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 چکیده 

اضطراب اجتماعی  بینیپیشدر  عزت نفسپژوهش حاضر با هدف تعیین نقش 

مادران کودکان مبتال به اوتیسم انجام شد. جامعه آماری شامل همه مادران 

در شهر اردبیل ساکن بودند را تشکیل  8931دارای کودک اوتیسم که در سال 

س انتخاب گیری در دسترنفر به روش نمونه 06ها دادند که از میان آنمی

کنندگان توضیح داده شدند که قبل از اجرای پژوهش اهداف پژوهش به شرکت

های ها از پرسشنامهآوری دادهشان جلب شد. برای جمعشد و رضایت آگاهانه

( 8916( و اضطراب اجتماعی داودی و نجاریان )8301کوپراسمیت ) عزت نفس

بستگی پیرسون و ها با استفاده از آزمون ضریب هماستفاده شد. داده

و اضطراب اجتماعی  عزت نفسرگرسیون تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین 

افزایش یابد اضطراب  عزت نفسرابطه منفی معنادار وجود دارد و هر چقدر 

اضطراب  بینیپیشقادر به  عزت نفسیابد و بلعکس. همچنین اجتماعی کاهش می

شود م بود. بنابراین پیشنهاد میاجتماعی در مادران کودکان مبتال به اوتیس

های فردی و های آموزشی و مشاورهها، سمینارها، دورهبا برگزاری کارگاه

را در این افراد تقویت تا بدین طریق موجب کاهش اختالل  عزت نفسگروهی 

و به دنبال آن سایر اختالالت روانشناختی در این افراد   اضطراب اجتماعی

 شد.

 ، اضطراب اجتماعی، کودکان مبتال به اوتیسمنفسعزت واژگان كلیدي: 

 

 

 

 

 مقدمه 

تا حدودی جدید است. ما درباره کودکان با ناتوانی  1کشف بیماری اوتیسم

هوشی و تحولی بیش از یک قرن اطالع داریم. اما اوتیسم اولین بار توسط 
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پکینز ها( روانپزشکی در دانشگاه جان1688، 3؛ به نقل از کرک8399) 2لئوکانر

مطرح و مورد توجه قرار گرفت. اختالل طیف اوتیسم اختالل شایع عصبی تکاملی 

(. از 8931کودک است )گنجی،  86666در هر  10/0بوده و شیوع آن در ایران 

توان به نقص مداوم در ارتباطات اجتماعی و تعامل های این بیماری میویژگی

و محدود در رفتار و منافع  های متعدد و الگوهای تکراریاجتماعی در زمینه

(. اختالالت 1668، 4ها، اشاره کرد )کارپنتر، پنینگتون و راجرزو فعالیت

های ادراک و ارتباطات و پردازش حسی و عصبی در این افراد به محدودیت

شود )احمدی، صفری، همتیان و ها منجر میمختلف رفتار عملکردی، در آن

ن اختالل در درک یا پردازش اطالعات، به (. کودکان مبتال به ای8936خلیلی، 

دهی به موقعیتی پیچیده با مشکالتی رو به رو هستند خصوص هنگام پاسخ

(. در حقیقت، اختالل 1663، 5)جسمنهن، کاتاره، کینلی، رید، فامبون و گیسل

در تعامل اجتماعی از نقایص اصلی کودکان مبتال به اوتیسم شناسایی شده 

های تجربی نبوده های اجتماعی و مهارتدر به ایفای نقشها قااست. بیشتر آن

توانند از ابزارهای کالمی و نوشتاری استفاده و در تجربیات ارتباطی نمی

(. همه این افراد دچار اختالل در تخیل هستند 1661، 6کنند )رپین و تاچمن

، رسد )کارونکننده و گاهی ترسناک به نظر میها مکانی گیجو جهان برای آن

آموزند که چگونه فقط با مشاهده مردم ها نمی(. آن1681، 7بروبه و پاکوئت

های مختلف اجتماعی، روابط اجتماعی معنادارتری داشته یا شرکت در موقعیت

کننده برای کسب رسد که این افراد، فاقد اصول هدایتباشند. به نظر می

(. 1681، 8و دیهلدانش اجتماعی الزم برای خود هستند )مکدانل، والنتینو 

در حدود یک سوم افراد مبتال به این اختالل نیز درجات مختلفی از مشکل 

 (.1681یادگیری را دارند )کارون، بروبه و پاکوئت، 

ناپذیری را های جبرانوجود این قبیل کودکان در یک خانواده اغلب آسیب

ن ضایعه پذیری خانواده در مقابل ایکند. میزان آسیببر خانواده وارد می

شود گاه به حدی است که وضعیت سالمت روانی خانواده دچار آسیب شدیدی می

( به طوری که به محض آگاهی والدین 8910)نریمانی، آقامحمدیان و رجبی، 

گردد و از معلولیت فرزند خود، تمام آرزوها و امیدها به یأس مبدل می

تواند شامل الت می(. این مشک1661، 9شود )پیسوالمشکالت والدین شروع می

های درمانی کودک، مواردی مانند هماهنگ کردن وظایف معمول خود با برنامه

؛ به نقل از رئیس 8333، 10سازگاری عاطفی با موقعیت متفاوت فرزند )پین

(؛ صرف زمان زیاد برای تعیین 8911دانا، کمالی، طباطبایی و شفارودی، 

پرداختن به مشکالت مدرسه، و ها در خانه، درمان، فراهم کردن مراقبت

، 11توان )بیکر، بلچر کرینس و ادلبروکرسیدگی به مشکالت رفتاری کودک کم

 ( باشد.1661

توان مطالعات انجام شده حاکی از این است که اثرات منفی داشتن کودک کم

شود یا ناتوان موجب ایجاد تنش و فشار در اعضای خانواده خصوصًا مادر می

(؛ چرا که مادر 8911؛ به نقل از تاجری و بحیرایی، 8333 )روچ و اورسمند،
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کند. اولین شخصی است که به طور مستقیم با کودک ارتباط برقرار می

احساساتی مثل گناه و تقصیر و ناکامی و محرومیت ناشی از عادی نبودن 

گیری مادر و عدم عالقه به برقراری رابطه با محیط تواند سبب گوشهکودک می

ارزشی و غم و بینی و بیو احساس خودکم عزت نفسن پایین آمدن و همچنی

پایین، بروز افسردگی و به خطر  عزت نفساندوه در مادر شود که پیامد آن 

(. وجود 8910افتادن سالمت روانی مادر است )نریمانی، آقامحمدیان و رجبی، 

کند و یافتگی و سالمت جسمی و روانی مادر را تهدید میکودک ناتوان، سازش

 (.1669، 13؛ گوپتا1669، 12گذارد )سالوویتاغالبًا تأثیر منفی بر وی می

ها بیانگر این است که مادران کودکان استثنایی در مقایسه همچنین پژوهش

های با پدران بیشتر با مشکالت رفتاری کودک درگیرند و استرس و بحران

ی دارند کنند و نیاز به حمایت بیشترروانی بیشتری را تجربه می

( مادران 1662، 15؛ انگل، چندران و پنج1662، بیکر و بلچر، 14)ایسنهور

کودکان با ناتوانی ممکن است توسط مشکالت کودکشان در هم شکنند و با 

ها و از دست دادن هایشان در رسیدن به هدفاحساسات منفی نسبت به توانایی

( و این 1688، 16امیدشان دچار نگرانی شوند )اوگستون، مکینتوش و مایرز

ها تأثیرگذار باشد. مطالعات پیشین نشان تواند بر معنای زندگی آنمی

شناختی داری بر وضعیت رواناند که داشتن یک کودک ناتوان به طور معنیداده

گذارد و باعث ایجاد استرس و اضطراب در خانواده و به والدین تأثیر می

(، یکی 1661، 17رایس، وایزر و بویلشود )اسکیو، بالمبرگ، ویژه والدین می

است.  18کند اضطراب اجتماعیاز انواع اضطراب که این افراد را درگیر می

اضطراب اجتماعی یکی از انواع خاص اضطراب و سومین مشکل بزرگ بهداشت 

های بالینی دارد و اگر درمان نشود، روانی جهان است که امروزه تشخیص

ای فرد در های اجتماعی، تحصیلی و حرفهها و قابلیتتواند به ظرفیتمی

(. پنجمین 1663، 19سرتاسر عمر آسیب برساند )داویز، مانسون، تارزکا

ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی نام اصلی این اختالل را 

اختالل اضطراب اجتماعی در نظر گرفته است، زیرا مشکالت به وجود آمده بر 

سایر فوبیاها، معمواًل فراگیرتر هستند و در  اثر آن، در مقایسه با

آورند. اختالل های بیشتری به وجود میهای عادی فرد نابسامانیفعالیت

هایی که در اضطراب اجتماعی عبارت است از ترس شدید و دائمی از موقعیت

گیرد یا باید جلوی آنها کاری انجام آنها فرد در جمع دیگران قرار می

به اختالل اضطراب اجتماعی از هرگونه موقعیت اجتماعی  دهد. افراد مبتال

آور داشته باشند یا هر کنند ممکن است در آن، رفتاری خجالتکه فکر می

کنند در آن مورد ارزیابی منفی دیگران قرار گونه وضعیتی که فکر می

کنند از آنها دوری کنند. عالئم جسمی که معموالً ترسند و سعی میگیرند، میمی

راه اضطراب اجتماعی هستند شامل سرخ شدن، تعریق زیاد، لرزش، تپش هم

(. 1689، 20آشوب و لکنت زبان است )انجمن روانشناسی آمریکاقلب، احساس دل

والدین ) به خصوص مادران( کودکان استثنایی به دلیل احساس ارزیابی 

حقیر های درونی شده اولیه از شرم، نکوهش، تمنفی دیگران، بعدها بازنمایی

کنند )نایجینگ و طرد را به طور مکرر بر افراد مورد اجتناب فرافکنی می
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(. اگر چه داشتن کودک ناتوان خود منبع تنیدگی است 1661و همکاران، 

کنندگی و (، اما اثر ناتوان1662، 21)دورات، بوردین، یازیگی و مونی

وامل رسان حضور کودک ناتوان بر خانواده و به ویژه مادر، به عآسیب

های شخصیتی افراد های دردسترس خانواده،  ویژگیمختلفی مانند میزان حمایت

درگیر و همچنین نوع ارزیابی آنها از مشکل و منابعی که برای کنار آمدن 

و مقابله با آن در دسترس دارند، بستگی دارد )هریگ، گری، تافه، اسوینی 

د بر این امر تأثیرگذار رس(. یکی از عواملی که به نظر می1660، 22و ایفیلد

ای احساس ارزشمندی و به طور کلی ارزیابی عزت نفس باشد.می 23عزت نفساست، 

است که فرد از خودپنداره خودش بر حسب ارزش کلی آن دارد. به عبارت 

میزان تأیید، پذیرش و احساس ارزشمندی است که شخص نسبت  عزت نفسدیگر 

به خویشتن خود دارد و یک سازه مهم در رشد و تحول شخصیت کودکان است که 

اجتماعی و سالمت روانی افراد دارد. در  -نقش مهمی در سازگاری هیجانی

، برخورداری از تأیید، پذیرش و احساس ارزشمندی عزت نفسواقع منظور از 

 8136(. جیمز 8930سبت به خودش است )کیا، شعبانی، احقر و مدنلو، فرد ن

را به عنوان یک پدیده عاطفی و یک  عزت نفس( 1681، 24)کاساسانتو و چاو

یابد، تعریف کرد. ها بسط میها و شکستفرآیند پویا که تحت تأثیر موفقیت

دهای ارزیابی خود در پرتو عقاید دیگران است که بر اساس فرآین عزت نفس

، 25عاطفی، به ویژه احساس مثبت و منفی درباره خود بنا شده است )سنتراچ

عزت اند، های خود شکست خوردهشوند که در ایده(. وقتی افراد مطلع می1660

(. برخی 1663، 26تواند کاهش یابد )بارون، اوت و برنسچامپها میآن نفس

(، 8931ف و مطلبی )پور، پهلوان شریها از جمله سلیمانی، زرآبادیپژوهش

(، فاطیما، نیازی و 1661) 27(، جونگ8911پور و رومی )لطیفی، امیری، ملک

( 8931( و عباسی، رضایی، حیدری شرف، نصرتی، نعمتی و دهقان )1681قیاص )

نشان  عزت نفسهای خود رابطه معناداری بین انواع اضطراب و در پژوهش

ژوهش در این حوزه از یک سو دادند. با توجه به آنچه گفته شد و کمبود پ

و از سوی دیگر با توجه به ضرورت بهبود سالمت روان والدین و به خصوص 

عزت مادران کودکان مبتال به اختالل اوتیسم، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش 

 اضطراب اجتماعی مادران کودکان مبتال به اوتیسم است. بینیپیشدر  نفس

 روش 

و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل  ای توصیفیپژوهش حاضر مطالعه

در شهر  8931تمامی مادران کودکان مبتال به اختالل اوتیسم که در سال 

نفر به روش  06ای به حجم ها نمونهاردبیل ساکن بودند که از بین آن

کنندگان داشتن حداقل گیری در دسترس انتخاب شدند. معیار ورود شرکتنمونه

حوصلگی قراری و بین بود و مالک خروج از پژوهش بیسواد خواندن و نوشت

ها هدف کنندگان بود. الزم به ذکر است که بعد از انتخاب آزمودنیشرکت

ها ها توضیح داده شد و رضایتشان جلب شد. همچنین آزمودنیپژوهش برای آن

 spss-21آوری شده در مختار بودند که در پژوهش شرکت نکنند. اطالعات جمع
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های آوری اطالعات از پرسشنامهجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت جمعمورد ت

 زیر استفاده شد:

توسط  8301این پرسشنامه در سال  :28کوپراسمیت عزت نفسپرسشنامه 

ماده آن یعنی  1ماده است که  21کوپراسمیت ساخته شده است که دارای 

 26در مجموع سنج است. ( دروغ91و  99، 98، 11، 16، 22، 89، 0های )شماره

عزت اجتماعی همساالن،  عزت نفسکلی،  عزت نفسمقیاس خرده 9ماده آن به 

تحصیلی )آموزشگاه( تقسیم شده است.  عزت نفسخانوادگی )والدین( و  نفس

، 96، 91، 90های )گذاریا ین آزمون به این صورت است که مادهشیوه نمره

( پاسخ بلی، 92، 91، 21، 1، 9، 2، 86، 89، 81، 83، 18، 19، 19، 11، 13

گیرد که این مسئله در مورد سایر سؤاالت نمره یک و پاسخ خیر نمره صفر می

ای که یک فرد ممکن است بگیرد به صورت معکوس است. بدیهی است حداقل نمره

سنج ماده دروغ 1دهنده از خواهد بود. چنانچه پاسخ 26صفر و حداکثر نمره 

معنی است که نتیجه آزمون قابل اعتماد نمره بیاورد، به این  9بیش از 

نیست و آزمودنی سعی کرده است که خود را بهتر از آنچه هست جلوه دهد 

و همچنین آزمون دارای  131/6(. میزان پایایی آزمون 8301)کوپراسمیت، 

 .(8916روایی همزمان نیز است )مدنلو، حقانی و جعفرپور، 
سشنامه توسط داودی و این پر (:SAS) 29پرسشنامه اضطراب اجتماعی

مقیاس عالئم اضطراب خرده 9ماده و  96( ساخته شد و شامل 8916نجاریان )

 1ماده( و ترس از ارزیابی منفی ) 1) 30ماده(، خودپنداشت اجتماعی 82)

گزینه مشتمل بر اغلب، گاهی، به  9های این مقیاس دارای ماده( است. ماده

شود. داودی و گذاری مینمره 8تا  9ندرت و هرگز است که به ترتیب از 

( ضریب پایایی بازآزمایی و همبستگی درونی مقیاس را مطلوب 8916نجاریان )

اند. و همچنین، روایی مقیاس اضطراب اجتماعی را نیز مطلوب گزارش نموده

در این پژوهش ضریب پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای مقیاس 

به دست آمد )فوالدی،  12/6ی محاسبه و مقدار آن اضطراب اجتماعی به صورت کل

 (.8931کاویانی بروجنی و رنجبرسودجانی، 

 نتایج

و انحراف استاندارد  11/90نفر زن با میانگین سنی  06در پژوهش حاضر 

 8های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در جدول شرکت کردند. آماره 92/1
 ارائه شده است. 

 های پژوهشصیفی مربوط به مؤلفههای تو: آماره1جدول

-انحراف میانگین متغیرها

 استاندارد

 تعداد

 76 33/13 67/66 اضطراب اجتماعی

 76 32/1 26/9 عزت نفس

از آزمون  عزت نفسهمچنین جهت بررسی رابطه بین اضطراب اجتماعی و 

همبستگی پیرسون استفاده شد. الزم به ذکر است که قبل از اجرای آزمون 

فرض از آزمون کالموگروف اسمیرنف استفاده شد که نتیجه جهت بررسی پیش

توان از آزمون پیرسون استفاده کرد. حاکی از عدم معناداری است و می

                                                             
28. Coopersmith Self-esteem Questionnaire 
29. Social Anxiety Scale 
30. social self-concept 



 گزارش شده است. 1نتیجه آزمون پیرسون در جدول 

 تیجه آزمون همبستگی بین عزت نفس و اضطراب اجتماعی: ن2جدول

 عزت نفس                

 معناداری پیرسون متغیرها

اضطراب 

 اجتماعی

**271/6- 661/6 

                                                  **68/6p <      

بین عزت نفس و اضطراب اجتماعی رابطه منفی )معکوس(  1با توجه به جدول 

اضطراب اجتماعی بر اساس  بینیپیشمعنادار وجود دارد. همچنین جهت بررسی 

گزارش  9از آزمون رگرسیون استفاده شد. خالصه نتایج در جدول  عزت نفس

 شده است.

 سعزت نف: مدل رگرسیون اضطراب اجتماعی بر اساس 3جدول

R R2 R2  تعدیل

 شده

خطای 

استاندارد 

 برآورد

36/6- 17/6 13/6 58/6/6 

درصد از کل واریانس اضطراب  80شود مشاهده می 9طور که در جدول همان

 قابل توجیه است. عزت نفساجتماعی به وسیله 

  گیريبحث و نتیجه

اضطراب اجتماعی در  بینیپیشدر  عزت نفسپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش 

مادران کودکان مبتال به اختالل اوتیسم انجام شد. نتیجه پژوهش نشان داد 

و اضطراب اجتماعی رابطه منفی معنادار وجود دارد به  عزت نفسکه بین 

این معنا که هر چه میزان میزان اضطراب اجتماعی در مادران این کودکان 

یابد و بالعکس. همچنین نتیجه ها کاهش میآن عزت نفسبیشتر باشد میزان 

اضطراب اجتماعی  بینیپیشقادر به  عزت نفسآزمون رگرسیون نشان داد که 

یاریاری  هایبه صورت معکوس نیز هست. نتیجه پژوهش حاضر با نتایج پژوهش

(، 8931پور، پهلوان شریف و مطلبی )(، سلیمانی، زرآبادی8913(، اسدی )8911)

 32کرنک -( و سیفچ1666) 31(، بایرن8911رومی ) پور ولطیفی، امیری، ملک

تر اضطراب اجتماعی باال با سطوح پایین عزت نفس( که نشان داده بودند 8332)

های در رابطه است هماهنگ است. عالوه بر این، نتیجه مطالعه حاضر با یافته

و  34(، بوآرد1661(، جونگ )8331) 33بارگ-باتون، لوآن، دیویس و سونوگا

 35(، گینسبرگ، گرکاو سیلورمن1681(، فاطیما، نیازی و قیاص )8333همکاران )

( نیز که 8911کند. همچنین با نتیجه پژوهش مسعودنیا )را تأیید می (8331)

تر باشد اضطراب اجتماعی باالتر خواهد بود پایین عزت نفسنشان داد هر چه 

ف، نصرتی، و بالعکس، همسو است. همچنین با نتیجه عباسی، رضایی، حیدری شر

نشان  عزت نفس( که رابطه معناداری بین اضطراب و 8931نعمتی و دهقان )

توان چنین گفت که چون مادران دادند همسو است. در تبیین نتیجه حاضر می

کنند دیگران به علت داشتن فرزند کودکان مبتال به اختالل اوتیسم احساس می

شود این و این باعث میها دارند دچار مشکل، ارزیابی منفی نسبت به آن

                                                             
31. Byrne 
32. Seiffge-Krenke 
33. Button, Loan,  Davies  & Sonuga- Barke, 
34. Bouvard 
35. Ginsburg, La-Greca & Silverman 



افراد ارزش و اهمیت خود را کمتر از آنچه که هست برداشت کنند و در 

هایی نتیجه هنگام حضور در جمع احساس اضطراب داشته و سعی کنند که از محیط

 گیرند اجتناب کنند. کنند مورد ارزیابی قرار میکه فکر می

دوست دارند فرزندانشان توان چنین تبیین کرد که چون مادران همچنین می

ها شوند که فرزند آنعیب و نقص باشد وقتی با این واقعیت مواجه میبی

 عزت نفسدانند و در نتیجه دچار مشکل است خود را فردی شکسته خورده می

-های اجتماعی دچار اضطراب و برآشفتگی میآید و در محیطها پایین میآن
دهی ها بر اساس خودگزارشآوری دادههای پژوهش حاضر جمعشوند. از محدودیت

ها، تغییرات در ادراک، حافظه افراد بود که ممکن است در معرض جا به جایی

گیری در دسترس و بازسازی بوده باشد و همچنین استفاده از روش نمونه

های بیشتری شود نظیر این پژوهش بر روی نمونهبود. بنابراین پیشنهاد می

تواند بر اضطراب شود متغیرهای دیگری که میشنهاد میانجام شود، همچنین پی

اجتماعی مادران کودکان مبتال به اوتیسم تأثیرگذار باشد شناسایی و مورد 

های شود با استفاده از کالستوجه قرار گیرند. در نهایت پیشنهاد می

عزت های فردی و گروهی به تقویت ها، سمینارها، مشاورهآموزشی، کارگاه

ان کودکان مبتال به اختالل اوتیسم اقدام شود که این خود منجر مادر نفس

به کاهش اضطراب اجتماعی و در نتیجه افزایش کیفیت زندگی و سالمت روان 

 شود.این افراد می

 منابع 

های احمدی، جعفر، صفری، طیبه، همتیان، منصوره و خلیلی، زهرا، بررسی شاخص

)مرکز آموزش و توانبخشی کودکان ( GARSروانسنجی آزمون تشخیص اوتیسم )

-111، 1، 1، 1931های علوم شناختی و رفتاری، اوتیسم اصفهان(، فصلنامه پژوهش

78. 

تاجری، بیوک و بحیرایی، احمدرضا، بررسی رابطه استرس، نگرش مذهبی و آگاهی 

توان ذهنی در مادران، پژوهش در حیطه کودکان با پذیرش کودکان پسر کم

 .212-221، 78، 7 ،1978استثنایی، 

-SCL)فرم کوتاه ) SCL-22داودی، ایران و نجاریان، بهمن، ساخت و اعتباریابی 

31-R ،191-113، 2، 2، 1971(. روانشناسی. 
رئیس دانا، مهین، کمالی، محمد، طباطبایی، سیدمهدی و شفارودی، نرگس، سفری 

شی توانبخشی، همراه با والدین کودکان ناتوان از تشخیص تا تطابق، مقاله پژوه

1977 ،11 ،1 ،11-98. 

پور، سیمین، پهلوان شریف، سعید و مطلبی، آمنه،  سلیمانی، محمدعلی، زرآبادی

در بیماران مبتال به انفارکتوس حاد میوکارد،  عزت نفسارتباط اضطراب مرگ و 

 .18-21، 1، 29 1937مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 

ری شرف، پریسا، نصرتی، رقیه، نعمتی، مهشید عباسی، پروین، رضایی، محسن، حید

با حمایت و اضطراب اجتماعی در کودکان  عزت نفسو دهقان، فاطمه. رابطه 

 .28-11، 1، 2، 1937نارساخوان، نشریه پرستاری کودکان، 

-فوالدی، فاطمه، کاویانی بروجنی، مهدیس و رنجبرسودجانی، یوسف، اثربخشی روان

( بر اضطراب اجتماعی مادران دارای ISDTPمدت )درمانی پویشی فشرده کوتاه 

، 2، 17، 1938فرزند با اختالل نشانگان آسپرگر، فصلنامه کودکان استثنایی، 

11-22. 

 . تهران، انتشارات ارسباران.DSM-2، روانشناسی بر اساس 1932گنجی، حمزه، 
زش پور، مختار و مولوی، حسین. اثربخشی آمولطیفی، زهره، امیری، شعله، ملک

فردی تغییر رفتارهای اجتماعی اجتماعی بر بهبود روابط بین-مسأله شناختیحل

های ان مبتال به ناتوانی یادگیری. فصلنامه تازهآموزدانشو ادراک خودکارآمدی 

 .81-71، 9، 11، 1977علوم شناختی. 



و منبع  عزت نفسمدانلو، معصومه، حقانی، حمید و جعفرپور علوی، مهشید. رابطه 

، 8، 9، 1971کنترل در نوجوانان بزهکار. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان. 

12-11. 

و اضطراب اجتماعی در  عزت نفسمسعودنیا، ابراهمیم،  بررسی رابطه بین 

 .13-27، 98، 11، 1977دانشجویان دوره کارشناسی، مجله دانشور رفتار، 

سوران، مقایسه سالمت روانی  نریمانی، محمد، آقامحمدیان، حمیدرضا و رجبی،

مادران کودکان استثنایی با سالمت روانی مادران کودکان عادی، فصلنامه اصول 

 .12-21، 91و  99، 1971بهداشت روانی، 
یاریاری، فریدون، کدیور، پروین و میرزاخانی، محمد، بررسی تأثیر روش تدریس 

ان آموزدانشکرد تحصیلی های اجتماعی و عمل، مهارتعزت نفسیادگیری مشارکتی بر 

 .119-111، 11، 9، 1978)دبیرستان(. 

American Psychological Association. (2119). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 2th Edition: 

DSM-2. 2th ed. Washington, D.C: American Psychiatric Publishing. 

Baker, L., Blacher, Crnic, K. and Edelbrock, C. (2112). Behavior problems and parenting stress in families of there –

years- old children with and without development delays. American Journal on mental Retardation. Vol. 118, 199-

111. 

Baron, R., Out, D., Bernschamp N.  (2113). Social psychology. Tehran: Ravan Publication. 

Bouvard, M., Guerin, J., Rion, A. C., Bouchard, C., Ducottet, E., Sechaud, M., Mollard, E., Grillet, P., and Cottraux, 

J. (1333). Psychometric study of the social self-esteem inventory of Lawson et al. (1383). European Review of 

Applied Psychology. Vol. 13. 112–182. 

Button, E.J., Loan, P., Davies, J., and Sonuga- Barke, E.J.S. (1338). Self-esteem, eating problems, and psychological 
well-being in a cohort of schoolgirls aged 12–11: a questionnaire and interview study. International Journal of 

Eating DisordersVol. 21. 93–18. 

Byrne, B. (2111). Relationship between anxiety, fear, self-esteem, and coping strategies in adolescence. Journal of 

Adolescence. Vol. 92. 211- 212. 

Caron, V., Berube, A., and Paquet, A. (2118). Implementation evaluation of early intensive behavioral intervention 

programs for children with autism spectrum disorders: A systematic review of studies in the last decade. Eval 

Program Plann. Vol. 12. 1-7. 

Carpenter, M., Pennington BF. And Rogers SJ.  (2111). Understanding of others intention in children with autism. 

Journal of Autism Dev Disorder. Vol. 91. No. 1. 273- 233. 

Coopersmith, S. (1318) The Antecedents of Self- Esteem. Published by W.H. Freeman and Company, San Francisco.  

Davis, T.E., Munson, M., and Tarzca, E. (2113). Anxiety disorders and phobias. Matson (ed.), social behavior and 
social skills in children. NewYork: Springer, 213-11. 

Duarte, C.S., Bordin, I.A., Yazigi, L., and Mooney, J. (2112). Factors associated with stress in mothers of children 

with autism. Autism. Vol. 3. No. 1. 111- 128. 

Eisenhower, AS. Baker, BL. and Blacher, J. (2112). Preschool children with intellectual disability syndrome specificity, 

behavior problems, and maternal well-being. Journal intellectual Disable. Vol. 13. No. 3. 128-181. 

Fatima, M., Niazi, S., and Ghayas, S. (2118). Relationship between Self-Esteem and Social Anxiety: Role of Social 

Connectedness as a Mediator. Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology. Vol.12. No. 2.12-18. 

Ginsburg, G. S., La-Greca, A. M., and Silverman, W. K. (1337). Social anxiety in children with anxiety disorders: 

relation with social and emotional functioning. Journal of Abnormal Child Psychology. Vol. 21. 182–172. 

Gupta, A. and Singhl, N. (2111). Positive Perceptions in Parents of children with disability. Rehabilitation Journal. 

Vol. 12. No. 1. 22-91. 
Herring, S., Gary, J., Taffe, K., Sweeney, D. and Eifeld, S. (2111). Behaviour and emotional problems in toddlers with 

pervasive developmental delay: associations with parental mental health and family functioning. Journal of 

Intellectual Disability Research. Vol. 12, 781- 772. 

Jasmhn, E., Cuture, M., Mckinley, P., Reid, G., Fombonne, E., and Gisel, E. (2113). Sensory – motor and daily living 

skills of preschool children with autism spectrum Disorders, Journal Autism Dev Disorder. Vol. 93. No. 2. 291- 

11. 

Jong, P.J. (2112). Implicit self-esteem and social anxiety: differential selffavouring effects in high and low anxious 

individuals. Journal of Behaviour Research and Therapy. Vol. 11. 211–217. 

Kia, S., Shabani, H., Ahqar, G., and Madanlou, M. (2118). The Effect of Teaching Assertiveness Skills on Student 

Self-Esteem. Journal Psychiatric Nurse. Vol. 1. N. 1. 97-11. 



Kususanto, P., and Chua, M. (2112). Students' Self-Esteem at School: The Risk, the Challenge, and the Cure. Journal 

Education Learn. Vol. 1. No. 1.  

McDonnell, CG., Valentino, K., and Diehl JJ. (2118). A developmental psychopathology perspective on 

autobiographical memory in autism spectrum disorder. Dev Rev. Vol. 11. 23- 71. 

Ogeston, Paula, L., Mackintosh, Virginia, H. and Myers, Barbara, J. (2111). Hope and worry in mothers of children 

with an autism spectrum disorder or Down syndrome. Research in Autism Spectrum Disorders. Vol. 2. No.1. 1987-
1971. 

Ongl, Chandran, V. and Peng, R. (2112). Stress experienced by mothers of Malaysian children with mental retardation. 

Intellect Disable. Vol. 13. No. 3. 128-111. 

Pisula, E. (2112). Parents of children with Autism: Recent research findings. Psychological functioning of mothers. 

Clinical Child Psychology. Vol. 13. 981-983 

Rapin, I., and Tuchman RF. (2117). Autism: Definition, neurobiology, screening, diagnosis. Pediatr Clin North Am. 

Vol. 22. No. 2. 1123– 11. 

Salovita, T., Ltalinna, M. and Leinonen, E. (2119). Explaining the parental stress of fathers and mothers caring for a 

child with intellectual disability. A Double ABCX Model. Journal Intellectual Disability Research. Vol. 18, 119-

121. 

Schieve, L.A., Blumberg, S.J., Rice, C., Visser, S.N., and Boyle, C. (2118). The relationship between Autism and 

parenting stress. Pediatrics. Vol. 113. 111-21. 
Seiffge-Krenke, I. (1332). Stress, coping, and relationships in adolescence. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates 

Inc. 

 

 

 

 

 

 

The role of self-esteem in predicting social anxiety of mothers of autistic 

children 

3Azita Mojarrad&  2yHajar Esrafil, 1Arezoo Mojarrad 

arezoomojarrad@yahoo.com PhD Student in Counseling, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran, -1 

 h.esrafily.psy@gmail.comn Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran, M.A i -2 

com.azitamojarrad@yahooM.A in Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran, -9 

 

Abstract 

The purpose of this study was to determine the role of self-esteem in predicting social anxiety of mothers 

of children with autism. The statistical population included all mothers with autistic children who resided 

in Ardebil city in 2113, among whom 11 were selected through available sampling. The Purpose of this 

research was to explain to participants and their conscious satisfaction was obtained. For collecting data, 

Coopersmith self-esteem (1318) and Davodi and Najarian social (2112) scales were used. Data were 
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analyzed using Pearson correlation and Regression. The results showed a significant negative relationship 

between self-esteem and social anxiety and as self-esteem increases, social anxiety decreases, and vice 

versa. Self-esteem was also able to predict social anxiety in mothers of children with autism. Therefore, it 

is suggested to hold workshops, seminars, training courses and individual and group counseling in these 

individuals to reduce social anxiety disorder and reduced other psychological disorders in these individual.   

Keywords: Self-esteem, social anxiety, autistic children 

 


