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Abstract
Introduction: This research was aimed at surveying the relationship between attachment, selfconcept and loneliness in the secondary school students of Eastern Bandpey, Babol, Iran.
Methods: The study was descriptive and correlation in which 278 students (139 girls and 139
boys) participated by filling out Hazan and Shaver Interest Style Questionnaire, Rogers SelfConcept Scale and UCLA Loneliness Scale. The data were analyzed using the statistical
technique of regression.
Results: The results showed that there was a meaningful relationship between attachment and
feeling style, but there was no relationship between attachment style and self-conception. There
was also a significant inverse relationship between self-conception and loneliness.
Conclusion: Attachment style was a stronger predictor of loneliness than self-conception.
Keywords: Attachment style, self-conception, loneliness
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صفحات1-10 :

رابطه بین سبك دلبستگي ،خودپنداره و احساس تنهايي
در میان دانشآموزان مقطع متوسطه دوم

 -1عضو هیات علمی گروه روان شناسی ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران .نویسنده مسئولh.naderi@umz.ac.ir :
 -2کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دبیر آموزش و پرورش منطقه بندپی شرقی .بابل ،ایران.
 -3کارشناسی ارشد بالینی

چکیده
مقدمه :هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک دلبستگی ،خودپنداره و احساس تنهایی دانشآموزان متوسطه دوم بخش بندپی
شرقی شهرستان بابل بود .به هر حال پژوهش هاي انجام گرفته مربوط به احساس تنهایی در سال هاي اخیر رشد قابل توجهی را نشان
میدهد.
روش بررسی :روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و نمونه مورد بررسی  278دانشآموز (139دختر و 139پسر) می-
باشد که با روش نمونهگیري تصادفی خوشهاي چند مرحله اي انتخاب شدند و با تکمیل پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگساالن هازان
و شیور ،خودپنداره راجرز و احساس تنهایی  UCLAدر این پژوهش شرکت کردند.
یافتهها :براي تحلیل دادهها از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک دلبستگی و احساس رابطهي معنادار وجود دارد .بین سبک دلبستگی و
خودپنداره رابطه معنادار وجود ندارد .بین خودپنداره و احساس تنهایی رابطه معکوس معنادار وجود دارد .سبک دلبستگی نسبت به
خودپنداره پیشبینیکننده قويتري براي احساس تنهایی است.

كلید واژهها :سبک دلبستگی ،خودپنداره ،احساس تنهایی.
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شناختی سازگارانه را در مراحل بعدي رشد فراهم می-

مقدمه
سازي براي رشد همه جانبه فرد و تربیت انسانهاي سالم،

پژوهشهاي انجام شده در زمینهي سبکهاي دلبستگی

کارآمد و مسئول براي ایفاي نقش در زندگی فردي و

نوزادي ،هازان و شیور )1987(4سبکهاي دلبستگی

اجتماعی است .از آنجایی که دانشآموزان به عنوان

بزرگساالن را در سه طبقه ارائه دادند )1 :دلبستگی

رکن اساسی نظام آموزشی کشور نقش ویژهاي دارند؛

ایمن )2 ،دلبستگی مضطرب -دوسوگراو  )3دلبستگی

توجه به این قشر از جامعه ،باروري و شکوفایی هرچه

اجتنابی .بالبی(1977و  )1988عقیده داشت چنانچه

بیشتر نظام آموزشی و تربیتی جامعه را موجب میگردد

مراقبت از کودك با حساسیت همراه نباشد ،دلبستگی

(میلر1982 ،1؛ ترجمه مهرمحمدي.)1392 ،

ناایمن در کودك شکل میگیردو الگوهاي عملی

نوجوانی دورهاي از زندگی است که در آن

درونی او از دیگران به عنوان افرادي دست نایافتنی و

تغییرات بسیاري در فرایندهاي زیست شناختی ،روانی و

اعتماد ناپذیر خواهد بود .چنین کودکی خود را شایسته

اجتماعی به وقوع میپیوندد و تمایل براي برقراري

دریافت مراقبت همراه با حساسیت در نظر نمیگیرد.

رابطه صمیمانه و خود افشایی افزایش مییابد (شهر

اگر این ادراك ناسالم مانع از شکلگیري روابط میان

آراي .)1394 ،همچنین احساس ناپیوستگی باعث بروز

فردي حمایتکننده شود کودك را در معرض خطر

تنهایی و در برخی همراه با مشکالت شدید سازگاري

برخی مشکالت عاطفی -اجتماعی قرار میدهد ،که در

میشود (لرنر و اسپانیرف1980 ،؛ گلفاند و تتی هنوود،

کودکان تنها تجربه میشود.

1990؛ سوالنا1994 ،؛ کالپ و کلیمن1995 ،2؛ به نقل
از آقامحمدیان وحسینی.)1384 ،

خودپنداره 5از مفاهیم اساسی در روان شناسی
مدرسه است .براساس نظریه خودپنداره که از جمله

بالبی )1973-1980( 3در نظریهي دلبستگی بر این

نظریات مرتبط با خود ارزشیابی است ،خودپنداره

نکته تاکید داشت که ارتباطات اولیهي دوران کودکی،

شبکهاي از عقاید و باورهاي مثبت ومنفی درمورد خود،

سبک دلبستگی فرد را شکل میدهد و بر دیدگاه فرد

پذیرش یا رد خود میباشد .در پژوهشهاي مختلفی که

دربارهي خود ،دیگران و روش سازماندهی ارتباطات

پیرامون خودپنداره انجام گرفته است ،این مفهوم را با

میان فردي تاثیر میگذارد .بر طبق این نظریه ،تاثیر

اصطالحات متفاوتی تعریف کردهاند و برخی نیز آن را

کیفیت دلبستگی در تمام فرخناي عمر تداوم دارد و

مترادف با عزتنفس و خودتنظیمی دانسته اند(احود و

تبیین کننده تفاوتهاي فردي در زمینه روشهاي مقابله با

برواینسما .)2006 ،6آموزش و پرورش انسان گرایانه،

آزردگیهاي درونی و تنظیم روابط میان فردي است.

خودپنداره را جزء جدایی ناپذیر از یادگیري و رشد

بسیاري از روانشناسان تحولی عقیده دارند احساس

دانشآموز میداند و مدعی است که میان خودپنداره

گرمی ،اعتماد و امنیتی که حاصل دلبستگی ایمن با

مثبت با یادگیري و عملکرد تحصیلی ارتباط وجود

چهرهي اولیهي دلبستگی است ،زمینهي کنش روان

دارد؛ کار معلم را فراهم ساختن زمینه مناسب براي
دستیابی به خودپنداره مثبت و عملکرد مناسب براي

1. Miler
& 2. Lerner spanier, Gelfand, Teti Henwood, Solano, Kalp
Kelimen
3. Bowlby
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5. Self-concept
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مهمترین وظیفه آموزش و پرورش ایجاد زمینه

کند .به طور کلی بر اساس نتایج به دست آمده از
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مهرمحمدي .)1392 ،خودپنداره تحت تاثیر عوامل

اجتماعی ،دوستان اندك ،بدبینی ،ناتوانی در ابراز خود،

متعددي متحول میشود .بازخورد دیگران به ویژه

دیگر گریزي ،و درونگرایی اشاره نمود .فرانزوي و

والدین ،تعاملهاي اجتماعی ،ارتباط کودك و محیط

دیویس ،)1985( 5ارتباط منفی معنیداري بین احساس

از جمله عواملی است که خودپنداره را تحت تاثیر قرار

تنهایی و ادراك گرمی از پدرانشان را گزارش دادند.

میدهد (پورحسین و همکاران .)1381 ،

لمپرز 6و همکاران (  )1989نشان دادند که شرایط

احساس تنهایی را میتوان نارسایی و ضعف

سخت اقتصادي باعث باال رفتن میزان افسردگی و

محسوس در روابط بین فردي دانست که به تجربه

احساس تنهایی در نوجوانانی میشوند که سبک

نارضایتی از روابط اجتماعی منجر میشود (پونزتی و

فرزندپروري والدین خود را طرد کننده و ناهمسان

هومهیر .)1999 ،1آشرو پاکت )2003( 2تنهایی را

ادراك کردهاند.

آگاهی شناختی فرد از ضعف در روابط فردي و

هچت و بادم )1984( 7دریافتند ،مدت زمانی که فرد

اجتماعی خود توصیف میکنند که به احساس

در تنهایی به سر میبرد ،تعیینکننده اساس میزان

غمگینی ،پوچی یا تاسف و حسرت منتهی میشوند .در

احساس تنهایی در او نیست ،بلکه تهدید جدایی و

واقع احساس تنهایی ،عدم توانایی در برقراري و حفظ

کیفیت دلبستگی که در افراد ناایمن تجربه میشود ،در

روابط رضایت بخش با دیگران میباشد که احتماال

احساس تنهایی نقش مهمّی دارد .به عبارت دیگر در

باعث تجربه حس محرومیت میگردد (هنریچ و

احساس تنهایی ،احساس ذهنی شخص از کیفیت

گلون .)2006 ،3احساس تنهایی افراد را درگیر با

دلبستگی عاطفی صمیمی با چهره دلبستگی تاثیر بسیار

احساس خال ،غمگینی و بیتعلقی مواجه میکند و به

بیشتري از حضور نداشتن دیگران دارد .بنابراین افراد

شیوههاي مختلف بر تعامالت اجتماعی با دیگران ،نحوه

مضطرب–دوسوگرا برخالف افراد اجتنابی براي تامین

زندگی و سالمت جسمانی و روانی تاثیر میگذارد

حس خود ارزشمندي به دیگران بسیار وابستهاند و به

(هنریچ و گلون .)2006 ،به نظر الهاگین )2004( 4مبناي

این دلیل انتظار میرود در مقایسه با افراد اجتنابی

احساس تنهایی ،فاصله و شکاف بین آرمانهاي فرد

احساس تنهایی بیشتري را تجربه کنند .اگرچه در نظریه

(آنچه میخواهد) و دستاوردهاي او (آنچه به دست

بالبی دلبستگی و احساس تنهایی مرتبط به یکدیگر در

آورده است) در روابط و صمیمیتهاي بین فردي

نظر گرفته نشدهاند ،برخی از پژوهشگران معتقدند نظریه

است .هر چه این فاصله بیشتر باشد احساس تنهایی بیشتر

دلبستگی میتواند براي بررسی شکلگیري احساس

است .بررسیهاي موجود نشان دادهاند که افراد داراي

تنهایی در دوران کودکی چهارچوبی فراهم کند

احساس تنهایی داراي خصوصیاتی میباشند که از آن

(برلین 8و همکاران.)1995 ،

جمله میتوان به رضایت و شادکامی اندك ،عزت

پژوهشهاي برلین و همکاران در سال  1995نشان

نفس پایین ،از خودبیگانگی ،احساس خجالت ،دلتنگی،

داد که احساس تنهایی در کودکان ناایمن اجتنابی پایین

1. parkhuurst& Homeyer
2. Asher & paquette
3. Henrich & Gallone
4. Elhageen

5. Franzoi & Davis
6. Lempers
7. Hecht &Baum
8. Berlin
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دانشآموزان میداند (میلر1982 ،؛ ترجــمه-

احساس خأل ،کمی جاذبه ،خودداري از ارتباطات
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و در کودکان ایمن متوسط است ،اما نتایج تحقیقات

خالف دلبستگی ایمن فرزند میتوانند خودپنداره فرزند

دیگر حاکی از آن است که خود -آشکارسازي در

را پیشبینی کنند.

(میکولیسر ناچشون .)1991 ،1از آنجایی که فقدان

خودپنداره کلی با کیفیت دلبستگی به مادر مرتبط است

خود-آشکارسازي با احساس تنهایی همبستگی دارد

و همچنین نقش غیرمستقیم کیفیت دلبستگی اولیه

(استوکس)1987 ،3؛ پس انتظار میرود احساس تنهایی

مادر -فرزند بر خودپنداره تحصیلی توسط تاثیر آن بر

در افراد ایمن کمتر از افراد ناایمن گزارش شود .نتایج

ارتباطات فرزند بزرگسال در مدارس آشکار شد.

پژوهش میکولیسر و ناچشون ( )1991نشان داد افراد

در این پژوهش نیز با توجه به اهمیت سبکهاي

دلبسته ایمن به دلیل روابط رضایت بخشی که با دیگران

دلبستگی عالوه بر توجه به انواع سبکهاي دلبستگی،

دارند احساس تنهایی در آنها پایین است ،این افراد با

خودپنداره نیز مد نظر قرار گرفته است و به بررسی

خود آشکار سازي به دیگران پاسخ میدهند و به طور

رابطه سبکهاي دلبستگی ،خودپنداره و احساس تنهایی

متقابل خود – آشکارسازي بیشتري از دیگران دریافت

پرداخته میشود.

میکنند .نتایج مطالعه شاهینی و همکاران ( )1391نشان
داد که وجود حمایت اجتماعی مناسب سبب کاهش

روش بررسی

میزان احساس تنهایی و افزایش رضایت از زندگی می-

پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است و

شود و یکی از پیشبینی کنندههاي سالمت است ،باید

جامعه آماري این پژوهش دانشآموزان مقطع دبیرستان

تمهیداتی براي افزایش دریافت حمایت اجتماعی از

بخش بندپی شرقی در سال تحصیلی 1393-1394

سوي خانواده و دوستان فراهم گردد .همچنین الزم

بودند .نمونه مورد بررسی بر اساس جدول کرسجی و

است که با توانمندسازي دانشجویان در کسب

مورگان (به نقل از حسنزاده 278 )1392 ،دانشآموز

مهارتهاي ارتباط اجتماعی مناسب ،به ارتقاي سالمت

( 139پسر 139 -دختر) بودند که به صورت روش

روان آنها کمک کرد.

نمونهگیري تصادفی خوشهاي چند مرحلهاي انتخاب

به هر حال پژوهشهاي انجام گرفته مربوط به

شدند .پس از تشریح اهداف پژوهش و جلب مشارکت

احساس تنهایی در سالهاي اخیر رشد قابل توجهی را

و همکاري آزمودنیها ،پرسشنامه دلبستگی بزرگساالن

نشان میدهد.

هازان و شیور ،مقیاس تنهایی  UCLAو آزمون خود

نتایج مطالعه صفایی و همکاران ( )1390نشان داد

پنداره راجرز و درباره دانشآموزان اجرا شد .براي

که همبستگی مثبتی میان خودپنداره مادر و فرزند و

تحلیل دادهها از شاخصها و روشهاي آماري از جمله

همبستگی منفی میان سبکهاي دلبستگی ناایمن و

ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شده

خودپنداره فرزند وجود دارد .در حالی که رابطه

است .دادهها توسط نرم افزار  spss19تجزیه و تحلیل

معناداري میان خودپنداره مادر و سبک دلبستگی و

شدند.

خودپنداره فرزند دیده شد .نتایج نشان داد که

ابزار جمعآوری اطالعات

خودپنداره مادر و سبکهاي ناایمن دلبستگی فرزند بر

الف) پرسشنامه دلبستگی بزرگساالن:
2. Verschueren

1. Milkulincer &Nachshon
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بزرگساالن ایمن بیشتر از بزرگساالن اجتنابی است

ورچورن 2و همکاران ( )2011نشان دادند که
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سال  1993تدوین شده است .این پرسشنامه دلبستگی-

خودپنداره راجرز ( )1961نیز از پرسشنامه خودپنداره

هاي ایمن و ناایمن را میسنجد .این پرسشنامه شامل دو

(بک ،1979 ،به نقل از حسن پور )1383 ،استفاده شده

بخشی است که در بخش اول ) (AAQ1آزمودنی به

است .پایایی پرسشنامه نیز در این تحقیق با روش آلفاي

سه پاراگراف که به شکل جملههاي توصیفی طرح شد

کرونباخ و تنصیف به ترتیب  0/74و 0/65محاسبه شد.

در یک مقیاس هفت درجهاي پاسخ میدهد .در بخش
دوم ) )AAQ2مجددا همان توصیفها طرح شده ،ولی

یافتههای پژوهش

این بار آزمودنی تنها با عالمت زدن یکی از آنها ،تشابه

فرضیه اول :بین سبک دلبستگی و احساس تنهایی رابطه

خود را با یکی از آن توصیفها بیان میکند .ضریب

معناداری وجود دارد.

پایایی همسانی درونی از طریق آلفاي کرونباخ و

جدول 1ضریب همبستگی بین سبک دلبستگی ،خودپنداره و

ضریب پایایی باز آزمایی این پرسشنامه به ترتیب  %79و

احساس تنهایی

 %72گزارش شده است .در پژوهش بشارت ()1379
براي ارزیابی پایایی پرسشنامه دلبستگی بزرگسال از

متغیرها

دلبستگی

روش بازآزمایی استفاده شده است که ضریب

سبک دلبستگی

همبستگی بین دو اجراي آزمون  R=0/92بدست آمده

خودپنداره

است.

احساس تنهایی

ب) مقیاس تنهایی :UCLA
جهت سنجش تنهایی از مقیاس تنهایی UCLA

(راسل )1980 ،1استفاده شده که شناخته شدهترین
مقیاس تنهایی است و نسبت به سایر مقیاسها سالمت
روان سنجی بیشتري دارد .این مقیاس داراي بیست
سوال که بر اساس مقیاس لیکرت چهار درجهاي تنظیم
شده است .این مقیاس در چهار گروه دانشجویان،
پرستاران ،معلمان و افراد مسن اجرا شده است .دامنه
آلفا از  0/89تا 0/94بدست آمده است (راسل.)1980 ،

سبک

خودپنداره

احساس تنهایی

1

0/038

* 0/014

0/038

1

*-0/283

*0/014

*

-0/283

1

همانگونه که در جدول 1مشاهده میشود ضریب
همبستگی بین احساس تنهایی با مولفه دلبستگی برابر
 0/147میباشد که در سطح اطمینان  %95معنادار می-
باشد .با توجه به دادههاي جدول  1میتوان نتیجه
گرفت بین احساس تنهایی با مولفه سبک دلبستگی
رابطه معناداري وجود دارد.
فرضیه دوم :بین سبک دلبستگی و خودپنداره رابطه
معناداری وجود دارد.

در تحقیق حاضر پایایی این مقیاس با استفاده از فرمول
آلفاي کرونباخ محاسبه شده و  Q=0/79بدست آمده
است.
ج) پرسشنامه خود پنداره راجرز :SCQ2

جهت سنجش خودپنداره از پرسشنامه خودپنداره
راجرز استفاده شده است .این پرسشنامه شامل دو فرم
1. Rusell
2. Rajerz
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همبستگی بین سبک دلبستگی با مولفه خودپنداره برابر

همبستگی بین خودپنداره با احساس تنهایی برابر

 0/038میباشد که در سطح اطمینان  %95معنادار نمی-

 -0/283میباشد که در سطح اطمینان  %95معنادار می-

باشد .با توجه به دادههاي جدول  1میتوان نتیجه

باشد .ولی با توجه به عالمت منفی ضریب همبستگی،

گرفت همبستگی بین سبک دلبستگی با مولفه

میتوان نتیجه گرفت بین خود پنداره با احساس تنهایی

خودپنداره رابطه معناداري وجود ندارد.

رابطه معکوس معناداري وجود دارد.

فرضیه سوم :بین خودپنداره و احساس تنهایی

فرضیه چهارم :سهم هر یک از سبک دلبستگی و

رابطه معناداری وجود دارد

خودپنداره در پیشبینی احساس تنهایی متفاوت است.

جدول  :2خالصه مدل رگرسیونی تبیین كننده احساس تنهایی مرتبط با معیارهای دلبستگی و خود پنداره
مدل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعدیل شده

آزمون F

سطح معنی داري

0/147

0/022

0/014

3/029

0/05

Enter

جدول  : 3ضرایب تاثیر مدل رگرسیونی تبیین كننده احساس تنهایی مرتبط با معیارهای دلبستگی و خود پنداره
متغیرها

ضریب تاثیر غیر استاندارد ()B

ضریب تاثیر استاندارد ()Beta

مقدار ثابت

2/044

دلبستگی

0/111

0/147

خود پنداره

-0/002

-0/002

جدول ( )5یک تحلیل رگرسیونی چند متغیره

مقدار t

سطح معناداري

8/50

0/001.

2/46

0/015

-0/040

0/965

بحث و نتیجهگیری

مشتمل بر مولفههاي دلبستگی و خودپنداره میباشد .بر

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک

اساس یافتههاي جدول ،متغیرهاي مستقلی که در معادله

دلبستگی ،خودپنداره و احساس تنهایی دانشآموزان

باقی مانده است به طور همزمان  0/147با متغیر وابسته

متوسطه دوم بخش بندپی شرقی شهرستان بابل بوده

همبستگی دارند .همچنین یافتهها نشان میدهدکه این

است .نتایج این پژوهش نشان داد که بین سبک

متغیرها میتوانند حدود 0/02درصد از تغییرات احساس

دلبستگی و احساس تنهایی رابطه معنیدار مثبت وجود

تنهایی را تبیین نمایند .همچنین ضریب بتا نشان میدهد

دارد .این یافتهها در راستاي تایید تحقیقات پیشین

که متغیر دلبستگی نسبت به متغیر خود پنداره پیشبینی

ویس ،(1974( 1شاوز 2و هازان ) ،(1989هاجراتی 3و

کننده قويتري است (.)B =0/147

همکاران ( 1996به نقل از قادري ،)1389 ،هچت و باوم
1. Weiss,R.S
2. Shaver,P
3. Hagerty,B.M
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همکاران (  ،)1995استوکس ( )1987میباشد .در تبیین

افراد خودپنداره قويتري داشته باشند احساس تنهایی

این یافتهها میتوان بیان کرد در واقع هر چه سبک

در آنها کمتر خواهد بود .بالبی ( )1980باور دارد که

دلبستگی در افراد از نوع مضطرب -دوسوگرا باشد

نوع دلبستگی یا تعامل عاطفی با محیط اطراف و

احساس تنهایی در این افراد بیشتر است .مدلهاي عملی

نداشتن احساس تنهایی اثر زیادي روي شکلگیري

درونی افراد مضطرب -دوسوگرا (مجذوب) از خود

شخصیت و خلق و خو دارد.

منفی و از دیگران مثبت است و براي حفظ خود

در تحلیل رگرسیونی چند متغییر مشخص شد که

ازرشمندي بسیار به تایید دیگران وابسته هستند که

متغییر دلبستگی نسبت به متغییر خودپنداره پیشبینی-

همین امر میتواند با احساس تنهایی بیشتر در آنها همراه

کننده قويتري براي احساس تنهایی است .این یافتهها

باشد.

فرضیههاي قبلی را که نشان دادند بین سبک دلبستگی و

بین سبک دلبستگی و خودپنداره رابطه معنیدار

احساس تنهایی رابطه مثبت و بین خودپنداره و احساس

وجود ندارد .اگرچه این یافتهها با تحقیقات پیشین

تنهایی رابطه منفی وجود دارد تایید میکند و با

(گودوین؛ میر؛ تامسون؛ هیس )2008 ،1و (نیشیکاوا؛

تحقیقات هچت و باوم ( )1984میکولینسر و ناچشون

هاگلف؛ سانبام )2010 ،2همسو نیست اما دره گیرائی

( )1991همسو است.

( (1388در پژوهشی به این نتیجه رسید که بین سبک

بعد روانی انسان نقش مهم در رشد و ارتقاي او

دلبستگی مضطرب-دوسوگرا با خودپنداره هیچگونه

دارد .بنابراین ،اهداف و برنامههاي آموزش و پرورش

رابطه معناداري وجود ندارد .در واقع این پژوهش

باید در راستاي رشد احساس ارزشمندي و مهم بودن

مشخص میکند که نوع سبک دلبستگی بر خودپنداره

دانشآموز شکل بگیرد .احساس کرامت و ارزشمندي

تاثیري ندارد .صفایی و همکاران ( )1390نیز گزارش

منجر به دوري از بسیاري اشتباهات و تعلل ورزيها

دادندکه محیط حمایتی اولیه و شیوه نگهداري به نوبه

میشود .کودکی که احساس ارزش درونی و کرامت

خود روابط دلبستگی را شکل میدهد و از طریق شکل

نفس میکند ،میکوشد تا همواره عزت نفس خود را

دادن به دلبستگی به طور غیرمستقیم خودپنداره

حفظ کند و خود را در شرایطی قرار ندهد که به

یکپارچه و پایدار را ایجاد میکند.

کرامت نفس او خدشه وارد گردد .بنابراین ،چنین

بین خودپنداره و احساس تنهایی رابطه معکوس
معنادار وجود دارد .این یافتهها با نتایج تحقیقات

فردي احتماال در مدرسه نیز براي انجام دادن بهتر
تکالیف ،نهایت سعی خود را خواهد کرد.

هانگ )2011( 3همسو است .خود یک ساختار روانی

لحاظ نکردن متغییرهایی مانند هوش و وضعیت

است که به دلیل تجربههاي درونی و بیرونی در یک

اقتصادي-اجتماعی و مشخص نکردن نوع سبک

نظام پویا شکل میگیرد و به تدریج پیچیدهتر میشود.

دلبستگی دانشآموزان از محدودیتهاي پژوهش حاضر

همچنین یک محصول اجتماعی به شمار میرود که در

است .افزون بر این برنامهریزان درسی به عناصر مربوط

اثر تعامل و برخورد با دیگران به دست میآید

به رشد خودپنداره دانشآموزان در محتوا توجه کافی

1.bGoodvin &Thompson &Hayes
2. Nishikawa & Hagglof &Sundbom
3. Huang

داشته باشند و دورههاي بازآموزي معلمان با رویکرد
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-بتوانیم مشکل اهمالکاري تحصیلی را در دانش

رشد خودپنداره ارائه کنند و همچنین به خانوادهها نیز

.آموزانمان کاهش دهیم

در این زمینه آموزشهاي الزم داده شود تا در نهایت
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