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Abstract
Introduction: Loneliness is associated with the loss of positive feelings and the 
emergence of more negative ones during social interactions, as well as poor family 
functioning.

Objectives: This study aimed to determine the relationship between family functioning 
and the loneliness of children admitted to Imam Jafar Sadegh Meybod Hospital in 2018.

Materials and Methods: This descriptive correlational study was performed on 94 
children aged 7-14 years admitted to Imam Jafar Sadegh Meybod Hospital with their 
mothers. Children were selected through purposeful sampling, and data were collected 
using the Questionnaire of Family Functioning and the UCLA Loneliness Scale. Data 
were analyzed using the Pearson correlation coefficient test and the SPSS software 
)version 22( at a significance level of 0.05.

Results: The results of the Pearson correlation test showed significant negative 
relationships between loneliness and the problem-solving component )P=0.003, r=-
0.30(, the relationship component )P=0.012, r=-0.26(, the component of emotional 
companionship )P=0.006, r=-0.28(, the component of emotional intercourse )P=0.001, 
r=-0.43(, behavior control component )P=0.001, r=-0.57(, and overall family functioning 
)P=0.001, r=-0.54(. On the other hand, there was a significant positive relationship 
between feelings of loneliness and the roles assigned to children in the family )P=0.001, 
r=43(.

Conclusion: In general, the findings revealed that family functioning and its components 
are inversely related to children’s sense of loneliness. In other words, the better the 
family functions, the less children feel loneliness. The results also showed that roles in 
the family have a direct and strong effect on children’s feelings of loneliness. Therefore, 
to improve children’s loneliness, we should pay more attention to family functioning.
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مقاله پژوهشی

تعیین رابطه عملکرد خانواده با احساس تنهایی کودکان بستری در بیمارستان امام جعفر صادق میبد در 
سال 1397

*نفس حسن زاده1، نرگس صادقی2

چکیده
مقدمه: احساس تنهایي به از دست دادن احساس مثبت و پیدا شدن احساس منفي بیشتر در طول ارتباطات اجتماعي و عملکرد ضعیف 

خانواده بستگي دارد.
هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه عملکرد خانواده و احساس تنهایی کودکان بستری در بیمارستان امام جعفر صادق میبد در سال 

1397 بود.
مواد و روش ها: روش این پژوهش از نوع توصیفی همبســتگی بود که بر روی 94 کودک 14-7 ســاله بســتری در بیمارستان امام جعفر 

 The( صادق میبد به همراه مادرشــان انجام شــد. روش نمونه گیری در دســترس بود. داده ها با استفاده از پرسشــنامه عملکرد خانواده
Questionnaire of Family Functioning( و مقیاس احساس تنهایی )UCLA )UCLA Loneliness Scale جمع آوری شد. تجزیه 

و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون )Pearson Correlation Coefficient( و با نرم افزار آماری SPSS نسخه 
22 و در سطح معنی داری 0/05 انجام شد.

یافته ها: نتایج آزمون همبســتگی پیرســون نشان داد که بین احســاس تنهایی و مؤلفه  حل مشکل )r=-0/30 ،P=0/003(، بین احساس 

تنهایی و مؤلفه ارتباط )r=-0/26 ،P=0/012(، بین احساس تنهایی و مؤلفه همراهی عاطفی )r=-0/28 ،P=0/006(، بین احساس تنهایی 
و مؤلفه آمیزش عاطفی )r=-0/43 ،P=0/001(، بین احساس تنهایی و مؤلفه کنترل رفتار )r=-0/57 ،P=0/001( و بین احساس تنهایی و 
عملکرد کلی خانواده )r=-0/54 ،P=0/001( ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد؛ اما بین احساس تنهایی و مؤلفه نقش ها ارتباط مستقیم 

.)r=0/43 ،P=0/001( و مثبت وجود داشت
نتیجه گیری: به طور کلی نتایج نشان داد که عملکرد خانواده و مؤلفه های آن با احساس تنهایی کودکان رابطه معکوسی دارند یعنی هرچه 

عملکرد خانواده بهتر باشد، احساس تنهایی کمتر است. همچنین نتایج نشان داد که نقش ها در خانواده اثر مستقیم و قوی روی احساس 
تنهایی کودکان ایفا می کنند. لذا، برای بهبود احساس تنهایی کودکان توجه بیشتری به عملکرد خانواده داشته باشیم.

کلمات کلیدی: احساس تنهایی، بستری در بیمارستان، عملکرد خانواده، کودک
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مقدمه
کــودکان به عنوان یکی از گروه های آســیب پذیر در معرض انواع 
مشکالت جسمانی و روانشناختی قرار دارند. آسیب پذیری در این 
ســنین از یک طرف تحت تأثیر فرایند فعال رشد و مقتضیات آن 
و از طــرف دیگر تحت تأثیر کنترل شــرایط محیطی و موقعیتی 

کودک توسط بزرگســاالن قرار دارد )1(. کودکانی که با بیماری 
دست در گریبان هستند، وضعیت خلقی، شناختی و هیجانی آنان 
دچار تزلزل می شود. همچنین، مشکالت شناختی بر روند بهبودی 
آنان اثر منفی می گــذارد. حدود 13 درصد از کودکان حداقل در 
دوران کودکی یک بار و نزدیک به 5 درصد بســتری های چندگانه 
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دارند این کودکان که در بیمارســتان بســتری می شوند به دلیل 
فقدان روابط با دیگران و خانواده احســاس تنهایی می کنند، این 
احســاس موجب ایجاد احساس ناخوشایند و مبهم و نیز از دست 
دادن ســطح کیفی روابط با دیگران در آنان می شود )2(. کودک 
به عنوان یک انســان دارای نیازهــای فیزیکی، روانی و اجتماعی 
در بعد مادی و معنوی می باشــد. این نیازها در سطحی متناسب 
با ســن و ســال کودک در خانواده به طور طبیعی بررسی و ارضا 
می گردد، لیکن هرگونه تغییر و بیماری، ســالمتی را به مخاطره 
انداخته و در نتیجه یک حالت نامتعادل و غیرعادی ایجاد می کند، 
وضعیت مذکور عدم ارضای نیازهای کودک را به دنبال دارد )3(. 
از جمله این موارد زمانی اســت که کودک بــه علت بیماری در 
بیمارســتان بســتری می شود. بستری شــدن برای کودکان یک 
بحران در ســازگاری با شــرایط محیط جدید آن هم در شرایطی 
اســت که نه تنها از ســالمت برخوردار نیســتند بلکه در معرض 
برخورد با عوامل ناشــناخته و خطرآفرین نیز قرار دارند. بستری 
شدن کودک در بیمارستان سبب اضطراب ناشی از جدایی، اندوه، 
ترس از محیــط جدید، ترس از ناتوانی و تــرس از ادامه زندگی 
می شــود )4(. کودکان پس از بستري شدن ممکن است مواردي 
همچون احساس عدم امنیت، گناه و عصبانیت را نشان دهند )5(.

بســتری شــدن در بیمارســتان باعث تجربه جدایی از خانواده و 
دوستان و اختالل در روال خانواده و فعالیت های روزمره کودک و 
نوجوان می شــود. کودکان بستری نگرانی در مورد جدایی از پدر، 
مادر، خواهر، برادر، محیط خانه و دوســتان خود را ابراز می کنند. 
آن هــا جنبه های دیگری از تجارب را نیز گزارش نمودند که از آن 
جمله می توان به قرارگیری در محیط نا آشــنا و اضطراب حاصله 
از آن، ترس از اقدامات درمانی، محدود شــدن اســتقالل فردی، 
وسایل رفاهی دوری از خانه و غذاهای خانگی و دست پخت مادر، 
تختخواب اتاق خود، تماس با دوستان و همبازی ها اشاره کرد )6(. 
کودکان مبتال به بیماری های مزمن ممکن اســت دردی را تجربه 
کنند که اغلب در ارتباط با ترس و سایر احساسات منفی در مورد 
بســتری شدن و به طور بالقوه پزشک یا پرستار می باشد، بستري 
شــدن در بیمارستان باعث ترس و اضطراب کودک مي شود و این 
امــر مي تواند عامل مهمي در به تأخیــر انداختن بهبودي کودک 
باشد )7(. به هنگام بســتری شدن کودک در بیمارستان خانواده 
نیز از حالت تعادل خارج می شــود. این تجربه مشکل بزرگي براي 

خانــواده و تجربه اي تهدیدکننده براي کودکي اســت که ســعي 
مي کند وظایف مربوط به ســطح تکاملي خــود را انجام دهد. در 
این شــرایط نقش و مســئولیت والدین نیز تغییر مي کند و آن ها 
باید بتوانند با این شــرایط سازگار شده و با نقش جدید خود کنار 
بیایند. این فرایند غالب شــدن بر نقــش جدید همواره به راحتي 

صورت نمي گیرد )8(.
احســاس تنهایی تجربه منفی شدیدی است و این احساس چه از 
نوع عاطفی باشــد یا اجتماعی، با عزت نفس پایین و ناخشنودی و 
گوشــه گیری کودکان در ارتباط است. گستردگی احساس تنهایی 
در کودکان منجر به ایجاد اختالالت شــناختی شدید می شود )9(. 
احســاس تنهایي به از دســت دادن احســاس مثبت و پیدا شدن 
احساس منفي بیشتر در طول ارتباطات اجتماعي و عملکرد ضعیف 
خانواده بســتگي دارد. بررسی سموکر )Smucker( و همکاران نیز 
نشان داد که نمرات پایین عملکرد خانواده وجود مشکالت شناختی 
را در کودکان پیش بینی می کند )10(. خانواده کوچک ترین اجتماع 
انسانی است که روابط اعضای آن در درجه نخست از پیوند عاطفی 
و خونی نشــأت می گیرد و هر یک از اعضای خانواده نقشی دارند و 
بر اساس این نقش ها، تکالیف و حقوق خاصی برای هر یک از اعضا 
ایجاد می شود. عملکرد خانواده، نقش مهمی در استحکام و پایداری 
و نیز سالمت کودکان دارد )11(. هرگاه عملکرد خانواده به دالیلی 
از قبیل افزایش تنش و اضطراب با مشــکل روبه رو شــود و میزان 
انطباق در خانواده مناسب نباشــد در کودکان مشکالت شناختی 
پدیدار گشــته اســت. افزایش تنش و اضطــراب والدین، کودک 
بســتری را تحت تأثیر قرار می دهد )12(. نتایــج مطالعات انجام 
شده نشان می دهد سالمت جســمانی و روانی ارتباط معناداری با 
کیفیت زندگی و عملکرد خانواده دارد. والدینی که تنش و اضطراب 
ندارند در کمک به کودک و مراقبت از وی با مشکل کمتری مواجه 
می شوند، همچنین همراهی خانواده و خصوصاً والدین با پرستاران 
در امــر مراقبت از کودک، در برطرف نمودن ترس اصلی کودک از 
بیمارستان و اضطراب جدایی از والدین مؤثر بوده و به کودک کمک 
می  کند تا به نحوی مطلوب به یادگیری و رشــد خود در سراســر 
دوران بستری در بیمارستان ادامه دهند. بررسی ها نشان از آن دارد 
که خانواده هایی که نمرات عملکرد پایینی دارند مشکالت رفتاری و 
شناختی در کودکانشان دو برابر است )11(. مراقبت و نگهداری از 
یک کودک سالم، اضطراب و نگرانی هایی را برای والدین و مراقبین 
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وی بــه همراه دارد اما این اســترس در صــورت ابتالی کودک به 
بیماری به میــزان قابل توجهی افزایش می یابد؛ زیرا والدین کودک 
ممکن است خود را مسئول بیماری کودک دانسته و دچار اضطراب، 
احســاس گناه، درماندگی و ناتوانی شــوند. از سوی دیگر تغییر در 
مسئولیت ها و نقش های اعضا خانواده باعث تغییر اجتناب ناپذیر در 
سبک زندگی و عملکرد آن ها می شود و این امر عملکرد کلی خانواده 
را تحت تأثیر قرار می دهد )13(. عملکرد خانواده یکی از مهم ترین 
شاخص های تضمین کننده کیفیت زندگی و سالمت روانی خانواده و 
اعضای آن می باشد و در واقع یک ساختار کلی است که ساختارهای 
مختلفی مانند نقش والدین، ارتباط، حل مشکل، آمیختگی عاطفی، 
کنترل رفتار و پاســخ دهی عاطفی و عملکرد عمومی خانواده را در 
بر می گیرد و بیانگر آن است که خانواده در تأمین نیازهای اعضای 

خود و اهداف جامعه چگونه عمل می کند )13(.
عیســی زادگان و همکاران در مطالعه خود نشــان دادند که بین 
عملکرد خانواده، احســاس تنهایی و عزتِ نفــس دانش آموزان، با 
اعتیاد به اینترنــت ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج 
نشــان داد بین عملکرد خانواده، احســاس تنهایــی و عزتِ نفس 
دانش آمــوزان دارای اعتیاد به اینترنــت و دانش آموزان بهنجار، 
تفــاوت معنی داری وجــود دارد )14(. میرزایــی و همکاران نیز 
در پژوهشــی نشان دادند که بین انســجام خانواده با پرخاشگری 
جســمی، رابطه ای، واکنشی و پرخاشــگری کل ارتباط منفی و 
معناداری وجود دارد )15(. دوســتی و هدایتی در پژوهشی نشان 
دادند که بین اضطراب عمومي پســران بــا آمیزش عاطفي، حل 
مشــکل، همراهي عاطفي و عملکرد کلي خانواده ارتباط منفی و 
معناداري وجود دارد، به طوري که هر چه مادران در این مقیاس ها 
نمره باالتري کســب می کردند، اضطراب عمومي پسران پایین تر 
بود. همچنیــن رابطه منفي بین آمیزش عاطفي با ترس از فضاي 
باز و ارتباط با ترس از آســیب فیزیکي در دختران مشاهده شد، 
به طوري که هر چه مادران در این مقیاس ها نمره باالتري کسب 
کردنــد، دختران در ترس از فضاي باز و ترس از آســیب فیزیکی 
نمره پایین تری کســب کردند )16(. بــدری گرگری و رضاخواه 
مهربانی در پژوهشی نشان دادند بین مؤلفه های عملکرد خانواده 
در ابعاد ارتباطات خانوادگی و حمایت و تشــویق های خانوادگی و 
احســاس تنهایی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. همچنین 
بین ســبک دلبستگی ایمن با احساس تنهایی دانش آموزان رابطه 

منفی و بین ســبک دلبســتگی ترسان و احســاس نهایی رابطه 
مثبت معنی داری مشــاهده شد )17(. ژو )Zhou( و همکاران در 
پژوهشی نشان دادند که بین حمایت اجتماعی و عملکرد خانواده 
با احساس تنهایی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و عملکرد 
خانواده و حمایت اجتماعی نقش مهمی برای غلبه بر خطر باالی 
 Ziqiang &( زیکیانــگ و لیپینگ .)تنهایی ایفــا می کنند )18
Liping( به بررســی رابطه تنهایی، پذیرش همساالن، رفتارهای 

مشکل ســاز و عملکرد خانــواده پرداختند. نتایج نشــان داد که 
پذیرش همتایان رابطه بین مشکالت رفتاری برونی سازی شده و 
تنهایی را میانجی گری می کند. همچنین مشکالت رفتاری درونی 
سازی شــده ارتباط بین عملکرد خانواده و تنهایی را میانجیگری 
می کند. عالوه بر این، عملکرد خانواده به طور مستقیم تأثیر قوی 
بر تنهایی دارد )19(. یان )Yun( و همکاران در پژوهشــی ارتباط 
عملکرد خانواده با تنهایی، امید و تنظیم هیجان را بررسی کردند. 
نتایج نشان داد که عملکرد خانواده با تنهایی ارتباط مثبت دارد و 
امیــد رابطه بین عملکرد خانواده و تنهایی را میانجیگری می کند. 
به این معنا که افراد با امید بیشــتر نســبت به افراد با امید کمتر 

احساس تنهایی کمتری خواهند داشت )20(.
تنهایی در کودکان نشــان دهنده ی نارســایی و ضعف ارتباط های 
بین فردی با همساالن است که به نارضایتی از روابط اجتماعی با 
دیگر کودکان منجر می شود؛ بنابراین با توجه به مواردی از قبیل 
روند رو به رشد تعداد خانواده های دارای کودک مبتال به بیماری 
و عملکرد آن ها در جهت کاهش احساسات ناخوشایند کودک در 
این موقعیت ها انجام مطالعه ای به منظور تعیین رابطه ی عملکرد 
خانواده با احساس تنهایی کودکان بستری در بیمارستان ضرورت 
دارد تا با شناخت نحوه ی عملکرد خانواده و رابطه ی آن با احساس 
تنهایــی کودکان در جهت بهبود و تقویــت عملکرد کلی خانواده 
و اســتفاده بهتر از توان بالقوه خانــواده و در نتیجه مدیریت بهتر 
بیمــاری قدم برداشــت. همچنین با توجه بــه اینکه کودکان در 
طول دوران کودکی خود ممکن اســت تجربه بســتری شدن در 
بیمارستان را داشته باشــند و در طی بستری شدن ممکن است 
احساس تنهایی کنند و از طرفی عملکرد خانواده از مواردی است 
که با زندگی کودک ارتباط دارد محقق بر این شــد تا پژوهشی با 
هدف تعیین رابطه ی عملکرد خانواده با احساس تنهایی کودکان 

بستری در بیمارستان انجام دهد.
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مواد و روش ها
این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش 
حاضر کودکان 14-7 ساله بستری در بیمارستان امام جعفر صادق 
میبد به همراه والدین آن ها )مادر( در ســال 1397 بودند که تعداد 
آن هــا برابر با 125 بود. از بین جامعــه آماری مورد نظر و به روش 
نمونه گیری در دسترس و با استفاده از فرمول کوکران 94 کودک که 
به عوان نمونه انتخاب شدند. در فرمول کوکران N )حجم جامعه(، 

)96/1(z، p و )0/05( q، d )مقدار خطا( و n )حجم نمونه( بود.
 n= 

معیار های ورود کودکان و والدین به تحقیق شامل: 1( بستری بودن 
کودک در بیمارســتان امام جعفر صادق میبد به مدت 4 تا 6 روز 
2( دارا بودن ســن 12-7 ســال 3( اعالم رضایت مادر و کودک و 
توانایی شرکت در فرایند پژوهش بود. پس از کسب اجازه از ریاست 
بیمارســتان امام جعفر صادق میبد پژوهشگر فراخوان شرکت در 
تحقیق را با معرفی پژوهش و اهداف آن بر روی برد های بیمارستان 
نصب کرد و شماره تماس اعالم شــد. پس از تماس والدین دارای 
کودک بســتری در بیمارســتان و کســب رضایت آگاهانه کتبی 
و کســب اجازه از مســئول محترم بخش و توزیع اهداف پژوهش 
برای خانواده ها، 94 کودک به عنوان نمونه انتخاب شــدند. سپس 
پرسشــنامه ها در اختیار نمونه های تحقیق قرار گرفت و به شرکت 
 کنندگان جهت محرمانه بودن اطالعات اطمینان داده شد و اینکه 
در صورت عدم شــرکت در پژوهش اختاللی در روند درمان ایجاد 
نمی گردد و جعبه ای جهت دریافت پرسشنامه ها به صورت محرمانه 
در بخش قرار گرفت و پژوهشــگر به منظــور توضیح مواردی که 
نیاز به توضیح داشــت در دســترس والدین بود. کودکان مبتال با 
تشخیص بیماری های تشــنج، پنومونی، اسهال، استفراغ، آنفوالنزا، 
دیابت، کاوازاکی، عفونــت ادراری، گازگرفتگی گربه، پروتئینوری، 
آلرژیک در بخش های کودکان بیمارســتان میبد بستری بودند. در 
اینجا چون والدین و کودکان هر دو در تحقیق شــرکت داده شدند 
لذا، نمونه گیری از میان کودکان صورت گرفت به این ترتیب که هر 
کودکی که انتخاب می شــود والدین )مادر( به عنوان نمونه انتخابی 
در تحقیق دخالت داده شــد. مادران پرسشــنامه عملکرد خانواده 
)The Questionnaire of Family Functioning( اپشــتاین 
   UCLA و همکاران و کودکان مقیاس احساس تنهایی )Epstein(
)UCLA Loneliness Scale( راسل )Russell( و همکاران را به 

کمک پرستاران و پژوهشگر تکمیل کردند )21 و 22(.
اولین ابزار گردآوری داده ها پرسشــنامه عملکــرد خانواده بود که 
توســط اپشتاین و همکاران طراحی شد. این پرسشنامه حاوی 53 
سؤال و 7 بعد است. بعد حل مشکل شامل سؤاالت 1، 8، 15، 22 و 
29، بعد نقش ها شامل سؤاالت 3، 10، 17، 24، 31، 38، 44، 48، 
بعد همراهی عاطفی شــامل سؤاالت 4، 11، 18، 25، 32، 40، بعد 
ارتباط شامل سؤاالت 2، 9، 16، 23، 30، 37، بعد آمیزش عاطفی 
شــامل ســؤاالت 5، 12، 19، 26، 33، 41، 45، بعد کنترل رفتار 
شــامل ســؤاالت 6، 12، 20، 27، 34، 42، 46، 49 و بعد عملکرد 
کلی خانواده شــامل ســؤاالت 7، 14، 21، 28، 35، 36، 39، 43، 
47، 50،52 و 53 بود. نحوه نمره گذاری پرسشــنامه به این صورت 
بود که هر سؤال شامل پاســخ های کاماًل موافقم )1(، موافقم )2(، 
مخالفم )3( و کاماًل مخالفم )4( بود. حداقل نمره پرسشنامه 53 و 
حداکثر نمره 212 می باشــد. اگر نمرات حاصل را بر تعداد سؤاالت 
تقســیم کنیم، حداقل نمره 1 و حداکثر نمره 4 می باشد. نمره هر 
بعد از طریق جمع تعداد سؤاالت تقسیم بر تعداد سؤاالت محاسبه 
می شد؛ بنابراین نمره هر بعد بین 1 )سالم( تا 4 )ناسالم( بود یعنی 
نمره باالتر نشــان گر کارکرد ناسالم یا عملکرد ضعیف بود. اگر نمره 
میانگین بین 1 تا 2 باشد عملکرد باال، اگر نمره میانگین بین 2 تا 3 
باشد عملکرد متوسط و اگر نمره میانگین بین 3 تا 4 باشد، عملکرد 
خانواده ضعیف می باشد )22(. این آزمون پس از تهیه توسط مؤلفان 
در ســال 1893 بر روی یک نمونــه 503 نفری اجرا گردید. دامنه 
ضریب آلفای خرد مقیاس های آن بین 0/72 تا 0/92 به دست آمد 
که همسانی درونی نسبتاً خوبی را نشان می دهد. شریف پور شیرازی 
و قادری ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه را 0/94 و برای 
خرده مقیاس های حل مسئله 0/72، ارتباط 0/70، نقش ها 0/71، 
همراهی عاطفی 0/73، کنترل رفتار 0/66 و آمیزش عاطفی 0/71 
گزارش کردند )23(. همچنین در این تحقیق پایایی پرسشــنامه 
قبل از اجــراي نهایی، بر روی 30 نفر از نمونه مورد بررســی قرار 
گرفت و مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عملکرد خانواده 0/86 

محاسبه شد که از پایایی مناسبی برخوردار است.
دومین ابزار گردآوری داده ها مقیاس تنهایی UCLA نســخه سوم 
بود که توسط راسل و همکاران ساخته شد. این مقیاس حاوی 20 
ســؤال است. نحوه نمره گذاری پرسشنامه به این صورت بود که هر 
سؤال شامل پاسخ های هرگز )1(، به ندرت )2(، گاهی اوقات )3( و 
همیشــه )4( بود؛ اما امتیاز سؤاالت 1، 5، 6، 9، 10، 15، 16، 19، 
20 معکوس اســت؛ یعنی هرگز )4(، به نــدرت )3(، گاهی )2( و 
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همیشه امتیاز )1( را دارد. نمره کل پرسشنامه از طریق جمع کردن 
همه سؤاالت به دست می آید. دامنه نمرات این پرسشنامه بین 20 
تا 80 قرار دارد. در این پرسشنامه 50 نمره میانگین است و نمرات 
باالی 50 یعنی شدت تنهایی باالست اما نمرات کمتر از 50 نشان 
دهنده احســاس تنهایی پایین است )21(. روایی این ابزار به روش 
تحلیل عاملی تائید و پایایی آن به روش بازآزمایی توســط راسل و 
همکاران برابر با 0/89 گزارش شــد )21(. در پژوهش رحیم زاده و 
همــکاران میزان پایایی این ابزار برابر با 0/83 و روایی آن مبتنی بر 
روش محتوایی گزارش شد )24(. در این تحقیق جهت بومی سازی، 
پایایی پرسشــنامه ها نیز بررسی شــد که قبل از اجراي نهایی، 30 
نفر از نمونه پژوهش به صورت تصادفی انتخاب و پرسشــنامه ها در 
اختیارشــان قرار داده شد و پس از جمع آوری پرسشنامه، به کمک 
نرم افزار آماري SPSS به محاســبه ضریب آلفاي کرونباخ پرداخته 
 ،UCLA شد. بر این اساس مقدار پایایی پرسشنامه مقیاس تنهایی

0/89 محاسبه شد که از پایایی مناسبی برخوردار است.
در این پژوهش پس از جمع آوری داده ها به وســیله پرسشنامه ها، 
برای تجزیه و تحلیل نهایی، داده ها وارد نرم افزار )SPSS( نسخه 
22 شــد. در مرحله بعد در جهت توصیف داده هــا، از آماره های 
فراوانــی، میانگین و انحراف اســتاندارد بهره گرفته شــد. برای 

بررســی نرمال بودن داده هــا از آزمون کولموگروف اســمیرنوف 
)Kolmogorov-Smirnov( اســتفاده شد. همچنین از ضریب 
 )Pearson Correlation Coefficient( همبستگی پیرســون
جهت سنجش روابط بین متغیرها استفاده شد. سطح معنی داری 
برای تمام آزمون های آماری 0/05 در نظر گرفته شد. این پژوهش 
در کمیته اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( 
IR.IAV.KHUISF.REC.1397. 138 با کد اخالق به شــماره

تصویب شــد. قبل از شــروع تحقیق، پژوهشگر اهداف پژوهش را 
برای شرکت کنندگان شرح داد و این اطمینان را به آن ها داد که 
همه اطالعات محرمانه می ماند و این پژوهش هیچ گونه خطری به 
دنبال ندارد. همچنین به تمامی شرکت کنندگان در این اطمینان 

داده شد که هر زمان خواستند می توانند از مطالعه خارج شوند.

یافته ها
در جــدول شــماره 1 اطالعات جمعیت شــناختی آزمودنی های 
تحقیق ارائه شده است. بیشتر کودکان در رنج سنی 11-12 سال 
و اکثریت مادران در دامنه ســنی 36-45 ســال بودند. اکثریت 
کودکان را دختران )66 درصد( تشــکیل دادند. ســطح تحصیلی 

اکثریت مادران لیسانس بود )41/48 درصد(.

جدول 1- متغیرهای جمعیت شناختی آزمودنی های تحقیق

میانگین )انحراف معیار(درصدتعداددستهمتغیرهای جمعیت شناختی

سن کودک )سال(

8-71414/89)0/43( 7/87
10-92627/65)0/58( 9/62
12-115457/44)0/78( 11/34

سن مادر )سال(

35-253234/04)3/27( 31/49
45-363840/42)2/33( 41/28

48/64 )3/32(452425/53 به باال

جنسیت کودکان
6266دختر

-
3234پسر

تحصیالت مادر

2627/65دیپلم

-
1515/95فوق دیپلم
3941/48لیسانس

1414/89فوق لیسانس

در جدول شــماره 2 میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین 
نمره عملکرد خانواده و مؤلفه های آن ارائه شــده اســت. میانگین 

کلی عملکرد خانواده 2/90 گزارش شد.
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جدول 2- آمار توصیفی عملکرد خانواده

انحراف معیارمیانگینبیشترین مقدارکمترین مقدارمتغیر

1/8043/050/54حل مشکل
1/8342/850/42ارتباط
1/633/632/670/40نقش ها

1/53/52/740/41همراهی عاطفی
1/2942/900/47آمیزش عاطفی

1/563/782/900/47کنترل رفتار
1/53/752/900/41عملکرد کلی خانواده

در جدول شــماره 3 میانگین کل احساس تنهایی کودکان تحت 
مطالعه 40/33 گزارش شد؛ که این میزان از نمره میانگین )مقدار 

40( بیشتر اســت و احســاس تنهایی کودکان تحت مطالعه در 
سطح متوسط رو به باال می باشد.

جدول 3- آمار توصیفی احساس تنهایی کودکان

انحراف معیارمیانگینبیشترین مقدارکمترین مقدارمتغیر

227840/3311/81احساس تنهایی

بــا توجه به ســطح معنــی داری به دســت آمده بــرای آزمون 
کولموگروف اسمیرنوف که بیشتر از 0/05 بود، نشان داده شد که 
داده هــا از توزیع نرمال پیروی می کنند )P≤0/05(؛ بنابراین برای 
بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق از آزمون ضریب همبستگی 

پیرسون استفاده شد.
نتایج آزمون همبســتگی پیرسون نشــان داد )جدول 4( که بین 
 ،)r=-0/30 ،P=0/003( احســاس تنهایی و مؤلفه  حل مشــکل
بین احساس تنهایی و مؤلفه ارتباط )r=-0/26 ،P=0/012(، بین 
 ،)r=-0/28 ،P=0/006( احساس تنهایی و مؤلفه همراهی عاطفی

-0/43 ،P=0/001( بین احساس تنهایی و مؤلفه آمیزش عاطفی
-0/57 ،P=0/001( بین احساس تنهایی و مؤلفه کنترل رفتار ،)r=

 ،P=0/001( و بین احســاس تنهایی و عملکــرد کلی خانواده )r=
r=-0/54( ارتبــاط منفی و معنی داری وجــود دارد؛ یعنی هرچه 
عملکرد خانواده بهتر باشــد، احساس تنهایی کمتر است؛ اما بین 
احســاس تنهایی و مؤلفه نقش ها ارتباط مستقیم و مثبت وجود 
داشــت )r=43 ،P=0/001(. ایــن بدان معناســت که نقش ها در 
خانواده اثر مســتقیم و قوی روی احســاس تنهایی کودکان ایفا 

می کند.

جدول 4- نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط احساس تنهایی با عملکرد خانواده

سطح معنی داری ضریب همبستگی متغیر 2 متغیر 1

0/003 -0/304 حل مشکل

احساس تنهایی

0/012 -0/257 ارتباط
0/001 0/432 نقش ها
0/006 -0/283 همراهی عاطفی
0/001 -0/432 آمیزش عاطفی
0/001 -0/573 کنترل رفتار
0/001 -0/544 عملکرد کلی خانواده



 تعیین رابطز عمل رد خانواده با احساس تنهایی کودکاا ...

285

نفس حسن زاده و حم اراا

نتایج آزمون همبستگی پیرسون )جدول 5( نشان داد که بین سن 
کــودکان و ابعاد عملکرد خانواده ارتبــاط معنی داری وجود ندارد 

.)P≤0/05(

جدول 5- نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط سن کودکان با عملکرد خانواده

سطح معنی داری ضریب همبستگی متغیر 2 متغیر 1
0/305 -0/107 حل مشکل

سن

0/688 -0/042 ارتباط
0/107 -0/167 نقش ها
0/231 -0/119 همراهی عاطفی
0/130 -0/125 آمیزش عاطفی
0/272 0/114 کنترل رفتار
0/959 0/005 عملکرد کلی خانواده

بحث و نتیجه گیری
مطالعه حاضر با هدف بررسی عملکرد خانواده با احساس تنهایی 
کودکان بســتری در بیمارســتان امام جعفر صادق میبد در سال 
1397 انجام شد. در مطالعه حاضر 94 کودک 12-7 ساله بستری 
در بیمارســتان امام جعفر صادق از نظر تعیین رابطه بین عملکرد 
خانواده در تطابق با احساس تنهایی مورد بررسی قرار گرفتند. بر 
اساس نتایج به دست آمده میانگین نمره عملکرد کلی خانواده بر 
طبق پرسشنامه استاندارد FAD-53 در سطح متوسط قرار دارد. 
همچنین در میان ابعاد مفهوم عملکرد خانواده بیشترین میانگین 
مربوط به بعد حل مشــکل با مقدار 3/05 و کمترین مقدار مربوط 
به بعد نقش ها با مقدار 2/67 گزارش شده است؛ که نشان می دهد 
در بعد نقش ها، عملکرد خانواده بهتر می باشد. به طور کلی نتایج 
نشــان داد که بین احساسی تنهایی کودکان و مؤلفه های عملکرد 
خانواده )حل مشــکل، ارتباط، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، 
کنترل رفتــار و عملکرد کلی خانواده( ارتبــاط معکوس و معنی 
وجود دارد اما بین احساس تنهایی و نقش خانواده ارتباط مستقیم 
و معنی داری وجود دارد. این نتایج با مدل فرآیند اســکینر و مدل 
عملکرد خانواده مک مســتر همسو اســت. مدل فرآیند اسکینر و 
مدل عملکرد خانواده مک مستر هر دو بیان می کنند که عملکرد 
بهتر خانواده منجر به ســالمت روانی و وضعیت جســمانی بهتر 
اعضای خانواده می شــود )25، 26(. تحقیقی توسط کیم و بایک 
نشــان داد که عملکرد ضعیف خانواده می تواند ســطح تنهایی را 
افزایش دهد )27(. تحقیق دیگری گزارش داد که عملکرد خانواده 

با تنهایی ارتباط دارد و حمایت اجتماعی می تواند نقش واسطه ای 
را در آن رابطــه ایفــا کند )28(. عالوه بر ایــن، یانگ )Yang( و 
همکاران همچنیــن دریافتند که عملکرد خانــواده با تنهایی در 
دانشــجویان مرتبط است )29(. عیســی زادگان و همکاران نشان 
دادند بین عملکرد خانواده و احســاس تنهایی ارتباط وجود دارد 
)14(. لعلی فاز و عسکری نشان دادند که عملکرد مطلوب خانواده، 
افزایش میزان گرمی و حمایت گری می تواند با کاهش احســاس 
تنهایی همراه باشد )30(. در پژوهش های ذکر شده رابطه عملکرد 
خانواده با متغیرهای مســئولیت پذیری، ارضای نیازهای روانی و 
احســاس تنهایی در گروه متفاوتی از کودکان مورد بررســی قرار 
گرفته اســت و نتایج هم راســتا با پژوهش حاضر می باشد. اقامت 
طوالنی مــدت در بیمارســتان می تواند یکــی از دالیل افزایش 
احساس تنهایی کودکان باشــد. دوری از دوستان و سایر اعضای 
خانواده، عدم وجود ســرگرمی های مناسب در مدت بستری، عدم 
امکان بازی در محیط بیمارستان، محدود شدن در تخت و محیط 
تکراری بیمارســتان، طوالنی شدن مدت بستری همگی شرایطی 
هســتند که کودکان در چنین شرایطی احساس تنهایی بیشتری 
می کنند. پژوهش مدانلو و همکاران مبنی بر تعیین همبســتگی 
عملکرد خانواده و مشخصات جمعیت شناسی و بالینی در والدین 
کودکان مبتال به سرطان، نشان داد که عملکرد عمومی خانواده و 
ابعاد ارتباط، آمیختگی عاطفی، کنترل رفتار و پاسخ دهی عاطفی 
با متغیرهای متفاوت جمعیت شناسی و بالینی مانند سن کودک، 
ســن مادر، تحصیالت مادر و پدر، درآمد خانواده، مدت بســتری 
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کودک در بیمارســتان، مدت ابتال کودک به بیماری و رتبه تولد 
کودک در ارتباط بودند. نگاهی عمیق تر با تکیه بر نتایج رگرسیون 
خطی نشانگر آن بود که با افزایش تحصیالت پدر، عملکرد عمومی 
خانواده بهبود یافت، در حالی که با افزایش ســن کودک عملکرد 
عمومــی خانواده کاهش یافت. این دو متغیر با هم بخش کوچکی 
از تغییرات را در عملکرد خانواده پیش بینی کردند )31(. پاتیستا 
)Patistea( در مطالعــه خود نشــان داد که بیــن تحصیالت و 
وضعیت اقتصادی-اجتماعی والدیــن و الگوهای رفتاری آن ها در 
شــرایط بیماری کودک ارتباط مثبتی وجود دارد. به این ترتیب 
که هرچه سطح تحصیالت و موقعیت اجتماعی و اقتصادی والدین 
باالتر باشــد، تالش آن ها برای حفظ موقعیت خانواده در شرایط 
اســترس زای بیماری کودک و نیز درک موقعیت پزشکی کودک، 

بیشتر و مؤثرتر می گردد )32(.
محققــان دریافته اند کــه عملکرد خانواده باید ســازماندهی را در 
تعامــالت بین اعضا و هماهنگی در واکنــش به تغییرات بیرونی را 
نیز شــامل شــود )33(. عالوه بر این، بر اساس مدل حلقه اولسون 
)34(، عملکرد خانواده به سه بعد تقسیم می شود: انسجام، سازگاری 
و ارتباط متقابل. معنی خانواده به عنوان یک سیســتم پویا نشان 
می دهد که ممکن است مســیرهای تأثیر متقابلی در بین اعضای 
خانواده وجود داشته باشد؛ بنابراین، رویدادهای نامطلوب می توانند 
به تعادل پویای خانواده آســیب بزنند )مثاًل مرگ اعضای خانواده، 
جدایــی، انتقال نقــش و تغییر ارتباطات بیــن محیط اجتماعی و 
خانواده(. هنگامی که روابط خانوادگی با چنین چالش هایی روبه رو 
می شــود، اعضای خانواده باید قوانین جدیدی را به دست آورند و 
این روابط را دوباره برقرار کنند تا اصطکاک ها، تضادها و در نتیجه 
تعادل در زندگی را حفظ کنند )35(. فضلی جلیسه و همکاران بیان 
کردند که یکی از عوامل مؤثر بر احســاس تنهایی کودکان بستری 
8 تا 12 ســال قصه گویی است در این مطالعه نمونه ها در دو گروه 
مداخلــه و کنترل قرار گرفتند. در گــروه مداخله برنامه قصه گویی 
در 6 روز متوالی توســط پژوهشگر انجام شــد و گروه کنترل نیز 
اقدامات متداول بخش را دریافت کردند. یافته ها تفاوت معنی داری 
بین میانگین احســاس تنهایی گروه مداخله و کنترل قبل و بعد از 
مداخله نشان داد. همچنین یافته ها تفاوت معنی داری بین میانگین 
احســاس تنهایی کودکان گروه مداخله و کنترل پس از مداخله را 
نشان داد. نتایج این مطالعه اثربخشی قصه گویی بر کاهش احساس 

تنهایی کودکان بستری را بیان می دارد )36(. با توجه به اینکه این 
روش، روشی غیر دارویی، راحت و آسان است می توان برای کاهش 
احساسات منفی کودکان، به ویژه احســاس تنهایی استفاده کرد. 
البته در مطالعه حاضر میانگین کل احساس تنهایی کودکان تحت 
مطالعه 40/33 گزارش شــد؛ که این میزان از میانگین کلی )مقدار 
50( کمتر است و احساس تنهایی کودکان تحت مطالعه در سطح 
متوسط می باشد و هیچ گونه مداخله ای صورت نگرفته است و فقط 
رابطه مورد ســنجش قرار گرفته است. با این وجود، پژوهش حاضر 
نشــان داد بین مفاهیم عملکرد خانواده و ابعاد زیرگانه آن با ســن 
کودکان تحت مطالعه رابطه وجود ندارد. عدم وجود رابطه شاید به 
دلیل جامعه متفاوت پژوهش حاضر با مطالعات انجام شــده باشد. 
لعلی فاز و عسکری توان پیش بینی سبک های فرزند پروری ادراک 
شده و متغیرهای جمعیت شــناختی بر احساس تنهایی دختران 
را مورد بررســی قرار داده و نتایج مطالعه آن ها حاکی از این است 
که بافت خانوادگی وضعیت اقتصادی -اجتماعی، تحصیالت والدین 
و جنســیت کودک، در درک تحول اجتماعی و احســاس تنهایی 
فرزندان حائز اهمیت است. نتایج این تحقیق بیان داشت که سبک 
فرزند پــروری اقتدارمنش، به ویژه دو بعد گرمی و حمایت گری و 
خودمختاری آن و متغیر پایگاه اقتصادی -اجتماعی می تواند میزان 
احساس تنهایی را در دانش آموزان دختر کاهش دهد )30(. هرزر 
)Herzer( و همــکاران در مطالعه مروری خــود بر روی عملکرد 
خانواده در خانواده های دارای کودکان مبتال به پنج بیماری مزمن 
)صرع، ســیکل سل، سیســتیک فیبروزیس، چاقی و بیماری های 
التهابی روده( نشــان دادند گذشته از تفاوت های مربوط به جامعه 
آماری، شــاید این تفاوت ها نشــانگر تأثیر بیشــتر و غیرقابل انکار 
بیماری سرطان بر عملکرد خانواده در مقایسه با سایر بیماری های 
مزمــن نیز باشــد )37(. همچنین بنا بر مطالعات بتــز )Betz( و 
همکاران اعتقاد بر این است که کودکان سن مدرسه به دلیل داشتن 
توانایی اســتدالل، درک توضیحات کالمی و بیان احساسات درباره 
تجربیاتشان و تحمل جدایی از خانواده، بهتر از کودکان کم سن تر 
قادرند با پیامدهای منفی ناشی از بستری شدن کنار بیایند )38(. 
از محدودیت هــای پژوهش حاضر می توان بــه عدم امکان انتخاب 
تصادفــی واحدهای مورد پژوهش، حضــور کمرنگ پدران در کنار 
فرزندان و پر کردن پرسشنامه ها توسط مادران و عدم امکان انتخاب 
کودکان بســتری در بیمارســتان با تشخیص یکســان اشاره کرد. 
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ترکیب مدل دایره ای اولســون با بعد احساس تنهایی عاطفی، ما را 
به این نتیجه می رساند که تنهایی در موقعیت هایی نیز رخ می دهد 
که عملکرد خانواده - به ویژه بعد انســجام آن - ضعیف است )34(. 
دنگ و ژنگ نشــان دادند که عملکرد خانواده به طور قابل توجهی 
بیانگــر عاطفی، محبت خانگی و تنهایــی اجتماعی را پیش بینی 
می کند )39(. در تحقیقی دیگر دانشــجویانی که در زمینه انسجام 
و سازگاری نمرات باالتری کسب کردند، بیشتر احتمال داشت که 
احساســات مثبت و تنهایی کمتری را ابراز کنند؛ بنابراین، عملکرد 
خانــواده می تواند ماهیت اجتماعی روابط بین فردی را پیش بینی 
کند و یک محیط خانوادگی خوب یا انسجام خانواده بهتر می تواند 

خطر تنهایی را کاهش دهد )40(.
از یافته های ایــن تحقیق می توان در زمینه ی مشــاوره خانواده، 
روانشناسی کودک، آموزش خانواده برای ایجاد عملکرد مطلوب تر 
و نیز توانمندســازی خانواده و قدرت بخشیدن به تمام اعضا برای 
ایفای نقش مراقبتی مؤثرتر در راســتای بهبود و ارتقای سالمت 
کودک و کاهش احساس تنهایی در کودکان استفاده کرد. از این 
یافته ها می توان جهت ارائه مراقبت های پرســتاری خانواده محور 
برای حمایت بیشــتر از والدین کودکان بســتری در بیمارستان 
در مواجهه با تنش های ناشــی از بیماری بهــره برد. با مداخالت 
آموزشــی مناســب از جمله خانواده درمانی و آموزش به والدین 
در گروه هــا و فرایند پویایــی گروه می توان عملکــرد خانواده را 

بهبود بخشــید و در جهت توانمندسازی خانواده ها گام برداشت. 
با توجه به تأثیر قوی عملکرد خانواده بر احساس تنهایی کودکان 
همچنین از این مطالعه می توان به منظور تحقیقات آتی در زمینه 
کنترل و کاهش احســاس تنهایی کودکان استفاده کرد. پیشنهاد 
می شــود در تحقیقات آینده رابطه عملکــرد خانواده با اعتماد به 
نفس کودکان بســتری در بیمارســتان و همچنین نقش عملکرد 
خانواده و دلبســتگی به همساالن در پیش بینی احساس تنهایی 

کودکان بررسی شود.
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