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تعيين  باهدفحاضر مطالعه ا لذ. آن است يهاهمبستهعلل و  ،يياحساس تنها رديگيمقرار  مدنظرزنان  يکه در سالمت يمسائل مهم ازجمله 

 انجام گرفت.شهر اروميه  زنان يياحساس تنهاکننده  ينيبشيپ يهامؤلفهسهم 

عالوه انتخاب شدند.  ياخوشه گيرينمونه قياز طرساکن اروميه  متأهل زن 220، يهمبستگ يز نوع مقطعا تحليلي –در اين مطالعه توصيفي  

نسخه  SPSS آماري افزارنرمز ابا استفاده  هاداده استفاده شد.اطالعات  آوريجمع يبرا UCLA ييک از پرسشنامه احساس تنهايدموگراف يرهايبر پرسشنامه متغ

ي دارمعنينه( در سطح خطي چندگا ، رگرسيونو تحليلي )ضرايب همبستگي پيرسون( ف معيار، فراواني و درصدو انحرا توصيفي )ميانگيني آماري هاآزمون و 21

05/0 P≤  قرار گرفت وتحليلتجزيهمورد. 

سال سن داشتند و  60 نيترمسنسال و  19 متأهلزن  نيترجوانسال و  40ن سن ازدواج يشتريسال و ب 12ن سن ازدواج زنان ي، کمترنشان داد جينتا 

 عدم يرهايمتغب يبه ترتنشان داد  گامبهگام چندگانه همچنين مدل رگرسيون خطيسال بود.  67ن سن، يشتريو ب 24 کنندگانمشارکتن سن همسر يکمتر

کننده احساس  ينيبشيپ( =ß 0/ 163(، و سن همسر )=ß 639/2(، نوع سکونت )=ß 3/ 012مذهب ) ،=ß) 862/5)زن  (، اشتغال=399/21ß) همسر اشتغال

 .مدل رگرسيون حذف شدند توسط يت شناختيجمعمتغيرهاي  ري. سا(P<0.05)بودند  ييتنها

 نيشترير و مذهب، بر عدم اشتغال همسر، شغل زنان، نوع سکونت، سن همسينظ يشناخت تيجمع يرهايمتغ که دهديمنشان  مطالعه نيا 

 ينيدرست همسرگز يارهايمعش از ازدواج و يپ هايمشاوره، به خانواده ميتحکجهت  شود کهيم هيتوص .دارند متأهلزنان  يياحساس تنها ينيبشيپدر  سهم را

 مهارت غلبه بر احساس وانندن بتيمشاور تا رسديمبه نظر  يضرور ن گروهيا يدر مراکز جامع سالمت برا يامشاوره خدمات ي، طراحهرحالبهت داده شود. ياهم

 را بهبود ببخشند. ييت روابط زناشويفيدهند و ک آموزش متأهلرا به زنان  ييتنها

متأهل، زنان يي، احساس تنهايت شناختير جمعيمتغ 
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ن يو نقش ا دهنديمل يت جامعه را تشکياز جمع يميزنان ن

و رشد فرزندان  ي، جسمانيقشر بخصوص در رابطه با سالمت روان

 يرا، لذا بشونديمزنان محور خانواده محسوب  (1) است ياساس

ت يد به زنان اهميافراد با يرشد و تعال يبرا يل خانواده به کانونيتبد

قرار  مدنظرزنان  يکه در سالمت يمسائل مهم ازجملهداد،  يشتريب

 ييتنها .(2) آن است يهاهمبسته، علل و يياحساس تنها رديگيم

                                                           
 )نويسنده مسئول(  رانيا ، دانشگاه تهران، تهران،يتيعلوم ترب و ي، دانشکده روانشناسيار گروه روانشناسيدانش 1

 راني، دانشگاه تهران، تهران، ايتيو علوم ترب ي، دانشکده روانشناسيگروه روانشناس ،ينيبال يارشد روانشناس يکارشناس 2

 رانيت مدرس، تهران، اي، دانشگاه تربي، دانشکده علوم انسانيار گروه روانشناسيتاداس 3

را تحت  ييت زناشويفيو ک (3)ند است يناخوشا يک تجربه عاطفي

 متأهلتنهاتر از مردان  متأهلزنان . (4) دهديمقرار  يمنف ريتأث

ا ي يت، همراهيمينه صميدر زم ييهايکاست هاآنرا يهستند ز

شتر از آن يب غالباًکه  ندينمايم افتيدر همسرانشانکه از  يتيحما

ز . ا(5) ندينمايم افتيدر همسرانشاناست که مردان از  يزيچ

و  ياز زندگ يتينارضا سازنهيزم توانديم يياحساس تنها يطرف

در  يياحساس تنهاکه ي. بطور(6) شود يياز زناشو يتينارضا تيدرنها

Admin
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را  ييت زناشويرات رضاييدرصد تغ 28زان يبه م يروابط خانوادگ

 ردوبدل يــان هــر زوج ارتباطاتــيدر م .(7) دينمايم ينيبشيپ

ع شــده و يــک گســتره وســيجــاد يکــه منجــر بــه ا شوديم

 دئاليا يـک فضـاي درنتيجهــن گســتره برهـم اثـر گذاشـته و يا

ـن مراحـل و يا يـا بالعکـس تمامـي دينمايمرشـد فراهـم  يرا بـرا

ـن ينکـه ايتـا ا روديمـش يارتباطـات بـه شـکل نادرسـت پ

آورده و باعـث  به وجودـوب را يـک تعامـل معي يارتباطـ يگستره

 يبرقرارن ناتوان از ي. زوج(8) گردديم ييجـاد مشـکالت زناشـويا

و تجربه مکرر  يناسازگار در چرخهشدن  ريدرگمانه، با يروابط صم

. ازدواج (7) شونديم ييو تعارض، دچار احساس تنها يريگکناره

عوامل  نيتريقواز  يکي، يت اجتماعيک موقعي عنوانبه

 حالنيباااست.  ساالنبزرگدر  ييدر برابر تنها کنندهمحافظت

ت ازدواج يفين کيمتداول است، بنابرا متأهلدر افراد  يياحساس تنها

ا برعکس ي کنندهمحافظتازدواج  يعنياست  کنندهنييتع يامر

از آن  يحاک ي. شواهد پژوهش(9) باشد واندتيم ييجادکننده تنهايا

 ينقش توانديم هازوجان يت ميميو صم يش سازگارياست که افزا

احساس  ي. از طرف(10) داشته باشد ييتنها مؤثر بر کاهش احساس

ش مهمي در ميزان کارکردهـاي بهنجـار خـانواده ايفا نق ييتنها

قرار داد و  يابيکشور را مورد ارز 17 هايداده 1. استاک(11) کنديم

همراه است،  يامالحظهقابل يينشان داد که ازدواج با احساس تنها

ت احساس يوضع يامالحظهقابل طوربهاما در صورت داشتن فرزند 

ت يماه ييتنهابهن يصرف زوج ينينشهم، و کنديمرق ف ييتنها

احساس  ي. لذا نقش والدديآينم حساببهازدواج  کنندهمحافظت

. در مورد تفاوت (12) دهديمان مردان و زنان کاهش يرا در م ييتنها

ونز يش صورت گرفته است. استز پژوهين ييت بروز احساس تنهايفيک

که به  کننديمان يپژوهش خود ب هاييافتهس بر اسا 2و وسترهاف

 ييري از احساس تنهايشگين در پيت ارتباط زوجيفيک رسديمنظر 

ن است که يک احتمال اياست.  ترمهمان زنان نسبت به مردان يدر م

در  هاآناستانداردهاي باالتري هستند که با توجه به  يزنان دارا

ل ين دليو به هم کننديمقضاوت  شانييزناشوت ارتباط يفيمورد ک

 .(13) د شونديناام ييشتر احتمال دارد که در روابط زناشويزنان ب

 يرا توافق زن و شوهر در مورد امور ييت زناشويرضا3 و کومبز يکارن

 هايفعاليتبه بار آورد، عالقه و  يکه ممکن است مسائل حاد

ت يمکرر و اعتماد متقابل، شکوه و شکا يمشترک، ابراز عالقه علن

در  و اندکردهف يو رنجش تعر ييت نادر از احساس تنهاياندک، شکا

با کاهش  ييش احساس تنهايدند که افزاق مشترک نشان دايتحق

اگرچه پژوهشگران افزون بر  .(14) همراه است ييت زناشويفيک

رها و مشکالت به ير متغيو ارتباط آن با سا يسازمفهومف و يتعر

آن پرداخته  دهندهليتشکعوامل  ييو شناسا يمطالعه ساختار عامل

 يسازمفهوممانند  يياحساس تنها يريگاندازه منظوربه هاييتالشو 

 ينه به دو روين زميپژوهشگران در ا نظراختالفو  انددادهآن انجام 

 يکل يهااسيمقآورد،  يک رويشده است. در  يآورد متفاوت منته

ده واحد در نظر يک پدي منزلهبهرا  يي، احساس تنهايبعدتکو 

در افراد  ييبدون توجه به آنچه موجب احساس تنها اندگرفته

تجربه  يکه علت اصل اندکردهتمرکز  ييهااشتراکو بر  شوديم

 يگر ، سعيآورد د ي. در رونديآيم حساببهدر افراد  يياحساس تنها

جاد کنند يز ايتما يين تظاهرات مفروض احساس تنهايب اندکرده

 ييدر احساس تنها مؤثر يت شناختيکمتر به عوامل جمع يول (15)

ت يواقع نيو اد يان گرديکه ب ين با توجه به مطالبي. بنابرااندپرداخته

م خانواده را هدف يج است و تحکيرا متأهلان زنان يدر م يياکه تنه

 يارابطهن کنند که چه ييداشت تا تع بر آنرا  نيمحقق دهديمقرار 

وجود  متأهلزنان  ييو احساس تنها يت شناختين عوامل جمعيب

 يياحساس تنها ينيبشيپن عوامل در ياز ا کيکدامن يدارد؟ همچن

 آنان چقدر است ؟ يزنان دخالت دارند و سهم نسب

 

 است. يو همبستگ ياز نوع مقطع يليتحل يفين مطالعه توصيا

 نيبشيپر يمتغ عنوانبه يت شناختيپژوهش حاضر عوامل جمع در

. اندشدهر مالک در نظر گرفته يمتغ عنوانبه يياحساس تنها ريمتغو 

تحت پوشش مراکز  متأهله زنان يپژوهش حاضر کل يآمارجامعه 

با توجه به مطالعه . بود 1401ه در سال يجامع سالمت شهر اروم

توان آزمون  ،درصد95 ينان آماري، سطح اطم(16) همکاران و وداد

ن حجم نمونه در مطالعات ييبا استفاده از فرمول تعو  درصد80

زش، حجم نمونه ير درصد10نفر و با در نظر گرفتن  199همبستگي 
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وارد  ياخوشه گيرينمونهق روش ياز طر هاکنندهرکتمشا

م و سپس فهرست يه تقسيه به دو ناحيمطالعه شدند. ابتدا شهر اروم

ه يه شد. در ادامه از هر ناحيه تهيمراکز خدمات جامع سالمت هر ناح

د. در يانتخاب گرد يتصادف طوربهک مرکز خدمات جامع سالمت ي

انتخاب شد.  يبه شکل تصادف تأهلم زن 110مرحله بعد از هر مرکز 

 سالمت مشارکت، يل فرد برايورود به مطالعه شامل تما يهامالک

ز شامل خروج از يخروج از مطالعه ن يو مالکها يو روان يجسمان

حاد  هايبيماريبرنامه خدمات روزانه مرکز جامع سالمت و به علت 

مطالعه،  زنان مورد يو روان يت سالمت جسماني. وضعباشديمو مرگ 

ق از مشکالت يموجود بوده و گزارش دق يدر پرونده مرکز بهداشت

وجود داشت که مورد استناد گرفت.  يو روان يبه لحاظ جسم هاآن

ق، به يتحق يح هدف از اجرايضمن توض يقبل از انجام پرسشگر

 کامالًنان داده شد که اطالعات پرسشنامه يافراد مورد مطالعه اطم

 کامالًاعالم شد که شرکت در مطالعه  هاآند. و به محرمانه خواهد مان

ن پژوهش با استفاده از ياطالعات در ا ياست. گردآور يارياخت

انجام گرفت که محقق بر اساس دستورالعمل  صورتبدينپرسشنامه 

نصورت که ي)به ا يتصادف صورتبهل پرسشنامه و يتکم يو راهنما

استفاده از جدول افت سپس با يک شماره اختصاص يبه هر فرد 

ان مراجعه يپاسخگو ( بهتعدادنمونه ها انتخاب شدند يتصادفاعداد 

افت کرده و يرا در هاپاسخ، ينموده و با استفاده از مصاحبه حضور

ن ياطالعات در ا آوريجمع منظوربهل نمود. يپرسشنامه را تکم

ک و پرسشنامه يدموگراف يرهايپژوهش، عالوه بر پرسشنامه متغ

يياحساس تنها يريگاندازهاس يمقاستفاده شد.  يينهااحساس ت

UCLAو  (17) ساخته 1980در سال  1االئويپرلمن و اپ توسط

 4 سؤال 20که شامل  (18) اندکردهکوند ترجمه يردريشکرکن و م

)هرگز=  يادرجه 4کرت يف ليک طياس در يمق اين است. يانهيگز

نظر  يابي( به ارز4و اغلب=  3اوقات=  ي، گاه2، به ندرت=1

ن ييتع يبرا يامطالعه يط يليپردازد. پاشا و اسماعيان ميپاسخگو

مه کردن استفاده يکرونباخ و دو ن ياس از دو روش آلفاين مقيا ييايپا

به  4/0آن  ييو روا 71/0و  75/0ب يبه ترت هاآنردند که مقدار ک

اس با ين مقيا ييايز پاين يپژوهش برنا و سوار در .(19) دست آمد

از  يج حاکيگزارش شد و نتا 73/0کرونباخ  يب آلفاياز ضراستفاده 

پژوهش  ياجرا يبرا (20) .اس بودندين مقيمناسب ا ييروا

ته اخالق دانشگاه تهران يقات و کميتحق ياز شورا يحاضراجازه کتب

 اخذ شد. IR.UT.PSYEDU.REC.1401.060با کد 

 SPSS افزارنرماز  هاداده وتحليلتجزيه ين پژوهش برايدر ا

ي آماري توصيفي )ميانگين و هاآزمون استفاده شد. 21نسخه 

                                                           
1 Perlman, Peplau 

انحراف معيار، فراواني و درصد( و تحليلي )ضرايب همبستگي 

( ≥P 05/0)ي دارمعنيپيرسون، رگرسيون خطي چندگانه( در سطح 

 ار گرفت.قر وتحليلتجزيهورد م

 

راف ابتدا ميانگين و انح متأهلزنان  ييبراي بررسي احساس تنها

ک يزنان مطابق جدول شماره  يت شناختيمعيار مشخصات جمع

اج ن سن ازدوينشان دادکمتر هايافتهموردمحاسبه قرار گرفت که 

 متأهلزن  نيترجوانسال و  40زدواج ن سن ايشتريسال و ب 12زنان 

ن سن همسر يسال سن دارند و کمتر 60 نيترمسنسال و  19

ن ي. همچنباشديمسال  67ن يشتريو ب 24 کنندگانمشارکت

(. 1سال است )جدول  40ن يشتريکسال و بين مدت ازدواج يکمتر

با سن رابطه  يياحساس تنها دهديم( نشان 2که جدول )يهمانطور

زدواج اش سن يبا افزا يعنيدارد  يبا سن ازدواج رابطه منف يول ندارد

ن احساس يمچن(. هr= -0/134) ابدييمهم کاهش  يياحساس تنها

شغل،  يرهايمتغازدواج رابطه ندارد و با  يبرا ييبا نوع آشنا ييتنها

( r= 0/187( ،)r= 0/170ب )يتعداد فرزند و مدت ازدواج به ترت

(0/132 =rرابطه ) نين ايانگيش نمره ميبا افزا يعنيرد مثبت دا 

نت وسن ر با نوع سکوين متغي. اابدييمش يافزا ييزان تنهايم رهايمتغ

با  يعنيدارد  يالت رابطه منفيبا سطح تحص يهمسر رابطه ندارد و ل

 ابدييمزن کاهش  ييزان احساس تنهايالت ميش سطح تحصيافزا

(r= -0/304همچن )يعنيبت دارد ثن با اشتغال همسر رابطه مي 

 (.r= 0/212) ابدييمش يبا شاغل بودن همسر افزا يياحساس تنها

 همسر، استفاده قوميت ت زن،يقوم يرهايبا متغ يياحساس تنها

ندارد.  دارمعني، داشتن خواهر و اوقات فراغت رابطه يمجاز ياز فضا

داشته و با  ييبا احساس تنها يالت همسر رابطه منفيسطح تحص

 ابدييمزنان کاهش  ييزان تنهايالت همسر ميحصش سطح تيافزا

(r= -0/211مذهب و ب .)ينفم ريتأثب يبه ترت يماري (r=-0/148) ،

(r=- 0/262ول )زنان  ييحساس تنهاامثبت در  ريتأثداشتن برادر  ي

 ييدر احساس تنها يارابطهنوع مذهب همسر  ( وr=0/159دارد )

(r= 0/061ندارد ) ارد ر دين متغيبا ا يمنف همسر رابطه يماريب يول

(r= -0/188.) 

با انجام تحليل رگرسيون  يياحساس تنها يهاکننده ينيبشيپ 

اين  ( براي3تعيين شدند )جدول  گامبهگامچند متغيره با روش 

و متغيرهاي مستقل شامل سن،  ييمنظور متغير وابسته احساس تنها

زدواج، نوع تأهل، تعداد فرزندان، سن ا زمانمدتسطح تحصيالت، 

ازدواج، شغل، تعداد فرزند، مدت ازدواج، نوع سکونت،  يبرا ييآشنا
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 قوميت الت همسر،يزن، تحص قوميت همسر، اشتغال سن همسر،

، داشتن برادر، يمجاز ياز فضا استفاده ،يماري، بمذهب همسر،

همسر وارد مدل  يماريهمسر، ب مذهب داشتن خواهر، اوقات فراغت،

عدم اشتغال  يرهايمتغب يبه ترت (3) شماره جدولشدند. بر اساس 

(، شغل زن =CI= ،399/21ß %14:95/ 964 -835/27همسر )

(406/8-317/3 :95  %CI= ،862/5 ß=مذهب ،) (942/5-

082/0:95  %CI=، 012/3 ß= 654/4)(، محل سکونت -

624/0:95% CI= ،639/2ß= 023/0:95 -302/0)( و سن همسر% 

CI= ،163/2ß=)  در زنان  يياحساس تنها يکننده ينيبشيپعوامل

ت مدل ارائه يبرازش مدل کفا يهاشاخصن يبودند. همچن متأهل

 شده را نشان داد.

 يتحت بررس متأهلزنان ک يدموگراف يکم يرهايمتغ يفيتوص يهاآماره 

  نيکمتر نيشتريب نيانگيم انحراف استاندارد

 سن 19 60 32/36 82/8

 سن ازدواج 12 40 09/22 5

 مدت ازدواج 1 40 35/14 76/8

 سن همسر 24 67 41 82/8

 

 متأهلزنان  يت شناختيو مشخصات جمع ييضريب همبستگي بين احساس تنها 

 يياحساس تنها ريمتغ

 05/0 سن-1

 -134/0 * سن ازدواج -2

 -015/0 ازدواج يبرا يينوع آشنا -3

 0/ 187** شغل -4

 170/0 * تعداد فرزند -5

 0/ 132* مدت ازدواج -6

 119/0 نوع سکونت -7

 - 304/0 ** التيسطح تحص -8

 076/0 سن همسر -9

 0/ 212** عدم اشتغال همسر -10

 - 085/0 ت زنيقوم -11

 -211/0 ** الت همسريتحص -12

 002/0 ت همسريقوم -13

 -148/0* مذهب -14

 262/0 ** يماريداشتن ب -15

 -019/0 يمجاز ياز فضا استفاده -16

 159/0* داشتن برادر -17

 126/0 داشتن خواهر -18

 001/0 اوقات فراغت -19

 061/0 مذهب همسر -20

 0- /188 همسر يماريب -21

P<0.001**, P<0.05* 
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 متأهل در زنان ييکننده احساس تنها ينيبشيپ يمولفه هايسهم نسب 

UB LB P يآزمون آمار Beta SE B  گام 

 5 عدم اشتغال همسر 399/21 265/3 460/0 554/6 001/0 964/14 835/27

 شغل زن 862/5 291/1 205/0 541/4 001/0 317/3 406/8

 مذهب 012/3 486/1 083/0 026/2 044/0 942/5 082/0

 محل سکونت 639/2 022/1 111/0 582/2 010/0 654/4 624/0

 سن همسر 163/0 071/0 141/0 298/2 022/0 023/0 302/0

R=0/376, R2 = 0/141, Adjusted R=0/130, F=11/865, (df1=3, df2=216)  

UP= Upper Bound, LB= Lower Bound, SE= Std. Error 

 

 يرهايمتغبر رابطه  يهدف پژوهش حاضر مبن يدر راستا

ن سن و احساس يب هايافته، ييو احساس تنها يت شناختيجمع

که  يقيدر تحقکه  يصورت در نشان نداد، يرابطه معنادار ييتنها

ر سن و ين متغيانجام شد، رابطه معنادار مثبت ب 1کنز يتوسط و

زان احساس ين است که ميانگر ايده شد که بيد يياحساس تنها

ت يفيش سن کيافزا يعبارتبه  ابدييمش يش سن افزايبا افزا ييتنها

ش يباعث افزا توانديمو  دهديمقرار  ريتأثرا تحت  يروابط اجتماع

ن راستا پژوهش يدر هم .(21) ن افراد شوديب يکيزيف يفاصله گذار

 هاآن. در پژوهش داديممشابه را نشان  يارابطهز ين 2کتوريانگ و وي

 يو مثبت دارمعنيو سن رابطه  يين احساس تنهايآورده شده که ب

ش يهم افزا يير سن، احساس تنهايش متغيبا افزا يعنيده شد يد

 .(22) ابدييم

 يرابطه منف يين سن ازدواج و احساس تنهايدر پژوهش حاضر ب

ر ين تأخياز آن است که ب يمطالعه عموزاد حاک يوجود داشت ول

رابطه  يليالت تکميان تحصيدر دانشجو ييسن ازدواج و احساس تنها

ل ياشتغال به تحص ليبه دلن تفاوت يد ايوجود ندارد شا يمعنادار

 نيانگيش ميگزارش شد افزا ياعهمطال. در (23)ان باشد يدانشجو

و  ييتنها احساس ه تجربهبدر دختران  يسالگ 25به  ازدواج سن

 .(24) شوديممنجر  ين فرديضعف مهارت در روابط ب تيدرنها

 ييو احساس تنهاازدواج  يبرا يينوع آشنان يدر پژوهش حاضر ب

 کنندگانمشارکتزان يد اگر ميامد، شاين به دست يارتباط معنادار

ن يان کرد که بيب 3ريرا دميز شديمده يد يگريجه ديشتر بود نتيب

وجود دارد. در  دارمعنيرابطه  ييبا نوع/سبک آشنا يياحساس تنها

وه مدرن انتخاب کرده است يمسر خود را به شکه فرد ه ييهاازدواج

                                                           
1 Wickens 
2 Yang, Victor 

دارند و  ييباال ييزناشو ي، سازگاراندداشتهقبل از ازدواج  ييو آشنا

گزارش کرد زنان  ي. مراد(25) شونديم ييکمتر دچار احساس تنها

ن ازدواج کرده بودند يت والديمدرن و بدون رضا صورتبهکه  يمتأهل

ت يخود شکا ييو با خانواده مبدأ خود ارتباط نداشتند از احساس تنها

 ين پژوهش اشاره کردند که برايدر ا کنندگانشرکت .داشتند

؛ شونديممتوسل  ياديز هايراهخود به  ييکاهش احساس تنها

 يهاشبکهش ازحد از يستفاده بشتر با دوستان، ايمانند ارتباط ب

مورد از مصاحبه شوندگان اشاره  چند به فرزندان، يو وابستگ يمجاز

 يند وقتيگويبه زنانشان اعتماد ندارند و م هاآنکردند که همسر 

، پس ير پا بزاريبه زيه غريخانواده خودتو به خاطر  يحاضر شد

اعتماد ن مسئله ي. همير پا بذاريمن رو هم ز يبه راحت يتونيم

همسر  يکه زن و شوهر مسائل خودشان را برا شوديمنداشتن باعث 

 را درک کند يشتريب ييجه فرد احساس تنهايبازگو نکنند و درنت

(26). 

 يين شغل و احساس تنهايج پژوهش حاضر اعالم کرد که بينتا

ج مطالعه سروش يدرنتا کهدرحاليرابطه مثبت و معنادار وجود دارد. 

در زنان شاغل و  يين احساس تنهايب يو همکاران تفاوت معنادار

ر شاغل وجود نداشت. نمره احسـاس تنهـايي اجتماعي و عاطفي يغ

کـل زنـان  نمرهدر  حالدرعين و ود.در ميان پاسخگويان زيـاد نب

در  ييافت نشد. احساس تنهايشـاغل و غيرشاغل تفاوت معناداري 

که شغل در احسـاس تنهايي اجتماعي  يبه صورتابعاد متفاوت بود 

واقع شد و زنان شاغل نسبت به زنـان غيرشـاغل احسـاس  مؤثرزنان 

 ازنظررشـاغل و زنـان غي کردنديمتنهـايي اجتماعي کمتري تجربه 

 تأثيرياجتمـاعي تنهاتر بودند. شغل در احسـاس تنهايي عاطفي 

عـاطفي  تيموردحمار شاغل ينداشت زيرا زنان چه شاغل و چه غ

3 Demir 
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چ ارتباط يه1موتو يق آري(. در تحق2) خـانواده و دوستانشان بودند

ا يزنان مشاهده و  يين شغل همسر و احساس تنهايب يمعنادار

ن يب ي. اما در پژوهش حاضر ارتباط معنادار مثبت(27) گزارش نشد

دو برابر بودن  احتماالًمشاهده شد.  ييشغل همسر و احساس تنها

ن يج ايل تفاوت نتايموتو دليدر پژوهش آر کنندگانمشارکتتعداد 

 دو پژوهش باشد.

ن تعداد يمثبت ب يرابطهپژوهش حاضر نشان داد که  هاييافته

نه بر اساس ين زميزنان وجود دارد. در ا ييفرزندان و احساس تنها

 يپژوهش چه افراد کنندگانشرکتپور، اکثر يمان زاده و عليمطالعه ا

که از فرزندان  يبرخوردار بودند و چه کسان يکه از فرزند کمتر

افته ي. که با اندکردهرا تجربه  ييبرخوردار بودند احساس تنها يشتريب

 ازحدبيشفرصت  شايد تخصيص. (28) پژوهش حاضر مطابقت ندارد

زنان با  يت فرزند باعث کاهش ارتباط عاطفيبه مراقبت و ترب

بر  يد کرده باشد. وليرا تشد ييهمسران شده باشد و احساس تنها

برحسب  ييو همکاران، احساس تنها يج مطالعه مظاهرياساس نتا

 هايتفاوت، تعداد فرزندان و سابقه کار همسر يمختلف سن يهاگروه

ک يهمسران در بعد رمانت يياحساس تنها و بيشتريندارد  دارينيمع

شتر در تمام يبا فرزندان کمتر در معرض خطر ب ترجواناست. زنان 

 يز عوامليو همکاران ن يدرينظر ح به .(29) هستند ييابعاد تنها

 با همسر و فرزند يمانند تماس مکرر با فرزندان و بستگان و زندگ

د ياعتقاد دارد شا 2لئو .(30)را کاهش دهد  يياحساس تنها توانديم

 هاآنن است که يدر زنان ا ييل باال بودن احساس تنهاياز دال يکي

 يتيمنبع حما عنوانبهخانواده و دوستان را  يچون فرزندان، اعضا

 شانيعاطفو  يبعد روح هاآن، به دنبال از دست دادن داننديمخود 

هستند  يشاک ييو از احساس تنها رديگيمر قرار يشتر تحت تأثيب

(31). 

و  يين احساس تنهايپژوهش حاضر نشان داد که ب هاييافته

فاطمه و  ياعتقاد بن بهوجود دارد يرابطه مثبت ييزناشو هايسال

شتر احساس يگذرد زن و شوهر بيهر چه از ازدواج ميطاهر

. (32) اندرا از دست داده همسرانشان يکنند که رفاقت و دوستيم

شوهران اظهار  درصد44زنان و  درصد42کا يک مطالعه در آمريدر 

گر يکديبار با کيدر روز  ازدواج الاقل ياند که در ابتداکرده

و با هم  آرامي گفتگوپرداختند و با ي، به تبادل افکار مدنديخنديم

. بر (33) افتين روابط کاهش يبا گذشت زمان ا يکردند. وليکار م

 يميک و صميجان و عواطف در روابط نزديارتباطات، ه ياساس تئور

ان همسران در يم يدارند. تجارب عاطف يمانند ازدواج نقش اساس

                                                           
1 Arimoto 
2 Liu 
3Mellor 
4 Turan, Durgun 

گر وابسته بوده و يکدين به ي، زوجافتدميگر اتفاق نيکديانزوا از 

 کههنگاميگر دارند. يکدياست که از  يرفتارشان منوط به انتظارات

ده يخود را ناد يک زندگيشر يهاخواستهن، انتظارات و ياز زوج يکي

در فرد مقابل  يجانات منفيه گيريشکلا نقض کند، باعث يرد يبگ

در فرد شود  ييل به احساس تنهايتبد يبعد از مدت توانديمشده که 

دگاه ين ديکه ا ابدييمت فرد کاهش ين اتفاق سطح رضايا درنتيجهو 

که  ي. کسان(9) در رابطه با انتظارات است يدگاه شناختيمطابق با د

هستند. بر  يکمتر يشادمان ت ويرضا يدارند، دارا يياحساس تنها

منجر  ين احساس به مدت طوالني، داشتن ايآورد شناخت ياساس رو

 کفايتيبين احساس يو خود ا گردديمدر فرد  کفايتيبيبه احساس 

که  يزد. افراديرا در فرد برانگ ياز احساسات منف يانبوه توانديم

ا ابراز جانات خود رياحساسات و ه عموماً، کننديم يياحساس تنها

جانات خود را با يه توانندينمکه  کننديمتصور  گونهاينو  کنندينم

ن يگران قادر به درک اينکه ديا ايو  بگذارندان يدر م يگريفرد د

نه دور شدن يزم مروربهن افکار و احساسات يستند و اياحساسات ن

 .(34) کنديمفراهم  يکديگر ران از يزوج

نداشت  يارابطهن مطالعه با نوع سکونت يدر ا يياحساس تنها

. (35)که در تهران انجام گرفت همسو است  يامطالعهج يکه با نتا

را اعالم  يج مشابهيز نتاين 4وتورن و دورگن (36)و همکاران  3ملر

ش نشان داد که ارتباط و همکاران يفوج يمطالعه ي. ول(37) کردند

با خانواده وجود  يو زندگ يين احساس تنهايب يو معنادار يمنف

و  شوديمکه صرف گذراندن با خانواده  ين زمانين بيدارد. همچن

ن احساس يب عالوهبهو  شوديمده يد يرابطه منف يياحساس تنها

ن معنا که يوجود داشت به ا يبا همسر رابطه منف يو زندگ ييتنها

زان احساس يکند، م يرا صرف همسر و زندگ يشتريهرچه زمان ب

ن يو همکارانش ب 5نگيدر پژوهش س .(38) ابدييمکاهش  ييتنها

اعالم کردند که نشان  يو نوع سکونت رابطه معنادار يياحساس تنها

 يير مستقل با احساس تنهايمتغ عنوانبهمحل سکونت  داديم

ز نشان داد يو همکاران ن 6شينيق کلي. تحق(39) کنديم يهمراه

زان احساس يم ييدر شناسا يمهم يکننده ينيبشيپمحل سکونت 

 داريمعني يرابطهقات خود به يز در تحقين 7. چو(40) است ييتنها

ن در ي. همچن(41) و محل سکونت اشاره کرد يين احساس تنهايب

و محل  يين احساس تنهايب 8توسط تزووارا و کوپدره يامطالعه

سکونت با  محل تأثيرگذاريگزارش شد که  يسکونت رابطه معنادار

 .(42) کرديمر ييتغ ييزان احساس تنهايو م يسن يهاگروه

5 Singh 
6 Kılınç 
7 CHO 
8 Tzouvara, Kupdere 
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ن سطح يب يرابطه معنادار و منف گرفتهانجامدر مطالعه 

ش يکه با افزا ين معنيگزارش شد به ا ييالت و احساس تنهايتحص

 در مطالعه .ابدييمکاهش  ييزان احساس تنهايالت، ميسطح تحص

وه بودن زنان و يت بيالت و وضعيو تحص يين احساس تنهايب 1انگي

ج عنوان کرد که ينتا وهعالبهافت شد. ي يجنس ارتباط معنادار

را  يکمتر ييزنان باالتر باشد، احساس تنها هرچقدر تحصيالت

الت زنان يحاضر اعالم کرد که تحص مطالعه تجربه خواهند کرد.

 يابيارز يبرا ييقو يکننده ينيبشيپو  تأثيرگذارفاکتور  توانديم

الت به زنان کمک يتحص يدر زنان باشد. به عبارت يياحساس تنها

ت يريرا جستجو و اوقات فراغت خود را مد يبهتر هايراهتا  کنديم

چ يرفعت ه هاييافتهرا کاهش دهند. برعکس،  ييو احساس تنها

الت نشان يو سطح تحص يين احساس تنهايرا ب يارتباط معنادار

ل تفاوت در يدل کنندگانارکتمش يت شغليوضع شايد .(43)نداد 

 يج جالبيش نتاينيقات کليدر تحق يول باشد پژوهشن دو يج اينتا

الت پدر و مادر يگزارش کردند که تحص هاآنبه دست آمد، 

از  يکي عنوانبهفرزندان است و  يياحساس تنها يکننده ينيبشيپ

ن در ي. همچن(40) شوديممستقل مهم در نظر گرفته  يرهايمتغ

و  يرابطه منف ييهمسر و احساس تنها التحاضر تحصيمطالعه 

الت همسر، يش تحصيبا افزا يرا نشان دادند به عبارت يمعنادار

مردان  آگاهيش يگر افزايد ي. به معناابدييمزنان کاهش  ييتنها

 .شوديمشتر به همسرانشان محسوب يتوجه ب يبرا يفاکتور مهم

 يينهابا احساس ت يارابطهت زنان و همسران آنان ينوع قوم

و همکاران  ينيو پژوهش حس(44) ينيج مطالعه شاهيبا نتا که ندارد.

 دو نيا در يتيقوم تشابه به علت توانديم که در (45) همسو بود

ق خود مطرح يو همکاران در تحق 2رنين راستا بايدر ا .باشد منطقه

و استفاده از  ييبا احساس تنها يت رابطه معناداريکردند که قوم

از است ينه نين زميدر ا يشتريب يهاپژوهشندارد و  يشبکه مجاز

 صورتبهت ينژاد/قوم 3. بر اساس مطالعات ژنگ وو(46) رديانجام گ

ن مختلف يدر سن ياست ول تأثيرگذار ييبر احساس تنها غيرمستقيم

 4ن پژوهش کالرکي. و همچن(47) متفاوت است يزان اثرگذاريم

وجود  يت ارتباط معناداريقوم و نوع يياحساس تنها نينشان داد ب

 . (48) دارد

داشتند که  يو معنادار يارتباط منف يياس تنهامذهب و احس

و مذهب  يين احساس تنهايان کرد که بيب 5وبانوينه سين زميدر ا

مذهب افراد را در برابر  يعنيگزارش شده است که  داريمعنيرابطه 

                                                           
1 jung 
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رفتن به اماکن  حالدرعينو  کنديممحافظت  يياحساس تنها

مذهب و کاهش احساس ت يدر تقو تأثيرگذارفاکتور  عنوانبه يمذهب

و همکاران اظهار  6ميريلديين موضوع ي. همسو با ا(49) است ييتنها

 داريمعنيو  يو مذهب رابطه منف يين احساس تنهايکردند که ب

 يي، احساس تنهاترمثبت يو هرچقدر فرد مواجه مذهب شدهدهيد

 .(50) شوديم تريقوفرد  يبرا يزندگ يکمتر است و معنا

ن يدر مطالعات خود نشان دادند، ب يو هاشم يافشار طورهمين

مشاهده شده  معنادار يرابطه منف ييو احساس تنها يمقابله مذهب

ش، توکل و يايمثل دعا و ن ي، از منابع مذهبيدر مقابله مذهباست. 

مقابله  درواقع. شوديمره براي مقابله استفاده يتوسل به خداوند و غ

ت با يميش صمي، جهت جستجوي معنا، افزايدرون ي، منبعيمذهب

و کسب آرامش است که در کاهش  يافت مفهوم زندگيخدا، در

 .(51) دارد يينقش بسزا يياحساس تنها

و  يمارين داشتن بيو همکاران ب 7لسونيقات ويتحق بر اساس

ج يوجود دارد که همسو با نتا يمعنادار يرابطه منف يياحساس تنها

و  يمارين داشتن بي. در مطالعه حاضر بستينحاضر  هاييافته

 8نيجه، سين نتيرابطه مثبت وجود دارد همسو با ا ييهااحساس تن

و  يو سالمت عاطف يين احساس تنهايز معتقد است که بين

با  ييو احساس تنها وجود دارد يارتباط معنادار ينيبال يامدهايپ

 بر اساس ولي .(52) مزمن همراه است يخطر ابتال به اختالل افسردگ

 ييو احساس تنها يمارين داشتن بيو همکاران ب 9لسونيقات ويتحق

حاضر  هاييافتهج يوجود دارد که همسو با نتا يمعنادار يرابطه منف

 .(53) ستين

با احساس  يمجاز يستفاده از فضامطالعه حاضر نشان داد ا

و همکاران در پژوهش خود ابراز  يوثوق ولي ندارد. يارابطه ييتنها

 يمجاز يهاشبکهبا استفاده از  نيمتأهل يين احساس تنهايکردند، ب

و استفاده از صفحات  شوديمده يد يم و معناداريارتباط مستق

حساس زان ايم ييدر شناسا ييباال يکنندگ ينيبشيپ يمجاز

 يفضا از ش استفادهين معنا که افزايدارد. به ا نيمتأهل ييتنها

 .(54) شوديم متأهلن يزوج ييش احساس تنهايباعث افزا يمجاز

و  افتيدستج ين نتايمشابه به هم يدر پژوهش يپازوک همچنين

و  يين احساس تنهايب يميو مستق دارمعنيعنوان کرد که ارتباط 

جه استفاده يوجود دارد و نت ياجتماع يهاشبکهزان استفاده از يم

اشخاص  يعني شوديم يينترنت منجر به حس تنهايا ازحدشبي

و تعامالت  شونديممشغول  يخارج يهارسانهشتر به استفاده از يب

6 Yıldırım 
7 Wilson 
8 Sin 
9 Wilson 
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 يايرا در دن يياحساس تنها يکم کرده و پس از مدت با ديگرانرا 

درتاج همسو با مطالعه حاضر  حالنيباا .(55) کننديمتجربه  يواقع

 ياجتماع يهاشبکه زان استفاده ازيبا م يين احساس تنهايابراز کرد ب

ن يهمچن(56)وجود ندارد  داريمعنيرابطه  ييتنهاارتباط  يمجاز

زان استفاده از صفحات ين ميگر او نشان داد که بيج مطالعه دينتا

رابطه  يعاطف-ياجتماع ييبا هر دو مؤلفه احساس تنها يمجاز

فرد در چهارچوب  ياساس يازهاين ازآنجاکه .(57)ندارد  داريمعني

از فرد را يعدم رفع ن يين احساس تنهاي. اشوديمخانواده ارضاء 

 ينيگزيجا يمجاز ي. لذا فضاانگيزدبرميدرصدد جبران کمبودها 

که در  يب فردين ترتي. بدگردديماز در خانواده يارضاء ن يبرا

که در کنار خانواده  يشتر زماني، بکنديم ييخانواده احساس تنها

و  يارينه شهرين زمي. در اگذرانديم يمجاز ياست، را در فضا

افراد را  يمجاز ياز فضا ازحدبيشهمکاران اظهار داشتند استفاده 

آنان موجب  يو خانواده دور و با تسلط بر زندگ اجتماعياز تعامالت 

  .(58) شوديم يياحساس تنها

مطالعه حاضر نشان داد داشتن برادر رابطه مثبت با احساس 

ز عنوان کرد ين 1ماتيجا کا،ين مطالعه واليبا ا همسو زنان دارد. ييتنها

وجود  ريدامعنيو داشتن خواهر و برادر رابطه  يين احساس تنهايب

 يبرا يخوب يکننده ينيبشيپدارد و رابطه خواهران و برادران 

 يرهايمتغن يو همچن باشديم ييزان احساس تنهايم ييشناسا

 ينيبشيپ عنوانبهد را يو تمج تحسين افت توجه،يدر يرقابت برا

 .(59)اعالم کرد  يدر روابط خواهر و برادر يياحساس تنها يکننده

 يين احساس تنهايب يارتباط معنادار و منف 2يدر پژوهش پانزت ولي

با  ييحساس تنهاا حالدرعينو روابط خواهر و برادر وجود دارد 

 دارمعنين ارتباط يتوجه والد سر دريافتبر  يبرادر-رقابت خواهر

و خرده  يين احساس تنهايب ديگويم 3ين کلني. همچن(60) دارد

 يبا تعداد خواهر و برادران رابطه معنادار يعاطف ييتنها يهااسيمق

که دو خواهر و  يکسان يعاطف يين صورت که تنهايوجود دارد به ا

ش از سه خواهر و برادر يکه ب يسه با افراديبرادر و کمتر دارند در مقا

منطقه و  نيبا توجه به فرهنگ حاکم در ا. (61) شتر استيدارند، ب

 ايو  ستندياغلب مردان با حضور زنان در خارج از خانه موافق ن نکهيا

فاکتور  نيلذا ا دانندينمبانوان  درشانرا  هاتيفعال يانجام بعض نکهيا

داشتن خواهر  يزنان شده است. ول شتريب ييجر به احساس تنهامن

و  ينينه مطالعه شاهين زمي. در اندارد ييبااحساس تنها يارابطه

که حمايت اجتماعي کافي و مناسب از  يهمکاران نشان داد افراد

کمتر از احساس تنهايي  کردنديمسوي خانواده و دوستان دريافت 
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به اين نکته توجه داشت که برخورداري  . در زنان بايدبردنديمرنج 

از حمايت اجتماعي مناسب از جانب خانواده منجر به داشتن حس 

بودن در مورد آن، پذيرش آن و ميل به  بينخوشتعلق به جامعه، 

، که اين موضوع بر اهميت روابط با شوديممشارکت بيشتر در آن 

 .(44). گذارديمصحه  شانخانوادهکيفيت بين زنان و 

ن اوقات فراغت و احساس يب يدر پژوهش حاضر رابطه معنادار

از مطالعات  آمدهدستبهج يطبق نتا کهدرحاليده نشد يد ييتنها

ارتباط  يدارا ييو همکاران، اوقات فراغت و احساس تنها 4بسونيگ

ش زمان اوقات فراغت، احساس يبا افزا يعنيهستند  داريمعني

 يفراغت يهاتيفعالافراد در  هرقدر .ابدييمکاهش  شدهتجربه ييتنها

 ييشتر شرکت کنند به همان اندازه احساس تنهايب يو اجتماع

 کننديمو همکارش ابراز  5ن تزوواراي. همچن(62) ابدييمکاهش 

 يبرا يکننده مثبت ينيبشيپ عنوانبهاوقات فراغت فعال در اصل 

و رشد  يجاد شاديو در ا شوديممحسوب  يطات اجتماعارتقا ارتبا

ن يب يمنف يرابطه هاآن يقيدر شواهد تحق يدارد ول يينقش بسزا

با احساس  ارزشبيهوده و يب يبدن يهاتيفعال، ياوقات فراغت انفراد

ش يافزا باعث هاتيفعال گونهاينمشاهده شد و نشان داد که  ييتنها

 .(42) شوديم يياحساس تنها

ت يجمع يرهايمتغ يببر سهم نس يج پژوهش حاضر مبنينتا

 شغل سکونت، نوع ر شغل،يب متغيترت به نشان داد که، يشناخت

 يين سهم را در احساس تنهايشتريمذهب ب همسر و سن همسر،

 يکننده اصل ينيبشيپ 6کهيدر مطالعه ت يداشتند. ول متأهلزنان 

، سطح يماري، بتأهلت يوضع يرهايمتغب ي، به ترتيياحساس تنها

مزمن، سن، درآمد و  يهايماريب، يملکردالت، اختالل عيتحص

ر سن در هر دو پژوهش يساکن در منزل بود که متغ تعداد افراد

متفاوت  به علتد ين تفاوت شايل ايکننده بودند. دل ينيبشيپ مؤلفه

در  7. نتو(63) ن دو مطالعه نسبت داده شوديبودن جامعه هدف در ا

ن سهم از يشتريکه در پرتغال انجام داد نشان داد سن ب يقيتحق

به خود  يياحساس تنها ينيبشيپرا در  يت شناختيمشخصات جمع

ش يافزا يينهاش سن، تين بود که با افزايانگر ايب داد واختصاص 

ت يجمع يرهايمتغه انجام گرفت يکه در ترک يامطالعه. (64) ابدييم

. (65)داشت  ييهااحساس تن ينيبشيپن سهم را در يکمتر يشناخت

، سطح تأهلت يب وضعيگزارش کرد در مطالعه آنان به ترت 8مجبوياب

 يماريو ب يت اجتماعيالت، تعداد فرزندان، نوع سکونت، حمايتحص

 ن سهم را داشتنديشتريب تنهاييبهتجر ياهکنندهينيبشيپ عنوانبه

را  شناسيروانن ياز به مشاورين مطالعه نيا يهاافتهين، ي. بنابرا(66)

5 Tzouvara 
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 جهت از ازدواج شيپ ت مشاورهيدر مورد اهم يبخش آگاهي يبرا

را نشان  ييبهبود تعامالت زناشو يبرا نيزوج و آموزش ينيهمسرگز

 دهد.يم

 

احساس  در مفهومرتقا اطالعات به ا ين مطالعه کمک مهميا

کند که يف ميرا توص يتيجمع يرهايرا متغيکند، زيم ييتنها

از زنان  يک نمونه تصادفيدر ييکننده تنهاينيبشين پيشتريب

، به خانواده ميتحکجهت  شود کهمي هيتوصهستند.  متأهل

 ينيدرست همسرگز يارهايمعش از ازدواج و توجه به يپ هايمشاوره

گروه  در اين يامشاوره خدمات يطراح درهرحال ه شود.ت دادياهم

 مهارت غلبه بر احساس ن بتواننديمشاور تا رسديمبه نظر  يضرور

را  ييت روابط زناشويفيک دهند و آموزش متأهلرا به زنان  ييتنها

 يياز وقوع تنها يريجلوگ يبرا ين نقش مهميمشاور بهبود ببخشند.

 يکه انسجام اجتماع يوان متخصصانعنن بهينده دارند. مشاوريدر آ

به  يدگيرس يدهند، افراد و ساختارها را برايافراد را ارتقا م

ق يد از طريکنند، باير ميش رفاه درگيو افزا يزندگ يهاچالش

 يدگيزنان رس تنهاييبه يگرو واسطه يگريانجيت، مذاکره، ميحما

ر سطوح د يت بهداشت عموميک اولوي عنوانبهرا  ييو تنها کنند

 رند.يدر نظر بگ يو محل يمل

 

 

شهرستان اروميه انجام  متأهلاجراي اين پژوهش در ميان زنان 

به  .ر افراد بايد احتياط نموديبه سا هايافتهتعميمگرفت لذا در 

با استفاده از روش پژوهش کيفي  شوديمپژوهشگران آتي پيشنهاد 

 ينيبشيپنقش اصلي در  تواننديمساير عوامل اصلي و زيربنايي که 

 زنان را استخراج نمايند. يياحساس تنها

 

قات يمورد تصويب معاونت تحق نامهپاياناين پژوهش در قالب 

از تمام  وسيلهبديندانشگاه تهران انجام شده است.  يو فناور

اران شاغل در مراکز جامع سالمت که با و همک کنندگانمشارکت

 .دينمايم ينمودند سپاسگزار ين مطالعه همکاريپژوهشگران ا
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Abstract 
Background & Aim: One of the critical issues that are considered in women's health is loneliness, its 

causes, and correlated factors. Thus, the purpose of this study was to determine the predictors of 

loneliness among women in Urmia. 

Materials & Methods: In this descriptive-analytical and cross-sectional correlational study, 220 married 

women living in Urmia were selected through cluster sampling. The UCLA loneliness questionnaire 

was used in addition to the demographic questionnaire to collect data in this research. Data were 

analyzed using SPSS version 21 statistical software as well as descriptive statistical tests (mean and 

standard deviation, frequency, and percentage), and analytical (Pearson correlation coefficients and 

multiple linear regression) at a significant level of P≤0.05. 

Results: The results showed that the minimum age of marriage for women was 12 years and the 

maximum age of marriage was 40 years. Also, the youngest married woman was 19 years old and the 

oldest one was 60 years old. Furthermore, the minimum age of the spouses of the participants was 24 

and the maximum age was 67 years. A step-by-step multiple linear regression model also revealed that 

variables of Husband's lack of employment (ß=21.399), women’s occupation (ß=5.862), religion 

(ß=3.012), type of residence (ß=2.639) and spouse's age (ß=0,163) had the largest contribution in the 

sensitive prediction of loneliness. The regression model excluded other demographic variables. 

Conclusion: This study shows that demographic variables such as husband's lack of employment, 

women's occupation, type of residence, spouse's age, and religion have the greatest contribution in 

predicting married women's feeling of loneliness. It is recommended that in order to strengthen the 

family, importance should be given to pre-marriage counseling and the right criteria for choosing a 

spouse. However, it seems necessary to design counseling services in comprehensive health centers for 

this group so that counselors can teach married women how to overcome loneliness and improve the 

quality of marital relationships. 

Keywords: Demographic Variable, Loneliness, Married Women 
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