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 Aim: The aim of this study was to determine the fit of the model of structural 

relationship between parent-adolescent conflict with emotional dysregulation, with 

the mediating role of loneliness in adolescents in Tehran. Methods: The statistical 

population of the study included adolescents aged 13 to 18 years in Tehran. Using 

available sampling method, 400 people (200 female adolescents and 200 male 

adolescents) were selected as the sample and used the Asadi and Younesi 

adolescent parent conflict questionnaire (1390), Russell (1996) revised feelings of 

loneliness, and Graz and Romer (2004) responded to emotional dysregulation. 

Structural equation model was used to analyze the data. Findings: The results 

showed that there was a positive and significant relationship between parent-

adolescent conflict and emotion dysregulation (p<0.05). Also, there is a positive 

and significant relationship between parent-adolescent conflict with emotional 

dysregulation with the mediating role of loneliness (p<0.05). Conclusion: Based 

on research findings, it can be concluded that feeling lonely with the occurrence of 

emotions such as depression, anxiety, and fatigue can play a mediating role 

between parent-adolescent conflict and emotion disorder. 
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پددژوهض حاضددر بددا هدددگ تعیددین بددرازش مدددل رابجدده سدداختاری تعددار  والدددین و نوجددوان بددا  هااد :
جامعده  روش:بدتن یمی هیجدانی بدا نقدض میدانجی احسداس تنهدایی در نوجواندان شدهر تهدران انجدام شدد. 

بدود کده بدا  1192-94ساله شهر تهدران در سدال تحصدیلی در سدال  14تا  11پژوهض شامل نوجوانان آماری 
) 811استفاده از روش نمونه گیری در دسترس،  ( به عنوان نمونده  211نوجوان دختر و  211نفر نوجوان پسر

جدیدد ن در (، احساس تنهدایی ت1191تعار  والد نوجوان اسدی و یونسی )  انتخاال شدند و به پرسشنامه
از مددل هدا ( پاسدخ دادندد. بدرای تحلیدل داده2118( و بدتن یمی هیجدانی گراتدز و رومدر )1998شده راسل )

وجدوان بدا بددتن یمی هیجدان -نتای  نشان داد بدین تعدار  والدد ها:یافتهمعادالت ساختاری استفاده شد. 
ین و نوجددوان بددا بدددتن یمی (. همچنددین، بددین تعددار  والددد>15/1pرابجدده م بددت و معندداداری وجددود دارد)

بدر  : یرینتیجاه(. >15/1pهیجانی با نقض میانجی احساس تنهایی رابجده م بدت و معنداداری وجدود دارد)
توان نتیجه گرفت که احساس تنهایی با بروز احساساتی همچدون افسدردگی،  می پژوهشیهای اساس یافته

 جوان و بدتن  یمی هیجان ایفا کند. نو-تواند نقض میانجی بین تعارضات والد می اضجراال، خستگی
 نوجوان، بدتن یمی هیجانی، احساس تنهایی-تعار  والد: های کلیدیواژه
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 مقدمه
یننک، اجتمنناعی، ای نوجننوانی مرحلننه از زننندگی اسننت کننه بننا تغییننرات چشننمگیر بیولو،

سننال(، دوره  31تننا  36شننود. دوره رشنند و نمننو نوجننوانی )بننین  مننی عنناطفی و روانننی مشننخ 
شننود)گالس،  مننی اسننت کنه غالبننا  انجنام دادن مننداخالت در اینن دوره نادیننده گرفتنه مهمنی

، عقاینند و اعمننال 2631، 1کننوهلی، سننورکان، ری و پننرین (. فرزننند در دوره نوجننوانی، از افکننار
کند و با مظاهر قندرت در خنانواده، اغلنب والندین بنه مخالفنت  می اعضای خانواده انتقاد

وجننوی خودمختنناری و ایجنناد هننویتی مسننتقل بننرای خننود  خیننزد. نوجننوان در جسننت مننی بننر 
گیننرد کننه توانننایی تصننمیم گیننری در مسننائل  مننی اسننت. او خننود را فننردی رشنندیافته در نظننر 

کننند کننه تحننت کنتننرل ب رگسنناالن اسننت  مننی شخصننی ا  را دارد؛ امننا در دنیننایی زننندگی
ن و فرزنند در دوران (. رابطنه والندی2626، 2)استورج اپل، لی، مارتین، جنونز گنوردیز و دینویس

گیننرد. هنندایت ایننن تغییننرات در سننن  مننی انتقننال بننه دوره نوجننوانی دسننتخو  تغییننر قننرار 
یننرا نوجوانننان در ایننن سننن تمایننل بیشننتری بننه  نوجننوانی بننرای والنندین چننالش ب رگننی اسننت؛  

 (.2665، 3استقالل رفتاری و همننین ورود به فرایندهای تصمیم گیری دارند)وینگیت
روابنط والندین و هنای تواند تنأثیراتی بنر ویژگی می ل نوجوانان، به نوبه خودتوسعه استقال 

نوجوانننان بگننذارد. والنندین انتظننار دارننند کننه اسننتقالل بننا بیشترشنندن سننن افننزایش یابنند؛ امننا 
خودمختننار شوند)اسننتورج اپننل و  نوجوانننان بننه طننور معمننول خواسننتار آن هسننتند کننه  ودتننر 

ان، شاخصی از اخنتالل در ارتبناب بنین پندر و منادر بنا نوجو-(. تعارض والد2626همکاران، 
شنود کنه  منی نوجوان مشکلی ارتبناطی تلقنی-آید. زمانی تعارض والد می فرزندشان به شمار 

فرزننند نینناز بننه توجننه بننالینی داشننته باشنند؛ یعنننی ارتباطننات معیننوب -الگننوی ارتبنناب والنند
اده و عملکنرد فنردی شنود خانواده به حدی رسیده باشد که سبب اخنتالل در کنارکرد خنانو

یشننانی اسننت کننه بننه عنننوان عنناملی فشننارزا 2665)وینگیننت،  (. تعننارض حننالتی از تنننش و پر
                              
1. Glass, N., Kohli, A., Surkan, PJ., Remy, MM & Perrin, N 
2. Sturge-Apple, M.L., Li, Z., Martin, M.J., Jones-Gordils, H.R., & Davies, P.T 
3. Wingate, AE 
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شننود. کیفیننت تعامننل  مننی شننود و موجننب بننروز احساسننات و هیجانننات منفننی مننی شننناخته
نوجننوان در خننالل دوره نوجننوانی اغلننب بننا تنننش و تعننارض همننراه اسننت و مشننکالت -والنند

یشنننمانرفتننناری و هیجنننانی را  (. در طنننول دور  2635، 1بنننرای والننند و نوجنننوان در پنننی دارد)کر
ی  بنننه رابطننن  افقنننی تبننندیل مینوجنننوانی رابطننن  عمنننودی والننندین به شنننود )وان دورن و تننندر

(. رابطن  افقنی ممکنن اسنت بنه افنزایش تعارضنات مینان نوجنوان و والندین 2631، 2همکاران
اسننت )قمننری و قمننری گننندوانی، منجننر شننود و ایننن امننر بننرای هننر دو طننر  موجننب نگرانننی 

و هننا (. منندیریت مننثثر تعارضننات، منجربننه انتقننال موفقیننت آمیننز نوجننوان بننرای نقش3121
گنناهی والنندین از پیامنند راهبردهننای سننازنده و  مننی ب رگسننالیهای مسنن،ولیت شننود؛ پننس آ

تواننند تننا حنندودی  مننی برننند، مننی غیرسننازندهای کننه هنگننام تعننارض بننا نوجوانننان خننود بننه کننار 
ن را به سمت مدیریت مثثر تعارض و انتخاب راه حل مطلوب، هنگام تعارض سنوق والدی

کنه روابنط صننمیمی بنین والندین و فرزنندان وجنود نندارد، بننرای هنایی دهند. فرزنندان خانواده
آورننند. )لننوک، فارهننات،  مننی روانننی خننود بننه سو مصننر  مننواد رویهای غلبننه بننر آشننفتگی

را بنا ای چنانننه والندین نتواننند تعامنل مناسنب و سنازنده(. 2626، 3النوتی، سنیمونز مورتنون
شننود و  مننی نوجننوان یننا جننوان خننود برقننرار کنننند، فرزننند دچننار محرومیننت عنناطفی و هیجننانی

ممکن است این فقر هیجانی و کمبود عاطفی وی را بنه سنمت اعتیادپنذیری و گنرایش بنه 
کونو   (.  2631، 4جنس مخالف سوق دهد)سامک، ویلسون، مک گوئه و ال

تعارض در این دوره بخش معمول روابط والدین و فرزندان اسنت؛ امنا وجنود تعارضنات 
(. نحنو  2631، 5گیری بهتنر و اسنتقالل نوجواننان اسنت )منود و همکنارانکمتر الزم  تصنمیم

رفتار فرد در محیط خانواده در شرایط بروز تعارض ممکن اسنت مبتننی بنر رویکنرد سنازند  
معنا که فرد سعی کند با اسنتدالل، تعنارض و اخنتال  نظنر خنود حل تعارض باشد؛ به این 

                              
1. Krishnan, U, D 
2. Van Doorn, M. D., Branje, S. J., & Meeus, W. H 
3. Luk, J.W., Farhat, T., Iannotti, R.J., & Simons-Morton, B.G 
4. Samek, D.R., Wilson, S., McGue, M & Iacono, W.G 
5. Moed, A., Gershoff, E. T., Eisenberg, N., Hofer, C., Losoya, S., Spinrad, T. L., & Liew, J 
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یکننرد غیرسننازنده، مانننند پرخاشننگری و خشننونت، در بننروز  را مطننرب کننند یننا اینکننه فننرد از رو
هنا بهنره ببنرد؛ بنه اینن ترتینب کنه بنه پرخاشنگری کالمنی ینا پرخاشنگری اختالفات و تعارض
روز تعارض با والدین از استدالِل مبتنی طور منال دختران در هنگام بفی یکی روی آورد. به

کننه پسننران از اسننتدالِل مبتنننی بننر کنننند؛ درحالیشننناختی اسننتفاده میبننر توجیهننات روان
از اینن ذکنر گونه کنه پنیش (. همان2637، 1برند )یو و اسمیتانافردی بهره میتوجیهات میان

دوره از رشد با تغییرات  پذیری است. اینشناختی و آسیبشد، نوجوانی دوره انتقال روان
یستی، روان شناختی و اجتماعی مهمی مشخ  شده است؛ بنابراین عجیب نیست بنا  
ینندادهای منفننی زننندگی همننراه شننود و هیجانننات منفننی و آشننفتگی را ازدینناد چالش هننا و رو

(. در اینن زمیننه نقن  در تنظنیم هیجنان، عناملی کلیندی بنرای 2630، 2افزایش دهد )فالین
( در اینن 2665) 3شود. گراتز و روئمنر فرد و رشد اجتماعی نوجوانان محسوب میکارکردهای 

باره شش دشواری در تنظیم هیجنان شنامل نپنذیرفتن پاسنخ هیجنانی، دشنواری در انجنام 
گنناهی هیجننانی، دسترسننی محنندود بننه  رفتننار هدفمننند، دشننواری در کنتننرل تکانننه، فقنندان آ

جنانی را مطنرب کردنند. دشنواری در تنظنیم راهبردهای تنظیم هیجانی و نداشتِن وضوب هی
والند تنأثیر بگنذارد؛ بننابراین کمنک -ای بر روابط نوجوانصورت گستردهتواند بههیجان می

صننورتی سننازگارانه تکلیننف رشنندِی مهمننی بننرای   هننا بننهبننه نوجوانننان بننرای منندیریت تعارض
)اسننتاتس و  اجتمنناعی آنهننا مننرتبط اسننت-رود و بننا کننارکرد روانننینوجوانننان بننه شننمار مننی

 (.2631، 4همکاران
اند تنظیم هیجان عاملی مهم طورکلی تحقیقاِت فراتحلیلی در این زمینه نشان دادهبه

یسننننتی نوجوانننننان )کمپنننناس ( و 2637و همکنننناران،  5در بهبننننود ارتقننننای سننننالمت روان و به 
شننود شناسننی روانننی محسننوب میدشننواری در تنظننیم هیجننان عنناملی کلینندی در آسیب

                              
1. Yau, J., & Smetana, J 
2. Flynn, E. B 
3. Gratz, K. L., & Roemer, L 
4. Staats, S., van der Valk, I. E., Meeus, W. H., & Branje, S. J 
5. Compas, B. E., Jaser, S. S., Bettis, A. H., Watson, K. H., Gruhn, M. A., Dunbar, J. P., & 

Thigpen, J. C 
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(. افنننرادی کنننه نننناتوانی ینننا دشنننواری در تنظنننیم هیجنننان را تجربنننه 2637مکننناران، و ه 1)شنننافر 
گیرنننند )زاهننند و همکننناران، شخصنننی قنننرار میکننننند، بیشنننتر در معنننرض مشنننکالت بینمی

-ای بنر روابنط نوجنوانصنورت گسنترده(. دشواری در تنظیم هیجان ممکن اسنت بنه 3120
یم رفتارهای هیجانی فرزندان بر رفتارهنای والد تأثیر بگذارد. در واقع ظرفیت و توانایی تنظ

فرزنند بنا چگنونگی تنظنیم هیجنان در –رو کیفیت روابط والندوالدین با آنها تأثیر دارد؛ ازاین
، بالعکس هنم 2631، 2ای دارد )کیل و کالمویریسفرزند ارتباب متقابل و دوسویه (. این تأثیر

د نقنن  در تنظننیم هیجننان دهننمننروری بننر شننواهد تحقیقنناتِی ایننن حیطننه نشننان می .هسننت
منزلن  عناملی مهمنی در توانند بهشناسنی رواننی فنردی دارد، میعالوه بر نقشی که در آسیب

والنندین هننم در نظننر گرفتننه شننود. در ایننن زمینننه عسننگری و -بافننت خننانواده و روابننط نوجننوان
والندین نقنش منثثری دارد. -( نشان دادند تنظیم هیجان در ارتباب نوجوان3121صفرزاده )

کنند  راهبرد حل تعارض بینیآنها به این نتیجه رسیدند که تنظیم مناسِب هیجان، پیش
یگنز بینیاستدالل و تنظیم نامناسِب هیجان، پیش کنند  پرخاشنگری کالمنی اسنت. رودر

( نیننز در تحقیقننی نشننان دادننند تنظننیم هیجننان تننا حنندودی ارتبنناب بننین 2637) 3و همکنناران
کننند. حینندری و جلیلیننان فرزننند را میننانجیگری می-الننداسننترس و پرخاشننگری در رابطنن  و

توانند بننا  منی تنظنیم هیجننانهنای ( نینز در طنی ینک فراتحلیننل نشنان دادنند کننه آموز 3566)
 افسردگی در ارتباب باشد و سبب کاهش افسردگی شود.

عنناطفی امننروزه بسننیار مننورد های دیگننر از مننواردی کننه در رابطننه بننا ایننن ناخوشنننودییکی
ینادی نشنانتوجه قرار  دهند کنه رو بنه افنزایش اسنت احسناس  منی گرفته است و تحقیقنات  

های منفنی دیگنری تنهایی است. احساس تنهنایی گنذرگاهی بنرای هجنوم آوردن احسناس
 هننا اجتننناب کنننند.کوشننند بننه صننورت هشننیار و ناهشننیار از آناسننت کننه اغلننب افننراد می

بیشنتر از پسنران اسنت)کای و  مشکالت احساس تنهایی و تبعات ناشی از آن در دختنران

                              
1. Schäfer, J. Ö., Naumann, E., Holmes, E. A., Tuschen-Caffier, B., & Samson, A. C 
2. Kiel, E. J., & Kalomiris, A. E 
3. Rodriguez, C. M., Baker, L. R., Pu, D. F., & Tucker, M. C 
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 یار قنویاسنت کنه شنخ  احسناس بسن یجنانیه یحالت یی(. احساس تنها2635، 1لونلس
(؛ و 3125ا، یننر  ی، سننروقد و بقننولیانیننجو  یکننند)کرم مننی ت و اننن وا را تجربننهیمیاز عنندم صننم

ت یندرک متقابنل و حما یعننیو درک نشندن اسنت؛  ینشان دهنده نداشنتن تفناهم، همندل
، همنننن یو مناسننب از سننو نشنندن بننه موقننع افننت بننه موقننع، کمننک ین عنندم در یپنندر و مننادر

توانند از عوامنل مهنم  منی از دارد،یندا  نیان شندینکنه فنرد بنه کمنک اطراف یتیمناسب در وضع
ک فنرد ممکنن ینزاسنت کنه ی، مهنم و چنالش انگیباشد. در بعد روانن ییجاد احساس تنهایا

(. نوجواننان در 3121، یزه و خوشنابکنند )ابنوحم ییاست در جمع باشد، اما احساس تنها
 یتجربننه کننرده و در بعضننن یشننتریرا بننا شننندت ب یی، تنهننایسنننهنننای گننر گروهیاس بننا دیننق

بننه اوج  یدر نوجننوان ییدند کننه تنهننایجننه رسننین نتینن( بننه ا2631) 2مطالعننات همنننون هننرمن
%  3/10نموننننه بننن ر  نوجواننننان نشنننان داد کنننه  یانجنننام شنننده بنننر رو  یرسننند و بررسنننیخنننود م
کننند.  منی را تجربنه یشنتریب ییاحسناس تنهنا یتا نوجوان یاز اواسط کودک کنندگانشرکت

و دوره  ین دانننش آمننوز یژه در سنننیننبننه و  یین احسنناس تنهننایننرسنند کننه ا مننی ن بننه نظننر یچننن
قنرار  یو رفتنار  یجنانی، هیتواند نوجوانان را در معرض اننواد مشنکالت عناطف می ییراهنما

بنا انتظنارات  یان فنردینرد کنه روابنط مینگ منی داشت نشنأتن بریاز ا ییدهد. احساس تنها
 از رشنند بننه شننمار  یعننیبخننش طب یینداشننته اسننت. هرچننند تنهننا یفننرد همخننوان یشخصنن

(. همنننین در مطالعنه 3125، یمانیبشنود )سنل یفراوانن یتواند موجب نگران می رود، اما می
کیند 3121مهراندیش، سلیمی بجستانی و نعیمنی ) داشنتند کنه احسناس ( بنر اینن نکتنه تا

توانند تحنت تناثیر عوامنل خنانوادگی، ارتبناطی/ اجتمناعی و  منی تنهایی در نوجوانان دختنر 
گین ، ( احسنناس تنهننایی را بننه عنننوان تجربننه2635) 3هیجننانی/ فننردی باشنند. الهننا ای منفننور

یشننان کننننده و ناخوشننایند بیننان مننی گننردد نوجننوان احسنناس حقننارت دارد کننه باعننث میپر
ای را تجربه کند. بررسی احسناس تنهنایی و اجتنناب خلقی ناراحت کنندهکرده و حاالت 

                              
1. Kai, M., & Lonless, S 
2. Herman, k.s 
3. Elhageen, A 
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ینه پنردازان، افننراد  از تجربنه در دوره نوجنوانی از آن رو حنایز اهمیننت اسنت کنه بنه اعتقنناد نظر
کننند؛ احسناس تنهنایی را احتمناال در دوره نوجنوانی تنهایی را تا زمنان نوجنوانی تجربنه نمی
تواننند آشننننایی سنننازد و نمیبنننه والنندینش را رهننا می هنگننامی کننه فنننرد احسنناس دلبسننتگی

کند )انجم شعاد قنبری، فالب زاده، رضایت بخش در گروه دوستان داشته باشد تجربه می
کننند و بنه اجتنناب تجربنی دچنار می نوجوانانی که احساس تنهایی .(3121خو  کنش، 

ت رواننی، اضنطراب، شنوند کنه زمیننه بنروز اخنتالال منی شده اند، دچار بدتنظیمی هیجنانی
، کنش ، رفتارهنای پرخاشنگرانه، گنرایش بنه خودکشنی را در سو رفتار هنای جنسنی خطرسناز

ینننک مننننی آننننان افنننزایش کنننووی  و پن  ، سننننالوجا و 2632، 1دهننند )روکننناز، اورزک، کننننریدس، ال
یننادی صننورت گرفتننه اسننت تننا ماهیننت تعننارض والنندین و  (.2635، 2همکنناران تحقیقننات  

موما  بر این باورنند کنه یکنی از عوامنل بنروز بندتنظیمی هیجنانی نوجوانان مشخ  شود و ع
دهد که  می در نوجوانان، تعارض میان آنان و والدین است. اما تحقیقات گسترده تر نشان

فرزنند و بندتنظیمی هیجنانی( پینینده تنر از آن اسنت کنه در ینک -این رابطه )تعارض والند
و ارتبنناطی کننه بننین ها بننا ایننن سننازه رابطننه علننت و معلننولی سنناده خالصننه شننود. در رابطننه

گننواه بننر ایننن مدعاسننت. هننا متغیرهننای ذکننر شننده بننا تنظننیم هیجننان دارننند؛ پیشننینه پژوهش
-( الگوی سناختاری رابطنه بنین تعنارض والند3566حسینی آهنگری،  ربخش و محمودی )

فرزننند و احسنناس تنهننایی بننا گننرایش بننه مصننر  مننواد را مننورد بررسننی قننرار دادننند. رضننایی، 
سنازی مشنکالت رفتناری نوجواننان بنر اسناس ( مدل3122کبری، احمندیان و یاراحمندی )ا 

فرزننندی و مشننکالت فرآیننندهای خننانواده بننا نقننش میننانجی گیننری دشننواری  -تعننارض والنند
( بنننه 2626) 3تنظنننیم هیجنننان در نوجواننننان دختنننر را انجنننام دانننند. فکنننن، کنننی و منننک درمنننت

و احساس تنهایی با میانجیگری دشواری در فرزند -مدلسازی و بررسی رابطه تعارض والد
 تنظیم هیجان پرداختند. 

                              
1. Rokach, A., Orzeck, T., Cripps, J., Lackovic-Grgin, K., & Penezic, Z 
2. Saluja, G., Iachan, R., Scheidt, P. C., Overpeck, M. D., & Giedd, J. N 
3. Fecken, A., Kei, S., & Mc Dermet, N 
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در پننننژوهش حاضننننر منننندلیابی و چینننننش ایننننن متغیرهننننا در کنننننار یکنننندیگر بننننه عنننننوان 
 کنند لننذا نسنبت بنه تحقیقنات گذشننته منی متغیرهنای بنرون زا و درون زا نقنش اصننلی را ایفنا

بت به اینن روابنط بینان نمنود و توان به دلیل مدل ساختاری ارائه شده، تبیین بهتری نس می
به تبیین کامل تری دست یافت چرا که اهمیت بررسی این متغینر نینز از بعند زمیننه سنازی 

همننون اضنطراب، افسنردگی و سنایر اخنتالالت منرتبط بنا سنالمت روان هایی برای آسیب
همنننننین در تحقیقنننات داخلنننی  کنننند. منننی اسنننت کنننه تنظنننیم هیجنننانی در فنننرد را مختنننل

تحقیقات به بررسی ارتباب این متغیرها و تفاوت آن در بین نوجوانان دختر و  هینکدام از 
پسنر پرداختنه نشنده اسننت کنه نشنان از خنی عملینناتی و نظنری در اینن زمیننه دارد و در ایننن 

تنوان گفنت کنه بنا  منی تنوان بنه نتنایجی در اینن رابطنه دسنت یافنت. بنه طنور کلنی می پژوهش
آنهنا مشنخ  گردیند کنه تنا گننون مندل انندازه گینری و  و بررسنیهنا توجه به پیشینه پژوهش

اکتشافی در رابطه با ارتباب بین متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش ارائه نگردینده اسنت 
که بتوان بنر اسناس آنهنا پیشننهادهایی کناربردی در رابطنه بنا نتنای  و آثنار تنظنیم هیجنان و 

د. در حنوزه رو  تحقینق نینز عمندتا  همننین کنترل متغیرهنای منوثر و بهبنود آنهنا بینان کنر
بننه صننورت بررسننی رابطننه بننوده و کمتننر بننه صننورت منندلیابی انجننام شننده اسننت، هننا پژوهش

شنود بنا ترسنیم مندل معنادالت سناختاری در رابطنه بنا متغیرهنای فنوق بنه  می بنابراین سعی
یم. پژوهش کنونی در های معرفی رو  بردی برای تنظیم هیجان در نوجوانان بپردا  این  کار

راسننتا صننورت گرفننت و بننا توجننه بننه مطالعننه گسننترده در بننین ایننن عوامننل، مولفننه احسنناس 
تنوان بنرای ارتبناب تعنارض  منی تنهایی انتخاب شدند تا بررسی شود که آینا الگنویی منطقنی

والد فرزند و بدتنظیمی هیجانی نوجوانان با نقش میانجی این عوامل ترسیم نمود؟ با توجه 
متغیری همنون، احساس تنهایی به صورت تک و یا بیشنتر در ها وهشبه اینکه در این پژ

رسند ارتبناطی مسنتقیم و غینر مسنتقیم نینز از طرینق  منی بیان گردیده است، بنه نظنر ها مدل
نوجوان و بدتنظیمی هیجنانی وجنود داشنته -این متغیر میانجی در رابطه بین تعارص والد

یر برای بررسی در این   (.3پژوهش ترسیم گردیده است)شکل باشد که به صورت مدل  
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 . مدل مففومی پژوهش )منبن: محقق ساخته(1شکل 

 روش پژوهش

، از نظننر هنند  کننابردی باشنند و بننه رو  همبسننتگی انجننام شنند.  مننی پننژوهش حاضننر
 1مندارس متوسنطه منطقنه  31تنا  31جامعه آماری در اینن پنژوهش شنامل تمنامی نوجواننان 

بود. بر اساس آمار اخنذ شنده از سنازمان آمنوز   27-21تهران مشغول به تحصیل در سال 
داننش  00هنزار و  11مقطنع متوسنطه برابنر بنا  آمنوزاندانشتهنران، تعنداد  1و پرور  منطقنه 

تصننادفی بننود و حجننم نمونننه بننر اسنناس ای آمننوز بننود. رو  نمونننه گیننری بننه صننورت خوشننه
نفننر پسننر در نظننر گرفتننه شنندند. در  266نفننر دختننر و  266نفننر کننه  566جنندول مورگننان برابننر بننا 

ذینل نموننه آمناری منورد بررسنی و در های بخش تحقیقات میدانی با استفاده از پرسشنامه
یننع شنند. نهاینت نتننای  حاصنل ا ز پرسشنننامه کننه بنه صننورت فنردی در بننین ایننن نوجواننان تو 

ک ورود شامل، عدم سو  مصنر  منواد، داشنتن های برای ورود نوجوانان در این پژوهش مال
ک خنروج تنک فرزنند بنودن و داشنتن هنای رضایت از خانواده برای شنرکت در پنژوهش و مال

ا مالحظننات اخالقننی، هنند  سرپرسننتی توسننط تننک والنند در نظننر گرفتننه شنند. در رابطننه بنن
پژوهش برای افراد شرب داده شد و آنها فنرم رضنایت از شنرکت در پنژوهش را امضنا نمودنند. 
از دیگننننر مالحظننننات اخالقننننی مطننننرب در ایننننن پننننژوهش اصننننل رازداری اطالعننننات افننننراد 

....( و  کنندهشنرکت بنود. در ایننن پنژوهش از آمننار توصنیفی )میننانگین، انحنرا  اسننتاندارد و
و آزمنون هنا ویلک برای بررسی نرمال بنودن داده-آمار استنباطی از آزمون شاپیرو در قسمت 
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همبستگی پیرسون برای بررسنی همبسنتگی بنین متغیرهنا اسنتفاده شند. همنننین جهنت 
بننراز  منندل مفهننومی از تحلیننل عنناملی اکتشننافی و تایینندی بننا اسننتفاده از منندل معننادالت 

   بود. IBM AMOS24ار مورد استفاده ساختاری و براز  مدل استفاده شد. نرم افز

 ابزار پژوهش
 (1392اسدی یونسی و همکاران ) نوجوان-مقیاس تعارم والد -1

بننرای سنننجش میننزان تعارضننات بننین والنندین و نوجننوان از پرسشنننامه اسنندی یونسننی و 
گویننه اسننت کننه هننر گویننه نیننز دارای دو بخننش  22( اسننتفاده شنند کننه دارای 3126همکنناران )

گنذاری سننجد. نمرهرا می« شدت تعنارض»و بخش دوم « فراوانی تعارض»اول دارد. بخش 
گانننه و براسنناس طینف لیکننرت پننن  درجننهپرسنش شننود. انجننام میای ها در هننر بخننش جدا

را بنننرای همسنننانی دروننننی بخنننش  20/6( ضنننریب آلفنننای 3126اسننندی یونسنننی و همکننناران )
را بنننه دسنننت  23/6ض بنننرای بخنننش شننندت تعنننار 21/6فراواننننی تعنننارض و ضنننریب آلفنننایی 

و بنرای بخنش  72/6اند. ضریب بازآزمایی این مقیاس نیز برای بخش فراوانی تعارض آورده
بننه دسننت آمننده اسننت. روایننی همزمننان ایننن مقینناس از طریننق اجننرای  75/6شنندت تعننارض 

والننند بررسنننی شننند کنننه نتنننای  بینننانگر -همزمنننان آن بنننا مقیننناس سننننجش تعنننارض نوجنننوان
( r= 12/6( و شندت تعنارض )r= 13/6بخش فراواننی تعنارض )همبستگی معنادار با هر دو 

، در پنژوهش 3126است)اسدی یونسی و همکاران،  (. میزان آلفای کرونباخ برای این متغیر
 بود. 17/6حاضر برابر با 

 
 (0221مقیاس بدتنظیمی هیجانی گرتز و رومر )-0

د. ایننن شننوبننرای سنننجش بنندتنظیمی از مقینناس دشننواری تنظننیم هیجننان اسننتفاده می
گننذاری ایننن منناده اسننت. نمره 10( تنندوین شننده و دارای 2665مقینناس توسننط گرتننز و رومننر )

ینهانجام میای پرسشنامه براساس طیف لیکرت پن  درجه ها بنه صنورت تقریبنا  شود و گ 
، گاهی اوقات، نیمی از اوقات، بیشتر اوقنات، تقریبنا  همیشنه می هنای آن باشند و نمرههرگز
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باشنند. مقینناس دشننواری در تنظننیم هیجننان شننش راهبننرد شننناختی می 1تننا 3بننه ترتیننب از 
پذیر  هیجان است که شامل رفتار کردن مطابق با اهدا ، عدم توانایی در کنترل کنردن 
گاهی و درک هیجاننات، نقن  در راهبردهنایی بنه کنار رفتنه  رفتارهای تکانشی، نق  در آ

باشنند. گرتننز پننذیر  پاسننخ می هننا و عنندمدر تنظننیم هیجننان و نقنن  در شننفافیت هیجان
گننزار  کننرده اسننت. در  21/6( اعتبننار ایننن مقینناس را بننا اسننتفاده از آلفننای کرونبنناخ 2665)

( اعتبار آن با دورو  آلفنایی کرونبناخ و تنصنیف محاسنبه شند کنه 3122پژوهش برجعلی )
ی گننزار  شنند. بننرای بررسننی روایننی مقینناس، نمننره آن بننا نمننره 16/6و  10/6بننه ترتیننب برابننر 

کرمن ) ( همبسته شد و مشخ  شد که همبستگی منبت 3216مقیاس هیجان خواهی زا
هننا وجننود دارد کننه بیننانگر برخننورداری مقینناس تنظننیم هیجننان از روایننی معنننی داری بننین آن

، در پنژوهش حاضنر برابنر بنا   26/6همگرایی الزم بود. مینزان آلفنای کرونبناخ بنرای اینن متغینر
 بود.
 
 (1991تجدید نظر شده راسل ) مقیاس احساس تنفایى-3

)نسخه سوم( به عننوان اولنین آزمنون احسناس تنهنایی  UCLAمقیاس احساس تنهایی 
شند. اینن مقیناس توسط راسل، پدال و فرگوسن در دانشگاه کالیفرنینا ساخته 3271در سال 
)هرگننز تننا اغلننب(  5تننا  3ای لیکننرت از گویننه اسننت. از طریننق مقینناس چهننار درجننه 26شننامل 

شننود و نارضننایتی افننراد از روابننط اجتماعیشننان و فقنندان روابننط صننمیمانه را ذاری میگنننمره
باالتر دراین مقیاس به معنی شدت بیشتر احساس تنهایی اسنت.   سنجد. کسب نمرهمی

( 3216اسننت. راسننل و همکنناران ) 16تننا  26کسننب شننده در ایننن مقینناس بننین   دامنننه نمننره
انننند. رحنننیم زاده و همکننناران گنننزار  کرده 25/6ضنننریب همسنننانی دروننننی اینننن مقیننناس را 

گنزار  کنرده  12/6( در پژوهش خود ضریب همسانی درونی اینن مقیناس را برابنر بنا 3111)
اند. علیرغم روایی و پایایی مناسبی که برای این مقیاس گزار  شده بود، بنرای رفنع برخنی 

اولیه دادند. اینن  ای از فرم، نسخه تجدیدنظر شده3216نواق ، راسل و همکاران در سال 
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( مننورد تجدینندنظر قننرار گرفننت. او در نسننخه سننوم 3220مقینناس، بننار دیگننر توسننط راسننل )
تر کنرد و محتنوای مناده چهنارم آزمنون را گویی به آن را سادههای آزمون و نحوه پاسخعبارت

ا از ای طراحی کرد که بتنوان آن راز منفی به منبت تغییر داد. همننین مواد آزمون را به گونه
سننوال اسننت کننه درطیننف  26طریننق مصنناحبه نیننز اجننرا و گننزار  نمننود. ایننن مقینناس شننامل 

،  3ای )درجه 5لیکرت  شنود. دامننه نمنرات اینن پرسنش = همیشنه( پاسنخ داده می5=هرگنز
 25/6( برای این نسخه مقیاس ضریب آلفنا برابنر بنا 3220قرار دارد. راسل ) 16تا  26نامه بین 

و  11/6( آلفنننای کرونبننناخ مقیننناس 3171بحیراینننی و همکننناران )گنننزار  کنننرد. در پنننژوهش 
محاسننبه شنند. میننزان  07/6ضننریب همبسننتگی بننین نمننرات افسننردگی و احسنناس تنهننایی 

، در پژوهش حاضر برابر با   بود. 11/6آلفای کرونباخ برای این متغیر

 ها یافته
ن نوجوانننان نفننر از نوجوانننان دختننر و پسننر انجننام شنند. در بننی 566ایننن پننژوهش، بننر روی 

، بیشترین درصد برای نوجوانان دختنری بنوده اسنت کنه پندر آنهنا تحصنیالت معنادل  دختر
( و کمتنننرین درصننند بنننرای نوجواننننان دختنننری بنننوده اسنننت کنننه پننندر آنهنننا 72کارشناسنننی )

ینننر دیننندلم ) ( داشنننته اسنننت. همنننننین بنننرای نوجواننننان پسنننر نینننز 31تحصنننیالت معنننادل  
وده است که پدر آنها تحصیالت معادل کارشناسی بیشترین درصد برای نوجوانان پسری ب

( و کمتننرین درصنند بننرای نوجوانننان پسننری بننوده اسننت کننه پنندر آنهننا تحصننیالت 00ارشنند )
یننردیدلم ) ، بیشننترین درصنند 7معننادل   ( داشننته اسننت. همننننین، در بننین نوجوانننان دختننر

و کمتنرین  (02برای نوجوانان دختری بوده است که مادر آنها تحصیالت معنادل کناردانی )
یننردیدلم ) ( 33درصند بنرای نوجواننان دختنری بنوده اسننت کنه منادر آنهنا تحصنیالت معنادل  

داشته است. همننین برای نوجوانان پسر نیز بیشنترین درصند بنرای نوجواننان پسنری بنوده 
( و کمتننرین درصنند بننرای نوجوانننان 2اسننت کننه مننادر آنهننا تحصننیالت معننادل کارشناسننی )

یننردیدلم )پسننری بننوده اسننت کننه مننادر  ( داشننته اسننت. بررسننی 0آنهننا تحصننیالت معننادل  
یر  کنندگانشرکتفردی های ویژگی  باشد:  می بر اساس جدول  
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 جمعیت شناختی اعضای نمونههای : ویژگی1جدول 
 سن

 نوجوانان پسر  نوجوانان دختر  
 درصد فراوانی درصد فراوانی 

 11 00 16 06 سال 31-35
 10 72 11 70 سال 31-30
 13 02 12 05 سال 31 -37

 % 366 266 % 366 266 جمع کل

 
 باشد: می 2پراکندگی برای متغیرهای پژوهش به شرب جدول های همننین شاخ 

 توصیفی متغیرهای پژوهشهای : آماره0جدول 
 نوجوانان دختر  نوجوانان پسر   

 میانگین خرده مقیاس ها متغیر 
انحرا  
 استاندارد

 استانداردانحرا   میانگین

-تعارض والد
 فرزند

 30/5 65/353 22/5 62/311 فراوانی تعارض
 71/5 31/331 51/1 02/322 شدت تعارض

دشواری در تنظیم 
 هیجان

رفتار نکردن مطابق با 
 هد 

33/21 11/3 13/20 11/3 

عدم کنترل رفتارهای 
 تکانشی

37/27 71/3 15/21 22/2 

گاهی هیجان  71/3 72/27 57/2 11/22 نق  آ
 20/2 11/21 11/3 27/20 نق  درک هیجان
نق  راهبرد تنظیم 

 هیجان
76/21 11/3 71/20 52/3 

نق  شفافیت 
 هاهیجان

11/25 70/3 32/27 31/2 

 21/2 32/51 31/1 13/12 - احساس تنهایی
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یننه و تحلیننل  قبننل از بننراز  منندل پننژوهش الزم بننود آزمننون آمنناری مناسننبی جهننت تج 
از آزمنون شنایدر  ابتندا جهنت بررسنی نرمنال بنودن متغیرهنای پنژوهش انتخاب شود.ها داده

 ویلنک نینز مقنادیر سنطح معنناداری-ویلک استفاده شند. بنر اسناس نتنای  آزمنون شناپیرو 

کی تاییند فنرض خنال  و  61/6متغیرهای پژوهش بیشتر از  بنود، یعننی فنرض صنفر رد و حنا
ینننع داده ینننع داده هنننا، در  اسنننت. بننننابراین بننناهنننا نرمنننال بنننودن تو  توجنننه بنننه نرمنننال بنننودن تو 

ینننک معنننادل بنننا فرضنننیههنننای پنننیش رو از آزمونهنننای تحلیل  پنننژوهش اسنننتفادههای پارامتر
شننود.ابتدا برازننندگی الگننوی پیشنننهادی براسنناس شنناخ  نسننبت مجننذور خننی دو بننه  مننی

شنناخ  نیکننویی  درجننه آزادی، شنناخ  برازننندگی تطبیقننی، شنناخ  نیکننویی بننراز ،
ینب منورد بنراز  تعندیل یشن  خطنای مینانگین مجنذورات تقر بررسنی قنرار گرفنت.  شنده و ر

نتننای  آزمننون الگننوی پیشنننهادی، حکایننت از بننراز  قابننل قبننول ایننن الگننو داشننت کننه ایننن 
 قابل مشاهده است. 3الگوی براز  یافته در شکل شماره 

 
. الگوی مدل اثر میانجی احساس تنفایى در رابطه 0شکل 

 فرزند و بدتنظیمی هیجانی نوجوانان -والدبین تعارم 
 

برازندگی الگوی معادالت ساختاری یعننی شناخ  های مشخصه 1در جدول شماره 
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(، مجننذور میننانگین AGFI(، شنناخ  نکننویی بننراز  تعنندیل یافتننه )GFIنکننویی بننراز  )
یننب ) ( و شنناخ  هنجننار CFI(، شنناخ  بننراز  تطبیقننی )RMSEAمربعننات خطننای تقر

 براز  مدل در نظر گرفته شده اند. های وان شاخ ( به عنNFIشده )

 برازندگی الگوی معادالت ساختاریهای . مشخصه3جدول 
X

2 
df X

2
/df RMSEA GFI AGFI CFI NFI 

371/262 320 607/3 631/6 211/6 226/6 211/6 217/6 
 

X=607/3نسننبت خننی دو بننه درجننه آزادی ) 1بننر اسنناس جنندول 
2
/df شنناخ  نکننویی )

یشننه AGFI=226/6(، شنناخ  تعنندیل شننده ی نکننویی بننراز  )GFI=211/6)بننراز   ( و ر
یننب ) ( در سننطح مناسننبی هسننتند. بنننابر RMSEA=631/6خطننای میننانگین مجننذورات تقر

اعننداد روی  ایننن بننراز  الگننوی پننیش بینننی پننژوهش در سننطح مناسننبی اسننت. در شننکل
اثنننرات مسنننتقیم، غینننر مسنننتقیم و  5( هسنننتند. در جننندول βمسنننیرها ضنننرایب اسنننتاندارد )

یانس تبیین شده متغیرهای تحقیق گزار  شده است. اعداد داخنل پرانتنز ضنریب تنی  وار
 هستند. جهت بررسی اثرات میانجی از آزمون سوب استفاده شده است. 

 . برآورد ضرایب استاندارد شده و واریانس تبیین شده الگو 1جدول 
یانس تبیین شده رابطه غیر مستقیم تقیمرابطه مس مسیرها  وار

به سمت بدتنظیمی 
 هیجان

 

 % 52 (15/6)**(630/5) (71/6)**(511/7) نوجوان-تعارض والد
 % 51  (72/6)**(765/33) احساس تنهایی

P **
 

 
و همنننین  71/6شود، با توجه بنه ضنریب مسنیر  می مشاهده 5همانطور که در جدول 

نوجوان بر بدتنظیمی هیجان رابطنه منبنت و معنناداری دارد. -تعارض والد t 511/7آماره 
تعنارض  630/5و آمناره آزمنون  15/6همننین با توجه به نتای  آزمون سوبل و ضنریب مسنیر 
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نوجنننان بنننه صنننورت غینننر مسنننتقیم از طرینننق متغینننر مینننانجی احسننناس تنهنننایی بنننا -والننند
د. سایر نتای  نشان داد با توجه به ضنریب بدتنظیمی هیجان رابطه منبت و معناداری دار

احسناس تنهنایی بنه صنورت مسنتقیم بنا بندتنظیمی  765/33بنه مینزان  tو آمناره  72/6مسیر 
یانس تبیین شده   52هیجان رابطه منبت و معناداری دارد. همننین، با توجه به میزان وار

یانس بدتنظیمی هیجان توسط تعارض والد توسنط متغینر درصند  51نوجوان و -درصد وار
 گردد.  می احساس تنهایی تبیین

 گیرینتیجهبحث و 
هنند  از پننژوهش حاضننر تعیننین منندل رابطننه سنناختاری تعننارض والنندین و نوجننوان بننا 

نتنننای  حاصنننل از روابنننط  بننندتنظیمی هیجنننانی بنننا نقنننش مینننانجی احسننناس تنهنننایی بنننود.
والننندین و سننناختاری بنننین متغیرهنننا و مننندل معنننادالت سننناختاری نشنننان داد بنننین تعنننارض 

نوجوان با بدتنظیمی هیجنان بنا نقنش مینانجی احسناس تنهنایی در نوجواننان رابطنه وجنود 
-( در پژوهشی به الگوی ساختاری رابطه بین تعارض والند3566دارد. حسینی و همکاران )

فرزند و احسناس تنهنایی بنا گنرایش بنه مصنر  منواد پرداختنند کنه نشنان از ارتبناب تعنارض 
تنهایی و رفتارهنای پرخطنری همننون گنرایش بنه سنو  مصنر  منواد  فرزند با احساس-والد

( 3122دارد که با نتنای  پنژوهش حاضنر همسنویی دارد. همنننین صندیق راد و همکناران )
در پژوهشننی مشننابه بننه بررسننی رابطننه بننین تنظننیم شننناختی هیجننان و احسنناس تنهننایی بننا 

و هننا اب بننین ایننن متغیر گننرایش بننه مصننر  مننواد در نوجوانننان پرداختننند کننه نشننان از ارتبنن
( در پژوهشننی بننه 3122همسننویی نتننای  بننا نتننای  پننژوهش حاضننر دارد. سننپهری و کیننانی )

 ییاحسناس تنهنا یانجیناد: نقنش مینش بنه اعتیجان و گرایه یم شناختیبررسی رابطه تنظ
ه پرداختننند کننه نشننان از نقننش میننانجی یننناسننازگار اولهننای و طرحواره یعنناطف یاجتمنناع

در این ارتباب داشت و با نتای  پژوهش حاضر همسویی دارد. مهدوی و احساس تنهایی 
فرزننند، اضننطراب، احسنناس -تعننارض والنند ی( نیننز در پژوهشننی بننه رابطننه علنن3122میرزاوننند)

ش بنننه مصنننر  منننواد مخننندر در یگنننرا یندهایشنننایبنننه عننننوان پ یو کنتنننرل شخصننن ییتنهنننا
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بنننا اعتیننناد بنننه صنننورت  نوجواننننان پرداختنننند کنننه تعنننارض و احسننناس تنهنننایی را در رابطنننه
متغیرهننای پننیش بننین معرفننی نمننود کننه بننا نتننای  پننژوهش حاضننر همخننوانی دارد. صنندری 

( در پژوهشننی بننه بررسننی اثربخشننی آمننوز  تنظننیم هیجننان بننر 3121دمیرچننی و همکنناران )
تنظننیم شننناختی هیجننان، احسنناس تنهننایی و صننمیمیت اجتمنناعی زنننان دارای همسننر 

یر تنظننیم هیجننان بننر احسنناس تنهننایی دارد کننه بننا نتننای  معتنناد پرداختننند کننه نشننان از تننأث
دهنند. خننو   مننی پننژوهش حاضننر همخننوانی دارد و ایننن رابطننه بننه صننورت دو سننویه را نشننان

حننل تعننارض های ( در پژوهشننی بننه بررسننی رابطننه بننین شننیوه3121رو  و همکنناران نیننز )
کننه نتننای   والنندین و حمایننت اجتمنناعی خننانواده بننا احسنناس تنهننایی فرزننندان پرداختننند.

کی از ارتباب تعارضات با احساس تنهایی در فرزندان دارد و با نتای  حاضنر همسنویی  حا
کسون و همکاران ) ( در ارتباب با تأثیر جنسنیت 2637دارد. همننین با نتای  پژوهش گائال

در مشننکالت رفتنناری و فرهنننگ پننذیری همسننویی دارد کننه در آن نیننز نشننان از مشننکالت 
در دختنران و مشنکالت رفتناری بیروننی شنده در پسنران و ارتبناب آن بنا رفتاری درونی شنده 
( نینز نقنش احسناس 2631فرزنند اشناره دارد. نینک مننش و همکناران )-تعارضات بنین والند

تنهایی و تنظیم شناختی هیجان در سو  مصر  مواد مخدر را مورد بررسنی قنرار دارنند کنه 
در ارتبناب و هنر دو سنو  مصنر  منواد را نشان داد تنهایی و تنظیم شناختی هیجان بنا هنم 

 باشد. می نمایند که با نتای  پژوهش حاضر همسو  می پیش بینی
تنوان گفنت کنه احسناس تنهنایی یکنی از مفناهیم پینینده روان  منی در تبیین این نتای 

یفننی کنه امننروزه از آن وجننود دارد بنا مفهننومی کننه اینن واژه در قنندیم االیننام  شنناختی اسننت. تعر
شند و بیشنتر  منی وت است. در گذشنته اینن احسناس، مفهنومی منبنت قلمندادداشته متفا

یاضنت و دوری از اجتمنناد بننرای رسنیدن بننه شننأن و منزلنت بنناالی انسننانی،  تنداعی کننننده ر
تعمق، مراقبه و ارتبناب بنا خندا، بنود. امنا امنروزه اینن واژه بنار معننایی منفنی دارد و بیشنتر بنر 

شننود، داللننت دارد.  مننی د همنندم در زننندگی حننستجربنه ناخوشننایندی کننه در پننی عنندم وجننو
ولننی در بننین تمننامی ایننن اننند پژوهشننگران تعنناریف متفنناوتی از احسنناس تنهننایی ارائننه داده
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ای تعاریف، متخصصان در سه نکته توافق نظر دارند. اول این که، احساس تنهایی تجربنه
دانسننت)انجم  ذهننی اسنت و بنه هنی  وجنه نمیتنوان آن را بنا انن وای اجتمناعی عیننی یکنی

(.  یرا افراد ممکنن اسنت هنم در هنگنامی کنه تنهنا هسنتند و هنم 3121الشعاد و همکاران، 
هنگامی که در جمع هستند احساس تنهایی کنند. به همین دلینل تنهنا بنودن و احسناس 
تنهننایی مفنناهیمی یکسننان نیسننتند. دوم، احسنناس تنهننایی ناشننی از ضننعف فننرد در روابننط 

دهد که بنین روابنط اجتمناعی واقعنی فنرد و آنننه کنه او از  می یاجتماعی است و زمانی رو 
ایننن روابننط انتظننار دارد، ننناهمخوانی وجننود دارد. ایننن کاسننتی بننه چننند شننیوه قابننل توصننیف 
کینند دارننند کننه نیازهننای اساسننی انسننان بننرای  اسننت. بعضننی محققننین، بننر ایننن مفهننوم تأ

تلننخ و آزاردهنننده اسننت.  ایشننود. سننوم، احسنناس تنهننایی، تجربننه نمننی صننمیمیت بننر آورده
گرچه احساس تنهایی در برخنی منوارد ممکنن اسنت منجنر بنه رشند شخصنی شنود، بنا اینن 

کننننند،  منننی ناخوشنننایند و دردنننناک اسنننت. کسنننانی کنننه احسننناس تنهننناییای وجنننود تجربنننه
احساسننناتی از قبینننل افسنننردگی، پنننوچی، اضنننطراب، خسنننتگی، درمانننندگی و استیصنننال را 

کنننند. توجننه بننه  نمننی یی را بننا شننادی و رضننایت توصننیفدهننند و احسنناس تنهننا مننی گننزار 
اهمیت احساس تنهایی در دوران نوجوانی و تأثیراتی که این احساس در زندگی نوجنوان و 
ینناد در دوران ب رگسننالی او خواهنند داشننت، اهمیننت پننرداختن بننه آن را روشننن  بننه احتمننال  

واننان نیناز دارنند شنامل منوارد (، آننه که تمام نوج3222ا  )کل یکند. به اعتقاد اندرو م می
ینر اسننت: مکننانی امننن، انجننام دادن کارهننای ارزشننمند، حننس تعلننق، احسنناس توانمننندی،   
حننس امینندواری و داشننتن رابطننه بننا کسننانی کننه وجودشننان در زننندگی او معنننادار باشنند. بننه 

شنود کنه البتنه تحقنق  منی اعتقاد او کلیت نوجوان با محقق شندن عوامنل ذکنر شنده شنکوفا
ازها باید با توجه به تفاوتهای فردی و بنر مبننای احتنرام متقابنل متجلنی شنود کنه اینن این نی

 یبننرا یننند محننور یفرآ کینن یجننانیم هیمهننم بننر عهننده والنندین نوجننوان اسننت. از طرفننی، تنظنن
افنراد بنا تجنارب اسنترس  یمقابلنه های وهیرد انسان است و در شکعملهای جنبه یهمه 
 کمننکجننان بننه نوجوانننان یم هیننند. تنظننکیفننا میا یاساسنن، نقننش یشنناد یز تجربننه یننزا و ن
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 دینجاننات جدیجناد هیه منجنر بنه اکنحاضنر  یازهنایط و نیر شنرایینند تا نسبت به تغک می
 یبنا سنالمت روان همبسنتگ یرین انعطنا  پنذینپاسخ دهنند. ا یریشود، با انعطا  پذ می
هننای مهارت یدارننند، بننه لحننای اجتمنناع یجننان مننوثریم هیه تنظننکنن یدارد. نوجوانننان ییبنناال
ل دارنند، دچنار کجنان مشنیم هیه در تنظنکن یس نوجواننانکندهنند. بنر ع منی را نشان یبهتر

گننران از ینسننبت بننه د یمتننرکزان یننن بننه میهسننتند و بنننابرا یرد اجتمنناعکنناخننتالل در عمل
ید توانند اینن موضنود را تشند منی شوند که احسناس تنهنایی می بهره مند یت اجتماعیحما

از  یکنی یجنانیم هیکند و در واقع پلی میان تعارض و عدم تنظیم هیجان گردد. عندم تنظن
توانند سنبب بننروز  منی ان و نوجواننان اسنت و همنین امننر کننودکن یدر بن یار کنژک یعلنل اساسن

شند. نوجواننانی کنه بند تنظیمنی در هیجاننات دارنند از حماینت هنا احساس تنهنایی در آن
و اند برخوردارنند و در بنین همسناالن خنود گاهنا در روابنط دچنار مشنکلاجتماعی پایین تنر 

احسنننناس تنهننننایی دارننننند. احسنننناس تنهننننایی و بنننندتنظیمی در هیجانننننات سننننبب بننننروز 
پرخاشگری و عدم بروز رفتارهای مناسب بنا خنانواده و اطرافینان شنده کنه موجبنات وجنود 

تننوان گفننت کننه بننین تعننارض  یمنن کننند. بنننابراین مننی تعننارض بننین والنندین و فرزننندان را فننراهم
والنندین و نوجننوان بننا بنندتنظیمی هیجننان بننا نقننش میننانجی احسنناس تنهننایی در نوجوانننان 

 رابطه وجود دارد.
تنوان  منی برخنوردار بنود کنههایی از محندودیتهنا این پژوهش نیز همانند سنایر پژوهش

ت توانسنت بنه صنور نمنی به علنت نبنود زمنان کنافی و عندم همکناری مندارس محقنقگفت 
مصاحبه بالینی، در ابتدا نوجوانانی را که سابقه تعارض و ینا بندتنظیمی هیجنانی داشنتند 

ینع پرسشننامه نمایند.  تنوان  منی همنننین،به صورت هدفمند انتخاب و سپس اقدام بنه تو 
، محقق قادر به بررسی هنر  گفت که به دلیل عدم دسترسی همزمان به والدین و دانش آموز

تواننند  مننی فرزننند نبننود. از نتننای  ایننن تحقیننق -تعننارض والنند دو بخننش تعننارض در مقینناس
، والندین آمنوزاندانشپیشنهادات کاربردی متنوعی برای اقشار مختلف جامعنه بناالخ  

حنل هنای توان پیشنهاد داد کنه والندین بنا شنرکت در کالس می و درمانگران استخراج کرد.
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ظننارت دورادور و تشننویق بننه تعننارض بننا فرزننندان خننود و نهای تعننارض و شناسننایی زمینننه
دوستانه با نظارت خود سبب باال رفتن اعتماد بنه نفنس آننان و کناهش های شرکت در گروه

شند.  منی احساس تنهایی در آنها شنوند کنه سنبب کناهش تعنارض بنین خنود و فرزنندان نینز 
فرزنند و  -شود در پژوهشی آمیختنه بنه طراحنی الگنوی تعنارض والند می همننین، پیشنهاد

 یننابی نتننای  حاصننل از آن در بننین نوجوانننان شننهر تهننران پرداختننه شننود. پیشنننهاد اعتبننار 
شود در پژوهشی در سنین پایین تر )مننال کودکنان( بنه بررسنی تنأثیر متغیرهنای مینانجی  می

 فرزند و تنظیم هیجان پرداخته شود.-در این پژوهش در رابطه بین تعارض والد

کلیه مشارکت کنندگان رضریت شفاهی خنود را جهنت شنرکت در  مالحظات اخالقی:
 پژوهش اعالم کرده و اطمینان الزم در مورد محرمانگی اطالعات به آنها داده شده است.

نویسنده مس،ول تمامی مراحل فرآینند پنژوهش را بنه تنهنایی مندیریت  سفم نویسندگان:
 نموده و مس،ول نگار  مقاله است. 

نمایننند هننی  گونننه تضنناد منننافعی در مطالعننه وجننود  مننی ان اعننالمنویسننندگ تضتتاد منتتافن:
 ندارد. 

نمایند که هی  گوننه حماینت منالی جهنت انجنام  می نویسندگان اذعان حمایت مالی:
یافت نکرده اند.  مقاله در
نویسننندگان از همکنناری مشننارکت کنننندگان ع یننز در ایننن پننژوهش  تشتتکر و قتتدردانی:

 نمایند. می تشکر و قدردانی

 بعمنا
 . تهران: دانژه. چاپ دوم. نظریه دلبستگی(. جان بالبی: 3121ابوحمزه، ا؛ خوشابی، ک. )

یننابی 3126اسنندی یونسننی، م.، مظنناهری، م.، شننهیدی،  .، طهماسننیان، ک و فینناض بخننش، م. ) (. تنندوین و اعتبار
  .57-76(. 32)1.  صممشم پ شنه گعپوپوژوششنوجوان. -پرسش نامه سنجش تعارض والد

یننندی، ب؛ قاسنننمی، ن. ) اسنندی، شنننناختی آوری بنننا مشنننکالت رواننوجنننوان، تننناب–(. رابطننن  تعنننارض والننند3125ا؛ جاو
، نوجوانننننان مقطننننع دوم و سننننوم راهنمننننایی در مننننناطق چهارگاننننن  آمننننوز   مطشلعررررشتپو پننننرور  شننننهر شننننیراز

 .71-20(. 3)33. جمش ادرو ا



 1811 پاییز ، 41شماره ، 21جلد ، پژوهشهای مشاوره ........................................................................................................... 118

 

اس یننمق ینسننخه فارسنن یروان سنننجهننای یژگی(. و 3121انجننم شننعاد، ب؛ قنبننری، س؛ فننالب زاده، ه؛ خننو  کنننش، ا. )
ر اپ ررر پدمیبرررشلپدجمشسررررو اوپپدهمجمررر پرو ن رجرررشنننهر کرمنننان.  یکنننودک در دختنننران دبسنننتان ییاحسننناس تنهنننا

(ه) ن  پر اشر  . 11-00(. 3) 22. ش پو
د؛  ربخش، م؛ محمودی، ن. ) فرزنند و احسناس تنهنایی -(. بررسی رابطه بین تعنارض والند3566حسینی آهنگری، س. 
  .3-2(. 1)1. سبتپزن ادپ س مدپبشپمخیرهاپس مابا گرایش به مصر  مواد مخدر در دانشجویان. 

؛ ارجمننندی، آ. ) ؛ رحمتننی،  ؛ مشننایی، ز حننل تعننارض والنندین و های ه(. مطالعننه رابطننه بننین شننیو3121خننو  رو ، و
 .  01-71(. 31)2. مششمشم پوژوششپمملحمایت اجتماعی خانواده با احساس تنهایی فرزندان. 

 صرررممشم پ(. احسننناس تنهنننایی و خوداثربخشنننی اجتمننناعی در نوجواننننان. 3111رحنننیم زاده، س؛ بینننات، م؛ انننناری، آ. )
 .  17-20. 22. شاپ  ر ندجمشسرو اتخهلد:پپجمشسدرو ا

د؛ الهزاهد یمنانی، م. )،  د؛ نر ، ک؛ ابوالقاسمی،  فنردی (. ارتبناب بنین راهبردهنای تنظنیم هیجنان و رفتنار بین3120قلیلو
 . 22-331(. 33) 1.  وایشگپوژوشدکنندگان مواد، در سو  مصر 

 ییاحسنناس تنهننا یانجیناد: نقننش مینش بننه اعتیجننان و گنرایه یم شنناختی(. رابطنه تنظنن3122سنپهری، م؛ کیننانی، ق. )
 . 131-111(. 10) 35.  وایشگپوژوشده. یناسازگار اولهای و طرحواره یعاطف یاجتماع
اجتمناعی مجنازی تلفنن همنراه بنا اهمنال کناری های (. بررسی رابطه بین مینزان اسنتفاده از شنبکه3125سلیمانی، م. )

ی تربیتنی. شناسنروانپسنر سنوم دبیرسنتان شنهر قنم.  آمنوزاندانشتحصیلی، احساس تنهنایی، سنالمت روان در 
 پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه طباطبایی. 

؛ جلیلینننان، م. ) تنظنننیم هیجنننان بنننر کننناهش نشنننانگان اخنننتالل افسنننردگی. هنننای (. فراتحلینننل آموز 3566حیننندری، ر
 . 01-11(. 72) 26. مششورعپ نجمنپمششورعپ  ر اششیپ صممشم پوممدپوژوشش

(. اثربخشنی آمنوز  تنظنیم هیجنان 3121، س؛ اسماعیلی قاضی ولنویی،  . )صدری دمیرچی، ا؛ اسدی شیشه گران
 صررممشم پبننر تنظننیم شننناختی هیجننان، احسنناس تنهننایی و صننمیمیت اجتمنناعی زنننان دارای همسننر معتنناد. 

 . 3-32(. 2)1. م گکشریپ دامشود
؛  ربخش، م. ) ، ز م؛ فتحعلی پور ن و احسناس تنهنایی بنا (. بررسی رابطه بین تنظنیم شنناختی هیجنا3122صدیق راد، 

گننرایش بننه مصننر  مننواد مخنندر در نوجوانننان معتنناد شننهر آبننادان. کنفننرانس ملننی سننالمت اجتمنناعی در شننرایط 
 . 3-33بحران. 

؛ موسننوی، م؛ اننناری، آ. ) نوجننوان در گننذر تحننول نوجننوانی )نوجننوانی اولیننه،  -(. تعننارض والنند3121صننفی ینناری روشننی، ر
 .3-31سری روانپزشکی کودک و نوجوان. میانی و پایانی(. نهمین همایش سرا

(. رابط  تنظیم هیجانی و اعتقادات مذهبی با راهبردهای حل تعنارض بنا والندین 3121عسگری، پ؛ صفرزاده، س. )
 . 12-21(. 3) 7. دپگ نجمشسرو ادر دانشجویان، 

آمنوزان مقطنع وان در بنین دانشنوجن–(. رابط  ابعاد عملکرد خانواده با تعنارض والند3121قمری، م؛ قمری گندوانی، آ. )
  .375–317(. 20) 1. تیشیادپزنشاپوپ شنه گع– رشم دراهنمایی، 

یا، ب. ) هویت بنا رضنایت از های شخصیتی و سبکهای (. رابطه ویژگی3125کرمی جویانی،  ؛ سروقد، س؛ بقولی ر
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پم  یهاپامیزجد- صممشم پوممد. آموزاندانشزندگی  پگر  . 331-321(. 5) 0. وژوششدپرشیش ادپنه
(. رابطنن  باورهننای فراشننناختی در تنظننیم هیجننان بننا اخننتالل اسننترس 3121مظلننوم، م؛ یعقننوبی، ب؛ محمنندخانی؛  . )

 . 361-331(. 2) 1. ومهدپر اشریپس از ضربه، 
بنه  یو کنتنرل شخصن ییفرزنند، اضنطراب، احسناس تنهنا-تعارض والد ی(. رابطه عل3122مهدوی، س؛ میرزاوند، ج. )

 35.  صرممشم پ وایرشگپوژوشردپسرهرپمصرردپمره گش به مصر  مواد مخندر در نوجواننان. یگرا یندهایشایعنوان پ
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