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 چکیده

 شهر تهران 4آموزان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش منطقه دانش در رابطه خودپنداره کودکان با تاییدجویی و رشداجتماعی تعیینهدف از انجام این تحقیق 

آموزش  4آموزان مقطع ابتدایی منطقه دختر( از بین کلیه دانش 111پسر و  61آموز )نفر دانش 161روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. تعداد  باشد.می

تاییدجویی (، 1363)هریس  -خودپنداره کودکان پی یرهای اب شدند و به پرسشنامهبه روش دردسترس انتخ 34-39و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 

های آماری تحلیل های حاصل با استفاده از روش( پاسخ دادند. داده1399دل ) لندنبلوغ رشداجتماعی وایآزمون  (،1384) کودکان تری پاتی و راوی امباست

درصد  33ها: نتایج نشان داد که بین نمره کل خودپنداره با تاییدجویی در سطح و تحلیل قرار گرفت. یافته همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه

درصد  33ها با تایید جویی در سطح های خودپنداره به غیر از وضع ظاهری و نگرشمقیاسرابطه معنادار به لحاظ آماری وجود دارد. همچنین تمامی خرده

های آن با مقیاسنان )شادی و رضایت( رابطه معنادار به لحاظ آماری وجود دارد. اما بین نمره کل خودپنداره و همچنین خرده درصد اطمی 39اطمینان و 

 رشداجتماعی رابطه معنادار به لحاظ آماری وجود ندارد.

( و مقدار r=161/1)های خودپنداره بارشداجتماعی ( و ضریب همبستگی بین متغیرr=161/1) خودپنداره با تاییدجوییهمچنین ضریب همبستگی بین متغیرهای 

بین خودپنداره، تاییدجویی را بیشتر از توان بیان کرد که متغیر پیشبنابراین میدرصد معنادار است.  33( با احتمال 61/1=t) t به دست آمده آزمون 

ه کودک بیشتر مورد تایید قرار بگیرد خودپنداره مثبتی در خود پرورش شود که، هرچگیری میبنابراین نتیجه گیري:نتیجهکند. بینی میرشداجتماعی پیش

 آورد.  پدید مشكالت با مقابله و نفسعزت افزایش در زیادى خصوصا کارکرد تواندمى آن در مثبت جزئى دهد و همچنین تغییرمی

 

 واژگان کلیدی: خودپنداره، تاییدجویی، رشد اجتماعی

 

 مقدمه-1
 موقعیت ومحرک روبرو شود که با رفتار و فرد است چنانچه فرد با رفتار هامروز بیشتر دانشمندان و روانشناسان معتقدند که خودپنداره تعیین کنند

 )کاظمی، پذیردها را میهای او سازگاری موافق باشد آندهد ولی اگر با رفتار و ارزشهای او مغایر باشد از خود مقاومت شدیدی نشان میارزش

 (.1111)سریدهار،  کندخودپنداره مسیری است که شخص خود را ارزیابی می (.1138

نفس و مقابله با افزایش عزت تواند کارکرد زیادى خصوصاً درآن مى اى دارند، تغییر جزئى مثبت درکودکان نسبت به بزرگساالن خودپنداره ساده

 (.1989 )زاده محمدى وکلهر، مشكالت پدید آورد

آموزند که اگر بنا به دهد، نیاز به تایید است. کودکان از همان آغاز زندگی میتاثیر قرار میهای مهم اجتماعی که رفتار آدمی را تحتكی از انگیزهی

مند هرهدرخواست بزرگترها، به ویژه پدر و مادر رفتار کنند به عنوان کودکان خوب، عاقل و حرف شنو شناخته و از امتیازهای دلخواه خود ب

های ارزشمند افراد آدمی نه تنها بخاطر خودشان، بلكه به منظور نیاز به تایید یا شوند. بر این اساس شكی نیست که بسیاری از فعالیتمی

 (.1916شوند )پارسا، پسندی انجام میمردم

ها درباره خودشان بسیار نظرات وعقاید آن .شناسندخود را مىایجاد ارتباط با دیگران  توان گفت کودکان باجویی میدر رابطه با خودپنداره و تایید

اند فهمند، فرد خوبى هستند یا نه، آیا دوست داشتنى هستند یا نه، باهوشهاست، به واسطه نظر دیگران است که مىنظرات اطرافیان آن تأثیرتحت

و نسبت به دیگر کودکان ارتباط  اندا در درون خود پرورش دادهکودن، کودکانى که نسبت به خود احساس خوبى دارند، خودپنداره مثبتى ر یا

 یابندمى کند که دراندیشند. احساس خودپنداره کودکان زمانى رشد پیدا مىهاى شادى هستند و به موفقیت مىآدم کنند.بهترى با بقیه برقرار مى

شان خواهند که درکنارو مى برندمیها لذت کنند و از بودن با آنشان فكر مىارهرب. دکنندها توجه مىها ارتباط دارند، به آنافراد نزدیكى که با آن

برند و با ها را باال مىاى دارند. عمدتاً با همكارى درانجام دادن کارها حس عزت نفس آنکودکان جایگاه ویژه بزرگساالن در رشد خودپنداره .باشند

ها همچنین با فرصت دادن به کودکان، حس غرور را در آن دهند.انجام کارها و کسب موفقیت سوق مىها، کودکان را به تشویق، تحسین و تأیید آن



انتظارات والدین از کودکان تأثیر بسزایى  کنند تا نسبت به خود احساس خوبى داشته باشند.کنند، والدین همچنین به کودکان کمك مىشكوفا مى

انتظارات والدین از کودکان بیش  دهند. اگرهاى کودکان اهمیت مىدهد که والدین چقدر به توانمندىمىاین نشان  گذارد.برخودپنداره کودکان مى

دارند، درواقع انتظارات والدین باید متناسب با توانایى کودک و معقوالنه، باشد کند و دست از تالش مىها ایجاد سرخوردگى مىآن اندازه باشد در از

 (.2002 ى ادواردز،)گلسپ تا کودک آسیب نبیند

رزش خود و کودکان و نوجوانانی که نیاز به تایید دارند به دلیل تطبیق دادن خود به گروه همساالن، وابسته بودن به هنجارهای گروه برای ارزیابی ا

شان بر این فرضیه استوار است شوند و تایید طلبیاحساس طرد و نادیده گرفته شدن بیشتر نیازمند به تایید دیگران و پذیرش از سوی همساالن می

توان به دلیل ای که میکه )به خود اعتماد نكن، ابتدا نظر دیگران را جستجو کن( از سوی دیگر، نوجوانی یك دوره پر تالطم و زود گذر است، دوره

 (. 1981، ترجمه بهاری و همكاران، 1111تنهایی و جدایی، دارای اهمیت زیادی باشد )کوری و کوری، 

ذاتی بودن  .توان اشاره کرد که رشداجتماعی یكی ازجنبه های مهم رشد انسان استآخر برای بررسی ارتباط خودپنداره با رشداجتماعی میو در 

)اسالمرسكیودان،  دهدیجلوه م ها ضرورت تماس با دیگران و نیز توجه به این جنبه از رشد را به عنوان امری گریز ناپذیرانسان زندگی جمعی در

1996           .) 

های متعددی این رو پژوهش های اخیر مورد توجه متخصصان روانشناسی و تعلیم و تربیت بوده است. ازهای اجتماعی کودکان درسالارزیابی مهارت

 اند درکسب کردهآموزانی که مهارت اجتماعی کافی های اجتماعی برتطابق وسازگاری آتی کودک انجام شده است. دانشدر زمینه تأثیر مهارت

(. نتایج 2003هوپس،  )واکرو باشندها میآموزانی هستند که فاقد این مهارتدانش از ترایجاد رابطه باهمساالن و یادگیری در محیط آموزشی موفق

ایسه با همساالن بدون ناتوانی، ها به دنبال خود، خودپنداره و رشداجتماعی ضعیف به همراه دارد و این افراد درمقدهد که ناتوانیها نشان میپژوهش

 (.2004)گیجانتال،  شان پایین استسطح تحمل و شكست

های مثبت و منفی کودکان دامون و هارت در هنگام مطالعه و بازبینی ادبیات مربوط به ادراک خویشتن به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه خـودسنجی

کنند تا ادراکی از خود را ای رفتار میقابل توجه است این اسـت که افراد معموالً به گونهگذارد آنچه بدین جا در روابط اجتماعی آنان تاثیر می

ای رفتار کنند که دیگران آن را دوست داشته باشند. در های مختلف اجتماعی به گونهدوست داشتنی تصـور مـی کننـد، ممكـن اسـت در موقعیت

 وست داشتنی نیستند ممكن است به شكل رفتار کنند که به دوست نداشتن دیگران بینجامدکنند دحالی کـه آن دسـته از افرادی که فكر می

 (.1981)کاظمی، 

 

 بیان مسئله-2
هایی که رو به رو کند با موقعیتسازیم که به ما کمك میهایی درباره جهان میخودپنداره تصویری است که ما از خود داریم و با توجه به آن نظریه

 یاییم.شویم کنار بمی

 )مایرز، کنندی مرکزی سازگاری اجتماعی قلمداد میی شخصیت و هستهشناسان خودپنداره را جزء اصلی تشكیل دهندهروانشناسان و جامعه

1111.) 

را در غالب  ی شخصیت، انگیزش و یادگیریبینی رفتار و موقعیت انسانی است که تلفیقی از توسعهخودپنداره به عنوان یكی از ابعاد مستند در پیش

ی شخص این است که خود درک شده را دهد. این سازه متشكل از خود درک شده و خود شایسته است و وظیفهساختاری منحصر به فرد ارائه می

 (.1988)شعاری نژاد و همكاران،  تا حد ممكن، مشابه یا همپوشان با خود شایسته بسازد

هایی که آن فرد در مورد خود ر ساخت یك طرحواره برای سازماندهی ادراکات، احساسات و نگرشدر واقع خودپنداره هر فرد اقدامی است به منظو

 (.1339دارد )وولفك، 

های فرد، ها و نقشآگاه و ناخودآگاه، درک و شناخت پیرامون هویت، ارزشهای خودخودپنداره شامل انسجام و وحدت بین احساسات، گرایش

 شود )کاهن،های اجتماعی با سایرافراد و تجارب کسب میباشد که عمدتاً از طریق تماساز خویشتن می ت فردموجودیت فیزیكی و چگونگی شناخ

1111.) 

احساس امنیت برخوردار باشد و در برابر انحراف اجتماعی تا حد زیادی مصونیت یابد.  اعتماد به نفس و شود تا فرد ازی مثبت موجب میخودپنداره

 (.1338 )نوابی نژاد، سازدمیزان سازگاری فردی واجتماعی را مختل می ثبات و منفی، ناامنی ایجاد می کند وی بیخودپندارهدر حالی که 

 گیرد.ها، اضطراب، شادی و محبوبیت مورد بررسی قرار میدر خصوص مطالعه خودپنداره وضعیت عقالنی، رفتار، وضعیت ظاهری و نگرش

رود. در این دوره نیاز به تعادل هیجانی و عاطفی به خصوص تعادل و برجسته رشداجتماعی و روانی فرد به شمار می های نوجوانی مرحله مهمسال

های واقعی در زندگی، استقالل عاطفی از خانواده، حفظ تعادل روانی بین عواطف و عقل، درک ارزش وجودی خویشتن، خودآگاهی با انتخاب هدف



یابی، های اجتماعی الزم در دوستفشارزای زندگی و محیطی و برقراری روابط سالم با دیگران، کسب مهارت و عاطفی خویش در مقابل عوامل

 (.1339دهد )شعاری نژاد، ترین نیازهای نوجوان را تشكیل میشناخت زندگی سالم و مؤثر و چگونگی برخورداری از آن مهم

با توجه به اهمیت تاییدجویی به عنوان یك نیاز اجتماعی قدرتمند در اغلب رفتارهای اجتماعی و طردشدگی از سوی همساالن که در سالمت 

به شود، نیاز ها میگذارد و منجربه بروز احساس تنهایی در آنروانشناختی و سازگاری روانی نوجوانان و گرایش آنان به رفتارهای ناسازگار تاثیر می

اجتماعی است که مبنای انگیزش برای حمایت -شود این نیاز یك مفهوم روانیتایید یكی از قدرتمندترین نیازهای وابسته در جامعه معاصر تلقی می

 (. 1913، به نقل از کرمی، 1331رود تریپاتی ):اجتماعی بشمار می

 ،قدمی، میرزاییان، خلیلیان و ذبیحی(، )1981تاری و اخوان تفتی، مخ)پژوهش های متعددی با موضوع خودپنداره شكل گرفته مانند پژوهش

، اشاره (1983 ،شمس، اصالن خانی، شمسی پور دهكردی و قاسمیان مقدمهای )توان به پژوهشو همچنین با موضوع رشداجتماعی می( 1931

های کمتری با موضوع بررسی رابطه این دو متغییر به د پژوهشکرد و اما با توجه به اینكه رشداجتماعی در شكل گیری خودپنداره تاثیر بسزایی دار

، اشاره کرد. همینطور در مورد تایید (1118، )سونو و هامادا(، 1931آبادی، های )حیدر، دهچشم خورده شده و می توان در این باب به پژوهش

 ، اما(2114، )یانگ، لی، (1۸۳1 ،دان دوست ، اصغر نژاد فرید)سام خانبانی ، یزپژووهش تر مورد مطالعه قرار گرفته شده مانند جویی نیز کم

تواند با رشداجتماعی و حس تاییدجویی در کودکان داشته باشد و با نظر به گیری خودپنداره در کودکان و ارتباطی که میتوجه به اهمیت شكلبا 

شد پژوهشی در خصوص ارتباط خودپنداره با تاییدجویی و  اینكه تاکنون سه متغییر مورد نظر با هم بررسی نشده بودند و پژوهشگر بر آن

شان ارتباطی وجود رشداجتماعی کودکان انجام دهد تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا بین خودپنداره کودکان و تاییدجویی و رشداجتماعی

 دارد؟ 
 

 اهداف پژوهش -۸

 هدف کلی
 .آموزان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهرانرشداجتماعی دانشرابطه خودپنداره کودکان با تاییدجویی و  تعیین -1

 

 اهداف جزیی

 رابطه خودپنداره با تاییدجویی و رشداجتماعی بر حسب جنسیت. تعیین -1

 مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران.آموزان های تاییدجویی و رشداجتماعی بر اساس خودپنداره دانشمتغییر بینیپیش -1

 

 اهمیت و ضرورت موضوع-4
کننـد، در مـورد خـود اظهـارنظر     افراد بر اساس اینكه دیگران در مورد آنها چه نظری دارند یا با آنها چگونه رفتـار مـی   ،با توجه به دیدگاه اجتماعی

 .کنندمی

 واهم دانست و اگر اطرافیان مرا فردی کنـد به عنوان مثال، اگر دیگران به من بگویند که فردی باهوش و بالیاقت هستم، من خود را فردی باهوش خ

 پندارم. در این دیدگاه، آنچه اهمیت دارد نظر دیگران در مورد ماست. ذهن و ناتوان بدانند، من نیز خود را ناتوان می

دیگران از مـا دارنـد،   محیط بیرونی یكی از عوامل اصلی شكل دهنده خود هست. شاید بتوان با اغماض چنین گفت که در این دیدگاه، تصویری که 

 .همان خودپنداره ماست

باشـد کـه ایـن محـیط     تاثیر محیط بیرونی مـی کند و شكل گیری آن بیشتر تحتبا توجه به اینكه خودپنداره در زمان خردسالی شروع به رشد می

رشد و شكل گیری خودپنداره خردسال نقش بسزایی دارنـد  گیرند. و با اشاره به اینكه این افراد در بیرونی را خانواده، مربیان، معلمان و ... در بر می

شود خودپنداره او از همان ابتدا به صورت مثبت رشد کند و بر عكس اگر  آن تایید الزم را در در صورت تایید شدن به جا از سوی آن ها موجب می

ر آینده با مشكالت زیادی در زندگی دسـت و پنچـه نـرم    زمان مناسب از اطرافیانش نگیرد ممكن است خودپنداره او به صورت منفی رشد کند و د

 کند.

ی تاییدجویی و ارتبـاط آن بـا   همین امر باعث شد پژوهشگران زیادی تاثیر خودپنداره را بر عوامل مختلف بسنجند اما تا به حال پژوهشی در زمینه

گیری آن بیشتر تحـت تـاثیر عوامـل    کند و شكلروع به رشد میخودپنداره صورت نگرفته است و با توجه به اینكه خودپنداره در زمان خردسالی ش

 باشد پژوهشگر بر آن شد تا ارتباط خودپنداره کودک را با دو عامل بیرونی تاییدجویی و رشداجتماعی بسنجد.بیرونی می

 

 



 سواالت پژوهش-5
 ای وجود دارد؟رابطهآموزان مقطع ابتدایی آیا بین خودپنداره کودکان با  تاییدجویی و رشداجتماعی دانش -1

 آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران تابع جنسیت است؟  آیا رابطه بین خودپنداره کودکان با تاییدجویی و رشداجتماعی دانش -1

بینی آموزان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران را بیشتر پیشخودپنداره کدامیك از متغیرهای تاییدجویی و رشداجتماعی دانش -9

       کند؟می

 

 :مروري بر مطالعات انجام شده-6

 و دختر آموزاندانش عمومی سازگاری و رشداجتماعی خودپنداره، مقایسه عنوان با پژوهشی( 1931) طهماسبی ، زاده کریم آریا، محمدی قلیچی،

 سال در قم شهرستان دبستان مقطع( ویژه) جداسازی آموزش طرح شنوای کم پسر و دختر آموزان دانش با تلفیقی آموزش طرح شنوای کم پسر

 آموزش طرح در شنوا کم آموزاندانش عمومی سازگاری و رشداجتماعی خودپنداره، مقایسه هدف با مطالعه این. دادند انجام 1931 ‒ 31 تحصیلی

 روش به تلفیقی آموزش ابتدایی مدارس از شنواکم آموزدانش 41ای،مقایسه‒علی پژوهش این در. است شده انجام ویژه آموزش طرح با تلفیقی

: شامل استفاده، مورد ابزارهای. شدند انتخاب همتاسازی روش به قم شهرستان ویژه آموزش ابتدایی مدارس از تعداد همین به و سرشماری

 سازشی رفتار سنجش مقیاس و واینلند رشداجتماعی مقیاس کودک، پذیریآسیب مقیاس از نفساعتمادبه سطح و هیجانی رضایت زیرمقیاس

 هایافته. گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد دو، خی آزمون و مستقل تی آزمون و کوواریانس، تحلیل آماری هایروش از استفاده با هاداده. بودند

 وجود معناداری تفاوت خودپنداره لحاظ از ویژه آموزش مدارس و تلفیقی آموزش مدارس شنوای کم آموزاندانش بین کلی، طور به دادند نشان

 طور به ویژه آموزش طرح شنوای کم آموزاندانش در( p=1٫191) عمومی سازگاری و( p=1٫113) کل رشداجتماعی اما(. p=1٫411) نداشت

 کم میان در فردی متمایز خصیصه یك خودپنداره، تحقیق، این نتایج مطابق. بود تلفیقی آموزش طرح شنوای کم آموزاندانش از باالتر معناداری

 خانوادگی، محیطی، اقتصادی، فرهنگی، مختلف عوامل اما ندارد؛ آن روی بر تاثیری ویژه، یا تلفیقی آموزشی محیط در فراگیری لذا است، شنوایان

باشند و همچنین در  داشته نقش گروه، دو هر آموزان دانش عمومی سازگاری و اجتماعیرشد میزان تفاوت در توانندمی … و شناختی جامعه اداری،

 .عامل جنسیت، دو گروه از لحاظ جنسیت با یكدیگر تفاوت معنادار نداشتند

یادگیری انجام  ناتوانی دارای کودکان اجتماعی رشد و خودپنداره بر والدین نگرش تاثیر ( پژوهشی با عنوان بررسی1981مختاری و اخوان تفتی )

 انجام مشهد شهرستان یادگیری در ناتوان پسر آموزاندانش رشداجتماعی و خودپنداره بر والدین نگرش تأثیر یبررس منظور به دادند. این پژوهش

 داشته سن سال 1ـ11 بین که یادگیری در ناتوان پسر آموزاندانش کلیه شامل پژوهش جامعه و بوده ایمقایسه ـعلی شیوه به پژوهش فوق. گرفت

 یادگیری در ناتوان پسر آموزدانش نفر 111 شامل پژوهش مورد نمونه. باشدمی بودند، تحصیل به مشغول مشهد شهر در 89ـ86 تحصیلی سال در و

 که یادگیری در ناتوان پسر آموزاندانش که ترتیب این به. اندشده انتخاب دسترس در نمونه روش به که بوده آموزاندانش این والدین از نفر 111 و

 دسترس در نمونه عنوان به بودند، شده داده ارجاع استثنایی کودکان پرورش و آموزش سازمان به مدارس سوی از و داشته سن سال 1ـ11 بین

 روی سنج، نگرش پرسشنامه و واینلند رشداجتماعی مقیاس و آموزاندانش روی( cscs) پیرزهریس خودپنداره مقیاس و گرفتند قرار استفاده مورد

 میزان و والدین منفی و مثبت نگرش بین که است داده نشان همبستگی آزمون نتایج از آمده بدست اطالعات. شد اجرا آموزاندانش این والدین

 به نسبت مثبت نگرش با والدینی دارای که آموزانیدانش. دارد وجود داریمعنی رابطه یادگیری، در ناتوان کودکان رشداجتماعی و خودپنداره

 به نسبت منفی نگرش با والدینی دارای که آموزانیدانش به نسبت باالتری اجتماعی رشد و خودپنداره از هستند، آنها یادگیری در ناتوانی مشكل

 .برخوردارند هستند، آنها ناتوانی مشكل

 درمان و مشاور مراکز به کننده مراجعه کودکان و شادکامی تاییدجویی خودپنداره، بر درمانی هنر تاثیر بررسی در(  1931)اصل  انصاری و نادری

 تاثیر گواه گروه به آزمایش نسبت گروه کودکان شادکامی، و خودپنداره جویی، تایید افزایش در درمانی هنر که مداخله آوردند بدست را نتیجه این

 .داشت

 روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است.

مشـغول بـه تحصـیل     34-39کـه در سـال تحصـیلی     است آموزش و پرورش شهر تهرانآموزان دوره ابتدایی جامعه آماری این تحقیق شامل دانش

 باشد.نفر می 6894311باشند. که تعداد آن ها در حدودمی

 4آمـوز مقطـع ابتـدایی در آمـوزش و پـرورش منطقـه      دختر( دانـش  111پسر و  61نفر ) 161، گیری در دسترسدر پژوهش حاضر به روش نمونه

 اند.شدهشهرتهران انتخاب 

( و مقیاس رشد cast( و تایید جویی کودکان )cscsاطالعات مورد نیاز از سه پرسشنامه خودپنداره کودکان ) یدر این مطالعه به منظور گردآور

 (  استفاده شد.winelend) اجتماعی واینلند



 هاي پژوهشنحوه تجزیه و تحلیل داده-7
های توزیع فراوانی و نمودار استفاده شد بـرای پاسـخگویی بـه    های آمار توصیفی شامل جدولبه منظور توصیف اطالعات جمعیت شناختی از روش

و تجزیه وتحلیل  دآزمون همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس یك طرفه( استفاده ش ،T) آزمون استودنت های سواالت پژوهش نیز از آزمون

 صورت گرفت. SPSSها توسط نرم افزار داده 

 

 خودپنداره، تاییدجویی و رشد اجتماعی( ماتریس همبستگی متغیرهای 1جدول )
  

 هاشاخص متغیرها
 خودپنداره

 
 تاییدجویی

رشد 

 اجتماعی

 رفتار

 

 عقالنی

 وتحصیلی

 ظاهريوضع

 هاونگرش

 اضطراب
 

 شهرت
شادي و 

 رضایت

 خودپنداره

 

 696/1** 181/1** 113/1** 111/1** 843/1** 111/1** 161/1 161/1** 1 همبستگی

 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 981/1 111/1  سطح معناداری

 تاییدجویی

 131/1* 113/1 111/1** 181/1 111/1** -993/1** -166/1 1  همبستگی

 119/1 136/1 111/1 911/1 116/1 111/1 939/1   سطح معناداری

 رشد اجتماعی
 119/1 131/1 -111/1 119/1 111/1 161/1 1   همبستگی

 191/1 194/1 969/1 943/1 196/1 499/1    سطح معناداری

 رفتار

 

 419/1** 981/1** 461/1** 911/1** 919/1** 1    همبستگی

 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1     سطح معناداری

 عقالنیوتحصیلی
 411/1** 464/1** 444/1** 663/1** 1     همبستگی

 111/1 111/1 111/1 111/1      سطح معناداری

-وضعظاهریونگرش

 ها

 499/1** 911/1** 491/1** 1      همبستگی

 111/1 111/1 111/1       سطح معناداری

 

 اضطراب

 998/1 496/1 1       همبستگی

 111/1 111/1        سطح معناداری

 شهرت
 466/1** 1        همبستگی

 111/1         سطح معناداری

 شادي و رضایت
 1         همبستگی

          سطح معناداری

 

خودپنداره، تاییدجویی و متغیرهای فیشر( در زنان و مردان برای  rzهای مستقل )آزمون معناداری تفاوت ضرایب همبستگی برای نمونه( 1جدول )

 اجتماعیرشد 

   تاییدجویی رشد اجتماعی

ضریب همبستگی در  119/1 -196/1

 دختران

 

 خودپنداره
 196/1 119/1 rzفیشر دختران 

ضریب همبستگی در  983/1** 196/1

 پسران

141/1 411/1 rzفیشر پسران 

14۸/1- 461/1- Z 

ضریب همبستگی در  189/1** -116/1  رفتار



 دختران

119/1 131/1 rzدختران فیشر 

ضریب همبستگی در  491/1** 199/1

 پسران

191/1 431/1 rzفیشر پسران 

۳21/1- 242/1- Z 

ضریب همبستگی در  118/1 116/1

 دختران

 وضعیت عقالنی و تحصیلی

116/1 113/1 rzفیشر دختران 

ضریب همبستگی در  919/1** 114/1

 پسران

111/1 994/1 rzفیشر پسران 

242/1- 274/1- Z 

ضریب همبستگی در  -191/1 136/1

 دختران

 هاوضع ظاهري و نگرش

136/1 191/1 rzفیشر دختران 

ضریب همبستگی در  169/1** 139/1

 پسران

139/1 163/1 rzفیشر پسران 

11۳/1 472/1- Z 

ضریب همبستگی در  143/1 -111/1

 دختران

 اضطراب

119/1 191/1 rzفیشر دختران 

ضریب همبستگی در  911/1** 116/1

 پسران

119/1 991/1 rzفیشر پسران 

422/1 1۸1/1- Z 

ضریب همبستگی در  111/1 -114/1

 دختران

 شهرت

114/1 111/1 rzفیشر دختران 

ضریب همبستگی در  161/1 196/1

 پسران

141/1 163/1 rzفیشر پسران 

۸42/1- 416/1- Z 

ضریب همبستگی در  131/1 -184/1

 دختران

 شادي و رضایت

184/1 134/1 rzفیشر دختران 

ضریب همبستگی در  134/1 189/1

 پسران



189/1 131/1 rzفیشر پسران 

627/1- ۳64/1 Z 

ضریب همبستگی در  191/1 

 دختران

 رشد اجتماعی

 198/1 rzفیشر دختران 

ضریب همبستگی در  191/1 

 پسران

 198/1 rzفیشر پسران 

 116/1 Z 

 

 سواالت پژوهش: گیريبحث و نتیجه-۳

 :1الف(سوال 

 آموزان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران رابطه وجود دارد.بین خودپنداره با تاییدجویی و رشداجتماعی دانش
های قلیچی این یافته با یافته لحاظ آماری وجود ندارد. های آن با رشداجتماعی رابطه معنادار بهمقیاس دهد بین خودپنداره و خردهنتایج نشان می

خانی و همكاران، شنوا و اصالنکم پسر و دختر آموزاندانش عمومی سازگاری و رشداجتماعی خودپنداره، مقایسه عنوان ( با1931و همكاران، )

ورزشكار همخوانی دارد.  غیر و گروهی هایرشته زشكارور پسر آموزاندانش رشداجتماعی با نفسعزت و خودکارآمدی ( با عنوان رابطه1983)

رابطه با عنوان  (1114)، یانگ، لیهمچنین بین نمره کل خودپنداره با تاییدجویی رابطه معنادار به لحاظ آماری وجود دارد. از جمله پژوهش 

 نتایجی همخوان با نتایج این پژوهش بدست آوردند. همبستگی بین عزت نفس و واکنش به استرس با نقش واسطه تاییدجویی

های صورت گرفته و بررسی وضعیت هر یك از سواالت تحقیق،  با مقایسه میزان رگرسیون هر یك از در تبیین احتمالی این یافته پس از تحلیل

های ص گردید که عامل خودپنداره بر تمامی مولفههای مورد بررسی مشخهای تحقیق، ترتیب تاثیرپذیری هر یك از این عوامل بر سطح مولفهمولفه

ی عقالنی و تحصیلی بوده مورد بررسی به جزء رشداجتماعی تاثیر معناداری داشته است. همچنین بیشترین تاثیرگذاری عامل خودپنداره بر مولفه

 پرورش خودپنداره کودکان پی برد.  توان به اهمیت تاییدجویی از طرف دیگران و نقش بسزای آن دراست. طبق نتیجه بدست آمده می

 :2ب( سوال  

 آموزان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران تابع جنسیت است. رابطه بین خودپنداره با تاییدجویی و رشداجتماعی دانش

موز مقطع ابتدایی آموزش و پرورش آبین خودپنداره با تاییدجویی و رشداجتماعی در بین دختران و پسران دانشمقایسه رابطه نتایج نشان داد که 

 آموزاندانش عمومی سازگاری و رشداجتماعی خودپنداره، مقایسه عنوان ( با1931قلیچی و همكاران ) این یافته با یافته متفاوت نیست. شهر تهران

از لحاظ جنسیت با یكدیگر تفاوت معنادار  های تحقیق مورد نظر در عامل جنسیت، دو گروهشنوا همخوانی دارد که باتوجه به یافتهکم پسر و دختر

 نداشتند.

اند، بنابراین به لحاظ آماری معنادار نبودهفیشر  rzهای هیچ یك از آزمون، 4در تبیین احتمالی این یافته با توجه به نتایج بدست آمده در فصل 

 موزان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران تابع جنسیتآرابطه بین خودپنداره با تاییدجویی و رشداجتماعی دانشچنین استنباط گردید که 

 باشد.متفاوت نمیآموز بین خودپنداره با تاییدجویی و رشداجتماعی در بین دختران و پسران دانشنبوده است. به عبارت دیگر مقایسه رابطه 

 :۸ج( سوال 

بینی تهران را بیشتر از خودپنداره رشد اجتماعی پیشآموزان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهر خودپنداره، تاییدجویی دانش

 .کندمی

بینی بین خودپنداره، تاییدجویی را بیشتر از رشداجتماعی پیشگیری نمود که متغیر پیشتوان چنین نتیجهمیدر تبیین احتمالی این یافته 

یعنی هرچه تاییدجویی بیشتر باشد کودک  شودبینی مینتایج همبستگی تاییدجویی بیشتر در خودپنداره پیش نموده است. بنابراین با توجه به

 دهد.خودپنداره بهتری در مورد خود پرورش می
 در مورد این یافته پژوهش مشابهی یافت نشد.
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