
 
  

  رابطة خودپنداره مادر با سبك دلبستگي و خودپندارة فرزند

  
  3طالع پسند، سياوش 2اله بيگدلي،  ايمان1صديقة صفايي

  20/10/1390تاريخ پذيرش:   21/2/1390 تاريخ دريافت:

  

  چكيده

خودپنداره اساس ارزيابي فرد از خود و جهان شود؛ زيرا  شناخت عوامل تأثير گذار بر خودپنداره امري حياتي تلقي مي
خودپندارة  دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطة ميان خودپندارة مادر، سبك دلبستگي و پيرامونش را تشكيل مي

 هاي شهر در دبيرستان 88- 89دانش آموز دختر بودند كه در سال تحصيلي  180نمونة آماري پژوهش،  فرزند انجام گرفت.
كردند و به روش نمونه گيري تصادفي گزينش شده بودند. خودپندارة مادر و فرزند توسط پرسشنامة  يل ميسمنان تحص

ها نشان  سال براي ارزيابي سبك دلبستگي فرزندان به كار رفت. يافته خودپندارة تنسي سنجيده شد و مقياس دلبستگي بزرگ
هاي دلبستگي ناايمن و خودپنداره فرزند  ستگي منفي ميان سبكداد كه همبستگي مثبتي ميان خودپنداره مادر و فرزند و همب

حالي كه رابطة معناداري ميان خودپندارة مادر و سبك دلبستگي و خودپندارة فرزند ديده شد. نتايج نشان  وجود دارد. در
دپندارة فرزند را توانند خو هاي ناايمن دلبستگي فرزند برخالف دلبستگي ايمن فرزند مي داد كه خودپندارة مادر و سبك

  پيش بيني كنند.
  

  خودپندارة مادر، خودپندارة فرزند، سبك دلبستگي كليدي: هايهواژ
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   مقدمه
نوين، خود هم آموختني است وهم ساختني. خود با دروني سازي هاي  نظريهپايه بسياري از  رب

شكل گيري باورها  ا، و بشود ميه آموزگاران آموخت وافراد پيرامون فرد مانند والدين  هاي گرايشباورها و 

عبارت خودپنداره به عوامل ارزشمندي  ). 1379(لطف آبادي،  شود ميدر نتيجه تعامل فرد با محيط ساخته 

 اي مجموعهاست و به صورت  مرتبط 3خود ارزشمندي و 2، عالقه به خود1همچون خشنودي از زندگي

   كند ميهاي خود فرد را توصيف و ارزيابي رفتار  و ها نگرشبه خود تعريف شده كه  ها گرايشاز

. بازخورد شود ميل عوامل متعددي متحو تأثير). خودپنداره تحت 2009؛ 7داد و 6، تيلر5، شيلدز4(دان

محيطي از عواملي است  هاي زمينه واجتماعي، ارتباط كودك و محيط  هاي تعاملديگران به ويژه والدين، 

 ). 1381و كيامنش،  يا اژهادستان، د ،حسينر(پو تده اسفان بوّلؤكه مورد بحث بسياري از م

 فرزندان (از كودكي تا ت مثبت روابط عاطفي والدين باكه كيفي اند دادهبسياري نشان  هاي پژوهش 

) در بررسي كه انجام 1974( 8ارزشمندي دارد. تابتأثير مناسب آنان  ةجواني) در شكل گيري خودپندار

مثبتي وجود دارد. همچنين عدم همانندي ميان  ةفرزندان رابط ووالدين  ةپندارداد نشان داد كه ميان خود

ر پژوهش خود دريافت د )1993( 9فرزند مرتبط بود. فالين ةمنفي با خودپندار ةوالدين به گون ةخودپندار

 قدرتمندي مرتبط بودند.  ةپسرانشان به گون ودختران  ةخودپندار مادر با وپدر  ةكه خودپندار

پي دارد، تأثيرات  رابطة نامطلوب ميان والدين و فرزندان، به گونة كّلي تأثيرات منفي درگرچه 

پدر است؛ زيرا  مادر بيش از تأثيرات منفي ناشي از وجود اين گونه روابط با منفي رابطة نامطلوب با

توان  همچنين مي پذيرند. بيشتري از وي مي در نتيجه تأثير گذرانند و كودكان زمان بيشتري را با مادر مي

  (احدي و اند از رفتاري است كه از مادر خود مشاهده كرده گفت رفتار اجتماعي كودكان بيشتر متأثر

شركت كننده در پژوهش از خودشان  ) دريافت كه تصور دختران2004( 10). تورناگ1385بني جمالي،

به گونة موفق براي فراهم آوردن دهد كه مادران  تقويت شده بود. اين يافته نشان مي مادران توسط تأييد

  فضايي براي شكل گيري و توسعة تعريف خود دخترانشان، مؤثر بودند.

                                                
1 . life-satisfaction 
2 . self-liking 
3 . self-worth 
4 . Dunn 
5 . Shields 
6 . Taylor 
7 . Dodd 
8 . Taub 
9 . Flynn 
10 . Turnage 
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 رآمدن نوعي دلبستگي شده كه د دكودك سبب پدي نوع برخورد والدين با كودك به ويژه مادرـ

كودك است كه نخستين ميان مادرـ  ةل اجتماعي فرد نقش بسزايي دارد. منظور از دلبستگي رابطتحو ةآيند

).از 1384؛ به نقل از بشارت،1،1969(بالبي دپس از شكل گيري، عامل محافظت فرد از نابودي خواهد بو

تظاهرات  ةات دلبستگي اوليه به گونين است كه تجربيا )1969( يدلبستگي بالب ةنكات نظري ترين برجسته

 ةكه هست شود مي و تصور شوند ميده خوان 2يديگران دروني شده كه الگوهاي كاري درون وذهني از خود 

 هاي تفاوتدلبستگي باشد. چنين  هاي سبكفردي در  هاي تفاوتتي و اساس شخصي هاي ويژگي ةهست

ديگران سازمان يابند كه در صورت به  والگوهايي از خود  درون يك فضاي دو بعدي با توانند ميفردي 

 4ديگران مثبت)، آشفته وخود مثبت ( 3: ايمنشوند ميهم پيوستن، چهار سبك دلبستگي اصلي حاصل 

ديگران  وخود منفي ( 6ترس آور وديگران منفي)،  وخود مثبت ( 5كننده دديگران مثبت)، طر ومنفي  دخو(

در نتيجه اين گونه فرض شده است كه دلبستگي  .)8،1994وبارتولومئو 7(به نقل ازگريفين) ديگران منفي

مرتبط است، در مقابل دلبستگي اجتنابي با خودانگاره ديگران  وخود  ةاضطرابي با باورهاي منفي دربار

 هاي بررسيديگران مشخص شده است. شواهد بدست آمده از  ةانتظارات منفي دربار ومثبت  9هاي

نظري همخوان است كه دلبستگي ايمن با باورهاي مثبت ة هاي با فرضي اي گسترده ةخودگزارشي به گون

 ،10مرتبط است (دويت تر پايينت نفس دلبستگي اضطرابي با عزّابل مق رخود مرتبط است و د ةبيشتر دربار

 ).2008، 12و بويسه 11هاور

) نشان دادند كه خودپندارة كّلي با كيفيت دلبستگي به مادر 2011( 15و بويسه 14، دامن13ورچورن

وسط مادرـ فرزند بر خودپندارة تحصيلي ت مرتبط است. همچنين نقش غير مستقيم كيفيت دلبستگي اولية

  تأثير آن بر ارتباطات فرزند ـ بزرگسال در آموزشگاه آشكار شد. 

                                                
1 . Bowlby 
2 . internal working models(IWM) 
3 . secure 
4 . preoccupied 
5 . dismissive 
6 . fearful 
7 . Griffin 
8 . Bartholomew 
9 . self view 
10 . Dewitte 
11 . Houwer 
12 . Buysse 
13 . Verschueren 
14 . Doumen 
15 . Buyse 
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 هاي دلبستگي ناايمن، به علّت تجربه دلبستگي ايمن نسبت به افراد با به نظرية دلبستگي، افراد با توجه با

متقابل  دلبستگي ايمن مراقبان همواره شان، عزّت نفس باالتري دارند. براي نمونه، در متقابل اجتماعي اوليه

بازخورد مثبتي مراقبان همواره  منيا ينمونه، در دلبستگ يدارند. برا يعزّت نفس باالتر شان، هياول ياجتماع

دهند تا احساس اعتماد و وابستگي  دهند و به كودكان اجازه مي در زمان مناسب ارائه مي را به شيوة مؤّثر و

ودپندارة مثبتي را در مدت دريافت بازخورد قابل به مراقبان خود را رشد دهند. افزون بر اين كودكان خ

 پذيرند. در خودشان را به عنوان فردي دوست داشتني مي دهند و پيش بيني و مستمر از مراقبان شكل مي

در بهترين حالت غير مستمر از مراقبانشان دريافت  دلبستگي ناايمن بازخورد كمتر و برابر كودكان با

ناپايدار، اين كودكان الگويي از افراد ديگر را به صورت  پشتيباني كننده و اين وضعيت غير كنند. در مي

 كنند و خودشان را به صورت فردي غير دوست داشتني غير قابل پيش بيني ايجاد مي افراد غير قابل اعتماد و

  ).5،2009؛ به نقل از وو1995، 4و دونز 3، تردال2، تمبر1(ليري پندارند مي

احتمالي  ةهمچنين رابط وخودپنداره و سبك دلبستگي  ةش حاضر ميزان رابطبر اين اساس در پژوه

قرار گرفته است و پرسش اساسي مطرح شده در اين پژوهش  توجهفه با خودپنداره مادر مورد ّلؤاين دو م

فرزندان وجود  ةمادر و سبك دلبستگي و خودپندار ةآيا ارتباط معني داري ميان خودپندار«اين است كه 

  ».دارد؟

 
  روش

  شركت كنندگان و طرح پژوهش

بود  دبيرستاني دختر دانش آموزان ةكليشامل آماري  ةجامع. بودطرح پژوهش از نوع همبستگي 

 كردند. ميدر شهر سمنان تحصيل  (دولتي، غيرانتفاعي)ةروزان يها رستانيدبدر  88-89كه در سال تحصيلي 

 و ها آموزشگاهتعداد  ،به حجم نمونه توجهو با  اي لهمرحچند  اي خوشهنمونه گيري استفاده از روش با 

ي، هنرستان متوسطه عمومي، هنرستان فّن هاي دبيرستاندبيرستان دخترانه شامل  10 ت، نخسها كالس

تصادفي از هر آموزشگاه تعدادي كالس در مقاطع اول، دوم  ةو كاردانش انتخاب شدند و به گون اي حرفه

د. از هر كالس نيز به صورت تصادفي تعدادي دانش آموزان گزينش شدند و انتخاب شدنو سوم دبيرستان 

                                                
1 . Leary 
2 . Tambor 
3 . Terdal 
4 . Downs 
5 . Wu 
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گرفتند. اين شركت كنندگان داراي ميانگين سني  رنفر از دانش آموزان مورد ارزيابي قرا 180در نهايت 

پايه سوم دبيرستان  ردرصد د 34درصد در پايه دوم و  29درصد آنان در پايه اول،  37سال بودند كه  16

  .اند كرده مي تحصيل

  

  ابزار

 و است؛ ) ساخته شده1987( رشيو اين مقياس توسط هزن و :) 1987( مقياس دلبستگي هزن و شيور .1

و دوسوگرا پنج گويه تعلق  دوري جويك از سه سبك دلبستگي ايمن،  رگويه است كه به ه 15داراي 

  ) صورت 4هميشه (نمره تقريباً  تا مقياس ليكرت از هرگز (نمره صفر) ر. نمره گذاري دگيرد مي

) به استخراج سه عامل 1990( 2ريد و 1كولينز توسط) 1987( رشيو هزن و مقياستحليل عامل  .گيرد مي

ت پيوستن به وهشگران به عنوان ظرفيژمنجر شد كه توسط پ اضطرابي و دوري جو ،عمده دلبستگي ايمن

آلفاي  و با 81/0را مقياس اين  زمايي كلّبازآ اعتبارشيور  . هزن وشود مينزديك تفسير  وروابط صميمي 

اعتبار آلفاي كرونباخ اين ابزار در پژوهش رحيميان بوگر، نوري، عريضي،  بدست آوردند. 78/0كرونباخ 

، 75/0ايمن به ترتيب  ) براي كلّ آزمون، سبك اضطرابي، دوري جو و1386مولوي و فروغي مباركه (

   دهد.  مطلوبي رانشان مي بدست آمد، كه اعتبار 77/0 و 81/0، 83/0

) ساخته شده و 1996( 4و وارن 3پرسشنامه خودپنداره تنسي توسط فيتز پرسشنامه خود پنداره تنسي: .2

اين پرسشنامه توانايي  اي ليكرت تدوين شده است. گويه است كه بر اساس مقياس پنج درجه 100شامل 

  و عنصر نهم  اند د را شكل دادهتشخيص نه عنصر را دارد كه هشت عنصر آن اساس خودپنداره فر

تشكيل دهنده خودپنداره شامل عناصر جسماني، اخالقي، شخصيتي، خانوادگي،  است. عناصرخود انتقادي 

براي هر آزمودني يك نمره كل كه نشان دهنده  .هستند خشنودي از خود اجتماعي، هويتي، رفتاري و

ها از بين  آيد. آزمودني ين آزمون بدست مييك از عناصر ا خودپنداره شخص است و يك نمره براي هر

 5تا  1كنند. هر گزينه از  كامالً نادرست گزينه مورد نظر خود را انتخاب مي تاهاي كامالً درست،  گزينه

گويه مثبت و باقي  45نگرفته است)  بر گويه خود انتقادي را در 10گويه ( 90شود. براي  گذاري مي نمره

. شود مينمره گذاري  ر جنبه منفي خودپنداره تأكيد دارند به صورت معكوسمنفي هستند گويه هايي كه ب

، 1احمد ،5(جمال الدين اند شدهنمره گذاري  مثبتگويه) همگي به صورت  10گويه هاي انتقاد از خود (

                                                
1 . Coolins 
2 . Read 
3 . Fitts 
4 . Warren 
5 . Jamaludin 
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) با بهره بردن از شيوه تحليل عامل، روايي نه 2009(ن جمال الدين و همكارا .)2009 ،3عبداهللا و 2فيوس

در مطالعه رضازاده بهادران، با استفاده از روش بازآزمايي، آوردند بدست  0.85تا  0.41ر مقياس، از عنص

) با استفاده از روش 1376همچنين هوشمند ( ).1374چناري،  (به نقل از گزارش شده است 82/0اعتبار 

استفاده از  با) در پژوهش خود 1377( محمودي. /. را گزارش كرده است80 زوج و فرد ضريب اعتبار

بدست آورد. در پژوهش پور عبدلي، كديور و  r= 0/ 74ها، اعتبار معادل  نيمه كردن سوال روش دو

 و با استفاده از روش دو 0/ 88ضريب اعتبار اين آزمون با استفاده از آلفاي كرونباخ  نيز )1387( همايوني

  به دست آمد. 0/ 84 نيمه كردن

  

  ها روش گرد آوري داده

، ها آموزشگاهپرسشنامه جهت دريافت مجوز ورود به  ةراي پژوهش، پس از تهيبراي اج

 10اجراي پرسشنامه در  زدر نهايت مجو و الزم با سازمان آموزش و پرورش به عمل آمد؛ هاي هماهنگي

الزم به  هاي هماهنگيبراي افزايش اعتبار پژوهش با مديران و معاونان آموزشگاه . دبيرستان دريافت شد

آمد. به اين منظور يك كالس براي تكميل پرسش نامه توسط دانش آموزان در نظر گرفته شد كه عمل 

دانش آموزان در آن پس شنيدن توضيحات الزم از جمله اين كه پرسشنامه ارتباطي با وضعيت تحصيلي 

صي خود به شخ هاي ويژگيپايه  رتنها بايد ب وندارد، هيچ گونه پاسخ درست يا نادرست وجود ندارد  ها آن

توضيحات الزم درباره چگونگي پاسخ دهي؛  ومشخصات خود ندارند  وآن پاسخ دهند، نياز به نوشتن نام 

 20حدود  رتوسط هر فرد د ها پرسشنامهرا پاسخ دادند. تكميل  خودپنداره وسبك دلبستگي  يها نامهپرسش

ره در اختيار مادران خود بگذارند تا با خواسته شد پرسش نامه خودپندا ها آندقيقه به طول انجاميد. سپس از 

 265ماه پس از توزيع  2در مجموع در طي آن را تكميل كند.  زبه توضيحات ارائه شده، ايشان ني توجه

 پرسش نامه تكميل شده جمع آوري شد. 180پرسش نامه، 

  

  ها يافته

راواني متغيرهاي ميان متغير هاي پژوهش در آغاز ميزان توزيع و كشيدگي ف ةبراي بررسي رابط

خودپنداره مادر، سبك دلبستگي دوري جو، ايمن و اضطرابي بررسي شده است. ميزان چولگي متغيرها 

                                                                                                                        
1 . Ahmad 
2 . Yusof 
3 . Abdullah 
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مادر،  ةميان متغيرهاي خودپندار ةرابط )1(جدول در  .تقرار داش 0.17تا  -0.45 هبود و در دامن 1كمتر از 

   ارايه شده است.همبستگي پيرسون از روش با استفاده فرزند و سبك دلبستگي فرزند،  ةخودپندار
  

  هاي دلبستگي خودپنداره فرزند، خودپنداره مادر و سبك  :1جدول

 n 5  4 3 2 1 متغير

 178     0.85 خودپنداره فرزند

**0.417 خودپنداره مادر  0.84    180 

**0.266 سبك دلبستگي دوري جو  -0.002 0.81   180 

- 0.021 0.093 سبك دلبستگي ايمن  0.304**  0.77  180 

**0.279 سبك دلبستگي اضطرابي  0.102 -  0.172* 0.065 0.83 180 

  P<0.05     **P<0.01**ضرايب اعتبار بر روي قطر اصلي قرار دارند.

  

مثبت و در حد متوسط  ةمادر رابط ةفرزند با خودپندار ةتحليل همبستگي پيرسون نشان داد كه خودپندار

در حد ضعيف  ها آن ةت رابطمنفي دارد. شد ةك دلبستگي دوري جو و اضطرابي رابطفرزند با سب ةدارد. خودپندار

  خودپنداره مادر از يك سو و  زمان همبراي بررسي رابطه  مشاهده مي شود )1(كل شهمان طور كه در است. 

  در  هسبك دلبستگي و خودپنداره فرزند از سوي ديگر از روش همبستگي كانوني بهره برده شد. همان گونه ك

همبستگي كنونيكال بين خودپنداره مادر و متغير نهفته كانوني معنادار بود  شود يممشاهده ) 2جدول (

( . / , ' / , / , . )cR Wilks X pλ= = = <2
44 0 8 37 47 0 05.  

  



 1390، پاييز و زمستان 2، شماره 1سال               دانشگاه فردوسي مشهد           شناسي باليني و مشاوره،  هاي روان پژوهش   46

 مدل روابط بين متغيرها با توزيع بارهاي كانوني:  1شكل 

  
  همبستگي كانوني و النداي ويكلز:  2جدول 

  Wilks

’   
    سطح معناداري  درجه آزادي  2

(%)  
  19.36  0.44  0.0001  4  37.47  0.8  ه مادررخودپندا

  

شود كه  است كه مثبت و معنادار است. همچنين ديده مي 0.44رابطة ميان دو متغير كانوني برابر 

ست كه خودپندارة مادر است كه به اين معني ا 1رابطة متغير خودپنداره مادر با متغير كانوني نخست برابر 

هاي  تنها متغير شكل دهنده متغير كانوني نخست است. متغير كانوني دوم شامل خودپندارة فرزند، سبك

). متغير 0.947( دلبستگي دوري جو، ايمن و اضطرابي است كه خودپندارة فرزند داراي بيشترين بار است

) ميزان بار كانوني كمتري -0.039( ايمن) و 0.054( )، دوري جو-0.262( هاي سبك دلبستگي اضطرابي

توان مشاهده كرد كه سهم زيادي از رابطة ميان متغير  در مقايسه با خودپندارة فرزند دارند. به اين ترتيب مي

كانوني نخست و متغير كانوني دوم مربوط به خودپندارة فرزند است كه بيشترين بار را در متغير كانوني دوم 

  .ددار

  ريبحث و نتيجه گي

دروني و بيروني هاي  تجربهآمد، خود يك ساختار رواني است كه به دليل  تر پيشهمان گونه كه 

. همچنين يك محصول اجتماعي به شمار شود مي تر پيچيدهو به تدريج  گيرد مييك نظام پويا شكل  رد

بالبي . )1378؛ ترجمه ميركمالي،1(پوركي آيد ميبرخورد با ديگران به دست  واثر تعامل  ركه د رود مي

(معموالً مادر) اثر بسيار  وكه نوع الگوي دلبستگي مادر و فرزند، يا تعامل عاطفي نوزاد و پرستار ا باور دارد

1384(درويزه،  دت كودك دارارزشمندي بر رشد شخصي .(  

و  دهند ميناسب ارائه در زمان م ور موّث ةدلبستگي ايمن مراقبان همواره بازخورد مثبتي را به شيو رد

مثبتي را  ةتا احساس اعتماد و وابستگي به مراقبان خود را رشد دهند؛ خودپندار دهند ميبه كودكان اجازه 

دلبستگي ناايمن  ابرابر كودكان ب رخودشان را به عنوان فردي دوست داشتني بپذيرند. د وشكل دهند 

                                                
1 . Purkey 
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. اين كودكان الگويي از افراد كنند ميانشان دريافت در بهترين حالت غير مستمر از مراقب وبازخورد كمتر 

و خودشان را به صورت فردي  كنند ميغير قابل پيش بيني ايجاد  وبه صورت افراد غير قابل اعتماد  ديگر را

  ). 2009؛ به نقل از وو،1995همكاران، و(ليري  پندارند ميغير دوست داشتني 

مادر با سبك دلبستگي فرزند  ةخودپندار ةرزند و رابطمادر و ف ةخودپندار ةاز اين رو شناخت رابط

 همادر با خودپندار ةخودپندار ة. به همين دليل هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطرسد ميارزشمند به نظر 

   .بود 88-89شهر سمنان در سال تحصيلي  ةو سبك دلبستگي دانش آموزان دختر مقطع متوسط

فرزندان  ةخودپندار مادران و ةتگي پيرسون بين خودپنداربه نتايج بدست آمده از همبس توجه با

   ترين قويمادر  ةنتايج بدست آمده از تحليل رگرسيون خودپندار ةپاي ررابطه وجود دارد و ب

) 2000( 2ونكدي 1)؛ مكليد1974( ببا نتايج پژوهش تا ها يافتهفرزند است. اين  ةخودپندار ةپيش بيني كنند

  ) همسو است.2008( 5زاو ف 4، مونگرين3و اميتاي

بيان داشت كه مادر و پدر از جمله ارزشمندترين افراد براي فرزند هستند و  توان ميدر اين باره  

خواهد داشت. همچنين فرزندان تمايل دارند تا  تأثيراز خود بر احساس فرزندانشان از خود  ها آناحساس 

ببينند. والدين در حقيقت  والدينشاندقيقاً همانند  كنند يا خودشان را رونوشت برداريوالدين را  ةخودپندار

كودك  در نقش الگو هستند. اين مدل اغلب نظريه نگريستن در آينه خوانده شده است كه بازتابي از خود

  .نگرد مياست؛ هنگامي كه به والدينش 

 ةرابطفرزند  ةبه نتايج بدست آمده از همبستگي پيرسون بين سبك دلبستگي و خودپندار توجه با

دلبستگي از پيش بيني كنندگان  هاي سبكبه نتايج تحليل رگرسيون  توجهبا  معناداري وجود دارد و

سبك دلبستگي و خودپنداره از مربوط به  هاي پژوهش هاي يافتهبا نتايج فرزندان هستند. اين  ةخودپندار

) 2010( 12و سانبام 11اگلف، ه10)و نيشيكاوا 2009(  و)؛ و2008( 9وهيس 8، تامسون7، مير6جمله گودوين

  همسو است. 

                                                
1 . Mukallid 
2 . Nakadi 
3 . Amitay 
4 . Mongrian 
5 . Fazaa 
6 . Goodvin 
7 . Meyer 
8 . Thompson 
9 . Hayes 
10 . Nishikawa 
11 . Hagglof 
12 . Sundbom 
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در زمان مناسب  وگذار تأثير  ةايمن معموالً به شيو ةبيان كرد كه اشخاص دلبست توان ميدر اين باره 

دوست  ةبه خودشان به گون توجهرا به  ها آنپايا،  و. اين محيط پايدار كنند مياز مراقبشان بازخورد دريافت 

وجود  خودشان شكل دهند. با زمثبت ا ةتا يك خودانگار دهد مياجازه  ها آنبه  و دهد ميداشتني سوق 

را براي بهره بردن  هايي فرصت واعتماد بيشتري به تعامل با ديگران دارند  ها آن ،مثبت 1به خود توجه داشتن

از بازخوردهاي دريافت  رواضح فرات ةيك خودپندار توانند مي و آورند ميبردن از بازخورد ديگران پديد 

در محيط  هايي ويژگيناايمن چنين  ةبرابر، افراد دلبست ربسازند. د مثبتشانمحيط پايدار  ره دشد

  ندارند. شان اجتماعي

   ةفرزند رابط ةمادر و سبك دلبستگي و خودپندار ةهمچنين نتايج نشان داد كه ميان خودپندار

ش بارز والدين در شكل گيري سبك به نق توجه باگفت  توان ميمعني داري وجود دارد. در تبيين اين يافته 

خالي از ارزش  تواند نميه مادر نيز بي ترديد خودپندارة والدين به ويژآنان،  ةدلبستگي فرزندان و خودپندار

  رفتارهاي مراقبتي مادر  رباشد. زيرا كه تصور مادر از خود به صورت الگويي براي فرزند است و ب

  او است. ةدادن دلبستگي فرزند و در پي آن خودپندارنهايي آن شكل  ةگذار است كه نتيجتأثير 

پذيري فرزند از والدين  تأثيربه  توجهكه با  اند داشتهكيد أپيشين نيز بر اين نكته ت هاي پژوهشنتايج 

مثبت فرزندان  ةخودپندار ةيكي از شرايط مهيا كنند تواند ميمادر  ةو به ويژه از مادر، ثبات در خودپندار

مثبت و پايدار به ويژه در كودكي و اوايل نوجواني كه  ةامل سازنده با والد داراي خودپندارباشد. زيرا تع

  فرزندان دارد. هزمان شكل گيري و تثبيت خودپنداره است، نقش بسزايي در تشكيل خودپندار

 مثبت بيشتري توجه، ها آنخود و بها دادن به  هاي ويژگيمثبت ضمن پذيرفتن  ةمادران با خودپندار 

پذيري بيشتر فرزند از تأثير تر و در نتيجه ايجاد روابط صميمانه ةكه زمين دارند ميبه فرزندان خود معطوف 

  . آورد ميمثبت در فرزندان را فراهم  ةخود شكل گيري خودپندار ةمادر و به نوب

شد؛  فرزند، همان گونه كه در پژوهش حاضر بدان اشاره ةگذار بر خودپندارتأثير عوامل  راز ديگ

   تر هاي پيشهمتعدد انجام گرفته در اين زمينه و نظري هاي پژوهشبه  توجهسبك دلبستگي است. با 

خود روابط  ةنگهداري و مراقبت والدين، كه به نوب ةشيو وت محيط حمايتي اوليه اهمي ةمطرح شده دربار

والد و فرزند را در ايجاد  ارزش پديدآيي روابط عاطفي و حمايتي توان مي؛ دهند ميدلبستگي را تشكيل 

، زيرا كه در شود ميي پنداشته تيكپارچه و پايدار دريافت. نقش مادر به ويژه در اين زمينه حيا ةخودپندار

                                                
1 . Self regard 
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كه نوزاد با وي  شود ميدلبستگي در نظر گرفته  ةها و جوامع گوناگون، مادر به عنوان نخستين نگارفرهنگ

  ضامن بقا و سالمتي او است.  كه سازد ميارتباط تنگاتنگي را برقرار 

مناسبي پاسخگوي نيازهاي فرزند خود به ويژه نياز به كاوش محيط، ة از اين رو مادراني كه به گون

تا بتواند ضمن كاوش محيط از وجود منبع حمايتي پايداري  دهند ميهستند اين امكان را به فرزند خود 

فرزند به صورت منسجم و مثبت، ضامن ايمني در  ةشكل دهي خودپندار راطمينان حاصل كند كه افزون ب

ت در روابط دلبستگي كه ناشي وي خواهد بود. احساس عدم امني بزرگساليروابط عاطفي و دلبستگي در 

احساس  ةاس رشدي و شكل گيري دلبستگي است، پديد آورندناكافي در ضمن مراحل حس توجهاز 

 ةدك عدم ايجاد روابط پايدار با والد (مادر) در وهل؛ به اين معني كه كوشود ميناشايستگي در خود 

. اين احساس، اساس داند ميبعد را ناشي از عدم كفايت و لياقت خود  ةنخست و با ديگر اطرافيان در وهل

  است. بزرگساليمنفي در اين گونه كودكان و گسترش آن به دوران  ةيي خودپندارآپديد

كـه امكـان هـر گونـه      تگي و مقطعي بودن آن استنخستين محدوديت پژوهش حاضر از نوع همبس

  برد. همچنين اجراي آن تنها در يك جـنس بـود كـه تعمـيم نتـايج را محـدود        تعيين روابط عّلي را از بين مي

  سنّ جامعة پژوهشي كه امكان تعمـيم نتـايج را بـه مقـاطع سـّني و تحصـيلي ديگـر دشـوار          كند؛ افزون بر مي

  سازد.  مي

تـوان پيشـنهادهايي بـراي كمـك بـه اجـراي بهتـر         هاي پژوهش، مـي  به محدوديت توجه در نتيجه با

  هـاي طـولي امكـان تعيـين روابـط علّـي در       هاي آينده مطرح كرد ازجمله اينكـه بـا اجـراي بررسـي     پژوهش

  هايي را افزايش داد.  شكل گيري خودپندارة فرزندان را فراهم ساخت و قدرت پيش بيني چنين پژوهش

هاي اندك انجام گرفته در حوزة دلبستگي و به ويـژه مباحـث الگوهـاي كـاري،      وهشبه پژ با توجه

  توانـد   هـاي روانـي مـي    هاي ديگر در اين زمينه از جمله اجراي آن در مورد افراد دچار آسيب اجراي بررسي

ز يـك ا  توانـد هـر   روشن كنندة ابعاد گوناگون اين حوزه باشد. بررسي متغيرهاي ميـانجي احتمـالي كـه مـي    

توانـد نكتـه شـايان تـوجهي در اجـراي       قرار دهـد مـي   متغير هاي خودپنداره و سبك دلبستگي را تحت تأثير

  هاي بعدي باشد. پژوهش
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  منابع

، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات شناسي رشدن روا). 1385بني جمال، شكوه السادات( ؛احدي، حسن

  .57شركت پرديس 

هاي نوين  مجله انديشه .هوش هيجاني هاي دلبستگي و . بررسي رابطه سبك)1384علي( بشارت، محمد
  .131-142، ص 3و  2، شماره 1، دوره تربيتي

بررسي تحـولي خودپنداشـت    .)1381پورحسين، رضا؛ دادستان، پريرخ؛ اژه اي، جواد؛ كيامنش، علي رضا(

، سـال ششـم، شـماره    شناسي نروامجله  .جنس رابطه آن با طبقه اجتماعي و ساله و 12تا  6در كودكان 

  .211 – 226، ص3

هـاي فرزنـد پـروري مـادر و      ). ارتباط بين شـيوه 1387عبدلي،محمد؛ كديور، پروين؛ همايوني، عليرضا( رپو

،شـماره  يشناس رواندانش و پژوهش در  .فرزند پروري ادراك شده با مكان كنترل و خودپنداره فرزند

  .107-128، ص 37

تهران: نشر  ،محمد ميركمالي برگردان سيد .خودپنداره و موفقيت تحصيلي). 1378و(پوركي، ويليام، دبيل

 سيطرون. 

، پايان نامه هاي تربيتي والدين و خودپنداري فرزندان بررسي رابطه بين نگرش). 1374چناري، مهين(

  كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس.

رابطه آن با مهارت  مادرانشان و دبيرستاني بابررسي همدالنه دختران نوجوان  .)1384درويزه، زهرا(

 .67 – 82، ص 8، مطالعات زنان .پيشرفت تحصيلي در شهر تهران فراشناخت و
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رحيميان بوگر، اسحاق؛ نوري، ابوالقاسم؛ عريضي، حميدرضا؛ مولوي، حسين و فروغي مباركه، عبدالرضا 

فصل نامه  .شغلي در پرستاران هاي دلبستگي بزرگسالي با رضايت و استرس ). رابطه سبك1386(
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