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Abstract
Introduction: Dyslexia refers to the disability of children in reading. Most psychologists, without having
to determine a specific cause for dyslexia, consider dyslexia merely as a sign of a special disorder in the
teaching of reading, which is an important factor in the low level of self-confidence and social support and
increased social anxiety in this Children The purpose of this study was to investigate the relationship
between self-esteem and social support and social anxiety in dyslexic children of Kermanshah in the
academic year 2017-2018.
Methods: In this study, descriptive-analytic design was used. The statistical population consisted of all
dyslexic students who filed in Kermanshah city in the educational districts of 1397-1393. Sample size was
obtained by Cramer formula and error rate of 5% and confidence level of 95% of 140 people. Considering
the loss, 116 patients were randomly selected from among dyslexic children in the center Learning
outcomes No. 2 in Kermanshah city, which consisted of 300 people, were selected. Self-esteem of these
children was assessed by Cooper Smith's Self-Esteem Test, Social Support and Social Anxiety
Questionnaire (LSAS-SR).
Results: According to statistical analysis, there was a significant relationship between support and social
anxiety with self-esteem and its scales. All scales were significant at P < 0.001.
Conclusions: Due to the fact that self-esteem and the level of social anxiety and anxiety in these children
were lower than normal, therefore, with the training of promoting self-esteem and improving social support
and anxiety, these capacities could be promoted in these children.
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مقدمه :نارساخوانی به ناتوانیهای کودکان در خواندن اطالق میشود .غالب روان شناسان بدون اینکه بخواهند علت خاصی را برای
نارساخوانی تعیین نمایند ،نارساخوانی را صرفأ نشانهای از وجود یک اختالل ویژه در فرآیند آموزش خواندن میدانند ،که عامل مهمی
در پایین بودن میزان اعتماد به نفس و حمایت اجتماعی و افزایش اضطراب اجتماعی در این کودکان است .پژوهش حاضر با هدف
بررسی رابطه عزت نفس با حمایت و اضطراب اجتماعی درکودکان نارساخوان کرمانشاه در سال تحصیلی  1336-1335انجام شد.
روش کار :در پژوهش حاضر از طرح توصیفی-تحلیلی استفاده شد .جامعه آماری آن را تمامی دانش آموزان نارساخوان که در سال
تحصیلی  1336-1335در مراکز اختالالت یادگیری شهر کرمانشاه پرونده داشتند تشکیل میدادند .حجم نمونه از طریق فرمول
 Cramerو میزان خطای  7درصد و با اطمینان  37درصد  143نفر به دست آمد که با توجه به در نظر گرفتن ریزش ،تعداد  116نفر
مد نظر قرار داده شد که به صورت تصادفی خوشهای از میان کودکان نارساخوان در مرکز اختالالت یادگیری شماره  2شهر کرمانشاه
که جمعاً  333نفر بودند انتخاب گردید .جهت بررسی میزان عزت نفس این کودکان از آزمون عزت نفس کوپر اسمیت ،پرسشنامه
حمایت اجتماعی واضطراب اجتماعی لیبویتس ( )LSAS-SRاستفاده شد.
یافتهها :بین حمایت و اضطراب اجتماعی با عزت نفس و مقیاسهای آن رابطه معناداری وجود دارد و تمامی مقیاسها در سطح
 P <3/331معنادار هستند.
نتیجه گیری :با توجه به اینکه عزت نفس و میزان حمایت و اضطراب اجتماعی در این کودکان پایینتر از نرمال بود ،بنابراین با آموزش
ارتقای عزت نفس و بهبود حمایت و اضطراب اجتماعی به این کودکان میتوان این ظرفیتها را در آنان ارتقا بخشید.
کلیدواژهها :عزت نفس ،حمایت اجتماعی ،اضطراب اجتماعی ،نارساخوانی ،کودکان
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
ناتوانیهای یادگیری ( )Learning Disabilitiesبه مجموعهای از
اختالالت ناهمگن گفته میشود که به صورت اشکال جدی در یادگیری
و کاربرد مهارتهای گوش دادن ،تکلم ،خواندن ،نوشتن و ریاضیات

تظاهر میکند [ .]1شایعترین نوع ناتوانی یادگیری نارساخوانی
( )Dyslexiaاست [ .]2سن خواندن کودکان دارای نارساخوانی دو
سال یا بیشتر از سن تقویمی آنها پایینتر است [ .]3میزان شیوع این
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و تنگی نفس همراه است [ .]24پژوهشها نشان میدهند که دانش
آموزان نارساخوان دچار مشکالت اضطرابی متعددی هستندکه ممکن
است پیشایند و یا پیامد نارساخوانی باشد [ .]27برای مثال ،نویتا و
ویتراک [ ]26در پژوهشی روی دانش آموزان نارساخوان دو کشور
اندونزی و آلمان ،اختالالت اضطرابی را در آنان شناسایی کردند .در
پژوهشی دیگر نیز مشخص شد که  24/7درصد از نمونة دانش آموزان
نارساخوان دچار یکی از اختالالت اضطرابی هستند [ .]25عباسی []20
در پژوهش خود نشان داد که دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری
نسبت به گروه سالم در مؤلفههای اضطراب اجتماعی نمرة باالتری کسب
کردند .در پژوهش باعزت [ ]23مشخص شد که دانش آموزان
نارساخوان دو برابر بیشتر از دانش آموزان دیگر دچار پریشانی ،اختالالت
اضطرابی هستند [ .]33با توجه به آنکه ارتقای عزت نفس و حمایت
اجتماعی و کاهش اضطراب اجتماعی در تمام اقشار جامعه و به ویژه
کودکان دچار نارساخوانی ،باعث پیشرفت و سالمت روان میشود،
ضرورت انجام این پژوهش احساس میشود .با توجه به مطالب فوق،
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس با حمایت و
اضطراب اجتماعی در کودکان نارساخوان کرمانشاه میباشد.

اختالل در کودکان مدرسهای  3تا  15/7درصد گزارش شده است [.]4
همچنین عدم موفقیت کودکان در یادگیری خواندن در سالهای اولیة
مدرسه ،او را به طور مؤثری از دیگر مواد درسی بازمی دارد [ .]7کودکان
با اختالل خواندن در این زمینهها مشکل دارند :بازشناسی حروف و
کلمات ،درک و فهم کلمات و نقشهها ،سرعت و روانی خواندن،
مهارتهای عمومی در واژگان [ . ]6کودک مبتال به اختالالت یادگیری
در بین کودکان مبتال به اختالالت یادگیری ،آن دسته که عزت نفس
پایینی دارند ،نسبت به کودکانی که دارای عزت نفس مناسبی هستند،
از لحاظ تحصیلی عملکرد بدتری دارند [ .]5عزت نفس یک منبع
روانشناختی است که میتواند اشخاص را از پریشانی و درماندگی حفظ
نماید [ .]0منظور از عزت نفس ،برخورداری از تأیید ،پذیرش و احساس
ارزشمندی فرد نسبت به خودش است [ .]3جیمز 1033؛ به نقل از
پری هادی و جوا ]13[ ،عزت نفس را به عنوان یک پدیده عاطفی و
یک فرآیند پویا که تحت تأثیر موفقیتها و شکستها بسط مییابد،
تعریف کرد .وقتی افراد مطلع میشوند که در ایدههای خود شکست
خوردهاند ،عزت نفس آنها میتواند کاهش یابد [.]11
در این راستا ،نریمانی ،بگیان کوله مرز و عباسی ،آموزش مهارتهای
اجتماعی مبتی بر پردازش شناختی باعث بهبود رابطههای بین شخصی
دانش آموزان مبتال به ناتوانیهای یادگیری خاص شده است [.]12
آموزش مهارتهای اجتماعی موجب بهبود رابطههای بین فردی و عزت
نفس و خودکارآمدی هیجانی ،اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان
میشود [ . ]13روش یادگیری مشارکتی بر مهارتهای اجتماعی و
عملکرد تحصیلی دانش آموزان تأثیر مثبتی میگذارد ولی بر عزت نفس
دانش آموزان تاثیری ندارد [ .]14همچنین در پژوهش اسدی []17
اعتماد به نفس در دانش آموزان دارای اختالل نارساخوانی پایین گزارش
شده است .یکی دیگر از عوامل مؤثر بر نارساخوانی حمایت اجتماعی
( )Social Supportاست .حمایت اجتماعی یکی از منابع مهم برای
حفاظت است که به دریافت ادراک آرامش ،مراقبت ،عزت یا کمک به
افراد یا گروه اشاره دارد [ .]16افرادی که روابط اجتماعی حمایت کننده
را تجربه میکنند ،در زمینههایی مانند سالمتی ،روحیه و کنار آمدن با
مشکالت کمک میشوند [ .]15یکی از نظریههای مهم حمایت
اجتماعی ،نظریه سپر یا محافظ ( )escapeاست .حجم زیادی از
ادبیات ،تحقیق رابطه بین حمایت اجتماعی و مشکالت روانشناختی را
نشان داده است [ .]10ادبیات حمایت اجتماعی نشان داده است که
ادراک حمایت اجتماعی ،به خصوص حمایت عاطفی ،به طور مستقیم
با سالمت روانی و جسمی و کاهش اضطراب اجتماعی ارتباط دارد.
همچنین ،فوجیتا و کانائوکا [ ]13و استیوارت و سولدو [ ]23دریافتند
که حمایت اجتماعی منجر به بهبود سالمت روان میشود و پیش بین
منحصر به فرد سالمت روان است؛ از این رو ،حمایت اجتماعی برای
کودکان نارساخوان خیلی مهم بوده و کمبود آن با بسیاری از مشکالت
روانشناختی مانند افسردگی ،تنهایی و اضطراب رابطه دارد [ .]21برای
این کودکان ،نارساخوانی نوعی شکست است که بر حالت هیجانی آنها
تأثیر میگذارد و سبب بروز گسترهای از اختالالت اضطرابی و خلقی
میشود [ .]22اختالالت اضطرابی از شایعترین انواع آسیبهای روانی
در میان کودکان و نوجوانان است [ .]23از نظر روان پزشکی ،اضطراب
نوعی ناآرامی ،احساس خطر و ترس ناخوشایند و منتشر است که منبع
آن قابل شناسایی نبوده ،با تغییرات جسمانی مانند تپش قلب ،سردرد

روش کار
این پژوهش یک مطالعه توصیفی -مقطعی است .جامعه آماری آن را
تمامی دانش آموزان نارساخوان که در سال تحصیلی  1336-1335در
مراکز اختالالت یادگیری شهر کرمانشاه پرونده داشتند تشکیل
میدادند .حجم نمونه از طریق فرمول  Cramerو میزان خطای 7
درصد و با اطمینان  37درصد  143نفر به دست آمد که با توجه به در
نظر گرفتن ریزش ،تعداد  116نفر مد نظر قرار داده شد که به صورت
تصادفی خوشهای از میان کودکان نارساخوان در مرکز اختالالت
یادگیری شماره  2شهر کرمانشاه که جمعاً  333نفر بودند انتخاب
گردید .به این صورت که تمام کودکان نارساخوان مرکز اختالالت
یادگیری شماره  2شهر کرمانشاه شناسایی و لیست شد ،سپس به
صورت تصادفی خوشهای تعداد  116نفر از آنها انتخاب گردید.
مالکهای ورود به مطالعه عبارت بودند از تحصیل دانش آموز پایه اول
تا ششم مقطع ابتدایی در مرکز اختالالت یادگیری شماره  2شهر
کرمانشاه و مالک خروج از مطالعه نیز ارائه اطالعات ناقص و نا معتبر
بود .روش اجرا به شیوه فردی بود و کل فرآیند سه ماه به طول انجامید.
پژوهش حاضر در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با کد
 IR.KUMS.REC.1397.504به تصویب رسیده است .مالحظات
اخالقی مطالعه حاضر به شرح ذیل بودند )1 :کلیه والدین به صورت
کتبی اطالعاتی در مورد مطالعه دریافت کرده و در صورت تمایل در
مطالعه مشارکت مینمودند )2 .این اطمینان به والدین داده شد که
تمام اطالعات محرمانه هستند و برای امور پژوهشی مورد استفاده قرار
خواهند گرفت )3 .به منظور رعایت حریم خصوصی ،نام و نام خانوادگی
شرکت کنندگان ثبت نشد .روش اجرا به این صورت بود که پس از
گزینش نمونه مورد نظر ،ابتدا آزمون عزت نفس کوپر اسمیت برای
دانش آموز در مکانی آرام انجام شد .پس از بررسی نتایج این آزمون و
مشاهده میزان عزت نفس کودکان نارساخوان ،با هماهنگی مسئوالن
مرکز اختالالت یادگیری از مادران دانش آموزان خواسته شد که در
آموزشگاه حضور یابند .سپس آزمونهای حمایت اجتماعی تصوری و
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پایه پنجم و  10/1درصد در پایه ششم مشغول به تحصیل بودهاند.
همانطور که در جدول  2آمده است میانگین مقیاس عملکرد اجتماعی
 ،15/34انحراف استاندارد آن  2/41مقیاس اضطراب اجتماعی دارای
میانگین  12/21و انحراف استاندارد  2/63و مقیاس حمایت خانواده
دارای میانگین  3/32و انحراف استاندارد  6/63و مقیاس حمایت
دوستان دارای میانگین  5/56و انحراف استاندارد آن  3/23و مقیاس
حمایت افراد مهم دارای میانگین  6/03و انحراف معیار  2/41و نمره
کل مقیاس حمایت اجتماعی دارای میانگین  23/31و انحراف معیار
 3/33میباشد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بین مقیاس حمایت و
اضطراب اجتماعی با عزت نفس همبستگی مثبت و معناداری در سطح
 P<3/331وجود دارد.
چنانچه در جدول  3آمده است ،تحلیل رگرسیون برای ترکیب خطی
متغیرهای حمایت و اضطراب اجتماعی با عزت نفس برابر با 3/23
میباشد .ضریب تعیین برابر با  3/12و نسبت  Fچندگانه برابر با 3/36
که در سطح  P > 3/331معنادار است .عزت نفس  3/33از واریانس
حمایت و اضطراب اجتماعی را پیش بینی میکند .در جدول  4نتایج
تحلیل واریانس آمده است.

مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتس با پرسش از ایشان اجرا شد و
پاسخهای آنان ثبت و نمره گذاری شد اطالعات جمع آوری شده تحت
نرم افزار  SPSS-22با کمک آمار توصیفی (برآورد فراوانی ،میانگین،
انحراف استاندارد ،همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی) مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت.

ابزار
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت
در این تحقیق برای سنجش میزان عزت نفس دانش آموزان مبتال به
نارساخوانی از پرسشنامه استاندارد عزت نفس کوپر اسمیت ()1365
استفاده شده است .کوپر اسمیت ( )1365مقیاس عزت نفس خود را بر
اساس تجدید نظری که بر روی مقیاس راجر و دیموند ( )1374انجام
داد و تهیه و تدوین کرد .شامل  70ماده است که احساسات ،عقاید یا
واکنشهای فرد را توصیف میکند .مواد هر یک از زیر مقیاسها عبارتند
از :مقیاس عمومی  26ماده ،مقیاس اجتماعی  0ماده ،مقیاس خانوادگی
 0ماده ،مقیاس تحصیلی یا شغلی  0ماده و مقیاس دروغ دارای  0ماده
است .در تحقیق فتحی آشتیانی میانگین و انحراف معیار این پرسشنامه
برای دانش آموزان دبیرستانی به ترتیب  34/56و  0/45گزارش شده
است .در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ  3/03به دست آمد.

جدول  :1توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی
پایه

مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتس ()LSAS-SR
این مقیاس که توسط لیبویتس درسال  1305ساخته شد .ضریب آلفای
کرونباخ برای پایایی این آزمون  3/37به دست آمده است .به منظور
بررسی روایی آن ،آزمون با مقیاس اضطراب تعامل اجتماعی مورد
مقایسه قرار گرفت [ .]31همبستگی مشاهده شده در دامنهای از 3/43
تا  3/55قرار داشت .این آزمون چند مؤلفه را مورد سنجش قرار میدهد
اما دراین پژوهش فقط نمره کلی مورد مقایسه قرار گرفت .در پژوهش
حاضر آلفای کرونباخ  3/03به دست آمد.

فراوانی

درصد

پایه اول

3

3/1

پایه دوم

21

13/2

پایه سوم

27

23/1

پایه چهارم

22

13/3

پایه پنجم

13

15/2

پایه ششم

23

10/1

مجموع

116

133

بحث

مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی تصوری

پژوهش حاضر با هدف رابطه عزت نفس با حمایت و اضطراب اجتماعی
در کودکان نارساخوان صورت گرفت .در این پژوهش مشخص شد که
میزان عزت نفس و حمایت اجتماعی در کودکان نارساخوان پایینتر از
حد طبیعی و سطح اضطراب اجتماعی باالتر از نرمال میباشد .دانش
آموزان مبتال به نارساخوانی چون مهارتهای اجتماعی پایین ،رابطههای
بین شخصی و عزت نفس ضعیف [ ،]34بهزیستی روان شناختی و
جسمانی پایین ،مشکلهای قابل توجه در سازگاری شخصی ،هیجانی و
تنظیم هیجانها دارند [ ،]37که این امر سبب نبود رابطههای بین
فردی و وجود عزت نفس پایین در آنها میشود .در این راستا ،این
پژوهش با پژوهشهای یاریاری [ ،]14اسدی [ ،]17کریمی همخوان
میباشد  .عزت نفس از یک طرف یکی از تعیین کنندههای اصلی در
شکل دهی الگوهای رفتاری-عاطفی به ویژه در دانش آموزان به شمار
میآید و از طرف دیگر بر عملکرد تحصیلی نیز اثرگذار است.
اوتادی [ ]36در پژوهش خود بیان کرد که اختالالت یادگیری سبب
سوختن اعتماد به نفس میشود .در میزان عزت نفس کودکان ناساخوان
عوامل زیادی دخیل میباشند وحمایت اجتماعی افراد مهم از این
کودکان میتواند درافزایش اعتمادبه نفس این کودکان تأثیر بسزایی
داشته باشد .بر اساس نتایج دانش آموزان نارساخوان در قیاس با دانش
آموزان عادی در متغیرهای اختالالت اضطرابی دارای نمرات بیشتری

مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی تصوری توسط زیمت ،داهلم،
زیمت و فارلی در سال  1300تدوین شده است [ ]32و شامل  12ماده
است که حمایت تصوری خانواده ( 4ماده) ،دوستان ( 4ماده) و دیگران
مهم ( 4ماده) اندازه گیری میکند .کانتی-میتچل و زیمت [ ]33ضرایب
پایایی آلفای کرونباخ مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی تصوری (12
مادهای) برای کل مقیاس  3/33و برای خرده مقیاسهای حمایت
اجتماعی خانواده  ،3/31دوستان  3/03و دیگران مهم  3 /31گزارش
دادند .مطالعه دیگر نشان داد که ضرایب پایایی کل مقیاس  3/00و
برای سه خرده مقیاس از  3/03تا  3/33متغیر است [ .]32ضرایب روایی
واگرا بین مقیاس حمایت اجتماعی تصوری و خرده مقیاسهای حمایت
خانواده و حمایت دوستان با عزت نفس به صورت مثبت معنادار بودند.
در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ  3/06به دست آمد.

یافتهها
این پژوهش بر روی  116دانش آموز دختر و پسر که به عنوان نمونه
انتخاب شدهاند ،انجام شده است .در جدول  1وضعیت تحصیلی و پایه
تحصیلی دانش آموزان آورده شده است .با توجه به اطالعات موجود در
جدول  3/1 ،1درصد آزمودنیها در پایه اول 13/2 ،درصد در پایه دوم،
 23/1درصد در پایه سوم 13/3 ،درصد در پایه چهارم 15/2 ،درصد در
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اختالل یادگیری محیط خانوادگی پراسترسی دارند و مهارتهای بین
فردی و اجتماعی ضعیفتری نسبت به دانش آموزان عادی دارند؛ در
نتیجه بیشتر در معرض اضطراب اجتماعی قرار میگیرند و در نتیجه
سبب میشود مشارکت کمتری در مقایسه با دانش آموزان عادی از خود
نشان میدهند [.]41

هستند .این یافته با نتایج مطالعات نلسون و گریگ [ ،]27نویتا و
ویتراک [ ، ]26رستمی ،ویسی ،جعفریان دهکردی و آل کثیر [،]35
عباسی [ ،]20زاللی و قربانی [ ،]30آورباخ و همکاران [ ]1و آل-یاگن
و میکیولینسر [ ]33هم سو است .در تبیین این یافته میتوان گفت که
دانش آموزان نارساخوان در موقعیتهای اجتماعی و به خصوص در
مدرسه اضطراب بیشتری را تجربه میکنند [ .]43دانش آموزان دارای

جدول  :2میانگین و انحراف معیار و همبستگی نمرات عزت نفس ،حمایت اجتماعی و اضطراب اجتماعی
خرده مقیاسها

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

همبستگی با عزت نفس

سطح معناداری

عملکرد اجتماعی

116

15/34

2/41

20/33

3/331

اضطراب اجتماعی

116

12/21

2/63

26/70

3/331

حمایت خانواده

116

3/32

6/63

22/73

3/331

حمایت دوستان

116

5/56

3/23

23/36

3/331

حمایت افراد مهم

116

6/03

2/41

15/31

3/333

نمره کل حمایت اجتماعی

116

23/31

3/33

33/42

3/331

جدول  :3نتیجه تحلیل رگرسیون برای پیش بینی حمایت و اضطراب اجتماعی بر اساس عزت نفس
متغیر پیش بین
عزت نفس

MR
3/23

R2
3/33

RS
3/12

F
3/36

β
-3/23

Sig
3/331

جدول  :4آزمون تحلیل واریانس
درجه آزادی

میانگین مربعات

رگرسیون

1110/137

3

352/532

مجموع مربعات
باقی ماندهها

13527/426

112

37/563

مجموع

11043/73

117

F
3/032

سطح معناداری
3/331

نتیجهگیری

سپاسگزاری

بر اساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر می توان نتیجه گیری نمود
که کودکان نارساخوان دارای مشکالت اساسی در عزت نفس،
اختالالت اضطرابی و سازگاری اجتماعی هستند .با توجه به پایین
بودن میزان عزت نفس در این کودکان ،افزایش دادن عزت نفس در
این کودکان ،باید در سرلوحه اهداف متخصصان تعلیم و تربیت واقع
گردد.

در پایان از زحمات پرسنل مرکز اختالالت یادگیری شماره  2کرمانشاه
و تمامی کودکانی که در انجام این پژوهش ،و کمیته تحقیقات
دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که کمک و مساعدت نمودند
تشکر مینماییم.
پژوهش حاضر برگرفته از طرح تحقیقاتی مصوب کمیته تحقیقات
دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با کد  35475می باشد.
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