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  چکیده

تنهـایی در پـیش بینـی پیشـرفت      هـاي   مؤلفـه هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش حرمت خـود و  

کـه بـا   بـود  )دختـر  140پسـر و   141(نفـر  281نمونه پژوهش شـامل  . بودن دانش آموزاتحصیلی 

انتخاب شدند و به مقیاس تنهایی و حرمـت خـود    ايتصادفی خوشه گیرياستفاده از روش نمونه

داري در حرمت خود و احساس تنهایی نقش معنـی نتایج نشان داد که . پاسخ دادند کوپر اسمیت

ارتبـاط منفـی و    خود و احسـاس تنهـایی   مچنین بین حرمته. پیش بینی پیشرفت تحصیلی دارند

نمـرات احسـاس تنهـایی و     کـه میـانگین  یافتـه دیگـر پـژوهش ایـن بـود      . داري مشاهده شدمعنی

هـا  ایـن یافتـه  . احساس تنهایی دختران به طور معنـی داري بیشـتر از پسـران بـود    هاي عاطفی نشانه
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یري بالقوه در کمک به دانـش آمـوزان بـراي    نیاز حرمت خود به عنوان مسبیانگر نقش و اهمیت 

  .است عاطفی و پیشرفت تحصیلی –مقابله با تجارب تنهایی اجتماعی

  .حرمت خود، احساس تنهایی، پیشرفت تحصیلی:واژگان کلیدي

  مقدمه

متفـاوتی ماننـد   تحت عناوین  هاست و بررسی آنخود از معدود مفاهیم مورد عالقه تمامی انسان

د،هدایت خودآگاهی نسبت به خو
1

، تحقق خود
2

، حرمت خود
3
در ایـن بـین   . انجـام شـده اسـت    

هـا را بـه خـود اختصـاص      ترین مفهومی است که زمینه اصلی پژوهش مفهوم حرمت خود بنیادي

لیندنفیلد(داده است
4

براون). 1385/ 1999، 
5
نیـز از حرمـت خـود بـه عنـوان      ) 2001(وهمکاران 

. کننـد  شناسـی یـاد مـی   شناختی مورد توجه روانهاي روانیکی از مهمترین وپرکاربردترین سازه

هـا   هاي اساسی توانمندي اند که خودآگاهی وحرمت خود شاخص هاي متعدد نشان داده پژوهش

ارزیـابی  ). 1386،به نقـل از ترقـی جـاه    ،2001وولف و همکاران،(هاي هر انسانی است وضعف

ت و میـزان سـازگاري و انطبـاق هـر فـرد بـا       هاي مهم سـالم  کننده بینی مثبت از خود یکی از پیش

فـورزي و نـات،   (محیط اجتماعی و عاملی قدرتمند برعلیه خطـرات اجتمـاعی در جوانـان اسـت    

تفردي و ساوان .)1386به نقل از ترقی جاه،  ،2003
6

ابعاد اصلی تشـکیل دهنـده حرمـت    ) 2001(

ایـن محققـان نشـان    . داننـد  مـی منـدي  قابـل تمـایز     احترام و عالقه مؤلفهخود را در چارچوب دو 

. اند که حرمت خود کلی در دو سطح صـالحیت خـود و عالقـه بـه خـود متمـایز مـی شـود         داده

صالحیت خود نوعی تجربه شخصی ارزشمند است که در آن  فرد خود را عامل عمـل احسـاس   

رد بـه  عالقه به خود به عنوان بعد دیگر حرمت خود نیز شرایط تجربه مفیـدي را بـراي فـ   . کند می
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حرمت خـود آسـیب دیـده تحمـل شـرایط دشـوار       . آورد عنوان یک موجود اجتماعی فراهم می

  .آورد را غیر ممکن می سازد و پیامدهاي روانی و جسمانی زیادي به بار می روزمره زندگی

در رفتار آدمـی بـاز گشـوده    نقش ویژه آن را  هاي انجام شده در مورد حرمت خود وارسی

له أمسـ  هاي تحصـیلی، گـاه شغلی،آسـیب شـناختی و گـاه مسـتقیماً       ه زمینهگاات این مطالع. است

مسـر . اند سالمت را در بر گرفته
1

یـا   اشـاره دارد کـه شـواهدي از نقصـان حرمـت خـود      ) 2001(

پوپ. شود حرمت خود پایین در افرادي که نیازمند یاري روان درمانگرند دیده می
2

، مک هال و 

مثبت عامل مهمی در  اشاره دارند که حرمت خود کارانشو هم)1373ترجمه تجلی، (کراي هد

کوشـند تـا احسـاس     افراد با سطوح بـاالي حرمـت خـود مـی     .عاطفی است –سازگاري اجتماعی

با ارزش اجتماعی حفظ کنند و خواستار موفقیـت   هايارزشمندي خود را به وسیله احراز کیفیت

تباط حرمت خـود بـا عملکـرد تحصـیلی،     در ادبیات پژوهشی بر ار). 2001براون و همکاران،(اند

موفقیت شغلی، افت تحصـیلی، رفتارهـاي ضـد اجتمـاعی روابـط بـین فـردي و سـالمت روانـی،          

حرمـت   تـأثیر افسردگی، خودکشی، تصمیم گیري اخالقی تأکید شده اسـت و پژوهشـگران بـر    

نـی افـراد   خود بر تمامی موارد ذکر شده توافق دارند و به عنوان یک عامل مهـم در سـالمت روا  

؛ 2006،نلسـون و همکـاران   ؛2005، فراقـر و همکـاران  (دهنـد  خصوصاً جوانان مد نظر قـرار مـی  

ــه نقــل از ترقــی جــاه ، 2006؛ بپــی،2007هــریس و همکــاران،  در ایــن حــوزه یکــی ). 1386، ب

. هاي زیادي را به خود اختصاص داده است احساس تنهـایی اسـت   هایی که اخیرا پژوهش ازمتغیر

بـارگ (از تجـارب معمـول دوره نوجـوانی اسـت     تنهایی یکـی 
3

میشـال ). 1993و همکـاران،  
4
و  

دانند که در نتیجۀ کاستی در شـبکۀ روابـط    تنهایی را احساس ناخوشایندي می) 1982(همکاران 

اجتماعی فرد به صورت کمی و کیفی و عدم دسترسی به روابط نزدیک و مطلوب با دیگران بـه  

هاي بد کارکرد مثـل تـرس از طـرد در روابـط میـان       اختی نگرشطبق دیدگاه شن. آید وجود می
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مــور(احســاس عــدم اطمینــان از خــود و در تنهــایی نقــش دارنــد  ،فــردي
1
. )2004،و همکــاران 

و دبیرسـتانی از   آمـوزان راهنمـایی   درصـد از دانـش   66ها حاکی از آن است که بیش از  گزارش

بـراي بسـیاري از نوجوانـان    ). 1995و همکاران،بکل(مشکلی مهم یاد کرده اند تنهایی به عنوان

تواند به مشـکالت  خانواده می و دوستان و همساالن،ناشی از مشکالت مربوط به مدرسه، تنهایی 

کوئینگ(ایده خودکشی و خشونت منجر شودجدي تري نظیر افسردگی،
2

؛1994و همکاران، 

ی که داراي حرمت خـود بـاالتري بـوده    ها نشان داده نوجوانان بررسی .)1995کلب و همکاران،

گراد(اند و این امر در طی دوره زمانی نیز مشاهده شده است کردهاند الکل کمتري مصرف می
3
 

مک وایتر). 2000همکاران،و
4
بین حرمت خود پایین با تنهایی اجتمـاعی و  ) 2002(و همکاران 

چـانی . ار یافتنـد عاطفی در نوجوانـان در معـرض مشـکالت روانشـناختی رابطـه معنـاد      
5

)2008(،

نزهای)1997(، مکوایتر )2001(هرمان 
6

نیز بـین  ) 1991(و جکسون و کوران) 1993(و همکاران  

به عبارتی سطوح باالتر حرمت خـود بـا سـطوح    . حرمت خود و تنهایی رابطه منفی معنادار یافتند

آرو و ارونن.باالي تنهایی مرتبط بود
7

به نقل از هرمن، 1997(
8

در یک مطالعه طـولی در  ) 2005، 

کننده قوي تنهایی اسـت و رابطـه ایـن دو متغیـر در طـول زمـان        یافتند که حرمت خود پیش بینی

هـا روابـط    یعنی زمانی که آزمـودنی بین این دو رابطه علی وجود دارد مهمتر این که . ثابت است

  .کننده تنهایی بود دوستانه خود را محدود کردند حرمت خود پیش بینی

نین تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که احساس تنهـایی بـا عملکـرد تحصـیلی     همچ

  یابـد  ضعیف مرتبط است به عبارتی هر چه سطح تنهایی افزایش یابد پیشرفت تحصیل کاهش می
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آشر و پاکویت(
1

؛ دمیـر و تـاران   2003، 
2

؛ روتنبـرگ  2001، 
3

؛ روتنبـرگ و موریسـن   1999، 
4

 ،

حـاکی از رابطـه معنــادار تنهـایی، انـزواي اجتمـاعی و خطـر تــرك       نیز حقیقـات برخـی ت ). 1993

تحصیل به خصوص براي نوجوانانی است که در مدرسـه و اجتمـاع حـس تعلـق پـذیري ندارنـد      

لویــت(
5
؛ پرتــی1994و همکــاران، 

6
آمــوزانی کــه احســاس تنهــایی  دانــش). 1994و همکــاران، 

مـایی در مـدارس باشـند و در نتیجـه     و دریافـت راهن د کمتر احتمال دارد که در جسـتجو  کنن می

پاترسـون (شـوند  میافت تحصیلی  ردچا
7

در مجمـوع تنهـایی بـا مشـکالت     ). 1989و همکـاران  

، )ی پـایین، تعـامالت اجتمـاعی ضـعیف    نظیـر حرمـت خـود پـایین، شایسـتگ     (اجتمـاعی   –روانی

نظیــر (، ســالمت جســمانی )نظیــر اضــطراب، افســردگی، رفتارهــاي خودکشــی(ســالمت روانــی 

هنریچ و گالونی(و پیشرفت تحصیلی مرتبط است ) ملکرد ایمنی و مشکالت خوابع
8

،2006( .  

هـاي   در جنبـه و هـم  هـاي نظـري    اي پیشـین، هـم در گسـتره   ه در عبارت تمهیدات یاد شده

از طرفـی  . هاي عاطفی و شناختی است و ارتباط حرمت خود با دیگر متغیر پژوهشی، بیانگر نقش

افـراد را در معـرض    ،ی امروزي که در جهت فردیت هر چه بیشتر اسـت وضعیت زندگی اجتماع

وبه ویژه در جوامع رو به رشـد   ه و به این حالت روانی می افزایداحساس تنهایی بیشتري قرار داد

عمیق حرمت خود بر شخصـیت و روابـط اجتمـاعی و بـه      تأثیراین امر و. یابد اهمیت بیشتري می

هـاي پـژوهش کنـونی را رقـم زده و بـدین خـاطر بـه وارسـی          ولیتبع آن سالمت روانی، دلمشـغ 

احساس تنهایی و پیشرفت تحصیلی با توجه بـه جـنس و    ،ارتباط و مقایسه متغیرهاي حرمت خود

شـکل بـالقوه   زیـرا حرمـت خـود بـه     . ایـم هاي احساس تنهایی پرداختهلفهؤنقش حرمت خود و م

بـه نوبـه خـود    که آنها نیز گی اجتماعی است مشکالت سازش یافت متغیر مهمی براي سرند کردن
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و هـاي متنـوع    غیرات حرمت خود به خاطر جنبـه زاییده مشکالت سالمت روان هستند و بررسی ت

بـاگلی و مالیـک  (هاي درمانی از اهمیت برخوردار است نیز طراحی برنامه
1

مـه  و البتـه ه ) 2001، 

مـرتبط   خـود بـاال و تنهـایی کمتـر     بـا حرمـت   سـالمت روان بیشـتر  انـد کـه    ها موید این نکته این

آگلی(است
2
  ).2001،و همکاران 

  روش

در  پیش دانشـگاهی شـهر تهـران بـود کـه     آموزان  دانش حاضر شامل کلیهجامعه آماري پژوهش 

از . این شهر مشـغول بـه تحصـیل بودنـد     در یکی از مراکز پیش دانشگاهی86-87سال تحصیلی 

استفاده از روش نمونه گیري تصادفی خوشه اي انتخـاب  نفر با  281اي به حجم  جامعه فوق نمونه

منـاطق   ابتـدا از  بـدین صـورت کـه   . نفـر دختـر بودنـد    140نفر پسر و   141شدند که از بین آنها 

سـپس از بـین مراکـز پـیش      .منطقه انتخاب شـد  4به طور تصادفی آموزش و پرورش شهر تهران 

جمعـاً (و یک مرکز پسرانه انتخاب شـد به طور تصادفی یک مرکز دخترانه هر منطقهدانشگاهی 

کالس انتخاب  2موجود در هر مرکز به طور تصادفی  هايدر مرحله بعد از بین کالس).مرکز 8

. نتخـاب شـدند  نفـر ا  18هر کالس به طور تصادفی  و از بین دانش آموزان) کالس 16جمعا (شد

  . بود 92/0حراف استانداردو ان 33/17سال با میانگین 19تا  16ها بین  دامنه سنی آزمودنی

  ابزار 

سـاخته شـده اسـت و    ) 1386(این مقیاس توسط دهشیري و همکاران : مقیاس احساس تنهایی -1

ضریب پایایی مقیـاس  . اي خیلی زیاد تا خیلی کم است درجه 5سؤال با مقیاس لیکرت  38شامل 

گـزارش شـده    83/0و  91/0نباخ و بازآزمایی بـه ترتیـب برابـر بـا     وبا استفاده از روش آلفاي کر

همچنین ضریب روایی همگراي مقیـاس از طریـق همبسـتگی بـا مقیـاس احسـاس تنهـایی        . است

UCLA روایی سازه مقیـاس نیـز از طریـق    . بود 56/0و  60/0و پرسشنامه افسردگی بک برابر با
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ر بـا  پایایی کلی این مقیاس در پژوهش حاض. تحلیل عاملی اکتشافی مورد تایید قرار گرفته است

تنهـایی    هـاي همچنین پایایی خرده مقیـاس . به دست آمد 90/0استفاده از روش آلفاي کرونباخ 

و / 86، 88/0عـاطفی احسـاس تنهـایی بـه ترتیـب برابـر بـا         هايدوستان و نشانه ناشی از ارتباط با

  .محاسبه شد 78/0

بـه صـورت   ماده است و  58داراي  این پرسشنامه:پرسشنامه حرمت خود کوپر اسمیت-2

گیرند  میهاي داراي پاسخ منفی، صفر  ماده به این صورت که. شودصفر و یک نمره گذاري می

مثبت یعنی پاسخ منفی نمره یک و پاسخ  .شودنمره گذاري میبه صورت معکوس  هامادهو بقیه 

اي کـه یـک فـرد ممکـن اسـت اخـذ کنـد صـفر و         بدیهی است که حداقل نمـره . گیردصفر می

تاییـد  روانسـنجی ایـن پرسشـنامه     هـاي گیبر اساس تحقیقات متعدد ویژ. خواهد بود50حداکثر 

پایـایی آن  ). 1376،؛ هر دو به نقل از سلیمی1990کوپر اسمیت،؛1990فیشر و ببر،(شده است

این پرسشـنامه  بنابراین . شده است گزارش 85/0و در دانش آموزان بیش از  85/0در دانشجویان 

به نقل از شریفی در آمـدي،  ، 1375نژاد،.. عبدا(نسنجی باالیی برخوردار استاز خصوصیات روا

  .به دست آمده است 88/0در پژوهش حاضر آلفاي کرونباخ این مقیاس ). 1384

  . از معدل کتبی به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی استفاده شد

  هایافته

صـیلی از ضـریب همبسـتگی    به منظور بررسی رابطه حرمت خود و احساس تنهایی با پیشرفت تح

در پـیش بینـی پیشـرفت    پیرسون استفاده شد و جهت تعیین نقش حرمت خود و احساس تنهـایی 

مـاتریس همبسـتگی بـین     1در جـدول  . اسـتفاده شـد   یلی از تحلیل رگرسیون گـام بـه گـام   تحص

  .متغیرهاي پژوهش ارائه شده است
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  پژوهش هايماتریس همبستگی بین متغیر.1جدول 

123456امتغیره

1حرمت خود -1

1-53/0  *احساس تنهایی کل-2

احساس تنهایی ناشی از ارتباط با -3

دوستان

*  47/0-*  71/01

احساس تنهایی ناشی از ارتباط با  -4

خانواده

*  48/0-*  88/041/01

40/01  */66/030  *-23/0  *عاطفی احساس تنهایی هاينشانه-5

1-29/0*-34/0*-20/0  *-37/0  *-42/0  *پیشرفت تحصیلی -6

*001/0P<  

شود بین حرمـت خـود و پیشـرفت تحصـیلی ارتبـاط مثبـت و        چنانچه از جدول مشاهده می

بین نمره کل احساس تنهایی با پیشرفت تحصـیلی  ). =001/0P<،42/0r(معناداري وجود دارد

همچنـین ارتبـاط پیشـرفت    ). =001/0P<،37/0-r(اردنیز ارتبـاط منفـی و معنـاداري وجـود د    

هــاي احســاس تنهــایی  شــامل احســاس تنهــایی ناشــی از ارتبــاط  بادوســتان    مؤلفــهتحصــیلی بــا 

)001/0P<،20/0-r ) =001/0P<،34/0-r(، احساس تنهایی ناشی از ارتباط با خـانواده )=

  .منفی و معنی دار است) =001/0P<،29/0-r(احساس تنهاییعاطفی  هاينشانه

هـایی در پـیش بینـی پیشـرفت     به منظور تعیین نقـش حرمـت خـود و نمـره کـل احسـاس تن      

  .آورده شده است 2استفاده شد که نتایج آن در جدول  از رگرسیون گام به گامتحصیلی 
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  احساس تنهایی و نتایج رگرسیون گام به گام  پیشرفت تحصیلی از روي حرمت خود.2جدول

BR2تغیرهامگام Rاستانداردبرآورد خطاي

42/018/071/1*11/042/0  *حرمت خوداول

دوم

08/032/0  *  حرمت خود

*45/021/068/1

-20/0-02/0  *احساس تنهایی

*001/0P<  

د معادلـه رگرسـیون   خـود وار چنانچه از جدول مشاهده می شو ددر گام اول متغیر حرمـت  

کنـد  درصـد از واریـانس پیشـرفت تحصـیلی را تبیـین مـی       18ایـن متغیـر بـه تنهـایی     . شده اسـت 

)42/0R= .( ــر احســاس تنهــایی ــه  در گــام دوم  متغی ــز وارد معادل ــن . شــده اســتنی ــا ورود ای ب

اریـانس  درصد از و 21درصد افزایش یافته است و این دو متغیر در مجموع  3متغیرضریب تعیین 

ی نیـز نقـش معنـی    همان گونه که مشاهده شد احساس تنهـای . کنند پیشرفت تحصیلی را تبیین می

.پیشرفت تحصیلی دارد داري در پیش بینی

هـاي احسـاس   لفـه ؤمسیون گام بـه گـام بـراي بررسـی نقـش      نتایج تحلیل رگر 3در جدول 

  .بینی پیشرفت تحصیلی ارائه شده است در پیش تنهایی

  احساس تنهایی هاي  مؤلفهج رگرسیون گام به گام  پیشرفت تحصیلی از روي نتای.3جدول

BR2متغیرهاگام Rاستانداردبرآورد خطاي

اول

احساس تنهایی ناشی از ارتباط با 

خانواده

*  06/0-34/0-*34/012/077/1

دوم

ط با احساس تنهایی ناشی از ارتبا

خانواده

*04/0-26/0-

*37/014/075/1

-17/0-06/0  *عاطفی احساس تنهایی هاينشانه

*001/0P<  

ناشـی از ارتبـاط بـا     هـایی متغیـر احسـاس تن   ز جدول مشاهده می شـود در گـام اول  چنانچه ا

درصـد از واریـانس متغیـر پیشـرفت      12وارد معادله رگرسیون شده است به طـوري کـه   خانواده 

عـاطفی احسـاس    هـاي با وارد شدن متغیر نشانه در گام دوم) =34/0R(کندتحصیلی را تبیین می
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متغیـر احسـاس تنهـایی ناشـی از     ) =14/0R(درصـد افـزایش یافتـه اسـت     2تنهایی ضریب تعیین 

روابط با دوستان نقش معنی داري در پیش بینی پیشرفت تحصیلی نداشـته اسـت و بنـابراین وارد    

.ستمعادله نشده ا

 tاز آزموندر بین دختران و پسران  احساس تنهایی و حرمت خود به منظور مقایسه نمرات

  .ارائه شده است 4استفاده شد که نتایج آن در جدول  مستقل

  احساس تنهایی و حرمت خود بین دو جنس براي مقایسه  tنتایج آزمون .4جدول 

میانگینجنسیتمتغیرها

انحراف 

استاندارد
tdf

عنی سطح م

داري

احساس تنهایی کل

51/5564/17پسر

97/127905/0

87/5952/19دختر

احساس تنهایی ناشی از خانواده

76/1921/10پسر

01/127931/0

09/2164/11دختر

احساس تنهایی ناشی از ارتباط بادوستان

23/2381/6پسر

85/127907/0

77/2409/7دختر

عاطفی احساس تنهایی ايهنشانه

55/1263/5پسر

05/227904/0

94/1393/5دختر

حرمت خود

22/3352/6پسر

33/1279
19/0  

08/3285/7دختر

چنانچه از جدول مشاهده می شود  بـین دختـران و پسـران  در نمـره کـل احسـاس تنهـایی        

کــه میــانگین بــدین صــورت . )05/0P< ،97/1=)279[T[وجــود داردداري  تفــاوت معنــی

عاطفی احساس تنهایی  هايلفه نشانهؤهمچنین در م. بیشتر از پسران استاحساس تنهایی دختران 

.)05/0P< ،97/1=)279[T[داري بیشتر از پسران است میانگین نمرات دختران به طور معنی

  .داري بین دو جنس وجود ندارددر سایر متغیرها تفاوت معنی
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  و نتیجه گیري بحث

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حرمت خود با احساس تنهایی و پیشـرفت تحصـیلی انجـام    

بـا پیشـرفت    ساس تنهایی رابطه منفی معنـادار و نتایج پژوهش نشان داد که حرمت خود با اح. شد

بـا پیشـرفت    هـاي آن لفـه ؤبـین احسـاس تنهـایی و م   همچنـین  . معنادار دارد مثبتتحصیلی رابطه 

نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که حرمت خـود  . ارتباط منفی و معناداري مشاهده شد تحصیلی

ایـن یافتـه کـه حرمـت     . داري در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دارنـد  و احساس تنهایی نقش معنی

اري غبـ ، )1386(بـا تحقیقـات حسـینی و همکـاران     حصـیلی دارد خود نقش مهمی در پیشرفت ت

و آلوز )1386(بناب و حجازي
1
تـوان نتیجـه گرفـت     میاین  بنابر. همسو است )2006(و همکاران 

رسد ارتبـاط حرمـت خـود و    به نظر می. که حرمت خود عامل مهمی در پیشرفت تحصیلی است

عنی از طرفی داشتن حرمت خـود موجـب پیشـرفت تحصـیلی     ی. پیشرفت تحصیلی دو طرفه باشد

شود، زیرا باور داشتن خود و برداشت مثبت از خویشتن بر یادگیري و انگیـزه بـراي تحصـیل     می

هـاي تحصـیلی موجـب     از طرف دیگر موفقیـت . شود گذارد و سبب موفقیت تحصیلی می اثر می

  .شود ارتقاي حرمت خود می

هـاي   ین حرمت خود و احساس تنهایی در این تحقیق با یافتهوجود همبستگی منفی معنادار ب

. همخوانی دارد) 1997(، مکوایتر )2001(هرمان ،)2008(چانی ،)2002(مک وایتر و همکاران

پالوتزین و الیسون
15

 به طور قوي با احسـاس بـی ارزشـی و    هاي تنهاییدریافتند که نمره) 1982(

مشروط ارزش  در افرادي که براي خود  به صورت )1373،به نقل از داورپناه(طرد مرتبط است 

آمیزي نسبت به خود دارند  نیاز به وابستگی عاطفی به جانب گـروه   و حالت تحقیر شوند قایل می

متمایل می شود و در صورتی که آنان از جانب گروه یا دیگران احسـاس مـورد توجـه بـودن یـا      

و در واقـع زیـر بنـاي ایـن احسـاس تحقیـر نفـس،        شوند تحسین نکنند، دچار احساس تنهایی می

در نتیجــه نارزنــده ســازي خــود روابــط . نفــرت از خــویش و بــی ارزش شــماري خــویش اســت

                                                
1. Alves
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دهد و به تبـع آن شـخص دچـار انـزوا و تنهـایی       قرار می تأثیراجتماعی را به صورت منفی تحت 

نقص در روابط اجتماعی بـه   بدین ترتیب با توجه به این که تنهایی به عنوان نشانگر مهم. شودمی

کاسیپو(آیدشمار می
1

؛ چیپور 2000،و همکاران 
2

آمـوزان داراي   توان گفت دانـش  می) 2001،

کنند کـه ایـن تهدیـد بـر     حرمت خود پایین کمک خواهی را تهدیدي به توانایی خود درك می

اجتنـاب   نگـام نیـاز  شود از کمک گرفتن به هو باعث میگذاشته  تأثیرشت آنان از خودشان بردا

دهند کـه ایـن اسـناد بـر ارزیـابی فـرد از        به کمبود توانایی نسبت می آنها کمک خواهی را. کنند

د پایین تـري  آموزانی که از حرمت خو پذیري دانش طبق فرضیه آسیب. گذارد می تأثیرخودشان 

نیـز ایـن   ) 1385(نتـایج حبیبـی کلیبـر و سـرمد    . گیرندنیاز کمتر کمک می برخوردارند به هنگام

کمـک   هـاي شاید بتوان گفت اجتناب از رفتـار بر این اساس . أیید قرار داده استمساله را مورد ت

ضـعف تحصـیلی و در نتیجـه     ،باعـث انـزوا  هاي گوناگون به خصوص تحصـیل  خواهی در حیطه

  .احساس تنهایی شود و متعاقبا مشکالت روانی دیگري را در پی دارد

هـاي احسـاس تنهـایی،      مؤلفـه از بـین   ایـن بـود کـه آشـکار شـد      ضرپژوهش حا ریافته دیگ

در  اطفی احسـاس تنهــایی نقـش معنــی داري  عـ  هــاياحسـاس تنهـایی ناشــی از خـانواده و نشـانه    

،روتنبـرگ (این یافته با سایر تحقیقات انجام شده همسو است . بینی پیشرفت تحصیلی دارندپیش

تحقیــق . )2003،؛ آشــر و پاکویــت2001،تــاران؛ دمیــر و 1993،؛ روتنبــرگ و موریســن1999

تـر  نیز نشان داد که احساس تنهایی باال با پیشرفت تحصیلی ضـعیف ) 1386(دهشیري و همکاران 

بـه دلیـل اینکـه احسـاس تنهـایی      . و احساس تنهایی پایین با سطح تحصـیلی بـاالتر مـرتبط اسـت    

ضایتی در گروه همساالن محسوب آموزان از آشفتگی و نار شاخص مشخصی از ادراکات دانش

شود، این احتمال وجود دارد که این احساسات ممکن است مستقیم یا غیرمسـتقیم بـا توانـایی    می

تحصـیلی تـداخل ایجـاد کنـد در نتیجـه ممکـن اسـت بـه قـدري بـا ایـن             هاياثربخش در برنامه

ام تکـالیف حیطـه   احساسات تنهایی مشغولیت فکري داشته باشند که حتی قادر به تمرکز بـر انجـ  

                                                
1. Cacippo
2. Chipuer
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عامل مهم دیگر در این مورد احسـاس رضـایت منـدي از روابـط بـا سـایر       . تحصیلی خود نباشند

کننـد از روابـط اجتمـاعی خـود بـا همسـاالن       افـرادي کـه احسـاس تنهـایی مـی     . همساالن اسـت 

این احساس تنهایی و نارضایتی اجتماعی ممکن است در ابتدا بـا پیشـرفت   . مندي ندارندرضایت

نقـص در  . گیـري و تـرك تحصـیل مـی شـود      یلی تـداخل کنـد و بـه تـدریج باعـث کنـاره      تحص

شود، بدین صـورت کـه افـراد    گر مهم دیگر محسوب می هاي اجتماعی نیز عامل میانجیمهارت

مند را مشکل اجتماعی ممکن است ایجاد و حفظ روابط رضایت هايتنها به دلیل نقایص مهارت

یـادگیري دو طرفـه را بـه تـدریج از دسـت بدهنـد و در        هايرصتیابند و بنابراین ممکن است ف

نقـش  به عنوان نهاد اولیه گرخانواده از طرف دی. هاي تحصیلی عملکرد خوبی نداشته باشند حیطه

مهمی در تربیت فرزندان دارد به طوري که اگر سبک فرزند پروري مناسـب در خـانواده حـاکم    

و پذیرش قرار گیرد احسـاس انـزوا نخواهـد کـرد و      باشد و  فرد از طرف خانواده مورد حمایت

امـا اگـر فـرد از    . نقش بسیار مهمـی دارد  ذیرش از طرف خانواده در حرمت خودیید و پأهمین ت

پذیرش قرار نگیرد و از طرف دوستان نیز طرد شود هـر دو نـوع حمایـت را     طرف خانواده مورد

  . کند دهد در نتیجه احساس تنهایی بر وي غلبه می از دست می

از لحـاظ احسـاس تنهـایی تفـاوت      بین دختران و پسران مشخص شد که در پژوهش حاضر

عـاطفی تنهـایی    هـاي و میانگین احساس تنهایی به صورت کلـی و نشـانه  . معنی داري وجود دارد

در تحقیق کالیوپوسکا و الي تین. دختران بیشتر از پسران است
1

نیز احسـاس تنهـایی در   ) 1991(

نتایج تحقیقات انجـام شـده   ). 2005،به نقل از کاسیپو(معناداري بیشتر از مردان بود زنان به طور 

کنند کـه  نشان داد که زنان در مقایسه با مردان با احتمال بیشتري بیان می) 1985( بوریز وپرلمان

د خوکه از ابزارهاي سنجش تنهایی متوجه شدند در مطالعاتی) 1985(بوریز وپرلمان. تنها هستند

هایی که افراد به جمالتی از قبیل مـن شخصـی تنهـا هسـتم      مقیاس(کنند  برچسب زنی استفاده می

بـا وجـود ایـن زمـانی کـه از      . کننـد  زنان خودشان را تنها تر از مردان معرفی مـی ) پاسخ می دهند

 هاي تنهایی استفاده شود که شامل کلمه تنها نیست یا الزم نیست که افراد خودشـان را بـه   مقیاس

                                                
1. Kalliopuska & Laitinen
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دهـد   نشان می هااین یافته. هاي جنسیتی خیلی کم می شودعنوان فردي تنها برچسب بزنند تفاوت

هنـریچ و  (گیري تنهایی باشـد که برتري زنان در نمرات تنهایی ممکن است ناشی از شیوه اندازه

از طرف دیگر شاید بتوان گفت با توجه به این که روابط بین فـردي و حمایـت   ). 2006گالونی،

جتماعی براي زنان از اهمیتی خاص برخوردار است، هنگامی که نقصان در روابـط اجتمـاعی و   ا

گیرند و در نتیجه احساس انزوا  قرار می تأثیرزنان سریع تر تحت . حمایت اجتماعی به وجود آید

  .کنند و تنهایی می

 تـأثیر هاي پژوهش حاضر حاکی از آن است که با توجـه بـه اهمیـت دورة نوجـوانی و     یافته

عاطفی و اجتماعی، پیشگیري  در سازش یافتگی -حرمت خود-پاي شخصیت عمیق ویژگی دیر

بـین فـردي    هايزا و شدید احساس تنهایی، مداخله و آموزش مهارت و کاهش پیامدهاي آسیب

هـا بیـانگر نقـش و    بـدین ترتیـب ایـن یافتـه    . شـود و تقویت حرمت خود امري ضروري تلقی می

مت خود به عنوان مسیري بالقوه در کمک به دانـش آمـوزان بـراي مقابلـه بـا      نیازهاي حر اهمیت

حرمـت خـود و در نتیجـه    ماعی و عاطفی است وآمـوزش در جهـت افـزایش    تجارب تنهایی اجت

تسکین و کاهش احساس تنهایی و به تبع آن سازش یافتگی بهتر باید تمرکز کلیدي مهمی بـراي  

.متخصصان بالینی باشدمشاوران و بهداشت روانی، هايسازمان

  

  فارسیمنابع 

احتـرام بـه خـود در کودکـان و      افـزایش ). 1373.(پوپ، الیس؛ مک هال، موژان و کراي هد، ادوارد

  .انتشارات رشد: تهران.ترجمه پریسا تجلی .نوجوانان

. دانشـجویان نفـس عـزت بـر زنـدگی هـاي مهـارت آموزشتأثیربررسی). 1386.(ترقی جاه، عذرا

  .االت چهارمین سمینار بهداشت روانی دانشجویانمجموعه مق

همبستگی عـزت نفـس و پیشـرفت    ). 1386.(میرالشاري ژیالحسینی، محمدعلی؛ دژکام، محمود و 

مجلـه ایرانـی   . تحصیلی در دانشجویان توان بخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توا نبخشی تهـران 

  137-142صص)7(1،آموزش در علوم پزشکی
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هـاي  و فعالیتنقش عزت نفس در رفتار کمک خواهی ). 1385.(امین و سرمد، زهرهبر، رحبیبی کلی

، سـال  فصلنامه علمی پژوهشـی دانشـگاه تبریـز   . مرتبط با پیشرفت تحصیلی نوجوانان شهر تبریز

  .49-78، صص1اول، شماره 

براي UCLAهنجاریابی نسخۀ تجدیدنظر شدة مقیاس احساس تنهایی ). 1373. (فروزنده ،داورپناه

شناسـی و علـوم   دانشـکده روان  ،پایان نامـه کارشناسـی ارشـد   . ساله در تهران 18تا  12دختران 

  .دانشگاه عالمه طباطبائی. تربیتی 

مقایسۀ سالمت ). زیر چاپ.(شیخی، منصوره ا ؛ نجفی، محمود؛ برجعلی، احمد وغالمرض ،دهشیري

  .شناسیمجله روانس تنهایی، روانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان برحسب میزان احسا

سـاخت و  ).زیـر چـاپ  .(غالمرضا ؛ برجعلی، احمد؛ شـیخی، منصـوره؛ حبیبـی، مجتبـی     ،دهشیري

  .شناسیمجله روان. هاي تهراناعتباریابی مقیاس احساس تنهایی در بین دانشجویان دانشگاه

مجلـه  ي، بررسـی عـزت نفـس در نوجوانـان داراي مشـکالت رفتـار      ). 1376.(سلیمی، سید حسـن 

.2، سال اول شماره شناسیروان

نفس دانـش آمـوزان    ن عزتتأثیر آموزش سبک حل مساله بر میزا). 1384.(پرویز ،شریفی در آمدي

ــا  12 ــاله  13ت ــایی تحصــیلی س ــاطی در دوره راهنم ــاري ارتب فصــلنامه . داراي مشــکالت  رفت

  . 39-63صص.14، شماره یشهاي آموزنوآوري

رابطـه جـرات ورزي و عـزت نفـس بـا پیشـرفت       ). 1386.(جـازي، مسـعود  غباري بناب، باقر و ح

).25پیـاپی  3(7،ییناثاسـت  پژوهش در حیطه کودکان.تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش و عادي

299-316.  

تاریخ انتشـار بـه زبـان    (نشر طراوت: ، ترجمه زهره صیادپور، تهران عزت نفس). 1385.(لینفیلد،گ

  ).1999(اصلی
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