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چکيده
هدف این پژوهش بررسی رابطه عزت نفس و نارساخوانی کودکان  6 – 21ساله مقاطع ابتدائی در شهرستان سمنان پرداخته است
حجم جامعه آماری این پژوهش برابر  05نفر از کودکان مبتال به نارساخوانی می باشد نمونه آماری این تحقیق به دلیل محدودی جامعته
نوع سر شماری اس به بیان روشن تر حجم جامعه و نمونه پتژوهش برابتر بتا  05نفتر از دانتش آمتوزان مبتتال بته نارستاخوانی است
گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد شده عزت سنج کوپر اسمی استفاده شده اس

بترای

برای بررسی فرضیه های این تحقیق از آزمون T

استفاده شد براساس نتایج حاصل بین عزت نفس و نارساخوانی در پسران رابطه معناداری وجود دارد اما جنسی را نمتی تتوان بته عنتوان
یک متغیر میانجی در ارتباط بین دو متغیر مذکور موثر دانس

در ضمن اثبات گردید که بین موفقی

تحصیلی دانش آموزان و نارساخوانی

و هم چنین میزان تحصیالت والدین و نارساخوانی رابطه معناداری وجود دارد
کلمات کليدي :عزت نفس نارساخوانی مقاطع ابتدائی کودکان

 -2مقدمه
ابعاد کلی عزت نفس مجموعه ارزیابی هائی که فرد نسب

به شایستگی ها و قابلی

ها و توانائی های خود دارد معموال عزت نفتس

فرد را تشکیل می دهند که می توان در  0بعد اجتماعی تحصیلی خانوادگی جسمانی و کلی مورد توجه قترارداد تصتوری کته افتراد از
خود دارند در تعیین روابط با دیگران سهم مهمی دارد کودک از سال دوم زندگی به خود آگاهی دس
صورتهای خود را نشان می دهند در دوران کودکی این شناخ
شناخ

می یابد تقریبا  21ماهگی کودکان

برای افراد پیش می آیتد چته هستتند و در جامعته چته نقشتی دارنتد ایتن

اولیه که کودک از خود دارد زمانیکه به اواخر مدرسه می رسد و حدود ده سالگی به صورت شبکه ای از احساسات و استنباطات

وی از خودش در می آید که نسبتا ثاب و پیچیده می باشد کامال مشخص اس

که محیط خانه اولتین جتائی است

کته کتودک تجتار

خود را از آنجا آغاز می کند و به تدریج کودک قادر می شود که خود را بشناستد و بدانتد کته کیست و در چته وضتعیتی قترار دارد در
خانواده هایی که فقط کودک را مورد انتقاد قرار می دهد و حمایتی از آنها نمی شود افرادی با عزت نفس ضعیف تربی می کننتد خیلتی
افراد که عزت نفس آنها پایین اس

شاید حتی موفقی

هایی داشته باشند ولی با این احساس شکس

هم می خورند چون خود را باالتر از

آنچه هستند ارزیابی می کنند و لذا از عمل کرد خود نیز ناراضی هستند ( علی پور  2131ص ) 15
در طول قرون نظرات و عقاید دانشمندان و انسان شناسان موید این اصل بوده اس

که کودک نیتاز دارد ختود را ختو و جتذا

جلوه دهد در قرن گذشته نیز بسیاری از روانشناسان پذیرفته اند که کودکتان دارای عتزت نفتس متی باشتند بترای کتودک هتیچ حکمتی
ارزشمندتر از داوری او در مورد عزت نفس خویشتن نیس

سنجش کودک از خویشتن اصلی ترین عامل در رشد روانی او می باشد این
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سنجه آزمایی به صورت احساسی اس

که انتزاع و شناسایی آن سخ و دشوار اس زیرا پیوسته تجربه می شود و جزئی از هتر احستاس و

دخیل در هر واکنش احساساتی کودک اس

بنابراین این تصور که یک کودک از خویشتن دارد به طور ضمنی در همه ی واکنش هتای

ارزشی تجلی می شود از سویی دیگر عملکرد مثب

یتا موفقیت

کتودک در متورد تحصتیل و عوامتل و شترایط و امکانتات آن از جملته

موضوعات مورد عالقه و جالب توجه روانشناسان و صاحب نظران علوم تربیتی می باشد به نظر می رسد نارساخوانی و عتزت نفتس دارای
یک رابطه متقابل می باشد یعنی از طرفی داشتن عزت نفس موجب کاهش نارساخوانی می شود زیرا که خودباوری و تفکر از خویشتتن در
موفقی

تحصیلی و ایجاد نگرش برای تحصیل اثر می گذارد و موجب حذف یا کاهش نارساخوانی می شود از طترف دیگتر مرتفتع شتدن

این مشکل و رسیدن به سطوح باالی آموزشی موجب ارتقای عزت نفس می شود به طور کلی نارساخوانی کودک در هر زمینته ای تجربته
ی احساس بی ارزشی بیهودگی و ناتوانی در هر مورد باعث کاهش عزت نفس او می شود ( بهرامی هادی  2135ص ) 23
ویلیام جیمز اظهار می دارد که هر چند مفهوم خود عزت نفس بسیار شبیه به هم هستند اما عزت نفس اشاره بته ستطوح ارزشتمندی
دارد که فرد برای خود قایل اس

و به معنی درک و دریاف جایگاه و منزل خود می باشد جیمز در اواخر  2115مطترح نمتود کته عتزت

نفس را می توان براساس میزان ارتباط بین خودواقعی و خود آرمانی نمود فاصله بین خود واقعی و خودآرمانی هر چقدر کمتر باشد فرد از
عزت نفس باالتری برخوردار اس

وهرچقدر فاصله بین این دو بیشتر باشد میزان عزت نفس پایین تر خواهد بتود رابستون عتزت نفتس را

عبادت می داند از حس رضایتمندی خویشتن پذیری که از ارزیابی شخص درباره ی ارزشمندی قتدرت و منزلت و جتذابی شایستتگی و
کفای و توانایی برای ارضای تمایالت و خواسته های خود حاصل می شود
بعضی مدارک و شواهد بیان می کند که کودکان مبتال به اختالالت یادگیری در رمزگشایی نشانه های غیر کالمی اجتمتاعی ماننتد
بیانات چهره دارای مشکل هستند همچنین کودکان دارای اختالالت یادگیری خواهان انجتام و ارتکتا اعمتال ضتد اجتمتاعی هستتند (
برایان  2311به نقل از هاالهان و کافمن ترجمه جوادیان  ) 2112آنها اغلب در درک ارزشهای اجتماعی با اشکال مواجه می شوند و
احساسات و عواطف دیگران را سوء تعبیر می کنند این دانش آموزان در فهم نظرات دیگران دچار مشکالتی هستند محققان معتقدند که
چنین کاری تعجب آور نیس

زیرا خود را به جای دیگتران قترار دادن مهتارت شتناختی و عتاطفی پیچیتده ای است

کته از عهتده ایتن

کودکان بر نمی آید ( برایان  2311به نقل از هاالهان و کافمن ترجمه جوادیان ) 2112
کودک مبتال به اختالالت یادگیری به عل
ممکن اس

اینکه در گوش دادن و سخن گفتن هنگام ارتباط با دیگران دچتار مشتکالتی است

از نظر روابط اجتماعی با مسائلی مواجه شود ؛ و همچنین در بین کودکان مبتال به اختالالت یادگیری آن دسته که عزت نفس

پایینی دارند نسب

به کودکانی که دارای عزت نفس مناسبی هستند از لحتا تحصتیلی عملکترد بتدتری دارنتد ( کلومتوک وکستدن

)2331
ناکامی دانش آموزان در دورس و عدم احساس مسئولی در دانش آموزان ضعیف ترک تحصیل بته میتزان وستیعی تحت تتاثیر
اعتماد و اطمینان پایین آنها نسب
زیس

به تواناییهای خود در امر تحصیل اس

شناختی افراد قرار دارد و از سوی دیگر با شناخ

مفهوم عزت نفس از یک سو تح

ها و ویژگی های شخصیتی افراد مترتبط است

تاثیر شرایط محیطی و وضتع

مدتهاست

کته روانشناستان ایتن

موضوع را مطرح کرده اند که افکار انسانها و معنایی که به رویدادهای تجربه شده می دهند ممکن اس بر رفتتار آنهتا تتاثیر گتذار باشتد
(شیبانی و اخوان تفتی ) 2111
در تحقیقی که آقای محمدمیرزائی انجام داده در این پژوهش به بررسی تاثیر روش تدریس یتادگیری مشتارکتی بتر عتزت نفتس
مهارتهای اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر ستال ستوم متوستطه شهرستتان ماهنشتان در درس روانشناستی در ستال تحصتیلی
 2111-2111پرداخته شد جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه ایتن شهرستتان کته شتامل  33نفتر متی شتد
تشکیل می دادند برای تعیین حجم نمونه از میان دبیرستانهای پسرانه این شهرستان دو مدرسته بته صتورت تصتادفی انتختا شتدند یتک
کالس به عنوان گروه آزمایش و یک کالس به عنوان گروه کنترل انتخا شد حجم نمونه بعد از همتاسازی دانش آموزان گروه و کنترل
روش تدریس یادگیری مشارکتی به مدت نیمسال تحصیلی در گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل به شیوه سنتی آموزش دیدند ستسس
پس آزمون عزت نفس مهارتهای اجتماعی و عملکرد تحصیلی بع عمل آمد نتایج نشتان داد کته روش یتادگیری مشتارکتی بتر مهارتهتای
اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر مثبتی می گذارد ولی بر عزت نفس دانش آموزان تاثیری ندارد
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در تحقیقی مشابه که خانم فاطمه سادات بهشتی انجام داده این پژوهش با هدف رابطه سبکهای استنادی و عتزت نفتس بتا پیشترف
تحصیلی در میان دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم دبیرستان آموزش و پرورش منطقه  22شهر تهران انجام شده اس

روش  :نمونه ایتن

پژوهش تعداد  212نفر دختر و  212نفر از دانش آموزان پایه سوم متوسطه منطقه  22آموزش پرورش تهران بودند که به روش نمونه گیتری
تصادفی انتخا شدند همه افراد نمونه به کمک پرسش نامه های فرم کوتاه پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمی و پرسشنامه سبک استنادی
( سلیگمن پترسون ) ارزیابی شدند برای تجزیه و تحلیل داده های روش آماری رگرسیون چند متغیره و همبستگی پیرستون بته کتار رفت
یافته ها  :نتایج به دس

آمده نشان داد که همبستگی خیلی باال بین پیشرف

سبک اسنادی رابطه معناداری وجود دارد ولی بین پیشرف

تحصیلی و عزت نفتس وجتود دارد بتین پیشترف

تحصیلی و سبک اسنادی مثب

و سبک اسنادی منفی همبستگی پایینی وجود دارد نتیجه گیری  :با توجه به نتایج بدس

همبستگی وجود ندارد و بین پیشترف
آمده می توان گف

تحصتیلی و
تحصتیلی

مدرسه به عنتوان یتک نظتام

اجتماعی می تواند تاثیر بسزایی بر نگرش دانش آموزان داشته باشد در نظر گرفتن این موضوع می توان یک رویکرد پیشتگیری از نتتایج
زیان آور پیامدهای تحصیلی در دانش آموزان تدارک دید و یافته های این پژوهش را در محیط های بالینی و مشتاوره ای و متدارس بترای
کمک به دانش آموزان مشکل دار به کار گرف
در تحقیقی که خانم ندا سالم

انجام داده به بررسی میزان شیوع اختالالت یادیگری ( خواندن و نوشتن ) در پایه سوم ابتدایی شهر

اصفهان می پردازد از اختاللهای شایع یادگیری اختالل خواندن و نوشتن اس

تحقیقات نشان داده اس

که بین  1تتا  25درصتد از دانتش

آموزان دچار اختالل خواندن و حدود  1/0تا  3/0درصد آنها دچار نوشتن می باشند روش استفاده شده در این تحقیق بر آوردی – توصیفی
اس

جامعه آماری تحقیق کلیه دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر اصفهان می باشتند نمونته آمتاری شتامل  2031نفتر از دانتش آمتوزان

کالس سوم ابتدایی هستند که از این تعداد  331نفر دانش آموز دختر و  331نفر دانش آموز پسر متی باشتند ابتزار تحقیتق عبتارت است از
آزمون هوش ریون آزمون خواندن و نوشتن که ابتدا با توجه که مالکهای تشخیص  DSMIVدانش آموزانی که میانگین نمرات خواندن
و نوشتن آنها پایین تر از میانگین کالس و حد مورد انتظار از آنها بود انتخا شدند و سه آزمون به ترتیب بر روی آنها اجرا شد با استتفاده
از روشهای آماری توصیفی ( میانگین درصد فراوانی همبستگی ) و استنباطی ( آزمون  X , Z, Tو تحلیل واریانس تک عاملی ) داده
های بدس

آمده تجزیه و تحلیل شده اند و نتایج ذیل حاصل شده اس

 3/1درصد تخمین زده شده اس

که به تفکیک جنسی

 :میزان شیوع اختالل خواندن در دانش آمتوزان پایته ستوم ابتتدایی

 3/0درصد از دانش آموزان دختر و  3/1درصد از آنها پسر بوده اند میزان شتیوع

اختالل نوشتن در دانش آموزان پایه سوم ابتدایی  3/1درصد تخمین زده شده اس

که به تفکیک جنسی

 3/3درصد دانش آمتوزان دختتر

و  6/1درصد آنها پسر بوده اند همچنین بین دانش آموزان دختر و پسر از نظر ابتال به اختالل خواندن و نوشتن رابطه معناداری وجود نتدارد
بین هوشبهر دختران و پسران و اختالل خواندن و نوشتن آنها رابطه معناداری وجود ندارد و این باور را که دانش آموزانی که دچار اختالل
خواندن و نشتن هستند از نظر هوش مشکل دارند را رد می کنند نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد بین اختالل خواندن و نوشتتن در دانتش
آموزان دختر رابطه معناداری وجود دارد ولی بین دانش اموزان پسر رابطه معناداری وجود ندارد همچنین اطالعات بدس

آمده از تجزیته

و تحلیل آماری نشان می دهد که باالترین خطاهای رایج در خواندن  011درصد حتذف اختر کلمتات و بتاالترین خطتای رایتج در نوشتتن
 6/53درصد نوشتن حروف با صدای یکسان بوده اس
چه رابطه ای بین عزت نفس پسران و نارساخوانی رابطه وجود دارد ؟
چه رابطه ای بین عزت نفس دختران و نارساخوانی رابطه وجود دارد ؟
چه رابطه ای بین شیوع نارساخوانی و جنسی
چه رابطه بین موقفی

رابطه وجود دارد ؟

تحصیلی دنش آموزان و نارساخوانی رابطه وجود دارد ؟

چه رابطه ای بین سطح تحصیالت والدین و نارساخوانی رابطه وجود دارد ؟
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 -1روش تحقيق
این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی می باشد جامعه آماری این پژوهش را برابر  05نفر از دانش آمتوزان
مقطع ابتدائی مبتال به نارساخوانی در شهرستان سمنان تشکیل داده اند
 -2-1ابزار تحقيق
برای بررسی فرضیه های این تحقیق از آزمون  Tاستفاده شد براساس نتایج حاصل بین عزت نفس و نارساخوانی در پسران رابطه معنتاداری
وجود دارد اما جنسی را نمی توان به عنوان یک متغیر میانجی در ارتباط بین دو متغیر مذکور موثر دانس
موفقی

در ضمن اثبات گردید که بتین

تحصیلی دانش آموزان و نارساخوانی و هم چنین میزان تحصیالت والدین و نارساخوانی رابطه معناداری وجود دارد

با توجه به موضوع تحقیق و حجم کم مبتالیان در این جامعه آماری نیازی به نمونه گیری نبوده و از سرشماری جامعه استتفاده شتده است
لذا نمونه آماری این پژوهش در اصل برابر با تعداد دانش آموزان مبتال در سطح شهر سمنان معادل  05نفر می باشد ( جدول ) 2
جدول  – 1نمونه آماری پژوهش

مقطع تحصیلی

سال دوم

سال اول

سال سوم

سال چهارم

سال پنج

جمع کل

تعداد پسران

4

11

9

1

4

11

تعداد دختران

1

11

1

2

1

11

 -1-1روش جمع آوري اطالعات
در این تحقیق برای سنجش میزان عزت نفس دانش آموزان مبتال به نارساخوانی از پرسشتنامه استتاندارد عتزت ستنج کتوپر استمی
استفاده شده اس

این پرسشنامه شامل  15سوال بسته در دو گروه مربوط به عزت نفس باال و پایین می باشد که از این  15سوال  15سوال

مربوط به عزت نفس باال با پاسخ همیشه ( نمره گذاری  ) 0و  25سوال دیگر که بته صتورت مختتلط در میتان ستوالهای عتزت نفتس بتاال
گنجانده شده اس

مربوط به عزت نفس پایین ( نمره گذاری  ) 0پاسخ هرگز می باشد نمره ی هر فرد برابر با جمع جبتری تمتامی ایتن دو

گروه نمرات اس
به همین منظور از طریق چک لیس

اختصاصی که از طرف مددکاران گفتار درمانی دریاف

شد سعی گردید تا تمتامی متغیرهتای

جانبی و وابسته به عزت نفس را مورد قیاس قراردهیم روش جمع آوری اطالعات در این تحقیق روش میتدانی و زمینته یتابی است

کته بتا

حضور موثر محقق در پژوهش امکان پذیر اس
 -3-1روش تجزیه و تحليل داده ها
با توجه به توزیع داده ها و هدف مطالعه در این تحقیق آزمون  Tبرای بررسی فرضیه ها استفاده شد بدین ترتیب از نرم افتزار 12
 spssاستفاده گردید

 -3نتایج یافته هاي حاصل از پژوهش
فرضیه اول و دوم که مربوط به نمرات عزت نفس دختران و پسران اس
فراوانی و تکرار نمرات عزت نفس در این طبقه وجود داش

نمره ی برش آن فاصله ی  30تا  33بود چرا که بیشترین

یعنی فرض بر این اس

که میانگین در این طبقه قراردارد پس از نمتره ی 30

نمره به باال را عزت نفس مطلو و به پایین را عزت نفس نامطلو و ناهنجار دانستیم در محاسبه فرمتول  Tفرضتیه  1استتفاده از  ∑ fxاز
 ∑ Dو در صورت کسر به جای تفریق دو گروه  2xو  1xاز  ∑ Dاستفاده شده که در اصل همان تفاوت دو گروه میانگین است ولتی

4

به دلیل اینکه متغیر موفقی
موفقی

تحصیلی در قالب مقیاس اعداد ترتیبی بیان شده فراوانی هر یتک از دو جنستی پستر و دختتر در معتدل هتای

تحصیلی از هم کسر (  )Differentدر فرضیه پنجم که متغیر اصلی سطح سواد والتدین بتود طبقتات تحصتیلی بته صتورت متغتی

کیفی ترتیبی و در ادامه در طبقه ی  2xبرای مقطع فوق لیسانس کد  0و بدین ترتیب برای والدین قشر بی سواد کد  2کدگذاری شد
بطور کلی در فرضیه  2و  1درجه آزادی مطابق با تعداد طبقات (  ) N = 25برابر با (  )D = 25 – 2بود ولی در تمام فرضیه های اخیتر (  1و
 1و  ) 0از درجه آزادی  1استفاده شد چرا که مقاطع تحصیلی مبتالیان مربوط به مقاطع مدارس ابتدایی بود ( ) 2– 0=D
در فرضیه اول به این نتیجه رسیدیم که بین عزت نفس پسران و احتمال شیوع اختالل در این جنسی
و کیفی

چه عزت نفس مبتالیان افزایش یابد از کمی

رابطه معناداری وجود دارد یعنی هر

نارساخوانی و شدت آن کاسته می شود که این مورد در پایان نامه آقای سعید

موسوی پور نیز اثبات شد و نشان داد که فراوانی اختالل در پسران دو برابر دختران اس (جدول)1
جدول( )9فرضیه اول (بین عزت نفس پسران و نارساخوانی رابطه وجود دارد)

t

a

Df

Ts

9292

.2.5

2

229

در فرضیه دوم نتیجه بر آن شد که با اف

تا فرض خالف ما را

نمرات عزت نفس نارساخوانی افزایش یافته اما این تفاوت معنادار نیس

تایید کند ( همبستگی خفیف ) یعنی اینکه بین عزت نفس دختران و نارساخوانی رابطه معناداری وجود ندارد همچنانکه آقای ابوالفتحی
در پژوهش خود در راستای تایید فرضیه به این نتیجه رسید که فراوان ترین نوع مشکل اختالل یادگیری در پسران مربوط به حساسی

و در

دختران مربوط به اشتباهات آموزشی اس (جدول)1
جدول( )3فرضیه دوم (بین عزت نفس دختران و نارساخوانی رابطه وجود دارد)

t

a

Df

Ts

9292

.2.5

2

92112

در فرضیه سوم با توجه به نتایج به دس

آمده در تجزیه و تحلیل رابطه معناداری میان شیوع این اختالل و جنسی

حاصل نشد نتیجه اینکه

بین دو جنس مذکر و مونث هیچ اختالف معناداری وجود ندارد علی رغم اینکه فراوانی شیوع این اختالل در سطح بین المللی در جنسی
مذکر بیشتر اس ولی در این تحقیق به عل

کوچک بودن نمونه آماری تفاوت معناداری بین دو جنس مشاهده نشد که بر خالف پایان نامه

خانم عزیزیان که این موضوع در آن تائید گردیده اس

البته در رابطه با عل

اصلی آن تعارض در دو پایان نامه میان رد فرضیه ی حاضر

و تائید آن در پایان نامه خانم عزیزیان کوچک بودن محدوده ی جامعه آماری در سطح شهر سمنان را باید عل اصلی دانس (جدول)1
جدول( )4فرضیه سوم (بین شیوع نارساخوانی و جنسیت رابطه وجود ندارد)

t

a

Df

Ts

9292

.2.5

2

1242

در فرضیه چهارم از آنجایی که متغیر موفقی

تحصیلی رابطه ی مستقیم و اساسی با نارساخوانی داش

از بررسی فرضیه این نتیجه بدس

آمد که بین داده ها در دو جنس مذکر و مونث اختالف معناداری وجود دارد و به طور کلی می توان گف
اختالالتی اس

که فراوانی شیوع آن در پسران بیشتر و بالطبع فراوانی شیوع اف

اختالل نارساخوانی جزء

تحصیلی مبتالیان نیز در این جنسی

(مذکر) بیشتر اس

در راستای تائید این فرضیه در پژوهش های دیگر نیز برای مثال آقای عر عامری به بررسی شیوع اختالالت یادگیری و میزان آگاهی در
سطح مدارس ابتدایی پرداخ

موید این فرضیه اس (جدول)0

5

جدول( )5فرضیه چهارم (بین موفقیت تحصیلی دانش آموزان و نارساخوانی رابطه وجود دارد)

t

a

Df

Ts

9292

.2.5

2

3231

در فرضیه پنجم نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که رابطه معناداری میان سطح تحصیالت والدین و احتمال ابتال به اختالل نارساخوانی اتفاق
یعنی به این نتیجه می رسیم که بین میزان تحصیالت والدین کودکان مبتال اختالف معناداری وجود دارد در ضمن بین شیوع

افتاده اس

اختالل نارساخوانی و میزان تحصیالت والدین همبستگی منفی وجود دارد یعنی هر چه نمونه ی آماری از سطح تحصیالت والدین کاسته
می شود بر شیوع اختالل افزوده می گردد به طور کلی می توان نوش

که کم سوادی خانواده ها عامل اصلی ایجاد اختالل نیس

بلکه

آگاهی و تحصیالت خانواده های امروزی منجر به پیشگیری های بیشتری از ابتالی به این اختالالت در میان دانش آموزان می
شود(جدول)6
جدول( )2فرضیه پنجم (بین سطح تحصیالت والدین و نارساخوانی رابطه وجود دارد)

t

a

Df

Ts

9292

.2.5

4

3299

 -2-3محدودیت هاي تحقيق
 – 2عدم دسترسی به یک جامعه آماری بزرگ
 – 1عدم همکارای اولیای دانش آموزان مبتال
 – 1محدودی شدید جامعه آماری
 -1-3پيشنهادات
محققان بعدی جامعه بزرگتری مثل استان سمنان را انتخا نمایند تا نتایجی حقیقی تر و مطابق با واقعی
دس

و تکنولوژی امروزی به

آورد
متغیرهای این پژوهش بر حسب جنسی

میزان تحصیل و پیشرف

تحصیلی بود لذا محققان بعدی می توانند متغیرهای دیگری

چون شغل منبع درآمد سطح اجتماعی و فرهنگی را مورد توجه و برری قرار دهد محققان بعدی می توانند به بررسی و مقایسه ی
کودکان نارساخوان و عادی با بهره هوشی و سن یکسان در جامعه مورد نظر بسردازد
توسعه و گسترش جامعه و نمونه آماری به منظور دستیابی به نتایج بهتر و دقیق تر در فضایی بزرگتر و جامع تر
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