی

 غیر و کالمی های پیام

 کالمی

 02/4 90/98 سرپرستزنان بی

 83/4 43/91 زنان عادی

 به دهی نظم مهارت

 ها هیجان

 24/4 93/98 سرپرستزنان بی

 88/4 99/91 زنان عادی

 94/4 29/92 سرپرستزنان بی دادن گوش مهارت

 68/4 40/91 زنان عادی

 هب نسبت بینش مهارت

 ارتباط فرایند

 33/9 33/43 سرپرستزنان بی

 90/9 26/49 زنان عادی

 26/4 49/98 سرپرستزنان بی ارتباط در قاطعیت

 19/4 40/43 زنان عادی

 28/2 98/48 سرپرستزنان بی احساس تنهایی

 88/9 42/49 زنان عادی
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های ارتباطی و احساس های فرزندپروری، مهارتسبکهای توصیفی نشان داد که شاخه 9نتایج جدول 

 گزارش شده است که نتایج نشان از تفاوت بین دو گروه است. سرپرست و عادیبیزنان  در دو گروه تنهایی

 

 عادی و سرپرستبی زنان در تنهایی مقایسه احساس  .2 جدول

میانگین  تعداد  گروه

 هاپاسخ

درجه  tمقدار  انحراف معیار

 آزادی

سطح 

 معناداری

 339/3 982 06/9 02/3 86/4 19 سرپرستبی

 92/3 49/4 19 عادی
 

 

کمتر است بنابراین این نتیجه  α=  30/3داری از س ح مقدار س ح معنی 4جدول با توجه به اینكه در 

دارد. با توجه  وجود معناداری تفاوت عادی و سرپرستبی زنان در تنهایی احساس گردد که بینحاصل می

 نان عادیز از بایتر سرپرستبی زنان در تنهایی احساسگردد که ها این نتیجه حاصل میبه میانگین پاسخ

 است.

 

 عادی و سرپرستبی زنان در ارتباطی هایهای مهارتمقایسه مؤلفه .3 جدول
 هایهای مهارتمؤلفه

 ارتباطی

میانگین  تعداد  گروه

ها پاسخ  

انحراف 

 معیار

مقدار 
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 و کالمی هایپیام

 غیرکالمی

29/9 19 عادی  61/3  26/9  982 339/3  

سرپرستبی  19 94/9  20/3  

 به دهی نظم مهارت

هاهیجان  

88/9 19 عادی  29/3  29/9  982 332/3  

سرپرستبی  19 26/9  64/3  

دادن گوش مهارت 63/9 19 عادی   62/3  48/9  982 336/3  

سرپرستبی  19 49/9  98/3  

 به نسبت بینش مهارت

ارتباط فرایند  

06/9 19 عادی  60/3  42/9  982 336/3  

سرپرستبی  19 44/9  98/3  

ارتباط در قاطعیت 09/9 19 عادی   08/3  39/9  982 332/3  

سرپرستبی  19 94/9  99/3  

 

بنابراین این نتیجه  ؛کمتر است α=  30/3داری از س ح مقدار س ح معنی 9 با توجه به اینكه در جدول

دارد. با  وجود معناداری تفاوت عادی و سرپرستبی زنان در ارتباطی هایمهارت گردد که بینحاصل می

 زنان از در زنان عادی بایتر ارتباطی هایگردد که مهارتها این نتیجه حاصل میتوجه به میانگین پاسخ

 .است سرپرستبی
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 عادی و سرپرستبی زنان در پروری فرزند هایهای سبکمقایسه مؤلفه .4جدول 

های سبک

 یپرور فرزند

میانگین  تعداد  گروه

 ها پاسخ

مقدار  انحراف معیار
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 339/3 982 90/2 29/3 68/9 19 عادی سهل گیر

 69/3 98/9 19 سرپرستبی

 339/3 982 92/6 22/3 91/9 19 عادی مستبد

 00/3 69/9 19 سرپرستبی

 339/3 982 09/0 62/3 69/9 19 عادی قاطع

 21/3 23/9 19 سرپرستبی

 

کمتر است بنابراین این نتیجه  α=  30/3داری از س ح مقدار س ح معنی 2 با توجه به اینكه در جدول

ا دارد. ب وجود معناداری تفاوت عادی و سرپرستبی زنان در پروری فرزند هایسبک گردد که بینحاصل می

ن بایتر از زنا زنان عادی پروری فرزند هایگردد که سبکها این نتیجه حاصل میتوجه به میانگین پاسخ

 سرپرست است.بی
 

 گیریبحث و نتیجه
 با. اردد وجود معناداری تفاوت عادی و سرپرستبی زنان در تنهایی احساس نتایج تحقیق نشان داد که بین

 زنان از ربایت سرپرستبی زنان در تنهایی احساس که گرددمی حاصل نتیجه این هاپاسخ میانگین به توجه

 (،9910(، سایرمحمدی )9910خان احمدی، اتفاقی و قادری بگه جان )این نتایج با نتایج  .است عادی

شان ل نبود همسر و همدم زندگیسرپرست به دلیتوان گفت که زنان بیهمسو است. در تبیین این فرضیه می

 ملهازجزنان سرپرست خانوار احساس تنهایی بیشتری نسبت به زنان عادی که دارای همسر هستند دارند. 

قرار گرفتن در چنین  .ندهست پذیر اجتماعی هستند که با مشكالت و موانع زیادی مواجههای آسیبگروه

های اجتماعی ساز گسترش سایر آسیبها زمینهحالت از توجهیقابلموقعیت و جایگاه اجتماعی در بخش 

آسیب اجتماعی نیز م را است. زنان سرپرست خانوار با  یک عنوانبهشود، ضمن آنكه بعضاً خود نیز می

ه پذیرتر هستند و با توجه به روند رو بخانوار آسیب سرپرست غیرتوجه به چند نقشی بودن نسبت به زنان 

خانوار، مشكالت و موانع زیادی که در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی آنان رشد تعداد زنان سرپرست 

زنان سرپرست خانوار و فاقد همسر با مشكل تنهایی، انزوا، طرد و عدم درک از سوی  ازآنجاکه. وجود دارد

بینی پیامدهای منفی وضعیت ترین عامل جهت پیشهای اجتماعی مهماند و فقدان حمایتدیگران مواجه

نند ای ناخوشایند مااحساس تنهایی، تجربه (.9910ن احمدی، اتفاقی و قادری بگه جان، خااست )این زنان 

انیت و مانند اندوه، عصب مشاهدهقابلتفكر فرد مبنی بر متمایز بودن از دیگران است که با مشكالت رفتاری 

دهد و در رفتارهایی افسردگی همراه بوده و ناهمخوانی بین انتظارات و آرزوها را در روابط اجتماعی نشان می

اس تنهایی حاصل محروم ماندن از نیاز اساسی احس درواقع. یابدنظیر اجتناب از تماس با دیگران نمود می
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، عام آوربشر به صمیمیت نتیجه بیگانگی از جامعه و از خود اوست و همچنین تجربه عاطفی دردناک، ترس

زنان سرپرست (. 9910سایرمحمدی، دارد )ای شناختی روانی گستردهو خ یری است که پیامدهای آسیب

انوار زنان سرپرست خعادی. در حقیقت زنان  کنند در مقایسه بابه میخانوار احساس تنهایی بیشتری را تجر

ا ر سازنده کمتری را تجربه کرده و خود یوگوکنند با اطرافیان گفتاحساس انزوای بیشتری را تجربه می

  .دانندیهای دوستی مهای اجتماعی همچون گروهکمتر عضوی از گروه

 با. دارد وجود معناداری تفاوت عادی و سرپرستبی زنان در تباطیار هایمهارت نتایج تحقیق نشان داد بین

 انزن از بایتر عادی زنان در  ارتباطی هایمهارت که گرددمی حاصل نتیجه این هاپاسخ میانگین به توجه

 (،9919، صباحی و ناظری )یخسرو (،9912ی و نریمانی )محمدشاهاین نتایج با نتایج  .است سرپرستبی

 و تیكوزکی ،ساده (،4394) یل (،4390) فالكونر (،9914سعادتمند، فاتحی زاده و محققیان ) ،یاریشهر

 وجودتوان گفت که زنان سرپرست خانوار به دلیل ( همسو است. در تبیین این فرضیه می4393اسچر )

رای گیری بتصمیم درواقع های ارتباطی ضعیفی با دیگران دارند.در زندگی مهارت زاتنشگوناگون  مسائل

مقابله با مسائل و مشكالت شخصی، روانی، اجتماعی، عااطفی، اقتصادی خانوادگی، تحصیلی و رفتاری 

اوست که باید کاری کند که نظام روابط عااطفی  و است)مادر(  فرزندان در آینده بر عهده سرپرست خانوار

مادی و  ازلحاظر خانواده جلوگیری نماید و ها دموجاود در خاانواده حفاظ شاود و از ایجااد حداقل تنش

های متفاوت و گاه مشابهی که از . زنان سرپرست خانوار به خاطر برچسبمعنوی فرزندان را حمایت کند

کنند کمتر تمایل دارند ارتباطی با این افراد داشته باشند. این زنان تنهایی و انزوا را از اطرافیان دریافت می

کنند. معایب این رفتار این است کنند دوری میهای آنان اضافه میای به دغدغهدغدغههایی که بودن با آدم

 بر ناب مانند.بهره میهای ارتباطی و از فوایدی که ارتباط با دیگری برایشان دارند بیکه این زنان از مهارت

ت خانوار، عرصه های منفی نسبت به زنان سرپرسکلیشه(، 9919خسروی، صباحی و ناظری )نتیجه تحقیق 

کنند با نگرش منفی زنان و مردان این زنان احساس می کهازآنجاییکند و را برای زندگی آرام آنان تنگ می

شوند. محدودیت روابط اجتماعی، هستند، بنابراین در دایره محدود خانواده خود محبوس می روروبهجامعه 

وی شبكه اجتماعی، زنان سرپرست خانوار را در و طردشدگی از س ناکارآمدشبكه اجتماعی محدود و گاه 

ی را های ارتباطنفس پایینی دارند و مهارتکند. این زنان اغلب عزتپذیر میهای اجتماعی ضربهبرابر آسیب

ی آسیب بیشتر درنتیجهپایین آید و  آنانشود سرمایه اجتماعی بلد نیستند و همین مسئله موجب می

تر شود و امكان بهبود شرایط برایشان سختمی بازتولیدشوند، فقر و سرمایه آنان میبینند، از بازار کار طرد می

 شود. می

 جودو معناداری تفاوت عادی و سرپرستبی زنان در پروری فرزند هایسبک نتایج تحقیق نشان داد که بین

 از یتربا عادی زنان پروری فرزند هایسبک که گرددمی حاصل نتیجه این هاپاسخ میانگین به توجه با. دارد

(، 9916راد )(، خونی نژاد، رجایی و محب9911عبدی و عبدی )این نتایج با نتایج  .است سرپرستبی زنان

( 4398)  (، جنسن4398(، مارچاند و هوک  )4391هان ) (،9912خان احمدی، اتفاقی و قادری بگه جان )

کنند می هایی که تجربهسرپرست به دلیل تنشتوان گفت که زنان بیهمسو است. در تبیین این فرضیه می

در زندگی با فرزندانشان و بدون همسر و اینكه باید هم نقش مادر و هم پدر را داشته باشند، این مسئله 
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توانند سبک فرزند پروری م لوبی را به نمی که باید طورآندهد و الشعاع قرار میآوری این زنان را تحتتاب

 نوالدی هایتالش گربیان پروری، فرزند سبک اساس و پایه عامل ترینمهم درواقعفرزندانشان ارائه دهند. 

 رفتارهای از هاییترکیب پروری فرزند هایسبک درواقع است فرزندانشان کردن اجتماعی و کنترل جهت

 نزدیک روابط و پذیرش ازنظر مستبدانه سبک. دهندمی روی ایگسترده هایموقعیت در که است والدین

 گیرانه هلس پروری فرزند سبک با والدین. است پایین دادن استقالل ازنظر و بای اجباری کنترل ازنظر پایین،

 این .کنندمی اعمال خود فرزندان رفتار بر کمی کنترل و نیستند متوقع داده، نشان پذیرا و مهرورز روشی

 وزهن و اگر حتی کنند گیریتصمیم خودشان باشند که سنی هر در دهندمی اجازه خود فرزندان به والدین

زندگی  زا دربنابراین وجود شرایط تنش؛ شودکه منجر به شكست فرزندان می نباشند کار این انجام به قادر

صادی زنان سرپرست خانوار یكی از گذارد. معیشت و مسائل اقتبر تعامل میان مادر و فرزندان تأثیر می

سویی درگیر زنان سرپرست خانوار دارای فرزند یا فرزندانی  ازبارزترین مسائل این قشر از جامعه است. 

هایی مانند افت تحصیلی، نافرمانی از مادر و ترک تحصیل همواره این افراد را تهدید هستند که آسیب

 ،پوشاک ،خوراک های متفاوتی مانند هزینه مسكن،ها و دغدغهه. این گروه از زنان به دلیل مشغلدینمایم

باشند. این در حالی است که مدرسه فرزندان و... که دارند در معرض مشكالت جسمی و روانی بسیاری می

 چنینی نیستند. زنان عادی درگیر مسائل این

سرپرست فاقد این حمایت هستند. بیزنان عادی از حمایت روانی از طرف همسر خود برخوردارند ولی زنان 

و... را ندارند و بنابراین از  پوشاک ،خوراک های مسكن،های مهمی مانند تأمین هزینهزنان عادی مسئولیت

به دلیل شرایط فعلی و مجازی شدن آموزش، های ،هنی و سالمت روان بیشتری برخوردارند. مشغولیت

ق ین تحقیهای این تحقیق بود. همچنین ااست که از محدودیت شدهآوریجمعآنالین  صورتبهها پرسشنامه

به روانشناسان و  به جوامع آماری دیگر نیست. تعمیمقابلمربوط به سراهای محله تهران است و نتایج 

های مختل  در این حوزه و توسعه و گسترش مداخالت گردد با انجام پژوهشمددکاران اجتماعی توصیه می

ان گذاربرای کاهش احساس تنهایی در زنان سرپرست خانوار تالش نمایند. سیاستشناختی مختل  روان

اجتماعی با کمک به ارتقای روحیه مشارکت و همكاری و احساس هرچه بیشتر شهروندی و همچنین احساس 

 تی،های غیردولهای مدنی یا تشكلتعلق هرچه بیشتر در زنان سرپرست خانوار از طریق جذب آنان در تشكل

 های ارتباطی این قشر از زنانتوجه به تقاضای خودشان نقش مؤثری را ایفا کنند و منجر به افزایش مهارت با

ست و سرپردر زنان بی افسردگی اساسیو  اض راب اجتماعیمقایسه گردد پذیر گردند. پیشنهاد میآسیب

 یرهایمتغ تا گرددمی نهادپیش پژوهش این نتایج بهتر و بیشتر تائید قرار گیرد. جهت موردبررسیی عاد

 . گردد تكرار حاضر پژوهش جامعه با متفاوت زندگی شرایط  با دیگری آماری جوامع در پژوهش

 

 القیموازین اخ

رعایت شده است؛ همچنین به افراد  کنندگانشرکتقی در پژوهش با جلب رضایت آگاهانه الحظات اخالم 

 د.درباره محرمانه بودن نتایج اطمینان داده ش
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 سپاسگزاری 

که در اجرای این پژوهش همكاری داشتند؛ تشكر و  افرادی در پژوهش و همه کنندگانشرکتاز همه  

 .شودمیقدردانی 

 

 تعارض منافع 

 تمامی منابع مالی این پژوهش توسط نویسندگانو  تضاد منافعی بین نویسندگان وجود ندارد گونههیچ 

 است شدهتأمین
 

 عمناب

بررسی راب ۀ دلبستگی به  (.9919جعفری، مسعود. ) و .،سی  نراقی، مریم.، قره خانی، احمد پور، امین.،حسن

 ۀفصلنام ،9982- 9988خدا و سالمت روان در والدین کودکان استثنایی و عادی شهر همدان سال تحصیلی 

 .9-44: (6)4،افراد استثنایی

 مدتکوتاه آموزش اثربخشی بررسی(. 9913) رقیه. تبریزی، طای  و .،احسانه حمید.، بهرامی، پور شریفی،

معاصر،  روانشناسی تهران، 8 من قه هایدبیرستان اول سال دختر آموزاندانش میان در زندگی هایمهارت

9(9): 22-23. 

(. مقایسه احساس تنهایی و منبع کنترل 9910قادری بگه جان، کاوه. ) و .،خان احمدی، عثمان.، اتفاقی، مهناز

ژی المللی پژوهش در علوم و تكنولوسومین کنفرانس بین، سرپرست یرغ زنان ودر بین زنان سرپرست خانوار 
 .9910برلین، آلمان تیرماه 

 یتیشخص هایویژگی و یارتباط هایمهارت ،یدلبستگ هایسبک راب ه (.9910بهنام. ) ،یمكوند و .،لیدا ی،خانلر

 و م العات یمل شیهما نیدوم ،شهر اهواز اول دوره یرستانیدب دختر آموزاندانش در ییتنها بااحساس
 شسرو یاسالم قاتیتحق و م العات مرکز قم، ران،یا یروانشناس و یتیترب علوم حوزه در نینو قاتیتحق

 ی.مرتضو حكمت
های ارتباطی در کاهش (. اثربخشی آموزش مهارت9919ناظری، امیر. ) و .،خسروی، معصومه.، صباحی، پرویز

 .9-94 :(994)49، دانشور پزشكی یۀنشر احساس تنهایی و افسردگی زنان م لقه، 

 شدهادراک یفرزند پروری هاسبک راب ه(. 9916محب راد، تكتم. )و خونی نژاد، غالمرضا.، رجایی، علیرضا.، 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد، دانش و پژوهش در روانشناسی فصلنامهتنهایی نوجوانان دختر،  بااحساس

 .20-14 :92،خوراسگان )اصفهان(

و سبک دلبستگی در بین زنان سرپرست خانوار  یفرزند پرور(. مقایسه سبک 9910سایر محمدی، طاهره. )

 روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، مشهد.المللی سومین کنفرانس بینعادی شهرستان بوشهر،  وزنان
های فرزند پروری در زنان سرپرست خانواده با (. مقایسه شیوه9912) نریمانی، محمد. و .،ی، سلمانمحمدشاه

 علوم والمللی روانشناسی اولین کنگره بینره(، ) ینیخمزنان غیر سرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام 
 تربیتی با رویكرد اسالمی، اردبیل.
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(. بررسی راب ه 9914زهراکار، کیانوش. ) و .،، حمیدرضایحاتم ی، مهدی.،آبادبهرام زارع شعبان زاده، افسانه.،

 زندگی زنان سرپرست خانوار شهر تهران، یفیتباکهای مقابله با استرس و حمایت اجتماعی میان سبک
 .9-43 (:2) 2 ،فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه

 در کیفیت زندگی و بهزیستی با یامقابله راهبرد و آوریتاب معنویت، راب ه (.9913افسانه. ) شهبازی راد،

 علوم دانشكده کرمانشاه، دانشگاه رازی روانشناسی، ارشد کارشناسی نامهانیپا رازی. دانشگاه دانشجویان

 روانشناسی. گروه اجتماعی،

(. بررسی نیازهای آموزشی 9914) محققیان، شهناز. و .،سعادتمند، زهره.، فاتحی زاده، مریمشهریاری، عزت.، 

 .41-26(: 9) 2، پژوهشی زن و جامعه -علمی فصلنامه. وپرورشآموزشزنان سرپرست خانوار شاغل فرهنگی 

م العات ایران،  در خانوار سرپرست زنان م العات (. فراتحلیل9918) زارع، حنان.شیانی، ملیحه.، 

 .62-12 :(4)46ی،شناختجامعه

 به ارتباطی هایمهارت آموزش تأثیر (. بررسی9919زینب. ) شكوری، و .،مسعود اسدی، حسین.، صاحبدل،

-83(: 4) 9 ،مشاوره و بالینی یشناسروان هایپژوهش معتاد، فرزندان پرخ ر رفتارهای کاهش بر مادران

60. 

ی هاهیپا(. دلبستگی به خدا در بافت فرهنگ اسالمی: 9913. )اکبریعلحدادی کوهسار،  و .،غباری بناب، باقر

 .29-16(: 2) 9، یشناختروانی هامدلو  هاروشی، ریگاندازهنظری، ساخت و رواسازی ابزار 

های ارتباطی در ارتقای سالمت روان زنان سرپرست (. آموزش مهارت9912نجیمی، مرتضی. ) ؛ وقمی، میالد

 .9912-9916: 93، روانشناسی معاصرخانوار. 

 زنان زندگی یهاتیاولو و نیازها (. فراتحلیل9918محسنی، رضاعلی. ) و .،قربانی، فریدون.، انصاری، حمید

 .00-16(: 24) 91، اجتماعی رفاه پژوهشی علمی فصلنامهی. شناختجامعه با رویكرد خانوار سرپرست

(. راب ه بین زمینه اجتماعی فرهنگی با شیوه تربیتی والدین موفقیت تحصیلی و 9919اسعدی، سید محمد. )

 .49-48(: 9) 94. فصلنامه اندیشه و رفتارسبک یادگیری فرزندان. 

آموزان اول هیجانی در بین دانش باهوش یفرزند پرورهای بررسی راب ه بین شیوه(. 9913رستمی، مرضیه. )
 نامه کارشناسی روانشناسی، دانشگاه پیام نور گنبد. پایان متوس ه شهر گنبد.

 ی با پیشرفتشناختمعرفتو باورهای  یفرزند پرورهای (. راب ه بین سبک9913خداخواه، شبنم. ) و .،رضایی، اکبر

 .946(: 0) 4، علوم تربیتی مجلد آموزان مق ع متوس ه.تحصیلی دانش

تنهایی نوجوانان  بااحساس شدهادراکی فرزند پروری هاسبکارتباط (. 9911عبدی، فرهاد. ) و .،عبدی، کبری
 م العات ،یو روانشناس یتیدر علوم ترب داریتوسعه پا یکنفرانس مل نیدوم، 11-18دختر شهر کرمانشاه 

 ی.و فرهنگ یاجتماع

ی هاهیپا(. دلبستگی به خدا در بافت فرهنگ اسالمی: 9913. )اکبریعلحدادی کوهسار،  و .،غباری بناب، باقر

 .29-16(: 2) 9، یشناختروانی هامدلو  هاروشی. ریگاندازهنظری، ساخت و رواسازی ابزار 

(. 9918) .الهام ،محمدباقر نوعی و .،نوری، فاطمه نسرین.، حضرتی گنبد، سارا.، پیما، نیک .،زهرا آبادی، مجد

 .08-60 :(0)92مروری، پژوهش پرستاری،  م العه یک: ایران در خانوار سرپرست زنان زندگی کیفیت

در بین زنان شاغل و  یفرزند پرورهای (. مقایسه شیوه9919محمدی صابر، محبوبه. ) و .،نیمروزی ناوخی، نوروز

 ی خانواده.شناسبیآسدار سرپرست خانوار، ششمین کنگره ملی خانه
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 پرسشنامه احساس تنهایی 
 سؤایت  هرگز به ندرت گاهی  همیشه 

 با افراد اطرافتان سازگار هستید؟ کنیدمیآیا احساس  -9 9 4 9 2

 کنید رفیق و همدمی ندارید؟آیا احساس می -4 9 4 9 2

 کنید که کسی را ندارید تا به او، رو بیاورید؟آیا احساس می -9 9 4 9 2

 کنید که تنها هستید؟آیا احساس می -2 9 4 9 2

 کنید؟آیا خود را جزئی از گروه دوستان احساس می -0 9 4 9 2

 کنید با افراد اطرافتان مسائل و عالئق مشترک زیادی دارید؟ آیا احساس می -6 9 4 9 2

 کس نزدیک نیستید؟ کنید که به هیچآیا احساس می -2 9 4 9 2

 کنید با افراد اطرافتان عالئق و افكار  مشترکی ندارید؟ آیا احساس می -8 9 4 9 2

 جوشید؟آیا با دیگران راحت می -1 9 4 9 2

 کنید؟آیا خودتان را به مردم نزدیک احساس می -93 9 4 9 2

 اید؟ شدهکنید که کنار گذاشتهآیا احساس می -99 9 4 9 2

 معنی است؟ کنید که رواب تان با دیگران بیآیا احساس می -94 9 4 9 2

 کس واقعاً از شما شناخت درستی ندارد؟ کنید که هیچآیا احساس می -99 9 4 9 2

 اید؟ شدهکنید که از دیگران منزویآیا احساس می -92 9 4 9 2

http://www.sciencedirect.com/
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 د؟ صحبتی پیدا کنیتوانید برای خود همکنید که هر وقت که بخواهید میآیا احساس می -90 9 4 9 2

 کنند؟ کنید که کسانی هستند که واقعاً شمارا درک میآیا احساس می -96 9 4 9 2

 کنید؟رویی میآیا احساس کم -92 9 4 9 2

 کس با شما نیست؟ کنید که اطرافتان پر از آدم است ولی هیچآیا احساس می -98 9 4 9 2

 ها صحبت کنید؟ کنید که کسانی هستند که بتوانید با آنآیا احساس می -91 9 4 9 2

 ها رو بیاورید؟ کنید افرادی هستند که به آنآیا احساس می -43 9 4 9 2

*** 
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 0 2 9 4 9 ، انجام دهندخواهندمیرا که  آنچهخود اجازه دهند تا هر  هایبچهوالدین باید به  9

ید صورت با گویند، پیروی کنند، در غیر اینها باید فقط ازآنچه والدینشان میبچه 4

 ها را تنبیه کردآن

9 4 9 2 0 

ده تر شها گستاخها توجه شود، این دردسر را به دنبال داردکه آناگر به مشكالت بچه 9

 و انتظارات بیشتری از والدین خواهند داشت

9 4 9 2 0 

 0 2 9 4 9 ها بگویندها بگیرند، باید دییل آن را به آنهرگاه والدین تصمیمی برای بچه 2

های ایجادشده در خانواده اعتراضی داشتند، والدین باید محدودیتها نسبت به اگر بچه 0

 ها را قانع کنندبا صحبت کردن، آن

9 4 9 2 0 

طور ،اتی راه ها بهها دخالت کنند، چون بچهوالدین نباید در کارهای مربوط به بچه 6

 کنندخودشان را پیدا می

9 4 9 2 0 

خود رفتار کنند، در آینده افراد موفقی خواهند ها کامالً م ابق میل والدین اگر بچه 2

 شد

9 4 9 2 0 

اما اگر انتظارات ؛ ها انتظار دارند، انجام دهندها باید کاری را که والدین از آنبچه 8

 قبول بود، باید بتوانند آن را آزادانه با والدین خود م را کنندوالدین غیرقابل

9 4 9 2 0 

وچرا ها باید بدون چونخواهند تا کاری را انجام دهند، بچهمیها وقتی والدین از بچه 1

 آن را انجام دهند

9 4 9 2 0 

ها را آزاد بگذارند تا تمام ها را در منزل محدود کنند، بلكه باید آنوالدین نباید بچه 93

 کاری کنندلوازم اطراف خود را دست

9 4 9 2 0 

 ها راجای تنبیه آنکردند، والدین باید به ها برخالف میل والدین رفتارهرگاه بچه 99

 راهنمایی کنند

9 4 9 2 0 

 0 2 9 4 9 ها بفهمانند که رئیس خانواده کیستوالدین خیلی زود باید به بچه 94

ها های مربوط ب خانواده فقط آنچه را که خواست بچهگیریوالدین باید در تصمیم 99

 است، انجام دهند

9 4 9 2 0 

 0 2 9 4 9 ودشها را محدود نكنند، بیشتر مشكالت حل میهای بچهوالدین رفتار و خواستاگر  92

 ها راهای خانواده نظر بچهگیری در مورد مسائل و برنامهوالدین باید هنگام تصمیم 90

 ها نیز نظرخواهی کننددخالت دهند و از آن

9 4 9 2 0 

 0 2 9 4 9 شدت برخورد نمایندکنند، بهمخالفت می هاهایی که با نظر آنوالدین باید با بچه 96

 0 2 9 4 9 گیرنده باشندها اجازه دهند تا خودشان در کارها تصمیموالدین باید به بچه 92

 0 2 9 4 9 هاستها در حضور والدین، توهین به آنشوخی و بازی کردن بچه 98
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 رها اجازه دهند تا هوالدین باید به آنها به بازی و تفریح نیاز دارند، برای این کار بچه 91

 وقت که دلشان خواست از منزل خارج شوند

9 4 9 2 0 

کنند نظرشان از نظرات والدین خود بهتر ها اجازه داده شود که اگر فكر میباید به بچه 43

 است، آن را ابراز کنند

9 4 9 2 0 

 0 2 9 4 9 ها را سرزنش کردآنگاه نباید شوند، هیچها مرتكب اشتباهی میوقتی بچه 49

تی ها گفتگو کنند و حها گرفتند، باید با بچهاگر والدین تصمیمی برخالف میل بچه 44

 اگر در تصمیم خود اشتباه کرده بودند، آن را بپذیرند

9 4 9 2 0 

که همیشه انتظار داشته باشند ها سازش کنند، نه اینگاهی اوقات والدین باید با بچه 49

 ها سازش نمایندها با آنبچهکه 

9 4 9 2 0 

 0 2 9 4 9 ها را باید آزاد گذاشت تا خودشان تجربه کنندبچه 42

 0 2 9 4 9 ها ،اتاً بد هستند و باید طوری تربیت شوند که از والدین خود بترسندبعضی از بچه 40

 0 2 9 4 9 کرد گیری والدین خود سپاسگزاری خواهندها وقتی بزرگ شوند، از سختبچه 46

دهند( باید بدانند شوند )کار خ ایی انجام میها دچار مشكل و دردسر میوقتی بچه 42

 شوندکه با م را کردن آن مشكل برای والدین خود، تنبیه نمی

9 4 9 2 0 

کاری ها را آزاد گذاشت تا محیط اطراف خود را دستها باید بچهدر مجالس و میهمانی 48

 ها ارضا شودکنجكاوی آنکنند تا حس 

9 4 9 2 0 

 0 2 9 4 9 گیری کنیمها سختکه درباره کارهای آنها جدی و کوشا نخواهند بود، مگر اینبچه 41

 0 2 9 4 9 ها بهتر ازنظر والدین استها تجربه کمی دارند، اما گاهی اوقات نظر آنهرچند بچه 93

*** 
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پرسم که آیا تا ها میدهم، از آنچیزی را برای دیگران توضیح می کهیوقت 9

 اند.اینجای حرفم را فهمیده

9 4 9 2 0 

 0 2 9 4 9 .شوندنمی من یهاصحبت متوجه دیگران  4

 0 2 9 4 9 .کنم بیان یروشنبه را نظراتم کنمیم سعی من 9

 شوارد برایم عقایدم بیان نیستند، من صحبت موضوع جریان در دیگران وقتی 2

 .شودمی

9 4 9 2 0 

 بیانتر روشن را سؤال که کنمیم درخواست ،شومینم سؤالی متوجه وقتی 0

 .کنند

9 4 9 2 0 

 0 2 9 4 9 .شومینم دیگران صحبت منظور متوجه 6

 0 2 9 4 9 .استتر آسان برایم کنم، نگاه موضوع به دیگران دیدگاه از اینكه 2

 0 2 9 4 9 .دهمیم گوش دارم که کنمیم وانمود است، دیگر جای حواسم کهیوقت حتی 8

 0 2 9 4 9 .است دشوار برایم احساسات ابزار 1

 حبتص کردن ق عباشم، داشته گفتن برای موضوع به مربوط حرفی کهیوقت 93

 .نیست یامسئله برایم دیگران

9 4 9 2 0 

 0 2 9 4 9 .بخوانم را احساساتشانها آن چهره از توانممی ،زنمیم حرف دیگران با وقتی 99

 تمام هاینك از زودتر بگویند، را م لبی چه دارند قصد دیگران دانمیم کهیوقت 94

 .دهمیم را جوابشان کنند

9 4 9 2 0 
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 آگاه مخاطبم یهاواکنش وها برداشت از که بگویم چیزی مجبورم کهیوقت 99

 .زمیریم هم بهشدت به نیستم،

9 4 9 2 0 

 0 2 9 4 9 .دهمن دیگران دست به یابهانه که کنم مخفی چنان را ضعفم نقاط توانممی 92

 0 2 9 4 9 .ترسمینم بپذیرم، را خود اشتباه اینكه از کردم، اشتباه کهیوقت  90

 هک است آن کنند درک مرا تا کنم کمک دیگران به اینكه برای راه بهترین  96

 .بگویم آنان به را عقایدم و افكار احساسات،

9 4 9 2 0 

 0 2 9 4 9 .کنم عوض را موضوع دارم میل شوند،می احساسیها صحبت وقتی  92

 یخواهمعذرت او از ،امکرده دارحهیجر را کسی احساسات فهممیم کهیوقت  98

 .کنمیم

9 4 9 2 0 

 0 2 9 4 9 .کنمیم مقاومت و شومیم ناراحت شود،می انتقاد من از وقتی 91

 پنهان «هستی؟ ناراحت» که پرسدیم من از کسی و هستم ناراحت وقتی 43

 .کنمینم

9 4 9 2 0 

 0 2 9 4 9 .بپردازم م لب اصل به زودتر هرچه دارم دوست 49

 0 2 9 4 9 .بگذارم او جای را خودم کنمیم سعی ،کنمیم صحبت یباکس کهیوقت 44

چه آن میلباکمال  دارد، مشكل مناسب کلمات کردن پیدا در کسی کهیوقت 49

 .کنمیم پیشنهاد بگوید، خواهدیم او کنمیم فكر

9 4 9 2 0 

 اگرچه ،(کنمیم صحبت بلند) کنمیم بلند را صدایم من که ندیگویم دیگران 42

 .نیستم آگاه موضوع این از خودم

9 4 9 2 0 

 0 2 9 4 9 .کنمیم صحبت بیشتر من ،مكالمات در که است چنین طبیعیطور به 40

 0 2 9 4 9 .شودمی تریمیصم مجلس من حضور با که کنمیم طورنیا  46

 0 2 9 4 9 .شوم می مند عالقه ندیگویم دیگران آنچه به 42

 شخه آن اینكه ژهیوبه کنمیم ناراحتی احساس کند، مخالفت من با کسی اگر 48

 .باشد نداشته هم مرا تجربه

9 4 9 2 0 

 ودخ نه اوست رفتار و عمل منظورم که م مئنم ،کنمیم انتقاد کسی از وقتی 41

 این اب من: »میگویم «نیستی خوبی دوست تو» بگویم کهنیا یجابه مثالً او،

 .«نیستم موافق تو برخورد

9 4 9 2 0 

 0 2 9 4 9 .کنم حل عواطفم کنترل دادن دست از بدون را مشكالت قادرم من 93

 د،شومی گفته آنچه به خودم عاطفی واکنش از دیگران با صحبت هنگام به 99

 .آگاهم

9 4 9 2 0 

 0 2 9 4 9 .بیندازم تأخیر به را آور رنجش موضوعات سر بر بحث دارم تمایل 94

 0 2 9 4 9 .کنممثل بهمقابله کرده، دارحهیجر را احساساتم که یباکس قادرم 99

، چون ممكن است از من ناراحت کنمیاز بیان مخالفتم با دیگران اجتناب م 92

 شوند.

9 4 9 2 0 

*** 
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Communication Skills of Unaccompanied and Normal 

Women 

 

 

Ali Siaha 1, parenaz banisi *2 & Alireza Mohammadiarya 3 

 

 

Abstract  
Aim: The present study aimed to compare parenting styles, loneliness, and 

communication skills of unaccompanied and normal women. Method: The 

statistical population consisted of all 360 female household heads who visited the 

Neighborhood House of Tehran in 2020, and the approximate sample size was 186 

according to the sample size and Krejcie and Morgan table. The data collection tool 

included Baumrind's parenting style questionnaire (1991), Jerabek's 

communication skill questionnaire (2004), and the Loneliness Scale by Russell, 

Peplau, and Cutrona (1980) respectively. We analyzed data by SPSS24. Results: 

According to the results, there was a significant difference between loneliness and 

communication skills in unaccompanied and normal women (P=0.05). In other 

words, normal women scored higher in communication skills and unaccompanied 

women scored higher in the loneliness variable, and the difference was significant. 

Given the effect size of the difference, there was the least difference in 

communication skills. The results also indicated that there was a significant 

difference between the parenting styles of unaccompanied and normal women 

(P=0.05); in other words, normal women scored higher in parenting styles, and the 

difference was significant. Conclusion: Based on the results, the development of 

psychological interventions could improve parenting styles and communication 

skills, and help reduce loneliness in female household heads. 

Keywords: Parenting styles; Loneliness; Communication skills; Unaccompanied 

women 
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