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  دهيچک
در شهرستان سمنان پرداخته است     ابتدائی مقاطع ساله 6 – 21کودکان  یرابطه عزت نفس و نارساخوان یپژوهش بررس نیهدف ا

جامعته     یدمحدو لیبه دل قیتحق نیا یباشد   نمونه آمار یم ینفر از کودکان مبتال به نارساخوان 05پژوهش برابر  نیا یحجم جامعه آمار

 یاست    بترا ینفتر از دانتش آمتوزان مبتتال بته نارستاخوان 05روشن تر حجم جامعه و نمونه پتژوهش برابتر بتا  انیباس  به  ینوع سر شمار

 Tاز آزمون  قیتحق نیا یها هیفرض یبررس یاستفاده شده اس    برا  یداده ها از پرسشنامه استاندارد شده عزت سنج کوپر اسم یگردآور

تتوان بته عنتوان  یرا نمت  یوجود دارد   اما جنس یدر پسران رابطه معنادار ینفس و نارساخوان زتع نیحاصل ب جیاده شد   براساس نتااستف

 یدانش آموزان و نارساخوان یلیتحص  یموفق نیکه ب دیمذکور موثر دانس  در ضمن اثبات گرد ریدو متغ نیدر ارتباط ب یانجیم ریمتغ کی

 وجود دارد   یمعنادار هرابط یو نارساخوان نیوالد التیتحص زانیم نیو هم چن

 

   کودکانعزت نفس   نارساخوانی   مقاطع ابتدائی کليدي: کلمات

 

 
 

 مقدمه -2
خود دارد معموال عزت نفتس  یها یها و توانائ  یها و قابل یستگیکه فرد نسب  به شا یهائ یابیعزت نفس مجموعه ارز یابعاد کل

کته افتراد از  یمورد توجه قترارداد تصتور یو کل ی  جسمان ی  خانوادگ یلی  تحص یبعد اجتماع 0توان در  یدهند که م یم لیفرد را تشک

کودکان  یماهگ 21 بایتقر ابدی یدس  م یبه خود آگاه یدارد کودک از سال دوم زندگ یسهم مهم گرانیبا د بطروا نییخود دارند در تع

 نیتدارنتد ا یچته هستتند و در جامعته چته نقشت دیتآ یم شیافراد پ یشناخ  برا نیا یدوران کودکدهند   در  یخود را نشان م یصورتها

از احساسات و استنباطات  یبه صورت شبکه ا یرسد و حدود ده سالگ یبه اواخر مدرسه م کهیکه کودک از خود دارد   زمان هیشناخ  اول

است  کته کتودک تجتار   یجتائ نیخانه اولت طیامال مشخص اس  که محباشد   ک یم دهیچیکه نسبتا ثاب  و پ دیآ یاز خودش در م یو

قترار دارد   در  یتیو در چته وضتع ست یو بدانتد کته ک دشود که خود را بشناست یکودک قادر م جیکند و به تدر یخود را از آنجا آغاز م

 یلتیکننتد   خ یم  یترب فیبا عزت نفس ضع یشود افراد یاز آنها نم یتیدهد و حما یکه فقط کودک را مورد انتقاد قرار م ییخانواده ها

خورند چون خود را باالتر از  یهم م  احساس شکس نیبا ا یداشته باشند ول ییها  یموفق یحت دیاس    شا نییافراد که عزت نفس آنها پا

 (  15  ص2131پور    یهستند ) عل یناراض زیکنند و لذا از عمل کرد خود ن یم یابیآنچه هستند ارز

دارد ختود را ختو  و جتذا   ازیتاصل بوده اس  که کودک ن نیا دیدانشمندان و انسان شناسان مو دیل قرون نظرات و عقاطو در

 یحکمت چیکتودک هت یباشتند   بترا یعتزت نفتس مت یاند که کودکتان دارا رفتهیاز روانشناسان پذ یاریبس زیجلوه دهد در قرن گذشته ن

 نیباشد   ا یاو م یعامل در رشد روان نیتر یاصل شتنی  سنجش کودک از خو س ین شتنیوخ نفساو در مورد عزت  یارزشمندتر از داور
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از هتر احستاس و  یشود و جزئ یتجربه م وستهیپ رایآن سخ  و دشوار اس  ز ییاس  که انتزاع و شناسا یبه صورت احساس ییسنجه آزما

 یواکنش هتا یدر همه  یدارد به طور ضمن شتنیودک از خوک کیتصور که  نیا نیکودک اس    بنابرا یدر هر واکنش احساسات لیدخ

و امکانتات آن از جملته  طیو عوامتل و شترا لیکتودک در متورد تحصت  یتموفق ایتعملکرد مثب   گرید ییشود   از سو یم یتجل یارزش

 یو عتزت نفتس دارا یاخوانرسد نارس یباشد   به نظر م یم یتیموضوعات مورد عالقه و جالب توجه روانشناسان و صاحب نظران علوم ترب

در  شتتنیو تفکر از خو یکه خودباور رایشود ز یم یداشتن عزت نفس موجب کاهش نارساخوان یاز طرف یعنیباشد  یرابطه متقابل م کی

مرتفتع شتدن  گتریشود از طترف د یم یکاهش نارساخوان ایگذارد و موجب حذف  یاثر م لیتحص ینگرش برا جادیو ا یلیتحص  یموفق

تجربته  یا نتهیکودک در هر زم ینارساخوان یشود به طور کل یعزت نفس م یموجب ارتقا یآموزش یبه سطوح باال دنیل و رسن مشکیا

 (  23  ص2135   ی  هاد یشود ) بهرام یدر هر مورد باعث کاهش عزت نفس او م یو ناتوان یهودگی  ب یارزش یاحساس ب ی

 یبه هم هستند اما عزت نفس اشاره بته ستطوح ارزشتمند هیشب اریود عزت نفس بسدارد که هر چند مفهوم خ یاظهار م مزیج امیلیو

مطترح نمتود کته عتزت  2115در اواخر  مزیباشد ج یو منزل  خود م گاهیجا اف یدرک و در یاس  و به معن لیخود قا یدارد که فرد برا

هر چقدر کمتر باشد فرد از  یو خودآرمان یخود واقع نیله بنمود   فاص یو خود آرمان یخودواقع نیب ارتباط زانیتوان براساس م ینفس را م

تر خواهد بتود   رابستون عتزت نفتس را  نییعزت نفس پا زانیباشد م شتریدو ب نیا نیبرخوردار اس  وهرچقدر فاصله ب یعزت نفس باالتر

و  یستتگیشا  یو منزلت  و جتذابقتدرت  یارزشمند یشخص درباره  یابیکه از ارز یریپذ شتنیخو یتمندیداند از حس رضا یعبادت م

 شود    یخود حاصل م یو خواسته ها التیتما یارضا یبرا ییو توانا  یکفا

ماننتد  یاجتمتاع یکالم ریغ ینشانه ها ییدر رمزگشا یریادگیکند که کودکان مبتال به اختالالت  یم انیمدارک و شواهد ب یبعض

هستتند )  ی خواهان انجتام و ارتکتا  اعمتال ضتد اجتمتاع یریادگیاختالالت  یکودکان دارا نیمشکل هستند   همچن یچهره دارا اناتیب

شوند و  یبا اشکال مواجه م یاجتماع ی(   آنها اغلب در درک ارزشها 2112   انیو کافمن   ترجمه جواد االهان  به نقل از ه 2311   انیبرا

هستند   محققان معتقدند که  یدچار مشکالت گرانیدر فهم نظرات ددانش آموزان  نیکنند   ا یم ریرا سوء تعب گرانیاحساسات و عواطف د

 نیتاست  کته از عهتده ا یا دهیتچیپ یو عتاطف یقترار دادن   مهتارت شتناخت گترانید یبه جا راخود  رای  ز س یتعجب آور ن یکار نیچن

 (  2112   انی  به نقل از هاالهان و کافمن   ترجمه جواد 2311   انی  ) برا دیآ یکودکان بر نم

است     یدچتار مشتکالت گرانیدر گوش دادن و سخن گفتن   هنگام ارتباط با د نکهیبه عل  ا یریادگیمبتال به اختالالت  کودک

  آن دسته که عزت نفس  یریادگیکودکان مبتال به اختالالت  نیدر ب نیمواجه شود ؛ و همچن یبا مسائل یممکن اس  از نظر روابط اجتماع

دارنتد ) کلومتوک وکستدن    یعملکترد بتدتر یلیهستند   از لحتا  تحصت یعزت نفس مناسب یکه دارا یکودکانسب  به دارند   ن ینییپا

2331 ) 

 ریتحت  تتاث یعیوست زانیتبته م لی  ترک تحص فیدر دانش آموزان ضع  یدانش آموزان در دورس و عدم احساس مسئول  یناکام

و وضتع  یطیمح طیشرا ریسو تح  تاث کیاس    مفهوم عزت نفس از  لیخود در امر تحص یهاییآنها نسب  به توانا نییپا نانیاعتماد و اطم

 نیتافراد مترتبط است    مدتهاست  کته روانشناستان ا یتیشخص یها یژگیبا شناخ  ها و و گرید یسو ازافراد قرار دارد و  یشناخت س یز

گتذار باشتد  ریدهند   ممکن اس  بر رفتتار آنهتا تتاث یتجربه شده م یدادهایکه به رو ییموضوع را مطرح کرده اند که افکار انسانها و معنا

 (  2111   یو اخوان تفت یبانیش)

بتر عتزت نفتس    یمشتارکت یریادگیت سیروش تدر ریتاث یپژوهش به بررس نیانجام داده در ا یرزائیمحمدم یکه آقا یقیتحق در

 یلیدر ستال تحصت یمتوستطه شهرستتان ماهنشتان در درس روانشناستدانش آموزان پسر ستال ستوم  یلیو عملکرد تحص یاجتماع یمهارتها

شتد    ینفتر مت 33شهرستتان کته شتامل  نیتن پژوهش را دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه ایا یپرداخته شد   جامعه آمار 2111-2111

 کیتانتختا  شتدند    یصتورت تصتادف شهرستان دو مدرسته بته نیپسرانه ا یرستانهایدب انیحجم نمونه از م نییتع یدادند   برا یم لیتشک

دانش آموزان گروه و کنترل  یشد   حجم نمونه بعد از همتاساز  کالس به عنوان گروه کنترل انتخا کیو  شیکالس به عنوان گروه آزما

  ستسس  دندیآموزش د یسنت وهیاجرا شد و گروه کنترل به ش شیدر گروه آزما یلیتحص مسالیبه مدت ن یمشارکت یریادگی سیروش تدر

 یبتر مهارتهتا یمشتارکت یریادگیتنشتان داد کته روش  جیبع عمل آمد نتا یلیو عملکرد تحص یاجتماع یپس آزمون عزت نفس   مهارتها

 ندارد    یریبر عزت نفس دانش آموزان تاث یگذارد ول یم یمثبت ریدانش آموزان تاث یلیو عملکرد تحص یاجتماع
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 شترف یو عتزت نفتس بتا پ یاستناد یپژوهش با هدف رابطه سبکها نیانجام داده ا یبهشتمشابه که خانم فاطمه سادات  یقیتحق در

 نیتشهر تهران انجام شده اس    روش : نمونه ا 22آموزش و پرورش منطقه  رستانیسوم دب هیدانش آموزان دختر و پسر پا انیدر م یلیتحص

 یریتآموزش پرورش تهران بودند که به روش نمونه گ 22وسطه منطقه سوم مت هینفر از دانش آموزان پا 212 ونفر دختر  212پژوهش تعداد 

 یو پرسشنامه سبک استناد  یفرم کوتاه پرسشنامه عزت نفس کوپر اسم یانتخا  شدند   همه افراد نمونه به کمک پرسش نامه ها یتصادف

بته کتار رفت     رستونیپ یو همبستگ رهید متغچن ونیرگرس یروش آمار یداده ها لیو تحل هیتجز یشدند برا یابیپترسون ( ارز گمنی) سل

و  یلیتحصت شترف یپ نیو عزت نفتس وجتود دارد   بت یلیتحص شرف یپ نیباال ب یلیخ یبه دس  آمده نشان داد که همبستگ جیها : نتا افتهی

 یلیتحصت شترف یپ نیوجود ندارد و ب یمثب  همبستگ یاسناد کو سب یلیتحص شرف یپ نیب یوجود دارد ول یرابطه معنادار یسبک اسناد

نظتام  کیتتوان گف  مدرسه به عنتوان  یبدس  آمده م جی: با توجه به نتا یریگ جهیوجود دارد   نت ینییپا یهمبستگ یمنف یو سبک اسناد

 جیااز نتت یریشتگیپ کردیرو کیتوان  یم وضوعم نیبر نگرش دانش آموزان داشته باشد   در نظر گرفتن ا ییبسزا ریتواند تاث ی  م یاجتماع

 یو متدارس بترا یو مشتاوره ا ینیبال یها طیپژوهش را در مح نیا یها افتهیو  دیدر دانش آموزان تدارک د یلیتحص یامدهایآور پ انیز

 کمک به دانش آموزان مشکل دار به کار گرف    

شهر  ییسوم ابتدا هیتن ( در پا) خواندن و نوش یگریادیاختالالت  وعیش زانیم یکه خانم ندا سالم  انجام داده به بررس یقیتحق در

درصتد از دانتش  25تتا  1 نینشان داده اس  که ب قاتیاختالل خواندن و نوشتن اس  تحق یریادگی عیشا یپردازد   از اختاللها یاصفهان م

 یفتوصی – یآوردبر  قیتحق نیباشند روش استفاده شده در ا یدرصد آنها دچار نوشتن م 0/3تا  0/1خواندن و حدود  لآموزان دچار اختال

نفتر از دانتش آمتوزان  2031شتامل  یباشتند نمونته آمتار یشهر اصفهان م ییسوم ابتدا هیدانش آموزان پا هیکل قیتحق یاس    جامعه آمار

عبتارت است  از  قیتباشتند ابتزار تحق ینفر دانش آموز پسر مت 331نفر دانش آموز دختر و  331تعداد  نیهستند که از ا ییکالس سوم ابتدا

نمرات خواندن  نیانگیکه م یدانش آموزان DSMIV صیتشخ ی  آزمون خواندن و نوشتن که ابتدا با توجه که مالکها ونیمون هوش رآز

آنها اجرا شد   با استتفاده  یبر رو بیاز آنها بود انتخا  شدند و سه آزمون به ترت رکالس و حد مورد انتظا نیانگیتر از م نییو نوشتن آنها پا

( داده  یتک عامل انسیوار لیو تحل  X , Z, T) آزمون  ی( و استنباط ی  همبستگ ی  درصد   فراوان نیانگی) م یفیتوص یمارآ یاز روشها

 ییستوم ابتتدا هیتاختالل خواندن در دانش آمتوزان پا وعیش زانیاس  : م دهحاصل ش لیذ جیشده اند و نتا لیو تحل هیبدس  آمده تجز یها

 وعیشت زانیدرصد از آنها پسر بوده اند   م 1/3درصد از دانش آموزان دختر و  0/3  یجنس کیس  که به تفکزده شده ا نیدرصد تخم 1/3

درصد دانش آمتوزان دختتر  3/3  یجنس کیزده شده اس  که به تفک نیدرصد تخم 1/3 ییسوم ابتدا هیاختالل نوشتن در دانش آموزان پا

وجود نتدارد  یدانش آموزان دختر و پسر از نظر ابتال به اختالل خواندن و نوشتن رابطه معنادار نیب نیدرصد آنها پسر بوده اند   همچن 1/6و 

که دچار اختالل  یباور را که دانش آموزان نیوجود ندارد و ا یهوشبهر دختران و پسران و اختالل خواندن و نوشتن آنها رابطه معنادار نی  ب

اختالل خواندن و نوشتتن در دانتش  نیدهد   ب یحاضر نشان م قیتحق جیکنند نتا ید را رد مخواندن و نشتن هستند از نظر هوش مشکل دارن

 هیتاطالعات بدس  آمده از تجز نیهمچنوجود ندارد    یدانش اموزان پسر رابطه معنادار نیب یوجود دارد ول یآموزان دختر رابطه معنادار

در نوشتتن  جیترا یخطتا نیدرصد حتذف اختر کلمتات و بتاالتر 011خواندن  در جیرا یخطاها نیدهد که باالتر ینشان م یآمار لیو تحل

 بوده اس     کسانی یدرصد نوشتن حروف با صدا 53/6

 رابطه وجود دارد ؟ یعزت نفس پسران و نارساخوان نیب یرابطه ا چه

 رابطه وجود دارد ؟ یعزت نفس دختران و نارساخوان نیب یرابطه ا چه

 رابطه وجود دارد ؟  یو جنس یاخواننارس وعیش نیب یرابطه ا چه

 رابطه وجود دارد ؟ یدنش آموزان و نارساخوان یلیتحص  یموقف نیرابطه ب چه

 رابطه وجود دارد ؟ یو نارساخوان نیوالد التیسطح تحص نیب یرابطه ا چه
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 قيروش تحق -1

نفر از دانش آمتوزان  05پژوهش را برابر  نیا یآمار جامعه  باشد  یم یشیمایو از نظر روش پ یهدف کاربرد ثیپژوهش از ح نیا

  داده اند لیدر شهرستان سمنان تشک یمبتال به نارساخوان یمقطع ابتدائ
 

 قيتحق ابزار -1-2

 یدر پسران رابطه معنتادار یعزت نفس و نارساخوان نیحاصل ب جیاستفاده شد   براساس نتا Tاز آزمون  قیتحق نیا یها هیفرض یبررس یبرا

 نیکه بت دیمذکور موثر دانس  در ضمن اثبات گرد ریدو متغ نیدر ارتباط ب یانجیم ریمتغ کیتوان به عنوان  یرا نم  ی  اما جنس وجود دارد

 وجود دارد   یرابطه معنادار یو نارساخوان نیوالد التیتحص زانیم نیو هم چن یدانش آموزان و نارساخوان یلیصتح  یموفق

جامعه استتفاده شتده است     ینبوده و از سرشمار یریبه نمونه گ یازین یجامعه آمار نیدر ا انیم مبتالو حجم ک قیتوجه به موضوع تحق با

 ( 2باشد ) جدول  ینفر م 05پژوهش در اصل برابر با تعداد دانش آموزان مبتال در سطح شهر سمنان معادل  نیا یلذا نمونه آمار

 

نمونه آماری پژوهش – 1جدول   

ی مقطع تحصیل  جمع کل سال پنج سال چهارم  سال سوم سال دوم سال اول 

 11 4 1 9 11 4 تعداد پسران

 11 1 2 1 11 1 تعداد دختران

 

 اطالعات يروش جمع آور -1-1

  یاز پرسشتنامه استتاندارد عتزت ستنج کتوپر استم یعزت نفس دانش آموزان مبتال به نارساخوان زانیسنجش م ایبر قیتحق نیا در

سوال  15سوال    15 نیباشد که از ا یم نییسوال بسته در دو گروه مربوط به عزت نفس باال و پا 15پرسشنامه شامل  نیاستفاده شده اس    ا

عتزت نفتس بتاال    یستوالها انیتکه بته صتورت مختتلط در م گریسوال د 25( و  0 ی) نمره گذار شهیبا پاسخ هم مربوط به عزت نفس باال

دو  نیتا یتمتام یهر فرد برابر با جمع جبتر یباشد   نمره  ی( پاسخ هرگز م 0 ی) نمره گذار نییاگنجانده شده اس  مربوط به عزت نفس پ

 گروه نمرات اس    

 یرهتایمتغ یتا تمتام دیگرد یشد سع اف یدر یکه از طرف مددکاران گفتار درمان یاختصاص س یچک ل قیمنظور از طر نیهم به

است  کته بتا  یابیت نتهیو زم یدانیتروش م قیتحق نیاطالعات در ا ی  روش جمع آور میدهقرار اسیو وابسته به عزت نفس را مورد ق یجانب

 اس     ریپذحضور موثر محقق در پژوهش امکان 
 

 داده ها ليو تحل هیتجز روش -1-3

 12نرم افتزار  از بیترت نیها استفاده شد   بد هیفرض یبررس یبرا Tآزمون  قیتحق نیداده ها و هدف مطالعه   در ا عیتوجه به توز با

spss دیاستفاده گرد    
 

 حاصل از پژوهش يها افتهی جینتا -3

 نیشتریبود   چرا که ب 33تا  30 یبرش آن فاصله  ینمره  اس   اول و دوم که مربوط به نمرات عزت نفس دختران و پسران هیفرض

 30 یطبقه قراردارد پس از نمتره  نیدر ا نیانگی  که ماس نیفرض بر ا یعنیطبقه وجود داش     نیو تکرار نمرات عزت نفس در ا یفراوان

 از ∑ fxاستتفاده از  1 هیفرضت T  در محاسبه فرمتول  میرا عزت نفس نامطلو  و ناهنجار دانست نییو به پا طلو نمره به باال را عزت نفس م

D ∑  دو گروه  قیتفر جای به کسر صورت در وx2  وx1  ازD ∑   یاست  ولت نیانگیو گروه مد تفاوت همان اصل در که   شده استفاده 
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 یپستر و دختتر در معتدل هتا  یاز دو جنست کیتهر  یشده   فراوان انیب یبیاعداد ترت اسیمق بدر قال یلیتحص  یموفق ریمتغ نکهیا لیبه دل

 یبته صتورت متغت یلیبتود   طبقتات تحصت نیسطح سواد والتد یاصل ریپنجم که متغ هی( در فرضDifferentاز هم کسر )  یلیتحص  یموفق

 شد    یکدگذار 2سواد کد  یقشر ب نیوالد یبرا بیترت نیبد و 0کد  سانسیمقطع فوق ل یبرا x2 یو در ادامه در طبقه  یبیترت یفیک

و  1)  ریتاخ یها هیدر تمام فرض ی( بود ولD=  25 – 2( برابر با )  N=  25مطابق با تعداد طبقات )  یدرجه آزاد 1و  2 هیدر فرض یکل بطور

  ( D 0– 2=) بود ییمربوط به مقاطع مدارس ابتدا انیمبتال یلیاستفاده شد چرا که مقاطع تحص 1 ی( از درجه آزاد 0و  1

 

هر  یعنیوجود دارد    یرابطه معنادار  یجنس نیاختالل در ا وعیعزت نفس پسران و احتمال ش نیکه ب میدیرس جهینت نیبه ا اول هیفرض در

 دیسع ینامه آقا انیمورد در پا نیشود که ا یو شدت آن کاسته م ینارساخوان  یفیو ک  یاز کم ابدی شیفزاا انیچه عزت نفس مبتال

  (1)جدولاختالل در پسران دو برابر دختران اس   یشد و نشان داد که فراوان باتاث زیپور ن یموسو

 

 ( فرضیه اول )بین عزت نفس پسران و نارساخوانی رابطه وجود دارد(9جدول)

 

تا فرض خالف ما را  س یتفاوت معنادار ن نیاما ا افتهی شیافزا یبر آن شد که با اف  نمرات عزت نفس   نارساخوان جهینت دوم هیفرض در

 یابوالفتح یکه آقاوجود ندارد   همچنان یرابطه معنادار یعزت نفس دختران و نارساخوان نیب نکهیا یعنی(    فیخف یکند ) همبستگ دییتا

و در   یدر پسران مربوط به حساس یریادگینوع مشکل اختالل  نیکه فراوان تر دیرس جهینت نیبه ا هیفرض دییتا یدر راستا خوددر پژوهش 

  (1)جدولاس   یدختران مربوط به اشتباهات آموزش

 
 ( فرضیه دوم )بین عزت نفس دختران و نارساخوانی رابطه وجود دارد(3جدول)

 

 نکهیا جهیحاصل نشد نت  یاختالل و جنس نیا وعیش انیم یرابطه معنادار لیو تحل هیبه دس  آمده در تجز جیبا توجه به نتادر فرضیه سوم 

  یدر جنس یالملل نیاختالل در سطح ب نیا وعیش یفراوان نکهیرغم ا یوجود ندارد عل یاختالف معنادار چیدو جنس مذکر و مونث ه نیب

نامه  انیدو جنس مشاهده نشد که بر خالف پا نیب یتفاوت معنادار یبه عل  کوچک بودن نمونه آمار قیتحق نیدر ا یاس  ول شتریمذکر ب

حاضر  ی هیرد فرض انینامه م انین تعارض در دو پاآ یاس    البته در رابطه با عل  اصل دهیگرد دیموضوع در آن تائ نیکه ا انیزیخانم عز

   (1)جدولدانس  یعل  اصل دیدر سطح شهر سمنان را با یجامعه آمار یکوچک بودن محدوده  انیزینامه خانم عز انیآن در پا دیو تائ

 
 دارد(ن( فرضیه سوم )بین شیوع نارساخوانی و جنسیت رابطه وجود 4جدول)

 

بدس   جهینت نیا هیفرض یداش    از بررس یبا نارساخوان یو اساس میمستق یرابطه  یلیتحص  یقموف ریکه متغ ییاز آنجادر فرضیه چهارم 

جزء  یتوان گف  اختالل نارساخوان یم یوجود دارد و به طور کل یداده ها در دو جنس مذکر و مونث اختالف معنادار نیآمد که ب

اس   شتری)مذکر( ب  یجنس نیدر ا زین انیمبتال یلیاف  تحص وعیش یفراوانو بالطبع  شتریآن در پسران ب وعیش یاس  که فراوان یاختالالت

در  یآگاه زانیو م یریادگی اختالالت وعیش یبه بررس یعر  عامر یثال آقام یبرا زین گرید یدر پژوهش ها هیفرض نیا دیتائ یدر راستا

  (0)جدولاس  هیفرض نیا دیپرداخ  مو ییسطح مدارس ابتدا

t a Df Ts 
9292 .2.5 2 229 

t a Df Ts 
9292 .2.5 2 92112 

t a Df Ts 
9292 .2.5 2 1242 
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 ارم )بین موفقیت تحصیلی دانش آموزان و نارساخوانی رابطه وجود دارد(( فرضیه چه5جدول)

 

اتفاق  یو احتمال ابتال به اختالل نارساخوان نیوالد التیسطح تحص انیم ینشان داد که رابطه معنادار لیو تحل هیتجز جینتادر فرضیه پنجم 

 وعیش نیوجود دارد   در ضمن ب یکودکان مبتال اختالف معنادار نیوالد التیتحص زانیم نیکه ب میرس یم جهینت نیبه ا یعنیافتاده اس    

کاسته  نیوالد التیاز سطح تحص یآمار یهر چه نمونه  یعنیوجود دارد    یمنف یهمبستگ نیوالد التیتحص زانیو م یاختالل نارساخوان

بلکه  س یاختالل ن جادیا یخانواده ها عامل اصل یتوان نوش  که کم سواد یم یلگردد   به طور ک یاختالل افزوده م وعیشود بر ش یم

 یدانش آموزان م انیاختالالت در م نیبه ا یاز ابتال یشتریب یها یریشگیبه پ جرمن یامروز یخانواده ها التیو تحص یآگاه

   (6)جدولشود

 
 طه وجود دارد(( فرضیه پنجم )بین سطح تحصیالت والدین و نارساخوانی راب2جدول)

 

 قيتحق يها تیمحدود -3-2

 بزرگ  یجامعه آمار کیبه  دسترسی عدم – 2

 دانش آموزان مبتال  یایاول همکارای عدم – 1

 یجامعه آمار دیشد  محدودی – 1

 

 شنهاداتيپ -3-1

به  یامروز یو تکنولوژ  یتر و مطابق با واقع یقیحق یجیتاتا ن ندیمثل استان سمنان را انتخا  نما یجامعه بزرگتر یبعد محققان

 دس  آورد   

 یگرید یرهایتوانند متغ یم یبود لذا محققان بعد یلیتحص شرف یو پ لیتحص زانی  م  یپژوهش بر حسب جنس نیا یرهایمتغ

 ی سهیو مقا یتوانند به بررس یم یعدقرار دهد   محققان ب یرا مورد توجه و برر یو فرهنگ یچون شغل   منبع درآمد   سطح اجتماع

 در جامعه مورد نظر بسردازد    کسانیو سن  یهوشبا بهره  یکودکان نارساخوان و عاد

 بزرگتر و جامع تر   ییتر در فضا قیبهتر و دق جیبه نتا یابیبه منظور دست یو گسترش جامعه و نمونه آمار توسعه

 

 منابع -4
 روانشناسی و دین سال  دخترانه رستانيدر دانش آموزان دب یمنطق ريو افکار غ عزت نفس نيرابطه ب یبررس پور  یعل

  2113سوم شماره سوم پاییز

 2133    تهران   انتشارات سم  یتحول یمرض ی، روانشناس يو بازپرور صيتشخ يزبان ، روشها ياختاللها   رخیدادستان   پر

  2111  نتشارات باغ رضوان؛ ا لی اردب يريادگیاختالالت    یو آقاجان یمانینر

: لی  اردب یليدانشگاه محقق اردب انیاز دانشجو ينمونه ا يآزمون عزت نفس روزنبرگ بر رو یابی، اعتبار  سوزان یرجب

   2111 یو علوم انسان اتی  دانشکده ادب یلیدانشگاه محقق اردب

   کودکان و نوجوانان یبهداشت روانو  ی، درک روابط اجتماع ینقش در خودشناس يفایا ري، تاثی  هاد یبهرام

  2135 رازیکودکان و نوجوانان   ش یبهداش  روان ناریمجموعه مقاالت و سم

t a Df Ts 
9292 .2.5 2 3231 

t a Df Ts 
9292 .2.5 4 3299 
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