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در اضطـراب و سـازگـاري  رفتـاري -اي شنـاختي مقـابلـه هـاي مهـارت بررسي تأثير
  لكـنت زبـانمبتال به  كـودكـان

 
  2محبوبه احمدپور، 1هـدا نعيمـي، *جاني حسن توزنده

  
  چكيده
رفتاري و  -يكردهاي شناختيبه ويژه، رو(شناسان روي اثربخشي عوامل خانوادگي، فرهنگي و اجتماعي  هاي گذشته، روان در دهه: مقدمه
  .اند كرده تأكيدهاي رواني  در سالمت رواني و درمان اختالل) هاي زندگي مهارت

كه به منظور  است،) شاهدبا گروه  گيري پيآزمون و آزمون  پس -آزمون طرح پيش(هاي نيمه تجربي  اين تحقيق از نوع تحقيق :ها مواد و روش
رفتاري به شيوه گروهي بر كاهش اضطراب و افزايش سازگاري كودكان مبتال به لكنت زبان در شهر  -ناختياي ش هاي مقابله بررسي تأثير مهارت

هاي گفتار درماني به صورت  ساله مبتال به لكنت زبان مراجعه كننده به كلينيك 12تا  8نفر از كودكان  30بدين منظور . نيشابور صورت گرفت
و سازگاري با لكنت زبان  Spence آزمون اضطراب. تقسيم شدند) نفر 15( شاهدو ) نفر 15(گروه آزمايش تصادفي انتخاب و به طور تصادفي به دو 

رفتاري به شيوه  -اي شناختي هاي مقابله سپس، آموزش مهارت. ها مورد استفاده قرار گرفت  گيري سطح اضطراب و سازگاري آزمودني جهت اندازه
در پايان دوره آموزش و دو ماه . گونه آموزشي را دريافت نكرد هيچ شاهده گرديد، اما گروه يزمايش ارااي به گروه آ دقيقه 90جلسه  8گروهي طي 

  .قرار گرفتند بررسيهاي فوق مورد  به وسيله آزمون دوبارهاز آن، هر دو گروه  بعد
نتايج نشان داد كه . ورد تجزيه و تحليل قرار گرفتم SPSSافزار  هاي مستقل و وابسته و با كمك نرم ر گروهد t ها بر اساس آزمون داده :ها يافته

  .)P > 05/0(ها مؤثر بوده است  رفتاري در كاهش اضطراب و افزايش سازگاري با لكنت زبان در آزمودني -اي شناختي هاي مقابله آموزش مهارت
هم بر  يوهش ينچرا كه در ا ؛ها است آن يآموزش ييربناز رفتاري، -شناختياي  هاي مقابله مهارت  آموزش  گروهي هاي شيوهدليل كارآمدي  :بحث
چنين، كنترل عوامل  هم. است يازن يشتريها به زمان ب بيشتر آموزش ياثربخش ياز سوي ديگر، برا. شود يم تأكيد يو هم رفتار يشناخت يها جنبه
   .باشد مؤثرها  بيشتر اين آموزش يدر اثربخش تواند يگذار م اثر

  .رفتاري گروهي، اضطراب، سازگاري، لكنت زبان -اي شناختي ي مقابلهها مهارت :ها واژه كليد
  

  15/4/90: تاريخ دريافت
  1/6/90: تاريخ پذيرش

  

  مقدمه
زدگي كودكان  اغلب اوقات، شتاب زندگي روزمره باعث شتاب

كه به راحتي   زودتر از آن تا كند ها را مجبور مي شود و آن مي
كننده دست   هاي پريشان قعيتبا مو ،توانايي آن را داشته باشند

هاي مبهم و  تغيير و مواجه شدن با موقعيت. به گريبان شوند

ها  ها، اضطراب بااليي را در آن بيني دقيق آن عدم توانايي پيش
افكار  ،باال اجتماعياضطراب  دارايافراد  اغلب .كند ايجاد مي

شان  را درباره پنهان كردن حالت اضطراب يشتريشده ب يطراح
شده  طراحيو افكار  آميز استرس هاي موقعيتاجتناب از  يا
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گزارش  موقعيترا درباره بهبود عملكردشان در  كمتري
باال خاطرات  اجتماعياضطراب  دارايافراد  چنين،هم. كنند مي

را گزارش  تري منفي ارزيابانهمثبت كمتر و افكار خود  زندگي
  ). 1( دهند مي

 -يجانيشكالت هها در برابر م انسان به طور معمول
 يهاي رفتار اختالل يطي،مح يو فشارها ها يتمحدود ي،عاطف
 يمتفاوت هاي العمل عكس ي،جسم هاي يتمعلول يو حت يو روان

افراد  يژهافراد به و برخي ازاست كه  طبيعي. دهند ينشان م
 يتحساس يلمسا يننسبت به ا يهاي گفتار اختالل يدارا
و فشارها مانع آرامش  ها يتحساس ينا. دهند ينشان م يشتريب

اضطراب و  ي،تنش عضالن ي،روان يآشفتگ ،روان در فرد شده
منظور از ). 2( شود يرا موجب م يهاي گفتار تشديد اختالل

اضطراب، هيجان ناخوشايندي است كه با اصطالحاتي مانند 
ها  شود و همه انسان نگراني، دلشوره، وحشت و ترس بيان مي

اضطراب حالت ). 2(كنند  گاه تجربه مي درجاتي از آن را گاه به
تحريك تشديد شده هيجاني است كه احساس نگراني يا ترس 

كند كه  همانند حالت ترس، فرد احساس مي. را هم در بر دارد
شود، اما بر خالف ترس فرد اغلب منبع تهديد را به  تهديد مي

عاليم ). 3(كند  شكلي مبهم يا نه چندان دقيق ادراك مي
ضطراب شامل سر درگمي، اختالل در حافظه و شناختي ا

رويي،  ي، ترس از دست دادن كنترل، كمتپر تمركز، حواس
عاليم . باشد مي... گوش به زنگي، افكار تكرار شونده و 

طاقتي، نگراني،  شناختي اضطراب شامل عصبي بودن، بي روان
زدگي، دلواپسي، افسردگي، تنيدگي،  شياري افراطي، وحشتوه

برخي عاليم جسمي اضطراب . است... زدگي و  جانترس يا هي
خوابي،  اشتهايي، تهوع، بي شامل تپش قلب، تنگي تنفس، بي

قراري  تكرر ادرار، چهره برافروخته، تعريق، اختالل در گفتار، بي
اضطراب تنها زماني ناهنجار خواهد بود كه در ). 4(است ... و 

ا را به راحتي حل ه هايي رخ دهد كه اكثر مردم آن برابر موقعيت
  ).5(كنند  يا تحمل مي ،و فصل نموده

ها  كودكان و نوجوانان در برخورد صحيح با استرس ناتواني
اجتماعي  و هاي جسماني، رواني ها به آسيب شود كه آن باعث مي

در كودكان مبتال به اختالل لكنت ). 6(متعددي مبتال شوند 

كند و به همين  يزبان، فشار و نگراني هميشه لكنت را بيشتر م
دليل بسياري از پيشنهادهاي درماني براي كمك به كاهش هر 

افراد مبتال به لكنت زبان به ). 7(چه بيشتر اين عوامل است 
جهت تجارب تلخي كه از لكنت دارند، به مرور رفتارهاي اجتنابي 

ها سبب امتناع از ارتباطات  اين رفتارها و هراس. برند را به كار مي
نهايت منجر به خود پنداره نادرست و  در گردد و ياجتماعي م

هاي اجتماعي و  عدم شكوفايي استعدادهاي بالقوه در معاشرت
جا كه اضطراب عامل  از آن . شود هاي تحصيلي مي  توانايي
لكنت زبان نيز افزايش   كننده لكنت زبان است و افزايش تشديد 

كنترل  هايي جهت اضطراب را به همراه دارد، ضرورت آموزش
 ).8(گردد  اين شرايط بيشتر مشخص مي

اند كه تنيدگي و اضطراب لكنت زبان  تحقيقات نشان داده
كنند و توأم بودن آن با اضطراب سرخوردگي،  را تشديد مي

وري اجتماعي را  كاهش سطح حرمت نفس و معلوليت در كنش
مولكاهي و همكاران اضطراب اجتماعي ). 9(آورد  به وجود مي

را در نوجوانان مبتال به لكنت زبان در مقايسه با باالتري 
 Kikanoو  Prasse. )10( نوجوانان عادي گزارش دادند

ها، به  معتقدند كه عملكردهاي ثانويه از قبيل برهم زدن چشم
هم خوردن آرواره و حركات غير ارادي سر يا دست و پا كه با 

چار توانند كودك را بيشتر د شوند، مي لكنت زبان همراه مي
  .)11( منجر به ترس از گفتار شوند ،نگراني كرده
Davis  و همكاران گزارش دادند كه ميزان اضطراب

كودكان و نوجوانان داراي لكنت زبان در مقايسه با گروهي كه 
شان بهبود يافته بود و كودكان و نوجوانان بدون  لكنت زبان

و همكاران عقيده دارند كه  Blood. )12( لكنت بيشتر است
كودكان مبتال به لكنت زبان سطوح باالتري از اضطراب و 

ها  آن. )13( دهند نگراني را نسبت به افراد عادي نشان مي
همچنين دريافتند كه بين اعتماد به نفس اين كودكان و سطح 

كودكان . ها ارتباط مشخص و مثبتي وجود دارد اضطراب آن
زبان بيشتر داراي لكنت زبان در مقايسه با كودكان بدون لكنت 

  .گيرند در خطر تجربه رفتارهاي پرخاشگرانه قرار مي
جوادي و عبدالرحمان ضمن پژوهشي دريافتند كه لكنت  آل

بيشتر هاي يادگيري در كودكان و نوجواناني  زبان و اختالل
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. )14(گيرند  ها قرار مي كه تحت تأثير جنگ و خشونتاست 
Howell ني تأثيرات طي پژوهشي دريافت كه در اوايل نوجوا
محيطي مانند اضطراب و نگراني در كودكان و  -اجتماعي

. )15( شود تر مي مشخص ،نوجواناني كه لكنت زبان دارند
Yaruss  وReardon هاي چالش  عقيده دارند كه يكي از جنبه

تعميم  ،رو مبتال به لكنت زبان برانگيز درمان كودكان مدرسه
از . )16( باشد ي ميهاي واقع هاي كسب شده در موقعيت مهارت

هاي بهبود روابط بين فردي بسيار مهم  رو، آموزش مهارت اين
هاي  و همكاران در تحقيقي ديدگاه Hayhow. است
راجع به تأثير لكنت  ،اند ساالني را كه لكنت زبان داشته بزرگ

زبان بر زندگي بررسي كردند و دريافتند كه لكنت زبان 
تحصيلي و موقعيت فرد داشته بيشترين تأثير منفي را بر شرايط 

  .)17( است
بررسي نقش اضطراب و "وزيري ضمن پژوهشي با عنوان 

نشان داد كه افراد مبتال به  "عوامل هيجاني در لكنت زبان
 برند لكنت زبان از افسردگي و ناسازگاري بيشتري رنج مي

فرازي گزارش داد كه عزت نفس افراد مبتال به لكنت . )18(
در  وي. تري است با افراد عادي در سطح پايينزبان در مقايسه 

نشان داد كه افراد مبتال به لكنت زبان در مقايسه خود تحقيق 
به ) مانند تماس تلفني(هاي گفتاري  در موقعيت شاهدبا گروه 
. )19(اند داري داراي صفت و حالت اضطرابي بوده يطور معن
ودكان كنار آموزش خانواده را در بهبود لكنت زبان ك حسيني

فراتي دريافت كه در نحوه برخورد و . )20( يافت مؤثردبستاني 
برقراري ارتباط والدين با كودكان مبتال به لكنت زبان تفاوتي 

بين لكنت زبان و وضعيت اقتصادي و  لياقت .)21( وجود ندارد
در اين تحقيق، فرضيه باال . )22( تحصيلي رابطه معكوس يافت
طي  Yanloo. كنت زبان تأييد شدبودن اضطراب افراد داراي ل

رو مبتال  پژوهشي بازي را بر كاهش اضطراب كودكان مدرسه
وزيران در  عسكريه و . )23( يافته است مؤثربه لكنت زبان 

گزارش  ،بر لكنت زبان مؤثرپژوهشي به منظور بررسي عوامل 
نمودند كه سطح تحصيالت مادر بر كاهش لكنت كودكان 

ترين علت لكنت  عوامل ترس را شايع است و در بين اين مؤثر
  .)24( زبان مشاهده كردند

هايي هستند  مهارت ،رفتاري زندگي -هاي شناختي مهارت
اجتماعي افراد آموزش  -هاي رواني كه براي افزايش توانايي

با  مؤثرسازند تا به طور  شوند و فرد را قادر مي داده مي
از آموزش  هدف. رو شود ههاي زندگي روب مقتضيات و كشمكش

اجتماعي و در  -هاي رواني ها افزايش توانمندي اين مهارت
زننده به بهداشت و ارتقاي  گيري از رفتارهاي آسيب نهايت پيش

ها فرد را قادر  اين توانايي. سطح سالمت رواني افراد است
ها، جامعه، فرهنگ و محيط  سازد تا در رابطه با ساير انسان مي

 شخصيرشد  ارتقايكند و موجب  خود مثبت و سازگارانه عمل
گردد  اجتماعي - روانياز مشكالت  گيري پيشو  اجتماعيو 
)25.(  

هاي زندگي  مطالعات بسياري در مورد تأثير برنامه مهارت
نشان  ،)به نقل از لواساني( بر ابعاد مختلف سالمت رواني

ها سبب افزايش عزت نفس، بهبود  اند كه دانش اين مهارت داده
اجتماعي، ارتباطات بين فردي، افزايش رفتارهاي  هاي مهارت

مثبت اجتماعي، افزايش رضايت از نظام خانواده و سازگاري با 
  ).26(خانواده شده است 
اي از  رفتاري زندگي در پاره - هاي شناختي برنامه مهارت

  ).26(مطالعات درماني نيز مورد استفاده قرار گرفته است 
ه آموزش ، مشخص گرديد كErwinدر پژوهش 

هاي اجتماعي در كاهش خشم كودكان منزوي مبتال به  مهارت
در پژوهشي به اين نتيجه  Shur. )27( لكنت زبان مؤثر است

هاي زندگي با روابط اجتماعي مثبت با  رسيد كه مهارت
. )28( ساالن، اميدواري و همدلي رابطه مثبت دارد هم

Greenberg )قاتي در با انجام تحقي) كدخدازاده به نقل از
شناسي رواني نشان داد كه عزت نفس پايين با  زمينه آسيب

مانند الكسيم، اضطراب، (شناختي  برخي از مسايل روان
  ).29(ارتباط دارد ) رنجوري و اسكيزوفرني افسردگي، روان

هاي زندگي گنجانده شده در   ايران در زمينه آموزش مهارت
نتيجه پژوهشي . بوده است برنامه مدارس ابتدايي كشور موفق

 2/39دهد كه  نشان مي ،كه با هدف تدوين برنامه سالم زيستن
نه مهارت را از طريق مدرسه به طور كامل ها  آزمودني از درصد
ها را در حد متوسط و  اين مهارتاز درصد  8/28اند،  آموخته
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 هيچدرصد  4/16اند،  درصد خيلي كم آموخته 6/10
كامل به طور درصد  4/7و درصد خيلي كم  6/20اند،  نياموخته

همچنين پژوهش آزمايشي ديگري كه . نامناسب اعالم نمودند
آموز دختر و پسر پايه چهارم و پنجم در  دانش 2585روي  بر

آذربايجان، ايالم و  پنج استان تهران، سيستان و بلوچستان، 
  ).26(نيز اين نتيجه را تأييد كرده است  ،كرمانشاه انجام شد
هاي  نجام پژوهش دريافت كه آموزش مهارتكدخدازاده با ا

. )29( است مؤثرزندگي بر افزايش ميزان رضايت از زندگي 
هاي  زاده طي تحقيقي گزارش داد كه آموزش مهارت دهقاني

آموزان پسر پايه پنجم  زندگي بر افزايش خالقيت دانش
همچنين، يادگيري مشاركتي را . )30( شهرستان يزد مؤثر است

آموزان پسر پايه تأثيرگذار  هاي اجتماعي دانش بر رشد مهارت
هاي  تأثير آموزش مهارت"آقاجاني در پژوهشي با عنوان . يافت

رفتاري زندگي بر سالمت رواني و كانون كنترل  -شناختي
هاي زندگي سالمت  نشان داد كه آموزش مهارت "نوجوانان

چه آموزش  اگر. )31( بخشد ها را بهبود مي رواني آزمودني
ثيري نداشت، أها ت هاي زندگي بر كانون كنترل آزمودني تمهار

اي  هاي مقابله اما بين سالمت رواني و كانون كنترل با شيوه
همچنين، بين سطح . داري وجود داشت يارتباط مثبت و معن

آموزان با  تحصيالت، اشتغال مادر و عملكرد تحصيلي دانش
داري  يمعن ها ارتباط اي آن هاي مقابله سالمت رواني و شيوه

 ينشان داد كه عوامل يطي پژوهش كرماني . وجود داشته است
  يس،مناسب تدر يها الگوها و روش يريمانند عدم به كارگ

يكته آموزان، د بودن دانش ينادرست، انفعال يابيارزش يها روش
و عدم ارتباط  يهاي درس در قالب كتاب يآموزش يشدن محتوا 

 يها بودن سطح مهارت نييخانه و مدرسه در پا ينب يقعم
. )32( بوده است مؤثر ييآموزان دوره ابتدا دانش يزندگ

و اكبرزاده گزارش دادند كه عدم آشنايي كودكان  پورشهرياري
تواند در  هاي صحيح مقابله با بحران مي و نوجوانان با شيوه

جامعه در حال تغيير و انتقالي منجر به آشفتگي، خشم و 
ها را به سوي رفتارهاي  يا آن ،شود. ..پرخاشگري، افسردگي و 

آدمزاد در پژوهش خود دريافت كه . )33( اجتنابي سوق دهد
. )34( ندمؤثرهاي عزت نفس بر افزايش عزت نفس  آموزش

پسند با شدت   وي همچينن بين عزت نفس و رفتار اجتماع
هاي فوق حاكي  پژوهش. كردلكنت زبان رابطه مثبت گزارش 

رفتاري براي  -اي شناختي هاي مقابله تاز اهميت آموزش مهار
  .كودكان مبتال به لكنت زبان دارد

 -اي شناختي هاي مقابله با توجه به دامنه وسيع مهارت
ها براي  رفتاري، ايجاد فرصت يادگيري و كسب اين مهارت

تمام افراد از طريق برگزاري جلسات آموزشي ضروري به نظر 
كه دهند  افزايش ميي را هاي ها، توانمندي اين مهارت. رسد مي

در ايجاد رفتار سالم، روابط بين فردي مثبت و سالمت روان 
نقش ) هاي گفتاري به ويژه براي كودكان مبتال به اختالل(

ها در سنين  بسيار مطلوب است كه اين آموزش. مهمي دارند
با . هاي گفتاري ارايه شوند تر و قبل از ايجاد اختالل پايين

رفتاري، فرد به  -اي شناختي قابلههاي م آموزش مهارت
هاي  در موقعيت ،اجتماعي دست يافته -هاي الزم رواني توانايي

بنابراين، ارايه . رسد زندگي به احساس كفايت و كارآمدي مي
هايي از اين قبيل براي كودكان مبتال به لكنت زبان  آموزش

  .رسد ضروري به نظر مي
يق بررسي چه گفته شد، هدف اين تحق با توجه به آن

رفتاري  -اي شناختي هاي مقابله اثربخشي آموزش مهارت
خودآگاهي، همدلي، برقراري ارتباط مؤثر، برقراري روابط بين (

بر ) فردي، افزايش اعتماد به نفس، مقابله با هيجان و استرس
كاهش اضطراب و افزايش سازگاري كودكان مبتال به لكنت 

هاي زير مورد  ق، فرضيهبا توجه به اهداف تحقي. باشد زبان مي
  :بررسي قرار گرفت

رفتاري زندگي  -اي شناختي هاي مقابله آموزش مهارت -1
به شيوه گروهي بر كاهش اضطراب كودكان مبتال به لكنت 

 -اي شناختي هاي مقابله آموزش مهارت -2. است مؤثرزبان 
و تطابق با لكنت  يرفتاري زندگي به شيوه گروهي بر سازگار

  .است مؤثر به لكنت زبان كودكان مبتال
  

  ها روشمواد و 
آزمون،  طرح پيش( يتجرب يمهاز نوع تحقيقات ن يقاين تحق

است كه با هدف ) شاهدبا گروه  گيري پيآزمون و آزمون  پس
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رفتاري به  -اي شناختي هاي مقابله بررسي اثربخشي مهارت
خودآگاهي، همدلي، برقراري ارتباط مؤثر، (شيوه گروهي 

وابط بين فردي، افزايش اعتماد به نفس، مقابله با برقراري ر
بر كاهش اضطراب و سازگاري كودكان ) هيجان و استرس

جامعه . مبتال به لكنت زبان در شهر نيشابور انجام شده است
ساله مبتال به  12تا  8پژوهش شامل كليه كودكان  ينا يآمار

 گفتار يها ينيككننده به كل مراجعه ) نفر 90(لكنت زبان 
. بوده است 1389-1388در سال  يشابوردرماني در سطح شهر ن

نفر از كودكان مبتال به لكنت زبان  30شامل  پژوهش نمونه
بوده است كه به صورت تصادفي ساده انتخاب و به طور 

تقسيم ) نفر 15( شاهدو ) نفر 15( يشتصادفي به دو گروه آزما
ساس الزم به ذكر است كه نمونه اين پژوهش بر ا. شدند

هايي كه داوطلب  مصاحبه گفتار درمانگر و از بين آزمودني
ها  شركت در پژوهش بودند و با كسب رضايت از والدين آن

 يها هر دو گروه قبل از شروع آموزش مهارت. انتخاب شد
، بعد از پايان دوره )آزمون پيش(رفتاري  -اي شناختي مقابله

مورد آزمون   )يگير پيآزمون (و دو ماه پس از آن ) آزمون پس(
اي به  ها طي هشت جلسه نود دقيقه اين آموزش. قرار گرفتند

گونه آموزشي را  هيچ شاهدگروه آزمايش داده شد، اما گروه 
: جلسه اول: جلسات به ترتيب زير برگزار گرديد. دريافت نكرد

آشنايي و برقراري ارتباط، و بيان توضيحاتي در رابطه با هدف 
جلسه  ،رفتاري زندگي -اي شناختي لههاي مقاب آموزش مهارت

 ،مهارت همدلي: جلسه سوم ،آموزش مهارت خودآگاهي: دوم
جلسه  مؤثر،آموزش مهارت برقراري ارتباط : جلسه چهارم

: جلسه ششم ،آموزش مهارت برقراري ارتباط بين فردي: پنجم
آموزش : جلسه هفتم ،هاي افزايش عزت نفس آموزش مهارت

آموزش مهارت : جلسه هشتم ،ها مهارت مديريت بر هيجان
در پايان، نتايج به دست آمده با كمك . مديريت استرس

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت SPSSافزار  نرم
  

  ها داده گردآوري ابزارهاي
ها از  پژوهش، به منظور بررسي سطح اضطراب آزمودني يندر ا

اين . استفاده شد Spenceنامه اضطراب كودكان  پرسش

ساخته شد و داراي  Spenceتوسط  1988مه در سال نا پرسش
اين  يها ياسخرده مق. است يندو نسخه كودك و والد

، 34 هاي سؤال( باز ينامه شامل هراس و ترس از فضا پرسش
 هاي سؤال( يي، اضطراب جدا)12، 19، 25، 27، 30، 32، 33
 هاي سؤال(جسماني  يب، ترس از آس)5، 8، 11، 14، 15، 38
، 10، 26، 31هاي  سؤال( ي، ترس اجتماع)2، 16، 21، 23، 29
، 24، 35، 36، 37هاي  سؤال( يعمل  و ي، وسواس فكر)6، 7، 9

) 1، 3، 4، 18، 20، 22 هاي سؤال(و اضطراب فراگير ) 13، 17
سؤال و  38نامه داراي  نسخه والدين اين پرسش. باشد يم

 38كه  ،عبارت است 45نامه داراي  نسخه كودكان اين پرسش
هاي  كه عبارت(  عبارت آن 6 ،گذاري شده عبارت آن نمره

همچنين، داراي يك . شوند محاسبه نمي ) پرسشي مثبت هستند
سؤال باز است كه كودك به طور تشريحي به آن پاسخ خواهد 

. سال تهيه شده است 15تا  8نامه براي سنين  اين پرسش. داد
 گاهي اوقات ،0 = ها به صورت هرگز گذاري به پاسخ شيوه نمره

خواهد بود و حداكثر نمره ممكن  3 = و هميشه 2 = ، اغلب1 =
 يدرون يدر اين پژوهش، اعتبار همسان .باشد مي 111برابر با 
به دست  92/0حدود  Choronbach’s alphaبا  ياساين مق

 Spenceروايي همگراي مقياس اضطراب كودكان . آمده است
ان همبستگي با مقياس تجديد نظر شده اضطراب كودك

روايي افتراقي اين مقياس با ). r = 71/0(داري دارند  يمعن
اعتبار همساني . نامه افسردگي كودكان پايين و كم است پرسش

و اعتبار  Choronbach’s alpha 92/0دروني مقياس نيز با 
  ).21( به دست آمده است 60/0ماه،  6بازآزمايي مقياس پس از 

با كمك مقياس سازگاري و   ها، ارزيابي سطح سازگاري آزمودني
 & AAS  Adjustment( تطابق كودكان با لكنت زبان

Attitude Scale-  (سؤال  18نامه داراي  اين پرسش. انجام شد
 "خير"و  "بله"ها با  است كه آزمودني بايد به هر يك از سؤال

مستقيم از به طور ها را  تواند اين سوال آزمونگر مي. پاسخ دهد
گويي كودك، به  يا در صورت عدم توانايي پاسخ ،كودك بپرسد

اعتبار و پايايي اين . مستقيم و از والدين سؤال نمايد طور غير
ضريب اعتبار ). 21(برآورد شده است  70/0مقياس بيشتر از 

گزارش شده  91/0تا  89/0با لكنت در حدود  سازگاريآزمون 
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قادير آن م) سوال 18(ها  است، كه با توجه به تعداد كم سوال
ضرايب اعتبار اين آزمون روي . رسد بخش به نظر مي رضايت

مهر  آموزان عادي توسط خجسته نفري از دانش 35يك گروه 
براي سازگاري  ضريب اين. محاسبه شد) به نقل از فراتي(

همچنين، ضريب اعتبار آزمون بر . گزارش شد 80/0شخصي 
غفاري . گزارش شده است 83/0روي گروه تيزهوشان در حدود 

ضريب اعتبار آزمون را از طريق بازآزمايي ) به نقل از فراتي(
و با  74/0آموزان عادي شهر تهران  نفر از دانش 86روي 

 ChoudrRichardson 81/0 20استفاده از فرمول شماره 

  ).21(برآورد كرده است 
  

  ها  داده يلو تحل يهتجز هاي روش
 هاي ييژگو يفو توص يبررس يپژوهش، برا يندر ا

 يانگين،م( يفيآمار توص يها از شاخص ها يآزمودن يكدموگراف
آمار  يها ها از شاخص  و براي تحليل داده) يارانحراف مع

 يك يانسوار يلهاي مستقل، تحل در گروه tمانند ( ياستنباط
. استفاده شده است Tukey يبيو آزمون تعق يو دو عامل يعامل

  .انجام شده است SPSS16افزار  هاي فوق با كمك نرم تحليل
  
  

و سازگاري با لكنت  Spenceدر آزمون اضطراب  ها ينمرات آزمودن گيري پيآزمون و آزمون   پس آزمون، شيميانگين و انحراف معيار پ. 1 جدول
 زبان

 معيار انحراف ميانگين مقدار بيشترين  مقدار  كمترين تعداد ها آزمون  متغييرها ها گروه

گروه
 آزمايش

 3 46 85 28 15 نسخه كودكSpenceآزمون ونآزم پيش

 5 33 67 10 15 مادر-نسخه والدينSpenceآزمون

 7 35 68 7 15 پدر-نسخه والدينSpenceآزمون

 3 5 11 1 15 آزمون سازگاري و تطابق با لكنت

 2 24 40 15 15 نسخه كودكSpenceآزمون  آزمون پس

 3 22 46 3 15 مادر-نسخه والدينSpenceآزمون

 3 22 40 7 15 پدر-نسخه والدينSpenceآزمون

 4 9 17 5 15 آزمون سازگاري و تطابق با لكنت

آزمون 
  گيري پي

 1 20 29 13 15 نسخه كودكSpenceآزمون

 3 19 33 5 15 مادر-نسخه والدينSpenceآزمون

 2 20 34 8 15 پدر-نسخه والدينSpenceآزمون

 3 10 16 6 15 آزمون سازگاري و تطابق با لكنت

گروه
 شاهد

 3 47 65 26 15 نسخه كودكSpenceآزمون آزمون پيش

 3 29 48 11 15 مادر-نسخه والدينSpenceآزمون

 3 31 54 7 15 پدر-نسخه والدينSpenceآزمون

  3 5 9 0 15 آزمون سازگاري و تطابق با لكنت
 2 53 63 43 15 نسخه كودكSpenceزمونآ آزمون پس

 3 42 55 22 15 مادر-نسخه والدينSpenceآزمون

 3 37 55 14 15 پدر-نسخه والدينSpenceآزمون

 2 4 8 0 15 آزمون سازگاري و تطابق با لكنت

آزمون 
 گيري پي

 1 58 65 47 15 نسخه كودكSpenceآزمون

 2 49 63 32 15 مادر-ننسخه والديSpenceآزمون

 2 46 58 29 15 پدر-نسخه والدينSpenceآزمون

 1 3 5 0 15 آزمون سازگاري و تطابق با لكنت
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 شاهدسطح اضطراب دو گروه آزمايش و  سهيهاي مستقل جهت مقا در گروه tآزمون  جيخالصه نتا. 2 جدول

 ها آزمون برابري ميانگين ها انسيوار يبرابر آزمون 

F سطح 

 داري معني

t سطح آزادي  درجه 

 داري  معني

 تفاوت

 ها ميانگين 

 خطاي

 استاندارد   

 712/2 -600/27 000/0 28 - 177/10 219/0 584/1 واريانس با فرض برابري

 712/2 -600/27 000/0 787/22 - 177/10    انسيواربا فرض تفاوت 

  
  
  

  ها يافته
 محاسبه شده F، شود مالحظه مي 2طور كه در جدول   همان

باشد  يم يارمع Fتر از  كوچك 05/0 يدار  يدر سطح معن
)584/1 = F(هاي دو گروه  ، بنابراين فرض برابري واريانس
محاسبه شده  tكه   ينبا توجه به ا). P < 05/0( شود يم ييدتأ

تر  بزرگ 05/0در سطح  يارمع tاز  df=  28آزادي  با درجه
 شود يفرض صفر رد م رو ، از اين)t = - 177/10(است 

)05/0 < P(،  شود كه  درصد اطمينان نتيجه گرفته مي 95و با
مورد تأييد  شاهددو گروه آزمايش و  هاي يانگينتفاوت م

آوري شده و با عنايت به   با توجه به اطالعات جمع. باشد مي
شود كه  ها نتيجه گرفته مي دار شدن تفاوت بين ميانگين يمعن

اي  مقابله يها اثربخشي مهارت"ادعاي محقق مبني بر
كاهش اضطراب  رفتاري زندگي به شيوه گروهي بر - شناختي

  .گردد تأييد مي "كودكان مبتال به لكنت زبان

محاسبه  F شود، يمالحظه م 3همان طور كه در جدول 
باشد  يم يارمع Fتر از  كوچك 05/0 يدار يشده در سطح معن

)196/3 = F(هاي دو گروه  انس، بنابراين فرض برابري واري
محاسبه شده در  tكه  از آن جا ). P < 05/0( شود يم ييدتأ

 073/7( باشد يتر م بزرگ يارمع tاز  05/0 يدار يسطح معن
 =t(شود يرو فرض صفر رد م ، از اين )05/0 < P(،  95و با 

 هاي يانگينشود كه بين م درصد اطمينان نتيجه گرفته مي
 شاهدگروه آزمايش و دو  گيري پيآزمون و آزمون  پس

آوري شده و با  با توجه به اطالعات جمع. تفاوت وجود دارد
ها نتيجه گرفته  دار شدن تفاوت بين ميانگين يعنايت به معن

 يها تأثير مهارت"شود كه ادعاي محقق مبني بر مي
رفتاري زندگي به شيوه گروهي در  - اي شناختي مقابله

مورد تأييد  "بر كاهش اضطراب كودكان گيري پيمرحله 
  ".قرار گرفته است

  
  

در آزمون  شاهدسطح اضطراب دو گروه آزمايش و  سهيمستقل جهت مقا هاي مستقل در گروه tآزمون  جينتاخالصه . 3جدول 
  آزمون نسبت به پس گيري پي

 ها آزمون برابري ميانگين ها انسيوار يبرابر  آزمون 

F داري معني سطح t درجه  
 آزادي

 سطح

 اريد  معني

 تفاوت

 ها ميانگين

 خطاي

 معيار 

  272/1  000/9  000/0  28  073/7  850/0  196/3 با فرض برابري واريانس

 272/1  000/9  000/0  715/22  073/7     انسيواربا فرض تفاوت 
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 شاهدسطح سازگاري دو گروه آزمايش و  سهيهاي مستقل جهت مقا در گروه tآزمون  جيخالصه نتا. 4 جدول

 ها آزمون برابري ميانگين ها انسيوار يبرابر  آزمون 

F سطح 

 داري معني

t درجه  
 آزادي

 سطح

 داري معني

 تفاوت

 ها ميانگين

 خطاي

 معيار 

  169/1  533/5  000/0 28 733/4 005/0 501/2 واريانس فرض برابريبا
 169/1  533/5  000/0  503/16 733/4  ها انسيواربا فرض تفاوت 

  
نسبت  گيري پيو تطابق با لكنت زبان در آزمون  ينمرات سازگار سهيهاي مستقل جهت مقا در گروه tون آزم جيخالصه نتا. 5 جدول

  آزمون به پس
 ها آزمون برابري ميانگين ها انسيوار يبرابر آزمون  

F داري معني سطح t درجه 

 آزادي 

 سطح

 داري  معني

 تفاوت

 ها ميانگين

 خطاي

  معيار
  475/0  933/1  000/0 28 072/4 000/1 085/0  واريانس با فرض برابري
تفاوت   با فرض

  ها انسيوار
 072/4 920/27 000/0  933/1  475/0 

  
  

محاسبه شده در  Fبيانگر اين است كه  4نتايج جدول 
 باشد يم يارمع Fتر از  كوچك 05/0 يدار  يسطح معن

)501/2 = F(هاي دو  ، بنابراين فرض برابري واريانس
محاسبه  tكه  از آن جا ). P > 05/0 ( شود يگروه تأييد م

 باشد يتر م بزرگ معيار tاز  05/0 يدار  شده در سطح معني
)733/4  =t(شود ميرو فرض صفر رد  ، از اين )05/0 < 

P(،  شود كه تفاوت  درصد اطمينان نتيجه گرفته مي 95و با
آزمون تأييد  در پس شاهددو گروه آزمايش و  هاي يانگينم

آوري شده و با عنايت به  ه به اطالعات جمعبا توج. شود مي
شود  ها نتيجه گرفته مي دار شدن تفاوت بين ميانگين يمعن

اي  هاي مقابله تأثير مهارت"كه ادعاي محقق مبني بر 
رفتاري زندگي به شيوه گروهي بر افزايش سطح  - شناختي

 "آزمون ها در پس سازگاري و تطابق با لكنت زبان آزمودني
  .باشد يمورد تأييد م

محاسبه  F شود، يمالحظه م 5همان طور كه در جدول 
 يارمع Fتر از  كوچك 05/0 يدار  شده در سطح معني

 هاي يانگينم ي، بنابراين فرض تساو)F = 085/0( باشد يم
 ييدتأ گيري پيآزمون نسبت به آزمون  دو گروه در پس

محاسبه شده از  t كه ينبا توجه به ا). P < 05/0( شود يم
t 072/4( باشد يتر م بزرگ يارعم = t(رو فرض  ، از اين

درصد اطمينان نتيجه  95و با ) P > 05/0( شود يصفر رد م
دو گروه آزمايش و  هاي يانگينشود كه تفاوت م گرفته مي

با توجه به . شود تأييد مي گيري پيدر آزمون  شاهد
دار شدن  يشده و با عنايت به معن آوري    اطالعات جمع

شود كه ادعاي  ها نتيجه گرفته مي ين ميانگينتفاوت ب
 - اي شناختي هاي مقابله تأثير مهارت"محقق مبني بر 

رفتاري زندگي به شيوه گروهي بر افزايش سطح سازگاري 
مورد تأييد قرار  "گيري پيو تطابق با لكنت زبان در آزمون 

  .گيرد مي
  

  
  

  بحث 
خشي همان طور كه گفته شد، هدف اين پژوهش بررسي اثرب

خودآگاهي، (رفتاري زندگي  - اي شناختي مقابله هاي مهارت
همدلي، برقراري ارتباط مؤثر، برقراري روابط بين فردي، 

بر ) افزايش اعتماد به نفس، مقابله با هيجان و استرس
. اضطراب و سازگاري كودكان مبتال به لكنت زبان بوده است
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هاي  اثربخشي مهارت"نتايج فرضيه اول پژوهش مبني بر 
رفتاري زندگي بر كاهش سطح اضطراب  - اي شناختي مقابله

حاكي از اين بود كه اين  "كودكان مبتال به لكنت زبان
داري در سطح اضطراب گروه آزمايش و  يها تفاوت معن مهارت
. اند دهكرايجاد  گيري پيآزمون و دوره  در مرحله پس شاهد

 و ديگر ،)12(  و همكاران Davisها با نتايج پژوهش  اين يافته
هاي  مبني بر اين كه مهارت) لواسانيبه نقل از (مطالعات 

رفتاري بر ابعاد مختلف بهداشت رواني و  - اي شناختي مقابله
و همچنين با نتايج  )26( از جمله كاهش اضطراب مؤثر است

همسو و ) 23( Yanlooو ) 20(كنار  هاي حسيني پژوهش
  .باشند همخوان مي

زاده  دهقاني ،)Yanloo )23ها با نتايج تحقيقات  يافتهاين 
كه نشان دادند آموزش ) 34(و آدمزاد ) 31(آقاجاني  ،)30(

رفتاري زندگي سالمت رواني  - هاي شناختي مهارت
بخشد و بر كاهش سطح اضطراب  ها را بهبود مي آزمودني

هاي  يافته. باشد هماهنگ و همسو مي ،ها تأثيرگذار است آن
 ،)7(راد  حاضر همچنين با نتايج تحقيق عظيميپژوهش 

كه عدم آشنايي  )33(و اكبرزاده  ياريپورشهرو ) 8(محمدزاده 
هاي صحيح  كودكان و نوجوانان مبتال به لكنت زبان با شيوه

تواند در جامعه در حال تغيير و انتقالي  مقابله با بحران مي
 منجر به اضطراب، آشفتگي، خشم و پرخاشگري، افسردگي

 ،ها را به سوي رفتارهاي اجتنابي سوق دهد يا آن ،شود
بهترين ) 22(و لياقت ) 4(زهراكار . باشد هماهنگ و همسو مي

راه مقابله با بحران در كودكان و نوجوانان مبتال به لكنت 
و  يهاي تجربي با هدف درك معن زبان را استفاده از روش

ز بروز موقعيت مشكل، رفتار مناسب و شايسته، خودداري ا
هاي قوي مانند ترس و خشم و باال بردن احترام به  هيجان

  .اند خود و اعتماد به نفس معرفي كرده
كه آموزش  Erwinهاي اين تحقيق با نتايج تحقيق  يافته
كاهش خشم  رفتاري زندگي را بر - هاي شناختي مهارت

هاي  و همچنين با يافته )27(داند  مي مؤثركودكان منزوي 
Shur هاي شناختي گر رابطه مثبت آموزش مهارتكه بيان - 

ساالن، اميدواري  رفتاري زندگي با روابط اجتماعي مثبت با هم

كودكان در مراحل . همخواني دارد ،)28(باشد  و همدلي مي
كننده كمي دارند، اما   تجارب ناكام اغلبابتدايي لكنت زبان 

و  زماني كه اين اختالل از طرف ديگران مورد توجه واقع شود
  كودك بازخوردهاي منفي دريافت نمايد، تجارب منفي و ناكام

شوند و تأثير اين ناكامي بر گفتار كودك  كننده بيشتر مي
الزم به ذكر است كه . گردد باعث افزايش لكنت زبان وي مي

در فرد مبتال به لكنت زبان  ساز ناكامي عواملي كه زمينه
رو، بايد  از اين. ندباش كنترلزياد و شايد غير قابل  ،شوند مي

توان مانع  د كه اگر چه در بسياري از موارد نميكرتوجه 
 ،توان تعداد اين تجارب را كاهش داده ها شد، اما مي ناكامي

  ). 35(ها را در كودك افزايش دهيم  يا سطح تحمل ناكامي
هاي  آموزش مهارت" بر اساس فرضيه دوم پژوهش،

سطح سازگاري  رفتاري بر افزايش - اي شناختي مقابله
به طور كلي، انسان . "است مؤثركودكان مبتال به لكنت زبان 

و  ييركه به طور مداوم در حال تغ كند يم يزندگ يدر جهان
و تحوالت در ابعاد مختلف انسان  ييراتتغ ينتحول است و ا

داشتن  يفرد برا  كه هر يبه طور دهند؛ يرا تحت تأثير قرار م
 هماهنگ و  ييراتتغ ينرا با اخود  يدمتعادل با يزندگ يك

  سازگاري و هماهنگ شدن با خود و بنابراين،. نمايدسازگار  
 ياتيضرورت ح يكهر موجود زنده  يخود برا يرامونپ محيط
  .  است

Ballard  هاي  خانواده و مهارت هاي آموزشنشان داد كه
 يرفتاري زندگي در باال بردن سازگار - اي شناختي مقابله
مانند عزت نفس،  يرهاييمتغ ين،همچن). 36( ندمؤثر ياجتماع

نمود، اما تفاوت  يريگ اندازه يزخود و خود پنداره را ن يتكفا
و  يتأثير مشاوره گروه Muris. مشاهده نكرد يدار  معني
و اجتماعي مورد  يليتحص يحل مسأله را بر سازگار يالگو

گروه  ينب يدار يكه تفاوت معن يافتپژوهش قرار داد و در
وجود دارد  يو اجتماع يليتحص يدر سازگار شاهدو  يشماآز
و همكاران  مولكاهي هاي ها با نتايج پژوهش اين يافته.  )37(

هاي  در زمينه سازگاري اجتماعي و افزايش ارتباطات و مهارت
و  Bloodهاي پژوهشي  همچنين با يافته ،)10(فردي  بين

اضطراب همكاران در مورد ارتباطات اجتماعي، عزت نفس و 
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در  Reardonو  Yarussو نتايج پژوهش  ،)13(اجتماعي 
اجتماعي  زمينه سازگاري اجتماعي و كاهش رفتارهاي غير

در زمينه كاهش پرخاشگري و  Howell   و پژوهش ،)16(
ها با  اين يافته. باشد هماهنگ و همخوان مي، )15(كاري  بزه

 ،)19(ي فراز ،)18(وزيري  ،)7(راد  هاي عظيمي نتايج پژوهش
 ،)29(كدخدازاده  ،)24(ريه و وزيران كعس ،)20(كنار  حسيني
نيز هماهنگ و  ،)32(كرماني   ،)31(آقاجاني  ،)30(زاده  دهقاني

 .باشد همخوان مي

) به نقل از عسكريه و ارشادوزيران( Leavyنتايج تحقيق 
موجود در محيط  مثبت ميان عوامل نامطلوب رابطه بيانگر

پژوهش . بودوزشگاهي و رفتاري كودكان خانه و مشكالت آم
Dabus )كه  نشان داد) به نقل از عسكريه و ارشادوزيران

و  والدين داري ميان ساختار خانواده، ارتباط رابطه معني
سيد در . )24( وجود داردسازگاري در مدرسه با فرزندان 
 سازگاري اجتماعي با ييزناشونظام بررسي رابطه  اپژوهشي ب

تاني دريافت كه ارتباط والدين و فرزندان بر كودكان كودكس
و ) 39( Tinto). 38( مؤثر استها  آنسازگاري اجتماعي 

Boulter )40 (يها آموزش ،يتيكه عوامل شخص افتنديدر 
 يفرد بر سازگار يهاي مثبت و منف باورها و نگرش ،يخانوادگ

با  )Greeneبه نقل از ( Greenberg. گذارند ياو تأثير م
 جهينت نيبه ا ياجتماع يو سازگار يهوش يها يياناتو يبررس
فرد دارند  يبر سازگار يمثبت تأثير ها يتوانمند نيكه ا ديرس

نسبت به خود  يكه احساس بهتر يافراد ن،يعالوه بر ا). 41(
 يبهتر تيوضع يو روابط اجتماع يلياز لحاظ تحص ،دارند
 ييها در گروه تيكه عضو افتنديدر Mullerو  Kutz. دارند

باعث كاهش عزت  ،ندارند يگاهيجا يكه از لحاظ اجتماع
ها به  آن). 42( شود يم يضد اجتماع ينفس و بروز رفتارها

از گروه خود  يمثبت دگاهيكه د يكه افراد دنديرس جهينت نيا
و  ياز لحاظ سازگار ،كنند يم فايدر آن ا يدارند و نقش مهم

نتايج . ندهست برخوردار يبهتر تياز وضع يسالمت روان
سازگاري در  مشكالت نشان داد كه Florsheimپژوهش 

). 43(باشد  مي ها آننوجوانان مربوط به الگوهاي فرهنگي 
و  كنترلهاي خاص عملكرد خانواده، سطح باالي  جنبه

داري با  معني ارتباطهاي بين فردي در خانواده  درگيري
اثربخشي  Spearman. دارنداجتماعي  - سازگاري رواني

مدت را بر عزت نفس، منبع  رفتاري كوتاه - ن شناختيدرما
 Mendonca). 44(كرد  گزارشگروهي  و موقعيت كنترل

آموزان  تأثير مثبت مشاوره گروهي بر سازگاري و ادراك دانش
 Kahn). 45(را نسبت به خود و ديگران گزارش نمود 

 ،حمايت گروهي را بر سازگاري اجتماعي يها اثربخشي برنامه
هاي  يافته. )46( و افسردگي مورد تأييد دادعزت نفس 

 .باشد هماهنگ مي باالپژوهش حاضر با نتايج تحقيقات 

، افراد Feastingerبر اساس نظريه ناهماهنگي شناختي 
به احتمال زياد دست  هستند و داراي عزت نفس پايينلكنتي 

چرا كه اين اعمال با خود پنداره  ؛زنند به اعمال ناسازگارانه مي
هاي  پژوهش. )Hoppeبه نقل از ( ها هماهنگ است آن

Hieather ) به نقل ازHoppe(  نشان داد كه عوامل متعددي
... از جمله محيط خانواده، طبقه اجتماعي، نژاد، عزت نفس و 

توانند به طور مستقيم در سازگاري اجتماعي و تحصيلي  مي
  ).47( تأثيرگذار باشند

Katz  ازگاري اجتماعي با سو همكاران اشاره كردند كه
هاي   عوامل گوناگوني چون وراثت، محيط، خانواده، شيوه

ارتباط دارد ...  ، عضويت گروهي ويجنستربيتي و هويت 
ها نيز با نتايج پژوهش حاضر همسو و  اين يافته ).48(

افزايش  است كه  نكته به جا  نيا البته، ذكر . همخوان است
كسب  اعث اعتال و رفتاري زندگي ب - شناختي يها مهارت
 جاديامثبت  يفهمخود  شود، يم تر دهيچيپتازه و  يها مهارت

 كند ميبرقرار  يمناسبروابط  انياطرافبا  تينهافرد در  ،دهكر
محققان ). 20( دشو يم يكل ياجتماع يسازگارو باعث 

فرد باعث كاهش عزت نفس  يمنف ديعقامعتقدند كه افكار و 
متأثر از عزت نفس است و  يدفر يسازگار ن،يبنابر. شود يم

 تأثيررا تحت  ياجتماع يسازگار تواند يم نييپاعزت نفس 
مؤثر بودن  ليدالاز  يكيبتوان گفت كه  ديشا). 49(قرار دهد 

هاي  مهارت يرفتار - يشناخت يها آموزشگروهي  يها وهيش
هم  وهيش نيچرا كه در ا ؛آن است يآموزش يبنا ريز ،زندگي

 نيدر ا. شود يم تأكيد يو هم رفتار يشناخت يها بر جنبه

www.mui.ac.ir

http://www.mui.ac.ir


 و همكاران جاني حسن توزنده  فتـارير -اي شنـاختي هـاي مقـابلـه بررسي تأثير مهـارت

  90زمستان و پاييز /2شماره /7سال /پژوهش در علوم توانبخشي  136

 شود يداده م رييله تغأابتدا شناخت افراد نسبت به مس كرد،يرو
له أحل مس وهيمانند ش يرفتار يها  ها آموزش آن  و سپس به

را تجربه  ديتا بتوانند همزمان رفتار و شناخت جد شود يداده م
  .ندينما

  
  گيري نتيجه
چون روابط با  يا گسترده طهيح ياجتماع يكه سازگار جا  از آن
 يها مهارت ،يا روابط مدرسه ،يساالن، روابط خانوادگ هم

 ن،يوالد التيمانند شغل و تحص ييرهايهمچنين متغ و ياجتماع
را شامل  ...و  نيخانواده، سن والد ياجتماع - ياقتصاد تيوضع

 يهاي فوق ممكن است تنها ابعادي از سازگار آموزش شود، يم
 يباال بردن سازگار يبرا ن،يبنابرا). 16(ببرند كودكان را باال 

. شود توجهنيز آن  يها جنبه گرياست كه به د يضرور ياجتماع
كه مرتبط با عزت نفس  ييها نهيپژوهش، بيشتر به زم نيدر ا
 يدهد كه سازگار نشان مي جيو نتا است پرداخته شده ،باشند مي

تغييرات  نيا. كرده است دايپ رييشان تغ كودكان با لكنت زبان
 نياكه، در  نيانخست . داشته باشد يمتعدد ليدال تواند يم

 نيبوجود رابطه  يبررسبه دنبال  به طور كليپژوهش 
بلكه  م،يا نبودهبا لكنت زبان  يسازگارو  كيدموگراف يها يژگيو
ها را بر  اثر آموزش رهايمتغ نيابا كنترل كه  ميا داشته يسع شتريب

كه،   نيادوم . ميكن  يبررسشان  ت زبانكودكان با لكن يسازگار
ها از  تفاوت به طور كليكوچك  يمحل يها طيمحها و  در نمونه

پژوهش  نيانمونه . باشد ينم اديز كيدموگراف يها يژگيولحاظ 
با يكديگر  ياديزتفاوت  كيدموگراف يها يژگيونيز از لحاظ 

وهش پژ نيا يبراانتخاب شده  يها نمونهكه،  نياسوم . نداشتند
بنابراين، توجه به . ندداشت ينييپا ياجتماع يسازگارعزت نفس و 

ساير ابعاد اضطراب و سازگاري اجتماعي اين كودكان ضروري به 
  .رسد نظر مي

توان علت اثربخشي  با توجه به تحقيقات ذكر شده، مي
به شيوه گروهي را در  يرفتار - يشناختاي  هاي مقابله مهارت

منشأ نقص در . دو رويكرد جستجو كرد هاي اين محتوا و برنامه
مانند پريشاني هيجاني، (ارتباط اين كودكان هر چه كه باشد 
هاي مناسب  ، آموزش...)و  اسناد غلط، سابقه تقويت و تنبيه قبلي

... هاي ارتباطي، حل مسأله، عزت نفس و  در زمينه كسب مهارت
ي توانند به كودكان دچار لكنت زبان در توسعه رفتارها مي

 علت). 50( كنندارتباطي مناسب و بهبود رابطه با محيط كمك 
به شيوه  يرفتار - ياي شناخت هاي مقابله ديگر اثربخشي مهارت

هاي شناختي، رفتاري،  اين دو رويكرد بر جنبه تأكيدگروهي 
ه در درمان رفتاري، ب. ارتباطي، عزت نفس و حل مسأله است

ل رفتاري، تقويت و كارگيري اصول درمان رفتاري مانند تباد
گيري تعامالت  باعث اصالح رفتار و جلوگيري از شكل... تنبيه و 

. شود نامناسب و بروز تعارض در روابط اجتماعي اين كودكان مي
هاي  همچنين، استفاده گسترده از اين رويكرد در آموزش مهارت

 Bollton. شود ارتباطي باعث بهبود ارتباط اين كودكان مي
زندگي اغلب اين كودكان به دليل فقدان "ت كه زارش داده اسگ

هاي ارتباطي و حل مسأله و همچنين سبك ارتباطي  مهارت
 "شود ناسالم به يك رابطه موازي و بدون صميميت تبديل مي

هاي ارتباطي در  با بررسي سبك يرفتار - يشناخت رويكرد). 51(
كارگيري ه كودكان درمانده و غير درمانده، و همچنين با ب

هاي ارتباطي مناسب مانند رعايت احترام متقابل، درك و  ارتمه
شناسي، خودآگاهي، همدلي، برقراري  فهم، آداب اجتماعي، وقت

ارتباط مؤثر، برقراري روابط بين فردي، افزايش اعتماد به نفس، 
مقابله با هيجان و استرس و پرهيز از خطاهاي شناختي در روابط 

بتال به لكنت زبان در ايجاد كالمي و غير كالمي به كودكان م
در اين . كند محيطي مناسب در خانواده و جامعه كمك مي

ها  تعارض، هيجان منفي و استرس كنترلهاي  رويكرد بر روش
 ).51(شود  مي تأكيدنيز 

  
  ها و پيشنهادات محدوديت

با توجه به گستردگي حيطه سازگاري اجتماعي و لكنت زبان 
رفتاري زندگي  - ي شناختيها از يك سو و اثربخشي مهارت

بر كاهش اضطراب و افزايش سازگاري اجتماعي كودكان 
توان نتيجه گرفت كه  مبتال به لكنت زبان از سوي ديگر، مي

توانند به عنوان راه حلي براي غلبه بر  ها مي اين آموزش
اضطراب ناشي از لكنت زبان و افزايش سازگاري اجتماعي 

ضطراب ناشي از تغييرات و مطرح گردند و توان مقابله با ا
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جا كه آگاهي كودكان از  از آن . ها را بهبود بخشند ناكامي
لكنت زبان و حتي تشديد آن بيشتر در مقطع ابتدايي رخ 

شناس و مشاور در مدارس و اجراي  دهد، حضور روان مي
متناسب  رفتاري - شناختيهاي  هايي در زمينه مهارت آموزش

كان در اين مقطع امري با مشكالت و سطح يادگيري كود
 .رسد ضروري به نظر مي

 نياز بيشتريها به زمان  بيشتر آموزش اثربخشي براي شايد
مانند  ديگريگذار مهم  كنترل عوامل اثر ديگر، سوياز . باشد

عدم كنترل  ها، آزمودني قبلي اجتماعي شرايطعزت نفس و 
 رويكردهاي گذاري اثرخانواده،  اجتماعيو  اقتصادي شرايط

عزت نفس، سبك  خانواده بر سازگاري اجتماعي و ربيتيت
با  ها آزمودنيمتقابل  اجتماعيروابط  والدين، زناشويي

 اجتماعيمعلمان و نظام  آموزشي الگوهايشان،  ساالن هم
و مانند آن  ها آزمودني هوشي وضعيتعدم كنترل   مدرسه،

بر رفتاري زندگي  -هاي شناختي مهارت  افزايش تأثير توانند مي
  .سازگاري اجتماعي و لكنت زبان را به دنبال داشته باشد
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Abstract 
 

Introduction: In past decades, psychologists have emphasized the effects that family, cultural and social 
factors (specially, cognitive-behavioral approach and life skills) may have on mental health and on the 
treatment of mental disorders. The aim of this study was to evaluate the efficiency of confrontation 
cognitive-behavioral skills through Group training on reducing anxiety and enhancing adjustment in 
children with stuttering living in Neyshabur-Iran. 
Materials and Methods: In a semi-experimental study (pre test- post test and follow up with control 
group), 30 stuttering children aged 8 to 12 years were randomly recruited from speech-therapy clinics of 
Neyshabur and then assigned to two experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. Spence Anxiety 
Scales and Adjustment and Attitude Scale were respectively applied for measuring subjects’ anxiety and 
adjustment level. Subjects in experimental group underwent eight ninety-minute sessions in which 
confrontation cognitive-behavioral skills were thought. Control group received no training sessions. 
Thereafter, both groups were re-evaluated by the above-mentioned tests at the end of training period and 
two month later. All data were statistically analyzed via dependent and independent group t- test methods 
using SPSS software. 
Results: Study results indicated that confrontation cognitive-behavioral skills was efficient in reducing 
anxiety and enhancing social adjustment in children with stuttering (P < 0.05). 
Conclusion: The efficacy of confrontation cognitive behavioral skills through group training results from 
its educational underpinnings since both cognitive and behavioral aspects are emphasized in this method. 
However, more time is needed to implement the training more efficiently. Also controlling influential 
factors can affect the efficacy of these trainings. 
Keywords: Confrontation cognitive-behavioral skills through group training, Anxiety, Social adjustment, 
Stuttering. 
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