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Abstract
Background and objective: Stuttering is a motor disorder that disrupts the fluent and connected speech flow and appears with different
severities. As a special childhood phenomenon, it begins in the age range of 6 to 7, which coincides with the development of emotional and
social adaptability, when children are most susceptible to this disorder and in some exceptional cases in early childhood at the age range of 2-4.
Some people who have stuttered in the early stages of puberty continue to do so well into the adulthood. This disorder is more common among
boys than girls in proportion of two to one. In fact, the reasons for stuttering among children are not yet known. However, what is somewhat
clear is that it cannot have a single cause. Rather, a cohort of physical, emotional, or social causes often causes it. Many people with stuttering
have some neurological discomfort and social inaccuracies. However, it is very difficult to determine whether such mental disorders are the
cause of stuttering. In some cases, stuttering may be due to inadequacies and disorders of the nervous system; in other cases, stuttering from
childhood may be due to some mild physiological abnormalities. The purpose of this study was to investigate the effect of speech therapy with
stress management on reducing the severity of stuttering among individuals over 18 years old in Isfahan-Iran.
Methods: This is a two-group pretest-posttest quasi-experimental study. The population consisted of all people between the age of 18 to 25
years’ old who went to public and private speech therapy clinics in Isfahan in autumn and winter of 2017. Convenience sampling used to recruit
34 participants. The participants were assigned to the experimental and control groups in equal numbers. The experimental group received speech
therapy with stress management. The research instrument was The Stuttering Test (SSI4). SSI4 is one of the most important and most reliable
stuttering severity measures. This instrument used as a partial description of stuttering and outcome measurement. The inter-reliability of this
instrument is 0.93 to 0.98. Riley developed this instrument in 2009, translated, and normed by Tahmasebi in Iran. Covariance analysis used to
analyze the data through Statistical Package for Social Sciences (SPSS) software version 21.
Results: The results showed significant improvement in frequency, duration and physical behavior (p< 0.001) with the score of experimental
group compared with the score of control group.
Conclusion: The study showed that speech therapy in conjunction with stress management via cognitive behavioral therapy could improve adult
stutter. Thus, the aforementioned method can be used for treating adult stuttering.
Keywords: Speech Therapy, Stress Management Cognitive Behavioral Therapy, Stuttering.
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تأثیر گفتاردرمانی همراه با رفتاردرمانی شناختی مدیریت استرس
بر کاهش شدت لکنت دختران نوجوانان
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چکیده

زمینه و هدف :لکنت شناختهشدهترین اختالل درزمینٔه روانی گفتار بوده و باوجود بررسیهای گسترده هنوز بهصورت اختاللی چندبعدی باقی مانده است .هدف از انجام پژوهش
حاضر ،بررسی تأثیر گفتاردرمانی همراه با رفتاردرمانی شناختی مدیریت استرس بر کاهش شدت لکنت افراد  1۲تا  1۸سال ،در شهر اصفهان بود.

روشبررسی :پژوهش حاضر ،نیمهآزمایشی همراه با پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعٔه آماری پژوهش را تمامی نوجوانان دختر دارای لکنت بین سنین  1۲تا 1۸

سال تشکیل دادند که در پاییز و زمستان سال  1۳۹۶به کلینیکهای دولتی و خصوصی گفتاردرمانی شهر اصفهان مراجعه کردند .به روش نمونهگیری دردسترس تعداد  ۳۴نفر
انتخاب شدند .از این نمونه  1۷نفر در گروه آزمایش و  1۷نفر در گروه کنترل قرار گرفتند .گفتاردرمانگر آنها پیشآزمون را انجام داد .همزمان با جلسات گفتاردرمانی جلسات
رفتاردرمانی شناختی برای گروه آزمایش انجام شد؛ سپس از آنها پسآزمون بهعمل آمد .ابزار استفادهشده در این پژوهش آزمون شدت لکنت  SSI4بود .دادهها بااستفاده از آمار

توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) با نرمافزار  SPSSنسخٔه  ۲۳تجزیهوتحلیل شدند.

یافتهها :نتایج بهبود معناداری در نمرات بسامد و دیرش و رفتارهای فیزیکی همراه در گروه آزمایش درمقایسه با گروه کنترل نشان داد (.)p<۰٫۰۰1

نتیجهگیری :براساس نتایج پژوهش حاضر ،گفتاردرمانی همراه با رفتاردرمانی شناختی مدیریت استرس میتواند به بهبود لکنت نوجوانان بیانجامد؛ بنابراین ،میتوان از گفتاردرمانی
و رفتاردرمانی شناختی مدیریت استرس همزمان برای بهبود لکنت در افراد و درمان سریعتر آنان استفاده کرد.

کلیدواژهها :گفتاردرمانی ،رفتاردرمانی شناختی ،لکنت.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.

1

Downloaded from jdisabilstud.ir at 6:24 +0430 on Monday June 25th 2018

*محسن سعیدمنش ،۱فاطمه نژاد اکبری

راوری۲

۱

مقدمه

خودکارآمدی ،عزتنفس ،مقابلٔه کارآمد و حمایت اجتماعی را در فرد
دارای استرس افزایش دهد (.)۸

لکنت  ،شننننناختهشنننندهترین اختالل در روانی گفتار اسننننت و باوجود

پژوهشها نشنننناندهندٔه تأثیر گفتاردرمانی شننننناختیرفتاری بر بهبود

بررسننننی های گسننننتردهای که در جنبنه های مختلف درزمی نٔه لکننت

لکنت زبان در افراد بزرگسننننال اسننننت ()۸،1۰؛ اما پژوهشننننی که بر

صننننورتگرفته ،هنوز این اختالل بهمثابٔه اختالل چندبعدی ،پیچیده و

نوجوانان و آنهم بهصنننورت تلفیق با گفتاردرمانی انجام شنننده باشننند

پررمزوراز باقی مانده اسنننت .لکنت زبان ،اختاللی در سنننیالی و الگوی

توسط محقق یافت نشد.

زمانی بیان اسننت که فرد را در کسننب مهارتهای متناسننب با سننن و
مهارتهای زبانی دچار مشننننکل میکند ،بهطور مداوم حاضننننربوده و

فرد ،انگیزه و اشننننتیاق آن ،نوع رویکردهای درمانی و چگونگی اجرای

باحضننننور مکرر تکرار یا صننننداها یا سننننیالب ها و همچنین ،دیگر

آن و عوامل دیگر متفاوت اسننننت؛ بااینوجود ،هر فرد دارای لکنت با

اختاللهای سیالی گفتار در روانی کالم مشخص می شود ( .)1ایوراخ

هر نوع تابلوی بالینی ،عالوهبر اسننتفاده از روشهای همگانی ،نیازمند

و هم کاران در سنننننال  ،۲۰۰۹لک نت را بهعنوان اختاللی ارت باطی با

رویکردهای درمانی منحصننننربهفرد نیز خواهد بود .برخی پژوهش ها

دام نهای از مشننننکالت روانشنننن ناختی میدان ند که بر اعت ماد بهنفس

ن شان میدهد درمانهایی مثل گفتاردرمانی تأثیرات کاهنده ولی موقت

اجت ماعی ،توا نایی کاری ،تفکر و ارت با طات بینفردی تأثیر میگذارد

بر لک نت دار ند ( .)۷،1۳بهنظر میرسننننند در مان شنننن ناختیرف تاری

( .)۲وارد نیز معتقد ا ست لکنت اختاللی چندوجهی و ب سیار پیچیدٔه

بهصننننورت تلفیقی با گف تاردرمانی میتوا ند با تغییرات شنننن ناختی و

روانی حرکتی اسنننننت کننه درجرینان طبیعی گفتننار فرد روی میدهنند؛

رف تاری ،همز مان هم بر کاهش لک نت ازطریق تغییر نگرش های فرد

بهگو نهایکه هم کنترل حرکتی و هم عملکرد ز بانی را درگیر میک ند و

دربارٔه لکنت و هم کاهش اسننننترس مرتبط باشنننند؛ لذا هدف از انجام

بهنوعی تغییرات رفتاری و عاطفی و نگرشی را نیز بههمراه دارد (.)۳

پژوهش حاضنننر بررسنننی اثربخشنننی گفتاردرمانی بههمراه رفتاردرمانی

برخی از درمانگران معتقدند که افراد دارای لکنت ( ،)AWSعالوهبر

شناختی مدیریت استرس بر کاهش شدت لکنت نوجوانان بود.

در مان گف تاری ن یاز مبرم به در مان های دیگر نیز دار ند .بهب یاندیگر
بهجای تمرکز بر یکروش یا یکرویکرد ،از روشهای متعدد و رویکرد

۲

یک پار چه و نوعی تلفیقی اسننننت فاده کن ند ( .)۴برای در مان لک نت

روش این پژوهش از نوع نیمهآزمایشی و طرح پیشآزمونپسآزمون با

روشهای مختلفی پی شنهاد شده است ،از آن جمله درمانهای گفتاری

گروه کنترل بود .جامعٔه آماری پژوهش حاضر را تمامی نوجوانان دختر

کنه گفتنناردرمنانگران انجننام میدهننند و نیز درمنانهنایی کنه بنهکمننک

دارای لکنت بین سنین  1۲تا  1۸سال تشکیل دادند که در پاییز و

روانشننناسننان و مشنناوران انجام میگیرد ( .)۲تقویت روانی گفتار ،از

زمستان سال  1۳۹۵به کلینیکهای دولتی و خصوصی گفتاردرمانی

رویکردهای اسنننتفادهشنننده در درمان لکنت بوده و شنننامل شنننیوههایی

شهر اصفهان مراجعه کردند .برای نمونهگیری از بین این جامعٔه آماری

ازقبیل روش کشیدهگویی ،جریان هوا ،مکث و مکثکشیدهگویی است.

بااستفاده از روش نمونهگیری دردسترس ،تعداد  ۳۴نفر با رضایت

در این ش نیوهها هدف کاسننتن از میزان سننرعت گفتار و ایجاد تغییرات

کامل برای شرکت در پژوهش ،انتخابشده و بهطور تصادفی  1۷نفر

الزم در ویژگیهای زبرزنجیری گفتار است که باعث افزایش هماهنگی

در گروه آزمایش و  1۷نفر در گروه کنترل قرار گرفتند؛ سپس از

در اجرای گفتار میشننود و درواقع تغییر ناروانی گفتار بهواسننطٔه تغییر

گفتاردرمانگر آنها خواسته شد تا برای هر فرد دارای لکنت ،آزمون

رفتار فرد مبتال صننننورت میگیرد ( .)۵پژوهش ها نشنننناندهندٔه تأثیر

شدت لکنت  SSI4را تکمیل کند .الزم بهذکر است حداقل حجم نمونه

گفتاردرمانی در بهبود لکنت است (.)۶،۷

در کارهای آزمایشی 1۵ ،نفر در هر گروه آزمایش و کنترل بوده که

بسننننی ناری از درمننانگران معتقنندننند کننه افراد دارای لکنننت عالوهبر

محققان با درنظرگرفتن احتمال ریزش و همچنین افزایش اعتبار بیرونی

گف تاردر مانی ،ن یاز مبرم به شنننن نا ختدر مانی دار ند ( .)۶،۷در مان

یافتههای تحقیق ،از  1۷نفر در هریک از گروهها استفاده کردند (.)1۵

شناختیرفتاری ،جنبههای زی ستی و روانی و اجتماعی لکنت را مدنظر

آزمون شدت لکنت ( :)SSI4این آزمون را بهمنظور ارزیابی آثار درمان

قرار مید هد .این نوع درمان در کاهش عالئم لک نت و اضننننطراب و
بهبود نگرشهای فرد درخصننو

و همچنین ابزاری پژوهشی در مطالعات تأثیرات لکنت ابداع کردند.

گفتارش مؤثر اسننت ( .)۴مدیریت

 SSIدر سال  1۹۸۰اصالح و در سال  1۹۹۴بهعنوان  SSI3بههمگان

استرس  ،به خانوادهای از درمانهای مدیریت استرس اطالقشده که بر

معرفی شد .در سال  ۲۰۰۹نسخٔه چهارم این ابزار بهعنوان  SSI4انتشار

رویکرد شنننناختیرفتاری متمرکز میشنننود .این مداخله مرکباسنننت از

یافت ( ،SSI4 .)1۶بهمنظور سنجش شدت لکنت در سه مقطع سنی

عناصننننری ازقب یل افزایش آگاهی دربارٔه اسننننترس ،آموزش تنآرامی،

کودکان پیشدبستان (۲تا1۰ماه الی ۵تا11ماه) ،مدرسهرو ( ۶الی

شنا سایی افکار ناکارآمد و باز سازی شناختی .این مجموعه آموزشها

11تا 1۶سال) و بزرگساالن ( 1۷سال و بیشتر) طراحی شده است .در

برگرفته از راهنمای عملی مدیریت اسنننترس بهشنننیؤه شنننناختیرفتاری

پژوهش حاضر بخش مربوط به بزرگساالن یعنی  1۷سال و بیشتر بهکار

است .تکنیکهای مدیریت استرس و تمرین آرمیدگی میتواند ازطریق

گرفته شد .این پرسشنامه را درمانگر پاسخ میدهد .نتایج مربوط به این

کمکردن اسنننترس فرد به کاهش تأثیر اسنننترسها کمک کنند .مدیریت

ابزار در سه خردهمقیاس ارائه میشود .این خردهمقیاسها عبارت است

اسننننترس ،بهشننننیؤه شنننن ناختیرف تاری بر آن اسنننننت تا حس کنترل،

از .1 :بسامد( 1تعداد دفعات بروز لکنت)؛  .۲دیرش( ۲مدتزمان

1

. frequency
. duration

روش بررسی

2

۲
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بهطبع ،اثربخشنننی روشهای درمان برمبنای ثبات لکنت ،نگرش منفی

دارای لکنت درطول گفتار مرتکب آن میشود مانند پازدن به زمین،

فرد پاسخ داد .دادههای پژوهش ،بااستفاده از نرمافزار SPSSنسخٔه ۲1

پایینانداختن سر ،حرکت دادن سر و .) ...بسامد با درصد هجاهای

تجزیهوتحلیل شدند .در توصیف دادهها شاخصهای آماری میانگین

لکنتشده مشخص میشود و دامنٔه نمرات آن از  ۲تا  1۸است .نمرٔه

و انحراف معیار (در مراحل پیشآزمون و پسآزمون) بهکار گرفته شد.

دیرش شامل میانگین سهدفعه از طوالنیترین وقایع لکنت بوده که دامنٔه

پساز بررسی مفروضههای تحلیل کواریانس ،بهمنظور مقایسٔه تفاضل

نمرات از  ۴تا  1۸را دارد .رفتارهای فیزیکی همراه به چهارطبقه

میانگین (پسآزمونپیشآزمون) نمرات دو گروه آزمایش و کنترل ،از

تقسیمشده و دامنٔه نمرات هر طبقه از  ۰تا  ۵است .نمرٔه کل این قسمت

تحلیل کواریانس استفاده شد؛ همچنین بهلحاظ رعایت موضوعات

از مجموع نمرٔه هر طبقه بهدست میآید که دامنٔه نمرات آن از  ۰تا ۲۰

اخالقی ،دررابطه با جمعآوری اطالعات ،پژوهشگران نظارت دقیقی بر

محاسبه میشود .نمرٔه کلی آزمون از  ۰تا  ۵۶بوده که از جمع نمرات

تکمیل پرسشنامهها داشته و توضیحات الزم در اختیار شرکتکنندگان

بسامد و دیرش و رفتارهای فیزیکی بهدست میآید .هرچه نمرٔه فرد

قرار گرفت .این توضیحات شامل آگاهی از حق انتخاب برای شرکت

بیشتر باشد ،لکنت فرد شدیدتر است ( .)1۳پایایی این ابزار بااستفاده

در پژوهش ،محرمانهماندن اطالعات شخصی ،اهمیت شرکت در

از آلفای کرونباخ برای سه خردهمقیاس بسامد و دیر و رفتارهای فیزیکی

پژوهش و اطالعات اندکی درارتباط با موضوع پژوهش بود.

همراه بهترتیب  ۰٫۹۶ ،۰٫۹۳و  ۰٫۹۸و برای کل آزمون  ۰٫۹۳بهدست

۳

آمد .طهماسبی گرمتانی و همکاران  ،پایایی این ابزار را بااستفاده از

یافتهها

شرکتکنندگان در این پژوهش  ۳۴دختر بودند که در فاصلٔه سنی

آلفای کرونباخ محاسبه کردند که میزان آن برای نمرٔه کل آزمون ۰٫۹۸

1۲تا 1۸سال قرار داشتند .میانگین سنی برای گروه آزمایش  1۵٫۵سال

بود ( .)1۴در پژوهش حاضر ،برای تعیین پایایی این ابزار نیز از آلفای

و برای گروه کنترل  1۵بود .اطالعات توصیفی مربوط به نمرات

کرونباخ استفاده و مقادیر آن برای سه خردهمقیاس بیانشده بهترتیب

پیشآزمون و پسآزمون بههمراه نتایج تحلیل کوواریانس در جدول 1

برابر با  ۰٫۹۳ ،۰٫۸۸و  ۰٫۷۴مشاهده شد .رایلی روایی را برای

ارائه شده است؛ همچنین قبلاز انجام تحلیل کوواریانس،

خردهمقیاسهای بسامد  ۰٫۹1و دیرش  ۰٫۸۷و رفتارهای فیزیکی

پیشفرضهای مربوط به این آزمون ازجمله همگنی واریانسها و

همراه  ۰٫۸۲و برای کل آزمون  ۰٫۹۳بهدست آورد؛ همچنین،

طبیعیبودن توزیع نمرات انجام و مالحظه شد همٔه پیشفرضها برقرار

طهماسبی گرمتانی و همکاران ،پساز ترجمٔه این ابزار روایی صوری و

است .برای بررسی همگنی واریانسها از آزمون لون استفاده و مشاهده

محتوایی این ابزار را ازطریق تأیید ده آسیبشناس گفتار و زبان و ده

شد سطح معناداری برای متغیر بسامد ( F=۰٫1۴۳و  )p=۰٫1۵و متغیر

فرد مبتال به لکنت ۹۰درصد ،مشخص کردند ( .)1۵در پژوهش حاضر

دیرش ( p=۰٫1۳و  )F=۰٫1۳۴و متغیر رفتارهای فیزیکی (p=۰٫۲۶۵

نیز برای تعیین روایی این ابزار با استفاده از محاسبٔه روایی سازه با

و  )F=1٫۲۵۵بیشتر از  ۰٫۰۵است؛ بنابراین فرض همگنی واریانسها

یکسؤال که بهنظر میرسید معرف کل سؤالهای مقیاس است ،همبسته

برقرار بود .نتایج آزمون کولموگروفاسمیرنف جهت بررسی نرمالبودن

شد ،استفاده گردید .مقدار آن  ۰٫۷۹و در سطح  p<۰٫۰۰1معنادار

توزیع نمرات نیز نشان داد که مقدار  pبرای متغیر بسامد ()p=۰٫1۳۴

است و روایی مطلوب این پرسشنامه را نشانمیدهد.

و برای متغیر دیرش ( )p=۰٫۲1۳و برای متغیر رفتارهای فیزیکی

پساز انجام آزمون بهعنوان پیشآزمون ،شرکتکنندگان بهطور تصادفی

( )p=۰٫1۲۹نیز بیشتر از  ۰٫۰۵است که فرض نرمالبودن توزیع

به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند .بعداز انجام جلسات

نمرات برقرار بود.

رفتادرمانی شناختی مدیریت استرس روی گروه آزمایش ،درمانگر برای

جدول  .1اطالعات توصیفی مربوط به شدت لکنت در پیشآزمون و پسآزمون به همراه نتایج تحلیل کوواریانس
پیشآزمون
لکنت
بسامد
دیرش
رفتارهای فیزیکی

گروه

میانگین

پسآزمون

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

آزمایش

1۴

1٫۳۲

۸٫۶۴

1٫۳۲

گواه

1۳٫۳۵

1٫۷۲

1۲٫۹۴

1٫۷۴

آزمایش

1۳٫۹۴

1٫۵۹

۸٫۷۶

1٫۶۰

گواه

1۳٫۸۸

1٫۵۳

1۳٫۳۵

1٫۶۹

آزمایش

1۲٫۹۴

1٫۵۶

۸

۲٫۴۷

گواه

1۳٫۶۴

1٫۸۰

1۲٫۵۲

1٫۶۶

مقایسه پسآزمون
مقدار F

مقدار p

1۰۶٫۰۳

>۰٫۰۰1

۷۶٫۹۴

>۰٫۰۰1

۳۳٫۳۹

>۰٫۰۰1

براساس جدول  ،1اطالعات توصیفی نشان میدهد میانگین نمرات

گروه آزمایش کمتراز گروه کنترل است .برای خردهمقیاس بسامد،

پسآزمون در خردهمقیاسهای بسامد و دیرش و رفتارهای فیزیکی در

میانگین گروه آزمایش  ۸٫۶۴±1٫۳۲و میانگین گروه کنترل

. physical behavior

1

۳
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شروع تا پایان گفته)؛  .۳رفتارهای فیزیکی 1همراه (رفتارهایی که فرد

هر دو گروه آزمایش و کنترل به آزمون لکنت بهعنوان پسآزمون برای هر

آزمایش  ۸٫۷۶±1٫۶۰و گروه کنترل  1۳٫۳۵±1٫۶۹و درنهایت برای

استرس ،جنبههای زیستی و روانی و اجتماعی لکنت را مدتوجه قرار

خردهمقیاس رفتارهای فیزیکی میانگین پسآزمون گروه آزمایش

میدهد .عالئم اولیٔه لکنت ،شامل عالئم اجتماعی و روانشناختی و

 ۸±۲٫۴۷و پسآزمون گروه کنترل  1۲٫۵۲±1٫۶۶به دست آمد .بهمنظور

رفتاری است .افراد مبتال به لکنت ،در هر دو الگوی شناختی و رفتاری

مقایسٔه معناداری این تفاوت بین دو گروه از تحلیل کوواریانس استفاده

هم از سمت محیط و هم بهدلیل گفتار خود تحتتأثیر قرار میگیرند

شد .نتایج تحلیل کوواریانس با حذف اثر پیشآزمون نشان داد که این

( .)1۶نتایج پژوهش کریج و همکارانش نشان میدهد که بیشتر افراد

تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه آزمایش و کنترل در پسآزمون برای

مبتال به لکنت از اختالالت اضطرابی ازجمله اضطراب اجتماعی رنج

هر سه خردهمقیاس بسامد ( p=۰٫۰۰1و  )F=1۰۶٫۰۳و دیرش

میبرند؛ بههمیندلیل در موقعیتهای اجتماعی سکوت اختیار میکنند

( p=۰٫۰۰1و  )F=۷۶٫۹۴و رفتارهای فیزیکی ( p=۰٫۰۰1و

و نوعی نگرش منفی به گفتارشان دارند؛ بنابراین رویکرد

 )F=۳۳٫۳۹معنادار است.

شناختیرفتاری و تکنیکهای کاهش استرس موجب میشود اضطراب
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در آنها تقلیل پیداکرده و نگرشهای منفی این افراد اصالح شود

بحث

( .)1۸این نوع درمان در کاهش عالئم لکنت و اضطراب و همچنین

هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر گفتاردرمانی همراه با مدیریت

بهبود دیرشهای فرد درخصو

استرس بر کاهش شدت لکنت افراد 1۲تا 1۸سال در شهر اصفهان

رفتار ،مؤثر است .درمان

شناختیرفتاری ،رویکردی فعال ،جهتدار ،ازلحاظ زمانی محدود و

بود .نتایج حاصل نشان داد :گفتاردرمانی و درمان شناختیرفتاری

سازمانیافته مبتنیبر همکاری درمانی بین مُراجع و درمانگر ،هدفگرا

مدیریت استرس باهمدیگر بر کاهش عالئم لکنت مؤثر است .یافتههای

و متمرکز بر مسئله ،متکیبر فرآیند سؤال و کشف راهبردی و معطوف

حاصل با پژوهشی که اثربخشی تلفیق گفتاردرمانی و رفتاردرمانی

به مشکالت جاری بیمار است ( .)1۷در درمان شناختیرفتاری افراد

شناختی را روی افراد بزرگسال دارای لکنت بررسی کرده بود ،همخوان

ازطریق خودگوییهای مثبت یاد میگیرند به اعمال و تجربیات

است ()1۳؛ همچنین پژوهشهای قبلی بیان کردند درمان

مثبتشان بیشتر توجه کنند و با تکینیک حل مسئله میآموزند چگونه

شناختیرفتاری میتواند به کاهش شدت لکنت در افراد دارای لکنت

مسائل خود را حل کنند .درنهایت ازطریق تکینکهای مواجهه یاد

زبان کمک کند ( .)1۶در مطالعٔه ایورچ و همکارانش نیز مشخص شد

میگیرند با موقعیتها مواجه شوند .در کنار این مسائل ازطریق

درمان شناختیرفتاری میتواند بهطور قاطع موجب بهبود کیفیت زندگی

روشهای مدیریت استرس نیز میآموزند چگونه استرس خود را کنترل

افراد بزرگسال دارای لکنت شود ( .)۴عالوهبراین ،نتایج پژوهش ردی

کنند ()1۳؛ ازاینرو ،ترکیب گفتاردرمانی همراه با درمان

و همکارانش در سال  ۲۰1۰نشان داد که درمان شناختیرفتاری موجب

شناختیرفتاری مدیریت استرس ،در نوجوانان دارای لکنت دریکدورٔه

افزایش عزتنفس در افراد دارای لکنت میشود (.)1۶

درمانی ،میتواند در کاهش لکنت تأثیربیشتری بگذارد و باعث بهبود

افراد مبتال به لکنت ،ظرفیت توجهی کاهشیافته دارند؛ درنتیجه کاهش

دیرش در افراد دارای لکنت زبان شود .نبود دورههای پیگیری برای

عملکرد در این افراد دوراز انتظار نیست .بروز مشکالت مربوط به

بررسی ماندگاری نتایج درمان و کنترلنکردن متغیرهای مزاحم و نبود

پدیدٔه تداخل ،در اثر ظرفیت توجهی کاهشیافته در افراد دارای لکنت،

نظارت بر انجام فعالیتها و دریافتهایی که افراد دارای لکنت در

ناروانی در گفتار را افزایش میدهد ( .)1طی جلسات درمانی مدیریت

خارج از جلسههای آموزش دریافت میدارند ،از محدودیتهای این

استرس و گفتاردرمانی ،جریان روان و پیوستهای در گفتار افراد دارای

پژوهش بود.

لکنت ایجاد میشود؛ همچنین ،این اثربخشی را میتوان در کندکردن

5

مراحل صداسازی و تنفس و تولید در بین کلمات نیز مشاهده کرد.

نتیجهگیری

گفتاردرمانی ،شامل شیوههایی ازقبیل کشیدهگویی ،جریان هوا ،مکث

نتایج این پژوهش حاکی از این بود که تلفیق گفتاردرمانی با درمان

و مکثکشیدهگویی است .در این شیوهها ،هدف کاستن از میزان

شناختی رفتاری مدیریت استرس قادر است از شدت لکنت در افراد

سرعت گفتار و ایجاد تغییرات الزم در ویژگیهای زبرزنجیری گفتار

دارای لکنت بکاهد؛ بنابراین به متخصصان و درمانگران در این زمینه

بوده که باعث افزایش هماهنگی در اجرای گفتار میشود .درواقع ،تغییر

توصیه میشود از درمانهای تلفیقی بهمنظور درمان افراد دارای لکنت

ناروانی گفتار بهواسطٔه تغییر رفتار فرد مبتال صورت میگیرد ( .)1۳در

استفاده کنند.

۴
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 ،1۲٫۹۴±1٫۷۴برای خردهمقیاس دیرش میانگین پسآزمون گروه

درمانهای شناختیرفتاری همچون درمان شناختیرفتاری مدیریت
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