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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش اشعار ریتیمیک بر بهبود کارکرد حافظه فعال ،کااهش
لکنت و اضطراب کودکان مبتال به لکنت زبان بود .طرح پژوهش نیمه آزمایشی ،با طارح پایشآزماون،
پسآزمون با گروه گواه و دوره پیگیری بود .جامعه آماری ،کودکان  6-02سالة مباتال باه لکنات زباان
مراجعهکننده به مراکز گفتار درمانی شهر اهواز در سال  0916بود که به روش نموناهگیری در دساتر
تعداد  91نفر از آنان انتخاب و با جایگزینی تصادفی در گروههای آزمایش ( 07نفر) و گواه ( 07نفر) قرار
گرفتند و به مقیا

سنجش شدت لکنت کودکان (رایلای ،)2111 ،آزماون تکارار ناکلماه (باریاکرو و

همکاران )0911 ،و مقیا

اضطراب آشکار کودکان (رینولدز وریچموند )0107 ،پاسخ دادند .گروه گاواه

در انتظار ماند و آموزش اشعار ریتمیک برای گروه آزمایش طی  06جلساه  11دقیقاهای بهصاورت هار
هفته  2جلسه اجرا شد؛ در پایان مداخالت درمانی و  2ماه بعد ،مجدداً آزمودنیهای گروههای آزمایش و
گواه ،توسط پرسشنامههای پژوهش ارزیابی شدند .دادههاا باا اساتفاده از تحلیا واریاانس مخاتلط باا
اندازهگیری مکرر تحلی شدند .نتایج نشان داد که آموزش اشعار ریتیمیک باعث بهبود کاارکرد حافظاه
فعال و کاهش شدت لکنت زبان و اضطراب کودکان مبتال به لکنات زباان میشاود ( )p>1/10و ایان
تأثیر در مرحله پیگیری پایدار میماند ( .)p>1/10آموزش اشعار ریتیمیک با تقویت نقش نیمکره راست
در کنترل زبان و افزیش شاخههای عصبی از طریق شک دادن و فعال کردن قشر مغز منجر باه بهباود
کارکرد حافظه فعال و کاهش لکنت و اضطراب کودکان مبتال به لکنت زبان میشود.
کلیدواژهها :آموزش اشعار ریتمیک ،حافظه فعال ،اضطراب ،لکنت زبان
 .1دکترای روانشناسی تربیتی ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران( .نویسنده مسئول) smd.rahmati@gmail.com
 .2دانشجوی دکتری رشته مشاوره. ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران.
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مقدمه
رشد و تکام زبان و گفتار در کودکان تأثیر عمیقی بر سایر جنبههای تحولی آنها دارد و بروز
اختالل در هریک از جنبههای گفتار ،از جمله روانی گفتار 0باعث ایجاد مشکالت مختلف روحای،
روانی و عاطفی در کودکان میشود (سادوک و ساسمن .)2101 ،زبان از عملکردهاای شاناختی
سطح عالی مغز محسوب میشود و گفتار نمود و تجلی عینی و قاب شنیدن زبان اسات .گفتاار و
زبان هر یک ممکن است جداگانه یا با هم به دالی مختلف دچار آسیبهایی به درجات گوناگون
شوند و مسیر ارتباطی اصلی انسان را مخت نمایند (فارازی ،الالمیتهرانای ،خدابخشایکوالیی،
شمشادی و رهگذر .)0912 ،یکی از شایعترین این اختالالت ،لکنت 2اسات (تقایزاده ،یاارالهی و
بهرامی .)0915 ،لکنت ،زمانی پدید میآیاد کاه در جریاان طبیعای گفتاار ،وقفاهای ناگهاانی و
الیرطبیعی به واسطة تکرار ،کشیدهگویی و نیز به میان اندازی صداها و کلمات و قف شدن دهان
ایجاد شود؛ لکنت گاهی با رفتارهای وابسته همراه است (مکس ،ماسن ،کنت ،پیترز ،ون لیشاوت
و هالشتین  .)2110 ،لکنت اختاللی حرکتی در جریان سیال و روان گفتار میباشد که با عالئمای
مث تکرار کلمات و اصوات ،کشیدهتر گفتن بعضی آواها و یا قف شدگی انادا های گویاایی روی
تلفظ برخی صداها شناخته میشود (هج .)2115 ،لکنت زبان در  01الی  11درصد موارد تا سن 6
سالگی با دامنه سنی  2تا  5سال بروز میکند (واسودو ،یاالپا و ساایا .)2107 ،نار باروز لکنات
زبان در ک جمعیت  0تا  0/7درصد گزارش شده است (ریس و سابایا .)2100 ،لکنات زباان در
پسرها بیش از دخترها است و این نسبت به  9یا  0پسر در مقابا  0دختار میرساد .معماوالً در
خانوادههایی که یک یا چند عضو آن دچار لکنت هستند ،احتمال وقوع مجدد آن بیشتر است .باه
عالوه افراد دچار لکنت ممکن است دیرتر زبان باز کنند (انتورو ،کونتوره و لیپسی .)2109 ،لکنت
به واسطة ناتوانیهایی که در کودک در رابطه با دیگران ایجاد میکند ،بر روی اعتماد باه نفاس،
خودپنداره و دیگر ویژگیهای شخصیتی تأثیر میگذارد (ریف و ساینگر )2111 ،و همچناان کاه
سنشان باال مایرود واکنشهاای منفای فراوانای از ساوی همسااالن خاود دریافات میکنناد
(النگوین ،پاکمن و آنسلو .)2111 ،این مشکالت در نوجوانی چندین برابر میشود و تاأثیر منفای

. fluency of Speech
. stutter
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بر حرمت خود شخص ،میزان اضطراب ،روابط اجتماعی و عملکرد تحصیلی آنان میگذارد (بلاود
و بلود.)2110 ،
تاکنون نظریههای مختلفی در خصوص چگونگی ایجاد لکنت مطرح شده است کاه در آنهاا،
کودکان مبتال به لکنت را در حوزههای مختلفی از همساالن خود متفاوت میدانند؛ یکای از ایان
حوزهها که به تازگی توجه قاب مالحظهای را دریافت کرده است ،نقش حافظه فعال 0در عملکرد
زبانی کودکان است (هال .)2110 ،حافظه فعال بخشی از ظرفیت محدود نظا حافظه است که به
طور موقت اطالعاات را ذخیاره و اداره میکناد (باادلی .)2119 ،حافظاه فعاال باه سااختارها و
فرایندهای مورد استفاده برای ذخیره موقت و دساتکاری اطالعاات کاه بارای طیاف وسایعی از
فعالیتهای شناختی از جمله زبان الز است ،اشاره میکند .حافظه فعال بهعنوان یکی از اجازای
تولید گفتار مطرح است و نقص در آن میتواند منجر به اختالالت گفتار و زبان شود (منصاوری و
تهیدست .)0910 ،مطابق با مدل بادلی ( )2119حافظه فعال شام یک اجراکننده مرکازی و دو
سیستم ذخیرهساز ،یکی مدار واج شناختی و دیگری صفحه بینایی-فضاایی مادار واجای کاه باه
عنوان حافظه کوتاه مدت واج شناختی نیز شناخته مای شاود (باریاکرو ،تهیدسات ،منصاوری و
یادگارفر ،)0911 ،در اطالعات آکوستیکی و کالمی درگیری دارد (منصوری و تهیدست )0910 ،و
نقش آن ،پردازش اطالعات واجی است .مدار واجی شام دو مؤلفه میباشد؛ یک قسمت مخازن
ذخیرهسازی واجی 2که اطالعات واجی را تنها برای زمان کوتاهی (حدود چند ثانیه) در خود نگاه
میدارد .برای اینکه اطالعات مدت زمان بیشتری حفظ شود ،نیاز است تا باه وسایله مؤلفاه دو
یعنی سیستم مرور ناملفوظ 9مرور و تقویت شوند (باادلی .)2119 ،مطالعااتی باه منظاور بررسای
وضعیت حافظه فعال در کودکان مبتال به لکنت و مقایسه آن با کودکان طبیعی انجا شده اسات
که نتایج آ نها میتواند به شناسایی عل احتمالی ناروانیها و برنامهریزیهای درمانی مناسابتار
برای مقابله با آن کمک کند (منصوری و تهیدست .)0910 ،اویون و همکاران ( )2101در مطالعه
خود ،تواناییهای حافظه فعال  91کودک طبیعی و  91کاودک دارای لکنات  7-09را ارزیاابی و
مقایسه کردند .در مطالعه آنان برای ارزیابی رمزگذاری واجی ،از تکلیف تکرار ناکلمه استفاده شاد

working memory
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و نتایج نشان داد که کودکان دارای لکنت در مقایسه با گروه شاهد ،عملکرد ضعیفتری در برخی
از تواناییهای حافظه فعال دارند .منصوری و تهیدست ( )0910نیز در تحقیقی مروری در رابطه با
نقایص حافظه فعال در کودکان دارای لکنت ،نتیجه گرفتند که کودکان مبتال به لکنت نسبت باه
کودکان طبیعی ،مهارتهای پردازش زبانی ضعیفتری در حیطه حافظاه فعاال دارناد .همچناین
وبرفوکس و اسپنسر ( )2100در پژوهشی نشان دادند ،کودکاان دارای لکنات پایادار نسابت باه
کودکان بدون لکنت یا کودکانی که لکنت آنان بهبود یافته است ،عملکرد ضاعیفتری در تکارار
توالیهای واجی جدید (ناکلمه) از خود نشان میدهند.
عالوهبراین یکی از اختاللهای که بهطور معماول باا لکنات زباان هماراه اسات ،اضاطراب
میباشد (واسودو و همکاران .)2107 ،بهدلی اینکه شدت لکنت باا عاواطفی همچاون خجالات،
ناامیدی و هرا

از ارزیابی اجتماعی منفی مرتبط است ،میزان اضطراب افراد دارای لکنت از افراد

عادی در موقعیتهای اجتماعی بیشتر است (کریک ،هنکاوک ،تارن و کریاک .)2119 ،درواقا
افراد دچار لکنت زبان مستعد اضطراب و اختاللهای اضطرابی بهویژه اضطراب اجتماعی هستند )

اسمیت ،ایوارچ ،اوبرین ،کفالینتو

و ریلی .)2100 ،پژوهشگران شایوع ایان اخاتالل را در باین

افراد دچار لکنت زبان تا  60درصد ذکر کردهاند (بلومگارت ،ترن و کرایج .)2101 ،باهطور معماول
انسانها در برابر مشکالت هیجانی -عااطفی ،محادویتها و فشاارهای محیطای ،اختاللهاای
رفتاری و روانی و حتی معلولیتهای جسمانی عکسالعم های متفاوتی نشان میدهناد .طبیعای
است که برخی از افراد بهویژه افراد دارای اختاللهای گفتاری نسبت به ایان مساائ حساسایت
بیشتری نشان میدهند .این حساسیتها و فشارها مان آرامش روانی فرد شده ،آشافتگی روانای،
تنش عضالنی ،اضطراب و تشدید اختاللهای گفتاری را موجب میشود (توزنادهجانی ،نعیمای و
احمدپور .)0911 ،پژوهشها نشان دادهاند که تنیدگی یا اضطراب ،لکنت زبان را تشدید میکند و
همراه بودن آن با اضطراب ،سرخوردگی ،کاهش عزت نفس و معلولیت در کنشوری اجتماعی را
به وجود میآورد و موجب میشود که شخص با استفاده از ابزارهای زبانشاناختی (مانناد ،تغییار
سرعت بیان ،دوری گزینی از برخی موقعیتهای که مستلز سخن گفتن هستند مث حرف زدن
در برابر جم یا با تلفن) از لکنت زبان بپرهیزند (واسودو ،یاالپا و سایا .)2107 ،در اینراستا نتاایج
پژوهشهای مختلف نیز نشان دادهاند که کودکان مبتال به لکنت زبان در مقایسه باا افاراد الیار
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مبتال اضطراب بیشتری دارند (آیاوراچ و همکااران2111 ،؛ داویاس و همکااران2115 ،؛ گاان و
همکاران2109 ،؛ مولکاهی2110 ،؛ اریکسون و باالک2109 ،؛ هاو و نا 2100 ،؛ گیانفرانات و
همکاران2100 ،؛ امیری0900 ،؛ علیپور و محمدی.)0910 ،
با توجه به تأثیرات مخرب روانی ،اجتماعی ،شخصیتی و تحصایلی لکنات زباان در کودکاان
مبتال و نظر به نقشی که نقص در کارکرد حافظه فعال و اضاطراب در تشادید لکنات زباان دارد
ارائه راهکارهای در راستای بهبود کارکرد حافظه فعال و کاهش شدت لکنات زباان و اضاطراب
این کودکان ضروری به نظر میرسد .از جمله درمانهای الیر دارویی در بهباود کاارکرد حافظاه
فعال و کاهش شدت لکنت زبان و اضطراب ،استفاده از روش گفتار کشیده و آهنگین ،شعرخوانی
و بازیهای ریتمیک و موسیقی درمانی میباشد (کاسارین ،روبار ،هوهماان و اساچلو 2101 ،؛
ساویتری و سانتوش2115 ،؛ اندروز و همکاران0101 ،؛ خدابخشیکوالیی ،سبزیان و فلسافینژاد،
0910؛ بیتالهی ،صالحی و مردانی0910 ،؛ زمانی ،نادریفر و لطیفای0910 ،؛ نجفای ،حمیادی،
خیری ،طاوو

و عرفان .)0911 ،شواهد نشان میدهد که افرادی کاه در ارتبااک کالمای دچاار

مشک هستند با خواندن آواز و سرودهای مخصوص و با شمرده تلفظ کردن اصوات و ممارسات
مداو در این زمینه میتوانند به کسب مهارت در حیطه تشخیص لغات دست یافتاه و باه مارور
زمان مسیر تکاملی و رو به جلویی را طی کنند (اشمیتپترز .)0901 ،0ریتم ،شعرخوانی ریتمیک و
صدای موسیقی ،تقویت جریان تکلم را در اختالالت گفتاری نظیر لکنت میتواناد آساان ساازد و
بهطور برجستهای باعث تخفیف لکنت شود (فرهمندپور .)0901 ،از اینرو آموزش اشعار ریتیمیک
یا درمان با گفتار آهنگین ( 2)MITبهعنوان یک روش ترمیمی برای بخشای از مساای گفتااری
زبان پریشی به وجود آمده است .در این روش عبارات و جمالت کوتاه در نمونههای ساده آهنگین
با آواز خوانده میشود .به موازاتی که بیماران عبارات و جماالت را یااد میگیرناد آهن هاا کام
رن تر و محو میشوند .این دیدگاه ترکیبی است از ضربه زدن ریتمیک با لحن آهنگاین کاه باه
منظور تولید اصطالحات ساده در جهت افازایش ارتباطاات ایجااد میشاود )ماوئلن و همکااران،
 ،2109بهنق از دیارجان ،استکی و صالحی .)0917 ،درمان با گفتار آهنگین بر پایه ایان نظریاه
قرار گرفته که وقتی نیمکره سمت چپ مغز آسیب میبیند میتوان به وسیلة االراق در آواز )ریتم،
Schmidt Peters
melodic intonating therapy
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با تأکید بیان کردن و جمالت ملودیک) با کمک نیمکره راست مغاز تکلام را کماک ،تحریاک و
تسهی کرد (جیمز و همکاران ،2109 ،بهنق از دیارجان ،استکی و صاالحی .)0917 ،در نتیجاه
شعرخوانی ریتمیک بر این فرض استوار است که استفاده از نیمکار راسات بارای جنباه آهنگاین
گفتار ممکن است نقش این نیمکره را در کنترل زبان افزایش دهد .تحریک افزایش یافته نیمکره
راست همچنین ممکن است اللبة نیمکره چپ آسیب دیده را بر برونداد زبانی کم کند کاه نهایتااً
این امر به کاهش فشار بر نیمکره چپ به منظور کمک باه تولیاد گفتاار منجار میشاود (هااق،
.)2101
این روش مبتنی بر نظریة منطقهبندی پویای لوریا ( )0116است که براسا

آن با اساتفاده از

تواناییهای کارکردی عصبی یک نظا شناختی سالم یا کمتر آسیب دید مغز ،مانند نوای گفتار و
یا موسیقی ،باعث تجدید سازمان فرایندهای بین نیمکرهها و فعالسازی نیمکر الیرالالب زبان یا
نیمکر راست و باز توانی عصبی یک نظا شناختی دیگر مانند زبان میشود .در ایان روش ،هام
زمان با ادای جمالت آهنگین طبقهبندی شده براسا

سطوح مختلف آموزش زبان ،ضربه زدن با

دست چپ در بیماران راست دست انجا می شود (به نق از دیارجان ،استکی و صاالحی.)0917 ،
تأثیر درمانی شعرخوانی ریتمیک در کاهش فشاار هیجاانی ،تنشهاا ،نگرانیهاا و عصابیتهای
کودکان دارای اضطراب بسیار ملمو

و روشن است .کودکان در فعالیتهاای گروهای فرصات

مناسب و ایمنی برای تخلیة احساسات و بروز حاالت و افکار خود مییابند؛ بدون آنکه نگران تکلم
خود باشند .اشعار ریتمیک با مولودی ساده بر احساسات تاثیر گذاشته و باعث رها شادن تنشهاا
میگردد وکودکان را قادر میساازد کاه باه هیجانهاا و احساساات خاود توجاه کنناد .در واقا
شعرخوانی ریتمیک سبب ابراز هیجانها و خالقیت دراین کودکان می شود (جیانگاا و همکااران،
 .)2109آواز خواندن نه تنها موجاب اضاطراب نمیشاود بلکاه محرکهاای ریتمیاک باه طاور
برجستهای باعث تخفیف آن نیز میشود .هنگامی که آهن ها و جمالت آوازها باا دقات سااخته
شوند ،به طوری که آهن

و ریتم اشعار با ریتم و صرف کردن گفتار منطباق باشاد ،میتواناد در

یادگیری و تمرین درست ریتم و صرف کلمات ،عبارات و جمالت کمک کند (اشمیتپترز.)0901 ،
عالوهبراین آموزش موسیقی بر شک پذیری و فعالیت قشر مغز تأثیر قاب توجهی دارد و از آن
جا که در کودکان با ناتوانیهای یادگیری مانند لکنت راههای حسی مختلفای کاه بخشای از آن
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ناشی از محدودیتهای عصب شناختی است ،وجود دارد؛ اساتفاده از موسایقی و ریاتم در قالاب
بازیهای حرکتی موزون بهطور همزمان سبب افزایش و ازدیاد شاخههای عصابی میگاردد .باه
عبارتی تحریک حسی طوالنی مدت باعث افزایش سیناپسهای مغزی شده و در نهایت به ادراک
حسی در سطوح باال می انجامد (رمضانی و فرضیگلفزانی .)0900 ،برخی پژوهشگران شعرخوانی
و بازیهای ریتمیک را از جنبه تأثیری که بر وجوه گوناگون زنادگی اجتمااعی میگاذارد ماورد
مطالعه قرار داد هاند ،برخی دیگر آن را از منظر اثرگذاری بر رشد عاطفی مطالعه کردهاند و گروهی
نیز تأثیر آن را بر رشد روانی حرکتی و رشد شناختی کودکان مورد کاوش قارار داد ه اناد .اماا آن
جنبه ارزیابی که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است به کارگیری و اثربخشای گفتاار و
اشعار آهنگین و موزون (ریتمیک) در قالب بازی بر کارکردهای اجرایی ،توجه و حافظاه کودکاان
به ویژه کودکان با ناتوانیهای تحولی و عصب روانشناختی مانند لکنت زبان است .با توجاه باه
اهمیت موضوع و از طرفی نبود مطالعات کافی در این زمینه انجا پژوهشی که بتواناد باا انجاا
مداخالت مناسب در زمینه بهبود کارکرد حافظه فعال و کاهش شادت لکنات زباان و اضاطراب
کودکان مبتال به لکنت زبان گا نهد؛ ضروری به نظر میرسد .برای این منظور در این پاژوهش
سعی شد که آموزش اشعار ریتیمیک بهعنوان روشی نوین برای درمان کودکان مبتال باه لکنات
زبان معرفی شود تا با مداخله زود هنگا از عواقب آن در نوجوانی و بزرگسالی جلوگیری باهعم
آورد .از ایاان رو ،نتااایج حاص ا از ایاان پااژوهش میتوانااد در مراکااز و کلینیکهااای مشاااوره،
رواندرمانی و گفتاردرمانی و برای کودکان با اختالالت گفتاری و بهخصوص کودکان مباتال باه
لکنت زبان مورد استفاده قرار گیرد .در همین راستا ،در پژوهش حاضر این سؤال مورد آزمون قرار
گرفت که آموزش اشعار ریتمیک بر کارکرد حافظه فعال ،لکنت و اضاطراب کودکاان مباتال باه
لکنت زبان چه تأثیری دارد؟
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه و دوره پیگیری باود.
جامعه آماری پژوهش را تمامی کودکان  6-02ساله مبتال به لکنت زبان مراجعهکننده باه مراکاز
گفتار درمانی شهر اهواز در سال  0916تشکی داد که از بین آنها نمونهای به حجم  91نفر باا
روش نمونهگیری در دستر

انتخاب شده و بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایدهی

شدند .مطالعات آزمایشی و شبهآزمایشی به تعداد نمونه کمتری نیاز دارند ،زیرا با افازایش کنتارل
میتوان حجم نمونه را کم کارد؛ برایناساا  ،بارای پاژوهشهاای از ناوع آزمایشای و علای-
مقایسااهای ،حجاام نمونااه حااداق  07نفاار در هاار گااروه توصاایه ماایشااود (سپاساای.)0919 ،
شرکتکنندگان در این مطالعه فارسی زبان و تکزبانه بودند ،فاقد هرگونه سابقهای از مشاکالت
عصبشناختی ،مشک گفتار و زبان (الیر از لکنت) ،شنوایی و یا مشاکالت ذهنای باا توجاه باه
اظهارات والدین و همچنین مشاهدات آزمونگر بودند .اکثریت کودکان در هر دو گروه آزمایش و
گواه در دامنة  0-01سال قرار داشتند و از نظر جنسیت بیشتر آنان ،پسر بودند.
ابزار پژوهش
 .1ابزار سنجش شدت لکنت – ویرایش چهاار ( :1)SSI-4ایان ابازار شاناخته
شدهترین ابزار سنجش شدت لکنت بوده که کاربرد بالینی و پژوهشی وسایعی دارد و بار مبناای
دفعات بروز لکنت ،مدت زمان اسپاسمهای کالمی و دفعات بروز حرکات اضافه در سایر انادا هاا
هنگا گفتار میتواند شدت لکنت را ارزیابی کند .این ابزار به منظاور ارزیاابی تااثیرات درماان و
همچنین یک ابزار پژوهشی در مطالعات تاثیرات لکنت ابداع شد .ابزار سنجش شادت لکنات در
سال  0101اصالح شد و در سال  0110به عنوان ابزار سنجش شدت لکنت  -ویرایش ساو -
به همگان معرفی گردید .در سال  2111نسخه چهار این ابزار توسط رایلی ( )2111منتشر شاد.
ابزار سنجش شدت لکنت – ویرایش چهار  -به منظور سنجش شدت لکنت زبان در سه مقط
سنی کودکان پیشدبستانی ( 2-01الی  7-00ماه) ،مدرسهرو ( 6الی  00-06ساال) و بزرگساال
( 05سال و بیشتر) طراحی شده است و سنجش ابعاد رفتاری لکنت (بسامد ،دیارش و رفتارهاای
فیزیکی) را که در ویرایش سو وجود داشت شام میشود .بسامد با درصد هجاهای لکنت شده
stuttering severity instrument – fourth edition
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مشخص شاده و باه نمار  2-00تبدی میشود .نمرۀ دیارش شااام میااانگین سااه تااا از
وقاای طوالنیتر لکنت است که  0-00نمرهدهی میشود .رفتارهاای فیزیکای هماراه در چهاار
طبقه بررسی میشود و هار طبقاه  1-7نمرهدهی میشود .نمارۀ مجماوع ایاان طبقاات 1-21
است .نمرۀ ک آزماون از مجماوع ساه زیرمجموعاه بااه دسات میآیاد (ذوالفقااری ،شافیعی،
طهماسبی گرمتانی و عشوریون .)0919 ،برطبق این مقیا  ،نمره  6-01به لکنت خیلی خفیاف،
نمره  21-00به لکنت خفیف ،نمره  21-25رو به متوسط ،نمره  20-97به لکنت شادید و نماره
 96به باال به لکنت خیلی شدید اطالق میگردد (زماانی و لطیفای .)0911،ماتن ابازار سانجش
شدت لکنت  -ویرایش سو  -برای هر سه مقط سنی ثابت است .در پاژوهش حاضار بخاش
مربوک به کودکان مدرسهرو به کار گرفته شد .رایلی ( )2111پیشنهاد کرد که این ابزار به منظاور
کسب چندین هدف بالینی مورد استفاده قرار میگیرد که این اهداف عبارتند از :کااربرد ابازار باه
عنوان بخشی از ارزیابی تشخیصی ،کاربرد ابزار در تعیین تغییرات شدت در طی و یا ادامه درمان،
کاربرد ابزار به منظور سنجش روایی دیگر ابزارهای لکنت و تعیاین میازان شادت در گروههاای
آزمایشی که افراد مبتال به لکنت را شام میشوند .رایلی ( )2111ابزار سنجش شدت لکنت -
ویرایش سو  -را روی  52کودک پیشدبستانی مبتال به لکنت با  07ارزیاب در آمریکا اجرا کرد.
پایایی آزمون در حالت میانآزمونگر برای بسامد  ،1/10دیرش  ،1/00رفتارهای فیزیکای هماراه
 1/09و برای نمر ک آزمون  1/19گزارش شده است .پایایی آزمون در حالت درونآزماونگر در
مطالعة رایلی ( )2111برای بسامد  1/10و برای دیرش  1/16گزارش شده است .چهارمین نسخة
ویرایش شد این آزمون به زبان فارسی نیز برگردان شده است و طبق بررسای باه عما آماده
دارای پایایی باالیی ( )1/01در سنجش شدت لکنت کودکان پیشدبستانی و دبستانی مایباشاد.
ابزار سنجش شدت لکنت  -ویرایش چهاار  -از روایی سازه ،صوری و محتوایی برخوردار است
(درخشانپاور ،حااتمی ،افاروز ،آقاحساینی ،نکوئی .)0911 ،در پاژوهش ذوالفقااری و همکااران
( )0919پایایی آزمون در حالت میان آزمونگر برای هار بخاش از آزماون 1/10 ،تاا  1/10باود.
پایایی درونآزمونگر (اجرای مجدد آزمون) برای هر بخش 1/10 ،تا  1/12نشان داده شد .ضریب
آلفای کرونبا برای ک آزمون  1/05بود .در پژوهش حاضر میزان پایایی ایان ابازار بارای هار
بخش 1/00 ،تا  1/00و برای ک آزمون  1/06به دست آمد.
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 .2آزمون تکرار ناکلمه :1در این مطالعه به منظور ارزیابی حافظه فعال در طی یک جلسه
تقریباً  07دقیقهای از آزمون تکارار ناکلماه باریاکرو ،تهیدسات ،منصاوری و یادگاارفر ()0911
استفاده شد که ترکیبی از دو مطالعاه بختیاار و همکااران ( )0907و شایرازی و نیلیپاور ()0909
است .برای انجا آزمون ناکلمه از  91ناکلمه به عنوان محرک استفاده میشود که شام ده تک
هجایی ،ده دو هجایی و ده سههجایی است .همه این ناکلمات با وضوح و بلندی مناساب ضابط
شده و برای کودک توضیح داده میشود که هنگامیکه ضبط روشن میشود یک سری کلمات نا
آشنا میشنود و باید تالش کند تا با دقت آن کلمات را تکرار کند .قب از آالااز آزماون ،کودکاان
باید نمونههایی از کلمات معنادار و بیمعنی را به صورت آزمایشی و اطمینان از آشنایی کودک باا
ماهیت تکلیف ،تکرار کنند .زمانی که اطمینان حاص شد که کودک آزمون را درک کارده اسات
آزمونگر ضبط را روشن میکند و هیچ کدا از کلمات بیشتر از یکبار ارائه میشود .کا آزماون
توسط دوربین فیلمبرداری میشود در حالیکه کودک از وجاود دورباین خبار نادارد .امتیاازدهی
پاسخها بر اسا

صحیح یا ناصحیح بودن ساختار واجشناختی انجا میشود و همه واجها در یک

ناکلمه باید صحیح گفته شود تا امتیاز به آن داده شود .اگر کودک ناکلمهها را با حفظ توالی واجی
درست تکرار کند امتیاز یک و در الیر این صورت امتیاز صافر میگیارد .بناابراین ،نمارهای کاه
کودکان از این آزمون کسب میکنند در دامنه  1تاا  91قارار دارد کاه نماره کمتار نشااندهند
کارکرد حافظه فعال ضعیفتر است .باریکرو و همکاران ( )0911مقدار پایایی صاحت تولیاد در
این آزمون به وسیله ضریب همبستگی اسپیرمن را  1/00گزارش کردند .مداح ،آزادفالح ،سالمانی
و رسولزاده طباطبایی ( )0911بهمنظور بررسی روایی ساختاری این آزمون ،دو آزمون یاادآوری
مستقیم اعداد و یادآوری وارونة اعداد در کودکان اجرا کردند که به ترتیب ضارایب  1/00و 1/62
بر آنها به دست آمد .در پژوهش حاضر مقدار پایایی صحت تولید این ابازار باه وسایله ضاریب
همبستگی اسپیرمن  1/09به دست آمد.
 .3مقیاس تجدید نظر شده اضاطراب آشاکار کودکاان ( :2)RCMASدر ایان
مطالعه از مقیا

تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان و یا "آنچه من فکر و احساا

مای-

non-word repetition test
revised children's manifest anxiety scale

1
2
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کنم" 0نا گذاری شده است ،به منظور ارزیابی اضطراب کودکان کودکان استفاده شد .این مقیا
عالیم جسمانی ،نگرانی و اضطراب اجتماعی و به طور کلی اضطراب مزمن را میسنجد .مقیا
تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان توسط رینولدز وریچموند ( )0107ارائه گردیاد و شاام
 95گویه ( 20گویه مربوک به اضطراب و  1گویه دروغ سنج) میباشد که در مقاب هر گویه پاسخ
"بلی" یا "خیر" وجود دارد .نمره این مقیا

از مجموع تماا پاساخهاای "بلای"باه گویاههاا

محاسبه میگردد .بنابراین دامنه تغییرات برای گویههای مربوک باه اضاطراب از صافر تاا  20و
برای گویههای مربوک به دروغسنج از صفر تا  1متغیر خواهد بود .نمره کمتر در مقیا
بیانگر سطح اضطراب پایینتر و نمره کمتر در مقیا

اضطراب

دروغ سنج بیاانگر میازان صاداقت بیشاتر

آزمودنی در پاسخگویی به سواالت است .سطح خواندن گویهها بهطور میانگین برای یک کودک
 0ساله در فرهن

اصلی تنظیم شده است .بنابراین اجرای این مقیا

برای کودکان  6و  5ساله

و کسانی که از نظر خواندن ضعیف هستند بهصورت شفاهی پیشنهاد میگردد .در خصوص روائی
مقیا

تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان تاکنون مطالعات فراوانی صورت گرفته اسات و

روائی سازه همزمان ،محتوا و پیش بینی این مقیا

در پژوهشهای متفاوتی ماورد تأییاد قارار

گرفته است (رینولدز وریچموند0107 ،؛ کری ،فاالس تایچ وکاری .)0110 ،همچناین مطالعااتی
متعدد در مورد پایائی این مقیا  ،از ثباات نتاایج باا اساتفاده از روشهاای بازآزماایی و آلفاای
کرونبا حکایت میکند (ویس نیوکسی ،مولیک ،گن شیفت و کوری ،0105 ،به نق از شجاعی،
یوسفی و چلبیانلو .)0916 ،رینولدز وریچموند ( )0107پایاایی ساه زیار مقیاا
 1/01و پایای ک مقیا

را با استفاده از روش آلفای کرونبا  1/01گزارش کردند .در ایران نیاز

تقوی و علیشاهی ( )0902پایائی و روائی این مقیا
بررسی پایائی مقیا

آنرا از 1/76تاا

را مورد بررسی قرار دادند .بار اساا

ایان

تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان با استفاده از دو روش بازآزمایی و

تنصیفی بررسی گردید که به ترتیب ضرائب پایائی 1/65و  1/66به دست آمد.
جلسات مداخله :پس از اجرای پیشآزمون ،آموزش اشعار ریتیمیک که شاام  06جلساه
مداخله بود و مطابق با مدل از قب تعیین شده به صورت گا به گا طی  06جلسه  11دقیقهای
و هر هفته ،دو جلسه اجرا شد .در این جلسات که با استفاده از مناب معتبر علمای (اشامیتپتارز،
”“What I Think and Feel

1
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 )0901و نظرخااواهی و مشااورت متخصصااین تنظاایم شااده بودنااد ،پژوهشااگر بااا اسااتفاده از
تکنیکهای مختلف روش درمانی گفتار آهنگین ( )MITاقدا به مداخله جهت کاهش اضطراب،
بهبود عملکرد حافظه فعال و درمان لکنت زبان کودکان مباتال باه لکنات نماود .آزمودنیهاا در
مرحله پسآزمون و  2ماه بعد در مرحله پیگیری مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفتند .در جدول  0باه
طور خالصه به مراح درمان گفتار آهنگین ( )MITاقتبا

شده از پژوهش اشمیتپترز ()0901

اشاره میشود:
جدول :0خالصه جلسات آمو ش اشعار ریتمیک با روش درمانی گفتار آهنگین ()MIT
جلسة اول :این جلسه شام  01 ،دقیقه نفسگیری همراه با آهن بیکال  01 ،دقیقه فوت کردن در فلوت
و کار با فلوت به شک ریتم  0-2و  01 ،2-0دقیقه تمرین با ساز دهنی و تمرین ترانة اول با کماک وساای
دایره زنگی ،خاش خاشک ،چوب ،مثلث ،بلز ،دقک ،فلوت و ساز دهنی به شک گروهی و انفرادی باود؛ بارای
ترانه دو نیز به همین ترتیب عم گردید؛ این تمرین به مدت  91دقیقه ادامه یافت.
جلسة دو  ،سو و چهار  :این جلسات شام  01 ،دقیقه نفسگیری همراه با آهن بایکاال  01 ،دقیقاه
فوت کردن در فلوت و کار با فلوت به شک ریتم 01 ،دقیقه تمرین با ساز دهنی ،تمرین ترانههای جلسه قبا
به شک انفرادی و گروهی به مدت  01دقیقه ،تمرین  91دقیقهای ترانةهای جدیاد باا کماک وساای دایاره
زنگی ،خاش خاشک ،چوب ،مثلث ،بلز ،دقک ،فلوت و ساز دهنی باه شاک گروهای و انفارادی و در نهایات
تمرین روی یک متن کتاب که خود آزمودنیها انتخاب کرده بودند و به شک ریتمیک به مدت  21دقیقه اجرا
شد ،بود.
جلسة پنجم :در این جلسه عالوه بر اجرای تمرینها و آموزشهای جلسات قبلی به کودکاان تمرینهاای
دراز نشست و بشین پاشو و شنا همراه با صحبت کردن به شک ریتمیک ،داده شد.
جلسة ششم ،هفتم و هشتم :این جلسات با تمرین صحبت کردن و گفتگو بین آزمونگر و آزمودنیهاا باه
شک ریتمیک به مدت  01دقیقه قب از شروع تمرین به شک کشیده و آرا آالاز شد و در اداماه عاالوه بار
اجرای تمرینها و آموزشهای جلسات قبلی برای کودکان ،در پایان جلسات ،تمرینهای دراز نشست و بشاین
پاشو و شنا همراه با صحبت کردن به شک ریتمیک برای آنان اجرا شد.
جلسة نهم ،دهم ،یازدهم ،دوازدهم و سیزدهم :این جلسات شام اجرای تمامی تمرینهاا و آموزشهاای
مربوک به جلسات ششم تا هشتم بود با این تفاوت که از جلسه نهم به بعد مقدار موزیک و ترانهها کمتر شده و
بر زمان گفتگوی عادی و بدون موزیک افزوده شد.
جلسة چهاردهم ،پانزدهم و شانزدهم :این جلسات شام اجرای تمامی تمرینها و آموزشهای مربوک باه
جلسات نهم تا سیزدهم بود با این تفاوت که از جلسه چهاردهم به بعد در پایان جلسات ،تمرین آهسته صحبت
کردن به شک ریتمیک و بعد ،تکرار جمالتی که به طور ریتمیک و آهسته تمرین شده بودند به شک عادی،
نیز جرا شد.
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روش اجراء
پس از مراجعه به مراکز گفتار درمانی اما سجاد و رویش که با استفاده از روش نموناهگیری
در دستر

انتخاب شده بودند و انجا هماهنگیهای الز باا مساالوالن مراکاز و کساب اجاازه

برای انجا پژوهش با همکاری مادیر اجرایای مراکاز لیسات کودکاان مباتال باه لکنات زباان
مراجعهکننده به آن مراکز تهیه شد .سپس با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده با مراجعه
به لیست تهیه شده نمونهای به حجم  91نفر انتخاب شد؛ به این صورت که ابتدا فهرست اسامی
کلیه کودکان مبتال به لکنت زبان مراجعه کننده به مراکز گرفته شد ،سپس از این فهرست ،نمونه
مورد نظر به صورت تصادفی انتخاب گردید ،با والدین آنان تما

گرفته شاد و پاس از توضایح

اهداف پژوهش و جلب رضایت آنان ،کودکانی که معیارهای ورود به پژوهش را داشاتند ،انتخااب
شده و جهت شرکت در پژوهش از آنها دعوت به عم آمد .در مرحله بعدی کودکاان مباتال باه
لکنت زبان انتخاب شده بهصورت تصادفی در گروههای آزمایش و کنترل جایگزین شدند .سپس،
پرسشنامههای مد نظر بر روی آنها اجراشد و کودکان گروه آزمایش طی  06جلسه  61دقیقاهای
مداخلااه درمااان گفتااار آهنگااین (( )MITآمااوزش اشااعار ریتمیااک) را کااه در مرکااز مشاااوره
روانشناختی پردیس برگزار شد ،دریافات نمودناد .بعاد از اتماا جلساات و  2مااه بعاد مجادداً
آزمونهای پژوهش جهت بررسی پسآزمون و پیگیری روی آنان اجرا و نتایج مورد بررسی قارار
گرفتند .دادهها با روشهای آمار توصیفی و تحلیل واریانس مختلط با انددازهگیری مکدرر
تحلیل شد .روند اجرای مداخله به این صورت زیر بود:
 .0انتخاب دو ترانه برای هر جلسه به شک منظم،
 .2دادن تکلیف برای انجا در منزل شام (حفظ کردن دو تا ترانه که از CDهاای نظار
که از قب انتخاب شده بود و همچنین تمرین فلوت ،ساز دهنای ،روخاوانی یاک ماتن از کتااب
داستان که بر اسا

رده سنی کودکان انتخاب شده بود و تمرین ریلکسیشن کردن)،

 .9قب از شروع تمرین در هر جلسه ریلکسیشن کردن و تنفس عمیق همراه با آهن

 .0تمرین با فلوت به شک ریتم  2-0و  0-2به مدت  7دقیقه در هر جلسه
 .7تمرین ساز دهنی به مدت  01دقیقه در هر جلسه

بیکال ،
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 .6تمرین دو ترانه که دارای ریتم آرا به مدت  01دقیقه بارای هار کاودک .تراناههاای
انتخابی با نواختن سازهای کوبهای مانناد دقاک ،خاشخاشاک ،چاوب ،فلاوت ،ساازدهنی ،بلاز و
حرکات دست انجا میشد (این ترانهها یکبار انفرادی با آهن
بار دیگر به شک گروهی با آهن

و بدون آهن

و بدون آهن

خواند مایشاد و

اجرا میشد)،

 .5صحبت کردن به شک ریتمیک همراه با وسای موسیقی و بعاد از آن تبادی هماان
متن به شک گفتار عادی،
.0

جا به جا کردن حالت ریتم با حالت عادی کودکان بعد از چند جلسه همچنین آوازهای

کودکانه انتخاب و همراه با نواختن موسیقی ریتمیک سازهای سااده مانناد دایاره زنگای ،خااش
خاشک ،چوب ،مثلث ،بلز از طرح خارج گردید.
یافتهها
جدول  2شاخصهای توصیفی حافظه فعال ،لکنت زبان و اضطراب در مرحلاه پایشآزماون،
پسآزمون و پیگیری را به تفکیک دو گروه آزمایش و گواه نشان میدهد.
جدول  :2آمار توصیفی نمرههای حافظه فعال ،لکنت زبان و اضطراب گروه آزمایش و کنترل در مراح سه گانه
متغیر

حافظه
فعال
لکنت زبان
اضطراب

گروه

آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه

مرحلة اندازهگیری
پیشآزمون
SD
M
00
05/11
25/01
26/99
01/09
06/61

0/01
0/00
6/15
7/72
7/00
0/77

پسآزمون
M
22/79
05/05
21/05
27/61
07/15
06/79

SD
9/51
0/00
7/70
7/70
0/97
0/60

پیگیری
M
22/01
00/01
21/01
26/19
00/05
06/01

S
D
9/01
0/66
7/55
0/56
0/01
0/01

اطالعات جدول  2حاکی از بهبود عملکرد کودکان مبتال به لکنت زبان گروه آزمایش نسابت
به گروه گواه در حافظه فعال در مرحله پسآزمون و پیگیری است .به عالوه ،نتایج جدول حاکی
از کاهش لکنت زبان و اضطراب کودکان مبتال به لکنت زبان گروه آزمایش نسبت به گروه گواه
در مرحله پسآزمون و پیگیری است.
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قباا از اجاارای آزمااون تحلیاا واریااانس مخااتلط بااا اناادازهگیااری مکاارر ،از آزمااون
کلموگروفااسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن توزی نمرات دو گروه در متغیرهای پاژوهش ،از
آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانسهای متغیرهای پژوهش در جامعه و از آزماون بااکس
جهت بررسی همگنی ماتریسهای واریانس-کوواریانس ،استفاده شد که نتاایج ایان آزماونهاا
معنیدار نبود ( ،)p>1/17همچنین به منظور بررسی پیشفرض کرویت از آزمون موخلی اساتفاده
شد که نتیجه این آزمون نیز معنیدار نبود ()p>1/17؛ بنابراین دادهها مفروضه همگنی مااتریس
کوواریانس خطای مربوک به متغیرهای وابسته را زیر سوال نبارده و میتاوان کرویات مااتریس
کواریانس متغیرهای وابسته را پذیرفت و از مقادیر  Fبا درجه آزادی استفاده کرد .بنابراین ،دادههاا
پیشفرضهای استفاده از تحلی واریانس مختلط با اندازهگیری مکرر را زیر سوال نبردهاند .لذا با
توجه به رعایت مفروضهها ،میتوان از این آزمون استفاده کرد .نتایج در جدول  9گازارش شاده
است.
جدول  :9نتایج تحلی واریانس مختلط با اندازهگیری مکرر در تبیین اثرات درون گروهی ،بین گروهی و
تعاملی مربوک به حافظه فعال ،لکنت و اضطراب
گروه
متغیر
آزمایش (مقایسه درونگروهی(
گواه (مقایسه درونگروهی)
حافظه فعال
مقایسه بینگروهی (گواه و آزمایش)
آزمایش (مقایسه درونگروهی(
گواه (مقایسه درونگروهی)
لکنت زبان
مقایسه بینگروهی (گواه و آزمایش)
آزمایش (مقایسه درونگروهی(
گواه (مقایسه درونگروهی)
اضطراب
مقایسه بینگروهی (گواه و آزمایش)
**p< 0/05*, p< 0/01

F
**22/09
2/29
**07/62
**20/07
2/00
**99/00
**02/09
1/19
**07

df
 22و 2
 22و 2
 22و 2
 22و 2
 22و 2
 22و 2
 22و 2
 22و 2
 22و 2

η2
1/00
1/96
1/05
1/70
1/90
1/97

اطالعات جدول  9نشان میدهاد کاه تفااوت در نماره حافظاه فعاال در گاروه آزماایش در
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری با اندازه اثر 00درصد ،در نمره لکنت زبان با اندازه اثر 05درصد
و در نمره اضطراب با اندازه اثر 90درصد معنادار است ()p>1/10؛ ولی هیچیاک از تفااوتهاا در
گروه گواه معنادار نیست ( .)p<1/17مقایسه بینگروهی نشان میدهد تفاوت میانگین نمرههاای
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حافظه فعال ،لکنت زبان و اضطراب بین گروههای آزماایش و گاواه معنایدار اسات (.)p>1/10
بنابراین ،میتوان گفت آموزش اشعار ریتمیک موجب افازایش معناادار حافظاه فعاال و کااهش
معنادار لکنت و اضطراب کودکان مبتال به لکنت زبان شده است .با توجه باه مقادار مجاذور اتاا
میزان این تأثیر برای حافظه فعال حدود 96درصد ،برای لکنات زباان حادود 70درصاد و بارای
اضطراب حدود 97درصد است.
جدول  .7نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسه زوجی میانگین نمرههای متغیرها
گروه آزمایش
متغیر

زمان اندازهگیری

تفاوت میانگین
**-0/79
**-0/01
-1/25
**5/99
**5/01
1/15
**0/26
**0/05
1/21

گروه گواه
انحااااراف
معیار
1/90
1/79
1/99
1/61
1/61
1/00
1/07
1/70
1/99

تفاوت میانگین
-1/02
-1/00
-2
1/59
-1/61
-0/99
1/15
1/21
-1/25

انحااراف
معیار
1/20
1/20
1/17
1/02
1/00
1/00
1/20
1/20
1/17

پیشآزمون -پسآزمون
حافظه فعال پیشآزمون -پیگیری
پسآزمون -پیگیری
پیشآزمون -پسآزمون
پیشآزمون -پیگیری
لکنت زبان
پسآزمون -پیگیری
پیشآزمون -پسآزمون
پیشآزمون -پیگیری
اضطراب
پسآزمون -پیگیری
**p< 0/05*, p< 0/01
نتایج جدول  4نشاندهنده تفاوت معنیدار پیشآزماون و پسآزماون و پیشآزماون و آزماون

پیگیری میانگین نمرههای نمرههای حافظه فعال ،لکنت زبان و اضطراب در گروه آزمایش اسات
()p>1/10؛ اما بین پسآزمون و آزمون پیگیری این متغیرها در گروه آزمایش تفاوت معنایداری
نیست ( )p<1/17که حاکی از پایداری اثر مداخله بر حافظه فعال ،لکنت زبان و اضطراب اسات.
در گروه گواه هیچیک از مقایسههای زوجی معنیدار نیست (.)p<1/17
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بحث و نتیجهگیری

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش اشعار ریتیمیک بر بهبود کارکرد حافظاه فعاال،
کاهش شدت لکنت زبان و اضطراب کودکان مبتال به لکنت زبان بود .یافتاههای ایان پاژوهش
حاکی از اثربخشی آموزش اشعار ریتیمیک بر بهبود کارکرد حافظه فعال کودکان مبتال به لکنات
زبان بود .این یافته با نتایج پژوهش بیتالهی ،صالحی و مردانی ( )0910که نشان دادند رویکرد
کشیدهگویی بر بهبود کارکرد حافظه فعال واجی کودکان لکنتی چهاار تاا شاش سااله اثاربخش
است ،همسو است .در سالهای اخیر عل عصب شناختی و عصابی-حرکتای توافاق بیشاتری را
درباره علت بروز لکنت به خود اختصاص داده است بطوری کاه لکنات رشادی را یاک اخاتالل
عصبی-حرکتی ناشی از کنترل حرکتی الیر طبیعی مطرح می کند (هج )2115 ،و تمرکاز اصالی
اهداف درمانی آن بر روی تغییر الگوی کالمی و جنبههای حرکتی گفتار اسات .نتاایج حاصا از
این یافته نیز میتواند نظریه حرکتی گفتار را تایید کند و با توجه به نتیجه قبلی این فرضیه کلای
را مطرح کند که پردازش زبان و حرکت گفتار ارتباک نزدیکی با یکدیگر دارند .لاذا ،بارای تبیاین
نتایج حاص شده ،میتوان دو فرضیه مطرح کرد .اوالً ،ایان فرضایه مطارح میشاود کاه اشاعار
ریتیمیک بهعنوان یکی از روشهای شک دهی گفتار که بار پایاه نظریاههای حرکتای هساتند
(جونز ،ویت ،الوسون و اندرسون ،)2112 ،0عالوه بر کاهش سرعت گفتار باعث تغییراتی در زمینه
زمینه پردازش زبان و ادراک شنیداری نیز میشود .به طور کلی ،درماان باا نظریاههای حرکتای
باعث بهبود مهارت های شناختی و زبانی شده است که ارتبااک نزدیاک گفتاار و زباان را تاییاد
میکند .فرضیه دیگر میتواند این باشد که کاهش سرعت گفتار و افزایش روانی باعاث کااهش
استر

و افزایش توجه کودک به ناکلمات میشود به همین دلیا پاساخگویی کاودک بهتار از

زمانی میشود که تحت هیچ مداخله درمانی نبوده است.
همچنین ،نتایج نشان داد آموزش اشعار ریتیمیک باعث کاهش شادت لکنات زباان کودکاان
مبتال به لکنت زبان میشود .این یافته با نتایج پژوهش زماانی ،ناادریفر و لطیفای ( )0910کاه
نشان دادند شیوه گفتار کشیده روشی موثر و کارآمد در کاهش شدت لکنت افاراد لکنتای شادید
است ،همسو است .همچنین ،با نتایج پژوهش کاسرین ،روبر ،هوهماان و اساچلو ( )2101کاه
نشان دادند آواز خواندن میتواند باه بهباود در نشاانههای هیجاانی و رفتااری افاراد مباتال باه
Jones, White, Lawson & Anderson
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اختالالت لکنت زبان ،پارکینسون ،ضایعات مغزی و اوتیسم کماک نمایاد ،همساو میباشاد .در
تبیین این یافتهها میتوان گفت که آوازهای گروهی نگرانای آزماودنیهاا را از تکلام کااهش و
نشاک و شور موجود درجلسات گروهی ،می باه تکلام و خوانادن را در آنهاا میافازود .ناواختن
سازهای بادی و خواندن آواز ،خواه ناخواه عضالت مرتبط با گویایی و جریان تکلم را در کودکان
لکنتی تقویت کرد .کنترل عضالت تنفس ،زبان ،لب و گونه برای تکلم ضروری اسات و ناواختن
سازهای بادی این کنترل را تقویت میکند و همچنین آواز خواندن و ریتمیک کردن لغات در این
جریان ،تکلم را برای آنها آسان ساخت .و در نهایت انطباق ریتم آهنا

و آواز خوانادن ،موجاب

بهبود لکنت در این کودکان شد .موئلن و همکاران ( )2109در تحقیق مروری خود بارای ،MIT
چندین سطح از موفقیت درمانی را نا میبرند که در زیر بدان اشااره شاده اسات -0 :بهباود در
تکرار سخنان تعلیم داده شده -2 ،تعمیم به تکارار ساخنان تعلایم داده نشاده -9 ،ماؤثر باودن
استفاده از سخنان آموزش داده شده در ارتباطات -0 ،تعمیم به گفتار خاود برانگیختاه :سالسات
(روانی) بهبود یافته و محتوایی ارتبااطی بهباود یافتاه (باهنق از دیارجاان ،اساتکی و صاالحی،
 .)0917لذا ،آموزش اشعار ریتیمیک به روش  MITبه بهبود سالست و قابلیت فهم کاال (باه-
وسیلة ارتباک کالمی بهبود یافته بهعنوان هدف الایی) کمک میکند .این سالست و روانی گفتار
در پژوهش حاضر براسا

یافتهها برای آزمودنیها به شک محسوسی دیده شد.

نتیجه دیگر این پژوهش نشان داد که آموزش اشعار ریتیمیک بر کااهش اضاطراب کودکاان
مبتال به لکنت زبان مؤثر است .این یافته با نتایج پژوهش دیارجاان ،اساتکی و صاالحی ()0910
که نشان دادند درمان گفتار آهنگاین در کااهش اضاطراب اجتمااعی و افازایش مهاارت هاای
اجتماعی کودکان دبستانی دارای لکنت مؤثر بوده است ،همسو است .این یافته با نتایج پاژوهش
خدابخشیکوالیی ،سبزیان و فلسفینژاد ( )0910که نشان دادند شعر درمانی و حرکات ریتمیاک
در بهبود مشکالت رفتاری چون پرخاشگری و اضطراب در کودکان پیش دبستانی موثر است ،نیز
همسو میباشد .در تبیین این یافته میتوان گفت که افراد دچار لکنت ،اعم از کودک و بزرگسال
معموال ًدرونگرا و فاقد اعتماد به نفس هستند و از احسا

بیکفایتی رنج میبرند .آنهاا مانناد

سایر افراد عصبی مستعد رنج بردن از تر ها ،نگرانیها و اضطرابهاا هساتند .فارد اضاطرابی
ممکن است از ترسی که باعث لکنت شده ،آگاه نباشد ،اما در وجود خویش درگیاری گساتردهای
با آن داشته باشد (دهقانیهشتجین .)0950 ،تأثیر درمانی آموزش اشعار ریتیمیک در کاهش فشار
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و روشان اسات.

کودکان در فعالیتهای گروهی فرصت مناسب و ایمنی برای تخلیة احساسات و باروز حااالت و
افکار خود یافتند؛ بدون آنکه نگران تکلام خاود باشاند .اشاعار ریتیمیاک باا مولاودی سااده بار
احساسات تاثیر گذاشته و باعث رها شدن تنشها میگردد وکودکان را قادر مایسااخت کاه باه
هیجانها و احساسات خود توجه کنند .در واق آموزش اشعار ریتیمیک سبب اباراز هیجاانهاا و
خالقیت در این کودکان شد .با توجه به این امر شاید بتوان دلی این تأثیرات در مورد سه ماورد
مذکور را برقراری ارتباک راحتتر با موسیقی دانست؛ چراکاه موسایقی فضاای امان ،صامیمی و
بدون کوچکترین تردیدی برای این کودکان ایجاد کرده است و حضاور در کاال

بارایشاان

بسیار جذاب و دلنشین بوده است و همچنین ابراز و تخلیة احساسات و اعتماد باه نفاس موجاب
کاهش اضطراب آنان شد.
یافتهها پژوهش حاضر ،فقط قاب به تعمیم به کودکانی است که ماالکهاای ورود باه ایان
پژوهش را دارا بودهاند و برای افرادی که از نظر ویژگایهاای جمعیات شاناختی و ماالکهاای
شمول ،متفاوت از آزمودنیهای پژوهش حاضر هستند ،قابلیات تعمایم نادارد .در نظار نگارفتن
تأثیرات عوام فرهنگی و قومی؛ به بیان دیگر کیفیت و چگونگی تأثیر عوام فرهنگی و قاومی
که قطعاً در بروز مشکالت و نارساییها اگر نگاوییم دخیا حاداق بسترسااز مایباشاند لحااظ
نگردیده است ،حال آنکه توجه به این مهم شاید جهت تحقیق را به نوبة خود متحول میساخت.
به دلی محدودیت زمانی ،فرصت برگزاری آزمون پیگیری دو و سنجش ثبات مداخله در فواص
زمانی زیاد فراهم نشد .عد استفاده از روشهای نمونهگیری تصاادفی از دیگار محادودیتهای
پژوهش حاضر بود.
با توجه به اثربخش بودن آموزش اشعار ریتیمیک در بهبود کاارکرد حافظاه فعاال و کااهش
شدت لکنت زبان و اضطراب کودکان مبتال به لکنت زبان به گفتار درمانگران پیشانهاد میشاود
که این روش درمانی را در برنامههای گفتاردرمانی گنجانده و از این روشهاای در مراکاز گفتاار
درمانی و کلینیکهای مشاوره تخصصی کودک و نوجوان بهویژه برای کودکان مبتال باه لکنات
زبان استفاده شود.
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