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 آموزان دارای لکنت زبان و فاقد لکنتۀ اختالالت روانشناختی والدین دانشسیمقا

 4، نصراهلل عرفانی3، جعفر قادری2، عیسی جعفری1محسن احمدی طهور سلطانی

 چکیده

-22آموزان دارای لکنت زبان و فاقد لکنت شهر همدان در سال پژوهش حاضر با هدف مقايسه اختالالت روانشناختی والدين دانش

والد  36والد ) 06انجام گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی مقايسه ای است. آزمودنی های پژوهش متشکل از  1321

آموزان دارای لکنت با استفاده از روش نمونه گیری آموزان عادی ( بودند که والدين دانشوالد دانش 36آموزان لکنتی، دانش

قد لکنت به شکل تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها عبارت بود از آموزان فاهدفمند و والدين دانش

. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل واريانس چند متغیره استفاده شد. نتايج نشان داد بین گروه ها در متغیرهای SCL-90پرسشنامه 

(، F ،662/6>P=02/16(، افسردگی )F ،661/6>P=02/12) (، حساسیت در روابط متقابلF ،624/6>P=33/5اجباری ) -وسواس

( ، روان گسسته گرايی F ،663/6>P=55/2(، ترس مرضی )F ،661/6>P=03/12(، پرخاشگری )F ،661/6>P=31/13اضطراب )

(62/0 =F ،613/6>P تفاوت معنادار وجود دارد و در متغیرهای شکايات جسمانی و افکار پارانوئیدی تفاوت معناداری ) وجود

آموزان دارای لکنت زبان و فاقد لکنت ها حاکی از اين است که بین سالمت روان والدين دانش(. به طور کلی يافتهp>65/6ندارد )

 داری وجود دارد.زبان تفاوت معنی

 آموزان عادیآموزان لکنتی، والدين دانشاختالالت روانشناختی، لکنت، والدين دانش واژه های کلیدی :

                                                           
 )نويسنده مسئول(  :mahmadi_1362@yahoo. comEmailاستاديار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج( .  .1

 . عضو هیات علمی گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ايران 2
 . کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، آموزش و پرورش استثنايی، همدان، ايران 3
 . عضو هیات علمی گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ايران 4
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 مقدمه

ها نوعی نقص در گفتار است که در آن جريان گفتار توسط تکرارهای غیرارادی و امتداد آواها، هجاها، لغات يا گروه 1زبان کنتل

گردد. عدم سلیس بودن کالم اصطالح کلی شود و گوينده از تولید آواها ناتوان میهای غیرارادی مختل میو انسدادها و مکث

رود. اصطالح لکنت معموالً با تکرار غیرارادی آوا مرتبط است اما درنگ و مکث ری به کار میهای گفتااست که برای چنین نقص

 اين و است دخترها از بیشتر درپسرها گیرد. لکنتها را نیز در بر میغیرعادی قبل از گفتار و امتداد برخی آواها و معموالً واکه

 آن وقوع مجدد احتمال دارند لکنت دچار عضو چند يا يک هايی که نوادهخا در رسد. معموالً می دختر 1 مقابل در پسر 3 به نسبت

 شود. شروع می ظاهر سالگی 2 تا 3سنی ی محدوده در پديده کنند. اين باز زبان است ديرتر ممکن لکنت دچار است. افراد بیشتر

 کل در باشد. شیوع لکنت شده ادايج طبیعی ی گفتار دوره يک از پس که مغزی های آسیب مگر است سالگی نادر 16 از پس آن

 دوقلوهای ويژه به (دوقلوه در بین و درصد 3را  لکنت شیوع ديگری برآورد شده است. در زده تخمین درصد 1 حدود جمعیت

دچار لکنت،  کودکان همه از درصد 5 حدود که آمده ديگرنیز منابع اند. در کرده ذکر درصد 5 حدود و مراتب بیشتر به ) يکسان

 (. 1352مهرعلیان،  و یشفیع( داشت خواهند نیز بزرگسالی سن تا را اللاخت اين

( با وجودی که اتفاق آرا بر اين است که لکنت در اثر يک نقص در پردازش 2664، 2دلیل لکنت ناشناخته است )بوشل و سامر

اند که دلیل لکنت، بر اين عقیدهباشد. پکمن و همکارانش آيد که تحت تأثیر عوامل محیطی و زبانی میعصبی گفتار بوجود می

مشکل در آغاز هجاهاست. بر اساس شواهدی که آنها در تأيید اين نظر ارائه کردند، عملکرد گسسته منطقه حرکتی مشکل آغاز 

عت و بین تولید گفتار و زبان، ارتباط قائل شدند که برای درک طبی "نظريه آغاز هجا  "کند. آنها با ارائهنمودن هجا را تقويت می

 دلیل لکنت ضروری است. دانشمندان در بررسی عوامل لکنت به موارد متعدی مشکوک هستند. 

اضطراب، سرخوردگی،  با آن بودن همراه و کند می تشديد را زبان اضطراب، لکنت يا تنیدگی که اند داده نشان پژوهش ها

 زبان ابزارهای از استفاده با فرد تا شود جب میمو و آورد می وجود به ا ر اجتماعی وری درکنش نفس، معلولیت عزت کاهش

 با يا جمع برابر در زدن مثل حرف هستند گفتن سخن مستلزم که برخی موقعیتهايی از گزينی بیان، دوری سرعت تغییر شناختی مانند

 (.  1351يانس،  جو، آواديس نیک ، ترجمه یDSM-IV، 1224) بپرهیزد لکنت تلفن از

(. مثالً 2612، 3)می يرز اده اند که رفتار والدين افراد لکنتی با والدين افراد غیر لکنتی خیلی متفاوت استنشان د همچنین تحقیقات

گروه اول عادت دارند خیلی سريع صحبت کنند، ، صحبتهای نارسای کودک را اغلب قطع می کنند و هنگام مکالمه با فرد لکنتی 

. تشخیص والدين کودکان لکنتی و والدين غیر 4(1232ده می کنند )مورد کای خود از اظهارات منفی و سؤاالت پیچیده ای استفا

                                                           
1. stuttering 

2. Buchel & sommer 

3. Meyers 

4. Mordkai 



 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

[ یلیاردبیل، دانشگاه محقق اردب ] 

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 59اردیبهشت  32 ] 

3 

 

لکنتی در يک زمینه مهمّ امکان پذير است و آن اين است که والدين کودکان لکنتی درباره نقص تکلمی کودک بیش از حد خود 

خود نشان می دهند، بسیار زيادتر است. حساسیت نشان می دهند. به عبارت ديگر اضطرابی که آنها درباره نارسايی تکلم طفل از 

اختالفات خانوادگی، داشتن پدر و مادر وسواسی و کمال جو که مرتب کودک را سرزنش و حتی تنبیه می کنند تا کارهايش را به 

از علل ( يکی 1225) 1طور مرتب انجام داده و کلمات را به طور صحیح بیان کند از علل مهم لکنت زبان به شمار می رود. جانسون

لکنت زبان را سخت گیری والدين در مورد درست صحبت کردن می داند و عقیده دارد در قبايلی که کودک از لحاظ پیشرفت 

اندازه نگران گفتار فرزند خود نباشند احتماالً  شود. چنانچه پدر و مادر بیش از کالمی تحت فشار نیست لکنت زبان ديده نمی

  اشکاالت گويائی از بین می رود.

. از آنجايی که )2665، 2سالگی )يیری و امبرس 4تا  2لکنت زبان در سال های اولیه زندگی شروع می شود، معموال بین سنین 

بسیاری از کودکان بدون هیچ درمانی بهبود می يابد، منتظر گذشت زمان بودن امروزه به طور عمومی پیشنهاد می شود)يیری و 

 0( ذکر کردند که پیشنهادات برای گذر زمان از 2616) 5و انسلو 4، پاکمن3پژوهشی، النگوين(. در بازنگری ادبیات 2665امبرس، 

سال. زمانی که تصمیم گیری می شود در مورد اينکه آيا درمان شروع شود و يا به تاخیر  3سال است و حتی گاهی تا  2يا  1ماه تا 

عوامل خطر ساز پايدار از قبیل جنسیت، سن شروع لکنت و زمان بیافتد، آسیب شناسان حوزه گفتار پیشنهاد کرده اند که حتما 

(. آنها همچنین پیشنهاد کرده اند که 2665سپری شده از شروع لکنت و سابقه خانوادگی لکنت در نظر گرفته شود)يیری و امبرس، 

؛ اينگهام و 1223ی و يیری، واکنش کودک به لکنت، آشفتگی والدين و پیامد های اجتماعی لکنت نیز در نظر گرفته شود)کیورلی

(. پژوهش های موجود نشان می دهد بسیاری از کودکان از لکنت خود آگاه می شوند و 2663؛ پاکمن و همکاران، 1225کوردس، 

به صورت منفی نسبت به آن واکنش نشان می دهند. تحقیق با استفاده از گزارش والدين به طور ثابتی نشان داده که بسیاری از 

ه طور مستقیم )به عنوان مثال گفتن اينکه نمی توانند صحبت کنند( و به طور غیر مستقیم ) گريه کردن زمانی که نمی کودکان ب

توانند صحبت کنند( نشان می دهند که آنها از لکنت زبان خود آگاه هستند و اين مسئله روی آنها اثرات منفی به جای می گذارد. 

سالگی گزارش شده  3( دريافتند که در سن 2665، 3)بلودستین و برنستین راتنر 0، بلودستین1206در بازنگری گزارشات بالینی دهه 

مشت زدن به داهنشان، گريه کردن، گزاردن دستانشان جلوی صورتشان، مشت زدن به  "که نیمی از کودکان رفتارهايی از قبیل 

ه من کمک کنید صحبت کنم نشان می دهند. در زمینه ديوار و گفتن من نمی توانم صحبت کنم، چرا من نمی توانم صحبت کنم؟ ب

                                                           
1. Johnson 

2. Yairi & Ambrose 

3. Langevin 

4. Pachman 

5. Onslow 

0. Bloodsttein 

3. Bernstein Ratner 
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، به نقل از پاکمن و همکاران، 1223) 1نفر از والدين کودکان پیش دبستانی دارای لکنت، آنسلو، هريسون و جونز 121يابی از 

کنش منفی دارند، در درصد از والدين بیان کرده اند که کودکان از لکنت خود آگاه هستند و نسبت به آن وا 36(دريافتند که 2663

برخی از موارد حتی به طور فوری پس از شروع. با اين وجود دانش در مورد اثرات لکنت زبان کودکان بر روی والدينشان به خاطر 

( در مطالعه ای 2616کمبود شواهد پژوهشی تا کنون مورد بررسی قرار نگر فته است. اخیر در مطالعه ای النگوين، پاکمن و اونسلو )

دادند فراوان ترين واکنش کودکان به لکنت عبارت است از ناکامی مرتبط با لکنتشان، کناره گیری، کاهش يا تغییر برونداد  نشان

درصد(. پربسامد ترين  3/23کالمی و اجتناب. پر بسامدترين واکنش گزارش شده برای همساالن عبارت بوده از مسخره کردن )

رت بوده از اضطراب يا نگرانی، بالتکلیفی در مورد اينکه چه کاری بايد انجام دهند، واکنش والدين به لکنت کودکانشنان عبا

ناکامی، غمگینی، خودشرمسارس)ترس از اينکه آنها باعث لکنت زبان کودکانشان شده اند(، صرف زمان برای گوش دادن، منتظر 

 و دقیق نگاهیای تغییر دادن کودکانشان. شدن جهت خاتمه صحبت کودکشان، تغییر کالم خودشان و درخواست از کودکان بر

ژنتیکی،  مسائل چون عللی وجود کنار که در دهد می نشان رفتاری يا گفتاری اختالالت کودکان دارای مشکل به جانبه همه

 اًدائم که می کند. والدينی میان بازی اين در را ای ويژه نقش خانواده اصلی اختالل، محیط علل عنوان و... به شناختی عصب

 را نفس به اعتماد ی اضطراب، ترس، کاهش زمینه کنند می تحقیر لکنتش خاطر به تنها را او کنند و می سرزنش را خود کودک

 نمی او به تنها کمکی نه کودک به لکنت از جلوگیری برای دستورات اجباری دادن با کودک نمايند. تحقیر می کودک فراهم در

 از حداقل توانايی و مشکل هر با کودک نمايد. پذيرفتن می مبدل جا همه از شده رانده و تنهايیاحساس  با فردی را به او بلکه کند

 می به راحتی را او مادرش و پدر نکند قبول را او کس هیچ که اگر آورد می بوجود کودک در را احساس اين سوی خانواده

(. با اين وجود تا کنون مطالعه ای صورت  1353، مهرعلیان و شفیعی (بود خواهند او ادامه زندگی برای مطمئنی گاه تکیه و پذيرند

نگرفته است که نشان دهد با توجه به اينکه زمینه های بیولوژيک اين اختالل بسیار ناچیز است آيا اضطراب شديد و مشکالت 

ابراين پژوهش حاضر در صدد روانشناختی خود والدين می تواند از عوامل شکل دهنده يا نگهدارنده اين اختالل باشد يا خیر؟ بن

است تا با پاسخ گويی به اين سوال زمینه توجه بیشتر به اين حوزه و ترغیب پژئوهشگران بعدی در اين حوزه نخستین گام را در اين 

 راستا بردارد. 

                                                           
1. Onslow, Harrison & Jones 
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 روش

عادی و ان آموزپژوهش حاضر را کلیه والدين دانشجامعه روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی مقايسه ای می باشد. 

 از آن رانفر  36بود که  آزمودنی 06مشتمل بر  ی آمارینمونهتشکیل می دهند. دچار لکنت دوره ابتدايی شهر همدان  آموزاندانش

 ) بدون لکنت ( تشکیل می دادند. عادی آموزان والدين دانش نفر 36دچار لکنت و آموزان دانشوالدين 

هدفمند در دسترس )مراجعه کنندگان به کلینیک  گیریوديت در نوع پژوهش از روش نمونهخاطر محد های لکنتی بهانتخاب نمونه

 . استفاده شد چند مرحله ای از بین مدارس ابتدايی شهر همدانگفتار درمانی ( و والدين عادی به طور تصادفی 

آموز دوره ابتدايی از بود که دارای دانشوالد عادی (  36لکنتی و  36والد ) 06در اين پژوهش جهت جمع آوری اطالعات نیاز به 

پیش دبستانی تا کالس پنجم باشند که والدين لکنتی به صورت در دسترس از والدين مراجعه کننده به کلینیک های گفتار درمانی 

یح است شهر همدان بودند که برای نخستین بار جهت رفع مشکل لکنت کودکشان مراجعه کرده بودند انتخاب شدند. الزم به توض

که از انتخاب والدينی که قبال کودک آنها مقداری از پروسه درمان را طی کرده بود اجتناب شد و در ابتدای هر جلسه توضیحات 

الزم در مورد چگونگی پر کردن پرسشنامه و هدف تحقیق به آنها داده شد تا رضايت آنها کسب گردد. پس از توضیح دادن 

و ناحیه  1شد که پرسشنامه را تکمیل کنند. والدين عادی از مدارس ابتدايی شهر همدان ) ناحیه  اهداف پژوهش از آنها خواسته می

( به صورت تصادفی انتخاب گرديد. از بین مناطق آموزشی شهر همدان يک منطقه به صورت تصادفی انتخاب شد و سپس از بین  2

سرانه به طور تصادفی انتخاب گرديد و باز هم به طور تصادفی از مدارس ابتدايی همان منطقه ی سه دبستان دخترانه و سه دبستان پ

هر مدرسه يک کالس انتخاب شد سپس با هماهنگی با مربی بهداشت مدرسه ودادن توضیحات پرسشنامه همراه با دستورالعمل پر 

را به والدين خود بدهند و  آموزان خواست که آنهاکردن پرسشنامه ها آن را داخل پاکت گذاشته و مربی بهداشت مدرسه از دانش

 پس از تکمیل مجددا به مربی بهداشت مدرسه باز گردانند. 

در اين پژوهش جهت تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین، انحراف معیار و.... و روش های آمار 

 استنباطی يعنی تحلیل واريانس چند متغیره استفاده شد. 

 ابزار پژوهش

( 1233سوال برای ارزشیابی عالئم روانشناختی است و ابتدا توسط دروگاتیس و همکاران ) 26: اين آزمون دارای SCL-90مون آز

(. اين آزمون دارای نه بعد عالمت های بیماری و سه شاخص 1355تهیه شد )فتحی آشتیانی،  1230معرفی و فرم نهايی آن در سال 

ايات جسمانی، وسواس، حساسیت در روابط بین فردی، افسردگی، اضطراب، خصومت، کلی است. ابعاد اين آزمون شامل: شک

هراس، افکار پارانويیدی، روان گسستگی، شاخص سالمت کلی، ناراحتی نشانه های مثبت، و جمع نشانه های مثبت است. 

( 33/6ل برای روان گسستگی )( و حداق26/6( ضريب آلفای اين آزمون را حداکثر برای افسردگی )1230دراگوتیس و همکاران )

به دست آمد. پژوهش های مختلف بیشترين پايای آن را  26/6تا  35/6گزارش کرده اند. پايايی بازآزمايی خرده مقیاس ها نیز از 

 ( گزارش کرده اند )فتحی آشتیانی(.30/6( و کمترين را مربوط به هراس )35/6مربوط به افسردگی )
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 اسالمی اهواز آزاد دانشگاه و چمران شهید دانشگاه دانشجويان را روی روانی عالئم شده نظر تجديد فهرست ( 1330 رضاپور)

 اقتضای کدام به هر و است گرفته قرار استفاده مورد کشور داخل و تحقیقات خارج در مکرراً نامه پرسش اين. نمود هنجاريابی

و دامنه ضرايب آن در داخل  26/6تا  33/6خارج از کشور بین دامنه ضرايب آن در که اند نموده تعیین را آن اعتبار خود پژوهش

 گزارش شده است که اين ضرايب رضايت بخش می باشد. ضرايب روايی پرسش نامه فوق در تحقیقات 26/6تا  53/6کشور بین 

 (.  1332گزارش شده است )همايی،  00/6تا  23/6 بین کشور داخل و در تحقیقات 33/6تا  30/6 بین خارج

 یجنتا

نفر والد شرکت کننده  36نفر زن بودند و از  15نفر مرد و  12نفر والد کودکان فاقد لکنت شرکت کننده در پژوهش  36از 

نفر زن بودن که از لحاظ جنسیت شرکت کنندگان در پژوهش گروه ها تقريبا مشابه به  10نفر مرد و  14کودکان دارای لکنت 

نفر بیش از دو فرزند  2فرزند و  2نفر دارای  15آموزان دارای لکنت تک فرزند بودند، نفر از والدين دانش 13يکديگر هستند. 

فرزند بودند که از  4نفر دارای بیش از  4نفر دو فرزند و  14آموزان فاقد لکنت تک فرزند، نفر از والدين دانش 12داشتند، همچنین 

 56آموزان لکنتی زير ديپلم، در صد از والدين دانش 36تحصیلی نیز اين لحاظ نیز دو گروه تقريبا مشابه به هم هستند. از لحاظ 

 25آموزان فاقد لکنت درصد نیز دارای تحصیالت باالتر بودند و در گروه والدين دانش 26درصد فوق ديپلم و لیسانس بودند و 

انس بودند. الزم به ذکراست که میانگین درصد نیز باالتر از لیس 15درصد دارای تحصیالت ديپلم تا لیسانس و  06درصد زير ديپلم، 

و  3/34آموزان فاقد لکنت و میانگین سنی والدين دانش 5/5با انحراف استاندارد  0/35آموزان دارای لکنت زبان سنی والدين دانش

 بود.  3/3انحراف استاندارد 

 . میانگین و انحراف معیار نمرات والدین عادی و لکنتی1جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد گروه متغیر ها

 شکايات جسمانی
 30/3 5/21 36 والدين لکنتی

 1/0 03/15 36 والدين عادی

 اجباری –وسواس 
 55/0 23/26 36 والدين لکنتی

 5/4 23/21 36 والدين عادی

 حساسیت در روابط متقابل
 24/0 0/15 36 والدين لکنتی

 33/5 23/26 36 والدين عادی

 افسردگی
 35/4 53/13 36 ين لکنتیوالد

 12/4 03/13 36 والدين عادی

 04/4 02/15 36 والدين لکنتی اضطراب
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 43/3 13/25 36 والدين عادی

 پرخاشگری
 23/3 00/21 36 والدين لکنتی

 33/5 22/24 36 والدين عادی

 ترس مرضی
 23/4 33/12 36 والدين لکنتی

 53/4 23/15 36 والدين عادی

 نوئیدیافکار پارا 
 25/5 52/13 36 والدين لکنتی

 65/3 23/11 36 والدين عادی

 روان گسسته گرايی

 

 35/2 53/5 36 والدين لکنتی

 14/3 4/16 36 والدين عادی

در ادامه جهت مقايسه متغیرهای وابسته در گروه ها از آزمون تحلیل واريانس چند متغیره استفاده می شود. بااطمینان از وجود شروط 

های، مورد نیاز اجرای تحلیل واريانس چند متغیره نظیر شرط نرمالیتی داده ها با آزمون ناپارامتريک کولموگراف ا مفروضهي

(، شرط همسانی واريانس ها با آزمون لِون و شرط همسانی کوواريانس ها با آزمون ام باکس، تحلیل واريانس K-Sاسمیرونف )

 چند متغره انجام شد. 

 واریانس چند متغیره برای تحلیل تک تک متغیر های وابسته در بین گروه های مورد بررسی . تحلیل3جدول 

سطح  SS DF MS F متغیرها

 معناداری

 اندازه اثر

 65/6 635/6 22/3 20/143 1 20/143 شکايات جسمانی

 65/6 624/6 33/5 00/100 1 00/100 اجباری –وسواس 

 15/6 661/6 02/12 15/225 1 15/225 حساسیت در روابط متقابل

 15/6 662/6 02/16 35/033 1 35/033 افسردگی

 15/6 661/6 31/13 35/363 1 35/363 اضطراب

 25/6 661/6 03/12 20/143 1 20/143 پرخاشگری

 14/6 663/6 55/2 35/43 1 35/43 ترس مرضی

 65/6 650/6 64/3 00/41 1 00/41 افکار پارا نوئیدی

 62/6 613/6 62/0 35/32 1 35/32 روان گسسته گرايی
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(، حساسیت در F ،624/6>P=33/5اجباری ) -همانطور که نتايج جدول فوق نشان می دهد بین گروه ها در متغیرهای وسواس

(، پرخاشگری F ،661/6>P=31/13(، اضطراب )F ،662/6>P=02/16(، افسردگی )F ،661/6>P=02/12روابط متقابل )

(03/12=F ،661/6>Pترس مر ،)( 55/2ضی=F ،663/6>P( روان گسسته گرايی ، )62/0 =F ،613/6>P تفاوت معنادار وجود )

( تفاوت معناداری وجود F ،650/6>P= 64/3( و افکار پارانوئیدی )F ،635/6>P= 22/3دارد و در متغیرهای شکايات جسمانی)

 ندارد

 بحث و نتیجه گیری

اجباری ، حساسیت در روابط متقابل، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری،  -واسيافته های اين پژوهش نشان داد که در متغیرهای وس

آموزان فاقد لکنت تفاوت معنادار آموزان دارای لکنت نسبت به والدين دانشترس مرضی و روان گسسته گرايی در والدين دانش

(  2613( و بیلبی و همکاران ) 2664) ( وکلمپاس و همکاران 2616وجود دارد. که اين نتايج با يافته های النگوين و همکاران)

 ( نیز هماهنگ است. 1356( و مهرابی زاده هنرمند )1350هماهنگ می باشد. اين يافته ها با يافته های پژوهش نريمانی )

حساس وقتی والدين برای اولین بار می فهمند فرزندشان ناتوانی دارد احساسات زيادی را تجربه می کنند که شايد رايج ترين آنها ا

؛ 2665گناه باشد اين واکنش می تواند به اين دلیل روی دهد که علل اغلب ناتوانی شناخته شده نیست ) نقل ازدانیل پی و همکاران، 

(. برخی از والدين که از فرونشاندن عصبانیت خود ناتوان هستند به بهانه های من درآوردی  1326ترجمه علیزاده و همکاران 

ه های مختلف تنبیه می کنند فحاشی، کتک زدن، محرومیت از غذا، بیرون رادن از منزل، حبس در اتاق و کودکان خود را با شیو

 (.1355نظاير آن می تواند منجر به لکنت شود ) فرهمند پور، 

ه او کودک با مشاهده مشاجرات در خانواده، عالوه بر وحشت، احساس ناامنی خواهد کرد. از نظر کودک چه با او دعوا کنید و چ

ناظر دعوای شما باشد يک مفهوم دارد و احساس ترس + احساس ناامنی. گاهی اوقات لکنت کردن فريادی برای کمک خواستن 

 (.  1332، ترجمه جلیله وند 1224است که به او اجازه دهید آزادانه به روشی که خوش می خواهد رشد میکند ) کارل، ديل 

( نشان می دهد که بسیاری از والدين از لحاظ هیجانی  2613؛ بیلی و همکاران، 2616و، نتايج پژوهش ها )النگوين، پاکمن، انسل

تحت تاثیر لکنت زبان کودکانشان قرار می گیرند. والدين گزارش کرده اند که واکنش های هیجانی و پاسخ های آنها به لکنت 

آنها نامطلوب است آنها غمگین می شوند و احساس زبان همیشه خیلی مطلوب نیست و زمانی که آنها درمی يابند که پاسخ های 

گناه و شرم می کنند. شرمندگی و احساس گناه والدين همچنین با اين باور در ارتباط است که آنها باعث ايجاد لکنت در 

به  کودکانشان شده اند و اين واقعیت که آنها گاهی اوقات آرزو می کنند که کودکانشان صحبت بدين صورت را متوقف کنند

طوری که ديگر مجبور به شنیدن لکنت زبان کودکشان حتی يکبار هم نشوند. والدين معتقدند که لکنت روی آينده کودکشان، 

 اعتماد به خود، روابط اجتماعی و اينکه کودکشان مسخره به نظر برسد يا اينکه از لحاظ هوشی ناتوان تر به نظر برسد. 

ه واکنش های يک مادر به لکنت زبان اولیه کودکش است. من سعی می کنم واکنش های نقل قول متقاعد کننده زير توصیف کنند

هیجانی در مقابل کودکم نشلن ندهم اما زمانی که او در آغاز شروع به لکنت زبان کرد من در شک بودم. باورم نمی شد، گیج و 
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ی توانم آن را تثبیت کنم؟ آيا او برای مدرسه خوب مبهوت بودم. شگفت زده بودم از اينکه چگونه اين اتفاق رخ داده است؟ آيا م

خواهد شد و.... فراوان ترين واکنش های خلقی گزارش شده توسط والدين عبارتند از: اضطراب يا نگرانی، بالتکلیفی در مورد 

اينکه آنها باعث  )ترس از 1اينکه چه کاری بايد انجام دهند زمانی که کودک آنها لکنت دارد، ناکامی، غمگینی، خود خوارسازی

، ارتباط موثر، داشتن روابط 2لکنت زبان کودکشان شده اند(. والدين در باره توانايی کودکانشان در زمینه های اطمیان به خود

رضايت بخش اجتماعی، يا موضوعی برای تمسخر ديگران شدن و تفسیر نادرست از توانمندی های هوشی آنها نگران هستند. 

است با عدم توانايی در فهم سخنان کودک، و قادر نبودن به ثابت کردن مشکل برای کودک. والدين  ناکامی همچنین مرتبط

همچنین گزارش کرده اند که ناراحتی يا ناکامی کودک باعث می شود آنها احساس آشفتگی و همچنین ناکامی کنند )النگوين، 

کودکانشان هستند که برای صحبت کردن تقال می کنند و نیز  (. والدين گزارش کرده اند که زمانی که شاهد2616پاکمن، آنسلو، 

برای او ناراحت شدم زمانی که او راديدم درحال تقال است تا "دوستانشان از آنها دورری می کنند، غمیگین می شوند. برای مثال 

ت می شوم زمانی که کودکان از او من ناراح". و "کلمه ای را بیان کند و يا زمانی که تشخیص می دهد قادر به بیان کلمه ای نیست

دور می شوند در حالی که او لکنت دارد. اگر جچه واکنش های زير با فراوانی کمتری گزارش شده اند اما بیان کننده گستره 

واکنش های والدين هستند. اين واکنش ها عبارتند از درماندگی، آشفتگی، مايوس شدن، ترس، افسردگی، واکنش قلبی تند در 

حظات لکنت کودکان، آرزو کردن اينکه کودکان بدون لکنت صحبت کنند. ، احساس شرم درباره واکنش های خلقیشان طول ل

 در رابطه با لکنت کودکان خود. 

آموزان دارای همچنین نتايج نشان داد که در متغیرهای شکايات جسمانی و افکار پارانوئیدی تفاوت معناداری بین والدين دانش

اقد لکنت وجود ندارد. به طور اختصاصی واکنش های خلقی مهمترين واکنش والدين به لکنت زبان کودکان است لکنت زبان و ف

(. افکار پارانوئید جز ويژگی های بارز اختالالت 2616که در زمینه يابی از آنها نقل شده است )النگوين، پاکمن، آنسلو، 

شکالت عمده والدين کودکان لکنتی در طیف اختالالت خلقی و سايکوتیک می باشد. در حالی که همانطور که گفته شد م

اضطرابی و ارتباطی قرار می گیرند بنابراين نتیجه بدست آمده برای پژوهشگر خیلی بدور از انتظار نبود و در پژوهشهای مرتبط نیز 

 در خصوص اين متغییر تفاوت معنا داری بین دو گروه ديده نشده است. 

تحقیق بیانگر اين است که لکنت زبان دارای اثرات بالقوه عاطفی، روانشناختی، و اجتماعی بر روی بسیاری از  به طور کلی نتیجه اين

والدين مراجعه کننده به کلینیک گفتار درمانی و همچنین فرزندانشان می باشد، به عبارتی اين تاثیر می تواند دو سويه باشد يعنی 

زبان در فرزندشان دچار استرس و نگرانی شوند و اين استرس و نگرانی را به فرزند خود نیز والدين برای اولین بار با مشاهده لکنت 

از طريق فشارهايی که بعضا ممکن است برای ادای صحیح کلمات بر فرزند خود وارد می کنند، منتقل کنند. مطالعات نشان داده اند 

اشد بلکه عکس آن نیز می تواند رخ دهد يعنی کودکان نیز می توانند بر که نه تنها والدين می توانند بر رشد فرزندشان تاثیر داشته ب

                                                           
1 . self-blame 

2 . self-confidence 
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والدين تاثیر بگذارد اين مفهوم به عنوان اثر متقابل نامیده می شود يعنی علت رفتار کودک و بزرگسال می تواند ناشی از يکی از 

 (. 1326ده و همکاران . ترجمه علیزا2665؛ نقل ازدانیل پی، 1233، 2، هارپر1اين دو متغییر باشد ) بل

از جمله محدوديت های پژوهش حاضر کوچک بودن نمونه آماری آن می باشد که اين امر باعث احتیاط در تعمیم يافته های 

پژوهش می شود. کم بودن منابع موجود در پژوهش از جمله متون تخصصی و مقاالت مرتبط با موضوع از ديگر محدوديت های 

ش صرفا به بررسی تاثیر لکنت زبان کودکان بر والدين آنها پرداخته است پیشنهاد می شود پژوهشگران اين پژوهش بود. اين پژوه

در مطالعات بعدی تاثیر لکنت زبان يکی از فرزندان را بر خواهران، برادران و ديگر اعضای خانواده مورد مطالعه قرار دهند. همچنین 

تعارضات کودکان لکنتی و گستره تعارضاتی که اين کودکان می توانند داشته پیشنهاد می شود تاثیر لکنت بر روی توانايی حل 

 باشند مورد بررسی قرار گیرد. 

 منابع

تهران:  (1351) (. ترجمه م. ر. نیکخو و ه. آواديس يانس. DSM-IV(. راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی)1224انجمن روانپزشکی آمريکا. )

 انتشارات سخن. 

( . اختالل های يادگیری ترجمه علیزاده . حمید ، همتی  2665. هاالهان، جان و . لويد ، جیمز . کافمن ، مارگارت پی . ويس ، الیزابت . مارتینز. )  دانیل پی

 (.1326علمدارلو . قربان ، رضايی دهنوی. صديقه ، شجاعی . ستاره . تهران : نشر ارسباران )

ر روی دانشجويان دانشگاه شهید چمرام و دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز. پايان نامه کارشناسی ارشد سنجش و ب SCL90رضاپور، محمد. هنجار يابی  

 . 1330اندازه گیری، تهران. دانشگاه عالمه طباطبايی. سال 

 (. اختالل نا روانی گفتار در کودکان، اصفهان : انتشارات عروج 1352شفیعی، بیژن. مهر علیان، زهزه ) 

 (، راز لکنت زبان، تهران : انتشارات نسل نو انديش. 1355ند پور، کامبخش )فرهم 

 ساله با 3-12 پذير تربیت ذهنی توان کم کودکان والدين روانی سالمت (. مقايسۀ1356) .مسعودی، میترا و نجاريان، بهمن هنرمند، مهناز؛ زاده مهرابی

 ، سال اول.  ثنايیاست کودکان فصلنامۀ. عادی کودکان والدين روانی سالمت

(. مقايسه سالمت روانی مادران کودکان استثنايی با سالمت روان مادران عادی. فصل نامه 1350نريمانی، محمد. آقامحمديان، حمید رضا. رجبی، سوران. ) 

 . 34و 33بهداشت روانی، شماره 

 (. زبان شناسی و آسیب شناسی زبان. تهران: هرمس. 1356نیلی پور، رضا) 

 روان سختی سر کننده تعديل نقش به توجه با روانی سالمت با اهواز دانشگاهی پیش مراکز دختران فشارزاهای رابطه (. بررسی1332). ، رضوانهمايی 

 . اهواز چمران شهید تربیتی، دانشگاه شناسی روان ارشد کارشناسی نامه پايان. ها آن در شناختی

 ناختی )ارزشیابی شخصیت و سالمت روان(. تهران: بعثت.(. آزمون های روانش1355فتحی آشتیانی، علی. )

 (. درمان لکنت در کودکان مدرسه رو ، ترجمه ناهید جلیله وند . تهران : انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ايران . 1332کارل و . ديل. )
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