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Article Type 
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 Purpose: Loneliness is one of the negative and unpleasant 

emotions that appear in couples for various reasons. Among 

the effective factors in the formation of loneliness are coping 

strategies and locus of control, which can have positive and 

negative effects. In addition, the mediation of social support 

plays a role in modulating loneliness. The research model was 

formed according to these relationships that were mentioned. 

Therefore, the purpose of the research was to predict the 

loneliness based on coping strategies and locus of control in 

couples with the mediation of social support. 

Materials and Methods: This research was done by 

correlation method. The statistical population was composed 

of those couples who referred to the counseling center in 

district 4 of Tehran in 2020.  The sample size was determined 

by modeling method and it was 250 people. Data collection 

tools include: Russell's sense of loneliness (1978), Andler and 

Parker's coping strategies (1990), Rutter's locus of control 

(1996), Scott and Bruce's decision-making styles (1995), and 

Ziment et al.'s social support (1988). The data analysis 

methods were: Using the indicators of descriptive statistics, 

structural equations, path analysis, t-test and Sobel test, which 

was done by SPSS24 and PLS software.  

Findings: The results of the research indicated that there was 

a direct relationship between each of the variables of coping 

strategies and the locus of control with the loneliness 

Conclusion: Also, there has been a relationship between the 

feeling of loneliness and each of the variables of coping 

strategies and locus of control with the mediation of social 

support. The prediction of the loneliness has been fitted in the 

research model. 
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 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

مقابله راهبردهای اساس بر تنهایی احساس بینیپیش

 حمایت گریمیانجی با زوجین در کنترل منبع و ای

 اجتماعی
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 چکیده
 است ناخوشایند و منفی هایهیجان از  یکی تنهایی احساس: مقدمه

 مؤثر عوامل جمله از. شودمی پدیدار زوجین در مختلف دالیل به که
 کنترل منبع و ایمقابله راهبردهای تنهایی احساس گیریشکل در

 ضمن. باشد گذاراثر منفی و مثبت هایصورت به تواندمی که است
 تنهایی احساس کردن تعدیل در اجتماعی حمایت گریمیانجی که این

 شکل پژوهش مدل  شد اشاره آن به که روابطی این با. دارد نقش
 تنهایی احساس بینیپیش پژوهش انجام از هدف بنابراین. است گرفته

میانجی  با زوجین در کنترل منبع و ایمقابله راهبردهای اساس بر
 .است بوده اجتماعی حمایت گری
. گرفت انجام همبستگی روش به پژوهش این :ها روش و مواد

 چهار منطقه مشاوره مراکز به کنندگان مراجعه را آماری جامعه
مدل روش اساس بر نمونه حجم. داد تشکیل 1400 سال در تهران
 انتخاب تصادفی ایسهمیه روش به که گردید تعیین نفر 250 یابی

 تنهایی احساس مقیاس: از بودند عبارت پژوهش ابزارهای. شدند
 ،(1990) پارکر و اندلر ایمقابله راهبردهای مقیاس ،(178) راسل

 و زیمنت اجتماعی حمایت مقیاس ،(1966) راتر کنترل منبع مقیاس
 از بودند عبارت ها داده تحلیل و تجزیه روش ،(1988) همکاران

 تحلیل ساختاری، معادالت توصیفی، آمار هایشاخص از برداری بهره
 spss24 افزارهای نرم توسط که سوبل آزمون و t آزمون مسیر،

 .گرفت انجام PLS و
 متغیرهای از یک هر بین که داد نشان تحقیق نتایج :هایافته

 مستقیم یرابطه تنهایی احساس با کنترل منبع و  ایمقابله راهبردهای
  .است داشته وجود
 متغیرهای از یک هر و تنهایی احساس بین چنینهم: گیری نتیجه

 اجتماعی حمایت گریمیانجی با کنترل منبع و ایمقابله راهبردهای
 پژوهش مدل در تنهایی احساس بینیپیش. است داشته وجود رابطه

 .است داشته برازش
 

 کنترل، منبع ای،مقابله راهبردهای تنهایی، احساس :ها کلیدواژه
 اجتماعی حمایت

 01/09/1400: افتیدر خیتار
 15/11/1400:  رشیپذ خیتار
 ahadi@aut.ac.ir  مسئول:نویسنده * 

 مقدمه
شناختی است که به های پیچیده رواناحساس تنهایی یکی از سازه

از  مهمیادراک فقدان روابط زوجین است و شامل عناصر  معنای
 ،های ناخوشایند و منفیجنبه م،قبیل احساس از دست دادن همد

رفته و از دست دادن سطح کیفی رابطه زوجین با روابط ازدست
های الزم برای تجربه زندگی یکی از ضرورت (.1)یکدیگر است 

نیازهای  تریندر زمره اساسی است کهداشتن ارتباط بین فردی  ،کیفی
در عین حال در دوران مدرن و در زندگی  .رودانسان به شمار می

های خانواده و جامعه اد اعم از محیطماشینی روابط بین فردی افر
احساس تنهایی به عنوان یک  به همین دلیل .کمرنگ شده است

 از .شناختی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته استمفهوم روان
بینی کننده مهم سالمت روان احساس تنهایی پیش ،نظر روانشناسان

به طوری که آن را یک تجربه عاطفی ناخوشایند و یک  است
دانند که از تعارضات ارتباطی بین فردی و ریشانی روحی مزمن میپ

یک پژوهش  (.2) شودناشی میشخص های روابط اجتماعی کاستی
تی شناخ سببانجام گرفته نشان داده است احساس تنهایی یک عامل 

است  از جمله زوجین های گوناگوندر سالمت و بهزیستی جمعیت
  (.3)در بهداشت روانی دارد  جدی ،و درازمدت آنیکه پیامدهای 

های شناختی ناشی از نارساییحالت روان یکبنابراین احساس تنهایی 
این  (.4کمی و کیفی در روابط زوجین و یا روابط اجتماعی است )

انگیز کمتر از میزان هایی که روابط هیجاناحساس در موقعیت
بروز  شوددلخواه فرد است یا صمیمیت مورد انتظار او محقق نمی

احساس تنهایی  (.5کند و احتمال دارد در هر سنی رخ دهد )می
ی صحبتپاسخی پیچیده و عمدتاً ناخوشایند به انزوا و یا کمبود هم

 و ارتباطاست. این پاسخ معموالً شامل احساس اضطراب از کمبود 
بر ارزیابی حمایت اجتماعی  (.6حمایت اجتماعی با دیگران است )

ط و سطح اطمینان فرد از حمایت در دسترس شناختی فرد از محی
همراهی  ،از محبت یمیزان برخورد هحمایت اجتماعی ب(. 7است )

و توجه زوجین به یکدیگر و یا توجه اعضای خانواده، دوستان و 
عنصر عاطفه، تصدیق  سه. حمایت شامل  (8شود )سایرین تعریف می

رفتار و های ابراز محبت، آگاهی از و یاری است که به صورت
بازخوردهای مناسب و کمک مالی و یاری دادن در انجام کارها 

دریافت حمایت اجتماعی موجب تامین احساس  (.9د )نیابمی بروز
شود و حمایت امنیت، راحتی، احساس تعلق و کاهش فشار روانی می

شده احساسی ارزشمند است که موجب تثبیت اجتماعی ادراک
شبکه  یکآورد و بخشی از م میها را فراهارتباطات با ارزش

با به طور مستقیم احساس تنهایی  (.10شود )اجتماعی محسوب می
متغیر منبع کنترل نیز پیوند دارد چنانچه فرد این احساس را داشته 
باشد که رویدادهای زندگی و پیامدهای رفتاری او در کنترل خودش 

اس تواند احسمی قرار دارد از منبع کنترل درونی پیروی نموده احتماالً
تنهایی را نیز کنترل نماید ولی اگر فرد احساس کند رویدادهای 
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شود از زندگی و پیامدهای رفتاری او توسط عوامل بیرونی کنترل می
ی ای برای کنترل احساس تنهایمنبع کنترل بیرونی پیروی نموده اراده

 هبنابراین منبع کنترل با احساس تنهایی رابط .(11نخواهد داشت )
از طرف دیگر متغیر راهبردهای  .کندپیدا می مستقیم و غیر مستقیم

شناختی از ای عامل مهم دیگری است که در رویدادهای روانمقابله
 ایکننده دارد. راهبردهای مقابلهجمله احساس تنهایی نقشی تعیین

یا ناسازگارانه است که در مواجهه با  انهرویکردهایی سازگار
هیجان  مدار،های مسئله صورت روششناختی بهرخدادهای روان

که فرد از کدام روش بسته به این (.12کند )مدار و اجتنابی عمل می
عنوان برداری نماید از پیامد مثبت آن برخوردار خواهد شد بهبهره

سر خود را از دست صحبتی با همهم یمثال زن متأهلی که رابطه
ای مساله نماید چنانچه از روش مقابلهمی داده و احساس تنهایی 

بروز احساس تنهایی  سیسبب شنادار یا منطقی استفاده نماید بهم
مدیریت و مهار احساس  بهپرداخته و با توجه به کنترل درونی 

شده حاکی از آن انجام پژوهش های (.13تنهایی خواهد پرداخت )
قیم مستای رابطه که بین احساس تنهایی و راهبردهای مقابله اندبوده

بین احساس تنهایی و منبع کنترل رابطه همچنین  (.14وجود دارد )
بین حمایت اجتماعی و احساس تنهایی  .(15وجود دارد )غیر مستقیم 

های تمایز این پژوهش با پیشینه (.16وجود دارد )مستقیم رابطه 
مدل مطالعاتی خود حمایت اجتماعی را  موجود در این است که در

زا در نظر گرفته و متغیرهای راهبردهای عنوان متغیر برونبه
زا لحاظ نموده و عنوان متغیرهای درونای، منبع کنترل را بهمقابله

و ده شالبته احساس تنهایی متغیر مالک یا وابسته در نظر گرفته
سته ن )درون زا( با واببیروابط مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای پیش

 . شوندآزمون می
گیری از راهبردهای تعدیل احساس تنهایی بهره یکی از راهکارهای

مقابله فرایندی است که دائماً در حال تغییر بوده و  .ای استمقابله
رای اکتسابی است که ب یشود بلکه الگویبه طور خودکار انجام نمی

های موقعیت افراد در(.  17)ید آزا به کار میمقابله با موقعیت تنش
 ،ای دارندزا نه تنها نیاز به آشنایی با انواع راهبردهای مقابلهتنش

در  ،سازدرا قادر ها آنشدت نیاز به تمرینی دارند که بلکه به
 ،ی ناموفقدتهای مشابه به جای به کار بستن راهبردهای عاموقعیت

 (.19و  18)ای مناسب داشته باشند مقابله
های اشخاص در مواجهه با موقعیت ر این زمینه گفته شده استد

کنند که به ترتیب ای استفاده میزا از سه شیوه مقابلهاسترس
هیجان مدار و اجتنابی یا فرار از  ،مقابله مسئله مدار :عبارتنداز

مهم این است که هر یک از این راهبردها برای  (.18)مسئله 
در عین حال  .برداری شودزا بهرههای متناسب استرسموقعیت

یکی . ی بیشتری دارندهای مسئله مدار پیامدهای سازگارانهشیوه
بینی احساس تنهایی منبع شناختی مؤثر در پیشعوامل روان دیگر از

رود شخصیتی به شمار میهای این عامل از جمله ویژگی .کنترل است
برخی  (. 20)کند زا نقش مهمی ایفا میکه در مقابله با شرایط استرس

افراد حائز منبع کنترل درونی بوده و پیامدهای رفتار را به عوامل 
وده منبع کنترل بیرونی ب حائزکنند و برخی دیگر شخصی استناد می

بنابراین  دهندو پیامدها را به عوامل خارج از کنترل خود نسبت می

بین منبع کنترل و احساس تنهایی روابط مستقیم و غیر مستقیم وجود 
 (. 21) دارد

زا اصوالً افراد دارای منبع کنترل درونی در مواجهه با شرایط استرس
منبع کنترل  (.22)کنند بهتر از افراد دارای منبع کنترل بیرونی عمل می

از  بخشیمستقیماً د تواندرونی به عنوان یک ویژگی شخصیتی می
و توان فرد را در مقابله با  نمودهزا را کنترل اثرات شرایط استرس

های بین مکان کنترل بیرونی و سبک بنابراین .تهدید افزایش دهد
احساس تنهایی  بینیدر پیش  (.14)مقابله با استرس رابطه وجود دارد 

ماعی حمایت اجت .کننده داردمتغیر حمایت اجتماعی نقش تعیین
ادراک شده بر ارزیابی شناختی فرد از محیط و سطح اطمینان فرد به 
 ،اینکه در صورت لزوم کمک و حمایت در دسترس خواهد بود

حمایت اجتماعی به میزان برخورداری از  (.23)باشد متمرکز می
همراهی و توجه زوجین به یکدیگر و یا حمایت اعضای  ،محبت

در تعریف (. 24)تعریف شده است دوستان و سایرین مهم  ،خانواده
مندی از منابع سازگاری در اجتماعی آمده است بهره جامع حمایت

 .گردداز طریق حمایت و توجه نزدیکان انجام میکه زا شرایط تنش
احترام و  ،مراقبت ،همراهی ،ی محبتاین حمایت شامل تجربه

ه ب (.25)خویشاوندان و دوستان است  ،کمک دریافتی از نزدیکان
همین دلیل نقش میانجی را میان متغیرهای پیش بین و احساس تنهایی 

 کند.را ایفا می
و نقش آفرینی که احساس تنهایی  با توجه به آنچه که بیان گردید

برآمد تا بر اساس مدل  درصدداین تحقیق  ،در زندگی زوجین دارد
سؤال اساسی این است که  .بینی نمایدمفهومی طراحی شده آن را پیش

ا گیری بهای تصمیمای، منبع کنترل و سبکراهبردهای مقابله آیا
بینی احساس تنهایی در میانجیگری حمایت اجتماعی قادر به پیش

در این راستا این پژوهش در نظر دارد در گروهی  زوجین می باشد؟
پارامترهای پنجگانه مطرح شده در مسئله پژوهش را  ،از زوجین

احساس تنهایی را بر اساس مدل مفهومی  ،ورد سنجش قرار دادهم
 .بینی نمایدتحقیق پیش

 

 روش هامواد و 
این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ اجرا همبستگی بوده 
است. در این پژوهش احساس تنهایی به عنوان متغیر مالک در نظر 

رل ه، منبع کنتگرفته شده و رابطه آن با متغیرهای راهبردهای مقابل
با میانجی گری حمایت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. در این 

ای و منبع کنترل با عنوان متغیرهای مدل متغیرهای راهبردهای مقابله
درون داد فرض شده اند، متغیر حمایت اجتماعی، برون داد در نظر 

. نداها با متغیر احساس تنهایی آزمون شدهی آنگرفته شده که رابطه
جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از زوجین مراجعه کننده 

بود. حجم نمونه  1400تهران در سال  4به مراکز مشاوره در منطقه 
ی استفاده در آمار معادالت بر اساس روش مدل یابی که ویژه

نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری سهمیه ای  250ساختاری است، 
مرکز مشاوره منتخب برگزیده  11اد تصادفی بود که از بین تعد

 های مورد استفاده در پژوهش بدین شرح بوده است:شدند. مقیاس
 1978توسط راسل در سال : این مقیاس  (1978)احساس تنهایی راسل 

 توسط حق شناس در ایران 1388طراحی گردیده و در سال 
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 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 20محتوای این مقیاس دارای  .شده است سازیبومیهنجاریابی و 
پنجگانه  طیفهای در نظر گرفته شده از سنجه .باشدگویه می

تا گزینه  (1)کند که از گزینه هرگز با نمره لیکرت پیروی می
این مقیاس به صورت در هم  .تنظیم شده است (5)همیشه با نمره 

کمبود ارتباط با دیگران را مورد سنجش  ،تنیده احساس اضطراب
میزان احساس تنهایی در سه  در تجزیه و تحلیل نمرات .دهدمی قرار

 (81-100) خوببسیار و  (61-80) متوسط (،20-60) سطح ضعیف
باشد. می 1-100در واقع دامنه نمرات این مقیاس  .شودتحلیل می

بایست برای پاسخ به هر گویه یک عالمت بزنند تا پاسخگویان می
ستونی که عالمت زده است  یکی از نمرات یک تا پنج بر حسب

ای است که ها منظور شود. احساس تنهایی بسیار خوب نمرهبرای آن
ای است که بین باشد، احساس تنهایی متوسط نمره 100تا  81بین 
 20-60ای است که بین باشد و احساس تنهایی ضعیف نمره 80-51

وایی این مقیاس توسط راسل و نیز حق شناس بررسی و باشد. ر
همچنین ضرایب آلفای  .گزارش شده است 70/0ب باالی ضرای

گزارش  895/0حق شناس  یقو از طر 89/0 لکرونباخ از طرف راس
 .شده است

در سال  مقیاس: این  (1990)و پارکر  اندلرای راهبردهای مقابله
 1376و پارکر طراحی گردیده است و در سال  اندلرتوسط  1990

برداری قرار گرفته مورد بهره توسط اکبرزاده ترجمه و در ایران
های این سنجه .باشدگویه می 48محتوای این مقیاس دارای  .است

ی هاکند که از گزینهپنجگانه لیکرت پیروی می یفابزار از ط
زیر  .تنظیم گردیده است (5)تا همیشه با نمره  (1)هرگز با نمره 

ی را ازمینه اصلی رفتارهای مقابله سههای در نظر گرفته شده مقیاس
له مقاب ،مقابله مسئله مدار :که به ترتیب عبارتنداز دهدپوشش می
دامنه نمرات این مقیاس  ،مقابله اجتنابی یا فرار از مسئله ر،هنجار مدا

گویه  16های سه گانه تعداد باشد. برای هر یک از مقابلهمی 240-1
ت هم به صورت کل پرسشنامه در نظر گرفته شده است. تفسیر نمرا

-پذیر است و هم به صورت جداگانه برای هر یک از مقابلهامکان

پذیر است. تفسیر مدار و اجتنابی امکانمدار، هیجانهای مسأله
ر ای دشود. سبک مقابلهنمرات به صورت کلی بدین شرح انجام می

( در سطح 49-96( در سطح ضعیف )1-48سطح بسیار ضعیف )
( در سطح بسیار 145-192( در سطح خوب )97-144متوسط )
( این تفسیر از نمرات برای مقابله با هیجانات 193-240خوب )

پذیر منفی مانند احساس تنهایی، استرس، اضطراب و غیره امکان
برای تأمین روایی پرسشنامه از ضریب همبستگی پیرسون است. 

برای  .استگزارش شده  70/0ضرایب باالی  ،برداری گردیدهبهره
نفری دانشجویان این  30تأمین پایایی آن پس از اجرا در گروه 

 ،82/0هیجان مدار  ،85/0مسئله مدار  .ضرایب گزارش شده است
پیوست این مقیاس  در ضمناً .91/0ل پرسشنامه کو  93/0اجتنابی 

 .روش تجزیه و تحلیل نمرات گزارش گردیده است
 (1966) ترنخستین بار توسط را مقیاس: این  (1966) ترمنبع کنترل را

 29محتوای این ابزار دارای  .طراحی و مورد استفاده قرار گرفت
و پاسخگ .بیان شده است ایجمله دوالب موارد قباشد که در گویه می

 .که با ذهنیت خود تأثیر دارد پاسخ دهد هاآنبایست به یکی از می
دارد نای ارزش کمی و نمره ،ها خنثی بوده هاز این گوی مورد شش

که با هدف دور ساختن آزمودنی از مدار اصلی و هدف آزمون 
مطالعه و پاسخ  رابایست این ابزار پاسخگو می .طراحی شده است

 سؤاالتهای سنجه .خود را در جدول پاسخنامه پیوست عالمت بزند
 مقیاس کنترلاین  .دهدمقیاس را دو گزینه الف و ب تشکیل میاین 

 در دستورالعمل پیوست سنجد.میرونی و بیرونی پاسخگویان را د
دامنه  .ها گزارش شده استپرسشنامه روش تجزیه و تحلیل داده

های الف ار زش یک باشد به گزینهمی 0-23نمرات این پرسشنامه 
های ب ارزش صفر تعلق گرفته است میانگین این مقیاس و به گزینه

و بیشتر را کسب  9هایی که نمره دنیاست. آزمو 8و میانه آن  84/8
بگیرند دارای  9ها که کمتر از نمایند واجد منبع کنترل بیرونی و آن

 6مورد است که  29ها منبع کنترل درونی خواهند بود. تعداد گویه
شود و نمرات آن در تفسیر نمرات مورد آن انحرافی محسوب می

 0-23با دامنه نمرات ماده این مقیاس  23شود. بنابراین محاسبه نمی
( انحرافی 8و  1، 8، 14، 19، 24شوند. سئواالت شماره محاسبه می

ای نخواهد داشت و به حساب پاسخگو ها نمرهبوده و پاسخ آن
-نامه است و در ستونشود. این مقیاس دارای برگه پاسخمنظور نمی

 راتراین مقیاس توسط  شود. رواییهای الف و ب عالمت زده می
پایایی آلفای  ضرایب .گزارش شده 72/0ل کگردیده ضریب  آزمون

ل کو  85/0کنترل بیرونی  ،83/0کرونباخ برای کنترل درونی 
روایی ( 1374کرمی ) ،در ایران. گزارش شده است 84/0پرسشنامه 

 72/0ها را باالی و ضریب آن هو پایایی این مقیاس را بازسنجی نمود
 است.گزارش داده

این مقیاس نخستین :  (1988)و همکاران  تزیمنحمایت اجتماعی  
و در ایران گردیده طراحی  (1988)و همکاران  تبار توسط زیمن
محتوای  .روایی و پایایی آن بازیابی شده است 1393توسط افضالن 

 :زیرمقیاس ها عبارتنداز .گویه تشکیل داده است 12را  این ابزار
ضمناً برای  .حمایت دوستان و حمایت دیگران مهم ،حمایت خانواده
در نظر گرفته شده  یهگو چهارها تعداد مقیاسزیرهر یک از این 

های این مقیاس از سنجه .باشدمی 20تا  4 هاآننمرات  هکه دامن
 5ه موافق با نمر کند که از کامالًطیف پنجگانه لیکرت پیروی می

در تجزیه و تحلیل نهایی  .ده استتنظیم ش 1مخالف با نمره  تا کامالً
متوسط و باال  ،در سه سطح پایین ادراک شدهحمایت اجتماعی 

( حمایت اجتماعی در حد 20تا  12نمرات بین ) .بینی شده استپیش
( حمایت اجتماعی در 40تا  21شود. نمرات بین )پایین تفسیر می

اال ( حمایت اجتماعی در سطح ب60تا  41سطح متوسط، نمرات بین )
-می 1-60شوند. با این حساب دامنه نمرات این مقیاس محسوب می

باشد. البته تفسیر نمرات برای هر یک از انواع حمایت خانواده، 
( 20-4دوستان و دیگران مهم، وجود دارد که در دامنه نمرات )

و همکاران و نیز  تروایی این مقیاس توسط زیمنگیرد. صورت می
 .گردیده تأیید 70/0کسب ضرایب باالی  توسط افضالن در ایران با

 ،81/0حمایت دوستان  ،79/0پایایی آن نیز برای حمایت خانواده 
  .گزارش شده است 83/0نامه ل پرسشک ،84/0دیگران مهم 

های آمارتوصیفی ها ابتدا از شاخصدر روش تجزیه و تحلیل داده
مانند میانگین، انحراف معیار و واریانس بهره برداری گردید که 

انجام گرفت. سپس در بخش آمار استنباطی  SPSSتوسط نرم افزار 
داد با متغیر مالک در یک نوبت رابطه مستقیم متغیرهای درون
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آزمون گردید، سپس در نوبتی دیگر با استفاده از آمار معادالت 
داد با ی متغیرهای درونرابطه tساختاری و تحلیل مسیر و آزمون 

گری حمایت اجتماعی با متغیر مالک یا احساس تنهایی میانجی
-فرضآزمون گردید. شایان ذکر است قبل از آزمون فرضیه ها پیش

ها و ی آنها، نرمالیتهن از برازش دادههای آماری الزم برای اطمینا
اطمینان از وضعیت تورم واریانس و تحلیل واریانس انجام گرفت. 

ند برداری گردید. فرایدر این راستا از آزمون دوربین واتسون  نیز بهره

انجام گرفت.  PLSها با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل داده
 أیید فرضیه های پژوهش بود.ی تدهندههای آماری نشانیافته

 
 
 
 

 
 های پژوهشهای روایی و پایایی مقیاسشاخص  .1جدول 

 روش - پایایی روش -روایی  های پژوهشمقیاس

 (1978راسل )احساس تنهایی 
 روش باز آزمایی

 72/0 :راسل
 75/0 :شناسحق

 89/0نامه : آلفای کرنباخ کل پرسشلراس
 895/0نامه شناس: آلفای کرنباخ کل پرسشحق

ر و لای اندراهبردهای مقابله
 (1990پارکر )

 :بستگی پیرسونهم
 78/0: ر و پارکرلاند

 795/0(: 1376اکبر زاده )

هیجان مدار  ،85/0ضرایب آلفای کرنباخ: مسئله مدار  :و پارکراندلر 
 .91/0نامه کل پرسش ،93/0اجتنابی  ،82/0

 70/0نامه باالی کل متغیرها و کل پرسش :(1376)اکبرزاده 
 .شده استگزارش

 (1966تر )امنبع کنترل ر
ر دکوروایی از طریق  :ترار

 72/0ریچاردسون ضریب 
 /.76 کرمی:

کل  ،85/0کنترل بیرونی  ،83/0کنترل درونی  :تر، آلفای کرنباخار
 .84/0نامه پرسش
کل  ،73/0کنترل بیرونی  ،75/0کنترل درونی (: 1374کرمی ) :ایران

 .74/0نامه پرسش

و  تحمایت اجتماعی زیمن
 (1988همکاران )

 بستگیباز آزمایی و هم ت:زیمن
736/0. 

 .77/0(: 1393: افضالن )ایران

 ،81/0حمایت دوستان  ،79/0حمایت خانواده  :، آلفای کرنباختزیمن
 .83/0نامه ل پرسشک ،84/0دیگران مهم 

ها و کل مقیاس کل ضرایب زیر مقیاس(: 1393، افضالن )ایران
 شده است.زارشگ 70/0ضرایب باالی 

 یافته ها
از آنجا که در فرضیه های پژوهش تعیین روابط مستقیم و 
غیرمستقیم بین متغیرها مطرح بود، این روابط از طریق تحلیل مسیر 

( تا 1و آزمون سوبل انجام گرفت که خالصه آن در نمودار شماره )
 ( انعکاس داده است.3)
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 پژوهش کلی مدل یعامل بارهای ضرایب . 1 نمودار

 انجام گرفت. tها آزمون  در ادامه تجزیه و تحلیل داده

 
پژوهش کلی مدل تی آماره .2 نمودار
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 ای با در نظر گرفتن نقش میانجی حمایت اجتماعیبینی احساس تنهایی بر اساس راهبردهای مقابلهآزمون سوبل برای پیش . 2جدول 
 تأثیر کل تاثیر  میانجی آزمون سوبل تاثیر مستقیم رابطه
  z.value ضریب t Sآماره  ضریب 

 - 061/0 449/16 615/0 حمایت اجتماعی  ←ایراهبردهای مقابله

004/5 

- 
 - - 055/0 635/5 -318/0 احساس تنهایی حمایت اجتماعی  

 حمایت اجتماعی  ←ایراهبردهای مقابله

  احساس تنهایی 
- - - 195/0-  (=318/0-  ×

615/0) 
- 

 -  038/0 269/5 -160/0 احساس تنهایی  ←ای راهبردهای مقابله
355/0-  =

(195/0- +) 
 (160/0-) 

( مالحظه شد تأثیر مستقیم 2( و )1با توجه به نمودارهای )
-و آماره 615/0ای بر حمایت اجتماعی با ضریب راهبردهای مقابله

تأیید شد. همچنین تأثیر مستقیم حمایت اجتماعی  449/16 آزمون
تأیید  635/5 آزمونو آماره -318/0بر احساس تنهایی  با ضریب 

ای بر احساس تنهایی با . تأثیر غیرمستقیم راهبردهای مقابلهشد
گری حمایت اجتماعی و با  استفاده از آزمون سوبل با ضریب میانجی

و تأثیر مستقیم راهبردهای  z.value=  004/5و آماره  -195/0
  t=269/5و آماره  -160/0ای بر احساس تنهایی با ضریبمقابله

ای به صورت مستقیم و نیز با تأیید شد. در نهایت راهبردهای مقابله
ا استفاده از تحلیل مسیر به میزان گری حمایت اجتماعی بمیانجی

کند.. عالمت منفی بیانگر احساس تنهایی را پیش بینی می-355/0
ای با میانجی گری حمایت این است که با افزایش راهبردهای مقابله

توان اظهار یابد  بنابراین میاجتماعی، احساس تنهایی کاهش می
ی به صورت اراهبردهای مقابله %95داشت که در سطح اطمینان 

گری حمایت اجتماعی توان پیش بینی احساس مستقیم و نیز با میانجی
 تنهایی در زوجین را دارد.

به منظور بررسی ارتباط مستقیم منبع کنترل و احساس تنهایی از 
بینی  با در نظرگرفتن نقش معادالت ساختاری و جهت بررسی پیش

 کنیم. میانجی حمایت اجتماعی از آزمون سوبل استفاده می

 
 بینی احساس تنهایی بر اساس منبع کنترل با در نظر گرفتن نقش میانجی حمایت اجتماعیآزمون سوبل برای پیش .3جدول 

 تأثیر کل تاثیر  میانجی آزمون سوبل تاثیر مستقیم رابطه

آماره  ضریب 
t 

S ضریب z.value  

 - 047/0 183/2 -229/0 حمایت اجتماعی  ←منبع کنترل

57/3 

- 
 - - 055/0 635/5 -318/0 احساس تنهایی حمایت اجتماعی  

   حمایت اجتماعی  ←منبع کنترل 
 احساس تنهایی

- - - 
07/0  (=318/0-  ×

229/0-) - 

 -  032/0 142/2 239/0 احساس تنهایی  ←منبع کنترل 
309/0  =07/0 

 + 
239/0 

( مالحظه شد رابطه مستقیم منبع 2( و )1با توجه به نمودارهای )
 183/2 آزمونو آماره -229/0کنترل بر حمایت اجتماعی با ضریب 

تأیید شد. همچنین رابطه مستقیم حمایت اجتماعی بر احساس تنهایی  
رابطه . تأیید شد 635/5 آزمونو آماره -318/0با ضریب 

یت گری حماغیرمستقیم منبع کنترل بر احساس تنهایی با میانجی
 57/3و آماره  07/0اجتماعی و با  استفاده از آزمون سوبل با ضریب 

 =z.value  و تأثیر مستقیم منبع کنترل  بر احساس تنهایی با
تأیید شد. در نهایت منبع کنترل به   t=142/2و آماره 239/0ضریب

گری حمایت اجتماعی با استفاده از ز با میانجیصورت مستقیم و نی
کند.. احساس تنهایی را پیش بینی می 309/0تحلیل مسیر به میزان 

عالمت مثبت بیانگر این است که با افزایش منبع کنترل بیرونی با 
یابد  میانجی گری حمایت اجتماعی، احساس تنهایی افزایش می

منبع کنترل  %95اطمینان  توان اظهار داشت که در سطحبنابراین می
گری حمایت اجتماعی توان پیش به صورت مستقیم و نیز با میانجی

 بینی احساس تنهایی در زوجین را دارد.
ای و منبع کنترل به صورت مستقیم و فرضیه کلی: راهبردهای مقابله

ر بینی احساس تنهایی دگری حمایت اجتماعی توان پیشنیز با میانجی
 زوجین را دارد.

بوت استراپ ماکرو پریچر »برای آزمون روابط میانجی از آزمون 
 ( مشاهده می شود.  4استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره)« و هیز
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 نتایج آزمون بوت استراپ ماکروپریچر و هیز برای مسیرهای میانجی .4جدول 
 مسیرهای میانجی 

فاصله 
 اطمینان

 متغیر مستقل متغیر میانجی متغیر وابسته بوت استراپ حدپایین حدباال

 حمایت اجتماعی احساس تنهایی 0373/0 -2745/0 -1290/0 95/0
راهبردهای 

 ایمقابله
 منبع کنترل حمایت اجتماعی احساس تنهایی 0830/0 7080/0 0394/1 95/0

دهد که نتایج آزمون بوت استراپ برای می( نشان 4جدول شماره)
معنادار است. فاصله  p< 05/0تمامی مسیرهای میانجی، در سطح 

است.  5000و تعداد نمونه گیری مجدد بوت استراپ  95/0اطمینان 
با توجه به اینکه در تمامی مسیرها، صفر بیرون از فاصله اطمینان 
قرار می گیرد تمام روابط واسطه ای مفروض معنادار هستند. لذا هر 

ری گای، منبع کنترل با میانجییک از متغیرهای راهبردهای مقابله
 کند.بینی میحمایت اجتماعی، احساس تنهایی را پیش

( انعکاس داده شده که در آن 3ها در نمودار شماره )خالصه یافته
های مستقیم و غیرمستقیم و جهت گیری بین متغیرها میزان رابطه

 گزارش شده است.
 

 
 اعیگری حمایت اجتمای و منبع کنترل با احساس تنهایی و میانجیراهبردهای مقابله مدل نهایی تحقیق، اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم .3نمودار 

 
 

 گیرینتیجه
-بینی احساس تنهایی بر اساس راهبردهای مقابلهدر این پژوهش پیش

ای و منبع کنترل در زوجین با میانجی گری حمایت اجتماعی انجام 
های پژوهش با رعایت رضایت نامه اخالقی گرفت. تکمیل مقیاس

کمیته پژوهش دانشگاه توسط زوجین مراجعه کننده به مراکز 
 مشاوره صورت پذیرفت.

ون سوبل برای آزمون فرضیه اول حاکی از آن بود که اجرای آزم
طور مستقیم با احساس تنهایی رابطه داشته، ای بهراهبرد مقابله

را  -16/0بینی تأثیری معادل این پیش .استی آن بودهکنندهبینیپیش
 بربینی احساس تنهایی . همچنین پیش(2شمارهبدست آورد )جدول 

گری حمایت اجتماعی ضریبی میانجی ای باراهبردهای مقابله اساس
بینی احساس را به خود اختصاص داد. بنابراین پیش -195/0معادل 

های مستقیم و صورتای بهتنهایی بر اساس راهبردهای مقابله
 به تائید رسید.  P<05/0یا و  95/0غیرمستقیم در سطح اطمینان 

بین است که رابطه در پیشینه پژوهش مطالعاتی وجود داشته
جا اند. در اینای و احساس تنهایی را بررسی نمودههای مقابلهسبک
( در 1400شود. خیرالهی )گرفته اشاره میترین تحقیقات انجامبه مهم

ای و احساس های مقابلهپژوهش خود گزارش داده بود بین سبک
( در 1399. پاک خصال )(26)استتنهایی زوجین رابطه وجود داشته

شده و ارش داده بود بین حمایت اجتماعی ادراکرساله خود گز
ای معکوس وجود دارد. یعنی هرچه بر میزان احساس تنهایی رابطه

239/0  

160/0-  

229/0-  

615/0  

195/0  

07/0  

راهبردهای 

ایمقابله  

منبع 

 کنترل

حمایت 

 اجتماعی

 احساس تنهایی
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. (27)شودحمایت افزوده شود، از بروز احساس تنهایی پیشگیری می
( نیز 1400ری دوست )گاین یافته در پژوهش شایسته مهر و عس

ج پژوهش خود آورده ( در نتای2022شده بود. اوانس و فیشر )گزارش
بودند بین احساس تنهایی اجتماعی و حمایت عاطفی رابطه قوی 

اس کننده احسبینیاست. بنابراین حمایت اجتماعی پیشوجود داشته
های سینا است. این یافته در پژوهشتنهایی اجتماعی بوده

. (28)شده بودنیز گزارش (2022ژائو ویو )و  (2022)  یوگلول
ای و حمایت گزارش داده بود رفتارهای مقابله (2021)و البراگ

ها . این یافته(29)انداجتماعی با احساس تنهایی رابطه مثبت داشته
ای و احساس تنهایی دهند که بین راهکارهای مقابلهنشان می

های مستقیم و غیرمستقیم رابطه مثبت وجود داشته و به صورتبه
 کنند. ینوعی نتایج فرضیه اول پژوهش را تائید م

عم ای اتوان گفت راهبردهای مقابلهآمده میدستدر تحلیل نتیجه به
از اجتنابی، هیجان مدار و مسئله مدار در رابطه با حمایت اجتماعی 

د راهبر سهاست. هرچند نقش مثبتی را در مهار احساس تنهایی داشته
ر دطور مستقیم با احساس تنهایی کارکرد متفاوتی دارد. ای بهمقابله

کوشند تا رفتار غیر سازنده و از زوجین می یکراهبرد اجتنابی هر 
نهایی احساس ت پیش گیرند. بنابراین بادر دور از ارتباط مثبت را به

ای مثبت دارد. این رابطه در راهبرد هیجان مدار با احساس رابطه
که در راهبرد مساله مدار که تنهایی نیز وجود دارد. درحالی

کوشد تا از طریق ارتقای باشد فرد میو سازنده می رویکردی مثبت
بر احساس تنهایی غلبه نماید.  و دانش شناختی خود مسئله را مهار 

 مثبتای ای با احساس تنهایی رابطهطورکلی راهبردهای مقابلهبه
گری حمایت اجتماعی با میانجیمعکوس دارد، ولی وقتی این رابطه 

کاهش و مهار احساس تنهایی شده، موجب برقرار شود، تعدیل
 .باشدکننده احساس تنهایی میبینیپیش بنابراین  شود. می

اجرای آزمون سوبل برای فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن بود که 
صورت مستقیم با احساس تنهایی رابطه داشته، منبع کنترل به

را  239/0بینی تأثیری معادل است. این پیشکننده آن بودهبینیپیش
بینی از طرف دیگر پیش (.3جدول شماره )ه خود اختصاص داد ب

ی گری حمایت اجتماعاحساس تنهایی براساس منبع کنترل با میانجی
 P<05/0را به خود اختصاص داد که در سطح  07/0ضریبی معادل 

بینی احساس تنهایی براساس منبع است. بنابراین پیشدار بودهمعنی
به  95/0های مستقیم و غیرمستقیم در سطح اطمینان صورتکنترل به

 تائید رسید. 
( در پژوهش خود رابطه میان منبع کنترل 1397بیجاری و همکاران )

اند و احساس تنهایی را بررسی نموده، در نتایج خود گزارش داده
ای گیری بیرونی منبع کنترل رابطهایش احساس تنهایی با جهتافز

 گیری درونیاست. هرچه منبع کنترل جهتمستقیم و مثبت داشته
ل شود. بنابراین منبع کنترپیدا کند، احساس تنهایی نیز کاسته می

و ماهارونی  دیویساست. ی احساس تنهایی بودهکنندهبینیپیش
اند هرچه تجربه ضعف در دادهدر پژوهش خود گزارش  (2021)

یابد، احساس تنهایی فردی و اجتماعی نیز کنترل بیرونی افزایش می
یابد. بنابراین منبع کنترل با احساس تنهایی رابطه مثبت افزایش می

در  (2017تیس )آسیکوزوکیباشد. ی آن میکنندهبینیداشته، پیش
و احساس بین منبع کنترل درونی  استپژوهش خود گزارش داده 

. بنابراین منبع کنترل اعم از (30)ای معکوس وجود داردتنهایی رابطه
 یناگکننده احساس تنهایی است. طوسی و بینیدرونی و بیرونی پیش

اند افرادی که دارای منبع کنترل درونی گزارش داده (2012زاده )
س احسا ،انداز افرادی که دارای منبع کنترل بیرونی بودهاند بیشبوده

در نتایج  (2019مایی )و تو . روسا(31)اندتنهایی را مهار و کاهش داده
اند افراد دارای منبع کنترل درونی مستعد فعالیت پژوهش خود آورده

اند. برعکس افراد دارای منبع کنترل برای مهار احساس تنهایی بوده
بیرونی منفعل بوده، رغبت چندانی برای مهار و کاهش احساس 

دهند که بین انواع منبع کنترل و این نتایج نشان می .ردتنهایی ندا
گیری مثبت و منفی آن را احساس تنهایی رابطه وجود داشته، جهت

. این نتایج در راستای دستاوردهای (32)کندنوع منبع کنترل تعیین می
  .استمرتبط با دومین فرضیه پژوهش بوده

ا یت اجتماعی بگری حماطورکلی وقتی با میانجیمنبع کنترل به
د. سازای معکوس را برقرار میشود، رابطهاحساس تنهایی مرتبط می

از مواجهه با حمایت یعنی هرچه منبع کنترل تقویت شود پس
ای رابطه درنتیجهدهد. اجتماعی احساس تنهایی را کاهش می

یم با طور مستقکه منبع کنترل درونی بهمعکوس با آن دارد. ضمن این
تواند آن را مهار و کاهش ی رابطه معکوس داشته، میاحساس تنهای

ثبت با ای مطور مستقیم رابطهکه منبع کنترل بیرونی بهدرحالی .دهد
احساس تنهایی دارد. یعنی هرچه تقویت شود، احساس تنهایی را نیز 

ته داش یبنابراین هرچه منبع کنترل گرایش بیرون .دهدافزایش می
کند و هرچه گرایش درونی داشته یت میباشد، احساس تنهایی را تقو

گری مورد میانجی دودهد. در هر باشد احساس تنهایی را کاهش می
ای معکوس را حمایت اجتماعی نقشی مثبت و سازنده داشته، رابطه

 کند. با احساس تنهایی برقرار می
داد شامل راهبردهای متغیر درون سهازآنجاکه در فرضیه کلی 

کنترل وجود داشته و متغیر میانجی حمایت اجتماعی منبع  و ایمقابله
س ی احساکنندهبینیداد مطرح بوده که پیشعنوان متغیر برونبه

 بود استراپ»است، برای آزمون این فرضیه از آماره تنهایی بوده
ای این نتایج نشان داد راهبردهای مقابله .استفاده گردید« ماکرو

گری حمایت با میانجی و -16/0صورت مستقیم به میزان به
احساس تنهایی رابطه داشته، آن را  با -195/0اجتماعی به میزان 

ذکر است رابطه مستقیم و غیرمستقیم راهبردهای قابل .بینی نمودپیش
یعنی هرچه شاخص  .استای با احساس تنهایی منفی بودهمقابله

 .یابدمی ای افزایش یابد، احساس تنهایی نیز افزایشراهبردهای مقابله
با  239/0صورت مستقیم به میزان دیگر منبع کنترل بهطرفاز

گری حمایت احساس تنهایی رابطه داشته، همچنین با میانجی
 .استکننده احساس تنهایی بودهبینیپیش 07/0اجتماعی به میزان 

ذکر است رابطه مستقیم و غیرمستقیم منبع کنترل با احساس قابل
اشد، تر بت. یعنی هرچه منبع کنترل بیرونیاستنهایی مثبت بوده

گیری های تصمیمیابد. متغیر سبکاحساس تنهایی افزایش می
احساس تنهایی رابطه داشته،  با 796/0صورت مستقیم به میزان به

 دادترتیب متغیرهای دروناست. بدینکننده آن بودهبینیپیش
جتماعی احساس گری حمایت اهای مستقیم و نیز با میانجیصورتبه

بینی نموده، مدل آماری پژوهش از برازش الزم تنهایی را پیش
 است. برخوردار بوده
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ند. امنبع کنترل بوده و ایداد شامل راهبردهای مقابلهمتغیرهای درون
ا هاند. رابطه مستقیم آنها نیز از تنوع برخوردار بودهاز آن یکهر 

ها م آنی غیرمستقیت با رابطهاسمتفاوت بوده بعضاًبا احساس تنهایی 
طور ای بهعنوان مثال راهبردهای مقابلهبه .به احساس تنهایینسبت

ابطه ولی این ر .استای معکوس با احساس تنهایی داشتهمستقیم رابطه
گری حمایت اجتماعی مثبت گردید. منبع کنترل در رابطه با میانجی

است. این هگیری مثبت داشتمستقیم با احساس تنهایی جهت
 .استگری حمایت اجتماعی نیز مثبت بودهگیری با میانجیجهت

ری گداد وقتی با میانجیتوان گفت متغیرهای درونطورکلی میبه
اند، حمایت اجتماعی با احساس تنهایی رابطه برقرار کرده

توان اند. البته در تحلیل نهایی این نکته را نمیگیری مثبت داشتهجهت
ای گرایش مسئله مداری ت که در راهبردهای مقابلهنادیده گرف

 سازنده است. در منبع کنترل گرایش درونی سازنده و مثبت است.
 نتایج کاربردی پژوهش:

ای و منبع نتایج این پژوهش نشان داد چنان چه راهبردهای مقابله
کنترل در زوجین با میانجی گری حمایت اجتماعی مدیریت  و کنترل 

وانست احساس تنهایی زوجین را مهار نماید. زیرا این شود، خواهند ت
ند، نقش ای احساس تنهایی بودهبینی کنندهمتغیرها ضمن این که  پیش

ا در شود تاند. نتایج این تحقیق موجب میکننده را نیز داشتهتعدیل
های سلبی راهبردهای مطالعات بعدی بتوان از طریق مهار زیر مقیاس

نترل احساس تنهایی را کاهش داد. همچنین با ای و منبع کمقابله
ای تعدیل ای حمایت اجتماعی زمینهاستفاده از رویکردهای مداخله
 احساس تنهایی را فراهم آورد.

 مالحظات اخالقی:
ی بالینی نداشته و صرفاً به جمع آوری داده اگرچه این پژوهش جنبه

اخته است، های میدانی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره پرد
ی اخالقی دریافت شده از دانشگاه ی رضایت نامهولی رعایت شیوه

رعایت گردید. در این راستا مفاد رضایت نامه در صفحات نخست 
ی پاسخگویان با های پژوهش قرار داده شد تا کلیهدفترچه مقیاس

اطمینان، آزادانه و داوطلبانه به دور از هر گونه نگرانی به محتوای 
 پاسخ دهند. هامقیاس

 تضاد منافع:
 در این پژوهش تضاد منافع وجود نداشته است.

 تقدیر و تشکر:
بدینوسیله از کلیه مدیران مراکز مشاوره منتخب در پژوهش و نیز 

های پژوهش زوجین مراجعه کننده به مراکز که در تکمیل مقیاس
 شود.مشارکت نمودند،  تقدیر و تشکر می
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