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یا با احساس تنهایی در تیمگرایی و الکسیبررسی رابطه بین کمالهدف پژوهش حاضر  چكيده:

پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول بود.جامعه آماری شامل کلیه  دانشجویان

ها با نفر از آن 852بودند که تعداد  69_64دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی در سال تحصیلی 

ورنتوو تیمیای تگرایی، الکسیهای کمالساده انتخاب شدند و به پرسشنامه گیری تصادفیروش نمونه

های ها از آزموندادند. برای تجزیه و تحلیل داده عاطفی بزرگساالن پاسخ_احساس تنهایی اجتماعی

اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد استفاده شد. نتایج نشان داد که  -کولموگراف

. دارد رابطه معناداری وجود 55/5تیمیا با احساس تنهایی دانشجویان در سطح و الکسی گراییبین کمال

گرایی مثبت در دانشجویان باالتر باشد باعث کاهش احساس تنهایی و هرچه هرچه کمال بنابراین،

 شود.تیمیا باالتر باشد، سبب افزایش احساس تنهایی در آنان میالکسی

 

 گرایی.تنهایی، الکسی تیمیا، کمالاحساس :کليدی واژگان

 
 

 Email: moridi48@gmail.com 
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 مقدمه 
 هایدی انسان، ازجمله دارا بودن جنبهباتوجه به ابعاد وجو

های هایی که ویژگیفردی و اجتماعی و نتایج تحقیق

انسان را همزمان مورد مطالعه قرار دهد، به واقعیت گوناگون 

تر خواهد بود. امروزه ارتباط با تر و نتایج آن کاربردینزدیك

ش زندگی هر ترین بخیگران، یکی از مهمترین و با ارزشد

اعت عمر دهد. در واقع بیشترین سیك از ما را تشکیل می

ط در شود. در نتیجه نوع ارتباما با دیگران گذرانده می

احساس کند. یار مهمی را ایفا میزندگی هرکس نقش بس

 روابط بین فردی تواند تأثیر قابل توجهی برتنهایی می

ما به جا بگذارد. این احساس ممکن است به بروز سالمت و

خی . برشود منجرمشکالت روانی مانند اضطراب و افسردگی 

که از افراد با هر موقعیت اجتماعی و با هر تعداد دوستی 

ی دارند که از عمیق و ثابتی از تنهای های، احساسدارند

 ،رحیمی زاده)شودگیرد و ناپدید نمیدرون آنها منشأ می

(. تمایل برای صمیمیت بین فردی با هرانسانی 0965

اززمان تولد تا مرگ وجود دارد و هیچ انسانی نیست که به 

از نی خاطر ازدست دادن آن مورد تهدید قرار نگیرد. انسان با

یم دانشود. همان طور که میصمیمیت متولد می به ارتباط و

ماهیت انسان به طور طبیعی اجتماعی است. نیاز به تعلق 

ث دهد و باعانسان یك انگیزه اساسی را شکل میداشتن، در

 شود.این نیاز شامل، هیجانات ورفتارهای بین فردی میافکار

چند ارتباط  یك تمایل فراگیر برای ایجاد و حفظ حداقل

های فردی در بین فردی مثبت است درحالی که تفاوت

. دشدت نیاز تعلق داشتن و چگونگی برآوردن آن وجود دار

مثبت و زیاد با افراد دیگر  هایارضاء این نیاز مستلزم تعامل

در یك موقعیت بادوام است که منجر به شادکامی و سعادت 

قراری روابط شود. بنابراین افرادی که در برطرفین می

رضایت بخش با دیگران ناتوان هستند و در برآوردن نیاز 

، به احتمال حس محرومیتی را تعلق داشتن مشکل دارند

نشان کنند که خود را با احساس تنهاییتجربه می

 (.0968 ،رضایی و همکاراندهند)می

شناختی که از زمان فالسفه مورد های روانیکی از سازه

احساس تنهایی است. در آن زمان احساس بحث بوده است، 

 گیری داوطلبانهتنهایی یك مفهوم مثبت به معنای کناره

های روزمره زندگی برای رسیدن به فرد از درگیری

،مراقبه و ارتباط باخداوند( تلقی )مانند تعمقهای باالترهدف

ه احساس تنهایی شد. اما، امروزه در متون روانشناختی بمی

شود لتی درنظر گرفته میشود، بلکه حامیمثبت پرداخته ن

کند که در آن فرد فقدان روابط با دیگران ادراک یا تجربه می

و شامل عناصر اصلی و مهمی مانند احساس نامطلوب فقدان 

های ناخوشایند و منفی روابط دست دادن همدم، جنبه یا از

ی دیگر از دست رفته و از دست دادن سطح کیفی روابط با

ان تنهایی به عنو(. احساس 8559 ،ریچ و همکاراننه)است

ثر بر یك موقعیت ؤیك وضعیت روانی تحریك کننده م

است. احساس  های عاطفی و فیزیولوژیکیویژگیو روانی 

به انزوا، اما به  لزوماًیی یك تجربه ذهنی است که نه تنها

در روابط اجتماعی خود جای آن به علت نقایص ادراک 

 ،سطح شناختییکه به ر مورد عواملاست.احساس منفی د

و همچنین احساس تنهایی  نقص در روابط اجتماعی

(.کمال 8505 ،کاسکان و همکارانتواند ذهنی باشد)می

هایی است که به صورت طلبی و کمال گرا بودن یکی از واژه

ای به افکار و رفتاره گرایی،کمالشود. گسترده بکار برده می

ها رسیدن کند که هدف آنمیای اشاره خودتخریب گرانه

به اهداف به شدت افراطی و غیرواقع گرایانه است. در واقع 

یرمنطقی است که اشخاص نسبتبه خود غگرایی باوری کمال

گراهستند، و محیط اطراف خود دارند.افرادی که کمال

معتقدند که خود و محیط اطرافشان باید کاملبوده و هرگونه 

های انسان .اشتباه وخطا باشد تالشی در زندگی باید بدون

های کمال طلب، فشاری دائمی برای حرکت به سمت هدف

کنند. آنها غیرقابل دستیابی در درون خود احساس می

ارزش خودشان را با کارایی خودشان و دستاوردهایشان 

د توانسنجند.طبیعی است این رفتار در موارد زیادی میمی

افراد کمال طلب، به  به ناامیدی و ناراحتی منجر شود و

ه شوند. تالش پیوستمنتقدان سرسخت خودشان تبدیل می

و انعطاف ناپذیر برای اینکه همه چیز بدون ایراد باشد،و هیچ 

مشکل و خطایی وجود نداشته باشد، استفاده از این قضاوت 

ه باور ب ،نقص بودنگیرانه در مورد خود و دیگران، بیسخت

دارد،  ی انجام هر کاری وجوداینکه فقط یك راه درست برا

 های خود، توجه بیش از حدسخت بودن در تغییر دیدگاه

توان در این افراد جویا به جزییات و نظم و ساختار را می

در صورتی که یکی  (.0960 ،نوری ثمرین و همکارانشد )

های رشد انسان فرایند اجتماعی شدن است.از نظر از جنبه

ری ارتباط با دیگران به دلیل ( لزوم برقرا0659سالیوان )

 یعنی ذاتی بودنریشه داشتن آن در نیازهای اساسی انسان 

، ضرورت تماس با دیگران را به عنوان هازندگی جمعی انسان

ین نیاز منجر دهد. عدم ارضای اپذیر جلوه میامری گریز نا

(. 0926 ،خلعتبری وهمکارانگردد)به احساس تنهایی می
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تیمیا نوعی نقص و نارسایی خلقی از سویی دیگر الکسی

پزشکی و روان هایعی از اختاللدر طیف وسیاست که 

تیمیا باعث ناتوانی در پردازش الکسی گردد.گزارش میطبی

شود ها میشناختیاطالعات هیجانی و تنظیم هیجان

ای است تیمیا سازه(. الکسی8508 ،استاسویچ و همکاران)

ها در شناسایی احساس. دشواری 0: چند وجهی متشکل از

بدنی مربوط به  هایو تهییج هاو تمایز بین احساس

دشواری درتوصیف احساساتبرای . 8انگیختگی هیجانی؛ 

 قدرت تجسم محدود که برحسب فقر خیال .9دیگران؛

سبك شناختی  -.4شود؛ ها مشخص میپردازی

عینی)غیرتجسمی(، عملگرا و واقعیت محور یا 

 (. 0969،و همکاران بشارت ( و)8505 ،کریبیگتفکرعینی)

از: ناتوانی در  نداعبارتتیمیا کسیالهای اصلی ویژگی

های شخصی،فقر شدید شناسی و توصیف کالمی هیجانباز

بازخوردها، احساس، تمایل و  تفکر نمادین که آشکارسازی

ها کند، ناتوانی در به کارگیری احساسها را محدود میسائق

نی، تفکر انتفاعی در مورد مشکالت هیجابهعنوان عالیم 

ویاها، اهمیت بیرونی، کاهش یادآوری رهای کمواقعیت

های بدنی، های هیجانی و حسدشواری در تمایز بین حالت

عاطفی چهره، های ی خشك و رسمی، فقدان جلوهقیافه

است. افراد  دلی و خودآگاهیظرفیت محدود برای هم

روان  هایی برای اختاللهمعوامل خطرساز م تیمیاالکسی

م تنظیاین افراد در شناخت و ،تنی و خلقی هستند چرا که

شاهقلین و هستند )مشکل مواجه خود با هایهیجان

ه هایی است ک(. الکسی تیمیا یکی از مؤلفه0929 ،همکاران

راد رت که این افبا احساس تنهایی در ارتباط است، بدین صو

 پارکر ودرونی و بیرونی مشکل دارند) هایدر تمایز احساس

های کودکی با مراقبانی که (. تجربه8556 ،همکاران

کنند، یاکسانی دهند و ابراز نمیهایشان رانشان نمیهیجان

گیری کودک را به های در حال تحول و شکلکه هیجان

های کودک خوب رفتار شناسند و با هیجانرسمیت نمی

عمیق برتنظیم عاطفه درمراحل  ثیریتواند تأکنند، مینمی

 (.8508،گرشامو همکارانبعدی زندگی داشته باشد)

اسپترز و همکارانمعتقدند که الکسی تیمیا موجب ناتوانی 

افراد در پیش بینی بازخورد اجتماعی شده و غیرقابل 

رده و بین ببینی بودن بازخورد نیزاعتماد دیگران را از پیش

 ،یپزر و همکاران)استشودموجب احساس تنهایی می

ای از مسائل . ازدیدگاه علوم شناختی بخش عمده(8555

ها ها است و هیجانا مرتبط با هیجانتیمیط به الکسیمربو

تنی بر پردازش ی مبای از روان سازهبه عنوان دسته

های شود که شامل فرایندها و  تجسماطالعات شناخته می

(. 8508 ،میاک و همکاراننمادین و غیرنمادین است)

 هایها است و تجسمامل تصاویر و واژههای نمادین شتجسم

های جسمانی و احشایی است که غیرنمادین شامل تهییج

های . نظامشوندنگام برانگیختگی هیجانی تجربه میدر ه

آورندکه انسان انند زبان این امکان را فراهم مینمادین م

 ند وبههای هیجانی و دیگر تجاربش فکرکدرباره احساس

به نظر .های هیجانی خود راتنظیم نمایداین ترتیب حالت

مادین بسیار اندکی درتفکر نرسد در الکسی تیمیا توانایی می

ها به ها وجود دارد ودرنهایت تجسم نمادین هیجانهیجان

ه کند و بها ارتباط برقرارمیشکل ضعیف با تصاویر و واژه

همین دلیل کمتر تحت کنترل شناختی 

 (.8500 ،اگرودنیکزاک و همکاراندارد)قرار

ها و شرایط و تواند در ایجاد موقعیتگرایی میکمال

عزت نفس  :شخصی و بین شخصی از جمله هایمشکل

پایین، عواطف افسرده، و در نهایت احساس تنهایی بینجامد. 

گرایی که تالش بسیاری برای دست یابی دانشجویان کمال

صیل و رقابت منفی و مثبت به معیارهای سطح باال در تح

تواند به عنوان ساختاری مهم در گرایی میرا دارند، کمال

های سبب شناسی و انواع آن شود. افراد دارای ویژگی

گرایی ممکن است به دلیل به دست آوردن کنترل بر لکما

روی زندگی خودشان تمایل مفرط به تنهایی داشته 

( در 0675فروید )( و 0645(. هورنای )8500 ،اشباشند)

کنند: محرک اصلی در زندگی این توصیف این افراد بیان می

افراد رسیدن به خوشبختی نیست، بلکه تکامل و برتری 

 "هادبای"، "حتماها"نان در یك سلسله آیافتن است. زندگی 

ها باید در هر کاری به حد ها خالصه شده است. آنو نباید

ا انجام دهند، وگرنه کمال برسند و به بهترین شیوه آن ر

ها را دچار ، آنهاند نخواهند شد و نرسیدن به کمالخرس

ی، گناه شدید و عزت نفس پایین اضطراب، افسردگ

ای خود نرسند به احساس این افراد به آرزوهکند.اگر می

و  ای آزاردهندهانجامد، احساس تنهایی تجربهتنهایی می

ی و جسمان شناختیپریشان کننده است که مشکالت روان

در ، (8556،وانگ و همکاران)شدیدی را به دنبال دارد. 

انشجویان هنگ کنگ تحت عنوان پژوهشی که بر روی د

گرایی و احساس تنهایی با افسردگی انجام دادند به کمال

دگی گرا افسرنتیجه رسیدند که دانشجویان کمال این

کمتری دارند و دانشجویانی که احساس تنهایی بیشتری 
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دهد که از شوند. آمارها نشان میافسردگی مید دچار دارن

این برد، بنابر، یك نفر از احساس تنهایی رنج میهر چهار نفر

نهایی حائز اهمیت است. در شناخت و ارزیابی احساس ت

ی های انجام شده بر احساس تنهایی در دو دههتحقیق

گذشته، دو دیدگاه عمده در ارتباط با احساس تنهایی به 

در دیدگاه نخست، احساس تنهایی حالتی  ،می خورد چشم

یی هاشود که ناشی از کاستییکپارچه انگاشته می واحد و

در روابط مختلف است. یعنی احساس تنهایی در شرایط 

مختلف دارای علت واحد بوده وتنها از نظر شدت متفاوت 

ای چند بعدی دیدگاه دوم، احساس تنهایی پدیده است. در

دی )ل وشرایط متفاوت استر شدت، علاست که ازنظ

تنهایی  احساس کمال گرایی و(. 8554 ،توماسو و همکاران

در افراد آسیایی افسردگی  کننده بینیبه عنوان پیش

 های قومی در آنانتبار و اروپایی است، که به گروه امریکایی

 (.8509 ،چانگبستگی دارد)

به  سی انسانهای اساجه به آنچه بیان شد. یکی از نیازبا تو

برقراری تعامل با افراد دیگر  عنوان یك موجود اجتماعی

 ز یكباشد. در عصر حاضر دانشجویان به عنوان عضوی امی

کنند. دانشجویان با طی جامعه نقش مهمی را رهبری می

های ی تحصیلی برای دست یابی به آرمانکردن مسیرها

های اجتماعی، خیالی و واقعی خود در تمامی عرصه

و  های تحصیلیموزشی و تربیتی بار مسئولیترهنگی، آف

ی خود شغلی را به عهده خواهند داشت. بدین جهت گاه

 های اجتماعی شده وی فعالیتقربانی فشار بیش از اندازه

گی های درون خانواددر درون خود احساس فاصله از کنش

ای نمایند. چنین فاصلهو برون خانوادگی و اجتماعی می

ی نوربه احساس تنهایی در دانشجویان بینجامد) تواندمی

 (.0960 ،ثمرین و همکاران

مسائل حل نشده روان شناختی دانشجویان با توجه به اینکه 

آورد، ه وجود میبای برای جامعه قابل مالحظه هایمشکل

روانی واجتماعی آنان تسریع و  هایالزم است مشکل

حمایتی صورت های سازمانریزی متناسب توسط برنامه

با توجه به مطالب گفته شده و نقش دانشجویان در پذیرد.

ای علمی و همعه ضروری است که با انجام پژوهشآینده جا

ا ههای روان شناخنتی مختلف آنعملی به ارزیابی ویژگی

 دهای حمایتی به صورتی انجام گیرریزیپرداخت تا برنامه

ص مرتبط با های مخصوکه دانشجویان نه تنها از آموزش

های خود آگاه شوند بلکه و نحوه برخورد با مشکلروش 

 فته شود تارسیدن به اهدافشان در نظر گرهای جهت برنامه

مسائل و  های الزم جهت برخورد باعالوه بر آموزش مهارت

رتقاء یابد . نظر به نیز حفظ و ا هامشکالت، سالمت روان آن

 تیمیا و، الکسیگراییهای فردی چون کمالاهمیت ویژگی

تواند عالوه بر نحوه حساس تنهایی، که در دانشجویان میا

درجه برخورداری از آموزش  ، برهای فردیبرخورد با مشکل

های الزم برای سازندگی در جامعه تأثیر گذار باشد و مهارت

ام برای و از طرفی توجه به سالمت روانی دانشجویان و اقد

 ثر بسیار مثبتی بر عملکردأها شناسایی و رفع مشکالت آن

با توجه به آنچه بیان شد در این جامعه خواهد گذاشت، 

ن ال هستیم که آیا بیپژوهش به دنبال پاسخی برای این سؤ

ان دانشجوی تیمیا با احساس تنهاییگرایی و الکسیکمال

ی معناداری وجود رابطه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول

 دارد؟

 کارروش 
معه آماری آن باشد و جاهمبستگی میپژوهش حاضر از نوع 

 ه پرستاری وپسر و دختر دانشکد هایشامل کلیه دانشجو

نفر که در سال تحصیلی  285مامایی به تعداد 

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول مشغول  0969_0964

 55دختر و  852نفر)  852باشند که تعدادبه تحصیل می

در  .نه گیری تصادفی ساده انتخاب شدندپسر( به روش نمو

پرستاری و مامایی به  از بین دانشجوهای نمونه گیری،

نامه شصورت تصادفی تعدادی انتخاب شدند. سپس سه پرس

برای تجزیه و داده شدند.  به طور همزمان به دانشجوها

اسمیرنوف،  -های کولموگرافها از آزمونتحلیل داده

انگین میخطی استفاده شد. همبستگی پیرسون و رگرسیون 

 بود.  7/4و انحراف معیار  2/06سنی افراد نمونه 

 ابزار پژوهش

 (:APS-Rگرایی )پرسشنامه تجدید نظر شده کمال

گرایی توسط اسالنی و فرم اولیه مقیاس کمال

( تهیه شد 0960(؛ به نقل از نوری ثمرین،)0928همکاران)

(، 8550نظر شده )سؤال بود، اما درفرم تجدید  96که شامل 

سه  بعادبر اساس تحلیل عاملی تاییدی ، ضمن تأکید بر ا

تقلیل یافت. این مقیاس  89به  هاگانه مقیاس، تعداد سوال

سؤال، و تفاوت:  7ها: سوال ، معیار 4های ) نظم: شامل مؤلفه

توان با استفاده از میال باشد. برای هر سؤسؤال( می 08

، موافقم، کمی ای )کامالً موافقم گزین 7لیکرت گذاری نمره

موافقم، نظری ندارم، کامالً مخالفم، مخالفم، کمی مخالفم( 

منه نمرات نمره در نظر گرفت. بنابراین، دا "7"تا  "0"از 

کنند ها گزارش میباشد. محققمی 090تا  89مقیاس از 
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تری برخوردار است ی و پایایی مطلوبکه فرم اخیر، از روای

(. و ضریب آلفای کرونباخ 0960وری ثمرین،)به نقل از ن

های نظم، معیارها، تفاوت و کل مقیاس به ترتیب لفهبرای مؤ

 به دست آمده است. 7/5، 94/5، 95/5، 55/5

 پرسشنامه الکسی تیمیا :

برای سنجش الکسی تیمیا از مقیاس الکسی تیمیای 

توسط تایلرساخته 0629درسال .استفاده شد(TAS)تورنتو

(، 0920توسط بگبی و همکاران) 0664شد و در سال 

تجدید نظرگردید. توجه به همپوشی مفهومی الکسی تیمیا 

و هوش هیجانی مبین آن است که مقیاس 

تواند اندازه مالک روایی برای می TAS-20الکسیتیمیا

( و 8555 ،پارکر و همکارانهای هوش هیجانی )مقیاس

را  های سازه هوش هیجانیلفهاقعی تعدادی از مؤسنجش و

ای از توانایی تواند اندازهفراهم ساخت. اساساً این آزمون می

هوش هیجانی در  های موجودها را که مقیاسبیان هیجان

 ،جوکار و همکاراناند تدارک ببیند)حد کفایت نسنجیده

 26/5نی برابر با (. دراین مطالعه ضریب همسانی درو0960

 ه دست آمد.ب

عاطفی بزرگساالن _مقیاس احساس تنهایی اجتماعی

(SELSA-S:) 

 

این مقیاس به وسیله دی توماسو، برانن و بست در سال 

( براساس 0960(؛ به نقل از جوکار و سلیمی )02)8554

طراحی و تهیه گردید. این مقیاس تقسیم بندی ویس،

گویه گویه و سه زیر مقیاس است. در مقابل هر  05شامل، 

( تا کامالً موافقم 0ای از کامالً مخالفم )نمره طیف پنج گزینه

 05و 04های جز گویهه ها ب( قرار دارد. تمامی گویه5)نمره 

 شوند وکسب نمره بیشتری معکوس نمره گذاری میبه شیوه

ی احساس در هریك از ابعاد این مقیاس نشان دهنده

ب مقیاس ضری لفان اینر در آن بعد است. مؤتنهایی بیشت

اند. که از گزارش کرده 65/5تا  27/5آلفای کرونباخ را بین 

همسانی درونی مقیاس حکایت دارد. همچنین ضرایب آلفا 

های احساس تنهایی رومانتیك، اجتماعی برای زیر مقیاس

گزارش شد.  72/5و  24/5، 68/5و خانوادگی به ترتیب برابر 

ای هراقی زیر مقیاسها همچنین روایی همگرایی و افتیافته

SELA-Sیید کرد و بیانگر آن بود که این مقیاس از را تأ

 روایی و اعتبار بسیار مناسبی در ایران برخوردار است. 

 هایافته
حاکی از آن است که میانگین و  0نتایج حاصل از جدول

(،  9/7و  78/95انحراف معیار نمره احساس تنهایی )

و  99/54)تیمیاالکسی( و  58/04و  77/95گرایی )کمال

 باشد.( می 0/08
گرایی و الکسی تیمیا با احساس تنهایی در دانشجویانهای مرکزی و پراکندگی نمره کمال. شاخص1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

ه ب zو با تأکید بر  8باتوجه به اطالعات حاصل از جدول 

تیمیا و گرایی، الکسیهای کمالدست آمده برای متغیر

معنادار  55/5شجویان در سطح احساس تنهایی در دان

های توان به این نتیجه رسید که توزیع داده. پس مینیست

توان از و می ی پژوهش نرمال استفرضیهمرتبط با 

 مانند همبستگی پیرسون و رگرسیون پارامتری هایآزمون

تیمیا با احساس گرایی و الکسیبرای بررسی رابطه بین کمال

ایی در دانشجویان استفاده نمود .تنه

میا  و احساس تنهایی در دانشجویانگرایی و ابعاد الکسی تیاسمیرنوف برای بررسی مفروضه نرمال بودن نمره ابعادکمال –آزمون کولموگروف  -2جدول 

 

 

  

 

 بیشترین نمره کمترین نمره انحراف معیار میانگین تعداد شاخص های توصیفی

 82 11 0/2 22/03 252 کل احساس تنهایی

 22 12 32/11 22/83 252 کل گراییکمال

 21 28 1/12 80/51 252 کل الکسی تیمیا

 سطح معناداری zمیزان  نام متغیر

 25/3 31/1 احساس تنهایی

 30/3 21/1 گراییکمال

 15/3 12/1 الکسی تیمیا
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واریانس  %7دهد نشان می9همانگونه که نتایج جدول

توسط کمالگرایی مثبت و  55/5در سطـــح احساس تنهایی

-08/8 گرایی مثبتکمالمتغیر شود.تایمیا تبیین میالکسی

=t  595/5و سطح معناداریp=65/8 الکسی تیمیا و متغیر 

=t  550/5و سطح معناداری p= معنی دار  55/5در سطح

هایی احساس تن برایبینی کنندگی باشند پس در پیشمی

 کند. نقش خوبی ایفا میدر دانشجویان 

 گرایی و الکسی تیمیا با احساس تنهایی در دانشجویانضرایب همبستگی چندگانه کمال  -0جدول 

 55/5معناداری در سطح  *    50/5معناداری در سطح  **

 گيریبحث و نتيجه

 تحلیلها با استفاده از آزمون نتایج حاصل از تحلیل داده

د متغیری برای ترکیب رگرسیون ضریب همبستگی چن

گرایی مثبت و الکسی کمال دهد که بینخطی نشان می

و MR= 896/5)تیمیا با احساس تنهایی دانشجویان 

578/5 =2R رابطه معنادار وجود دارد 55/5( در سطـــح .

معتقدند که داشتن  هادر تبیین این فرضیه برخی محقق

معیارهای شخصی باال برای سالمت روانی الزم و ضروری 

رایی گ(. افراد دارای کمال8557 ،فلت و همکاراناست)

بهنجار، هرچند برای خودشان معیارهای شخصی باالیی را 

د پذیرنگیرند اما با این وجود این حقیقت را میدر نظر می

گرا ه برآورده نخواهد شد. افراد کمالکه این معیارها همیش

های به صورت گرایش سازگار، انعطاف پذیرند و از تالش

کنند. خود برای رسیدن به هدف احساس رضایت می

نان محقق نشود، پس محیط را هرچند معیارهای شخصی آ

بینند. گر میبه نسبت غیر تهدید کننده و حمایت

باشد که هر های عاطفی میاز ویژگی گراییکمال

انسانی همانند اضطراب مقدار از آن را دارد. چنین افرادی 

مانند همه به دنبال معاشرت و پذیرش دیگران هستند و 

 هاها باعث تقویت اعتماد به نفس در آنبت آناحساس مث

گرایی به دهد.کمالها را افزایش میشود و فعالیت آنمی

نقص، تعیین اهداف در صورت گرایش به سمت عملکرد بی

سطح باال و ارزیابی سخت گیرانه نسبت به خود شناخته 

گرایان (. در مقابل کمال8552 ،اسئوبر و همکارانشود )می

معیارهای شخصی باالیی را برای خود تنظیم  نابهنجار،

هرچند کوچك خود تمرکز کرده  کنند و روی اشتباهایمی

(. در 8557 ،پپلئوکنند)و از عملکرد خود انتقاد زیادی می

گرایی مثبت باعث کاهش احساس تنهایی و این راستا کمال

. از شودگرایی منفی باعث افزایش احساس تنهایی میکمال

خاصی دارد که در  هایتیمیك مشخصالکسی سویی افراد

سطح شناختی، فکر کردن و به کالم در آوردن به صورت 

عینی است و از نظر جزئیات وقایع بیرونی فرد غنی است. 

محدود و یا فقدان ظرفیت برای  این افراد ظرفیتی به تقریب

سمبول سازی، تخیلی کردن و تداعی نمودن وجود دارد. در 

ر ای بهای سادهانی رویاها کم است و از ویژگیاین افراد فراو

ر رویای خود فقدان تیمیك ددارند. یك فرد الکسی خور

ها را در مورد رویاهایش دارد. در ارتباط با افکار و تداعی

ت، منجر به شکست در تشخیص عواطف، فقدان ظرفی

شود. ها میاین چنینی و به کالم در آوردن آن هااحساس

بان خیالی از رنگ عاطفی است. این بدان استفاده از ز

ای از تصویر خود را با معناست که دیگر فرد جهان گسترده

های شخصی واقعی، های جزئی و عاری از ویژگیتفاوت

رسد این مسئله مربوط به دریافت کرده است. به نظر می

شکل دهی الگوهای صحیح درون  فقدان ظرفیت در

تواند ها است، که مینیها و برون افکها، تشخیصسازی

ی درگیر در مسئله باشد. در عاطف هاینتیجه فقدان تمایز

 Enterالف :

 شاخص های آماری

 pو  احتمال Fنسبت 

 ) خطی بودن رگرسیون (

 ضریب تعیین

RS(R2) 

 چندگانههمبستگی 

MR 

(331/3  =P ** )01/0  =F 322/3  =R2 280/3  =R 

 B Beta T Sig( p) بینمتغیرهای پیش متغیر مالك

 احساس تنهایی

 331/3 02/2** ---- 22/22 استانداد ) ثابت (

 330/3 05/2**  103/3 115/3 الکسی تیمیا

 305/3 -12/2*  -108/3 -321/3 کمالگرایی مثبت
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المی به صورت ک هاتیمیا نه تنها مشکل بیان احساسالکسی

شود وجود دارد بلکه نقایصی در فرایند شناختی مشاهده می

 نیافتهها نامتمایز و تنظیم شود هیجانواین امر باعث می

 (.0929 ،باقی بماند)شاهقلین و همکاران

توان گفت همچنین در رابطه معنادار با احساس تنهایی می

که احساس تنهایی افراد را با احساس خالء غمگینی و بی 

 هایهای مختلف بر تعاملکند و به شیوهتعلقی مواجه می

اجتماعی با دیگران، نحوه زندگی سالم و سالمت جسمانی 

(. احساس 8559 ،گذارد)هنریچ و همکارانتأثیر می و روانی

دانند که در نتیجه تنهایی، را احساس ناخوشایندی می

کاستی در روابط اجتماعی فرد به صورت کمی و کیفی و 

وجود  هعدم دسترسی به روابط نزدیك و مطلوب با دیگران ب

 (.8504المیس و همکاران، د)آیمی

تنهایی احساس  که نددنشان دا( 8504المیس و همکاران )

غیر مستقیم )با واسطه( اثر قابل توجهی در افکار به طور 

را دارد.  از طریق استفاده از مواد مخدر دانشجویان خودکشی

بت گرایی مثا توجه به این توضیحات هرچه کمالبنابراین، ب

ها ن باشد احساس تنهایی در دانشجوباال و الکسی تیمیا پایی

 باشد.کمتر می

عالقگی و ترس از افشای همکاری ضعیف، بیوجه به با ت

فراد نمونه جهت پر کردن اسرار درونی برخی از ا

کمبود منابع ، هاتعداد زیاد پرسشنامهها،پرسشنامه

مطالعاتی و پژوهشی که بتوان نتایج این پژوهش را با آن 

ناتوانی در کنترل برخی از متغیرهای مقایسه کرد، 

هوشی، میزان کننده از جمله بهرهرتبط و مخدوش غیرم

 ها، خستگی و یا متغیرهای اثرگذار دیگرعالقه، انگیزش

یی دیگری با هاپژوهش شود کهپیشنهاد می

 مناطق دیگرها و االت کمتر بر جامعههایی با سؤنامهپرسش

نیز اجرا شود. و به مسؤولین مربوطه  های سنیو سایر گروه

انه با پژوهشگران و شود با همکاری صمیمتوصیه می

های آموزشی برای دانشجویان شرایط اجرای برگزاری کارگاه

مناسب پژوهش را جهت به دست آوردن نتایج مطلوب 

 فراهم آورند.
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Abstract: The purpose of this study was to examine the relationship between 

perfectionism and alexithymia with loneliness in nursing and midwifery Dezful Azad 

University students. The study population included all students of the School of Nursing 

and Midwifery (825 persons) in 2014-2015 school year of whom 258 people were selected 

by simple random sampling and answered perfectionism questionnaire by Aslani et al APS-

R-2001, Toronto alexithymia Scale (TAS) -1986 questionnaire, and Social and Emotional 

Loneliness Scale for Adults SELSA-2004. To analyze data, kolmogorov–Smirnov, Pearson 

correlation and linear regression test were used. The Results showed that there is a 

significant relationship between perfectionism and alexithymia with loneliness of students 

at 0.05 level. Thus As positive perfectionism gets higher in the students, it reduces 

loneliness, and as alexithymia gets higher, the loneliness increases in them. 

Keywords: loneliness, alexithymia, perfectionism. 
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