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چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه احساس تنهایی در افراد با آسیب شنوایی ،آسیب بینایی و عادی انجام شد.
جامعه آماری شامل افراد  61تا  22سالهی با آسیب شنوایی ،آسیب بینایی و عادی شهر شیراز بودند که از
بین آنها نمونهای به حجم  661نفر ( 12فرد با آسیب بینایی 26 ،فرد با آسیب شنوایی و  11فرد عادی)
انتخاب شد .گروههای با آسیب شنوایی و بینایی با روش نمونهگیری در دسترس و گروه عادی با روش
نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای انتخاب شدند .از مقیاس احساس تنهایی برای سنجش احساس تنهایی
استفاده شد .دادههای گردآوری شده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکراهه و تحلیل واریانس
چندمتغیره تحلیل شد .نتایج نشان داد که احساس تنهایی در گروههای با آسیب شنوایی و آسیب بینایی
بهطور معنیداری بیشتر از گروه عادی است .افزون بر این ،نتایج نشان داد که احساس تنهایی افراد با آسیب
شنوایی و بینایی در خرده مقیاسهای تنهاییِ ناشی از ارتباط با خانواده و نشانههای عاطفی تنهایی بهطور
معنیداری باالتر از گروه عادی است .بین سه گروه در خرده مقیاس تنهاییِ ناشی از ارتباط با دوستان
تفاوت معنیداری مشاهده نشد .با توجه به باالتر بودن میزان احساس تنهایی در افراد با آسیبهای حسی
میتوان بیان کرد که طراحی و اجرای برنامههای کاهش احساس تنهایی جهت ارتقای سالمت روانشناختی
در این افراد ضروری است.
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مقدمه
آسیبهای حسی شامل آسیبهای بینایی ،شنوایی و آسیب دوگانهی بیناییشنوایی 6است.
این آسیبها محدودیتهایی را در توانایی شنوایی ،بینایی و یا هردوی اینها برای افراد
ایجاد میکند .افراد مبتال به این آسیبها در پردازش اطالعاتِ ارائه شده به شکل دیداری و
یا شنیداری نارسایی دارند (کرک ،گاالگر ،کلمن و آناستازیو .)2166 ،افراد با آسیبهای
حسی ممکن است در طول زندگی با چالشهای اجتماعی ،روانشناختی و عملکرد ِ
ی
گوناگونی روبرو شوند .آسیبهای بینایی و شنوایی میتوانند بر روابط بین فردی تأثیر منفی
بگذارند و مشارکت و انجام نقشهای مورد عالقه که در سالمت روانی افراد مؤثرند را
کاهش دهند (والهاگن ،استرابریج ،شما ،کوراتا و کاپالن .)2116 ،حمایت اجتماعی
ضعیف ،احساس تنهایی ،نبود یا کمبود شبکههای اجتماعی و نگرشهای اجتماعی منفی از
چالشهای اجتماعی مهم در گروه افراد با آسیبهای حسی محسوب میشود .وجود این
چالشهای اجتماعی به همراه چالشهای روانشناختی (مانند افسردگی ،اضطراب،
آسیبپذیری روانی و سالمت روانشناختی پایین) و چالشهای عملکردی (از قبیل محدود
شدن فعالیتهای روزمره زندگی ،وابستگی به دیگران ،نقایص پیشرفت تحصیلی و مشکل
در تحرک و جابجایی) میتواند وضعیت پیچیده و دشواری را پیش روی آنان قرار دهد
(دوفئو و فرگوسن.)2111 ،
پیامدهای روانی-اجتماعی آسیبهای شنوایی و بینایی بهویژه طی سالهای اخیر مورد
توجه پژوهشگران قرار گرفته است .پیامدهای روانی-اجتماعی اشاره دارد به سالمت
هیجانی که برخی مفاهیم روانشناختی مهم از قبیل سالمت روانی ،کیفیت زندگی،
افسردگی ،اضطراب و نیز برخی مفاهیم اجتماعی مانند عملکرد اجتماعی ،حمایت اجتماعی
و احساس تنهایی را در بر میگیرد (نیمان ،دیب ،ویکتور و گوسنی .)2162 ،یکی از
پیامدهای نامطلوب روانی-اجتماعیِ آسیبهای بینایی و شنوایی ،احساس تنهایی و انزوا
است .تأثیر آسیبهای حسی بر احساس تنهایی و انزوا در تمامی سنین و صرفنظر از
شدت آسیب ،میتواند بروز پیدا کند.
تنهایی یک تجربه ناخوشایند است که از فقدان کیفیت روابط مطلوب ناشی میشود.
احساس تنهایی بهصورت ادراک ذهنی فرد که از عدم رضایت کمی و کیفی در روابط با
1. deafblind
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دیگران ناشی میشود تعریف شده است (پاترسون و وینستار2161 ،؛ تیلویس ،لیتاال،
روتاسالو و پیتکاال .)2166 ،برخی نیز تنهایی را بهصورت یک حالت روانشناختی ناشی از
نبود روابط معنابخش با دیگران که بهصورت بالقوه بر کارکردهای فرد تأثیر نامطلوب
میگذارد ،تعریف کردهاند (استپتو ،اوون ،کانز-ابرچ و بریدون .)2114 ،عمده پژوهشها
در زمینه پیامدهای روانشناختی و هیجانی-اجتماعی آسیبهای شنوایی و بینایی بر احساس
تنهایی و انزوای اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین پیامدهای احتمالی ناشی از این
آسیبها تأکید کردهاند (شید2111 ،؛ هینترمایر2112 ،؛ ترستون ،ترستون و مکلئود،
.)2161
وجود احساس تنهایی و انزوا در افراد با آسیبهای شنوایی و بینایی میتواند در گستره
زندگی آنان پیامدهای نامطلوبی را به همراه داشته باشد .نتایج پژوهشها در افراد با آسیب
بینایی (هایمان و همکاران )2112 ،و آسیب شنوایی (شید )2111 ،نشان داده است که
احساس تنهایی و فرصت یا اعتماد کم برای ایجاد تعامل اجتماعی میتواند زمینهساز بروز
مشکالت سالمت روانی در این افراد شود .در افراد با آسیب شنوایی دسترسی محدود به
خدمات اجتماعی و کنارهگیری از اجتماع میتواند بهویژه همزمان با افزایش سن موجب
احساس تنهایی ،انزوا و ناکامی شود و بر کیفیت زندگی و سالمت روانشناختی آنان تأثیر
نامطلوب بر جای گذارد (پرانک ،دیگ و کرامر2161 ،؛ دالتون و همکاران2111 ،؛
آرلینگر .)2111 ،از سویی دیگر ،توانایی ایجاد و حفظ روابط دوستانه و نیز پذیرش نزد
همساالن میتواند به افراد مبتال به آسیبهای شنوایی و بینایی کمک کند تا مهارتهای
اجتماعی ،شایستگی اجتماعی و عزت نفس خود را بهبود دهند و از بروز احساس تنهایی و
انزوا در آنان پیشگیری کند (موست ،تانگر و هلد-آریام.)2166 ،
یافتههای پژوهشهای پیشین نشان دادهاند که آسیب بینایی میتواند بر فعالیتهای
روزمره و عملکرد افراد اثرات نامطلوبی بر جای گذارد (آیکوویچ و ایسرالوویچ2114 ،؛
المورئوکس ،هاسل و کف .)2114 ،این تأثیرها میتواند در حوزههای مشکالت روانی-
اجتماعی (ایوانز ،فلچر و وورمالد2112 ،؛ هایمان و همکاران ،)2112 ،محدود شدن
مشارکت در فعالیتهای روزمره زندگی از قبیل محدود شدن تحرک بیرون از محیط خانه
(هاسل ،المورئوکس و کافی ،)2111 ،انزوای اجتماعی (والهاگن ،استرابریج ،شما ،کوراتا
و کاپالن )2116 ،و احساس تنهایی (وراستراتن ،برینکمن و اسکاتن )2115 ،باشد.
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دانش در مورد چگونگی احساس تنهایی در افراد با آسیبهای شنوایی و بینایی و
مقایسه آن با افراد عادی و نیز شناسایی عوامل تعیینکنندهی آن میتواند زمینهی پیشگیری
و یا کاهش پیامدهای نامطلوبِ ناشی از این احساس منفی را فراهم نماید .بر اساس
پژوهشهای پیشین عوامل تعیینکنندهی احساس تنهایی در جمعیت افراد عادی شامل
مشکالت سالمتی (هاونز ،هال ،سیلوستره و جیوان2114 ،؛ هاوکلی و همکاران ،)2112 ،از
دست دادن همسر (هاونز و همکاران ،)2114 ،تنها زندگی کردن (ساویکو و همکاران،
 ،)2115فقدان حمایت اجتماعی ،کمبود گروهها و شبکههای اجتماعی و ارتباطی (هاوکلی
و همکاران )2112 ،و کاهش عزت نفس (ونبارسن )2112 ،میباشد .در گروه افراد با
آسیب بینایی پژوهشها نشان دادهاند که طول مدت آسیب بینایی و چگونگی سازگاری با
آن ،فقدان حمایت اجتماعی ،حمایت ضعیف شبکههای اجتماعی ،از دست دادن
کارکردها و وجود برخی ویژگیهای شخصیتی از عوامل تعیینکننده احساس تنهایی
هستند (وراستراتن و همکاران .)2115 ،در پژوهش آلما و همکاران ( )2166بین احساس
تنهایی و ویژگیهای مرتبط با آسیب بینایی از قبیل شدت و طول مدت آسیب رابطهای پیدا
نشده است .هر چند که وجود آسیب بینایی با احساس تنهایی رابطه دارد اما شدت و طول
مدت آسیب با احساس تنهایی رابطهای خطی و مستقیم ندارد .در یک پژوهش که روی 91
فرد با آسیب بینایی با دامنه سنی  61تا  51سال انجام شد نتایج نشان داد که میزان حمایت
اجتماعی و ساختار شبکههای اجتماعی میتواند میزان شادکامی در این افراد را پیشبینی
کند (پاپادوپولوس ،پاپاکنستانتینو ،کوتسوکلینیس ،کاستریوا و کودری.)2165 ،
در پژوهش شید ( )2111میزان احساس تنهایی در افراد با آسیب شنوایی  24درصد در
مقابل  64درصد در افراد عادی گزارش شده است .در این پژوهش میزان احساس تنهایی با
وجود اختاللهای روانشناختی رابطه داشت در حالی که با شدت آسیب شنوایی رابطه
نشان نداد .به این معنا که افرادی که بیشترین میزان احساس تنهایی را گزارش کرده بودند،
مشکالت روانشناختی بیشتری نشان دادند .عدم وجود رابطه بین احساس تنهایی و شدت
آسیب شنوایی نشانگر این است که احساس تنهایی در هر میزان از آسیب شنوایی (از
خفیف تا عمیق) میتوان د بروز کند و هرگونه شکست افراد با آسیب شنوایی در برقراری
تعامل و ارتباط اجتماعی میتواند احساس تنهایی را در آنان به وجود آورد (شید.)2111 ،
در گروه با آسیب بینایی نیز یافتههای برخی پژوهشها مؤید این است که بین احساس
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تنهایی با آسیب بینایی رابطه وجود دارد (وراستراتن و همکاران .)2115 ،با این حال میزان
شیوع احساس تنهایی در افراد با آسیب بینایی بهطور متفاوتی گزارش شده است .در یک
پژوهش نشان داده شد که میزان احساس تنهایی در افراد با آسیب بینایی در کشور آمریکا
 21درصد است (ایوانز) 6921 ،؛ در حالی که در یک پژوهش دیگر در کشور هلند میزان
احساس تنهایی در افراد با آسیب بینایی  54درصد گزارش شده است (وراستراتن و
همکاران .)2115 ،در یک پژوهش که در جمعیت  2112نفری از افراد مسن انجام گرفت
مشخص شد که میزان احساس تنهایی در افراد مبتال به آسیب بینایی در مقایسه با افراد
عادی  51درصد در برابر  11درصد است .در این پژوهش افراد با آسیب بینایی هم از نظر
میزان شیوع احساس تنهایی و هم از نظر شدت آن در مقایسه با افراد عادی ،نمره باالتری
داشتند .همچنین ،در این پژوهش مشخص شد که باالتر بودن میزان احساس تنهایی در افراد
مبتال به آسیب بینایی با کاهش میزان رضایت از فعالیتهای روزمره ،سالمت روانی کم،
رضا یت از زندگی و کیفیت زندگیِ پایین رابطه دارد (گرو ،تاورز ،یانگ ،آلپاس و استفنز،
.)2165
پژوهشها در زمینه احساس تنهایی در افراد با آسیب شنوایی نیز نشان دادهاند که
تجربههای هیجانی منفی در این افراد مانند ضعف مهارتهای اجتماعی برای پیوستن به
گروه ،اساساً زمینهساز مشکالت اجتماعی بیشتری مانند جایگاه اجتماعی پایینتر یا طرد
شدن از طرف همساالن بوده است (استینسون و کلووین .)2111 ،واترز و کنورز ()2112
گزارش کردهاند که افراد با آسیب شنوایی در مقایسه با همتایان شنوای خود عموماً تعداد
دوستان کمتری دارند و احساس طرد شدن و مورد بیتوجهی قرار گرفتن از طرف
همساالن در آنها بیشتر است که به تدریج زمینه منزوی شدن و احساس تنهایی را در آنها
فراهم میکند .از سویی دیگر ،افراد با آسیبهای شنوایی و بینایی در مقایسه با افراد عادی
در معرض برچسبهای اجتماعی منفی بیشتری قرار دارند که تأثیر نامطلوبی بر رشد
شایستگی اجتماعیشان خواهد گذاشت (کارتر و فلد .)2114 ،همچنین ،افراد مبتال به
آسیبهای شنوایی و بینایی در مهارت خودابرازگری نسبت به همتایان عادی خود تحت
فشار بیشتری قرار دارند (چن و کریو.)2119 ،
در گروه با آسیب شنوایی پژوهشها نشانگر این است که  59درصد این افراد که
آسیب خفیف و  21درصد آنها که آسیب شدید دارند مشکالت ارتباطی اساسی را تجربه
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کردهاند (دالتون و همکاران .)2111 ،مشکالت ارتباطی در افراد با آسیب شنوایی میتواند
موجب احساس تنهایی و انزوا شود .اگرچه احساس تنهایی ،انزوا و افسردگی پیامدهای
حتمی آسیب شنوایی نیستند؛ اما مهارتهای ارتباطی و اجتماعی ضعیف ،تمایل کم به
تعامل اجتماعی و لذت نبردن از ارتباط با دیگران ،همگی میتوانند زمینه احساس تنهایی و
افسردگی را در این افراد فراهم کنند (برکی .)2111 ،بنابراین ،با توجه به تأثیر احتمالی
آسیبهای بینایی و شنوایی بر رشد اجتماعی-هیجانی و پیامدهای نامطلوب ناشی آن
میتوان فرض کرد که افراد مبتال به این آسیبها در مقایسه با همتایان عادی خود احتماال
احساس تنهایی بیشتری را تجربه میکنند .بر این اساس با توجه به نبود پیشینه پژوهشی
مشخص ،به ویژه در ایران ،در زمینه میزان احساس تنهایی در افراد با آسیبهای حسی و
مقایسه آن با افراد عادی ،هدف پژوهش حاضر این بود تا افراد با آسیب بینایی ،آسیب
شنوایی و افراد بدون این آسیبها را از نظر میزان احساس تنهایی با یکدیگر مقایسه کند.
همچنین ،این گروهها از نظر مؤلفههای احساس تنهایی نیز با یکدیگر مقایسه خواهند شد تا
امکان ارزیابی و مقایسه دقیق احساس تنهایی و شناسایی عوامل زمینهای مرتبط با آن نیز
فراهم شود .شناسایی تفاوتهای احتمالی موجود بین افراد با آسیب بینایی ،آسیب شنوایی
و افراد عادی از نظر میزان تجربه احساس تنهایی میتواند توصیف روشنتری از نیمرخ
روانی-اجتماعی و سالمت روانشناختی این گروهها را فراهم کند و در صورت وجود
تفاوتهای معنادار بین این گروهها ،میتوان ضرورتهای مداخلهای و توانبخشی در
سطوح مختلف برای آنان را بهطور دقیقتری شناسایی کرد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسهای بود .جامعه آماری شامل افراد  61تا  22سالهی با
آسیب شنوایی ،آسیب بینایی و عادی شهر شیراز بودند .علت انتخاب این رده سنی این بود
که در این دورهی سنی هویت افراد در حال شکلگیری است و ارتباط با اطرافیان به ویژه
اعضای خانواده و همساالن نقش و اهمیت ویژهای پیدا میکند .از سویی دیگر آسیب
حسی میتواند فرایند ارتباط با دیگران و در پی آن هویتیابی را با مشکل مواجهه سازد
(کارسون .)6995 ،در نتیجه این احتمال وجود دارد که همین مشکل باعث شکلگیری
احساس تنهایی در این افراد شود.
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شرکتکنندگان :شرکتکنندگان این پژوهش شامل  661نفر ( 12فرد با آسیب بینایی،
 26فرد با آسیب شنوایی و  11فرد عادی) بودند .افراد شرکتکننده در گروههای با آسیب
شنوایی و آسیب بینایی به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .بدین صورت که به
همه مدارس و مراکز ویژه نابینایان و ناشنوایان تحت پوشش اداره آموزش و پرورش و
بهزیستی شهر شیراز و دانشگاههای شهر شیراز مراجعه شد و همه افراد با آسیب شنوایی و
بینایی سنین  61تا  22ساله به عنوان نمونه انتخاب شدند .با استفاده از این روش  26فرد با
آسیب شنوایی و  12فرد با آسیب بینایی انتخاب شدند .برای انتخاب نمونه افراد عادی از
روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای استفاده شد .برای این منظور ،در مرحله اول
فهرست دبیرستانها و دانشگاههای شهر شیراز تهیه شد و بهطور تصادفی  4دبیرستان
دخترانه 4 ،دبیرستان پسرانه و  6دانشگاه انتخاب شد .سپس با مراجعه به دبیرستانها و
دانشگاه یاد شده از افراد عادی سنین  61تا  22ساله خواسته شد تا در صورت تمایل در
پژوهش شرکت کنند که به این روش  11نفر برای افراد شرکتکننده در گروه عادی
انتخاب شدند.
ابزار :ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر مقیاس احساس تنهایی بود .این مقیاس
توسط دهشیری و همکاران ساخته شده و دارای  12سؤال است که در مقیاس لیکرت پنج
درجهای از خیلی زیاد تا خیلی کم نمرهگذاری میشود .مقیاس احساس تنهایی از سه
خردهمقیاس «تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده»« ،تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان» و
«نشانههای عاطفی تنهایی» تشکیل شده است .ضرایب پایایی با استفاده از روش همسانی
درونی و بازآزمایی برای کل مقیاس به ترتیب برابر با  1/96و  1/24گزارش شده است.
پایایی خرده مقیاسهای این ابزار نیز در حد قابل قبول گزارش شده است .همچنین روایی
همگرا و واگرای مقیاس از طریق محاسبه همبستگی آن با نمرات مقیاس احساس
تنهایی  UCLAو مقیاس شادکامی آکسفورد به ترتیب  1/11و  -1/12گزارش شده است.
روایی سازه مقیاس نیز با روش تحلیل عاملی تایید شده است (دهشیری و همکاران.)6122 ،
در پژوهش احمدی ( )6124روایی سازه بر اساس روش همبستگی بین نمره کل مقیاس و
خرده مقیاسهای آن محاسبه شد که برای خرده مقیاسهای تنهایی ناشی از ارتباط با
خانواده ،تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان و نشانههای عاطفی تنهایی به ترتیب 1/29 ،1/22
و  1/22به دست آمده است .برای تعیین پایایی مقیاس ،ضریب آلفای کرونباخ برای تنهایی
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ناشی از ارتباط با خانواده ،تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان و نشانههای عاطفی تنهایی به
ترتیب  1/91 ،1/29و  1/22و برای نمره کل پرسشنامه برابر با  1/91به دست آمده است.

یافتههای پژوهش
از کل نمونه  661نفری شرکتکننده در این پژوهش 12 ،نفر از افراد ( 62مرد و  65زن) در
گروه با آسیب بینایی بودند که دامنه سنی آنها  61تا  22ساله با میانگین سنی  62/51و
انحراف استاندارد  2/22بود 26 .نفر از افراد شرکتکننده ( 9مرد و  62زن) در گروه افراد
با آسیب شنوایی بودند که دامنه سنی آنها  64تا  22ساله با میانگین سنی  62/42و انحراف
استاندارد  6/94بود 11 .نفر ( 22مرد و  15زن) در گروه عادی بودند که دامنه سنی آنها 61
تا  22ساله با میانگین سنی  61/22و انحراف استاندارد  2/12بود.
در این قسمت ،نخست اطالعات توصیفی آزمودنیها ارائه و سپس نتایج آزمون تحلیل
واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی شفه و تحلیل واریانس چندمتغیره ،آزمون تعقیبی شفه
برای مقایسه نمره کل احساس تنهایی و خرده مقیاسهای آن در بین افراد با آسیب شنوایی،
بینایی و عادی ارائه شده است.
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد احساس تنهایی و خردهمقیاسهای آن برای گروهها
گروه
متغییرها

افراد با آسیب شنوایی

افراد با آسیب بینایی

انحراف

انحراف

میانگین

استاندارد

میانگین

استاندارد

افراد عادی
میانگین

انحراف
استاندارد

نمره کل احساس تنهایی

21/52

64/19

24/22

64/59

22/12

61/41

تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده

12/64

2/22

19/51

2/12

12/12

2/51

تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان

22/11

2/12

29/96

9/12

22/42

2/21

نشانههای عاطفی تنهایی

61/41

4/16

65/44

1/94

66/92

5/55

همانطور که در جدول  6مشاهده میشود میانگین نمره کل احساس تنهایی و نمره
خرده مقیاسهای تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده ،تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان و
نشانههای عاطفی تنهایی در افراد با آسیب شنوایی و بینایی از میانگین نمره افراد عادی
باالتر است .بنابراین ،به منظور آزمون فرض معنیداری از تحلیل واریانس یکراهه و
تحلیل واریانس چندمتغیره برای مقایسه میانگین نمره کل احساس تنهایی و نمره خرده
مقیاسهای تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده ،تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان و نشانههای
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عاطفی تنهایی در افراد با آسیب شنوایی ،آسیب بینایی و عادی استفاده شد که نتایج آن در
جدول  2ارائه شده است .شایان ذکر است که پیش از تحلیل واریانس یکراهه ابتدا برای
بررسی پیش فرض همگنی واریانسها از آزمون لوین استفاده شد که این آزمون معنیدار
نبود و استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکراهه ممکن بود .همچنین ،برای بررسی
مفروضه نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد که این
آزمون معنیدار نبود و فرض نرمال بودن توزیع دادهها برقرار بود.
جدول  .2نتایج تحلیل واریانس یکراهه برای احساس تنهایی در سه گروه
احساس تنهایی

میانگین مجذورات

مجموع مجذورات

بینگروهی

1225/211

df
2

6222/116

درونگروهی

26226/241

661

691/119

کل

25151/519

665

F
9/242

سطحمعنیداری
1/116

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود آزمون تحلیل واریانس یکراهه نشان داد
که بین گروه افراد با آسیب شنوایی ،بینایی و عادی از نظر احساس تنهایی تفاوت معنادار
وجود دارد [ .]F=9/242، P<1/116بنابراین ،دستکم بین میانگین یک جفت از گروهها
تفاوت معناداری وجود دارد .به منظور بررسی تفاوت بین میانگین گروهها از آزمون تعقیبی
شفه استفاده شد و نتایج نشان داد که بین افراد با آسیب شنوایی و افراد عادی از نظر
احساس تنهایی تفاوت معنادار وجود دارد ( .)P<1/16همچنین ،نتایج نشان داد که بین افراد
با آسیب بینایی و افراد عادی از نظر احساس تنهایی تفاوت معنادار وجود دارد (.)P<1/16
شایان ذکر است که بین افراد با آسیب شنوایی و افراد با آسیب بینایی از نظر احساس
تنهایی تفاوت معناداری مشاهده نشد (.)P>1/15
برای مقایسه سه گروهِ افراد با آسیب شنوایی ،آسیب بینایی و عادی از نظر
خردهمقیاسهای احساس تنهایی از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد .پیش از
انجام تحلیل واریانس چندمتغیره نخست ،فرض همگنی واریانسها با استفاده از آزمون
لوین برای هر سه متغیر تایید شد .همچنین برای بررسی همگنی کوواریانسها از آزمون
باکس استفاده شد و نتایج نشان داد که مقدار باکس معنیدار نیست و در نتیجه پیش فرض
تجانس بین کوواریانسها برقرار است .همچنین ،آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
مفروضه نرمال بودن توزیع دادهها را تایید کرد.
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جدول  .3نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغییره برای خرده مقیاسهای احساس تنهایی در سه
گروه
المبداویلکز منبع

مقدار

گروه

1/225

F
4/216

dfفرضیه

dfخطا

سطحمعناداری

1

222

1/116

بر اساس دادههای مشاهده شده در جدول  1اثر گروه بر ترکیب خطی متغیرهای وابسته
معنادار است .به همین دلیل برای بررسی اینکه این تأثیر بر کدام یک از متغییرهای وابسته
معنادار است از تحلیل واریانس دوراهه استفاده شد و نتایج آن در جدول  4ارائه شده است.
جدول  .4نتایج تحلیل واریانس دوراهه برای متغییرهای وابسته
منبع تغییرات

متغییر وابسته
تنهایی ناشی از ارتباط با
خانواده
تنهایی ناشی از ارتباط با

گروه

دوستان
نشانههای عاطفی تنهایی

مجموع

میانگین

F

سطحمعنیداری

6191/261

2

542/415

9/492

1/116

654/645

2

22/122

6/612

1/114

412/219

2

269/621

1/512

1/112

مجذورات

df

مجذورات

همانطور که در جدول  4مالحظه میشود نتایج تحلیل واریانس دوراهه بین گروهی
نشان میدهد که اثرات به دست آمده برای گروه در متغییر تنهایی ناشی از ارتباط با
خانواده [ ]F=9/794، P<0/000و نشانههای عاطفی تنهایی []F=6/865، P<0/002
معنادار است ،اما اثر گروه در متغییر تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان [P=0/337
 ]F=0/004،معنادار نیست .بنابراین ،دستکم بین میانگین یک جفت از گروههای مورد
مقایسه در متغییر تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده و نشانههای عاطفی تنهایی تفاوت
معناداری وجود دارد .برای بررسی تفاوت بین میانگین گروهها از آزمون تعقیبی شفه
استفاده شد و نتایج نشان داد که بین افراد با آسیب شنوایی و آسیب بینایی با افراد عادی از
نظر احساس تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده تفاوت معنادار وجود دارد (.)P<1/16
همچنین ،نتایج نشان داد که بین افراد دارای آسیب بینایی و آسیب شنوایی با افراد عادی از
نظر نشانههای عاطفی تنهایی تفاوت معنادار وجود دارد ( .)P<1/16شایان ذکر است که
بین افراد با آسیب شنوایی و افراد با آسیب بینایی در هیچیک از خرده مقیاسها تفاوت
معنادار مشاهده نشد ( .)P>1/15همچنین ،از نظر احساس تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان
بین سه گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد.
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بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان احساس تنهایی و مؤلفههای آن در افراد با آسیب
بینایی ،آسیب شنوایی و افراد عادی بود .یافتهها نشان داد که افراد با آسیب بینایی و آسیب
شنوایی در مقایسه با افراد عادی احساس تنهایی بیشتری را تجربه میکنند .نتیجهی حاضر با
یافتههای پژوهشهای پیشین در این زمینه همسو است .در پژوهشهای وراستراتن و
همکاران ( ،)2115آلما و همکاران ( )2166و گرو و همکاران ( )2165نیز نشان داده شد
که افراد مبتال به آسیب بینایی در مقایسه با افراد عادی احساس تنهایی بیشتری دارند .یافتهی
پژوهش حاضر مبنی بر باالتر بودن میزان احساس تنهایی در افراد با آسیب شنوایی در
مقایسه با افراد عادی با پژوهشهای پیشین از جمله شید ( ،)2111موست ،اینگبر و هلد-
آریام ( )2166و (آزاب ،کامل و عبدالرحمان )2165 ،همسو است .در پژوهش موست و
همکاران ( )2166مشخص شد که در افراد با آسیب شنوایی احساس تنهایی با قابلیت درک
گفتار و شایستگی اجتماعی پایین رابطه دارد و این گروه عموما احساس تنهایی بیشتری را
تجربه میکنند .در پژوهش آزاب و همکاران ( )2165که در کشور مصر انجام گرفت
مشخص شد که افراد با آسیب شنوایی در مقایسه با افراد دارای شنوایی بهنجار ،مشکالت
هیجانی و اجتماعی بیشتری را تجربه میکنند .شیوع باالتر احساس تنهایی در افراد با آسیب
شنوایی در مقایسه با افراد عادی در پژوهش کرامر ،کاپتین ،کویت و دیگ ( )2112نیز
گزارش شده است.
در تبیین باالتر بودن میزان احساس تنهایی در افراد مبتال به آسیبهای بینایی و شنوایی
در مقایسه با افراد عادی همسو با یافتههای پژوهش کرامر و همکاران ( )2112میتوان
گفت که شبکههای اجتماعی این افراد در مقایسه با افراد عادی ،کوچکتر است و آنان
تعداد گروههای اجتماعی و دوستان کمتری جهت برقراری تعامل و ارتباط اجتماعی دارند.
در تأیید این موضوع ،پژوهش آزاب و همکاران ( )2165نشان میدهد که این افراد مدت
زمان کمتری را در مقایسه با همتایان عادی خود برای ارتباط با دیگران صرف میکنند.
وجود چنین شرایطی به همراه دسترسی محدود به خدمات اجتماعی و طرد شدن از طرف
اجتماع میتواند بر فعالیتهای روزمره زندگی آنان تأثیر منفی بر جای گذارد و زمینه رشد
احساسهای منفی انزوا و تنهایی را فراهم کند (آزاب ،کامل و عبدالرحمان2165 ،؛
کوپالن ،کلوسون و آربائو .)2112 ،افزون براین ،مشخص شده است که محدود بودن و یا
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فقدان فعالیتهای سرگرمی و اوقات فراغت مناسب برای افراد با آسیبهای حسی نیز با
احساس تنهایی ،انزوا و ناکامی آنان رابطه دارد (ترستون ،ترستون و مکلئود .)2161 ،یکی

دیگر از تبیینهای نتیجه حاضر مبنی بر باالتر بودن میزان احساس تنهایی در افراد با آسیب-
های بینایی و شنوایی در مقایسه با افراد عادی به شیوع باالتر مشکالت ارتباطی در افراد
مبتال به این آسیبها مربوط است .در تأیید این نکته ،یافتههای پژوهشهای پیشین در گروه
افراد با آسیب شنوایی نشانگر این است که  59درصد این افراد که آسیب خفیف و 21
درصد آنها که آسیب شدید دارند ،دچار مشکالت ارتباطی اساسی هستند (دالتون و
همکاران .)2111 ،همسو با این یافتهها ،برکی ( )2111بیان میکند که مشکالت ارتباطی در
افراد با آسیب شنوایی میتواند موجب احساس تنهایی و انزوا در آنان شود .برکی معتقد
است که احساس تنهایی ،انزوا و افسردگی پیامدهای حتمی آسیب شنوایی نیستند؛ اما
مهارتهای ارتباطی و اجتماعی ضعیف ،تمایل کم به تعامل اجتماعی و لذت نبردن از
ارتباط با دیگران ،همگی میتوانند موجب احساس تنهایی و افسردگی در این افراد شود.
بنابراین می توان گفت که احتماالً به دالیل مذکور میزان احساس تنهایی در افراد مبتال به
آسیبهای بینایی و شنوایی باالتر از افراد عادی است.
یکی دیگر از یافتههای پژوهش حاضر این بود که بین افراد مبتال به آسیب بینایی با
افراد مبتال به آسیب شنوایی از نظر میزان احساس تنهایی تفاوت معناداری وجود نداشت.
نبود تفاوت معنادار بین این دو گروه از نظر میزان احساس تنهایی را میتوان اینگونه تبیین
کرد که بر اساس پژوهشهای پیشین بهطور کلی آسیبهای جسمی با تجربه احساس
تنهایی رابطه دارد .بهگونهای که افراد مبتال به آسیبهای جسمی احساس تنهایی بیشتری را
تجربه میکنند (لیو و روک .)2161 ،آسیب بینایی و آسیب شنوایی هر دو بر توانایی
برقراری روابط و ایجاد تعامل اجتماعی تأثیر نامطلوب میگذارند؛ هر چند که ممکن است
چگونگی این تأثیر در هر یک از این گروهها متفاوت باشد .برای مثال در افراد مبتال به
آسیب بینایی عموماً ماهیت آسیب به گونهای است که موجب محدود شدن توانایی
تحرک و جهتیابی و کاهش سطح فعالیتهای روزمره زندگی میشود ،در حالی که در
افراد مبتال به آسیب شنوایی این تأثیر از طریق محدود شدن تواناییهای زبان گفتاری و
تواناییهای کالمی است .اما هر دو نوع آسیب بینایی و آسیب شنوایی با خطر باالتر محدود
شدن تعامل و ارتباط اجتماعی ،طرد شدن و احساس تنهایی همراه هستند .از سویی دیگر،
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افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر شامل افراد مبتال به آسیب بینایی و آسیب شنوایی
بودند .در این افراد از نظر حمایتهای اجتماعی و خانوادگیِ فراهم شده توسط نهادهای
رسمی و غیررسمی که بر میزان تجربهی احساس تنهایی تأثیرگذار است ،تفاوتهای
اساسی وجود ندارد .بنابراین ،صرفنظر از نوع آسیب بینایی یا آسیب شنوایی میتوان
انتظار داشت که بین افراد مبتال به این آسیبها از نظر احساس تنهایی تفاوت معناداری
وجود نداشته نباشد.
همچنین در رابطه با خردهمقیاسهای احساس تنهایی یافتههای پژوهش نشان داد
احساس تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده در افراد دارای آسیب شنوایی و آسیب بینایی
بیشتر از افراد عادی است .در تبیین این یافته میتوان گفت که از یکسو برخی خانوادهها
به افراد با آسیب حسی توجه بیش از اندازه کرده و از آنها حمایت افراطی میکنند که این
امر موجب وابستگی آنان شده و این مشکل به نوبه خود منجر به بزرگنمایی ،بارز شدن و
به چشم آمدن مشکل آسیب حسی آنها میشود و احتماالً این عامل در باالتر بودن احساس
تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده در افراد با آسیب حسی نسبت به افراد عادی نقش دارد .از
سویی دیگر برخی خانوادهها نه تنها به افراد با آسیب حسی توجهی نمیکنند ،بلکه به
صورت تعمدی به فرزندان سالم توجه ویژه میکنند که همین عدم توجه و تبعیض میتواند
در افزایش احساس تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده در افراد با آسیب حسی نقش داشته
باشد .همچنین ،گاهی اوقات رفتار نامناسب خواهران و برادران عادی افراد با آسیب حسی
نیز در افزایش احساس تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده در این افراد مؤثر است .افزون بر
موارد یاد شده برخی خانوادهها نه تنها فرزند با آسیب حسی خود را نمیپذیرند و تالش
میکنند که دیگران متوجه این موضوع نشوند ،بلکه رابطه فرد با آسیب حسی و حتی کل
خانواده را با دیگران محدود میکنند که این امر نیز میتواند در افزایش احساس تنهایی
ناشی از ارتباط با خانواده در افراد با آسیب حسی تاثیرگذار باشد.
افزون بر این ،یافتههای پژوهش نشان داد که نشانههای عاطفی تنهایی در افراد با آسیب
شنوایی و آسیب بینایی بیشتر از افراد عادی است .در تبیین این یافته میتوان گفت که
احتماالً ترس افراد با آسیب حسی از مورد تمسخر قرار گرفتن در این موضوع نقش دارد.
همچنین ،حساسیت بیش از حد به واکنشهای دیگران نسبت به معلولیتشان نیز در باالتر
بودن نشانههای عاطفی تنهایی در این افراد میتواند موثر باشد .افزون بر این ،ضعف افراد با
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آسیب حسی در مهارتهای زندگی مستقل نیز باعث میشود که از حضور در اجتماع
خودداری کنند که این امر نیز به نوبه خود منجر به نشانههای عاطفی تنهایی میشود.
نگرش های منفی فرد با آسیب حسی نسبت به رفتارهای خود در اجتماع نیز در باالتر بودن
نشانههای عاطفی تنهایی نیز نقش دارد.
همچنین ،یافتههای پژوهش نشان داد که از نظر احساس تنهایی ناشی از ارتباط با
دوستان بین سه گروه افراد با آسیب شنوایی ،آسیب بینایی و افراد عادی تفاوت معناداری
وجود ندارد .در تبیین این یافته میتوان گفت که امروزه دانش ،آگاهی و نگرش مثبت
افراد به ویژه نسل جوان (شرکتکنندگان این پژوهش رده سنی  61تا  22سال بودند که
نسل جوان هستند) نسبت به یکدیگر بدون در نظر گرفتن نژاد ،زبان ،فرهنگ و حتی
معلولیت افزایش یافته است که این موضوع در عدم تفاوت معنادار احساس تنهایی ناشی از
ارتباط با دوستان بین سه گروه افراد با آسیب شنوایی ،آسیب بینایی و عادی مؤثر است.
همچنین ،در تبیین این یافته میتوان بیان کرد که بهطور معمول همه افراد دوستانی را برای
خود برمی گزینند که آنها را بدون قید و شرط و با تمام وجود بپذیرند و با همه شرایط از
جمله ناتوانی آنها سازگار باشند که این نکته نیز در عدم تفاوت معنادار احساس تنهایی
ناشی از ارتباط با دوستان بین سه گروه افراد با آسیب شنوایی ،آسیب بینایی و عادی نقش
دارد .افزون بر دالیل یاد شده ،امروزه فناوری و نرمافزارهای دنیای مجازی زمینهساز ایجاد
ارتباط خوب در دنیای واقعی شده است و همین امر افراد با آسیب حسی را توانمندتر کرده
و شرایط ارتباط مثبت بیشتر با دوستان را فراهم نموده است که احتماالً این موضوع نیز در
عدم تفاوت معنادار احساس تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان بین سه گروه افراد با آسیب
شنوایی ،آسیب بینایی و عادی تأثیر دارد.
دانش حاصل از این یافتهها میتواند در فعالیتهای بالینی و توانبخشی این گروهها
به کار گرفته شود .بهویژه در طراحی برنامههای توانبخشی و مداخلهای مبتنی بر ارتقای
سالمت روانشناختی و کاهش احساس تنهایی در افراد مبتال به آسیبهای حسی میتوان بر
نقش حمایتهای خانوادگی و تقویت عوامل درون فردی تمرکز داشت .در پژوهش هاج
و اکلز ( )2164مشخص شد که احساس تنهایی و انزوا به عنوان پیامدهای اجتنابناپذیر
آسیب بینایی نیستند؛ بلکه برخی از عوامل در این زمینه وجود دارد که میتواند بر تجربهی
احساس تنهایی و انزوا در این افراد تأثیرگذار باشد .برخی از این عوامل شامل وضعیت
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سالمت روانشناختی ،طبقه اجتماعی-اقتصادی و جنسیت است .شناسایی دقیق این عوامل
و عوامل محافظتکنندهی احساس تنهایی در این گروهها میتواند در کاهش احساس
تنهایی آنها مؤثر باشد .میتوان گفت که تنهایی و انزوا به عنوان بخشی از فرایند تعامل
پیچیده در ارتباط با عوامل دیگر بهویژه مشکل در فعالیتهای روزمره زندگی و محدود
شدن تعامل و ارتباط بروز پیدا میکند .همینطور ،احساس تنهایی با چگونگی درک و
تجربهی افراد از آسیب بینایی خود رابطهای قوی دارد که نشانگر نقش بسیار مهم درک و
تجربهی فردی افراد از آسیب بیناییشان است.
بر اساس سازه تابآوری ،وقوع آسیب شنوایی و یا بینایی به عنوان یک عامل خطر
حتمی در بروز پیامدهای منفی در نظر گرفته نمیشود و به جای آن بر عوامل فردی،
محیطی و خانوادگی که میتواند تأثیر این آسیبها بر رشد فرد را تعدیل و به فرایند
سازگاری و استقالل فردی کمک کند ،تأکید میشود .عوامل محافظتکنندهای که منجر
به سازگاری موفقیتآمیز افراد مبتال به آسیبهای شنوایی و بینایی میشود در چهار سطح
فردی ،خانوادگی ،مدرسه و اجتماعی طبقهبندی میشوند .از این عوامل محافظتکننده
میتوان به عنوان نقطه آغاز مناسبی در طراحی و اجرای مداخلههای بالینی و برنامههای
توانبخشی برای این گروهها و خانوادههای آنان استفاده کرد (موللی و پیرزادی.)6194 ،
همچنین ،از یافتههای پژوهش حاضر میتوان در آموزش فراگیر برای افراد با آسیبهای
بینایی و شنوایی استفاده کرد .از آنجا که یافتهها نشان داد افراد با آسیبهای بینایی و
شنوایی احساس تنهایی بیشتری را در مقایسه با همتایان عادی خود تجربه میکنند ،میتوان
گفت که آموزش فراگیر میتواند زمینه تعامل اجتماعی ،ایجاد روابط دوستی و شبکههای
اجتماعی و ارتباطی افراد با آسیبهای حسی را با همساالن عادی خود فراهم و احساس
تنهایی آنها را کم کند .این وضعیت البته درصورتی ممکن خواهد بود که حمایتهای
فردی و خانوادگی الزم از این افراد جهت رشد شایستگیهای فردی و مهارتهای اولیه
تعامل اجتماعی در این افراد در بافت رشدی و خانوادگی پرورش یابد.
یافته ی پژوهش حاضر مبنی بر باالتر بودن میزان احساس تنهایی در افراد با آسیبهای
بینایی و شنوایی در مقایسه با افراد عادی الزامهای عملی مهمی را در فرایند توانبخشی این
گروهها از طرف خانواده ،گروههای اجتماعی ،نهادهای حمایتی رسمی و معلمان و مربیان
به دنبال دارد .در این رابطه برخی یافتههای پژوهشی در زمینه کاهش احساس تنهایی در
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افراد مبتال به آسیبهای حسی به نتایج امیدبخشی دست یافتهاند .برای مثال در پژوهش آلما
و همکاران ( )2166مشخص شد که آموزش مهارت خودمدیریتی 6به افراد با آسیب بینایی
کمک میکند تا آنان از طریق یادگیری مهارتهای مدیریت چالشها و مشکالت
اجتماعی ،هیجانی و عملکردی ،احساس تنهایی کمتری را تجربه کنند .همچنین ،با توجه به
وجود رابطه بین احساس تنهایی با فقدان فعالیتهای مناسب سرگرمی و اوقات فراغت در
افراد با آسیبهای حسی (ترستون ،ترستون و مکلئود )2161 ،میتوان از طریق ایجاد
فعالیت های اوقات فراغت و سرگرمی برای این افراد به کاهش احساس تنهایی آنان کمک
کرد.
افزون بر این ،برخی یافتههای پژوهشی نشان دادهاند که آموزش مهارتهای اجتماعی
به نوجوانان مبتال به آسیب شنوایی بر شایستگی اجتماعی و ارتباطی و نیز سازگاری با
مدرسه تأثیر مثبت دارد (سلیمانینائینی ،کشاورزیارزشدی ،حاتمیزاده و بخشی.)2161 ،
چنین یافتههایی نشانگر نقش مؤثر توانبخشی و توانمندسازی افراد با آسیب شنوایی در
سازگاری روانشناختی و اجتماعی آنان است .پژوهشهای پیشین نشان دادهاند افراد با
آسیب بینایی که دارای احساس شایستگی ،خودکارآیی و عزتنفس باالتری هستند،
احساس تنهایی کمتری را تجربه میکنند (آلما و همکاران2166 ،؛ وراستراتن و همکاران،
 .)2115وجود چنین رابطهای نه تنها در افراد با آسیب بینایی بلکه در افراد عادی نیز تایید
شده است (هاونز ،هال ،سیلوستره و جیوان2114 ،؛ ساویکو ،روتاسالو ،تیلویس،
استراندبرگ و پیتکاال .)2115 ،در همین زمینه ،برخی مطالعات عصبشناختی نشان دادهاند
که زیربنای عصبی احساس تنهایی به کاهش حجم ماده سفید مغز در مناطق مرتبط با
شناخت اجتماعی ،همدلی و خودکارآیی مربوط است (ناکاگاوا و همکاران .)2165 ،بر این
اساس میتوان گفت که از طریق تقویت ویژگیهایی مانند احساس شایستگی ،همدلی،
خودکارآیی و عزت نفس که جنبهی فردی دارند میتوان به کاهش احساس تنهایی در
افراد کمک کرد .در پژوهش آلما و همکاران ( )2166مشخص شد که باور افراد مبتال به
آسیب بینایی راجع به احساس شایستگی فردی ،در انتخاب راهبردهای انطباقی آنان با
احساس تنهایی ،تأثیرگذار است .نهایتا اینکه پژوهشهای پیشین نشان دادهاند که بین
حمایت اجتماعی و شادکامی در افراد با آسیب بینایی رابطه وجود دارد (پاپادوپولوس،
1. self-management
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 .)2165بنابراین ،مشاوران توان بخشی و معلمان الزم است تا به نقش مهم حمایت اجتماعی
و گسترش روابط اجتماعی در سازگاری روانشناختی و بهزیستی این افراد توجه ویژه
داشته باشند و از آن در جهت بهبود سالمت روانشناختی و کیفیت زندگی این گروهها
استفاده نمایند.
احساس تنهایی در برنامههای توانبخشی افراد با آسیبهای شنوایی و بینایی اغلب
مورد توجه قرار نمیگیرد .این در حالی است که یافتههای پژوهشی نشانگر میزان شیوع و
شدت باالتر احساس تنهایی در این گروهها است .بنابراین ،با توجه به باالتر بودن احساس
تنهایی در افراد با آسیبهای بی نایی و شنوایی در مقایسه با افراد عادی ،کاهش احساس
تنهایی به عنوان یکی از زمینههای مداخلهای مهم در برنامههای توانبخشی این افراد پیشنهاد
میشود .طراحی برنامههای توانبخشی برای افراد با آسیبهای حسی میتواند شامل
فعالیتهایی برای ایجاد و تقویت گروههای حمایتی و فراهم کردن حمایتهای اجتماعی
مطلوب برای آنان باشد .چنین برنامههایی همچنین بایستی به شکلگیری و تقویت
گروههای حمایتی خانواده ،همساالن و دوستان کمک کند تا این افراد بتوانند با چالشها به
خوبی کنار بیایند و از تجارب خود به نحو مطلوبی سود ببرند .یکی دیگر از اهداف چنین
برنامههایی میتواند افزایش آگاهی از روشهای مختلف حمایت اجتماعی و سالمت و
تشویق اعضای خانواده و دوستان به فراهم کردن حمایتهای مثبت برای این افراد باشد.
بهویژه اینکه شواهد پژوهشی در افراد با آسیبهای حسی رابطه بین حمایت اجتماعی و
بهبود مهارتهای اجتماعی را نشان داده است (گورت و اسمدما.)2166 ،

روششناسی پژوهش حاضر بهگونهای بود که امکان استنباط روابط علی بین آسیب-
های بینایی و شنوایی و احساس تنهایی وجود نداشت .بنابراین ،شناسایی روابط علی بین این
آسیبها با احساس تنهایی مستلزم انجام پژوهشهای آزمایشی و طولی است .با توجه به
محدودیت گروه سنی پژوهش حاضر که صرفا در گروه افراد با طیف سنی  61تا  22سال
انجام گرفت ،تعمیم نتایج آن به سایر گروههای سنی به انجام پژوهشهای بیشتری نیاز
است .پیشنهاد میشود پژوهشگران در پژوهشهای آتی عوامل زمینهای فردی ،خانوادگی
و اجتماعی که در بروز احساس تنهایی در افراد با آسیبهای شنوایی و بینایی نقش دارند را
شناسایی کنند تا از یافتههای حاصل از آن بتوان در برنامههای توانبخشی این گروهها
استفاده کرد.
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نتیجهگیری پژوهشگران از پژوهش حاضر این است که افراد با آسیبهای بینایی و
شنوایی در مقایسه با همتایان عادی خود میزان احساس تنهایی باالتری را متحمل میشوند
که به عنوان یک تجربه ناخوشایند ممکن است زمینهساز بروز مشکالت روانشناختی و
کاهش کیفیت زندگی در این گروهها شود .احساس تنهایی در این گروهها عموما در رابطه
با عوامل خانوادگی و عوامل عاطفی است .در مراحل بعدی پژوهشگران میتوانند با انجام
پژوهشهای بیشتر بهویژه با تمرکز بر شناسایی عوامل مؤثر بر احساس تنهایی در افراد با
آسیبهای شنوایی و بینایی و طراحی برنامههای توانبخشی و مداخلههای روانشناختی
متمرکز بر آن به رشد هیجانی-اجتماعی و سازگاری این افراد کمک نمایند .در نهایت
اینکه ،با توجه به رابطهی حمایتهای خانوادگی و اجتماعی ،پذیرش از طرف اجتماع،
یادگیری مهارتهای ارتباطی و برخی عوامل فردی مانند عزت نفس و احساس
خودکارآیی در تجربه احساس تنهایی میتوان گفت که نهادهای رسمی و غیر رسمی در
ایجاد و تقویت پذیرش و مشارکت اجتماعی و کاهش احساس تنهایی در افراد مبتال به
آسیبهای بینایی و شنوایی نقش مؤثری را میتوانند ایفا کنند.
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