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چکیده
کالم می تواند زمینه ساز بروز پیامدهای منفی بسیاری برای  هدف: لکنت زبان به عنوان یکی از شایع ترین اختالالت روانی 
فرد و خانواده شود و مشکالت روان شناختی، رفتاری و اجتماعی را به وجود بیاورد؛ بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع 
والدین  در  خانواده  انسجام  و  انعطاف پذیری  و  کودک  والد- رابطه  خانواده،  عاطفی  جّو  مقایسه  هدف  با  حاضر  پژوهش 

کودکان با و بدون لکنت زبان انجام شد.

 12 تا   8 کودکان  والدین  آن  آماری  و جامعه  استفاده شد  از روش علی مقایسه ای-پس رویدادی  پژوهش  این  در  روش: 
گروه والدین  سال دختر و پسر با و بدون لکنت زبان شهر رشت در سال 1399 بود. نمونه مورد مطالعه شامل 60 نفر از هر دو 
که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه  در دامنه سنی 30 تا 50 سال بود 
رابطه والد-کودک پیانتا )2011( و مقیاس ارزیابی انعطاف پذیری و انسجام خانواده اولسون و همکاران )1986( بود. جهت 

t مستقل و تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد. آزمون  از  تجزیه وتحلیل داده ها 

رابطه  زبان در متغیرهای  لکنت  و بدون  با  کودک  والدین دارای  گروه  بین دو  تفاوت معنادار  بیانگر وجود  نتایج  یافته ها: 
.)p > 0/001( کودک، انعطاف پذیری و انسجام خانواده بود والد- 

کودک با والدین و دیگر  کارکردهای خانواده و رابطه  نتیجه گیری: نتایج نشان داد لکنت زبان می تواند بر شرایط خانوادگی، 
کودک مؤثر باشد؛ بنابراین، وجود  کاهش یا افزایش لکنت زبان  گذاشته و همچنین خانواده نیز می تواند در  اعضا اثرات منفی 

آموزش به خانواده بسیار حائز اهمیت است. آرام و رابطه متقابل درست و همچنین لزوم  یک محیط غنی، 

کلیدی: انعطاف پذیری و انسجام خانواده، رابطه والد-کودک، لکنت زبان  واژه های 

* Email: Abbaskhanzade@gmail.com

48 نوع مقاله: پژوهشی  ●  صفحات 39 - 
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مــه مــقـد

گـروه سـنی آسـیب پذیر در معـرض انواع  کـودکان به عنـوان یـک 
اختالالتـی  از  یکـی  هـــستند.  و...  اجتماعـی  شـناختی،  مشـکالت 
آن شـــوند،  اســـت درگیـر  مـــمـکــن  پاییـن  کودکـــان در ســــنین  کـه 
اختـالالت  شـایع ترین  از  یکـی  زبـان  لکنـت  اسـت.  زبـان1  لکنـت 
آمـاری و تشـخیصی  کـه در پنجمیـن راهنمـای  کالم اسـت  روانـی 
گفتار کودکی شـناخته  اختـالالت روانـی2 بـا عنـوان اختـالل ناروانـی 
و  عـادی  کالم  روانـی  در  زبـان  لکنـت  هنـگام  بـه  فـرد  و  می شـود 
لکنـت   .)1( می شـود  مشـکل  دچـار  اصـوات  تلفـظ  زمان بنـدی 
کنتـرل  کـودکان، یـک اختـالل پیچیـده عصبی-تحولـی در  زبـان در 
در  غیـرارادی  اختـالالت  بـا  کـه  اسـت  گفتـار  حرکتـی  هماهنگـی  و 
اصلـی  نشـانه های   .)2( می شـود  مشـخص  گفتـار  الگـوی  سـّیالی 
کـه متناسـب  لکنـت زبـان، اختـالل در سـّیالی و الگـوی زبـان اسـت 
کـودک نیسـت. ایـن اختـالل بـا تکرارهـای مکـرر بـا تطویـل  بـا سـن 
گفتـار  سـّیالی  در  مشـکالت  دیگـر  انـواع  و  سـیالب ها  و  صداهـا 
کلمـه(،  یـک  در  مــــکث هایی  )ماننـد  کلمـات  شـــکستن  شـــامــل 
جهـت  کلمـات  جانشین سـازی  قابل شـنیدن،  یـا  بی صـدا  توقـف 
کلمـات بـا تنـش جسـمانی  ، تولیـد  کلمـات مشکل سـاز اجتنـاب از 
زیـاد و تکـرار کلمـات تک سـیالبی )ماننـد مـن مـن مـن، او را دیـدم( 
موقعیـت  بـه  موقعیـت  یـک  از  اختـالل  ایـن  می شـود.  مشـخص 
کـه فشـار اجتماعـی در برقـراری  دیگـر متفـاوت اسـت و در زمانـی 
ارتبـاط بیشـتر اسـت بـا شـدت بیشـتری بـروز پیـدا می کنـد. اختـالل 
سـّیالی یـا لکنـت زبـان در 80 تـا 90 درصـد مـوارد تـا سـن 6 سـالگی 

آن در 2 تـا 7 سـالگی اسـت )3(. رخ می دهـد و شـروع 
نفـر در سراسـر  میلیـون   55 بـه  نزدیـک  پژوهش هـا،  اسـاس  بـر 
آن، حـدود  نـرخ شـیوع  و  زبـان هسـتند )4(  لکنـت  جهـان دارای 
کـودکان بـرآورد شـده  یـک درصـد در بزرگسـاالن و پنـج درصـد در 
از  کـه  اسـت  چندوجهـی  اختـالل  یـک  زبـان  لکنـت   .)5( اسـت 
سـایر  و  محیطـی  نوروفیزیولوژیکـی،  ژنتیکـی،  عوامـل  بیـن  تعامـل 
عوامـل ناشـی می شـود. روش هـای تعامـل ایـن عوامـل بـا یکدیگـر 
کامـل شـناخته  نشـده اسـت، پژوهش هـای مختلـف  هنـوز به طـور 
تأثیـر ایـن اختـالل را در فراتـر از اجـزای سـطحی آن نشـان داده انـد 
بـر  بلکـه  فـرد  خـود  روی  بـر  نه تنهـا  زبـان  لکنـت  هسـتند  معتقـد  و 
بـر  عـالوه   ،)7،6( دارد  اجتماعـی  روانـی  اثـرات  نیـز  او  خانـواده 
آمـاری و تشـخیصی اختـالالت روانـی  ایـن، در پنجمیـن راهنمـای 
کـه  می کنـد  اشـاره  زبـان  لکنـت  سـطحی  ویژگی هـای  توصیـف  بـر 

یـا  حرفـه ای  یـا  تحصیلـی  موفقیـت  بـا  اسـت  ممکـن  اختـالل  ایـن 
.)8( باشـد  داشـته  تداخـل  اجتماعـی  ارتباطـات 

نتایج یک پژوهش نشـان داد، عوامل خانوادگی و روان شـناختی 
کـودکان  کاهـش لکنـت زبـان  نقـش اساسـی در شـیوع و همچنیـن 
گاهـی از نحـوه درک والدیـن از تأثیـر لکنـت  دارنـد )9(. همچنیـن آ
می تواننـد  خانواده هـا  زیـرا  اسـت  مهـم  بسـیار  فرزنـدان  بـر  زبـان 
زبـان  لکنـت  بـا  مقابلـه  در  کـودکان  بـه  کمـک  در  مهمـی  نقـش 
رفتـاری والدیـن  و  تغـــییرات نگرشـی  باشــــند )12،11،10(.  داشــــته 
کـودکان شـود. ایـن  کاهـش لکنـت زبـان در  نیـز می توانـد منجـر بـه 
کـه آمـوزش والدیـن تأثیـر مثبتـی بـر لکنت  موضـوع نشـان می دهـد 
نتایـج چندیـن پژوهـش نشـان داد  کـودک می گـذارد )13(.  زبـان 
تعامـل والد-کـودک در رشـد مهارت هـای زبانی کودک مؤثر اسـت 
کـودک  )16،15،14( و سـبک فرزنـد پـروری والدیـن و رابطـه آنهـا بـا 
کاهـش یـا افزایـش لکنـت زبـان فرزنـدان مؤثـر باشـد  می توانـد در 

.)19،18،17(
کـودک بـا اختـالل لکنـت زبـان، سـطح  در خانواده هـای دارای 
گـزارش شـده اسـت )20(  کارکـرد پاییـن خانـواده  سـالمت روان و 
سـطح سـالمت خانـواده تحـت تأثیـر مؤلفه های مختلفـی همچون 
انسـجام و انعطاف پذیـری3، رابطـه والد-کـودک و رابطـه والدیـن 
نشـان می دهـد  پژوهـش  یـک  نتایـج   .)21( قـرار دارد.  یکدیگـر  بـا 
لکنـت  و  برخوردارنـد  پایینـی  زندگـی  کیفیـت  از  کـودکان  ایـن  کـه 
آسـیب های شـدید شـناختی، عاطفـی و  را در معـرض  آنهـا  زبـان، 
اسـت  تأثیرگـذار  آنهـا  زندگـی  سرتاسـر  در  و  می دهـد  قـرار  رفتـاری 
قبلـی نشـان  نتایـج  تأییـد  پژوهـش دیگـر در  یـک  )22( همچنیـن 
کـه لکنـت زبـان دارای اثـرات بالقـوه عاطفـی، روان شـناختی و  داد 
اجتماعـی بـر روی بسـیاری از والدیـن و فرزندانشـان اسـت )23(. 
کـودکان دارای لکنـت  ارتبـاط ضعیـف والدیـن و تنـش در خانـه، 
زبـان را دچـار اضطـراب و وسـواس می کنـد. ایـن تنـش و اضطـراب 
می دهـد  کاهـش  زبـان  لکنـت  دارای  کـودکان  در  را  تـاب آوری 
بیـن  در   .)24( می شـود  زندگـی  از  رضایـت  کاهـش  باعـث  و 
داشـتند،  نامناسـبی  خانوادگـی  ارتبـاط  والدیـن  کـه  خانواده هایـی 
بـود.  مشـکل  بـدون  خانواده هـای  از  بیشـتر  زبـان  لکنـت  شـیوع 
در  والدیـن  تنـش  زبـان  لکنـت  دارای  خانواده هـای  در  همچنیـن 
خــــانواده بیشتر از خــانواده هـــای بدون لکـــنت زبان بود )25(. در 
واقـع خانواده هـای دارای فرزنـد با لکنت زبان سـطوح باالی فشـار 
ناامیدی هـای  مدیریـت  در  مشـکل  و  خانوادگـی  درگیـری  روحـی، 

.)26( می کننـد  تجربـه  را  فرزنـدان 

1. Stutter
2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders )DSM-5(

3. Cohesion and flexibility
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خـود  و  خانـواده  بـرای  کـه  اختـالل  ایـن  اسـت  مسـلم  آنچـه 
اینکـه  بـه  توجـه  بـا  و  می کنـد  ایجـاد  را  بسـیاری  مشـکالت  فـرد 
قـرار  اطرافیـان  بـا  تعامـل  در  و  نیسـت  منفعلـی  موجـود  کـودک 
کـودک بـا اعضـای ایـن نهـاد مهـم  دارد، نقـش خانـواده و رابطـه 
بسـیار در تحـول کـودک مؤثـر اسـت. شـناخت ایـن روابـط در پیـدا 
کـردن زمینه هـای رشـد اختـالل لکنـت زبـان حائـز اهمیـت اسـت. 
روان  سـالمت  زندگـی،  کیفیـت  مـورد  در  مختلفـی  پژوهش هـای 
امـا  اسـت  انجـام  شـده  زبـان  لکنـت  کـودکان دارای  بـا  رابطـه  در 
گاهـی آنهـا  بـا توجـه بـه اهمیـت خانـواده در زمینـه لکنـت زبـان و آ
کـودک و مدیریـت محیـط زندگـی  از شـیوه های برقـراری ارتبـاط بـا 
تـا  می شـود  احسـاس  بیشـتر  پژوهش هـای  بـه  نیـاز  هـم  هنـوز 
کـودک خـود مواجـه  کـه چطـور بـا اختـالل  والدیـن از ایـن موضـوع 
کـودک نیـز  شـوند و شـرایط را بـرای پذیـرش ایـن اختـالل در خـود 
به وجـود بیاورنـد، بسـیار مهـم اسـت. بـا توجـه بـه مطالـب مطـرح 
 شـده به نظـر می رسـد ضعـف در هـر یـک از حیطه هـای مربـوط بـه 
از  کـودک، انعطاف پذیـری و انسـجام خانـواده یکـی  رابطـه والد-
کـه بـا مطالعـه  عوامـل تأثیرگـذار در مشـکالت لکنـت زبـان اسـت 
و فهـم بیشـتر ایـن روابـط می تـوان زمینـه را بـرای پیشـگیری فراهـم 
نظریـات  تکمیل کننـده  می توانـد  فـوق  نظریـه  همچنیـن  کـرد. 
کـودک  بـا  کـه  افـراد و سـازمان هایی  بیشـتر  بـرای  و  بـوده  گذشـته 
در ارتبـاط هسـتند به ویـژه والدیـن و معلمـان قابل اسـتفاده باشـد. 
رابطـه  مـورد  در  موجـود  پژوهشـی  خـأ  بـه  توجـه  بـا  درنتیجـه، 
ویـژه  تأثیـر  و  انسـجام خانـواده  و  انعطاف پذیـری  کـودک،  والـد- 
ایـن  بـه  توجـه  مبـرم  نیـاز  و  زبـان  لکنـت  بـر روی  محیـط خانـواده 
حیطـه در ایـران، پژوهـش حاضـر در صـدد مقایسـه رابطـه والـد-
کـودک، انعطاف پذیـری و انسـجام خانـواده در والدیـن کودکان با 

و بـدون لکنـت زبـان اسـت.

روش

بود.  مقایسه ای-پس رویدادی  علی  نوع  از  حاضر  پژوهش 
کودکان  آماری این پژوهش، شامل تمامی والدین دارای  جامعه 
با و بدون لکنت زبان 8 تا 12 سال شهر رشت در سال تحصیلی 
دو  هر  از  نفر   60 شامل  مطالعه  مورد  نمونه  بودند.   1400-1399
که با روش نمونه گیری در دسترس و برحسب  گروه والدین بودند 
ک های ورود  شرایط ورود و خروج از پژوهش انتخاب  شدند. مال
کثر  کودکان؛ داشتن حداقل سن 8 سال و حدا به پژوهش برای 
اختالل  فقدان  دبستان،  ششم  تا  دوم  تحصیلی  پایه  سال،   12

زبان  لکنت  دارای  کودکان  برای  ذهنی  کم توانی  مانند  همبود 
بهنجار  هوشی  بهره  بودن  دارا  کودک(،  پرونده  بررسی  )براساس 
کودکان، عدم وجود اختالالت روانی در هر دو  گروه  برای هر دو 
ک های ورود والدین؛ رضایت افراد، دارا بودن  کودکان. مال گروه 
زبان،  لکنت  با  کودکان  والدین  برای  زبان  لکنت  با  کودک  یک 
زندگی هم زمان پدر و مادر )تک والدی نباشند(، دارای حداقل 
گروه والدین، دارای  کثر 50 سال برای هر دو  سن 30 سال و حدا
والدین،  گروه  دو  هر  برای  راهنمایی  سوم  تحصیالت  حداقل 
ک های خروج  دارای وضعیت اقتصادی، اجتماعی متوسط. مال
بودن  ثانوی  پرسشنامه ها،  ناقص  تکمیل  شامل  نیز  پژوهش  از 

اختالل لکنت زبان و مصرف دارو توسط دانش آموز بود.
حجم نمونه نیز بر اساس نظرات متخصصان آمار مانند پاالنت 
که برای هر زیرگروه 15 تا 20  کنیک و فیدل )2013(  )2013( و تابا
نظر  در  داده اند،  پیشنهاد  مقایسه ای  ی 

ّ
عل پژوهش های  در  نفر 

با  کودک  انتخاب نمونه پژوهش والدین دارای  برای  گرفته شد. 
کز روان پزشکی اطفال شهر  گفتاردرمانی و مرا کز  لکنت زبان به مرا
پژوهش  نمونه  افراد  و  شد  مراجعه  دولتی(  و  )خصوصی  رشت 
دارای شرایط ورود، به شیوه داوطلبانه انتخاب شدند. همچنین 
گروه مقایسه از مدارس ابتدایی شهر رشت به صورت همتا  والدین 
گروه دارای لکنت زبان ازنظر منطقه اجتماعی، جنس و سن فرزند  با 
به صورت داوطلبانه و در دسترس انتخاب شدند. برای همتا سازی 
تا 12 سال  زبان در رده سنی 8  با لکنت  فرزند  ابتدا مادران دارای 
سپس  کردند.  تکمیل  آنالین  و  انفرادی  به صورت  را  پرسشنامه ها 
تحصیلی،  پایه  کودک،  سن  به  توجه  با  و  زبان  لکنت  گروه  براساس 
گروه  مدارس  و  گفتاردرمانی  کز  مرا جغرافیایی  منطقه  و  جنسیت 
پرسشنامه ها  و  انتخاب  زبان  لکنت  بدون  فرزند  دارای  مادران 

آنالین و انفرادی تکمیل شدند. به صورت 

ابــزار

کـودک پیانتـا 1: یـک پرسشـنامه ی  ■ پرسشـنامه رابطـه والـد- 
کـه توسـط پیانتـا در سـال 2011 سـاخته  گزارش دهـی اسـت  خـود 
کـــودکــشـــــان  ک والدیـن را در مـــــورد رابطـــــه خـود بـا  شــــــــد و ادرا
رابطـه  بـرای سـنجش  مقیـاس  ایـن  قـرار می دهـد.  مــــورد سـنجش 
گویه  والد-کودک در تمام سنین استفاده  شده است و شامل 33 
کـه حوزه هـای تعـارض )17 مـاده(، صمیمیـت )10 مـاده(،  اسـت 
کلـی )مجمـوع تمـام حوزه هـا(  وابسـتگی )6 مـاده( و رابطـه مثبـت 
را در بـر می گیـرد )27(. بـرای به دسـت آوردن نمـره ی رابطـه مثبت 

1. Child Parent Relationship Scale )CPRS(
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کلـی در ایـن مقیـاس، می بایسـت نمـرات پرسـش های حوزه هـای 
پایـه  بـر  نمره گـذاری  شـیوه  شـوند.  معکـوس  وابسـتگی  و  تعـارض 
ایـن  بـودن  معنـادار  و  بـا پس آزمـون  نمـرات پیش آزمـون  مقایسـه 
تفـاوت انجـام می شـود و براسـاس مقیـاس 5 درجـه ای لیکـرت از 
 صـدق 

ً
 صـدق می کنـد و نمـره ی 1 بـرای قطعـا

ً
)نمـره 5 بـرای قطعـا

مقیاس هـا  خـرده  از  یـک  هـر  در  بـاال  نمـره ی  اسـت.  نمی کنـد( 
از  هرکـدام  اسـت.  یادشـده  مؤلفه هـای  بیشـتر  وجـود  نشـانگر 
کلـی  مثبـت  رابطـه  و  وابسـتگی  صمیمیـت،  تعـارض،  حوزه هـای 
کـرون  بـاخ 84 صـدم، 69 صـدم، 46 صـدم و  آلفـای  به ترتیـب بـا 
80 صـدم مشـخص شـدند. ایـن پرسشـنامه توسـط طهماسـیان و 
خـرم آبـادی ترجمـه  شـده اسـت و روایـی محتوایـی آن نیـز توسـط 
ایـن پرسشـنامه در هـر  کرونبـاخ  آلفـای  ارزیابـی شـد.  متخصصـان 
مثبـت  رابطـه  و  وابسـتگی  نزدیکـی،  تعـارض،  مؤلفه هـای  از  یـک 
80 صـــدم  و  صـــدم   69 صـــدم،   74 صـــدم،   75 به ترتیـب  کــلی 

.)28( کــرده اند  گـزارش 

خانــواده1:  انســجام  و  انعطاف پذیــری  ارزیابــی  مقیــاس   ■
بــرای  گزارشــی  خــود  ارزیابــی  نســخه  آخریــن  پرسشــنامه  ایــن 
که توســط  ســنجش انعطاف پذیری و انســجام در خانواده اســت 
اولســون و همــکاران در ســال 1986 ســاخته شــد )29( و دو ُبعــد 
کارکــرد خانــواده یعنــی انســجام و انعطاف پذیــری را مــورد  اساســی 
ارزیابــی قــرار می دهــد. در ایــن مقیــاس 20 عبــارت یکســان بــه دو 
گزینه هــا در ایــن  صــورت مختلــف پاســخ داده می شــود. نمره گــذاری 
2. به نــدرت،   ،  هرگــز

ً
مقیــاس به صــورت طیــف لیکرتــی از 1. تقریبــا

 همیشــه اســت و بــرای محاســبه 
ً
گاهــی، 4. اغلــب، 5. تقریبــا  .3

نمــره ایــن مقیــاس نمــره تمامــی مــوارد بــاال باهــم جمــع می شــود تــا 
ــاس  ــره زیرمقی ــت آوردن نم ــرای به دس ــد. ب ــت آی کل به دس ــره  نم
بــرای  می شــوند.  جمــع  باهــم  فــرد  عبــارات  خانــواده،  انســجام 
زیرمقیــاس انعطاف پذیــری خانــواده، نمــره عبــارات زوج باهــم 
خانــواده  باشــد،  باالتــر  انســجام  نمــره  هرچــه  می شــوند.  جمــع 
باالتــر  انعطاف پذیــری  نمــره  هرچــه  و  اســت  آمیخته تــر  درهــم 
به منظــور  می شــود.  گرفتــه  نظــر  در  آشــفته تر  خانــواده  باشــد، 
گســترده ای متشــکل از  هنجاریابــی ایــن مقیــاس بــر روی نمونــه 
2453 فــرد بزرگســال طــی چرخــه زندگــی و 412 نوجــوان اجــرا 
 خوبــی 

ً
شــد. هنجارهــای ایــن مقیــاس دارای ثبــات درونــی نســبتا

کلــی 68 صــدم، بــرای زیــر مقیاس انســجام  اســت. ضریــب آلفــای 
گــزارش  77 صــدم و بــرای زیــر مقیــاس انعطاف پذیــری 62 صــدم 
 شــده اســت. همچنیــن ضریــب پایایــی حاصــل از روش بازآزمایــی 

صــدم   83 انســجام  بــرای  هفتــه ای   5 تــا   4 یــک  فاصلــه  در 
پایایــی  بررســی  در  اســت.  بــوده  صــدم   80 انعطاف پذیــری  و 
انســجام  متغیــر  در  کرونبــاخ  آلفــای  ضریــب  حاضــر  پژوهــش 
برابــر 87 صــدم و در متغیــر انعطاف پذیــری برابــر بــا 85 صــدم 
آمــد. به نظــر می رســد ایــن مقیــاس از اعتبــار صــوری  به دســت 
ــواع  کــه نشــان دهنده ان ــی  مطلوبــی برخــوردار باشــد امــا اطالعات
، تعــداد  دیگــر اعتبــار باشــد، در دســت نیســت. از ســوی دیگــر
اعتبــار  دارای  مقیــاس  ایــن  کــه  اســت  داده  نشــان  مطالعــات 
گروه هــای شناخته شــده )افتراقــی( خــوب اســت زیــرا می توانــد 
کنــد  خانواده هــای افراطــی، متوســط و متعــادل را از هــم تفکیــک 
خانــواده  پیوســتگی  و  ســازش پذیری  ارزشــیابی  اعتبــار   .)30(
کرونبــاخ بــرای ُبعــد انســجام 74 صــدم و بــرای ُبعــد  آلفــای  توســط 
انعطاف پذیــری 75 صــدم به دســت  آمــده اســت. همچنیــن میــزان 
انســجام  بــرای  کرونبــاخ  آلفــای  طریــق  از  آن  درونــی  همســانی 
گــزارش شــده  689 صــدم و بــرای انعطاف پذیــری 636 صــدم 

اســت. )31(.

روش اجرا

از  رضایت نامـــــه  کـــسب  از  پـس  پژوهــــش  اجـرای  به مــنظور 
بـا  رشـت  شـهر  مـدارس  همچنیـن  و  گفتاردرمانـی  کلینیک هـای 
مصاحبـه  زبـان  لکنـت  بـدون  و  بـا  کـودکان  )مـادران(  والدیـن 
انجـام شـد تـا در صـورت بـروز هرگونـه اختـالل از پژوهـش خـارج 
رعایـت  اخالقـی  مالحظـات  پژوهـش  ایـن  در  همچنیـن  شـوند. 
کـه تمایـل بـه همکاری داشـتند در پژوهش شـرکت  شـد و والدینـی 
کردنـد و پرسشـنامه ها نیـز حـاوی اسـم نبودنـد و بـه افـراد در مـورد 
احـراز  از  پـس  شـد.  داده  اطمینـان  اطالعاتشـان  بـودن  محرمانـه 
ک هـای ورود و خـروج، والدیـن دارای کودک با و بدون لکنت  مال
زبـان 8 تـا 12 سـاله به عنـوان نمونـه انتخاب  شـدند و از نمونه گیری 
دارای  گـروه  بـرای  شـد.  اسـتفاده  گـروه  دو  هـر  بـرای  دسـترس  در 
گفتاردرمانـی  کلینیک هـای  در  نمونه گیـری  زبـان  لکنـت  بـا  فرزنـد 
در  نمونه گیـری  زبـان  لکنـت  بـدون  فرزنـد  دارای  گـروه  بـرای  و 
گـروه دارای لکنـت زبـان  مـدارس انجـام شـد و پرسشـنامه ها بـرای 
گـروه بـدون لکنـت زبـان توسـط معلـم  گفتـار درمـان و بـرای  توسـط 
ارسـال  موردنظـر  نمونه هـای  بـرای  آنالیـن  و  انفـرادی  به صـورت 
شـد و پـس از پاسـخ گویی از طریـق لینـک انتهـای پرسشـنامه بـرای 
تجزیه وتحلیـل  مـورد  داده هـا  درنهایـت،  و  شـد  ارسـال  پژوهشـگر 

گرفـت. قـرار 

1. Family cohesion and flexibility scale )FACES-III(
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۱بـهــمــن و اســفـند ۴ ۰ ۰

فـــتـه ها یا

، 31 نفـر )26/1 درصـد( را  در ایـن پژوهـش از مجمـوع 119 نفـر
که از  دختران و 88 نفر )73/9 درصد( را پسـران تشـکیل دادند؛ 
کـودک 8 سـاله )26/9 درصـد(، 19 نفـر کودک  ایـن تعـداد 32 نفـر 

کـودک10 سـاله )23/5 درصـد(،  9 سـاله )16/0 درصـد(، 28 نفـر 
کـودک 12 سـاله  نفـر  1 سـاله )15/1 درصـد( و 22  کـودک  نفـر   18
توصیفـی  آمـاره  خالصـه   )1( جـدول  در  بودنـد.  درصـد(   18/5(
گـروه خانواده هـای بـا و بـدون کـودکان با  متغیرهـای وابسـته در دو 

گـزارش شـده اسـت. لکنـت زبـان 

گروه جدول 1( آمار توصیفی متغیرهای وابسته بر اساس 

انحراف استاندارد میانگین گروه انحراف استاندارد میانگین گروه متغیر
1/78995 62/2940 بـا لکنت زبان  1/71608 50/7796 بـدون لکنت زبان  تعارض
0/58017 33/8906 بـا لکنت زبان  0/60878 37/4509 بـدون لکنت زبان  نزدیکی
0/65345 21/6212 بـا لکنت زبان  0/56061 20/4294 بـدون لکنت زبان  وابستگی
2/21457 21/1003 بـا لکنت زبان  2/31233 93/6949 بـدون لکنت زبان  کودک رابطه والد-
1/30638 59/2241 بـا لکنت زبان  1/49596 58/4828 بـدون لکنت زبان  انعطاف پذیری خانواده
1/75544 67/7845 بـا لکنت زبان  2/14756 89/8064 بـدون لکنت زبان  انسجام خانواده
2/64277 1/2669E2 بـا لکنت زبان  2/78075 1/3897E2 بـدون لکنت زبان  کل روابط خانواده 

بـا توجـه بـه نتایج جدول )1(، میانگین تعارض در خانواده های 
کـودکان  خانواده هـای  از  بیشـتر  زبـان  لکنـت  بـا  کـودکان  دارای 
در  روابـط  نزدیکـی  آن  به دنبـال  و  اسـت  زبـان  لکنـت  بـدون 
کودکان بدون لکنت زبان بیشـتر و وابسـتگی  خانواده های دارای 
ایـن  نتایـج  دیگـر  از  اسـت.  کمتـر  خانواده هـا  ایـن  در  اعضـا  بیـن 
نمـره  و  خانـواده  انسـجام  بیشـتر  میانگیـن  بـه  می تـوان  جـدول 
کـودکان بـدون  کل انعطاف پذیـری و انسـجام خانوادگـی دارای 

کـرد. اشـاره  زبـان  لکنـت 
بررسـی مفروضه هـای تحلیـل  بـه  ابتـدا  انجـام تحلیـل، در  بـرای 
کولموگروف-اسـمیرنف معنـادار نیسـت؛  می پردازیـم. نتایـج آزمـون 
می کنـد.  پیـروی  بهنجـار  توزیـع  از   

ً
تقریبـا متغیـر  توزیـع  بنابرایـن 

معنـی  بـه  آن،  معنـاداری  عـدم  و  لویـن1  آزمـون  نتایـج  همچنیـن 
 .) p<0/05( رعایـت شـرط برابـری واریانس هـای بین گروهی اسـت
کـس2 بـرای مؤلفه هـای رابطـه والد-کودک برابر  آمـاره F آزمـون ام با
بـا )P>0/738 ،Box’s: 3/649( و بـرای مؤلفـه انعطاف پذیـری 

و   )P>0/211  ،Box’s:  4/603( بـا  برابـر  خانـواده  انسـجام  و 
آمـاره  معنـادار نیسـت؛ بنابرایـن بـا توجـه بـه عـدم معنـا داری ایـن 
مؤلفه هـای  کوواریانـس  ماتریـس  کـه  گرفـت  نتیجـه  می تـوان 
در  خانـواده  انسـجام  و  انعطاف پذیـری  و  والد-کـودک  رابطـه 
معنـا داری  بررسـی  بـرای  بارتلـت3  خـی دو  آمـاره  برابرنـد.  گروه هـا 
همبسـتگی مؤلفه هـای رابطـه والد-کـودک برابـر بـا 239/083 و 
و  انعطاف پذیـری  مؤلفـه  بـرای  و  اسـت  معنـادار   0/00 سـطح  در 
معنـادار   0/001 سـطح  در  و   18/879 بـا  برابـر  خانـواده  انسـجام 
اسـت. بـا توجـه بـه رعایـت پیش فرض هـای الزم، مجـوز اسـتفاده 
و  والد-کـودک  رابطـه  متغیـر  کل  نمـره  بـرای  مسـتقل   t آزمـون  از 
انسـجام و انعطـاف خانـواده و آزمـون واریانـس چندمتغیـره بـرای 
و  انسـجام  خرده مقایسـه  و  والد-کـودک  رابطـه  خرده مقیـاس 
انعطـاف خانـواده صـادر شـد. در جـدول )2( نتایـج آزمـون t بـرای 
آزمـون رابطـه والد-کـودک و انعطاف پذیـری و انسـجام  کل  نمـره 

شـد. گـزارش  خانـواده 

1. Levene’s Test
2. Box M

3. Bartlett
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رابطـه  مــؤلفه  بـرای   t آزمــون   ،)2( جـدول  نتایـج  بـه  توجـه  بـا 
کـه در سـطح 0/001 معنـادار  والد-کـودک برابـر بـا )5/101( اسـت 
اسـت. همچنیـن آزمـون t بـرای مؤلفـه انعطـاف و انسـجام خانواده 
برابر با )3/456( اسـت و در سـطح 0/001 معنادار اسـت. با توجه 
بـه ایـن نتایـج می تـوان گفـت که تفـاوت معنـاداری در متغیـر رابطه 
گـروه خانـواده  والد-کـودک و انعطـاف و انسـجام خانـواده در دو 

بـا و بـدون لکنـت زبـان مشـاهده شـد.
بـرای مقایسـه خرده مقیاس هـای رابطه والد-کـودک و انعطاف 
بـا و بـدون لکنـت  گـروه خانواده هـای  و انسـجام خانـواده در دو 
آزمـون تحلیـل واریانـس چندمتغیـری اسـتفاده شـد. نتایـج  زبـان از 

گـزارش شـده اسـت. ایـن آزمـون در جـدول )3 ( 

کــودک بــا و  جــدول 2( نتایــج آزمــون t مســتقل بــرای مقایســه رابطــه والد-کــودک و انعطاف پذیــری و انســجام خانــواده در خانواده هــای دارای 
بــدون لکنــت زبــان 

ETAمعناداریDFtانحراف استانداردمیانگینگروهمتغیر وابسته

کودک 1/100317/911241175/1010/0010/18بـدون لکنت زبان رابطه والد-
93/694917/01040بـا لکنت زبان 

ETAمعناداریDFtانحراف استانداردمیانگینگروهمتغیر وابسته

1/397021/48101بـدون لکنت زبان انعطاف و انسـجام خانواده
1173/4560/0010/09

1/265619/95536بـا لکنت زبان 

کــودک و انعطــاف و انســجام خانــواده در  جــدول 3( نتایــج آزمــون  تحلیــل واریانــس چندمتغیــری بــرای مقایســه خرده مقیاس هــای رابطــه والــد- 
کــودکان بــا و بــدون لکنــت زبــان  گــروه خانواده هــای دارای  دو 

معناداریتوان آماریFPEtaمقدارآزمونمؤلفه

0/77710/82732/4820/2230/9990/001المبدای ویلکزرابطه والد-کودک

0/81513/17226/3450/1850/9970/000المبدای ویلکزانعطاف و انسـجام خانواده

با توجه به جدول )3(، المبدای ویلکز برای خرده مقیاس های 
 f =10/827 آمـاره کـه بـا  کـودک برابـر بـا )0/777( اسـت  رابطـه والد-
کـه  می دهـد  نشـان  نتیجـه  ایـن  اسـت.  معنـادار   0/001 سـطح  در 
کـودکان بـا و بـدون لکنـت زبـان در متغیـر  بیـن خانواده هـای دارای 
نتایـج  همچنیـن  دارد.  وجـود  تفـاوت  والد-کـودک  رابطـه  ترکیبـی 
المبـدای ویلکـز بـرای مؤلفـه انعطاف پذیـری و انسـجام خانـواده برابر 

بـا )0/815( بـا آمـاره f =13/172 که در سـطح 0/001 معنادار اسـت. 
کـودکان  دارای  خانواده هـای  بیـن  کـه  می دهـد  نشـان  نتیجـه  ایـن 
بـا و بـدون لکنـت زبـان در متغیـر ترکیبـی انعطاف پذیـری و انسـجام 
ایـن  اینکـه  بررسـی  بـرای  بنابرایـن  دارد؛  وجـود  تفـاوت  خانـواده 
آزمـون  کـدام خرده مقیـاس باهـم تفـاوت دارنـد از نتایـج  گروه هـا در 
گـزارش  شـده اسـت، اسـتفاده شـد. کـه در جـدول )4(  تک متغیـری 

جــدول 4( نتایــج آزمــون تک متغیــری بــرای مقایســه خرده مقیاس هــای رابطــه والد-کــودک و انعطاف پذیــری و انســجام خانــواده در خانواده هــای 
دارای کــودکان بــا و بــدون لکنــت زبــان 

معناداریتوان آماریSSdfMSFEtaمتغیر وابسته
3520/81913520/81918/9770/1420/9910/001تعارض
393/7311393/73119/0370/1420/9910/001نزدیکی

34/512134/5121/5950/0140/2400/209وابستگی
5321/03715321/03724/2890172/0/9980/001انسجام

3/72113/7210/0310/0010/0540/860انعطاف پذیری
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کـودکان  دارای  خانواده هـای  بیـن   ،)4( جـدول  بـه  توجـه  بـا 
 ،P>0/001( تعـارض  مقیـاس  خـرده  در  زبـان  لکنـت  بـدون  و  بـا 
 )F =19/037 ،P>0/001( و خـرده مقیـاس نزدیکـی )F =18/977
می دهـــد  نشــــان  اتـا  ضــــریب  هـــمچــــنین  دارد.  وجــــود  تفـاوت 
در  تغییـرات  از  والد-کـودک  رابطـه  تغییـرات  از  درصـــد   0/14 کـه 
بیـن  زبـان اسـت. همچنیـن  لکنـت  بـدون  و  بـا  کـودک  بـودن  دارا 
خـرده  در  زبـان  لکنـت  بـدون  و  بـا  کـودکان  دارای  خانواده هـای 
تفـاوت   )F=24/289  ،P>0/001( خانـواده  انسـجام  مقیـاس 
کـه 0/17 درصد  وجـود دارد. همچنیـن ضریـب اتـا نشـان می دهـد 
کـودک با و  از تغییـرات انسـجام خانـواده از تغییـرات در دارا بـودن 

اسـت. زبـان  لکنـت  بـدون 

نتیجه گیری و  بحث 

کـودک، انعطاف پذیری  هـدف از این پژوهش بررسـی رابطه والد-
زبـان  لکنـت  بـدون  و  بـا  کـودکان  والدیـن  انسـجام خانـواده در  و 
بـود. نتایـج آزمـون t مسـتقل بـرای نمـره کل پرسشـنامه رابطه مثبت 
رابطـه  متغیـر  در  معنـاداری  تفـاوت  کـه  داد  نشـان  والد-کـودک 
گـروه خانـواده بـا و بدون لکنت زبان مشـاهده  والد-کـودک در دو 
کـودک خانواده هـای  می شـود و میانگیـن نمـره رابطـه مثبـت والد-
از خانواده هـای دارای  زبـان بیشـتر  کـودکان بـدون لکنـت  دارای 
خـرده  بررسـی  نتایـج  همچنیـن  اسـت.  زبـان  لکنـت  بـا  کـودکان 
تعـارض  میانگیـن  کـه  داد  نشـان  پژوهـش  ایـن  مقیاس هـای 
خانواده هـای  از  بیشـتر  زبـان  لکنـت  بـا  کـودکان  دارای  خانـواده 
میانگیـن  همچنیـن  اسـت.  زبـان  لکنـت  بـدون  کـودکان  دارای 
از  کمتـر  زبـان  لکنـت  بـا  کـودکان  دارای  در خانواده هـای  نزدیکـی 
از دیگـر  اسـت.  زبـان  لکنـت  بـدون  کـودکان  دارای  خانواده هـای 
انعطاف پذیـری  مؤلفـه  بـرای   t آزمـون  نتایـج  پژوهـش  ایـن  نتایـج 
در  معنـادار  تفـاوت  نشـان دهنده  کـه  اسـت  خانـواده  انسـجام  و 
خانـواده  گـروه  دو  در  خانـواده  انسـجام  و  انعطاف پذیـری  متغیـر 
بـا و بـدون لکنـت زبـان بـود. نتایـج تحلیـل واریانـس چنـد متغیـری 
کـه  داد  نشـان  خانـواده  انسـجام  و  انعطاف پذیـری  مؤلفه هـا 
کمتـر از  کـودکان بـا لکنـت زبـان  میانگیـن انسـجام خانـواده دارای 

اسـت. زبـان  لکنـت  بـدون  کـودکان  دارای  خانواده هـای 
یافته هـای ایـن پژوهـش بـا پژوهـش روچـا، یـاروس و راتـو )10( 
اونسـلو  و  یکمـن  النگویـن،  و   )11( نونیـس  و  یونیکـب  هیـوات،  و 
ک والدیـن از لکنـت زبان و تأثیر  کـه بـه تأثیـر ادرا )12( از آن  جهـت 
اسـت.  پژوهـش حاضـر  بـا  اشـاره داد، همسـو  زبـان  لکنـت  بـر  آن 
و   )18( همـکاران  و  بیلبـی  الو،  و   )17( بیلبـی  پژوهـش  همچنیـن 

کـه بـه نقـش لکنـت  عشـقی زاده، بصیـری مقـدم و همـکاران )19( 
دارد، همسـو  اشـاره  والد-کـودک  تعامـل  و  پـروری  فرزنـد  بـر  زبـان 
، جانسـون و همـکاران  ، راچلـز اسـت. هم راسـتا بـا پژوهـش حاضـر
در  والد-کـودک  تعامـل  تأثیـر  بـه   )15( احمدآبـاد  دهقـان   ،)14(
رشـد مهارت هـای زبانـی و لکنـت زبـان اشـاره دارد، همسـو اسـت. 
، تـاس تـورون و  یافته هـای ایـن پژوهـش بـا نتایـج پژوهـش بـودور
کـه بـه نقـش  آن  جهـت  گل )6(، هومنیـوک و تارکوفسـکی )7( از 
کـودکان اشـاره  بـر لکنـت زبـان  آنهـا  کنش هـای والدیـن و رفتـار  وا
پژوهـش  بـا  پژوهـش  ایـن  نتایـج  همچنیـن  اسـت.  همسـو  دارد. 
کی  موحـدی و فخـری )20( از آن  جهـت که یافته های پژوهش حا
کـودکان  کارکـرد خانـواده و سـالمت روان والدیـن  کـه  از ایـن بـود 
کـودکان بـدون لکنـت زبـان اسـت،  دارای لکنـت زبـان پایین تـر از 
اشـاره دارد، همسـو بـا نتایـج پژوهـش حاضـر بـود. همچنیـن نتایـج 
کیـم و شـین )13( از آن  جهـت  پژوهـش حاضـر بـا نتایـج پژوهـش 
خانواده هـای  کارکـرد  و  خانـواده  سـالمت  بـر  درمـان  تأثیـر  بـه  کـه 
پژوهـش  بـا  همسـو  می پـردازد،  زبـان  لکنـت  بـا  کـودکان  دارای 
گفـت  ایـن پژوهـش می تـوان  یافته هـای  تبییـن  حاضـر اسـت. در 
کـودک  زبـان  رشـد  در  مهمـی  متغیـر  کـودک  و  والدیـن  تعامـل  کـه 
آمـوزش  نقـش  بـه  نیـز   )14( همـکاران  و  جانسـون   ، راچلـز اسـت. 
زبـان  لکنـت  از  جلوگیـری  و  زبانـی  مهارت هـای  رشـد  در  والدیـن 

دارنـد. اشـاره  کـودک  پیش دبسـتانی  دوران  در  زبـان 
کـودک و شـیوع  والـد-  رابطـه  آنکـه  بـه  بـا توجـه  ایـن حقیقـت 
بـر  و  رابطـه دوسـویه و عکـس  دارنـد  یـک  زبـان  لکنـت  افزایـش  و 
یکدیگـر تأثیرگـذار هسـتند، همـواره مـورد توجـه اسـت. به طوری کـه 
ایجـاد  تداخـل  ارتبـاط  و  گفتـار  در  زبـان  لکنـت  وجـود  طرفـی  از 
می کنـد و سـبب قطـع و گسـیختگی ارتبـاط کالمـی و پیش رونـده ی 
کـودک اسـت و بنابرایـن در ایـن فرآیند از توجـه والدین  والدیـن بـا 
می شـود  کاسـته  کـودک  نیازهـای  و  خواسـته  و  گفتـار  موضـوع  بـه 
ایـن  درحالی کـه  می گیـرد  قـرار  اهمیـت  دوم  درجـه  در  اینکـه  یـا 
کـودکان نیازمنـِد توجـه و دقـت والدیـن بـه گفته هـا و افـکار خویش 
و  کـودک  زبـان  لکنـت  افزایـش  فرآینـد  ایـن  درنتیجـه  و  هسـتند 
کاهـش تعامـل مثبـت بـا خانـواده را در پـی دارد؛ و از طرفـی دیگـر 
همچنیـن لکنـت زبـان بـر روی ویژگی هـای روان شـناختی والدیـن 
نگرانـی و مشـکالت  را دچـار اضطـراب،  آنهـا  و  گذاشـته  تأثیـر  نیـز 
سـالمت روان می کنـد. وجـود اضطـراب و افسـردگی سـبب ارتبـاط 
ناپختـه و کاهـش تعامـل مثبـت بیـن والـد و کودک شـده و درنتیجه 

می کنـد.  پیـدا  افزایـش  زبـان  لکنـت  نشـانه های 
کـه  کـرد، والدینـی  در تبیینـی دیگـر می تـوان بـه ایـن نکتـه اشـاره 
کـودک دارای  کـردن با  کافـی بـرای چگونگـی ارتبـاط برقـرار  آمـوزش 
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شـیوه های  از  پـروری  فرزنـد  در  ندارنـد،  را  زبـان  لکنـت  اختـالل 
فرزنـد  سـبک  از   

ً
عمدتـا والدیـن  ایـن  می کنـد.  اسـتفاده  متفاوتـی 

پروری مسـتبدانه اسـتفاده می کنند. در این شـیوه ی فرزند پروری، 
در  و  ایجـاد می شـود  کـودک  بـرای  رفتـاری  زیـاد  محدودیت هـای 
کمتـری بـه احساسـات و هیجانـات  عـوض ایـن والدیـن اهمیـت 
ایجـاد  کـودک  بـا  کمتـری  عاطفـی  صمیمیـت  و  می دهنـد  کـودک 
عـدم  و  اضطـراب  افزایـش  سـبب  محدودیت هـا  ایـن  می کننـد. 
و  اسـت؛  شـده  زبـان  لکنـت  اختـالل  بـا  کـودکان  در  خودبـاوری 
گفت وشـنود بیـن اعضـای خانـواده  همچنیـن مانـع ایجـاد ارتبـاط 
گفتـه می تـوان بـه پژوهـش عشـقی زاده  می شـود. در تصدیـق ایـن 
کـرد. ایـن پژوهشـگران بـا اشـاره بـه نمـرات  و همـکاران )19( اشـاره 
بـا اختـالل  کـودکان  پـروری در خانواده هـای دارای  سـبک فرزنـد 
لکنـت زبـان بـه نقش آموزش سـبک فرزند پـروری و تأثیر آن بر این 

می کننـد. کیـد  تأ اختـالل 
همچنیـن از دیگـر یافته هـای ایـن پژوهـش بـه میانگیـن بیشـتر 
بـا اختـالل لکنـت  کـودکان  تعـارض در خانواده هـای دارای  نمـره 
زبان اشـاره داد. تعارض در این مقیاس به جنبه های منفی رابطه 
، عصبانـی شـدن، نافرمانی و  ماننـد کشـمکش و درگیـری بـا یکدیگـر
عـدم پذیـرش مهـار و غیـر پیش بینـی بـودن اشـاره دارد. هم راسـتا 
بـا ایـن یافته هـا، می تـوان بـه نتایـج پژوهـش الو، بیلبـی و همـکاران 
دارای  کـودکان  کـه  دریافتنـد  پژوهشـگران  ایـن  کـرد.  اشـاره   )18(
لکنـت زبـان والدیـن خـود را بـا وابسـتگی قابل توجهـی به ویـژه در 
کمتـر درک می کننـد و والدیـن آنهـا فرزنـدان خـود  رابطـه بـا اعتمـاد 
را بـا ناسـازگاری های قابل توجهـی باالتـر از همتایـان بـدون لکنـت 
کـه ایـن عـدم درک و اعتمـاد  زبـان درک می کننـد. به نظـر می رسـد 
کـودک شـده و  کمتـر و ناسـازگاری بیشـتر سـبب تعـارض بیـن والـد و 
کیفیـت تعامـل والد-کـودک را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد. همچنیـن 
کـه سـطوح باالی اضطـراب و افسـردگی در والدین  گفـت  می تـوان 
آن تداخـل  کـودک و رفـع  کـودکان در درک درسـت نیازهـای  ایـن 
کـه دارنـد نیـاز  کـودکان بـا توجـه بـه شـرایطی  ایجـاد می کننـد. ایـن 
 برطـرف نمی شـود و 

ً
کـه عمدتـا بـه توجـه و حوصلـه بیشـتری دارنـد 

کیـد ایـن  کـودک می شـود. در تأ سـبب ایجـاد تعـارض بیـن والـد و 
نکتـه بـه پژوهـش النگویـن، یکمـن و اونسـلو )12( می تـوان اشـاره 
کنش هـای  کـه وا کرده انـد  گـزارش  ایـن پژوهـش والدیـن  کـرد. در 
احساسـی آنهـا و پاسـخ آنهـا بـه لکنـت زبـان همیشـه مطلوب تریـن 

حالـت نبـوده اسـت.
و  صمیمیـت  پاییـن  نمـرات  بـه  پژوهـش  ایـن  نتایـج  دیگـر  از 
اسـت.  زبـان  لکنـت  بـا  کـودکان  دارای  خانواده هـای  در  نزدیکـی 
کـه والدیـن رابطـه  صمیمیـت و نزدیکـی در ایـن مقیـاس بـه میزانـی 

برداشـت می کنـد،  گـرم، عاطفـی و راحـت  بـا فرزندانشـان  را  خـود 
کالمـی بـا والدیـن  کـودک و ارتبـاط  گفتـه می شـود. محیـط زندگـی 
یادگیـری  بـرای  زندگـی مسـئله اساسـی و الزم  اولیـه  در سـال های 
کـودک منعکس کننـده  گفتـار بعـدی او اسـت. به طورکلـی، تکلـم  و 
تمـام عوامـل فیزیکـی و محیطـی اسـت که بر او اثـر می گذارد و تمام 
کـودک  آموزشـی و اجتماعـی  تجربیـات و صفـات فیزیکـی، روانـی، 
بـا   .)20( دارنـد  دخالـت  آن  رفـع  و  گفتـاری  مشـکالت  ایجـاد  در 
کـه  گفـت  توجـه بـه ایـن نکتـه، در تبییـن یافتـه پژوهـش می تـوان 
ایـن  و  نیسـت  گفتـاری غنـی  اختـالل  بـا  کـودکان  محیـط خانـواده 
نمی کننـد.  برقـرار  والـد خـود  بـا  را  پایـداری  و  مؤثـر  ارتبـاط  کـودکان 
محیط خانوادگی سـرد، سـرزنش و تمسـخر از طرف والدین، ایجاد 
سـبب  مسـتبدانه  پـروری  فرزنـد  سـبک  رفتـاری،  محدودیت هـای 
کـودک و خـود پنـداره ضعیـف در مورد خود  اعتمادبه نفـس پاییـن 
کـه در طـول زمـان سـبب دوری و عـدم صمیمیـت بیـن  می شـود 

فرزنـد و والـد شـده اسـت.
همچنیـن از دیگـر نتایـج ایـن آزمـون تفـاوت معنـادار در مؤلفـه 
گـروه بـا و بـدون لکنـت زبـان  انعطـاف و انسـجام خانـواده در دو 
انعطاف پذیـری  و  انسـجام  کـه  گفـت  می تـوان  تبییـن  در  بـود. 
خانواده از مؤلفه هایی اسـت که سـطح سـالمت خانواده را نشـان 
مؤلفه هـای  تأثیـر  تحـت  خانـواده  سـالمت  سـطح   .)21( می دهـد 
بیـن  ارتبـاط  کـودک،  والـد-  بیـن  رابطـه  انسـجام،  چـون  مختلفـی 
والدیـن، انعطاف پذیـری خانـواده، سـطح سـالمت روان اعضـای 
بـا  کـودک  دارای  کـه  خانواده هایـی  در  دارد.  قـرار  و...  خانـواده 
کارکـرد پاییـن  اختـالل لکنـت زبـان هسـتند، سـطح سـالمت روان و 
گـزارش شـده اسـت. )20(. وجـود کـودکان دارای اختالل  خانـواده 
ازجملـه منابـع اسـترس و اضطـراب والدیـن اسـت. همچنیـن ایـن 
آمـدن  پاییـن  و  شـخصیتی  مشـکالت  منبـع  اسـترس  و  اضطـراب 

سـطوح سـالمت روان در خانـواده می شـود.
عوامـل  بـه  می تـوان  پژوهـش  یافته هـای  از  دیگـر  تبییـن  در 
کـرد. بسـیاری  محیطـی و عاطفـی در شـکل گیری لکنـت زبـان اشـاره 
از ایـن فشـارها در محیـط خانـه و براثـر تعامـل بـا والدیـن بـه کودک 
تعـارض  دارنـد،  باالیـی  اضطـراب  کـه  والدینـی  می شـود.  وارد 
دارنـد  مسـتبدانه  پـروری  فرزنـد  سـبک  دارنـد،  بیشـتری  والدینـی 
دارنـد،  خـود  فرزنـد  بـا  کمتـری  غیرکالمـی  و  کالمـی  تعامـالت  و 
محیـط  هسـتند.  خـود  فرزنـدان  در  زبـان  لکنـت  ایجـاد  مسـتعد 
عاطفـی غنـی و جـّو حمایتـی خانواده در کاهش نشـانه های لکنت 
زبـان و درمـان آن مؤثـر اسـت. بالعکـس وجـود والدیـن وسواسـی 
و افراطـی و سـخت گیر در شـیوع و افزایـش لکنـت زبـان تأثیرگـذار 
اسـت. بـا توجـه بـه ایـن نتایـج می تـوان گفـت، یکی از دالیل شـیوع 
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و  اسـت؛  بـوده  آنهـا  خانوادگـی  شـرایط  کـودکان  ایـن  زبـان  لکنـت 
کارکـرد خـود را به عنـوان سـاختار حمایتـی به خوبـی انجام  خانـواده 
کیـم و  نـداده اسـت. در تصدیـق ایـن یافتـه می تـوان بـه پژوهـش 
آمـوزش  کیـم و شـین در پژوهـش خـود بـه  کـرد.  شـین )13( اشـاره 
در  آمـوزش  ایـن  کـه  دریافتنـد  درنتیجـه  کـه  پرداختنـد  والدیـن 
کودکانشـان تأثیرگـذار بـوده اسـت.  کاهـش تعـداد لکنـت زبـان در 
کـه آمـوزش سـبب تغییـرات نگرشـی و رفتـاری  پـس به نظـر می رسـد 
کـودک  زبـان  لکنـت  تعـداد  آن  به دنبـال  و  اسـت  شـده  والدیـن 

یافـت. کاهـش 
از نتایـج دیگـر ایـن پژوهـش میانگیـن انسـجام در خانواده های 
بـدون  خانواده هـای  از  پایین تـر  زبـان  لکنـت  بـا  کـودکان  دارای 
احسـاس  خانـواده،  انسـجام  از  منظـور  اسـت.  بـوده  زبـان  لکنـت 
همبسـتگی، پیونـد و تعهـد عاطفـی اسـت که اعضـای یک خانواده 
نسـبت به همدیگر دارند )30( و مؤلفه هایی چون رابطه عاطفی، 
، رابطه فرزند و والدین، مقدار  تعامـل خانوادگـی، روابـط پدر و مـادر
تعامـل بـه لحـاظ زمـان و مـکان، نوع دوسـت و عالیـق و درنهایـت، 
را شـامل می شـود )32(.  فراغـت  اوقـات  گذرانـدن  بـه چگونگـی 
بـا توجـه بـه پیشـینه نظـری انسـجام خانـواده در تبییـن ایـن یافتـه 
کـودکان  کـه سـطح بـاالی اسـترس در خانواده هـای  می تـوان گفـت 
دارای اختـالل لکنـت زبـان سـبب پایین آمدن انسـجام خانوادگی 

ایـن خانواده هـا شـده اسـت
می تـوان  پژوهـش  محدودیت هـای  بـا  ارتبـاط  در  نهایـت  در 
کرونـا از مصاحبـه حضـوری صرف نظـر  کـرد بـا توجـه بـه شـرایط  بیـان 
همچنیـن  شـد  تکمیـل  آنالیـن  به صـورت  پرسشـنامه ها  و  شـده 
ابـزار  از  کنتـرل وضعیـت اقتصـادی و اسـتفاده  اندازه گیـری و  عـدم 
پرسشـنامه ای می توانـد در سـوگیری پاسـخ ها بـه وضعیـت مطلـوب 
کـه در صـورت  تأثیرگـذار بـوده باشـد. درنتیجـه پیشـنهاد می شـود 
وجـود شـرایط بهتـر مصاحبـه حضـوری نیـز از خانـواده انجـام شـود 
بـرادر و شـرایط  و  تعـداد خواهـر  و شـرایط جمعیـت شـناختی مثـل 
اقتصـادی نیـز در پژوهش  هـای بعدی اندازه گیری شـوند. همچنین 
گسـتره سـنی متفـاوت و در چنـد شهرسـتان بـا  پژوهـش حاضـر در 

گیـرد. قـرار  موردبررسـی  مختلـف  فرهنگـی  ویژگی هـای 

مـــنافع تضـــاد 

نویسـندگان هیچگونـه تعارض منافعی ندارند.
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