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تأثیر آموزش مهارتهای ابرازمندی برخودکارآمدی در روابط بینفردی کودکان دارای لکنت زبان
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چکیده:
زمینــه :یکــی از شــایعترین اختاللهــای گفتــاری ،لکنــت اســت کــه موجــب اضطــراب وکمرویــی شــده و روابــط بینفــردی را محدود

میســازد .پژوهــش حاضــر بــه منظــور تأثیــر آمــوزش مهارتهــای ابرازمنــدی بــر افزایــش خودکارآمــدی در روابــط بینفــردی در
کــودکان پســر دارای لکنــت زبــان انجــام شــد.

روش :نــوع مطالعــه ،شبهآزمایشــی بــا طــرح پیشآزمون-پسآزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود .جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر

تمامــی کــودکان پســر دارای لکنــت زبــان پایــه چهــارم و پنجــم مراجعهکننــده بــه مراکــز گفتاردرمانی شــهر رشــت در ســال 1393-1394
بــود کــه از ایــن میــان  24نفــر بــه شــیوه در دســترس انتخــاب و بهصــورت تصادفــی در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل جایدهــی شــدند.

بــرای جمـعآوری دادههــا از پرسشــنامه خودکارآمــدی کــودکان در روابــط بینفــردی بــا همتایــان ویلــر و لــد( )1982اســتفاده شــد .پــس
از انجــام پیشآزمــون ،برنامــه آمــوزش طــی هشــت جلســه  1/5ســاعته بــر روی گــروه آزمایــش اجــرا شــد و در پایــان از هــر دو گــروه

پسآزمــون گرفتــه شــد .دادههــای بهدســت آمــده بــا روش آمــاری تحلیــل کوواریانــس تحلیــل شــد.

یافتههــا :نتایــج نشــان داد کــه آمــوزش مهارتهــای ابرازمنــدی توانســته اســت میــزان خودکارآمــدی در روابــط

بینفــردی( )1422/6و خردهمقیاسهــای بــا تعــارض ( )114/12و بــدون تعــارض ( )175/03را افزایــش دهــد (.)P< 0/001
نتیجهگیــری :بــه علــت اینکــه کــودکان دارای لکنــت زبــان تــرس و اضطــراب اجتماعــی خاصــی را در تعامــات اجتماعــی تجربــه

میکننــد ،افزایــش مهارتهــای ابرازمنــدی آنهــا میتوانــد بــه عنــوان یکــی از محورهــای مداخلــه و توانبخشــی آنهــا اســتفاده گــردد.
واژههای کلیدی :مهارتهای ابرازمندی ،روابط بینفردی ،لکنت زبان

مقدمه

دچــار اختــال و آســیب میگــردد ( .)3لكنــت زبــان 2نوعــی

ارتبــاط کالمــی ،بخــش مهمــی از زندگــی هــر روزه اســت

و بــر تعامــات هــر روزه مــا بــا دیگــران تأثیــر میگــذارد و از
طریــق آن ،تمــام شــبکههای اجتماعــی ،آموزشــی و شــغلی

ایجــاد وحفــظ میشــوند ( .)1ظرفیــت اســتفاده از زبــان بــه
منظــور برقــراری ارتبــاط بــرای روابــط بینفــردی ،موفقیــت

شــغلی و کیفیــت زندگــی حائــز اهمیــت اســت ( .)2گاهــی اوقــات

تواناییهــای زبانــی در انســان بــه علــل شــناخته یــا ناشــناخته

1- Email: psy_chatrmehr@yahoo.com

اختــال در روانــی گفتــار محســوب میشــود كــه از طریــق

وقفههــای غیــرارادی در جریــان گفتــار پیوســته مشــخص

میگــردد ( .)۴تقریبــ ًا از هــر صــد کــودک ،یــک نفــر دچــار

لکنــت زبــان اســت ( )۵و در ایــران حــدود  600تــا  700هــزار
نفــر از ایــن اختــال رنــج میبرنــد (.)۶

بزرگســاالن دارای لکنــت ممکــن اســت در معــرض خطــر

گســترش مشــکالت روانشــناختی ،هیجانــی و رفتــاری باشــند
( .)7ایــن احساســات و درد و رنــج حاصــل از آن ،احســاس

2- Stuttering
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سمیه چترمهر/1کارشناسی ارشد روانشناسی /دانشگاه گیالن

تعلیم و تربیت استثنایی

تأثیر آموزش مهارتهای ابرازمندی برخودکارآمدی در روابط بینفردی کودکان دارای لکنت زبان

ســرزنش خــود ،حقــارت و عــدم اعتمــاد بــه نفــس را بــه دنبــال

منفــی در مــورد صحبتکــردن را گســترش میدهنــد و ایــن

دارد ( .)8افــراد دارای لکنــت زبــان بــه جهــت تجربههــای

نگرشهــای منفــی در مــورد صحبتکــردن بــه نحوزیــادی بــا

کار میبرنــد .ایــن رفتارهــا و هراسهــا ســبب امتنــاع از ارتبــاط

بــه صحبتکــردن مرتبــط اســت ( .)15پژوهــش حیــدری

تلخــی کــه از لکنــت دارنــد ،بــه مــرور رفتارهــای اجتنابــی را بــه

افزایــش فراوانــی لکنــت ،هیجــان منفــی و ترسهــای مربــوط

1

افــراد دارای لکنــت از موقعیتهــای گفتــاری خــاص میترســند

عــدم شــکوفایی اســتعدادهای بالقــوه در معاشــرتهای اجتماعی

و تواناییهــای تحصیلــی میشــود ( .)9اریکســون و بــاک

معتقدنــد کــه نوجوانــان دچــار لکنــت زبــان ادراک ضعیفــی از
کفایــت اجتماعــی خــود داشــته ،دلهــره بــاال بــرای ارتباطــات

دارنــد و توســط همتایــان ،مــورد طعنــه و اذیــت واقــع میشــوند
و در نتیجــه ســعی میکننــد لکنتشــان را بــه صــورت یــک راز

نگــه دارنــد ( .)10از طــرف دیگــر خــود لکنــت زبــان نیــز باعــث

میشــود کــه موقعیتهــای اجتماعــی تحــتتأثیــر لکنــت زبــان
قــرار گرفتــه و ایــن افــراد از ایــن موقعیتهــا اجتناب کننــد (.)11
بنــا بــه گفتــه بلودســتین و برنســتین راتنــر )2008( 2افــرادی

و عواطــف  21فــرد دچــار لکنــت زبــان نشــان داد کــه بیشــتر

و دائمــا نگــران هســتند(.)8

یکــی از مؤلفههــای مهــم روابــط اجتماعــی و مهارتهــای

اجتماعــی ،ابرازمنــدی 3اســت ( .)16ابرازمنــدی بــه عنــوان

توانایــی یــک فــرد بــرای دفــاع از خــود و نیــز توانایــی نــه گفتن به

تقاضاهایــی کــه فــرد نمیخواهــد انجــام بدهــد ،در نظــر گرفتــه
میشــود .در دهههــای اخیــر مفهــوم ابرازمنــدی گســتردهتر

شــده اســت ،بهطوریکــه شایســتگی بینفــردی در تعارضــات

و توانایــی حفــظ روابــط را نیــز در بــر میگیــرد ( .)17بــه عبــارت

کــه لکنــت دارنــد اغلــب ممکــن اســت بــه لحــاظ اجتماعــی

دیگــر ،ابرازمنــدی ،رفتــاری اســت کــه فــرد را قــادر میســازد

موقعیتهــای گفتگــوی اجتماعــی اجتنــاب کننــد ( .)12بــه

واقعــی خــود را صادقانــه ابــراز کنــد و بــا توجــه نمــودن بــه حقوق

ناســازگار باشــند کــه ممکــن اســت آنهــا را برانگیــزد تــا از

بــدون هرگونــه اضطرابــی روی پاهــای خود بایســتد ،احساســات

عبــارت دیگــر ،کاهــش اعتمــاد بــه نفــس و وجــود تردیــد و

دیگــران ،حــق خــود را بگیــرد ( .)18بنا بــه گفته توننــد ()1991

در ارتباطــات گفتــاری و اجتماعــی ،نتیجــه دارا بــودن لکنــت

را میپذیــرد ،دارای عزتنفــس کافــی اســت ،احســاس،

تــرس در موقعیتهــای ارتباطــی و کاهــش تمایــل بــه شــرکت
میباشــد .ایــن امــر باعــث میشــود کــه فــرد دارای لکنــت

نســبت بــه افــراد بــدون لکنــت از ســامت روان و ســرزندگی

پایینتــری برخــوردار بــوده و نتوانــد عملکردهــای اجتماعــی
الزم را بــه نحــوی مناســب انجــام دهــد .عــاوه بــر ایــن ،فــرد

بــا گذشــت زمــان در اثــر دریافــت تجربههــای منفــی ناشــی از

لکنــت ممکــن اســت بــه مشــکالت عاطفــی مبتــا گــردد ( .)2از

طــرف دیگــر ،ایــن امــر منجــر بــه گســترش اضطــراب اجتماعی

میگــردد کــه بــه طــور جــدی زندگــی روزمــره را تحــت تأثیــر
قــرار میدهــد ()13؛ بــه طــوری کــه بــا ایجــاد اضطــراب در
فــرد ،توانایــی شــرکت در موقعیتهــای اجتماعــی را کاهــش

داده و حتــی اســتفاده از موقعیتهــای شــغلی و تحصیلــی را

نیــز تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ( .)14پژوهشهــا نشــان داده

کــه کودکانــی کــه لکنــت آنهــا تــداوم مییابــد ،نگرشهــای

4

فــرد ابرازمنــد ،مســئولیت رفتارهــا و انتخابهــای خــود
افــکار و نگرشــی مثبــت نســبت بــه خــود و دیگــران دارد و

رفتــارش بــا خــود و دیگــران صریــح و صادقانــه اســت(.)19
برخــی از کــودکان رفتارهــای ابرازمندانــه را یــاد نگرفتهانــد

و نمیتواننــد بــه صــورت ابرازمندانــه بــا اطرافیــان خــود تعامــل
داشــته باشــند برایــن اســاس ،مالحظــه میشــود کــه میــزان

عزتنفــس در ایــن کــودکان پاییــن اســت ( .)20بــه عقیــده
بیشــاپ )2006(5رفتارهــای مغایــر بــا ابرازمنــدی در روابــط
اجتماعــی افــراد اختــال ایجــاد کــرده و آنهــا را بــه ســوی اتخــاذ

رفتارهــایمنفعالنــهماننــدخجالتــیبــودنســوقمیدهــد(.)19
برنامــه آمــوزش ابرازمنــدی بــه عنــوان یکــی از مهارتهای

زندگــی ،بــرای بهبــود باورهــا و رفتــار ابرازمندانــه فــرد طراحــی

شــده اســت کــه میتوانــد بــه فــرد کمــک کنــد کــه چگونگــی
3- Assertiveness
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اجتماعــی میگــردد و درنهایــت منجر بــه خودپنداره نادرســت و

نصرآبــادی و همــکاران ( )1392بــا عنــوان شــناخت احساســات

تعلیم و تربیت استثنایی

تأثیر آموزش مهارتهای ابرازمندی برخودکارآمدی در روابط بینفردی کودکان دارای لکنت زبان

دیــدش نســبت بــه خــود را عــوض کنــد و بــه اعتمادبهنفــس

و ارتباطــات بینفــردی و بهزیســتی فــردی دســت یابــد

( .)21پژوهشهــای انجــام شــده در زمینــه کارایــی آمــوزش
ابرازمنــدی ،عزتنفــس ،تعامــات میانفــردی و مهارتهــای

ارتباطــی میانجامــد و اضطــراب اجتماعــی را کاهــش میدهــد

( .)22آرینــدل 1و همــکاران ( )1991در پژوهشهــای متعــدد

و متفاوتــی ،همبســتههای ابرازمنــدی را در نمونههــای بالینــی
و غیربالینــی مــورد بررســی قــرار دادنــد .آنهــا در هشــت

ابرازمنــدی بــر خودکارآمــدی در روابــط بینفــردی در کــودکان

دارای لکنــت زبــان میباشــد.

روش
پژوهــش حاضــر از نــوع شــبه آزمایشــی بــا طــرح پیــش

آزمــون  -پــس آزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود.

بــر ایــن اســاس ،قبــل از اجــرای برنامــه آمــوزش

بررســی نشــان دادنــد کــه بیــن رفتــار غیرابرازمندانــه بــا

مهارتهــای ابرازمنــدی ،آزمودنیهــای انتخابشــده در

درونــی (نظیــر انتقــاد افراطــی از خــود و احســاس گنــاه هذیانــی)،

خودکارآمــدی کــودکان در روابــط بینفــردی بــا همســاالن

ترسهــای اجتماعــی ،اضطــراب اجتماعــی ،پرخاشــگریهای

هــر دو گــروه در مرحلــه پیشآزمــون بــه وســیله پرسشــنامه

3

کمرویــی ،فقــدان اعتمــاد بــه خــود و عزتنفــس پاییــن

ارزیابــی شــدند .ســپس گــروه آزمایــش ،برنامــه مداخلــه را

غیرابرازمندانــه بــا رفتارهــای مســتقل ،خودبســندگی اجتماعــی،

دریافــت نکــرد .در پایــان ،هــر دو گــروه مجــدداًارزیابــی شــدند.

رابطــه وجــود دارد .همچنیــن آنهــا دریافتنــد کــه بیــن رفتــار

اعتمــاد بــه خــود و عزتنفــس بــاال رابطــه منفــی وجــود دارد

دریافــت کــرد ،در حالــی کــه گــروه کنتــرل هیچگونــه آموزشــی

جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش تمامــی کــودکان پســر دارای

( .)23در پژوهــش دیگــر بــا عنــوان رویکــرد شــناختی و هیجانی

لکنــت زبــان پایــه چهــارم و پنجــم ابتدایــی مراجعهکننــده بــه

ایــن نتیجــه رســیدند کــه ابرازمنــدی یــک کارکــرد فــردی

نــوع طــرح پژوهــش و همچنیــن کمیــاب بــودن کــودکان دچــار

کنــش ناموفــق ایــن ابــراز بــر اضطــراب ،افســردگی و اختــاالت

انتخــاب شــدند کــه بــه دلیــل افــت آزمودنــی ( ۴نفــر بــه علــت

تأثیــر آمــوزش مهارتهــای ابرازمنــدی بــر بهبــود روابــط

انصــراف از شــرکت در برنامــه آموزشــی) بــه  24نفــر کاهــش

در رابطــه بــا ابرازمنــدی ،آزایــس 2و همــکاران ( )1999بــه

مراکــز گفتاردرمانــی شــهر رشــت در ســال  93-94بــود .به علت

اســت کــه بــه ســازگاری در تعامــل اجتماعــی کمــک کــرده و

لکنــت در ســنین موردنظــر 30 ،نفــر بــه شــیوه در دســترس

شــخصیت میافزایــد ( .)24در پژوهشــی دیگــر تحــت عنــوان

نداشــتن مالکهــای ورود بــه پژوهــش و  2نفــر بــه علــت

بیــن همســاالن و عزتنفــس دانشآمــوزان دیرآمــوز،

یافتنــد .ایــن 2۴نفــر ب ـ ه شــیوه تصادفــی در دو گــروه  12نفــره

دســت یافتنــد کــه آمــوزش مهارتهــای ابرازمنــدی میتوانــد

تعییــن حجــم نمونــه بــر اســاس جــدول محاســبه نمونــه در

دیرآمــوز شــود (.)25

ورود بــه پژوهــش عبــارت بودنــد از بهــره هوشــی  85تــا 115

حســینخانزاده ،رحیمــی و اســتوی ( )1395بــه ایــن نتیجــه

آزمایــش و کنتــرل جایدهــی شــدند .الزم بــه ذکــر اســت مــاک

منجــر بــه بهبــود روابــط بیــن همســاالن در دانشآمــوزان

تحقیقــات آزمایشــی اســتیونز ( )1990بــوده اســت و مالکهــای

بنابرایــن آموختــن مهارتهــای ابرازمنــدی بــه کــودکان

(بــر اســاس مقیــاس هــوش وکســلر کــودکان) ،داشــتن اختــال

دوســتان بهتــر پذیرفتــه شــوند و ایــن امــر باعــث افزایــش

پرسشــنامه ســنجش شــدت لکنت زبــان رایلــی و محدودیت در

دارای لکنــت زبــان میتوانــد بــه آنهــا کمــک کنــد تــا در گــروه

عزتنفــس آنهــا میشــود و بــه دنبــال آن عزتنفــس بــاال

میتوانــد موجــب افزایــش پیشــرفت تحصیلــی ،ابرازمنــدی
و اعتمــاد بــه خــود در آنهــا شــود .در ایــن راســتا ،هــدف

لکنــت زبــان بــر اســاس تشــخیص آسیبشــناس زبــان و گفتار و

روابــط بینفــردی بــر اســاس پرسشــنامه خودکارآمدی کــودکان

در روابــط بینفــردی بــا همســاالن ویلــر و لــد  ،دارا بــودن ســن
4
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ابرازمنــدی حاکــی از ایــن بودهانــد کــه ابرازآمــوزی بــه بهبــود

از پژوهــش حاضــر مطالعــه تأثیــر آمــوزش مهارتهــای

تعلیم و تربیت استثنایی

تأثیر آموزش مهارتهای ابرازمندی برخودکارآمدی در روابط بینفردی کودکان دارای لکنت زبان

بــر حســب درآمــد و شــغل و نداشــتن مشــکالت همــراه دیگــر

اســتفاده از روش مؤلفههــای اصلــی بهدســت آمــد کــه در آن

ماننــد کمتوجهــی /بیشفعالــی و نظایــر آن .بــرای جم ـعآوری

مقــدار ضریــب  KMOبرابــر 0/90و مقــدار عــددی شــاخص %2

1

 P =0/0001معنــادار بــود .در بررســی پایایــی ایــن ابــزار بــا

اطالعــات از ابزارهــای زیــر اســتفاده شــد:

( ،1994نســخه ســوم) :ایــن آزمــون بــه ســنجش شــدت لکنت
در کــودکان پیشدبســتانی ،دبســتانی و بزرگســاالن میپــردازد

و لکنــت را از ســه بعــد فراوانــی ،دیــرش و رفتارهــای فیزیکــی

همــراه مــورد ســنجش قــرار میدهــد .نتایــج پژوهــش بختیــار و

همــکاران حاکــی از آن بــود کــه در دو بخــش ایــن آزمــون شــامل

فراوانــی و دیــرش لکنــت ،بیــش از  %80توافــق میانفــردی و

درونفــردی وجــود دارد( .)26در پژوهــش رایلــی (،)2009
ســطح توافــق درونفــردی در مــورد فراوانــی لکنــت  0/91و

توافــق میانفــردی 0/93بــود .پایایــی درونفــردی در مــورد
دیــرش ،تقریب ـ ًا برابــر بــا توافــق درونفــردی فراوانــی لکنــت،

اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونباخ ،مقــدار آن بــرای کل مقیاس

برابــر  ،0/87بــرای خردهمقیــاس موقعیــت بدونتعــارض

برابــر بــا  0/78و بــرای خردهمقیــاس موقعیــت تعارضآمیــز،

برابــر  0/83بــود .پایایــی مربــوط بــه خردهمقیاسهــای

موقعیتهــای تعارضآمیــز در نســخه اصلــی ایــن آزمــون
برابــر بــا  0/85و بــرای موقعیتهــای بدونتعــارض برابــر بــا

 0/73بــه دســت آمــد .آلفــای کرونبــاخ مربــوط به مقیــاس کل،
برابــر بــا  0/85محاســبه شــد (.)27

در پژوهــش حاضــر بــرای آمــوزش مهارتهــای ابرازمندی

از بســته آموزشــی مهارتهــای ابرازمنــدی کــه بخشــی از

امــا میــزان توافــق میانفــردی در مــورد دیــرش لکنــت برابــر بــا

برنامــه درســی جامــع مهارتهــای اجتماعــی اســت ،اســتفاده

از  0/60تــا  0/97درصــد بــا میانگیــن  0/86بــود؛ در صورتــی

دوره مربــوط تحــت نظــارت اســتاد راهنمــا و مشــاور پایاننامــه

 0/96بــود .پایایــی درونفــردی رفتارهــای فیزیکــی ایــن آزمون
کــه پایایــی میانفــردی آن برابــر بــا  0/88بــه دســت آمــد .در
اجــرای ایــن آزمــون ،فراوانــی ،دیــرش و رفتارهــای فیزیکــی

همــراه لکنــت هریــک بــه طــور جداگانــه محاســبه میگردنــد و
درنهایــت نمــره کلــی آزمــون از مجمــوع نمــرات مذکــور تعییــن

میشــود (.)26

 -2پرسشــنامه خودکارآمــدی کــودکان در روابــط بینفــردی

شــده اســت ( )28کــه بــر اســاس آن پژوهشــگر پــس از گذراندن
مهارتهــای ابرازمنــدی را طــی  10جلســه  1/5ســاعته ،دو
جلســه در هفتــه در قالــب برنامههــای زیــر بــه کــودکان دارای

لکنــت زبــان در گــروه آزمایشــی آمــوزش داد:

جلســه اول :آشــنایی و ارزشــیابی اولیــه؛ جلســه دوم:

ابرازمنــدی بــرای ورود بــه جمــع همســاالن ،ابرازمنــدی بــرای

ورود بــه جمــع بزرگســاالن؛ جلســه ســوم :توانایی حــرفزدن در

بــا همتایــان (ویلــر و لــد :)1982 ،ایــن مقیــاس شــامل 22

جمــع کالس و ســایر گروههــا ،ابرازمنــدی بــرای شــروع گفتگــو با

خودکارآمــدی کــودکان کالسهــای ســوم تــا پنجــم ابتدایــی

ســایر فعالیــت هــا ،جــرأت نــه گفتــن؛ جلســه پنجم :پاســخدهی

گویــه اســت و توســط ویلــر و لــد ( )1982بــه منظــور بررســی
در روابــط اجتماعــی کــه بــا همتایــان خــود دارنــد ،طراحــی

افــراد مختلــف؛ جلســه چهــارم :دعــوت همســاالن به بــازی و یا
مناســب بــه انتقــادات دیگــران ،توانایــی اظهارنظــر مخالــف؛

گردیــده اســت .پاســخهای آزمــون بــر روی یــک مقیــاس ۴

جلســه ششــم :معرفــی خــود بــه افــراد جدیــد بــدون اضطــراب،

خیلیدشــوار) تنظیــم شــده اســت .ایــن پرسشــنامه شــامل دو

فعالیتهــای گروهــی بــدون دعــوت از او ،داشــتن اعتمادبهخــود

بدونتعــارض میباشــد .در پژوهــش حســین چــاری ()1386

واکنــش مناســب بــه هنگام برخــورد نامناســب بزرگترها؛ جلســه

درجــهای در طیــف لیکــرت (خیلــی آســان ،آســان ،دشــوار و

خردهمقیــاس موقعیتهــای تعارضآمیــز و موقعیتهــای

عــاوه بــر روایــی محتــوا کــه از طریــق نظرخواهــی از متخصصان

امــر بهدســت آمــد ،روایــی ســازه از طریــق تحلیــل عوامــل بــا

2- Riley`s Stuttering Severity Instrument
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دعــوت کــردن دوســتان بــه خانــه خــود؛ جلســه هفتــم :ورود بــه

در تعامــل بــا جنــس مخالف؛ جلســه هشــتم :دفاع از حــق خود،

نهــم :بیــان جملههــای مثبــت دربــاره خــود ،داوطلــب شــدن

بــرای انجــام فعالیتهــای مختلــف ،داشــتن اعتمادبهخــود
در ســایر فعالیتهــای اجتماعــی؛ جلســه دهــم :جمعبنــدی
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 -1پرسشــنامه ســنجش شــدت لکنــت زبــان رایلــی

در آزمــون کرویــت بارتلــت برابــر بــا  2/2421بــود که در ســطح

تعلیم و تربیت استثنایی

تأثیر آموزش مهارتهای ابرازمندی برخودکارآمدی در روابط بینفردی کودکان دارای لکنت زبان

مطالــب ،بازنگــری و مــرور مباحــث مطــرح شــده در جلســات
پیشــین و ارزشــیابی (انجــام پسآزمــون).

دادههــای بــه دســت آمــده بــا روشهــای آمــاری توصیفــی

کوواریانــس تــک متغیــری و چندمتغیــری تجزیــه و تحلیل شــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه از تمامــی کــودکان شــرکتکننده در ایــن

مطالعــه و والدیــن آنهــا رضایتنامــه کتبــی گرفتــه شــد.

بــر افزایــش نمــره کل خودکارآمــدی در روابــط بینفــردی

آزمودنیهــا از تحلیــل کوواریانــس تکمتغیــره اســتفاده شــد.
بــرای ایــن کار مفروضههــای اســتفاده از ایــن روش بررســی

میگــردد .ابتــدا همگنــی شــیب خــط رگرســیون مــورد بررســی
قــرار گرفــت کــه نشــان داد تعامــل بیــن شــرایط و پیشآزمــون

معنــادار نیســت ( .)=4F/479 ،P> 0/426در نتیجــه دادههــا از

همگنــی شــیب رگرســیون حمایــت نمودنــد .ســپس بــه منظــور

یافته ها

بررســی یکســانی واریانــس متغیــر وابســته از آزمــون لویــن
اســتفاده شــد و فــرض همگنــی خطاهــای هــر دو گــروه بــرای

در جــدول شــماره  1شــاخصهای توصیفــی متغیرهــای

نمــره روابــط بینفــردی تأییــد گردیــد ( .)p<0/05بنابرایــن،

گــزارش شــدهاند .همچنیــن بــرای بررســی هنجــار بــودن توزیــع

واریانــس متغیــر وابســته ،شــرایط آزمــون تحلیــل کوواریانــس

پژوهــش در پیشآزمــون و پسآزمــون بــه تفکیــک گروههــا

متغیرهــا در پیشآزمــون و پسآزمــون از آزمــون کالموگــروف

 -اســمیرنف اســتفاده شــد .مقادیــر  pبزرگتــر از  0/05نشــانگر

هنجــار بــودن توزیــع متغیرهــا میباشــد.

جدول -2نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تکمتغیره نمره پسآزمون خودکارآمدی

آماره
منبع تغییرات

پیشآزمون

تحلیل کوواریانس با کنترل
مقادیر پیشآزمون

644.108

تعارضآمیز

پیشآزمون

گروه

مجموع مجذورات 1422.594

درجه آزادی
1
1

پیشآزمون

بدون تعارض

پیشآزمون

خطا

159.725

21

خودکارآمدی در روابط بینفردی با
همتایان

پیشآزمون
پیشآزمون

کنترل

47.083

5.853

0.650

0.971

میانگین
مجذورات

آزمایش

66.083

6.229

0.624

0.831

1422.594

کنترل

47.666

7.049

0.564

0.909

644.108

آزمایش

52.166

9.163

0.605

0.857

7.606

کنترل

27.166

3.099

0.508

0.958

F

آزمایش

36.833

2.657

0.594

0.872

1422.594

کنترل

28.083

3.895

0.701

0.710

644.108

آزمایش

30.000

4.572

0.557

0.916

سطح معناداری

کنترل

19.916

3.654

0.708

0.699

0/000

آزمایش

29.250

3.792

0.560

0.912

0/000

کنترل

19.583

4.399

0.767

0.598

0.899

آزمایش

22.166

5.390

0.514

0.954

0.801

گروه

میانگین

انحراف
استاندارد

K-S Z

p

ضریب ایتا

تفکیک گروههای آزمایش و کنترل (تعداد= 24نفر)

متغیر

تکمتغیــره برقــرار گردیــد.

در روابط بینفردی در دو گروه آزمایش وکنترل

جدول -1شاخصهای توصیفی متغیر پژوهش و آزمون کالموگروف -اسمیرنف به

وضعیت

بــا توجــه بــه همگنــی شــیب رگرســیون و همینطــور یکســانی

همانطــور کــه در جــدول  2مشــاهده میشــود ،پــس

از حــذف اثــر نمــره پیشآزمــون ،نتایــج نشــان داد کــه اثــر
آمــوزش ابــراز وجــود بــر افزایــش نمــره کل خودکارآمــدی

در روابــط بینفــردی معنــادار اســت (.(F=1422.594> 0/000

, df=1/21 , P.انــدازه اثــر 0/89نیــز نشــان میدهدکــه ایــن

تفــاوت در جامعــه بــاال اســت .آمــاره Fپیشآزمــون نیــز

( )644.108میباشــدکه در ســطح  0/0001معن ـیدار اســت.
ایــن یافتــه نشــان میدهدکــه پیشآزمــون تأثیــر معنــیداری

سال هجدهم ،شماره  ،1پیاپی 1397| 150
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ماننــد میانگیــن و انحــراف اســتاندارد و روش اســتنباطی تحلیــل

بــرای بررســی تأثیــر آمــوزش مهارتهــای ابرازمنــدی

تعلیم و تربیت استثنایی

تأثیر آموزش مهارتهای ابرازمندی برخودکارآمدی در روابط بینفردی کودکان دارای لکنت زبان

بــر نمــرات پسآزمــون خودکارآمــدی در روابــط بینفــردی
دارد .بــرای بررســی اینکــه میانگیــن کــدام یــک از گروههــا در

پسآزمــون خودکارآمــدی در روابــط بینفــردی بیشــتر اســت،

آزمایــش وکنتــرل در خردهمقیاسهــای خودکارآمــدی در
روابــط بینفــردی (موقعیــت بــا تعــارض و موقعیــت بــدون

تعــارض) دارای تفــاوت معنــیدار

میباشــند›(Wilks› Wilks

اســتفاده شــد.

معن ـیداری وجــود دارد .در ادامــه ،نتایــج بررســی اثــرات بیــن

اســت کــه روش تصحیــح بنفرونــی بــرای بــرآورد میانگینهــا
میانگیــن گــروه آزمایــش در خودکارآمــدی در روابــط

بینفــردی( )64.594و میانگیــن گــروه کنتــرل()48.573

میباشــد .تفــاوت میانگیــن بیــن ایــن دوگــروه( )16.022اســت
کــه درســطح  0/0001معنــیدار اســت .بنابرایــن میتــوان
گفــت کــه میانگیــن گــروه آزمایــش در خودکارآمــدی در روابــط

مقیاسهــای خودکارآمــدی در روابــط بینفــردی ،تفــاوت
آزمودنیهــا (جــدول شــماره  )3نشــان داد کــه ابرازآمــوزی بــر

نمــره پسآزمــون خودکارآمــدی در روابــط بینفــردی در
موقعیــت با تعــارض و بدون تعارض معنـیدار بودنــد(.)P < /001

جدول -3اثرات بین آزمودنیها نمرات تحلیل واریانس چند متغیره با کنترل پیش

آزمون و تحلیل پس آزمون خردهمقیاسهای خودکارآمدی در روابط بینفردی در
گروه های آزمایش و کنترل

متغیرها

دوگــروه برابــر اســت .نتایــج آزمــون خـیدو بارتلــت نیــز بــرای

بررســی کرویــت یــا معن ـیداری رابطــه بیــن خردهمقیاسهــای
خودکارآمــدی در روابــط بینفــردی  23.876میباشــدکه

درســطح  0/0001معنـیدار اســت .بنابرایــن رابطــه معنیداری

بیــن ایــن خردهمقیاسهــا وجــود دارد .بــر ایــن اســاس میتــوان
از آزمــون تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری اســتفاده کــرد.

تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری نشــان داد کــه گــروه
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مجموع مجذورات
با تعارض

نتیجــه گرفــت کــه ماتریــس کواریانــس متغیرهــای وابســته در

بدون تعارض

معنــیدار نمیباشــد( .)0.182<p ,1.623=Fبنابرایــن میتــوان

درجه آزادی

شــد و مشــخص شــد کــه آمــاره  Fآزمــون امباکــس()1.623

318.978

در بیــن گــروه آزمایــش و کنتــرل از آزمــون امباکــس اســتفاده

388.916

بررســی برابــری ماتریــس کوواریانــس متغیرهــای وابســته

میانگین
مجذورات

همگنــی شــیب رگرســیون حمایــت نمــود .ســپس بــه منظــور

1

معنــادار نیســت ( .)=2F/741 ،P>0/812در نتیجــه داده هــا از

1

گرفــت کــه نشــان داد تعامــل بیــن شــرایط و پیشآزمــون

F

ابتــدا همگنــی شــیب خــط رگرســیون مــورد بررســی قــرار

388.916

ایــن کار مفروضههــای اســتفاده از ایــن روش بررســی گردیــد.

175.039

تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــره (مانکــوا) اســتفاده شــد .بــرای

0.897

بــر خــرده مقیاسهــای باتعــارض و بــدون تعــارض از آزمــون

گروه

318.978

همچنیــن بــرای تعییــن اثــر متغیــر مســتقل (ابرازآمــوزی)

0.851

دارای لکنــت زبــان افزایــش داده اســت.

سطح معناداری

ابرازمنــدی ،خودکارآمــدی در روابــط بینفــردی را در کــودکان

ضریب ایتا

کنتــرل اســت .بــا توجــه بــه ایــن یافتــه میتــوان گفــت آمــوزش

114.115

بینفــردی بــه صــورت معنــیداری بیشــتر از میانگیــن گــروه

بــرای بررســی اینکــه میانگیــن کــدام یــک ازگروههــا در

پسآزمــون بیشــتر اســت درجــدول  ۴میانگینهــای تصحیــح
شــده گــزارش شــده اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه روش

تصحیــح بنفرونــی بــرای بــرآورد میانگینهــا اســتفاده شــد.
جدول -4میانگینهای برآورد شده نهایی خرده مقیاسهای روابط بینفردی
متغیر

با تعارض

بدون
تعارض

گروه

میانگین

آزمایش

28.378

کنترل

20.788

آزمایش

36.190

کنترل

27.810

تفاوت
میانگین

خطای
استاندارد

سطح
معنیداری

7.590

0.711

0/000

8.381

0.633

0/000

بــا توجــه بــه جــدول  ۴میانگیــن گــروه آزمایــش در

خردهمقیاسهــای خودکارآمــدی در روابــط بینفــردی در

موقعیــت بــا تعــارض ( ،)28.378و بــدون تعــارض(،)36.190

و میانگیــن گروه کنتــرل نیز بــه ترتیــب ()27.810( ،)20.788؛
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میانگینهــای تصحیــح شــده گــزارش شــده اســت .الزم بــه ذکــر

 )0.000<p ,96.850=F ,0.089 =Lambdaحداقــل در یکــی ازخــرده

تعلیم و تربیت استثنایی

تأثیر آموزش مهارتهای ابرازمندی برخودکارآمدی در روابط بینفردی کودکان دارای لکنت زبان

تفــاوت میانگیــن بیــن ایــن دو گــروه نیــز ( )7.590و ()8.381

معنــا کــه ابرازمنــدی در افزایــش میانگیــن نمــره خودکارآمــدی در

بنابرایــن میتــوان گفــت کــه میانگیــن گــروه آزمایــش درخــرده

در ایــن راســتا نتایــج تحلیــل نشــان داد کــه آمــوزش مهارتهــای

بــا تعــارض ،و بــدون تعــارض بــه صــورت معنـیداری بیشــتر از

کــودکان پســر دچــار لکنــت زبــان دارد ،بهطــوری کــه کــودکان

گفــت ابرازآمــوزی باعــث افزایــش خودکارآمــدی در روابــط

نمــرات باالتــری را در نمــره کل آزمــون خودکارآمــدی کــودکان

اســت کــه همگــی درســطح  0/0001معنــیدار هســتند.

میانگیــن گــروه کنتــرل اســت .بــا توجــه بــه ایــن یافتــه میتــوان

بینفــردی کــودکان دارای لکنــت زبــان در موقعیتهــای بــا

تعــارض و بــدون تعــارض گردیــد.

بحث و نتیجه گیری
آمــوزش ابرازمنــدی یکــی از مباحــث مهمــی اســت کــه توجــه

زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده اســت .از ایــن روش هــم در

رفتاردرمانــی و هــم در بهبــود ســازگاری فــرد بــا محیــط اســتفاده

میشــود و طبعــ ًا باعــث خشــنودی و رضایــت فــرد از عملکــرد

خویــش میشــود کــه خــود ،زمینهســاز بهداشــت روانــی در افــراد

اســت؛ بنابرایــن یکــی از عوامــل مهــم در ارتبــاط بینفــردی ســالم،
داشــتن ابرازمنــدی اســت .افــراد بــا مهارتهــای ابرازمنــدی

ضعیــف هــم بــرای خــود و هــم دیگــران مشــکالت عدیــدهای را

بهوجــود میآورنــد .آمــوزش ایــن ویژگــی ،یــک شــیوه مداخلــه
ســاختیافته بــرای بهبــود روابــط اجتماعــی اســت .از ایــن روش
بــرای درمــان اختاللهــای اضطرابــی و ترسهــای مرضــی در

کــودکان ،نوجوانــان و بزرگســاالن اســتفاده میشــود .هــدف
ابرازآمــوزی ،ایجــاد توانایــی در فــرد بــرای رویارویــی واقعبینانــه

بــا موقعیتهــای بیرونــی کــه گاهــی تنشآفریــن و فشــارزا

هســتند ،مــی باشــد ( .)29از آنجــا کــه رفتــار تــوأم بــا ابرازمنــدی

در موقعیتهــای اجتماعــی و تحصیلــی کــودکان دارای لکنــت زبــان
از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت و توانمنــدی کــودکان دچــار

لکنــت زبــان در ایــن زمینــه میتوانــد موفقیــت آنــان در بســیاری

از جنبههــای زندگــی ،چــه تحصیلــی و چــه اجتماعــی را تحتتأثیــر

قــرار دهــد ،در ایــن پژوهــش تــاش شــد تــا تأثیــر ابرازآمــوزی
بــر خودکارآمــدی در روابــط بینفــردی کــودکان دارای لکنــت

زبــان مــورد بررســی قــرار گیــرد .در ایــن پژوهــش ،میانگیــن نمــره
خودکارآمــدی در روابــط بینفــردی قبــل و بعــد از مداخلــه ،در

گــروه آزمایــش تفــاوت معنــاداری نشــان داد( .)P < /001بدیــن

ابرازمنــدی تأثیــر معنــاداری بــر افزایــش روابــط بینفــردی
دچــار لکنــت زبــان در گــروه آزمایشــی نســبت بــه گــروه کنتــرل

در روابــط بینفــردی بــا همتایــان و خردهمقیاسهــای آن یعنــی

موقعیتهــای باتعــارض و بدونتعــارض در پسآزمــون نشــان
دادنــد کــه ایــن حاکــی از تأثیــر ابرازآمــوزی در افزایــش روابــط

بینفــردی در گــروه آزمایشــی بــوده اســت .پژوهــش حاضــر

بــا پژوهشهــای قبلــی مبنــی بــر اینکــه آمــوزش مهارتهــای
ابرازمنــدی موجــب افزایــش روابــط بینفــردی میشــود ،همســو
اســت (.)25 ،23 ،22 ،33 ،32 ،31 ،30

نتایــج پژوهــش صفــرزاده ( )1383بــا عنــوان تأثیــر آمــوزش

مهارتهــای زندگــی در افزایــش توانایــی تصمیمگیــری ،انتقــال
رســای پیــام ،احتــرام بــه حقــوق دیگــران ،خودشناســی ،توانایــی

بیــان محبــت ،توانایــی بیــان قاطــع بــر دانشآمــوزان مقطــع
متوســطه شــهر تهــران ،نشــان داد کــه آمــوزش مهارتهــای
زندگــی در برقــراری ارتبــاط اجتماعــی کارآمــد در دانــش آمــوزان

دختــر اول متوســطه مؤثــر اســت و باعــث افزایــش توانایــی
تصمیمگیــری ،انتقــال رســای پیــام و افزایــش بیــان قاطــع میگــردد

( .)30در پژوهــش دیگــری تحــت عنــوان تأثیــر ابرازآمــوزی

بــر خودکارآمــدی دانشآمــوزان دبیرســتانی دختــر در ایــران،

نوقابایــی و نیکوگفتــار بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه آمــوزش
مهارتهــای ابرازمنــدی موجــب افزایــش خودکارآمــدی شــده و
در تعلیــم و تربیــت کاربــرد دارد ( .)34در همیــن راســتا آزایــس

و همــکاران در پژوهشــی بــا عنــوان رویکــرد شــناختی و هیجانــی در
رابطــه بــا ابرازمنــدی ،بــه ایــن نتیجه رســیدند کــه ابرازمنــدی یک
کارکــرد فــردی اســت کــه بــه ســازشیافتگی در تعامــل اجتماعــی
کمــک کــرده و کنــش ناموفــق ایــن ابــراز بــر اضطــراب ،افســردگی

و اختــالهــای شــخصیت میافزایــد ( .)24همچنیــن در زمینــه
کارایــی ابرازآمــوزی ،لیــن و همــکاران نشــان دادند کــه ابرازآموزی

بــه بهبــود ابرازمنــدی ،عزتنفــس ،تعامــات میانفــردی و

مهارتهــای ارتباطــی میانجامــد و اضطــراب اجتماعــی را کاهــش

میدهــد کــه بــا نتایــج پژوهــش حاضــر همســو اســت (.)22
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مقیاسهــای خودکارآمــدی در روابــط بینفــردی در موقعیــت

روابــط بینفــردی در کــودکان دارای لکنــت مؤثــر بــوده اســت.

تعلیم و تربیت استثنایی

تأثیر آموزش مهارتهای ابرازمندی برخودکارآمدی در روابط بینفردی کودکان دارای لکنت زبان

در توجیــه ایــن یافتههــا میتــوان گفــت کــه آمــوزش شــیوههای

لکنــت زبــان دارای ارتبــاط بینفــردی آســیبدیدهای هســتند و

کــه بــا مشــکالت بیشــمار در ســازش بــا محیــط کالس درس

تمســخر و آزار و اذیــت همتایــان قــرار گیرنــد ،از تعامــل بــا آنهــا

ابرازمنــدی ،کمبــود مهارتهــای اجتماعــی دانشآموزانــی را

تصمیمگیــری ،ارتقــای توانایــی در حــل مســأله ،افزایــش توانایــی

تفکــر خالقانــه و نقادانــه و افزایــش برقــراری ارتبــاط مؤثــر و
ســازنده در روابــط میانفــردی از پیامدهــای مطلــوب ابرازآمــوزی

هســتند ( .)35بــه عــاوه ،در آمــوزش مهارتهــای ابرازمنــدی،
رفتارهــای مناســب اجتماعــی بــرای ابــراز و بیــان احساســات،

نگرشهــا و آرزوهــا ،نقطهنظــرات و عالیــق بــه کــودکان آموختــه
میشــوند تــا آنهــا بتواننــد بــه راحتــی و بــدون تــرس و نگرانــی،
باورهــا ،احساســات و عواطــف خــود را ابــراز کننــد (.)36

ن رو آمــوزش مهارتهــای ابرازمنــدی
اجتنــاب میکننــد ،از ایــ 

بــرای کمــک بــه ایــن کــودکان درجهــت ارتبــاط بینفــردی بــدون

تــرس و کمرویــی میتوانــد مؤثــر واقــع شــود .بــرای دســتیابی

بــه ایــن مهــم ،اتخــاذ برنامههــای منظــم بــرای شــکلدادن بــه
مهارتهــای ابرازمنــدی کــودکان دچــار لکنــت زبــان و ایجــاد

فرصتهــای تعاملــی و اجتماعــی مناســب بــرای حضــور فعــال ایــن
کــودکان در اجتمــاع و برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران ،امــری مهــم

اســت کــه نیازمنــد برنامهریــزی دقیــق میباشــد.

بهطــور کلــی یافتههــای پژوهــش حاضــر نشــانگر ایــن بــود

آمــوزش مهارتهــای ابرازمنــدی موجــب ایجــاد روابــط

کــه بــه علــت اینکــه کــودکان دچــار لکنــت زبــان تــرس و اضطــراب

عاطفــی و اجتماعــی بیــن کــودکان میشــود و از طریــق اصــاح

افزایــش مهارتهــای ابرازمنــدی آنهــا میتوانــد بــه عنــوان

اجتماعــی در محیــط جدیــد و گســترش شــبکه حمایتهــای
و بازســازی عقایــد و افــکار کــودکان ،ایمنســازی جهــت ایجــاد

آرامــش روانــی را در آنهــا بــه همــراه دارد ( .)37همچنیــن

اجتماعــی خاصــی را در تعامــات اجتماعــی تجربــه میکننــد،
یکــی از محورهــای مداخلــه و توانبخشــی آنهــا اســتفاده گــردد.
پژوهــش حاضــر از محدودیتهایــی برخــوردار بــوده اســت کــه

ابرازمنــدی بــه کــودکان احســاس خودکارآمــدی و کنتــرل درونــی

مهمتریــن آنهــا شــمار محــدود آزمودنیهــا بهعلــت مشــکالت

اعتمــاد بــه خــود کــودک را تقویــت میکننــد ( )38و بــه آنهــا

تــوان تعمیمپذیــری یافتههــا شــود و نمونههــای پژوهــش را

زمینــه ابــراز حقوقشــان کســب کننــد و بــاور کننــد کــه میتواننــد

دادهانــد کــه در صــورت تغییــر نمونــه پژوهــش ،امکان تغییــر نتایج

میبخشــد و ایــن احساســات نیــز در روابــط متقابــل بــا دیگــران،

کمــک میکنــد تــا بــدون آســیب بــه دیگــران ،مهارتهایــی در
بــه اهــداف خــود برســند و میتواننــد احساســات درونــی خــود
را بــدون تــرس از دســت دادن محبــت و احتــرام ،ابــراز کننــد.

شــاید بیشــترین کاربــرد ایــن روش بــرای مراجعانــی اســت کــه در

در شناســایی و انتخــاب آنهاســت کــه میتوانــد موجــب کاهــش
فقــط دانشآمــوزان پایــه چهــارم و پنجــم مقطــع ابتدایــی تشــکیل
وجــود دارد .بهعــاوه تمــام نمونههــای ایــن پژوهــش را کــودکان

پســر دارای لکنــت زبــان تشــکیل میدادند و ممکن اســت اســتفاده

از کــودکان دختــر نتایــج کامــا متفاوتــی را دربــر داشــته باشــد .لــذا

ارتبــاط و روابــط اجتماعــی خویــش احســاس عــدم کفایت شــخصی

پیشــنهاد میشــود ایــن طــرح پژوهشــی در حجــم نمونــه بزرگتــر

افــکار و احساســات ،ابــراز شــخصیت ،صحبتکــردن در جمــع ،رد

بــا احتمــال بیشــتری بــه جامعــه تعمیــم داده شــود .اســتفاده از

مثبــت نیســتند (.)39

دوره درمــان هــم میتوانــد بــه کــودکان دارای لکنــت در ارتبــاط

میکننــد .چنیــن افــرادی قــادر بــه دفــاع از حقــوق خــود ،بیــان

کــردن منطقــی دیگــران و بــه طــور کلــی قــادر بــه برقــراری ارتبــاط
فرآینــد اجتماعــی شــدن اگــر بهدرســتی صــورت نگیــرد،

مشــکلهای گســتردهای گریبانگیــر افــراد دچــار لکنــت زبــان

میشــود .آنهــا از ناحیــه دوســتان خــود طــرد میشــوند و در
بازیهــای آنهــا مشــارکت داده نمیشــوند و همیــن عامــل جلــوی
رشــد اجتماعیشــان را میگیــرد ( .)10ازآنجــا کــه کــودکان دچــار
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و دامنــه ســنی مختلــف و در هــر دو جنــس انجــام گیــرد تــا نتایــج

جلسـههای تقویتــی بــه فاصلــه یــک مــاه بــه یــک مــاه پــس از پایان
بینفــردی مؤثــر بــا همتایــان کمــک کنــد .همچنیــن یافتههــا بــر

حضــور مشــاور در مــدارس و نظامهــای آموزشــی تأکیــد مینمایــد
تــا بتــوان در اســرع وقــت جهــت حمایــت از کــودکان دارای لکنــت

همــت گمــارد .از ســوی دیگــر بــا توجه بــه فقدان شــواهد پژوهشــی
کافــی در ایــن مــورد ،ایــن مطالعــه میتوانــد بــه عنــوان راهگشــایی
بــرای تحقیقــات بعــدی و تــا حــدودی در تدبیــر افــراد دارای لکنت

Downloaded from exceptionaleducation.ir at 6:39 +0330 on Sunday November 18th 2018

همراهنــد ،رفــع مینمایــد .افــزون بــر ایــن ،افزایــش توانایــی در

بهعلــت اضطــراب بــاال و تــرس از اینکــه بــه خاطــر لکنــت مــورد

تعلیم و تربیت استثنایی

تأثیر آموزش مهارتهای ابرازمندی برخودکارآمدی در روابط بینفردی کودکان دارای لکنت زبان

2014. 1(3): 69-75. [Persian]

Downloaded from exceptionaleducation.ir at 6:39 +0330 on Sunday November 18th 2018

15. Bajaj A, Hodson B, Westby C. Communicative ability conception
among children who stutter and their fluent peers: A qualitative
exploration. J Fluency Disords. 2005. 30(1): 41-64.
16. Lounsbury J, Loveland J, Sundstrom E, Gibson L, Drost A,
Homrick F. An investigation of personality traits in relation to
career satisfaction. J Career Assess. 2003. 11(3): 287-307.
17. Bekker MH, Croon MA, Belkom EGA, Vermee JB. Predicting
individual differences in autonomy-connectedness: The role of
body-awareness, alexithymia and assertiveness. J Clin Psychol.
2008. 64(6): 747-765.
18. Topper M, Emmelkamp PG, Ehring T. Improving prevention of
depression and anxiety disorders: Repetitive negative thinking
as a promising target. ApplPrev Psychol. 2010. 14(1-4): 57-71.
19. Esmaeili M. The effectiveness of social skills training by
cognitive-behavioral group in the increase of girls` self-esteem
and assertiveness with addicted parents. Quarterly Journal of
Research on Addiction. 2010. 4(16): 41-56. [Persian]
20. Abootorabi Kashani P, Bayat M. The effect of social training
(assertiveness) on assertiveness of self-esteem increase of 9 to
11 year-old female students in Tehran, Iran. World Appl Sci J.
2010. 9(9): 1028-1032.
21. Naami A, Shams Alizadeh N, Abdi A. Studying the effect of
assertiveness training on female teenage students` shyness and
self-concept. Quarterly Journal of Woman. 2016. 7(25): 181-200.
[Persian]
22. Lin Y, Shiah S, Chang YC, Lai T, Wang KY, Chou KR. Evaluation
of an assertiveness training program on nursing and medical
students` assertiveness, self-esteem and interpersonal
communication satisfaction. Nurse Edu Today. 2004. 24(8): 656665.
23. Rahimi J, Haghighi J, Mhrabizadeh Honarmand M, Bashlideh K.
The study of the effect of assertiveness training on social skills,
social anxiety and assertiveness in male students of first grade
of high school. Journal of Rehabilitation and Psychology Science
of ShahidChamran University of Ahvaz. 2006; 3(1): 111-124.
[Persian]
24. KikhayeFarzaneh MM. Effect of group assertiveness training
on students` social anxiety, educational achievement and social
skills. Quarterly Educational Psychology of Azad University of
Tonakabon. 2011. 2(1): 103-116. [Persian]
25. Hosseinkhanzadeh A, Rahimi E, Ostavi E. The effectiveness of
assertiveness skills training in improving self-esteem and peer
relationships of slow learner students. Journal of Psychology of
Exceptional Individuals. 2016. 6(21): 1-22. [Persian]
26. Bakhtiar M, Seifpanahi S, Ansari H, Ghanadzade M, Packman A.
Investigation of the reliability of the SSI-3 for preschool Persianspeaking children who stutter. J Fluency Disords. 2010. 35: 87-91.
27. Hosseinchari M. Comparing perceived self-efficacy in social
interaction with peers between a group of female and male

53

1397| 150  پیاپی،1  شماره،سال هجدهم

 مخصوصــ ًا،در جهــت برقــراری روابــط بینفــردی بــا دیگــران

.همتایــان مــورد اســتفاده قــرار گیــرد

References
1. O`Brian S, Jones M, Packman A, Menzies RG, Onslow M. Stuttering
severity and educational attainment. J Fluency Disord. 2011. 36:
86-92.
2. Iverach L, Jones M, O`Brian S, Block S, Lincoln M, Harrison.et
al. Screening for personality disorders among adults seeking
speech treatment for stuttering. J Fluency Disord. 2009. 34(3):
173-186.
3. Ahadi B, Sotoodeh MB, Habibi Y. Comparison of mental health and
defensive mechanisms in students with and without stuttering.
Journal of School Psychology. 2012. 1(4): 6-22. [Persian]
4. Craig A, Blumgart E, Tran Y. The impact of stuttering on the quality
of life in adults who stutter. J Fluency Disord. 2009. 34(2): 61-71.
5. Crichton-Smith I. Communicating in the real world: Accounts
from people who stammer. J Fluency Disord. 2002. 27: 333-352.
6. Forootan I. The comparison of voice onset time of stutters and
nonstutters. Journal of Audiology. 2002. 15, 16: 81-87. [Persian]
7. Iverach L, O`Brian S, Jones M, Block S, Lincoln M, Harrison E. et al.
Prevalence of anxiety disorders among adults seeking therapy
for stuttering. J Anxiety Disord. 2009. 23: 928-934.
8. Heidari Nasrabadi M, Kamali M, AraniKashani Z, Sheibani F.
Understanding stutters emotions and feeling. Journal of SpeechLanguage & Communication Disorders. 2013. 2(1): 1-9. [Persian]
9. Toozandehjani H, Naaimi H, Ahmadpoor M. An investigation on
the efficacy of confrontation cognitive-behavioral skills through
group training on the anxiety and adjustment of children with
stuttering. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2011.
7(2): 126-140. [Persian]
10. Palangi A, Habibi Y, Ghaseminejad MA. Camparing social stress
and sensivity to rejection in children with and without stuttering.
Journal of School Psychology. 2016. 5(3): 24-38. [Persian]
11. Alm, PA. Is it thinking and not feeling that influence variability
of stuttering in social situations? About stuttering and social
cognition. SocBehav Sciences. 2015. 193: 289-290.
12. Hertsberg N. Self-perceived competence and social acceptance
of children who stutter [Master of artsthesis]. [Iowa (USA)]:
Speech Pathology and Audiology, University of Iowa. 2012.
13. Hoseinian N, Gholami Tehrani L, Farazi M, Hosseini MS.
Compare the attitude of children 4 to 6 years old with normal
non-disfluency and stuttering. Journal of Speech-Language &
Communication Disorders. 2014. 3(2): 52-57. [Persian]
14. Shafiei M, Shafiei B, Karimi H, Moazeni A, Baghali A, HoseiniNasab
SH. et al. Comparing the quality of life among individual with and
without stuttering. Speech and Language Pathology Journal.

تأثیر آموزش مهارتهای ابرازمندی برخودکارآمدی در روابط بینفردی کودکان دارای لکنت زبان

تعلیم و تربیت استثنایی

students of guidance school. Iranian Quarterly Journal of
Psychological Studies. 2007. 3(4): 87-103. [Persian]

Downloaded from exceptionaleducation.ir at 6:39 +0330 on Sunday November 18th 2018

28. Hosseinkhanzadeh A. Social skill training to children and
adolescents. Second edition. Tehran: Roshd Farhang, 2013, pp:
317 318. [Persian]
29. Ranjbarkohan Z, Sajadinejad MS. The effect of assertiveness
training on self-esteem and depression of students of Esfahan
university of medical sciences. Scientific Journal of Birjand
university of medical sciences. 2010. 17(4): 308-315. [Persian]
30. Naderi F, Boroumandnasab M, Varzandeh M. The effect of
life skills training on decreasing anxiety and increasing selfextension of first year high school girl students in Behbahan.
Journal of Social Psychology (New Findings in Psychology). 2008.
2(6): 43-53. [Persian]
31. Sukhodolsky G, Golub A, Stone C, Orban L. Dismantling anger
control training for children: A randomized pilot study of social
problem solving skills training components. J BehavTher. 2004.
36: 15-23.
32. Sajedi S, Atashpoor SH, Kamkar M, Samsam Shariyat M. The
effect of life skills training on interpersonal relationship, selfesteem and assertiveness of blind girls in the Fatemeh Zahra
institute of Isfahan. Journal of Knowledge & Research in Applied
Psychology. 2009. 39: 23-42. [Persian]
33. Verduyn CM, Lord W, Forrest GC. Social skills training in school:
An evaluation study. J Adolesc.1990. 13: 3-16.
34. Noghabaee MS, Nikoogoftar M. The effect of assertiveness
training on self-efficacy among Iranian high school female
students. European Online Journal of Ntural and Social Sciences.
2014. 3(1): 123-127.
35. Rahimian Bougar E, Shareh H, Habibi Asgarabad M, Besharat M.
Effect of assertiveness training methods on social adjustment.
Iranian Journal of Educational Innovations. 2008. 23: 29-54.
[Persian]
36. Demerouti E, Eeuwijk EV, Snelder M, Wild U. Assessing the effects
of a “personal effectiveness” training on psychological capital,
assertiveness and self-awareness using self-other agreement. J
Career Dev. 2011. 16: 60-81.
37. Dana MA, Alia O. The interrelationships between sexual selfesteem, sexual assertiveness and sexual satisfaction. Can J Hum
Sex. 2009. 18: 35-45.
38. Makhija M, Singh P. Effectiveness of assertiveness training
program on self-esteem and academic achievement in
adolescents. Int Res J. 2010. 1: 56-58.
39. Mehrabizadeh Honarmand M, Taghavi F, Atari Y. Effect of
assertiveness training on social skills, social anxiety and
educational function of girls. Journal of Behavioral Sciences.
2009. 3(1): 59-64. [Persian]

150  پیاپی،1  شماره،سال هجدهم

|1397

54

