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آموز و تعامل معلم با دانشبراساس  تنهايياين پژوهش پيش بيني احساس  گرفتن هدف از انجام
تحقيـق  ابعاد ادراك شايسـتگي در ميـان نوجوانـان بـا و بـدون نقـص بينـايي بـود، كـه بـا روش           

بـود   يينوجوانان با و بدون نقـص بينـا   ةآماري تحقيق شامل كلي ةهمبستگي به انجام رسيد. جامع
هـاي پـژوهش كـه بـا روش      نينمودند. آزمـود  ي مدارس تلفيقي تحصيل مييكه در مقطع راهنما

ــا نقــص بينــايي دانــش 46هدفمنــد انتخــاب شــدند، شــامل   46دختــر) و  21پســر و  25( آمــوز ب
دختـر) بودنـد كـه بـه صـورت تلفيقـي در مقطـع         21پسـر و   25آموز بـدون نقـص بينـايي(    دانش

، آمـوز  دانـش  ـ  راهنمايي مدارس شهرستان شيراز به تحصيل اشتغال داشتند. مقياس تعامـل معلـم  
احساس تنهايي به عنوان ابزار سنجش مورد اسـتفاده قـرار    ةمقياس ادراك شايستگي، و پرسشنام

ي يي و پايـا يـ سنجي اين ابزارها در پژوهش حاضر، نشـان از روا  هاي روان ويژگي ةگرفت. مطالع
ي، ها مبين آن بود كه با فزوني يافتن هر يك از ابعاد ادراك شايسـتگ  قابل قبول آنها داشت. يافته

يابد. تحليـل رگرسـيون چندگانـه نشـان داد كـه شايسـتگي اجتمـاعي         كاهش مي تنهايياحساس 
آمـوز، كـه    است. تعارض در تعامل معلم و دانش تنهايياحساس  ةكنند ترين عامل پيش بيني مهم
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رابطه اي مستقيم با احساس تنهايي داشت، دومين عامل پيش بيني كننده اين متغير شـناخته شـد.   
نماينـد.   انگر آن بود كه دختران نسبت به پسران، احساس تنهـايي بيشـتري را تجربـه مـي    نتايج نش

آمـوزان، در مـدارس مجـري طـرح      ها حاكي از آن بود كه احساس تنهايي دانـش  همچنين، يافته
پــذيرد. از پيشــنهادهاي ايــن پــژوهش، كمــك بــه گســترش  تلفيقــي، از نقــص بينــايي تــأثير نمــي

وزان است. همچنين، توصيه مي شود كه بـه منظـور روشـن سـاختن     آم شايستگي اجتماعي دانش
دانـش آمـوزان تحقيقـات     تنهـايي آمـوز در خـود ادراكـي و احسـاس      دانـش  ـ  نقش تعامل معلم

  بيشتري در آموزش تلفيقي صورت پذيرد.
  

آموز  آموز، ادراك شايستگي، دانش احساس تنهايي، تعامل معلم با دانش :واژگان كليدي
    .يبا نقص بيناي

  

  مقدمه
تنهايي،  ةتعامل با افراد ديگر از نيازهاي اصلي انسان به عنوان موجودي اجتماعي است. تجرب

ها،  فرهنگ ةاند. افراد در هم ها كم و بيش آن را تجربه كرده انسان ةاي جهاني است كه هم مسئله
اين حال در متون  كنند با ها احساس تنهايي را تجربه مي زمان نژادها، طبقات اجتماعي، سنين و

آينيش،  است(برگونو، ليروكس، مك شده سازه كمتر توجه  شناسي به اين علمي و تحقيقاتي روان
  ). 2004، 1شيخ

بدون تعارض  گيري اجتماعي اختياري و احساس تنهايي از لحاظ كيفيت با تنهايي يا كناره
مانند تفكر فرد مبني بر  اي ناخوشايند ). احساس تنهايي، تجربه2010، 2متفاوت است (استوكلي

متمايز بودن از ديگران است كه با مشكالت رفتاري قابل مشاهده مانند اندوه، عصبانيت و 
دهد  آرزوها را در روابط اجتماعي نشان مي افسردگي همراه بوده و ناهمخواني بين انتظارات و
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). بنابراين 2004 ،1(الهاگين يابد اجتناب از تماس با ديگران نمود مي در رفتارهايي نظير و

تغييرات سريع و ناگهاني امري عادي و رايج است و به  تنهايي هنگام برخي از احساس
كه به طورمزمن،مانع موفقيت در تكاليف و كاركردهاي  گردد، اما هنگامي ناسازگاري تعبير نمي
را به باري  تواند پيامدهاي عاطفي، اجتماعي و حتي جسماني زيان شود، مي طبيعي زندگي مي

). در اين صورت، احساس تنهايي، تهديدي براي سالمت روان و 2009، 2(بلك دنبال آورد
  ). 2006، 3آيد (هنريچ وگالون اجتماعي فرد به شمار مي ـكاركرد رواني 

) عقيده دارند كه احساس تنهايي يكي از مشكالت شايع دوران 2007( 4دان، دان و بايدوز
ط اجتماعي فرد را نامتعادل سازد و او را درگير مشكالت تواند رواب نوجواني است كه مي

نوجواني،  ةاجتماعي نمايد. در ميان عوامل مؤثر بر احساس تنهايي در دور ـ عاطفي و رواني
(آرسالن،  اي و اجتماعي جايگاه مهمي دارند هاي مدرسه ارتباط با خانواده، معلمان، محيط

ر اوايل نوجواني ارتباط با بزرگساالن غير والد به طور ). چراكه د5،2010هامارتا، اور، و اوزيسيل
يابد و نوجوانان، راهنمايي و حمايت را از بزرگساالن خارج از خانواده  معنادار افزايش مي

). ارتباط حمايتي با بزرگساالني مانند معلمان و مربيان اهميت 2000، 6(تيلن كنند جستجو مي
كند و  عاملي حمايتي در برابر فشارهاي محيطي عمل ميويژه براي نوجوانان دارد و به عنوان 

  ). 1998، 7(بريچ و لد تواند منجر به رشد شايستگي و كاهش مشكالت رفتاري شود مي
آموز است. مدرسه به عنوان  دانش ـ يكي از انواع روابط ميان فردي تأثيرگذار، تعامل معلم

شود. در  آموزان محسوب مي دانش ها براي رشد شناختي و اجتماعي ترين محيط يكي از مهم
ها از  شود. اكتساب اين مهارت هاي تحصيلي، اجتماعي، و رفتاري فراگرفته مي مدرسه مهارت

 پذير است تحصيلي امكان  هاي برنامهمدرسه شامل معلمان، همساالن و   تعامل با محيط  طريق
                                                 
1. Elhageen 
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چهارچوبي را براي تأكيد بر ) 1999، 3(فورد و لرنر 2هاي تحولي ). نظريه نظام2009، 1(ايوينگ
سازد.  آموز در برانگيختن فرايندهاي تحولي فراهم مي طبيعت فعال و اهميت تعامل معلم با دانش

تواند به عنوان نظامي فعال تلقي شود كه تحت تأثير  آموز مي بر اين اساس، تعامل معلم و دانش
آموز  مانند نسبت معلم به دانشآموز، و نيز متغيرهاي ساختاري كالس  هاي معلم و دانش ويژگي

آموز در  هاي تحولي، تعامل معلم و دانش نظام ةبا توجه به نظري و جو كلي كالس است.
، 5؛ پيانتا، و استالمن4،1999(پيانتا كند آموزان نقشي كليدي ايفا مي سازگاري عاطفي دانش

2004.( 

) است. ادراك 1950( 6اريكسون ةادراك شايستگي اساس پيدايش سالمت روان در نظري
آميز  موفقيت دادن اريكسون عبارت است از احساس توانمندي براي انجام ةشايستگي در نظري

هاي معيني است كه از طريق تعامل با محيط اجتماعي  تكاليفي كه مستلزم برخورداري از مهارت
يستگي ) ادراك شا1999( 7). هارتر1383(سيف، بشاش و لطيفيان،  آيد و فيزيكي به وجود مي

هاي فيزيكي، اجتماعي و شناختي هدايت  را به عنوان محركي چند بعدي كه افراد را در حوزه
كند، توصيف نمود. براساس اين ديدگاه، ادراك شايستگي و لذت دروني كه از موفقيت به  مي

شود. در حالي كه ادراك عدم شايستگي  آيد، منجر به افزايش تالش براي موفقيت مي دست مي
). در 2008، 8(رد فيلد گردد ايتي منجر به اضطراب و كاهش تالش براي موفقيت ميو نارض

سالگي، تغييرات كيفي و مهمي در ادراك خود  12تا  9طول دوره پيش نوجواني، حدود 
زماني كه ادراك خود بيشتر حالت  هاي مياني كودكي، شود. برخالف سال پديدار مي

در اين دوره تغيير جهت به سمت خود ارزيابي مثبت صورت گرايانه و انتقاد از خود دارد،  واقع

                                                 
1. Ewing 
2. developmental systems theory 
3. Ford & Lerner 
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گيرد و با شكل گيري تفكر انتزاعي، فكر كردن به خود براساس محبوبيت، پايگاه اجتماعي  مي

  ). 2005، 1گوردن و لد (تراپ شود هاي اجتماعي آغاز مي و نقش
ايراني نيز  اخير مورد توجه پژوهشگران ةي است كه طي دهيها ادراك شايستگي از سازه

هاي اين  ). يافته1383؛ سيف و همكاران، 2004؛ شهيم، 1370(براي مثال، خير، قرار گرفته است
مطالعات، حاكي از تأثير عوامل جمعيت شناختي از جمله جنسيت، سطح تحصيالت پدر، و 

ي از ابعاد ادراك شايستگي را در ميان يبر ادراك شايستگي بوده و الگو ،خانواده ةانداز
دارد. پژوهش  يي) همسو1999( هارتر ةهاي مطالع وجوانان ايراني نشان داده است كه با يافتهن

آموزان تيزهوش و عادي نشان داد كه ابعاد ادراك  ) در ميان دانش1383( سيف و همكاران
رفتار، و خود ارزشمندي كلي،  ةشايستگي شامل شايستگي اجتماعي، تحصيلي، ورزشي، ادار

، تنهاييتأثير همزمان اين ابعاد بر احساس  ةدارند. اما، مطالع تنهاييا احساس اي منفي ب رابطه
  نوجوانان بود. تنهاييبيانگر اهميت بيشتر شايستگي اجتماعي و تحصيلي در پيش بيني احساس 

تواند روابط اجتماعي نوجوانان را در محيط هاي آموزشي تلفيقي  يكي از عواملي كه مي
،نقص جسماني و حسي است. براي مثال، كودكان و نوجواناني كه دچار با دشواري مواجه نمايد

اختالالت بينايي هستند، در مقايسه با همتايان عادي خود، روابط اجتماعي محدودتر و دوستان 
). آنان، مدرسه را به عنوان مكان احساس تنهايي، يا مكاني نا 2002، 2(رابينسون كمتري دارند

و يا مورد آزار قرار  شوند شان ناديده گرفته همساالن ةه وسيلآشنا كه در آن ممكن است ب
هاي  ). نقصان در مهارت2005، 3(شاپيرو، موفيت، ليبرمن و دامر كنند گيرند، توصيف مي

هاي  حركتي و آمادگي جسماني منجر به عدم تمايل اين افراد به عضويت در گروه و فعاليت
ه افزايش احساس تنهايي، نارضايتي اجتماعي، تواند منجر ب شود و همين امر مي گروهي مي

  ).  2003هاي غيرفعال زندگي شود(شاپيرو، ليبرمن و موفيت،  ناايمني اجتماعي و روش
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آموز بر سازگاري  اگرچه معدودي از پژوهشگران به مطالعه تأثير تعامل معلم با دانش
 ة)، اما تاكنون پژوهشي در زمين2004(براي مثال، پيانتا، و استالمن،  اند عاطفي نوجوانان پرداخته

اين سازه با ابعاد ادراك شايستگي و تأثير همزمان اين عوامل بر احساس تنهايي در دوران  ةرابط
ي، صورت نگرفته ينوجواني، به ويژه در فرهنگ ايراني و نيز ميان دانش آموزان با نقص بينا

ايي نوجوانان با و بدون نقص بيني احساس تنه است. هدف از پژوهش حاضر، تعيين الگوي پيش
آموز، و ابعاد ادراك شايستگي بود. در راستاي اين هدف،  بينائي بر مبناي تعامل معلم با دانش

به دو پرسش بود. نخست آن كه آيا بين ابعاد تعامل معلم با  ييتحقيق حاضر در صدد پاسخگو
با و بدون نقص بينايي  آموزان آموز، ادراك شايستگي، و احساس تنهايي در ميان دانش دانش
آموز، و ادراك  اي برقرار است؟ ديگر آن كه سهم هر يك از ابعاد تعامل معلم با دانش رابطه

(با و بدون نقص بينايي) و جنسيت، در پيش بيني احساس  شايستگي، با توجه به دو عامل گروه
  به چه ميزان است؟  تنهايي

  

  روش پژوهش
كاربردي است كه براي انجام آن از روش همبستگي بهره هاي  پژوهش نوع اين پژوهش از

  . شده است گرفته
  

  آماري ةجامع
ي يبود كه در مقطع راهنما ييآماري تحقيق حاضر شامل نوجوانان با و بدون نقص بينا ةجامع

  مدارس عادي شهرستان شيراز به صورت تلفيقي به تحصيل اشتغال داشتند. 
  

  ها آزمودني
 46دختر) و  21پسر و  25آموز با نقص بينايي ( دانش 46هاي اين پژوهش مشتمل بر  آزمودني

آموزان مقطع راهنمايي  دختر) بود كه از ميان دانش 21پسر و 25آموز بدون نقص بينايي ( دانش
آموزان  دانش ةكه هم گيري به روش هدفمند انجام شد چنان گرديد. نمونه شيراز انتخاب شهرستان
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وم راهنمايي كه به صورت تحصيلي اول، دوم و س ةنيمه بينا) در سه پاي با نقص بينايي (نابينا و

هاي گروه بدون  تلفيقي در مدارس عادي به تحصيل اشتغال داشتند، انتخاب شدند. آزمودني
كه دچار  تحصيلي و وضعيت تحصيلي با گروهي ةنقص بينايي براساس سه متغير جنسيت، پاي

از ميان  ها سازي يك به يك شدند. الزم به ذكر است كه اين آزمودنينقص بينايي بودند، همتا
  آموزان با نقص بينايي انتخاب گرديدند.  همكالسان دانش

  

  ابزار سنجش
 )، مقياس ادراك شايستگي2001 (پيانتا، 1آموزدانش ـدر پژوهش حاضر، مقياس تعامل معلم 

به عنوان ابزار  ) 1985، 3(آشر و ويلر 2)، و پرسشنامه احساس تنهايي1383(سيف و همكاران، 
اجراي ابزارهاي مزبور به صورت انفرادي در مدارس صورت گرفت.  د.سنجش به كار برده ش

ها در اين خصوص  هاي آزمودني اهداف كلي پژوهش توضيح ارائه و به پرسش ةابتدا دربار
دهي رعايت  پاسخ داده شد. همچنين از آنان خواسته شد كه نهايت دقت و صداقت را در پاسخ

ايج حاصل از تحقيق به منظور مشاوره بهره جويند. اجراي نمايند تا در صورت تمايل بتوانند از نت
 به اين ييهاي با نقص بينا براي آزمودني تنهاييمقياس ادراك شايستگي و پرسشنامه احساس 
ها به طور شفاهي براي هر آزمودني خوانده شد و  ترتيب صورت گرفت كه هر يك از گويه

دانش آموز نيز به طور انفرادي در  ـ علممقياس تعامل مپاسخ وي در پاسخ نامه ثبت گرديد. 
  آنان تكميل شد.ة اختيار معلمان دو گروه قرارگرفت و به وسيل

  

  آموزدانش ـمقياس تعامل معلم 
آموزان در پژوهش حاضر، مقياس تعامل  به منظور سنجش چگونگي ارتباط معلمان و دانش

گويه  است و دو بعد  15مشتمل بر  ) به كار برده شد. اين مقياس2001آموز(پيانتا،دانش ـمعلم 
معلم  ةهاي اين مقياس به وسيل سنجد. پاسخگويي به گويه ارتباط نزديك و تعارض را مي

                                                 
1. Teacher-Student Interaction Scale(TSIS) 
2. Loneliness Questionnaire 
3. Asher & Wheeler 
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(بسيار  1(بسيار موافقم) تا  5 ةاي از نمر اي از نوع ليكرت با دامنه درجه 5براساس شاخص 
) با استفاده از روش 2001( پيانتا ةاي اين مقياس به وسيل مخالفم) صورت مي گيرد. روايي سازه

تحليل عاملي احراز شده است. از آنجا كه اين مقياس براي نخستين بار در فرهنگ ايراني اجرا 
% از واريانس نمرات اين 82/41شد، مورد تحليل عاملي قرار گرفت. اين تحليل نشان داد كه  مي

ادير ارزش ويژه براي اين گردد. مق بيين ميتدو عامل ارتباط نزديك و تعامل  ةمقياس به وسيل
) نشان از 1960( 1حاصل شد، كه براساس معيار كايزر 86/2و  41/3دو عامل به ترتيب برابر با 

تا  73/0اعتبار اين عوامل داشت. افزون براين، مقادير بارهاي عاملي براي ارتباط نزديك از 
اي  سازه ييين تحليل، روامتغير بود. در مجموع، نتايج ا 58/0تا  73/0و براي تعارض از  38/0

  د نمود.ييدانش آموز را در گروه مورد مطالعه تأ ـ مقياس تعامل معلم
) 2001( آموز، به روش آلفاي كرونباخ، در مطالعه پيانتا دانش ـ پايايي مقياس تعامل معلم

گزارش شده است. در 82/0 و 72/0براي ابعاد ارتباط نزديك و تعارض به ترتيب برابر با 
به  75/0و  72/0حاضر نيز ضريب آلفاي كرونباخ براي ابعاد مذكور به ترتيب برابر با پژوهش 

  دست آمد، كه مبين انسجام دروني ابعاد اين مقياس بود.
  

  مقياس ادراك شايستگي 
گويه كه  48آموزان از طريق مقياسي مشتمل بر  در اين پژوهش، ادراك شايستگي دانش

 3) و مقياس ادراك شايستگي كودكان1988(هارتر،  2نانادراكي نوجوا براساس نيمرخ خود
هاي  )، اندازه گيري شد. پاسخ به گويه1383(سيف و همكاران،  ) تهيه شده است1985(هارتر، 

) تا بسيار مخالفم 5 ةنمرات پنج بخشي از نوع ليكرت از بسيار موافقم (نمر ةاين مقياس به وسيل
) با به كارگيري تحليل عاملي، پنج عامل 1383( گيرد. سيف و همكاران ) صورت مي1 ة(نمر

رفتار، و خود ارزشمندي را  ةشايستگي تحصيلي، شايستگي اجتماعي، شايستگي ورزشي، ادار

                                                 
1. Kaiser 
2. Self-Perception Profile for Adolescents 
3. Perceived Competence Scale for Children 
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نمود، نشان دادند. از آنجا  % از واريانس نمرات كل مقياس را تبيين مي83/46كه در مجموع، 

صورت پذيرفته  ييوانان مقطع راهنماكه پژوهش حاضر نيز همانند تحقيق مزبور، در ميان نوج
اين مقياس  ةاست، روايي مقياس ادراك شايستگي با بررسي الگوي همبستگي بين ابعاد پنج گان

 73/0تا  42/0كل آن احراز شد. ضرايب همبستگي دروني بين اين ابعاد از  ةبا يكديگر و با نمر
. نتايج حاصل )>0001/0p( متغير بود 89/0تا  73/0كل مقياس از  ةو بين هر يك از ابعاد با نمر

  قابل مالحظه داشت. يي) همسو1383( سيف و همكاران ةهاي مطالع از اين بررسي با يافته
 اين مقياس، به روش آلفاي كرونباخ، در پژوهش سيف و همكاران ةگان پايايي ابعاد پنج

اي كرونباخ گزارش شده است. در پژوهش حاضر نيز ضرائب آلف 85/0تا  71/0) بين 1383(
رفتار، و خود  ةبراي ابعاد شايستگي تحصيلي، شايستگي اجتماعي، شايستگي ورزشي، ادار

، و براي كل مقياس برابر با 82/0، و 67/0، 88/0، 90/0، 86/0ارزشمندي به ترتيب برابر با 
  حاصل شد، كه بيانگر همساني دروني قابل مالحظه اين مقياس بود.86/0

  

  يياحساس تنها ةپرسشنام
) به منظور سنجش احساس 1985، 2(آشر و ويلر 1احساس تنهايي ةدر پژوهش حاضر، پرسشنام

 ةگوي 15گويه مشتمل بر  23آموزان مورد تحقيق به كار برده شد. اين پرسشنامه از  دانش تنهايي
نامربوط كه از عالئق و  ةگوي 8من در مدرسه دوستان زيادي دارم.) و  :اصلي (براي مثال

من تماشاي تلويزيون را دوست دارم.) تشكيل  :(براي مثال پرسد اي آزمودني ميه سرگرمي
شود. ساير  اصلي لحاظ مي ةگوي 15شده است. در نمره گذاري اين پرسشنامه، فقط نمرات 

تهيه كنندگان اين ابزار در پرسشنامه  ةبه وسيل 3ها براي جلوگيري از ايجاد آمايه پاسخ گويه
هاي اين پرسشنامه براساس مقياس پنج بخشي از نوع  دهي به گويه گنجانده شده است. پاسخ

 گيرد. (از بسيار موافقم تا بسيار مخالفم) صورت مي ليكرت

                                                 
1. Loneliness Questionnaire 
2. Asher & Wheeler 
3. response set 
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احساس تنهايي از طريق  ةاي پرسشنام ) روايي سازه1383سيف و همكاران( ةدر مطالع
نمرات پرسشنامه به % از واريانس  43/39تحليل عاملي احراز شد. نتايج اين تحليل نشان داد كه 

) همسو بود. در 1985( گردد. اين يافته با نتايج پژوهش اشر و ويلر يك عامل تعيين مي ةوسيل
ضريب همبستگي هر گويه با  ةاز طريق محاسب تنهايياحساس  ةپژوهش حاضر روايي پرسشنام

)،  >0001/0p( نوسان داشت 74/0تا  43/0ب كه ازيشد. اين ضرا كل اين پرسشنامه محاسبه نمره
  قابل قبول نمرات اين پرسشنامه در تحقيق حاضر بود. ييبيانگر انسجام دروني و روا

) به روش آلفاي 1383( در پژوهش سيف و همكاران تنهايياحساس  ةپايايي پرسشنام
گزارش شده است. در پژوهش حاضر نيز ضريب آلفاي كرونباخ براي اين  88/0كرونباخ برابر 

  نمرات آن بود. قابل مالحظه ييحاصل شد، كه بيانگر پايا 91/0پرسشنامه برابر با 
  

  ها يافته
كه آيا بين ابعاد تعامل معلم با  به نخستين پرسش تحقيق مبني بر اين ييبه منظور پاسخگو

آموزان با و بدون نقص  آموز، ابعاد ادراك شايستگي و احساس تنهايي در ميان دانش دانش
ميان متغيرهاي تحقيق در  ةضرايب همبستگي بين مجموعاي برقرار است،  بينايي رابطه

محاسبه و سطح معناداري آن  ةو نيز در كل گروه نمون ييآموزان با و بدون نقص بينا دانش
  ارائه شده است.  3، و2، 1بررسي شد. نتايج حاصل از اين محاسبات در جداول
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  ييموزان با نقص بيناماتريس همبستگي دروني بين متغيرهاي پژوهش در دانش آ .1جدول 

 متغيرها 1 2 3 4 5 6 7
 . ارتباط نزديك1 -      

 . تعارض2 20/0 -     

 . خود ارزشمندي3 -01/0 03/0 -    

 . شايستگي تحصيلي4 -20/0 -02/0 71/0* -   

 . شايستگي اجتماعي5 -21/0 -09/0 58/0* 58/0* -  

 ي ورزشي.. شايستگ6 -01/0 19/0 50/0* 28/0* 32/0* - 

  رفتار ة. ادار7 -21/0 -03/0 70/0* 67/0* 60/0* 37/0* -
 . احساس تنهايي8 28/0 20/0 -41/0* -33/0* -69/0* -15/0 -24/0

                                                                                 05/0< P*           46n=     
  

در ميان دانش آموزان با  تنهاييدهد كه احساس  نشان مي 1هاي مندرج در جدول  يافته
 و >01/0p( )، شايستگي تحصيليr= - 41/0 و >01/0p( ارزشمنديخود ةبه وسيل يينقص بينا

33/0 - =r(، )01/0و شايستگي اجتماعيp< 69/0 و - =rگيرد. نتايج  ) مورد پيش بيني قرار مي
در ميان نوجوانان دچار  تنهاييتگي و احساس حاكي از رابطه منفي بين اين ابعاد ادراك شايس

 تنهاييمنعكس شده است، عوامل مرتبط با احساس  2بود. چنان كه در جدول  يينقص بينا
- ، شامل خودييآموزان دچار نقص بينا نيز مشابه با دانش ييدانش آموزان بدون نقص بينا

، و شايستگي )r= - 33/0 و >01/0p( )، شايستگي تحصيليr= - 34/0 و >01/0p( ارزشمندي
  ) است. r= - 43/0 و >01/0p( اجتماعي
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  ييماتريس همبستگي دروني بين متغيرهاي پژوهش در دانش آموزان بدون نقص بينا .2جدول 
  متغيرها 1 2 3 4 5 6 7

 . ارتباط نزديك1 -      

 . تعارض2 -06/0 -     

 . خود ارزشمندي3 -08/0 -03/0 -    

 . شايستگي تحصيلي4 -21/0 -13/0 56/0* -   

 . شايستگي اجتماعي5 -03/0 -08/0 80/0* 51/0* -  

 - *28/0 *58/0 *32/0  .. شايستگي ورزشي6 12/0 -07/0

  . اداره رفتار7 08/0 -19/0 53/0* 61/0* 60/0* 29/0* -
 . احساس تنهايي8 -03/0 -11/0 -34/0* -33/0* -43/0* -15/0 23/0

05/0< P*               46n=  
  

آموز، ابعاد  روابط همبستگي بين ابعاد تعامل معلم و دانش 3نتايج خالصه شده در جدول 
و بدون نقص  ييرا در كل گروه نمونه اعم از با نقص بينا تنهاييادراك شايستگي، و احساس 

نشان مي دهد. الگوي همبستگي بين متغيرهاي تحقيق در كل گروه نيز شباهت قابل  ييبينا
ها به طور جداگانه دارد، با اين تفاوت كه در كل گروه نمونه،  اي با هر يك از گروه مالحظه

سازد.  همبستگي بر قرار مي ةبا يكايك ابعاد پنج گانه ادراك شايستگي رابط تنهايياحساس 
). همچنين، در كل گروه نمونه نيز  >05/0p( نوسان دارد - 80/0تا  - 37/0ب ازايمقادير اين ضر

مستحكم بر قرار است.  ةها به تفكيك، بين ابعاد ادراك شايستگي رابط ك از گروهمانند هر ي
  باشد. متغير مي 73/0تا  42/0ب از يمقادير اين ضرا

  

  ماتريس همبستگي دروني بين متغيرهاي پژوهش در كل گروه نمونه .3 جدول
  متغيرها  1 2 3 4 5 6 7

 . ارتباط نزديك1 -      

 . تعارض2 03/0 -     

 . خود ارزشمندي3 -18/0 04/0 -    

 . شايستگي تحصيلي4 -12/0 -04/0 68/0* -   

 . شايستگي اجتماعي5 -23/0 -04/0 73/0* 60/0* -  
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 - *45/0 *44/0 *58/0  .. شايستگي ورزشي6 -11/0 12/0

  . اداره رفتار7 -13/0 -08/0 66/0* 68/0* 63/0* 42/0* -
 . احساس تنهايي8 26/0 20/0 -58/0* -46/0* -80/0* -38/0* -37/0*

05/0< P*     92n=  
اي احساس تنهايي بر روي ابعاد تعامل معلم/ دانش آموز و  نتايج حاصل از رگرسيون مرحله .4جدول 

  ادراك شايستگي با كنترل عامل گروه(با و بدون نقص بينايي) و جنسيت

  
  

پيش بيني 
  ها كننده

  سوم ةمرحل دومةمرحل اولةمرحل
ضريب 
  )βاستاندارد(

مقدار 
)t( 

سطح 
  معناداري

ضريب 
  )βاستاندارد(

مقدار 
)t(  

سطح 
  معناداري

ضريب 
  )βاستاندارد(

مقدار 
)t(  

سطح 
  معناداري

شايستگي 
  اجتماعي

78/0- 74/11- 0001/0 77/0- 95/11- 0001/0  73/0- 40/11-  0001/0  

  004/0  98/2  19/0  01/0  47/2  16/0        تعارض
  004/0  95/2  19/0              جنسيت

ضريب 
همبستگي 

  )Rچندگانه(
ضريب تعييين 

  )2Rچند گانه(
  )Fمقدار اف (

  سطح معناداري

78/0  
60/0  

90/137  
0001/0  

79/0  
63/0  
93/75  

0001/0  

82/0  
66/0  
89/57  

0001/0  

تغييرات 
ضريب تعيين 

)2R∆(  
  )Fمقدار اف (

  سطح معناداري

60/0 
90/137  

0001/0  

02/0 
12/6  
01/0  

03/0  
69/8  

004/0 
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به دومين پرسش تحقيق مبني بر آن كه سهم هر يك از ابعاد تعامل  ييبه منظور پاسخگو
(با و بدون نقص بينايي) و  آموز، و ادراك شايستگي، با توجه به دو عامل گروه معلم با دانش

به چه ميزان است، تحليل رگرسيون چندگانه به روش  تنهاييبيني احساس  جنسيت، در پيش
  آمده است. 4ي انجام شد. نتايج حاصل از اين تحليل در جدول مرحله ا

متغيرهاي پيش بين اين مطالعه، شايستگي  ةمبين آن است كه از مجموع 4هاي جدول  داده
و  t= - 40/11و  >P 0001/0( دارد تنهاييبيني احساس  اجتماعي بيشترين سهم را در پيش

73/0 - =β روابط  ةادراك شايستگي بيشتري در زمين). بدين سان كه هر چه دانش آموزان از
 ةشوند. دومين متغير پيش بين در معادل مي تنهايياجتماعي برخوردار باشند، كمتر دچار احساس 

). چنان كه β= 19/0و  t= 98/2و  >P 004/0( ي، تعارض معلم با دانش آموز استياحساس تنها
بيشتري را در پي دارد. سومين عامل  تنهاييمعلم با دانش آموز، احساس  ةتعارض بيشتر در رابط

). β=19/0و  t= 95/2و  >P 004/0( ي، جنسيت دانش آموزان استياحساس تنها ةكنند بيني پيش
 دار تبيين نمودند را به طور معني تنهايي% از واريانس احساس 66در مجموع متغيرهاي فوق 

)0001/0 P<  89/57و =F  2=  66/0وR (با و  اين تحليل، عامل گروه). الزم به ذكر است كه در
تأثيري  ييرا پيش بيني ننمود. به بيان ديگر، ابتال به نقص بينا تنهايي) احساس ييبدون نقص بينا

  نداشت. تنهاييبر احساس 
تي به كار گرفته شد. نتايج  تر تأثير جنسيت بر احساس تنهايي، آزمون به منظور بررسي دقيق

  ه شده است.  خالص 5حاصل از اين تحليل در جدول 
  

   در دانش آموزان دختر و پسر تنهاييمقايسه احساس  .5جدول 
 معناداري سطح  tمقدار درجه آزادي انحراف استاندارد ميانگين تعداد ها گروه

  9 98/7 44/29 50 پسر
 

33/3 001/0 

 46/12 60/36 42 دختر
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 و =60/36دختران ( يتنهايدهد كه ميانگين احساس  نشان مي 5نتايج مندرج در جدول 

46/12SD=98/7 و =44/29( ) از ميانگين پسرانSD=به طور معنادار باالتر است ( 
)001/0P< ،90df= 33/3وt= .(  

   

 بحث و نتيجه گيري

آموز، ابعاد ادراك شايستگي، و  تعامل معلم و دانش ةهدف از پژوهش حاضر بررسي رابط
ها نشان داد كه در هر دو گروه  آموزان با و بدون نقص بينايي بود. يافته دانشاحساس تنهايي در 

، فزوني در ادراك شايستگي اجتماعي، شايستگي تحصيلي، و يينوجوانان با و بدون نقص بينا
اي  تنهايي همراه است. همچنين در هر دو گروه، رابطه خود ارزشمندي با كاهش احساس

آموز از چنين  ستگي حاصل آمد، در حالي كه تعامل معلم و دانشمستحكم بين ابعاد ادراك شاي
نمود. اين وضعيت در كل گروه نمونه نيز مشاهده شد، با اين تفاوت كه  تبعيت نمي ييالگو

، هر پنج بعد ادراك شايستگي با ييها به دو گروه با و بدون نقص بينا بدون تفكيك آزمودني
توان نتيجه گيري نمود ادراك شايستگي و  اين، ميرابطه منفي داشت. بنابر تنهايياحساس 

اي هستند كه در ارتباطي متقابل و معكوس با يكديگر قرار دارند. به  احساس تنهايي، دو مقوله
اين معنا كه ادراك شايستگي باالتر با احساس تنهايي كمتر همراه است. اين يافته با نتايج 

دارد و  ييان نوجوانان تيزهوش و عادي همسو) در مي1383( سيف و همكاران ةحاصل از مطالع
باشند و آنان كه  ص حسي مييتلويح آن در بهداشت رواني نوجوانان، اعم از آنان كه دچار نقا

تواند  از وضعيت عادي برخوردارند آن است كه رشد ادراك شايستگي در ابعاد مختلف مي
 ؛ هنريچ و2004  (الهاگين، شود را كه تهديدي براي سالمت رواني محسوب مي تنهايياحساس 
  )، كاهش دهد.2009؛ بلك، 2006گالون، 

هاي اين پژوهش نشانگر آن بود كه بين ابعاد ادراك شايستگي همبستگي مستحكم و  يافته
مستقيم برقرار است. اين يافته هم در گروه نوجوانان با نقص ديداري و هم در گروه بدون اين 

 ة) در زمين1999( بود. اين نتايج مؤيد ديدگاه هارتر نقص و نيز در كل گروه نمونه مشهود
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اي چند بعدي  ادراك شايستگي اگرچه سازه ةادراك شايستگي است. وي عقيده داشت كه ساز
خود  ةهاي تشكيل دهند است، اما اين ابعاد از انسجام دروني و ارتباطي مستحكم بين مؤلفه

ادراك شايستگي، با حفظ استقالل آن بعد،  برخوردارند. بنابراين، متحول شدن هر يك از ابعاد
هاي مثبت  )، تجربه1999( تواند به رشد ديگر ابعاد نيز كمك كند. براساس مدل هارتر مي

شود.  مثبت و احساس ارزشمندي مي ةاجتماعي، تحصيلي و ورزشي، منجر به رشد خودپندار
نمي دهد و همسو با گروه همچنين اين باور كه رفتارهاي فرد، وي را در مقابل اجتماع قرار 

نمايد و از سوي آنان پذيرفته شده است، منجر به خودارزشمندي كلي  همساالن خود عمل مي
آموزاني كه از لحاظ اجتماعي، تحصيلي، و ورزشي احساس  مي گردد. از اين رو دانش

ن دليل تري نيز نشان دهند و به همي پسندانه كنند، محتمل است كه رفتارهاي جامعه شايستگي مي
از محبوبيت بيشتري در بين همساالن خود برخوردار شوند. اين عوامل با احساس ارزشمندي 

) درميان نوجوانان 1383( هاي پژوهش سيف و همكاران كند. اين نتايج با يافته بيشتر همراهي مي
  قابل توجهي دارد.  ييتيزهوش و عادي همسو

آموز مشتمل بر  تعامل معلم با دانشهمبستگي را بين ابعاد  ةپژوهش حاضر وجود رابط
تواند  د ننمود. يكي از داليل اين امر ميييارتباط نزديك و تعارض، ابعاد ادراك شايستگي تأ

گيري شد، حال  آموز در اين پژوهش، از نقطه نظر معلم اندازه اين باشد كه تعامل معلم و دانش
تواند از  قرار گرفت. اين امر مي ها مورد خودسنجي آزمودني ةآن كه ادراك شايستگي به وسيل

نتايج حاصل از سنجش اين دو سازه بكاهد. همچنين، علي رغم آن كه ابعاد تعامل  ييهمسو
نداشتند، اين پرسش به قوت خود  تنهاييمعلم با دانش آموز همبستگي معناداري با احساس 

نوجوانان  تنهايياحساس توانند در كنار ابعاد ادراك شايستگي،  باقي است كه آيا اين ابعاد مي
  را پيش بيني كنند؟ 

آموز و ادراك  در پاسخ به اين پرسش كه سهم هريك از ابعاد تعامل معلم با دانش
بيني احساس تنهايي به چه ميزان است، تحليل رگرسيون چندگانه به كار برده  شايستگي در پيش

، ادراك تنهايياحساس  ةكنندترين عامل پيش بيني  شد. اين تحليل نشان داد كه نخستين و مهم
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كاسته  تنهاييشايستگي اجتماعي است، چنان كه با فزوني يافتن اين باور، از ميزان احساس 

شود. اين بدان معناست كه نوجوانان با ادراك شايستگي اجتماعي باالتر، محتمل است كه  مي
در محيط مدرسه از  توانمندي بيشتري در ايجاد و نگهداري ارتباط با همساالن داشته باشند و

سازند، كمتر دچار احساس تنهايي  آنجا كه روابط اجتماعي بيشتري با همساالن خود برقرار مي
  دارد.          يي) همسو1383( سيف و همكاران ةشوند. اين يافته با نتايج حاصل از مطالع

ادراك خود توان اشاره نمود كه شايستگي اجتماعي پايين منجر به  فوق مي ةدر تفسير يافت
تواند بر رفتارهاي اجتماعي تأثير بگذارد. براي مثال،  شود و ادراك خود منفي مي منفي مي

هاي اجتماعي حضور مي يابند  خود دارند، كمتر در موقعيت ةنوجواناني كه احساس منفي دربار
االن سبب، كمتر از سوي همس به اينكنند.  ها، اضطراب بيشتري را تجربه مي يا در اين موقعيت

(كوپالن،  شوند و به دنبال آن بيشتر دچار احساس تنهايي مي گيرند ميمورد پذيرش قرار 
در ايجاد يا تشديد اختالالت  تنهايي). با توجه به اهميتي كه احساس 2004، 1فايندلي و نيلسون

دان ؛ 2006؛ هنريچ وگالون، 2004 (براي مثال، الهاگين، رواني، به ويژه در دوران نوجواني دارد
) تأكيد بر عوامل پيشايند آن از 2010؛ آرسالن و همكاران،2009؛ بلك، 2007و همكاران، 

تواند دست اندركاران تعليم و تربيت نوجوانان را در  جمله ادراك شايستگي اجتماعي مي
هاي تربيتي براي برقرار ساختن و گسترش روابط اجتماعي مؤثر و  راستاي فراهم ساختن فرصت

هاي  ايستگي اجتماعي فراگيران هدايت نمايد. الزم به ذكر است كه يافتهرشد ادراك ش
پژوهش حاضر نشان از آن داشت كه فزوني هر يك از ابعاد ادراك شايستگي به طور جداگانه 

ابعاد ادراك شايستگي  ةگان پنج ةگردد، اما وقتي تأثير مجموع باعث كاهش احساس تنهايي مي
بيني كننده،  ترين عامل پيش گيرد، نخستين و قوي قرار ميبر احساس تنهايي مورد بررسي 

قوي دارد،  ةشايستگي اجتماعي است. از آنجا كه اين متغير با ساير ابعاد ادراك خود نيز رابط
  محتمل است كه تأثير اين ابعاد را بر احساس تنهايي، تحت شعاع خود قرار دهد.  

                                                 
1. Coplan, Findly & Nelson 
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 ةبين احساس تنهايي در معادل ر پيشآموز، دومين متغي تعارض در روابط معلم و دانش
آموز،  هاي پژوهش حاكي از آن بود كه با افزايش تعارض بين معلم و دانش رگرسيون بود. يافته

توان به اين  يابد. در تفسير اين يافته مي آموز در محيط مدرسه فزوني مي احساس تنهايي دانش
هاي  ز ممكن است با كاهش مهارتآمو نكته اشاره داشت كه ارتباط تعارضي بين معلم و دانش

آموز در  اجتماعي و افزايش مشكالت رفتاري برون نمود مثل پرخاشگري و پذيرش كمتر دانش
). همچنين تعارض در روابط معلم با 2004(پيانتا و استالمن،  بين همساالن همراه گردد

شود كه با ادراك تواند منجر به دريافت بازخوردهاي منفي بيشتر از سوي معلم  آموز مي دانش
آموز را به سوي احساس تنهايي بيشتر سوق دهد. الزم  تواند دانش خود منفي همراه است و مي

در  يياندركاران تعليم و تربيت استثنا به ذكر است كه اين يافته يادآوري كننده مسؤوليت دست
  لمان است.  فراهم سازي محيط مساعد براي تعامل و گسترش روابط اجتماعي يادگيرندگان و مع

معناداري با احساس تنهايي دارد.  ةنتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه جنسيت رابط
تنهايي بيشتري را در محيط مدرسه تجربه   چنان كه دختران در مقايسه با پسران احساس

توان اشاره نمود كه در فرهنگ ايراني ممكن است به دليل  نمايند. در تفسير اين يافته مي مي
ها و استانداردهاي تربيتي والدين، دختران از روابط  هاي اجتماعي، و متفاوت بودن شيوه ژگيوي

اجتماعي محدودتري در مقايسه با پسران برخوردار باشند و براي برقراري روابط اجتماعي بيشتر 
كه پسران از شبكه ارتباطي  به جمع همساالن خود در محيط مدرسه تكيه نمايند. در حالي

ري برخوردارند. از اين رو هر گونه اختالل در روابط اجتماعي با همساالن در مدرسه، به ت وسيع
گردد. به بيان ديگر، حساسيت  در دختران منتهي مي تنهاييطور بارزتري به فزوني احساس 

 ييدختران نسبت به روابط اجتماعي با همساالن در محيط مدرسه بيش از پسران است. از سو
تر  ن نكته را نيز در نظر گرفت كه ممكن است دختران نسبت به پسران آزادانهتوان اي ديگر مي

احساس تنهايي خود را بيان نمايند. در حالي كه پسران به دليل تأثير عوامل فرهنگي و اجتماعي 
از جمله نقش هاي جنسيتي و باورهاي قالبي در اين خصوص، ممكن است تمايل به پنهان كردن 
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له احساس تنهايي، داشته باشند، چرا كه به عنوان فردي از جنس ذكور، احساسات خود، از جم
  دانند. ضعف و كهتري خود مي ةچنين احساساتي را نشان

بيني احساس تنهايي  نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه عامل نقص بينايي نقشي در پيش
عادي هاي  رغم مشكالت حسي در محيط آموزاني كه علي ديگر، دانش ندارد. به بيان

آموزشگاهي به تحصيل اشتغال دارند، نسبت به دانش آموزان عادي اين مدارس، احساس 
) را كه 2002( كنند. شايان ذكر است كه اين نتايج نظر رابينسون بيشتري را تجربه نمي تنهايي

عنوان نمود كودكان و نوجوانان دچار اختالالت بينايي در مقايسه با همتايان عادي خود روابط 
تواند اهميت كيفيت روابط  كند. بلكه مي اعي محدودتر و دوستان كمتري دارند، رد نمياجتم

ممكن نيست كه فردي با نان مورد توجه قرار دهد. اين غيراجتماعي را در اين گروه از نوجوا
اي كوچك از روابط اجتماعي، به شرطي كه اين روابط در سطح  معدودي دوست و شبكه

هاي اين پژوهش با  يافته يينگردد. از سو تنهاييشد، دچار احساس از لحاظ كيفي با ييباال
مدرسه را به عنوان  يي) كه عنوان نمود كودكان با نقايص بينا2005( ديدگاه شاپيرو و همكاران

شان ناديده  همساالن ةمكان احساس تنهايي، يا مكاني ناآشنا كه در آن ممكن است به وسيل
 كنند ناهمسو است. همچنين، اين نظر را كه ر گيرند، توصيف ميو يا مورد آزار قراشوند گرفته 

هاي حركتي و آمادگي جسماني ضعيف، كمتر به عضويت در گروه  افراد نابينا به دليل مهارت
تمايل نشان مي دهند و همين امر مي تواند منجر به افزايش احساس تنهايي، نارضايتي اجتماعي، 

كند.  د نمييي) تأ2003ل زندگي شود (شاپيرو و همكاران، هاي غيرفعا ناايمني اجتماعي و روش
) اشاره نموده اند، نوجوانان نابينا برخوردار از هوش 1382همان گونه كه كرك و گاالگر(

هاي ارتباطي با همساالن بيناي خود تفاوتي ندارند.  كارگيري زبان و توانايي به ةبهنجار، در زمين
تواند در توانايي ارتباطي نوجوانان مانعي ايجاد كند و  د، نميبنابراين، نقص بينايي، به خودي خو

هاي عادي آموزشگاهي  آموزان در محيط تواند محدوديتي در تحصيل اين دانش بدين سبب نمي
  فراهم سازد.  
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آوري اطالعات تحقيق  كه جمع مواجه بود. ازجمله اين ييها پژوهش حاضر با محدوديت
انفرادي صورت گرفت كه بسيار وقت گير  ةبه صورت مصاحب ييهاي با نقص بينا از آزمودني

آموز نيز كه به طور  دانش ـ جمع آوري داده هاي مربوط به مقياس تعامل معلمبود. همچنين، 
قرار گرفت و در  ييآموزان با و بدون نقص بينا انفرادي در اختيار معلمان دو گروه دانش

علم مربوطه تكميل شد، با صرف وقت زياد و آموزان با م خصوص ارتباط هر يك از اين دانش
  هاي مكرر در جهت جلب همكاري آنان انجام گرفت. پيگيري

، تأكيد بر ييهاي پژوهش حاضر در قلمرو روان شناسي و تعليم و تربيت استثنا كاربرد يافته
اي و تربيتي در راستاي تقويت و بهبود شايستگي اجتماعي نوجوانان است.  مداخالت مشاوره

 ييها ها و موقعيت اندركاران تعليم و تربيت در فراهم ساختن فرصت شود كه دست صيه ميتو
به هاي آموزشي اهتمام ورزند. همچنين نظر  براي گسترش روابط اجتماعي نوجوانان در محيط

ن آموز، يكي از عوامل بي هاي پژوهش مبني بر آن كه تعارض در تعامل معلم و دانش يافته
شود كه  است، پيشنهاد مي يياحساس تنهايي در نوجوانان با و بدون نقص بينابيني كننده  پيش

هاي آموزش ضمن خدمت براي كاركنان مدارس، به ويژه معلمان  هاي آموزشي و دوره كارگاه
و مشاوراني كه در مدارس تلفيقي اشتغال دارند، در راستاي آموزش راهبردهاي حل تعارض 

  برگزار گردد. 
هاي  طرح گرفتن انجام ؛ييراك شايستگي در نوجوانان با و بدون نقص بيناابعاد اد ةمقايس

هاي اجتماعي بر احساس  هاي آموزش مهارت پژوهشي آزمايشي به منظور بررسي تأثير روش
بررسي تأثير ادراك شايستگي و احساس  ؛ييدر ميان كودكان و نوجوانان با نقص بينا تنهايي

ادراك شايستگي و احساس  ةمقايس ؛دچار نقص بينايي تنهايي بر بهداشت رواني نوجوانان
آموز در  بررسي تعامل معلم و دانش ؛هاي مختلف نوجوانان با نيازهاي ويژه در گروه تنهايي

با نيازهاي ويژه از پيشنهادهاي پژوهش حاضر براي مطالعات آتي  هاي نوجوانان ساير گروه
  است.
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اول و دوم،  ةهشتم، شمار ة، دورعلوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز ةمجلشيراز.  ييراهنما

  .150-129ص 
ثير ابعاد ادراك خود بر روابط اجتماعي با أ). ت1383( .سيف، ديبا؛ بشاش، لعيا و لطيفيان، مرتضي

 ،روان شناسي ةمجلجوانان مراكز آموزش استعدادهاي درخشان و مدارس عادي. همساالن در نو
  . 97- 86اول، ص ةهشتم، شمار ةدور

 ةترجمآموزش و پرورش كودكان استثنايي. ). 1382( .كرك، ساموئل اي؛ و گاالگر، جيمز جي
  .مجتبي جواديان. چاپ سوم. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي
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