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Abstract
Objective: Stuttering is one of the most common speech disorders which can cause anxiety, lack of self-confidence, depression, poor
communication and finally the isolation and avoidance from social situations. The purpose of the present research was to examine the
effectiveness of assertiveness skills training on decreasing social anxiety in boys with stuttering.
Methods: This research was a quasi-experimental study with a pre-test/post-test design and control group. The statistical population consisted
of all boys with stuttering in 4th and 5th grade referred to speech therapy centers in Rasht in 93-94, of whom a sample of 24 boys were selected
through convenience sampling. They were then randomly assigned into two (control and experimental) groups. To collect the data, La Greca&
Stone`s social anxiety scale for children (1993; revised) was used. After implementing pre-test, the assertiveness skills training program was
conducted for the experimental group in four weeks, two sessions per week in a period of one and half hour per session and at last, post-test was
conducted. Obtained data were analyzed by univariate and multivariate analysis of covariance.
Results: Results showed that assertiveness skills training could decrease social anxiety (235.67) and subscales of fear of negative evaluation
(96.07), social avoidance and distress –specific (101.03), and social avoidance and distress-general (79.54) of experimental group (p≤0.001).
Conclusion: According to the results of the present study, it can be concluded that assertiveness skills training can be used as one of the key
intervention and therapy methods of people suffering from stuttering.
Keywords: Assertiveness Skills Training, Social Anxiety, Stuttering.
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هدف :لُکنت یکی از شایعترین اختاللهای گفتاری است که میتواند موجب اضطراب ،عدم اعتمادبهنفس ،افسردگی ،اِشکال در برقراری ارتباط و سرانجام انزوا و دوری از

موقعیتهای اجتماعی گردد .پژوهش حاضر بهمنظور بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای جرئتورزی بر کاهش اضطراب اجتماعی کودکان پسر مبتال به لکنت زبان انجام شد.

روش بررسی :نوع مطالعٔه حاضر ،شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعٔه آماری پژوهش ،تمامی کودکان پسر مبتال به لکنت زبان پایٔه چهارم و پنجم
ابتدایی مراجعهکننده به مراکز گفتاردرمانی شهر رشت در سال  ۹۳-۹۴بود که از این میان۲۴ ،نفر با روش نمونهگیریِ دردسترس انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش
و کنترل جایدهی شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامٔه اضطراب اجتماعی کودکان الجرکا و استون ( )1۹۹۳استفاده شد .پس از انجام پیشآزمون ،برنامٔه آموزش

جرئتورزی طی ۴هفته (هرهفته ۲جلسه بهمدت یکساعتونیم) روی گروه آزمایش اجرا شد و در پایان از هر دو گروه ،پسآزمون گرفته شد .دادههای بهدستآمده با روشهای
آماریِ تحلیل کوواریانس تکمتغیری و چندمتغیری تجزیهوتحلیل شد.

یافتهها :نتایج نشان داد که آموزش مهارتهای جرئتورزی توانسته است ،میزان اضطراب اجتماعی ( )۲۳۵٫۶۷و خُردهمقیاسهای ترس از ارزیابی منفی ( ،)۹۶٫۰۷اجتناب و

پریشانی اجتماعی-خاص ،)1۰1٫۰۳( -و اجتناب و پریشانی اجتماعی-عمومی )۷۹٫۵۴( -را کاهش دهد (.)P≥۰٫۰۰1

نتیجهگیری :با توجه به یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت که آموزش مهارتهای جرئتورزی میتواند بهعنوان یکی از محورهای مداخله و درمان افراد مبتال به لکنت زبان
استفاده گردد.

کلیدواژهها :مهارتهای جرئتورزی ،اضطراب اجتماعی ،لکنت زبان.
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مبتال به لکنت زبان

۱

( .)1۶بنا به گفتٔه مک وانل و موریس فردی که دارای توانایی

مقدمه

گفتااار یکی از مهمترین و عینیترین راههااای ارتباااطی و خودابرازی

جرئتورزی است ،مسئولیت رفتارها و انتخابهای خود را میپذیرد،

کودک با محیط پیرامونش اساات؛ البته درصااورتیکه این گفتار ،طبیعی

به خود احترام میگذارد ،احساس ،افکار و نگرشی مثبت نسبت به خود

و مانند ساااایر همسااااالن باشاااد .اگر این گفتار بهنوعی با گفتار ساااایر

و دیگران دارد و رفتارش با خود و دیگران صریح و صادقانه است

وی شااود ( .)1لُکنت ۲یک پدیدۀ فوقالعاده پیچیدۀ روانی ااااااا حرکتی
اسااات که در روند تحول طبیعی گفتار فرد بروز میکند .این اختالل ،با

گفتن ندارند و نمیتوانند با اطرافیان خود تعامل داشته باشند (.)1۸

آ شفتگی در جریان بیان کالمی ،تکرارها یا ک شیدهگوییهای غیرارادی،

برایناساس ،میزان پذیرش و احترام به خود در این گونه کودکان پایین

بیصاادا یا صاادادار در بیان اجزای گفتار که شااامل صااداها ،هجاها یا

است ( .)1۹رفتارهای مغایر با جرئتورزی در روابط اجتماعی افراد،

میشااود ( .)۲تقریباً از هر صااد کودک ،یک

اختالل ایجاد کرده و آنها را بهسوی رفتارهای منفعالنه ،مانند

نفر مبتال به لکنت زبان اساااات ( .)۳نساااابت لکنت زبان پسااااران در

خجالتیبودن ،افسردگی و اضطراب سوق میدهد ( .)۲۰کیخای فرزانه

کلمات اساات ،مشااخ

کودکی و هنگام شااااروع ،دوبرابر دختران اساااات؛ اما به دل یل اینکه

در پژوهشی با عنوان «اثربخشی آموزش گروهی ابراز وجود بر اضطراب

درصاد بهبودی دختران بیش از پساران اسات ،نسابت پسار به دختر در

اجتماعی ،پیشرفت تحصیلی و مهارتهای اجتماعی دانشآموزان پسر

بزرگسااالی  ۴به  1میشااود ( .)۴در ایران نیز حدود  ۶۰۰تا ۷۰۰هزار

پایٔه دوم دورۀ متوسطه» نشان داد که آموزش ابراز وجود باعث افزایش

نفر از این اختالل رنج میبرند (.)۵

مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی و کاهش اضطراب اجتماعی

ون رایپر عوامل متعددی را برای افزایش لکنت معرفی میکند ( .)۶در

دانشآموزان پسر گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل میشود (.)۲1

کودکان پیشدبسااااتانی و دبسااااتانیِ مبتال به لکنت زبان ،میزان بروز

کودکان و نوجوانانی که لکنت دارند غالباً اضطراب ،انزوای اجتماعی

اضاااطراب اجتماعی ،۳امتناع از رفتن به مدرساااه و ساااایر نشاااانههای

و عدمپذیرش را تجربه میکنند و ممکن است از معروفیت و مقبولیت

اضاااطراب شاااایعتر اسااات .کودکان و نوجوانانی که لکنت دارند ،غالباً

کمتری نسبت به همساالن غیرلکنتیشان برخوردار باشند؛ به عالوه،

انزوای اجت ماعی و عدم پذیرش را تجر به میکن ند و ممکن اسااااات از

کودکان دارای لکنت در مقایسه با همساالن غیرلکنتیشان ،بیشتر در

شااهرت و مقبولیت کمتری نساابت به سااایر همساااالن خود برخوردار

معرض طرد از جانب همساالن ،مسائل مربوط به ارتباطات و آزار و

باشاااند ( .)۷بهعالوه ،کودکان دارای لکنت در مقایساااه با همسااااالن

اذیت قرار میگیرند .بنابراین پرداختن به یک روش آموزشی نظیر

خود ،بیشتر در معرض طرد از جانب هم ساالن ،م شکالت ارتباطی و

جرئتآموزی که بتواند میزان اضطراب را در این کودکان کاهش دهد و

آزار و اذیت قرار میگیرند ( .)۸این پیامدهای منفی ممکن ا ست منجر

بالطبع موجب بهبود روابط بینفردی در آنها شود ،میتواند کمک

به شااارم و خجالت ،اعتمادبهنفس پایین ،گوشاااهگیری ،کاهش عملکرد

شایانی به آنان و خانوادهشان نماید .بنابراین هدف از پژوهش حاضر

تح صیلی ( )۹و ا ضطراب اجتماعی ( )1۰شوند .افراد دارای اختالل

مطالعٔه تأثیر آموزش مهارتهای جرئتورزی بر کاهش اضطراب

اضطراب اجتماعی ،معموالً از شرایط اجتماعی ،تحصیلی و شغلی ،که

اجتماعی در کودکان مبتال به لکنت زبان است.

بهعنوان شرایط تهدیدکننده محسوب میشوند ،اجتناب میکنند (.)11
این اجتناب میتواند مانع پیشاارفت تحص ایلی ،عملکرد شااغلی ،تعامل
اجتماعی ،روابط و کیفیت زندگی شود (.)1۲
امیری در پژوهشاای با عنوان «بررساای تأثیر اضااطراب در کودکان با و
بدون لکنت سنین  ۸تا  1۴ساله» به این نتیجه ر سید که ا ضطراب در
کودکان دچار لکنت زبان بیشتر از کودکان عادی اساااات ( .)1۳در
م طال عهای دیگر ت حتعنوان «اختالل اضااااطراب اجت ماعی و لک نت
زبان» ،ایوراچ و راپی ن شان دادند که اختالل ا ضطراب اجتماعی ،یک
اختالل اضطرابی شایع و مزمن در میان افراد مبتال به لکنت زبان است
کااه بااا ترس زیااد از تحقیر ،خجااالاات و ارزیاابی منفی در شاااارایط
عملکردی و اجتماعی توص ایف میشااود ( .)1۴در این زمینه ایوراچ و
همکاران در مطالعهای با عنوان «اضااطراب و لکنت زبان» نشااان دادند
که بین لکنت و اضطراب اجتماعی رابطه وجود دارد (.)1۵
یکی از مؤلفههای مهم روابط و مهارتهای اجتماعی ،جرئتورزی

4

است .جرئتورزی به توانایی فرد در بیان و دفاع از عقاید ،عالقهمندی

2

روش بررسی

پژوهش حاضر از نوع شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با
گروه کنترل بود .بر این اساس ،قبل از اجرای برنامٔه آموزش مهارتهای
جرئتورزی ،آزمودنیهایِ انتخابشدۀ هر دو گروه در مرحلٔه
پیشآزمون بهوسیلٔه پرسشنامٔه اضطراب اجتماعی کودکان ارزیابی
5

شدند .سپس گروه آزمایش ،برنامٔه مداخله را دریافت کرد ،درحالیکه
گروه کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکرد .در پایان ،هر دو گروه
مجدداً ارزیابی شدند.
جامعٔه آماری این پژوهش را تمامی کودکان پسر پایٔه چهارم و پنجم
ابتدایی ،مبتال به لکنت زبان و مراجعهکننده به مراکز گفتاردرمانی شهر
رشت در سال  ۹۳-۹۴تشکیل میداد .از میان این جمعیت۳۰ ،نفر
انتخاب شدند که بهدلیل اُفت آزمودنی به ۲۴نفر کاهش یافتند .این
۲۴نفر برحسب شرایط ورود به پژوهش با روش نمونهگیری در دسترس
انتخاب و بهشیوۀ تصادفی در دوگروه 1۲نفره (آزمایش و کنترل)
جایدهی شدند .مالکهای ورود به پژوهش عبارت بودند از بهرۀ

و احساسات خود ،بهنحوی شایسته و بدون اضطراب اطالق میشود

هوشی  ۸۵تا ( 11۵براساس مقیاس هوش وکسلر کودکان) ،داشتن

1. Stuttering
2. Social anxiety

3. Assertiveness
4. Social anxiety scale for children
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کودکان متفاوت باشاااد ،میتواند باعث نگرانی خود کودک و خانوادۀ

(.)1۷
برخی از کودکان ،رفتارهای جرئتمندانه را یاد نگرفتهاند و قدرت «نه»

آسیبشناس زبان و گفتار و

اضطراب اجتماعی کودکان  ۰٫۸۸و برای خُردهمقیاسهای ترس از

پرسشنامٔه سنجش شدت لکنت زبان رایلی و داشتن اضطراب

ارزیابی منفی ،اجتناب و پریشانی اجتماعی -خاص ،و اجتناب و

اختالل لکنت زبان براساس تشخی

اجتماعی براساس پرسشنامٔه اضطراب اجتماعی کودکان الجرکا و

پریشانی اجتماعی -عمومی ،بهترتیب  ۰٫۶۲ ،۰٫۷۵و  ۰٫۸۷به دست

استون ،دارا بودن سن  1۰یا  11سال ،داشتن شرایط اجتماعی و

آمد( .در این پژوهش از بازآزمایی استفاده نشده است).

دیگر مانند کمتوانی ذهنی ،بیشفعالی و نارسایی توجه و نظایر آن .برای
جمعآوری اطالعات از ابزارهای زیر استفاده شد:

مهارتهای اجتماعی است ،استفاده شده است ( )۲۵که بر اساس آن

پرسشنامٔه سنجش شدت لکنت زبان رایلی( 6نسخٔه سوم :)1۹۹ ،این

مهارتهای جرئتورزی طی 1۰جلسه در قالب برنامههای زیر به

آزمون به سنجش شدت لکنت در کودکان پیشدبستانی ،دبستانی و

کودکان مبتال به لکنت زبان در گروه آزمایشی آموزش داده شد:

بزرگساالن میپردازد و لکنت را از سه بُعد فراوانی ،دیرش و رفتارهای

جلسٔه اول :آشنایی و ارزشیابی اولیه.

فیزیکیِ همراه موردسنجش قرار میدهد .نتایج پژوهش بختیار و

جلسٔه دوم :جرئتداشتن برای ورود به جمع همساالن ،جرئتداشتن

همکاران ( )۲۰1۰حاکی از آن بود که در دو بخش این آزمون شامل

برای ورود به جمع بزرگساالن.

فراوانی و دیرش لکنت ،بیش از ۸۰درصد توافق میانفردی و

جلسٔه سوم :توانایی حرفزدن در جمع کالس و سایر گروهها،

درونفردی وجود دارد ( .)۲۲در پژوهش رایلی ،سطح توافق

جرئتداشتن برای شروع گفتوگو با افراد مختلف.

درونفردی در مورد فراوانی لکنت ۹1٫۹درصد و توافق میانفردی

جلسٔه چهارم :دعوت همساالن به بازی و یا سایر فعالیتها ،جرئت

۹۳٫۴درصد میباشد .پایایی درونفردی در مورد دیرش ،تقریباً برابر با

«نه» گفتن.

توافق درونفردی فراوانی لکنت میباشد اما میزان توافق میانفردی در

جلسٔه پنجم :پاسخدهی مناسب به انتقادات دیگران ،توانایی بیان نظر

مورد دیرش لکنت برابر با ۴٫۹۶درصد است .پایایی درونفردی

مخالف.

رفتارهای فیزیکی این آزمون از  ۵۹٫۸تا  ۹۷٫۵درصد با میانگین

جلسٔه ششم :معرفی خود به افراد جدید بدون اضطراب ،دعوت کردن

۷٫۸۵درصد است؛ درصورتیکه پایایی میانفردی آن برابر با

دوستان به خانٔه خود.

۸٫۸۷درصد میباشد .در اجرای این آزمون ،فراوانی ،دیرش و رفتارهای

جلسٔه هفتم :ورود به فعالیتهای گروهی بدون دعوت ،داشتن

فیزیکی همراه لکنت هریک بهطور جداگانه محاسبه میگردند و

اعتمادبهنفس در تعامل با جنس مخالف.

درنهایت نمرۀ کلی آزمون از مجموع نمرات مذکور تعیین میشود (.)۲۲

جلسٔه هشتم :دفاع از حق خود ،واکنش مناسب هنگام برخورد نامناسب

پرسشنامٔه اضطراب اجتماعی کودکان (فُرم تجدیدنظرشده؛ الجرکا و

بزرگترها.

استون :)1۹۹۳ ، ۷این آزمون که شامل 1۸سؤال است و بهمنظور

جلسٔه نهم :بیان جملههای مثبت دربارۀ خود ،داوطلبشدن برای انجام

سنجش اضطراب اجتماعی کودکان مقطع چهارم تا ششم ابتدایی

فعالیتهای مختلف ،داشتن اعتمادبهنفس در سایر فعالیتهای

توسط الجرکا و استون در سال  1۹۹۳طراحی گردیده است .گویههای

اجتماعی.

این آزمون از فقدان عالئم آشکار اضطراب اجتماعی (امتیاز  )1تا نشانٔه

جلسٔه دهم :جمعبندی مطالب ،بازنگری و مرور مباحث مطرحشده در

بارز اضطراب اجتماعی (امتیاز  )۵درجهبندی میشود .این آزمون

جلسات پیشین و ارزشیابی (انجام پسآزمون).

شامل سه خُردهمقیاس ترس از ارزیابی منفی ،اجتناب و آشفتگی

دادههای بهدستآمده با روشهای آماری توصیفی مانند میانگین و

اجتماعی ا خاص همساالن یا موقعیتهای جدید و اجتناب و آشفتگی

انحرافاستاندارد و روش استنباطی تحلیل کوواریانس تکمتغیری و

اجتماعی ا عمومی است ( .)۲۳الجرکا و همکاران در پژوهش خود

چندمتغیری تجزیهوتحلیل شد.

برای این آزمون ،پایایی آزمون ا پسآزمون ( )r=۰٫۶۷و همسانی درونی

الزم به ذکر است که از تمامی کودکان شرکتکننده در این مطالعه و

رضایتبخشی ( )r=۰٫۷۶را گزارش کردند (.)۲۴

والدین آنها رضایتنامٔه کتبی گرفته شد.

محقق در جریان این تحقیق ،برای بررسی روایی پرسشنامه از دیدگاه
محققان و متخصصان مربوطه و برای بررسی اعتبار ،از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده کرد؛ بدینترتیب که پس از ترجمٔه پرسشنامه به زبان
فارسی و ترجمٔه معکوس ،چند متخص

روانشناسی اجتماعی ،روایی

این پرسشنامه را موردتأیید قرار دادند .همچنین در این پژوهش پایایی
این آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای نمرۀ کل پرسشنامٔه
جدول  .1شاخ

۳

یافتهها

در جدول شااامارۀ ( )1شااااخ

های توصااایفی متغیرهای پژوهش در

پیشآزمون و پسآزمون به تفک یک گروه ها گزارش شاااادهاند .همچنین
برای بررساااای نُرمالبودن توزیع متغیرها در پیشآزمون و پسآزمون از
آزمون کالموگروف–اسمیرنف استفاده شد .مقادیر  pبزرگتر از ۰٫۰۵
نشانگر نُرمالبودن توزیع متغیرها میباشد.

های توصیفی متغیرهای پژوهش و آزمون کالموگروف–اسمیرنف به تفکیک گروههای آزمایش و کنترل (تعداد= ۲۴نفر)
میانگین انحراف استاندارد p K-S Zمقدار
گروه
وضعیت
متغیر
ترس از ارزیابی منفی

پیشآزمون

آزمایش

۲۴٫۶۷

۴٫۵۲

۰٫۴۸۹

۰۳۹۶۵

کنترل

۲۵٫۵۸

۳٫۸۹

۰٫۴۳۶

۰٫۹۹1

5. Riley`s Stuttering Severity Instrument
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اقتصادی متوسط برحسب درآمد و شغل و نداشتن مشکالت همراه

در پژوهش حاضر برای آموزش مهارتهای جرئتورزی از بستٔه
آموزشی مهارتهای جرئتورزی که بخشی از برنامٔه درسی جامع

وضعیت

متغیر

پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
اجتناب و پریشانی اجتماعی-عمومی
پس آزمون
پیشآزمون
اضطراب اجتماعی
پسآزمون

آزمایش

1۷٫۵۰

۳٫۵۳

۰٫۳۸۲

۰٫۹۹۹

کنترل

۲۵٫۴۲

۴٫۰۸

۰٫۴۳۶

۰٫۹۹1

آزمایش

۲۰٫۴۲

۳٫۴۲

۰٫۶۰۳

۰٫۸۶۰

کنترل

۲۰٫۸۳

۳٫۳۲

۰٫۴۷۵

۰٫۹۷۸

آزمایش

1۳٫۶۷

۲٫۶۷

۰٫۴۹۸

۰٫۹۶۵

کنترل

۲۰٫۵۰

۳٫۵۰

۰٫۵۸1

۰٫۸۸۹

آزمایش

1۳٫۳۳

۳٫۲۰

۰٫۶۸۸

۰٫۷۳۰

کنترل

1۴٫۳۳

۲٫۴۶

۰٫۶۷۹

۰٫۷۴۵

آزمایش

۹٫۸۳

۲٫۲۵

۰٫۶۸۶

۰٫۷۳۵

کنترل

1۳٫۹۲

۲٫۰۲

۰٫۶۳۴

۰٫۸1۶

آزمایش

۵۸٫۴۲

۹٫۸۴

۰٫۵۷1

۰٫۹۰۰

کنترل

۶۰٫۷۵

۷٫۶۳

۰٫۷۳۲

۰٫۶۵۸

آزمایش

۴1٫۰۰

۶٫۷۴

۰٫۳۷۳

۰٫۹۹۹

کنترل

۵۹٫۸۳

۷٫1۶

۰٫۵1۳

۰٫۹۵۵

برای بررسی تأثیر آموزش مهارتهای جرئتورزی بر کاهش نمرۀ کل

دادهها از همگنی شیب رگرسیون حمایت میکند .سپس بهمنظور بررسی

اضطراب اجتماعی آزمودنیها از تحلیل کوواریانس تکمتغیره استفاده

برابری ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته در بین گروه آزمایش و

شد .برای این کار مفروضههای استفاده از این روش بررسی گردید .ابتدا

کنترل از آزمون ام باکس استفاده شد و مشخ

شد که آمارۀ  Fآزمون

همگنی شیب خط رگرسیون موردبررسی قرار گرفت که نشان داد تعامل

ام باکس ( )۰٫۳۵۶معنیدار نمیباشد ( )F=۰٫۳۵۶ ، P=۰٫۹۰۶؛

بین شرایط و پیشآزمون معنیدار نیست ( )F=۳٫۲۰۶ ، P =۰٫۵۷۹؛

بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ماتریس کواریانس متغیرهای وابسته در

درنتیجه ،دادهها از همگنی شیب رگرسیون حمایت میکند .سپس

دوگروه برابراست .نتایج آزمون خیدو بارتلت نیز نشان داد بین

بهمنظور بررسی یکسانی واریانس متغیرِ وابسته از آزمون لوین استفاده

خُردهمقیاسهای پرخاشگری ،رابطٔه معنیدار وجود دارد (.)P=۰٫۰۲۴

شد و فرض همگنی خطاهای هر دو گروه برای نمرۀ اضطراب اجتماعی

برایناساس میتوان از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده

تأیید شد ( .)p<۰٫۰۵بنابراین ،با توجه به همگنی شیب رگرسیون و

کرد.

همینطور یکسانی واریانس متغیر وابسته ،شرایط آزمون تحلیل

تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که گروه آزمایش و کنترل

کوواریانس تکمتغیره برقرار است .پس از حذف اثر نمرۀ پیشآزمون،

درخُردهمقیاسهای اضطراب اجتماعی (ترس از ارزیابی منفی ،اجتناب

نتایج نشان داد که اثر آموزش جرئتورزی بر کاهش نمرۀ کل اضطراب

و پریشانی اجتماعی -خاص ،و اجتناب و پریشانی اجتماعی-

اجتماعی معنیدار است (.)F=۶۶۷٫۲۳۵ ،df=1٫۲1 ،P=۰٫۰۰1

عمومی) دارای تفاوت معنیدار میباشند (،F=۹۵٫۹۵۹ ،p≥۰٫۰۰1

همچنین برای تعیین اثر متغیر مستقل (آموزش جرئتورزی) بر

(Wilks' Lambda=۰٫۰۵۶؛ بنابراین میتوان گفت که بین گروه

خُردهمقیاسهای ترس از ارزیابی منفی ،اجتناب و پریشانی اجتماعی-

آزمایش و کنترل حداقل در یکی از خُردهمقیاسهای اضطراب

خاص ،و اجتناب و پریشانی اجتماعی -عمومی از آزمون تحلیل

اجتماعی ،تفاوت معنیداری وجود دارد .در ادامه ،نتایج بررسی اثرات

کوواریانس چندمتغیره (مانکوا) استفاده شد .برای این کار

بین آزمودنیها (جدول شماره  )۲نشان داد که خُردهمقیاسهای ترس

مفروضههای استفاده از این روش بررسی گردید .ابتدا همگنی شیب

از ارزیابی منفی ،اجتناب و پریشانی اجتماعی -خاص ،و اجتناب و

خط رگرسیون موردبررسی قرار گرفت که نشان داد تعامل بین شرایط

پریشانی اجتماعی -عمومی معنیدار بودند (.)P≤۰٫۰۰1

و پیشآزمون معنیدار نیست ( .)F=۲٫1۶۲ ،P=۰٫۸۶1درنتیجه،
جدول  .۲اثرات بین آزمودنیها نمرات تحلیل واریانس چندمتغیره با کنترل پیشآزمون و تحلیل پسآزمون خُردهمقیاسهای اضطراب اجتماعی
در گروههای آزمایش و کنترل.
متغیرها
گروه

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

ترس از ارزیابی منفی

۳۰۲٫۸۷

1

۳۰۲٫۸۷

F
۹۶٫۰۷

۰٫۰۰۰

اجتناب و پریشانی اجتماعی-خاص

۲۶۲٫۰۸

1

۲۶۲٫۰۸

1۰1٫۰۳

۰٫۰۰۰

۰٫۸۴۲

اجتناب و پریشانی اجتماعی-عمومی

۶۰۷٫۰۹

1

۶۰۷٫۰۹

۷۹٫۵۴

۰٫۰۰۰

۰٫۸۰۷

167

مقدار p

ضریب ایتا
۰٫۸۳۵

Downloaded from jdisabilstud.ir at 12:35 +0330 on Tuesday October 16th 2018

اجتناب و پریشانی اجتماعی-خاص

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

K-S Z

pمقدار

با توجه به این یافته میتوان گفت آموزش جرئتورزی باعث کاهش

کاهش عملکرد تحصیلی ( )۹و اضطراب اجتماعی ( )1۰شوند.

ارز یابی منفی ،اجت ناب و پریشاااااانی اجت ماعی -خاص و اجت ناب و

بنابراین با آموزش بهموقع مهارتهایی چون جرئتورزی میتوان آنها

پریشانی اجتماعی -عمومی کودکان مبتالبه لکنت زبان میشود.

را در مقابل اینگونه چرخههای نامعقول رفتاری و عاطفی تا میزان

4

بحث

قابلقبولی ایمن ساخت ( .)۲1شرکت در برنامههای جرئتآموزی به

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مهارتهای جرئتورزی،
لکنت زبان دارد؛ بهطوری که کودکان مبتال به لکنت زبان در گروه
آزمایشی نسبت به گروه کنترل نمرات پایینتری را در نمرۀ کل آزمون
اضطراب اجتماعی کودکان و تمام خُردهمقیاسهای آن یعنی ترس از
ارزیابی منفی ،اجتناب و پریشانی اجتماعی -خاص و اجتناب و
پریشانی اجتماعی -عمومی در پسآزمون نشان دادند که این
نشاندهندۀ تأثیر آموزش جرئتورزی در کاهش اضطراب اجتماعی در
گروه آزمایشی بوده است .پژوهش حاضر با پژوهشهای کیخای فرزانه
( ،)۲1نیسی و شهنی ییالق ( ،)۲۶مهرابیزاده هنرمند و همکاران
( ،)۲۷جاللی و پوراحمدی ( ،)۲۸لین و همکاران ( )۲۹و سعیدمنش
و همکاران ( )۳۰مبنی بر اینکه آموزش مهارتهای جرئتورزی موجب
کاهش اضطراب اجتماعی میشود ،همسوست .نتایج پژوهش کیخای
فرزانه ( )۲1با عنوان «اثربخشی آموزش گروهی ابراز وجود بر اضطراب
اجتماعی ،پیشرفت تحصیلی و مهارتهای اجتماعی دانشآموزان پایٔه
دوم دورۀ متوسطه» ،نشان داد که آموزش ابراز وجود باعث افزایش
مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی و کاهش اضطراب اجتماعی
دانشآموزان پسر گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل میشود .در
همین زمینه ،نیسی و شهنی ییالق ( )۲۶در پژوهشی مشابه با عنوان
«تأثیر آموزش ابراز وجود بر حرمت خود ،بهداشت روانی و اضطراب
اجتماعی در دانشآموزان پسر مضطرب اجتماعی سال اول متوسطه»

برسند و رفتارهای جرئتمندانه را در موقعیتهای تعاملی با دیگران
بهطور واقعی و طبیعی تمرین کنند و به کار ببرند (.)۳1
همانطور که بحث شد ،جرئتورزی تکنیکی است که برای رفع
اضطراب ناشی از برقراری روابط متقابل اجتماعی و هراس اجتماعی
به کار میرود .در طول برنامٔه آموزش جرئتورزی ،با ارائٔه اطالعات
الزم و انجام تکالیف مناسب مانند نحوۀ تعاملهای اجتماعی مناسب،
تمرین آهنگ صدا ،حرکات بدنی و برقراری ارتباط با نگاه ،موجب
کاهش اضطراب و مبارزه با توقعات غیرواقعگرایانه و مالحظات
ارزشی و اخالقی غیرمنطقی در افراد شرکتکننده میشود (.)۳1
پژوهش حاضر محدودیتهایی داشت که مهمترین آنها شمار محدود
آزمودنیها بهعلت مشکالت در شناسایی و انتخاب آنها بود که
میتواند موجب کاهش توان تعمیمپذیری یافتهها شود .همچنین
نمونههای پژوهش را فقط دانشآموزان پایٔه چهارم و پنجم مقطع
ابتدایی تشکیل دادند که در صورت تغییر نمونٔه پژوهش ،امکان تغییر
نتایج وجود دارد .بهعالوه تمام نمونههای این پژوهش را کودکان پسر
مبتال به لکنت زبان تشکیل میدادند ،و ممکن است استفاده از کودکان
ال متفاوتی را در بر داشته باشد؛ لذا پیشنهاد میشود
دختر ،نتایج کام ً
این طرح پژوهشی در حجم نمونٔه بزرگتر و دامنٔه سنی گستردهتر و در
هر دو جنس انجام گیرد تا نتایج با احتمال بیشتری به جامعه تعمیم
داده شود.

نشان دادند که آموزش جرئتورزی باعث افزایش ابراز وجود ،حرمت

۵

خود و بهداشت روانی و کاهش اضطراب اجتماعی میشود .همچنین

بهطورکلی یافتههای پژوهش حاضر نشانگر این بود که آموزش

در زمینٔه کارایی آموزش جرئتورزی ،لین و همکاران ( )۲۹نشان دادند

مهارتهای جرئتورزی به کودکان مبتال به لکنت زبان موجب کاهش

که آموزش جرئتورزی به بهبود ابراز وجود ،حرمت خود ،تعامالت

اضطراب اجتماعی میشود .لذا میتوان نتیجه گرفت که آموزش

میانفردی و مهارتهای ارتباطی میانجامد و اضطراب اجتماعی را

مهارتهای جرئتورزی میتواند بهعنوان یکی از محورهای مداخله و

کاهش میدهد که با نتایج پژوهش حاضر همسوست .تبیین احتمالی

درمان افراد مبتال به لکنت استفاده شود.

میتواند این باشد که کودکان و نوجوانانی که لکنت دارند غالباً آزار و
اذیت از جانب همساالن ،انزوای اجتماعی و عدم پذیرش را تجربه
میکنند و ممکن است از محبوبیت کمتری نسبت به همساالن
غیرلکنتیشان برخوردار باشند ( .)۷این پیامدهای منفی این پتانسیل را
دارند که منجر به شرم و خجالت ،اعتمادبهنفس پایین ،گوشهگیری،

6

نتیجهگیری

تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از پایاننامٔه کارشناسیارشد سمیه چترمهر است.
بدینوسیله از همکاری صمیمانٔه مراکز گفتاردرمانی شهر رشت و
تمامی افراد نمونه که در مراحل اجرایی پژوهش کمال همکاری را
داشتند ،قدردانی میشود.
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