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Abstract
Introduction: Many stutterers suffer from excessive stress and deficit in cognitive
inflexibility. Mind Simulation Model is a new treatment proposed for stuttering and its
related problems.
Aim: This study aimed to investigate the effectiveness of mind simulation model on stress
reduction and cognitive flexibility enforcement in adult with stuttering disorder.
Methods: This was a quasi-experimental study with a pre-test/ post-test design and a control
group. The number of 30 stutterer participants referring to Tavanmandsazan-e-Zehn Clinic
were selected through available sampling method and put randomly into the experimental and
control groups. After measuring basic levels of stress and cognitive flexibility of all
participants, the experimental group received mind simulation therapy, while the control
group received no intervention. Finally, both groups completed the post-tests.
Results: Results of MANCOVA analysis showed that mind simulation model could
significantly reduced stress (P<0.01) and improved cognitive flexibility (P<0.05) compared
to the control group.
Conclusion: given these findings, it can be claimed that mind simulation model can
significantly treats stuttering and its related problems in adults through mind empowerment.
Keywords: Cognitive flexibility, mind simulation model, stress, stuttering
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چکیده

مقدمه :بسیاری از افراد دارای لکنت ،استرس فراوانی را متحمل شده و انعطافپذیری شناختی آنان نیز دچار نقص است .یکی از
درمانهای نوین مطرحشده در درمان لکنت و مشکالت همراه با آن ،مدل شبیهسازی ذهن است.
هدف :هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی مدل شبیهسازی ذهن بر کاهش استرس و افزایش انعطافپذیری شناختی افراد
مبتالبه لکنت بود.
روش :این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون و گروه کنترل بود .تعداد  93نفر از بزرگساالن مبتالبه
لکنت مراجعهکننده به کلینیک توانمند سازان ذهن ،بهصورت در دسترس انتخابشده و بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش و
کنترل جایگزین شدند .پس از سنجش سطح پایه استرس و انعطافپذیری شناختی همه افراد ،گروه آزمایش تحت درمان مبتنی بر
مدل شبیهسازی ذهن قرار گرفت؛ درحالیکه گروه کنترل هیچ مداخلهای را دریافت نکرد .درآخر ،میزان استرس و انعطافپذیری
شناختی افراد مجدداً اندازهگیری شد.
یافتهها :نتایج تحلیل مانکووا نشان داد که مدل شبیهسازی ذهن در مقایسه با گروه کنترل ،بر کاهش استرس ( )P>3037و افزایش
انعطافپذیری شناختی ( )P>3030افراد مبتالبه لکنت مؤثر بوده است.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج این پژوهش ،میتوان گفت که مدل شبیهسازی ذهن میتواند لکنت زبان و مشکالت همراه با آن را
بهگونهای مؤثر در بزرگساالن درمان کند.
کلمات کلیدی :استرس ،انعطافپذیری شناختی ،لکنت زبان ،مدل شبیهسازی ذهن
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3

زهرا بهرامی و همکاران

3

رفتار اجتماعی پایه و اساس زندگی هر فرد را تشکیل

تأییدشده است (زمانی و لطیفی .)8331 ،لکنت زبان یک

میدهد .زبان ،یکی از کارآمدترین و مؤثرترین ابزارها

نوع اختالل در سامانه گفتاری انسان است که توسط عوامل

جهت بیان افکار انسان و از مهمترین عناصر برای برقراری

مختلفی ایجاد میشود و رفتهرفته از حالت خفیف فاصله

یک رابطه انسانی و اجتماعی است .درواقع زبان نوع عالی و

گرفته و تشدید مییابد .تمامی سامانههای شناختی و رفتاری

مشترک رفتار اجتماعی است (احدی ،ستوده و حبیبی،

ما ازجمله زبان تا سن دهسالگی شکل میگیرد و لکنت زبان

 .)8338از سوی دیگر ،گفتار یکی از نمونههای عینی و

عمدتاً در دوران کودکی ایجاد میشود ،یعنی زمانی که

قابلشنیدن زبان است که در ایجاد ارتباط افراد با یکدیگر از

هنوز سامانه گفتاری شکل نگرفته است و یک حادثه نظیر

اهمیت زیادی برخوردار است .گفتار و زبان هر یک ممکن

شوک یا ترس و غیره میتواند روی گفتار تأثیرگذار باشد و

است جداگانه یا باهم به دالیل مختلف دچار آسیبهایی به

حتی در برخی کودکان عادتهای بد گفتاری یا تقلید و

درجات گوناگون شوند و مسیر ارتباطی اصلی انسان را

تعامل با فرد یا افراد لکنتی میتواند کودک را دچار لکنت

مختل نمایند (فرازی و همکاران.)8332 ،

زبان کند و به دلیل عدم تکامل ذهن و سامانه گفتاری در

یکی از مهمترین و متداولترین اختالالت تکلمی ،اختالل
فصاحت کالم 1یا لکنت زبان 2است .بر اساس پنجمین
راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی (،3)DSM-5
لکنت زبان اختاللی در فصاحت عادی و الگوی زمانی
گفتار است که فرد را در کسب مهارتهای متناسب با سن
و مهارتهای زبانی دچار مشکل میکند .این آشفتگی
باگذشت زمان ادامه مییابد و با تکرارهای متعدد یا کشیدن

مسیر شکلگیری گفتار کودک اختالل ایجاد میشود و
کودک نمیتواند مهارتهای گفتاری خود را کامل کند
(تقیزاده و بیگدلی شاملو .)2188 ،ازاینرو ،میتوان گفت
که لکنت زبان معموالً قبل از  82سالگی نمود مییابد،
هرچند که در اکثر موارد از هجدهماهگی تا  3سالگی
قابلتشخیص است .همچنین ،دوره اوج آن بین  2تا 3/5
سالگی و  5تا  1سالگی است.

اصوات و هجاها و سایر انواع عدم فصاحت کالمی شامل

افراد مبتالبه لکنت از ورود یا قرار گرفتن در موقعیتهایی

کلمات منقطع ،وقفههای بیصدا یا صدادار ،درازگویی،

که نیازمند گفتار است ،دوری میکنند و در این مواقع

ادای کلمات با فشار جسمی بیشازحد و تکرار کامل

عالئم دستپاچگی و ترس نشان میدهند و شدت لکنت با

کلمات تکهجایی مشخص میشود .این آشفتگی فصاحت

عواطفی هم چون خجالت ،ناامیدی و ترس از ارزیابی

با پیشرفت تحصیلی و شغلی یا ارتباطات اجتماعی فرد

اجتماعی منفی مرتبط است .آنها همچنین از مورد تمسخر

تداخل دارد .شدت این آشفتگی از موقعیتی به موقعیت

قرار گرفتن توسط دیگران نگران هستند .افکار و باورهای

دیگر فرق میکند و در مواقعی که فشار و هیجان وجود

نادرست ازجمله احساس اجبار درونی برای کنترل لکنت،

دارد بیشتر است .آشفتگی فصاحت اغلب در مواقع قرائت

ترس از احتمال بروز لکنت در هرلحظه و همچنین تصور

شفاهی ،آواز خواندن یا صحبت کردن با حیوانات خانگی و

دقت دیگران به لکنت به میزان متفاوت در کلیه افراد دارای

اشیاء بیجان دیده نمیشود (انجمن روانپزشکی آمریکا،4

لکنت وجود دارد .بهاینترتیب ،یکی از مشهودترین و

 .)2183شیوع لکنت زبان بین سنین کودکی و نوجوانی

وخیمترین پیامدهای لکنت ،ایجاد اضطراب -بهویژه در

حدود  8-2درصد است که نسبت ابتالی پسران به دختران

موقعیتهای اجتماعی -است و این امر متقابالً سبب تشدید
6

و استمرار لکنت میشود (آیورچ و همکاران.)2188 ،
1

fluency disorder
stuttering
)Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM
4
)American Psychiatric Association (APA
2
3
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Guitar
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Iverach
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مقدمه

 3به  8است (گایتر .)2118 ،5این آمار در ایران نیز

4

بررسی اثربخشی مدل شبیهسازی ذهن بر کاهش استرس و افزایش انعطافپذیری شناختی بزرگساالن مبتالبه لکنت زبان

استرس و اضطراب عامل تشدیدکننده لکنت زبان است و

در تکالیف شناختی همراه باشد که این موارد خود میتوانند

افزایش لکنت زبان ،خود افزایش استرس را به همراه دارد

بر پایدار ماندن لکنت نقش داشته باشند.

(توزنده جانی و همکاران .)8331 ،بنابراین ،هر موقعیتی
میتواند برای فرد استرسزا بوده و کوچکترین اشاراتی از
قلمداد شده و چنین برداشتی دوباره باعث تشدید استرس در
فرد میشود .افراد دارای لکنت زبان توانایی مدیریت این
استرس ادراکشده را ندارند و این امر تأثیرات بسیار
نامطلوبی بر سالمت روانی و کارکرد فردی و اجتماعی
(مانند محدودیتهای انتخاب شغل) افراد مبتال دارد
(کاکوئی و همکاران.)8331 ،

لکنت انجام میگیرد که از آن جمله میتوان به
گفتاردرمانی ،درمانهای رفتاری ،شکلدهی روانی گفتار،
بازسازی شناختی ،روش تلفیقی شناختی -گفتاری،
دارودرمانی ،طب سنتی ،نصب پروتز حنجره ،هیپنوتیزم و
سایر اشاره کرد .باوجوداین ،تالشهای صورت گرفته در
درمان لکنت همواره موفقیتآمیز نبوده و یا نتایج درمان
پس از چندی بازگشت کرده است .بر اساس گزارش
اینگهام و جانیس2113( 13؛ به نقل از فرازی و همکاران،

از سوی دیگر ،وقتی عامل استرسزا زندگی انسان را تحت

 ،)8332انتقال مهارتهای نظاممند روانی گفتار در طول

تأثیر قرار دهد ،حاالت هیجانی و تفکر فیزیولوژیکی فرد از

جلسات درمانی مفید بوده ،اما حفظ و تداوم روانی ایجاد

حالت بهنجار و متعادل خود خارجشده و فعالیتهای

شده برای بلندمدت به سبب قطع شدن محرک (الگوی

شناختی نیز آسیبپذیر میگردد .بهطور مشخص ،یکی

گفتاری ارائهشده) بهندرت امکانپذیر است.

دیگر از مشکالت افراد لکنتی ،نقص در انعطافپذیری
شناختی 7است (بهرامی ،نجاتی و پور اعتماد.)2181 ،
انعطافپذیری شناختی بهعنوان ویژگی عمده شناخت انسان
توصیفشده است و به توانایی فرد برای در نظر گرفتن
همزمان بازنماییهای متناقضی از یک شیء یا یک رویداد
اشاره دارد (جکس و زالزو .)2115 ،8بهطورکلی ،توانایی
تغییر آمایه های شناختی بهمنظور سازگاری با محرکهای
در حال تغییر محیطی ،عنصر اصلی در تعاریف عملیاتی
انعطافپذیری شناختی است (دنیس و وندر وال.)2181 ،9
یافتههای پژوهشی نشان دادهاند که کودکان (ایکورن،
مارتان و پیروتینسکی )2181 ،10و بزرگساالن (دونوا،
داویس و کاوناق )2181 ،11مبتالبه لکنت زبان در
بهکارگیری و تغییر 12مؤثر توجه از یک بعد به بعد دیگر
یک محرک یا رویداد مشکلدارند و لکنت زبان میتواند
با انعطافپذیری شناختی ضعیفتر و بهتبع آن ،بروز نقص

یکی از درمانهای جدید و نویدبخش در درمان مؤثر و
بدون بازگشت لکنت زبان ،مدل شبیهسازی ذهن تقیزاده
است .شبیهسازی ذهن ،دانشی برای دستیابی به اطالعات
ذهن انسان است .شبیهسازی ذهن یعنی شبیهسازی اطالعات
ذهن و تبدیل آن به اطالعات مادی و فیزیکی که با مشاهده
آن بهوسیله این دانش نوین میتوان به اطالعات ذهن
دسترسی پیدا کرد و اکثر تغییرات را بهسرعت در ذهن
ایجاد کرد (تقیزاده و بیگدلی شاملو .)8338b ،در همه
سنین ،درک زبان از تولید آن جلوتر است (لورا برک،
 ،)2111یعنی مرکز اصلی زبان ،ذهن انسان است .از
دیدگاه تقیزاده ( )6931aلکنت زبان درصورتیکه در
شرایطی که جسم آسیب ندیده باشد (مثل تصادف ،ضربه،
بیماری جسمی و آسیب دیدن اعضای گفتاری) ،مسئلهای
کامالً ذهنی و روانی است .افراد دارای لکنت نمیتوانند با
نگاه کردن به گفتار افراد نرمال و حتی دارای مهارت
گفتاری باال از آنها بیاموزند .طبق این دیدگاه ،علت

7

cognitive flexibility
Jacques, & Zelazo
9
Dennis & Vander Wal
10
Eichorn, Marton., & Pirutinsky
11
Doneva, Davis, & Cavenagh
12
shifting
8

شکست درمانهای موجود ،تأکید آنها بر جنبههای فیزیکی
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Ingham, & Janis
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جانب دیگران بهعنوان عالمتی از ارزیابی منفی برای فرد

امروزه اقدامات مختلفی برای درمان افراد دارای اختالل

زهرا بهرامی و همکاران

5

و مکانیکی گفتار است .حال برای ایجاد مهارتهای

شبیهسازی ذهن برگرفته از پکیج درمانی -آموزشی تقیزاده

گفتاری باید فرایند شکلگیری آنها را بهصورت طبیعی

در درمان مشکالت استرس و انعطافپذیری شناختی افراد

بازسازی کرد؛ یعنی شبیهسازی شکلگیری مهارت گفتاری.

مبتالبه لکنت زبان انجام شد.

با استفاده از شبیهسازی ذهن و زبان برنامهنویسی ذهن

روش

شبیهسازی و بازسازی فرایند طبیعی شکلگیری مهارت،
جنبههای مختلف مهارت گفتار را به افراد دارای لکنت
آموزش داده و لکنت آنها را به شکل قطعی درمان کرد
(تقیزاده و بیگدلی شاملو .)6931b ،بر اساس گزارش
تقیزاده و بیگدلی شاملو ( ،)2188تاکنون باالی  ۵۹درصد
از مراجعین مبتال به لکنت که تحت درمان شبیهسازی ذهن
قرارگرفتهاند ،به درمان عالی و خوب رسیدهاند .همچنین،
پژوهشهای دیگری نیز کارآمدی این مدل را در درمان
مشکالت همراه با لکنت نشان دادهاند .برای مثال ،شیر
خدایی ،تقیزاده و امینی خو ( )8338در پژوهشی
نیمهآزمایشی بر روی مردان  21-31ساله دارای لکنت زبان
نشان دادند که مدل درمانی شبیهسازی ذهن در مقایسه با

پسآزمون همراه با گروه کنترل است .بدین منظور ،پس از
شناسایی افراد مبتال به لکنت -که بر اساس ارزیابی
متخصص این حوزه مبتال به لکنت زبان تشخیص داده
شدند -و انتخاب نمونه و انجام پیشآزمونهای اولیه جهت
کنترل نمرات سطح پایه افراد دو گروه ،افراد گروه آزمایش
به مدت  82جلسه فردی -گروهی با استفاده از مدل درمانی
شبیهسازی ذهن تحت درمان قرار گرفتند و افراد گروه
کنترل در لیست انتظار ماندند و هیچ مداخلهای را دریافت
نکردند .در آخر ،نمرات پسآزمون دو گروه بهمنظور تعیین
اثربخشی مدل درمانی شبیهسازی ذهن با یکدیگر مقایسه
گردید.

گروه کنترل بهطور معناداری ترس از حرف زدن افراد

جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از تمامی افراد

دارای لکنت را کاهش و اعتمادبهنفس آنان را افزایش داد.

بزرگسال ( 21-11سال) دارای لکنت زبان بود که در

صانعی ،تقیزاده و عبداله زاده ( )8338نیز در پژوهشی بر

سال  8338از سراسر کشور به کلینیک توانمند سازان ذهن

روی افراد دارای لکنت زبان  21-11ساله نشان دادند که

واقع در شهر تهران مراجعه .نمونهگیری پژوهش حاضر

مدل درمانی شبیهسازی ذهن در مقایسه با گروه کنترل

بهصورت در دسترس بود .به این منظور ،با توجه به اینکه در

بهطور معناداری بر تقویت تنظیم هیجانات و تفکر مثبت

طرحهای آزمایشی تعداد  85نفر برای هر گروه کفایت

مبتالیان مؤثر واقع شد.

میکند (دالور ،)8338 ،تعداد  31نفر از بزرگساالن

بهاینترتیب ،با توجه به نقش استرس و نقص برخی
کارکردیهای شناختی در بروز و تداوم اختالل لکنت و
آسیبها و پیامدهای فردی و بین فردی آن؛ و همچنین با
توجه به اینکه بسیاری از درمانهای کنونی بهطور کامل
اثربخش نبوده و یا نتایج درمانی آنها پس از مدتی
بازگشت میکند (تقیزاده و بیگدلی شاملو6161 ،؛
اینگهام و جانیس2113،14؛ به نقل از فرازی و همکاران،
 ،)8332پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر مدل

Ingham, & Janis

مراجعهکننده به کلینیک توانمند سازان ذهن که توسط
ارزیابیهای متخصص به لکنت متوسط تا خیلی شدید مبتال
بودند ،بهصورت در دسترس انتخابشده و بهطور تصادفی
در دو گروه آزمایش (درمان) و کنترل (هرکدام  85نفر)
جایگزین شدند .الزم به ذکر است ،معیارهای ورود و
خروج افراد به این شرح بود:
الف( معیارهای ورود:
 )8مبتال به لکنت زبان

14
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میتوان با طراحی و اجرای برنامه درمانی و آموزشی ،با

پژوهش حاضر از نوع نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون -

6

بررسی اثربخشی مدل شبیهسازی ذهن بر کاهش استرس و افزایش انعطافپذیری شناختی بزرگساالن مبتالبه لکنت زبان

 1818بهدستآمده است (کوهن و همکاران.)8313 ،

 )2بازه سنی بین  21تا  11سال
 )3عدم ابتالی افراد به عقبماندگی ذهنی ،اتیسم ،فلج
مغزی ( 15)CPو نداشتن سابقه سکته شدید مغزی

بهروزی ،شهنی ییالق و پورسعید ( )8338نیز در پژوهشی
در ایران ،ضریب آلفای کرونباخ و تصنیفی پرسشنامه حاضر
را به ترتیب  1813و  1811به دست آوردند .در این

ب) معیارهای خروج:

عمومی ادراکشده در افراد دو گروه پیش و پس از انجام

 )8عدم ابتال به لکنت زبان

درمان استفاده شد.

 )2سن کمتر از  21سال و یا باالتر از  11سال

ب) پرسشنامه انعطافپذیری شناختی ( :17)CFIاین

 )3ابتالی افراد به عقبماندگی ذهنی ،اتیسم ،فلج مغزی و

پرسشنامه که در سال  8331توسط تقیزاده و نیکخواه

دارای تجربه سکته شدید مغزی

ساخته شده است ،یک ابزار خودگزارشی کوتاه  21عبارتی

در این پژوهش بهمنظور جمعآوری دادهها و اجرای
پژوهش از ابزارهای زیر استفاده شد:

است و تالش دارد تا سه جنبه انعطافپذیری شناختی شامل:
الف -انعطافپذیری در موقعیتهای محیطی؛ ب –
انعطافپذیری در حل مسئله؛ ج– انعطافپذیری در

الف) مقیاس استرس ادراکشده ( :16)PSSاین

تصمیمگیری را بسنجد .سؤاالت  1 ،8 ،1 ،2 ،8و 85

پرسشنامه در سال  8313توسط کوهن و همکاران تهیهشده

بهمنظور سنجش انعطافپذیری در موقعیتهای محیطی

و دارای سه نسخه  81 ،1و  81مادهای است که برای

هستند؛ سؤاالت  81 ،81 ،83 ،82 ،88 ،3و 83

سنجش استرس عمومی ادراکشده (شامل افکار و

انعطافپذیری در حل مسئله را اندازهگیری میکنند و

احساسات درباره حوادث استرسزا ،کنترل ،غلبه ،کنار

سؤاالت  81 ،88 ،81 ،1 ،5 ،3و  21نیز مربوط به

آمدن با فشار روانی و استرسهای تجربهشده) در یک ماه

انعطافپذیری در تصمیمگیری است .نمرهگذاری این

گذشته به کار میرود .همچنین ،این مقیاس عوامل خطرزا

پرسشنامه بهصورت لیکرت  1درجهای (اصالً 8 :و خیلی

در اختالالت رفتاری را بررسی کرده و فرایند روابط تنشزا

زیاد )1 :است که در آن ،نمرات باالتر نشاندهنده

را نشان میدهد .نمرهگذاری این ابزار بهصورت لیکرتی 5

انعطافپذیری شناختی بیشتر است .این پرسشنامه را میتوان

درجهای است و هر ماده دارای ارزشی بین  ۰تا  ۴است

با مقاصد مختلف در کار بالینی و غیر بالینی به کار گرفت

(هرگز 1 :و خیلی زیاد)1 :؛ که نمرات باالتر نشان از میزان

(تقیزاده و نیکخواه.)8331 ،

استرس ادراکشده بیشتر است .همچنین ،عبارتهای  1و 5

و  8و  3و  81و  83بهطور معکوس نمرهگذاری میشود.
بدین ترتیب ،کمترین امتیاز کسبشده صفر و بیشترین امتیاز
کسبشده  58است و نمره باالتر نشانه استرس ادراکشده
بیشتر است.

تقیزاده و نیکخواه ( )8331در پژوهش خود آلفای
کرونباخ پرسشنامه مذکور را برابر  18381گزارش کردند.
همچنین ،ضریب آلفای کرونباخ در خرده مقیاسهای
انعطافپذیری در موقعیتهای محیطی ،انعطافپذیری در
حل مسئله و انعطافپذیری در تصمیمگیری به ترتیب

فرم  81سؤالی این پرسشنامه در کشورهای مختلف مورد

 18121 ،18132و  18111به دست آمد .در پژوهش

ارزیابی قرارگرفته و بهصورت گستردهای به کار میرود.

حاضر ،از این پرسشنامه برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در

آلفای کرونباخ این مقیاس در سه پژوهش  1815 ،1811و
cerebral palsy
)Perceived Stress Scale (PSS

15
16

)Cognitive Flexibility Inventory (CFI
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پژوهش ،از پرسشنامه حاضر بهمنظور سنجش استرس

زهرا بهرامی و همکاران

1

ایجاد تفکر انعطافپذیر افراد دو گروه پیش و پس از درمان

ذهن و موفقیت این درمان در رفع لکنت مبتالیان آشنا

استفاده گردید.

میشوند .از جلسه دوم تا جلسه آخر ،در ابتدای هر جلسه

ج) پروتکل درمان (مدل شبیهسازی ذهن برگرفته از

پکیج درمانی -آموزشی لکنت زبان تقیزاده) :در جلسه

میزان پیشرفت مراجع برآورد شده و تکالیف جلسه قبل
مرور میشد .پس از اجرای روند اختصاصی هر جلسه ،از

اول بعد از آشنایی با تعداد جلسات و روند درمان و آشنایی

خانگی مشخص میشد .جلسات درمان و محتوای هر جلسه

بیشتر با لکنت و درمانهای رایج و ناموفق ،افراد در

در جدول زیر آمده است:

بهصورت اختصاصی و گروهی با درمان نوین شبیهسازی

جدول  .1خالصه جلسات درمان
محتوی جلسات

جلسات

کدگذاری -تصویرسازی ذهنی

جلسه  7و 2
جلسه  9و 4
جلسه  0و 6
جلسه  1و 8
جلسه  3و 73

ریتمیک کششی -ریتمیک چرخشی
حالت خطی در کالم -تکنیک نیمهباز ذهنی -گفتاری
حالت رها در کالم -تمرین پیچ افکار
کنترل هیجان کالمی -مدیریت بر استرس
درمان تیک سروصورت -درمان وسواس فکری و کالمی
تقویت اعتمادبهنفس -پاکسازی ذهنی
تمرین و تکنیک تأکید و قدرت -تمرین دورانی
هماهنگی ذهن و بدن -کنترل هیجان در گفتار
صداسازی -کنترل صوت-
اصالح ریتم گفتاری -حذف فشارهای فیزیکی در گفتار

جلسه  77و 72

پیوستگی در کالم -جمعبندی و خالصهسازی درمان -پیگیری جلسات قبل -دادن
راهکارهای الزم آموزشی و گرفتن پسآزمون

در گروه آزمایش تعداد  83نفر مرد و  2نفر زن بوده که از
الزم به ذکر است تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از
شاخصهای آمار توصیفی (میانگین ،انحراف استاندارد) و
آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکووا))18
جهت کنترل نمرات پیشآزمون گروههای آزمایش و
کنترل و مقایسه نمرات پسآزمون دو گروه با کمک
نرمافزار  SPSSنسخه  29انجام شد.

این میان ،به ترتیب  1و  1نفر مجرد و متأهل بودند؛ در
گروه کنترل نیز تعداد  88نفر مرد و  1نفر زن بودند و تعداد
 8آنان مجرد و  3نفر متأهل بودند .همچنین ،در مورد سطح
تحصیالت نمونه پژوهش باید گفت که تعداد  3نفر دیپلم و
پایینتر 8 ،نفر کارشناسی و  3نفر کارشناسی ارشد بودند.
الزم به ذکر است که مقایسه متغیرهای توصیفی یادشده،
تفاوت معناداری را بین دو گروه با نشان نداد.

یافتهها

عالوه براین ،میزان استرس و انعطافپذیری شناختی افراد

هرکدام از گروهها شامل  85نفر بودند .میانگین سنی

دو گروه پیش از شروع درمان (پیشآزمونها) و پسازآن

(انحراف استاندارد) آزمودنیها در گروه آزمایش برابر

(پسآزمونها) به تفکیک گروهها و با توجه به میانگین و

 )5811( 28821و در گروه کنترل  )8853( 21833است.

انحراف استاندارد در جدول شماره  2آورده شده است.

)Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA

18
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افراد بازخورد گرفته میشد و در آخر برای آنها تکلیف

8
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جدول  .2نمرات دو گروه در متغیرهای استرس و انعطافپذیری شناختی پیش و پس از مداخالت
مراحل

متغیر

پیشآزمون
استرس ادراکشده

انعطافپذیری شناختی

انعطافپذیری در

پیشآزمون

موقعیتهای
محیطی

انعطافپذیری در
حل مسئله

انعطافپذیری در
تصمیمگیری

پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون

کل
پسآزمون

آزمایش

)4093( 23083

کنترل

)6029( 97043

آزمایش

)4071( 21021

کنترل

)4064( 97063

آزمایش

)2098( 70061

کنترل

)2010( 70009

آزمایش

)9038( 76083

کنترل

)2014( 74039

آزمایش

)2093( 23033

کنترل

)2039( 23083

آزمایش

)2038( 22033

کنترل

)2039( 73099

آزمایش

)2099( 23033

کنترل

)9077( 23099

آزمایش

)2046( 27019

کنترل

)9003( 73023

آزمایش

)6039( 00061

کنترل

)6038( 06061

آزمایش

)1062( 63023

کنترل

)1013( 09046

که قرار است مورد تحلیل قرار گیرند ،تفاوت آماری
حال ،با توجه به طرح پژوهش حاضر که از نوع پیشآزمون
و پسآزمون است ،برای تحلیل دادهها و بهمنظور کنترل اثر
پیشآزمونها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری
استفاده شد .در این نوع تحلیل باید شرطهای زیر رعایت
گردد تا بتوان به نتایج بهدستآمده اطمینان کرد:

معناداری با یکدیگر ندارند .برای بررسی این فرض از
آزمون همگنی واریانسهای لوین استفاده شد که نتایج آن
در هیچیک از متغیرهای مورد بررسی ازلحاظ آماری
معنادار نبود و مفروضه همگنی واریانسها تأیید شد .از
دیگر مفروضههای آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری،
همسانی ماتریسهای واریانس -کوواریانس است .بدین

یکی از مفروضههای آزمون تحلیل کوواریانس چند

منظور ،از آزمون باکس 19استفادهشده است .با توجه به

متغیری ،نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته است .با توجه به

آمارههای حاصل از این آزمون ،مشخص شد ماتریسهای

اینکه حجم نمونه در پژوهش حاضر کمتر از  51نفر بود،

واریانس -کوواریانسها همگن هستند .عالوه براین ،دیگر

جهت بررسی پیشفرض مذکور از آزمون شاپیرو -ویلک

مفروضه مهم تحلیل کوواریانس چند متغیری ،همگنی

استفاده شد که نتایج حاصل از آن ،فرض صفر یعنی نرمال

ضرایب رگرسیون (همگنی شیبها) است .الزم به ذکر

بودن متغیرهای وابسته را تأیید کرد .همچنین ،در این آزمون

است که آزمون همگنی ضرایب رگرسیون از طریق تعامل

فرض بر این است که واریانس نمرههای خام در گروههایی
Box's Test of Equality of Covariance Matrices
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پسآزمون

گروه

میانگین (انحراف استاندارد)

زهرا بهرامی و همکاران

3

پیشآزمونها و متغیر مستقل (روش درمان) در مرحله

به تأثیر درمان مبتنی بر مدل شبیهسازی ذهن بر میزان استرس

پسآزمون موردبررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد تعامل

و انعطافپذیری شناختی (و خرده مقیاسهای آن) در افراد

این پیشآزمونها با متغیر مستقل معنادار نبوده و ضرایب

مبتالبه لکنت با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس

رگرسیون همگن بود.

چندمتغیری آورده شده است (جدول .)3

کوواریانس چندمتغیری و تأیید آنها ،در ادامه نتایج مربوط
جدول  .3نتایج آزمون مانکووا مربوط به بررسی تأثیر درمان مبتنی بر مدل شبیهسازی ذهن بر میزان استرس و انعطافپذیری
شناختی
مجموع

درجه

میانگین

شاخص

مجذورات
778006

آزادی
7

مجذورات
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عالمت ** نشاندهنده معناداری در سطح 1818؛ و عالمت

اگرچه با توجه میانگینها ،انعطافپذیری در موقعیتهای

* نشاندهنده معناداری در سطح  1815است.

بیرونی افراد گروه آزمایش پس از درمان مبتنی بر مدل

با توجه به جدول فوق ،پس از کنترل اثر پیشآزمونها ،بین
دو گروه درمان و کنترل در مرحله پسآزمون در میزان
استرس و انعطافپذیری شناختی اختالف معناداری وجود
دارد .با توجه به میانگین نمرات کسبشده که پیشتر اشاره
شد ،مشخص میشود که درمان مبتنی بر مدل شبیهسازی
ذهن در مقایسه با گروه کنترل ،میزان استرس افراد مبتالبه
لکنت زبان را بهطور معناداری کاهش ( )P>1818و میزان
انعطافپذیری شناختی آنان را افزایش داده است
( .)P>1815همچنین ،در مورد خرده مقیاسهای
انعطافپذیری باید گفت که درمان مبتنی بر مدل شبیهسازی
ذهن توانسته است میزان انعطافپذیری در حل مسئله و
انعطافپذیری در تصمیمگیری افراد مبتالبه لکنت زبان را
بهطور معناداری افزایش دهد ( .)P>1815باوجوداین،

شبیهسازی ذهن در مقایسه با گروه کنترل افزایش داشته
است ،اما تغییر به وجود آمده ازنظر آماری معنادار نیست.
بحث
با توجه به نتایج باال میتوان گفت که درمان مبتنی بر مدل
شبیهسازی ذهن بر کاهش استرس و افزایش انعطافپذیری
شناختی بزرگساالن  21-11ساله مبتالبه لکنت زبان مؤثر
بوده است .این یافتهها با نتایج پژوهشهای تقیزاده و
همکاران (تقیزاده و بیگدلی شاملو8335 a,b ،؛ تقیزاده
و بیگدلی شاملو2188 ،؛ شیر خدایی ،تقیزاده و امینی خو
()8338؛ صانعی ،تقیزاده و عبداله زاده )8338 ،که نشان
دادند مدل شبیهسازی ذهن میتواند در درمان لکنت زبان و
مشکالت همراه آن مؤثر افتد ،هم سو است.
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و مانند تمامی رفتارها دارای الگوریتم مشخص است.

طبیعی ،سبک گفتاری فرد به حالت طبیعی و عادی

عملکرد گفتار بر اساس الگوریتم محرکهای بیرونی و

برمیگردد .پس از اجرای برنامه صحیح گفتاری ،درمانجو

درونی ،سامانه شناختی و ذهن ،پردازش و تفسیر اطالعات،

بهراحتی مانند افراد عادی و به طرز طبیعی صحبت میکند و

ارسال به سامانههای عصبی و مغز ،ارسال پیامهای عصبی به

اعالم میکند که فشارهای فیزیکی او هنگام صحبت کامالً

اندامهای گفتاری ،تولید صوت و پایان یک مرحله یا شروع

رفع شده است (تقیزاده و بیگدلی شاملو.)8338b ،

واگویه های گفتاری صورت میگیرد .هماهنگی بخشهای

چنانکه پژوهش حاضر نیز با بهرهگیری از دانش شبیهسازی

مختلف بدن برای گفتار نیاز است و این هماهنگی توسط

ذهن نشان داد که استفاده از این درمان میتواند از طریق

ذهن صورت میگیرد .در حالت عادی یک فرد آنقدر باید

توانمندسازی ذهن ،اختالل لکنت را درمان کرده و

تمرین کند یا بهتر بگوییم برنامه ذهنی بسازد تا به برنامه

مشکالت و مسائل همراه با آن را بهبود بخشد.

اصلی دست یابد و ازآنجا که این اتفاقات در بخش خودکار
ذهن شکل میگیرد ،فرد دسترسی کاملی به این برنامه
نداشته و نمیتواند بهصورت آگاهانه آن را درک کند؛
بنابراین ،بسیار دشوار است که بتواند نواقص برنامه خود را
پیداکرده و رفع کند (تقیزاده و بیگدلی شاملو.)8338a ،

همسو با نتایج پژوهشهای مبتنی بر دانش شبیهسازی ذهن
در درمان لکنت ،مطالعات دیگر نیز اثربخشی انواع
شبیهسازی را در حیطههای مختلف نشان دادهاند .برای مثال،
وودوارد )8331( 20در پژوهشی به بررسی اثر یک شبیهساز
کامپیوتری برافزایش مهارت حل مسئله و یادگیری دانش

بر اساس مدل شبیهسازی ذهن ،انسان مانند کامپیوتر دو بعد

آموزان پرداخت و نشان داد که شبیهسازها نسبت به روش

سختافزار و نرمافزار دارد .مغز و بدن بعد سختافزاری ما

معمول دارای برتری معناداری در آموزش مفاهیم و حقایق

و ذهن بعد نرمافزاری ما است .برای کنترل و ایجاد تغییرات

اساسی به دانش آموزان هستند ،همچنین در مقایسه روش

در مغز و بدن باید از ذهن شروع کرد؛ جایی که فرمانها و

آموزش مبتنی بر شبیهساز و روش معمول بر مهارت حل

دستورات را ساخته و به مغز ارسال میکند و مغز هم با

مسئله ،تأثیرگذاری روش مبتنی بر شبیهساز بیشتر بود.

انتقال پیامهای عصبی به اندامها حرکات و رفتارهای ما را

همچنین ،خلیلی شرفه ،پاکدامن و صدق پور ( )8311در

میسازد .در این مدل با استفاده از زبان ذهن ،برنامه ذهنی

مطالعه خود با هدف ارزیابی تأثیر شبیهسازیهای ذهنی ساده

موجود فرد مطالعه شده و اشکاالت آن به دست میآید و با

و توأم فرآیندی و فرآوردهای بر عملکرد تحصیلی دانش

طراحی یک برنامه جدید و کامل و انتقال آن به فرد در

آموزان تیزهوش و عادی ،نشان دادند که شبیهسازی ذهنی با

زمان کوتاهی میتوان یک رفتار پیچیده را در فرد ایجاد

توجه به کنترل عامل هوش ،به بهبود عملکرد تحصیلی

کرده که به حرکت موردنظر ختم شود .از دیدگاه مدل

دانش آموزان (با اثر بر عاملهای خودکارآمدی،

شبیهسازی ذهن ،ریشه لکنت اختالل در ریتم ،کارکرد

برنامهریزی و انگیزش) میانجامد .پارسا ،درتاج و صالح

گفتاری ذهن و همچنین اختالل در هماهنگی ذهن ،زبان و

زاده کلور ( )8331نیز در پژوهشی نشان دادند که

بدن است .درواقع ،برنامه و دستورات غلط ذهنی فرد باعث

روشهای شبیهسازی فرآوردهای و همزمان میتوانند تأثیر

تغییرات در کارکرد مغز میشود و فرد بهجای استفاده از

معناداری بر عملکرد تحصیلی و حافظه دانش آموزان داشته

حنجره و کنترل صحیح آن ،به قسمتهای دیگری (مانند

باشند

ماهیچههای حلقی ،عضالت صورت ،لبها ،فک و غیره)
نیرو وارد میکند .حال باید کاری کرد که نیروها و کنترل
از قسمتهای دیگر برداشتهشده و فقط تمرکز روی حنجره
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گفتار یک فرایند پیچیده است که مراحل و استپهایی دارد

ایجاد شود؛ بنابراین ،با تغییر برنامه ذهنی فرد به شکل

زهرا بهرامی و همکاران
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از مدل شبیهسازی ذهن میتوان اذعان داشت که ذهن با

که پیشتر اشاره شد ،تقیزاده و همکاران (تقیزاده و

درک واژگان جدید در حال تکامل است و این تکامل در

بیگدلی شاملو8335a,b ،؛ تقیزاده و بیگدلی شاملو،

مغز با رشد و تکامل عصبی یعنی ایجاد سیناپسهای جدید و

2188؛ شیر خدایی ،تقیزاده و امینیخو8338 ،؛ صانعی،

تولید سلولهای عصبی جدید در مغز همراه است که این

تقیزاده و عبداله زاده )8338 ،نیز در پژوهشهای خود با

پیشرفتها درنهایت میتواند منجر به تغییرات در ژنها شود.

بهکارگیری مدل شبیهسازی ذهن نشان دادهاند انسان

برای چندین سال ،چنین تصور میشد که ارتباطهای

موجودی منعطف و قابلتغییر و توسعه است و بهجز مواردی

سیناپس در مغز پستانداران بزرگسال نسبتاً ثابتاند و تغییر

که مغز و بدن دچار آسیبهای جدی شدهاند ،محدودیتی

در مغز در حال پیر شدن عمدتاً براثر مرگ و تحلیل رفتن

برای رشد انسان وجود ندارد و میتوان با ایجاد محیطهای

سلول پدید میآید .پژوهش "نرمش عصبی یا نرمش

پیچیده و گسترش خالقیتهای ذهنی ،باعث توسعه و

مغزی "21اصطالحی است که برای توصیف توانایی مغز در

پیشرفت در گفتار او شد.

باز سازماندهی یا تغییر ارتباطهایش براثر تجربه به کار
میرود .یافتههای حاصل از پژوهشهای تجربی حاکی از
این است که انواع زیاد نرمشهای مغزی (مانند توانایی
تحول دندریتها و تشکیل پیوندهای سیناپسی تازه در اثر
تجربه محیطهای غنی) در تمام دوره بزرگسالی حفظ
میشوند (آذری و سیتز2111 ،22؛ کلب ،گیب و
رابینسون2113،23؛ کلب و ویشو8331 ،24؛ به نقل از
تقیزاده و بیگدلی شاملو .)8338a ،همچنین ،گیج 25و
همکارانش (گیج2113 ،؛ گیج و همکاران8335 ،؛ پالمر،
ری 26و گیج8335 ،؛ به نقل از تقیزاده و بیگدلی شاملو،
 )8338aنشان دادهاند که عصبزایی 27یعنی تولد و رشد
نورونهای نو ،در بخشهایی از مغز بسیاری از حیوانها،
ازجمله انسان تا بزرگسالی اتفاق میافتد .خصوصاً معلوم
شده است بخشهایی از شکنج دندانهای هیپوکامپ (که در
یادگیری و حافظه نقش دارند) و بخشهایی از ساختار پیش
مغز متصل به پیاز بویایی ،سلولهایی با ویژگیهای تنه
سلولی تولید میکنند که میتوانند به نورون ،گلیا ،یا حتی
مویرگ تجزیه شوند؛ یعنی اینکه ،دستکم یک قسمت از
مغز که برای یادگیری حیاتی است ،یعنی هیپوکامپ،
احتماالً در تمام طول عمر ارگانیسم میتواند نورونهای تازه

در آخر ،باید اذعان ساخت که پژوهش حاضر نیز مانند
بسیاری از تحقیقات ،با محدودیتهای ویژه خود روبرو
بوده است .برای مثال ،محدود بودن نمونه پژوهش در هر
گروه یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر است ،بهویژه
زمانی که افرادی از هر دو جنس در فرایند پژوهش شرکت
داشتند که امکان تمایز نتایج بر این مبنا را فراهم نمیساخت.
نمونه پژوهش حاضر متشکل از افراد بزرگسال  21تا 11
ساله بود .ازاینرو ،تعمیم یافتههای حاصل از پژوهش حاضر
به سایر گروههای سنی باید با احتیاط صورت پذیرد.
همچنین ،پژوهش حاضر فاقد دورههای پیگیری پس از
درمان بود .با توجه به محدودیتهای ذکرشده ،بهمنظور
فراهم شدن امکان مقایسه نتایج و سنجش میزان پایداری
اثرات درمانی ،پیشنهاد میشود پژوهشهای آتی مربوط به
مدل شبیهسازی ذهن ،بر روی نمونههای گستردهتر و
متشکل از گروههای سنی و جنسی مختلف و با لحاظ نمودن
دورههای پیگیری متفاوت در طول زمان انجام شود.
نتیجهگیری
با توجه به نتایج پژوهش حاضر و دیگر پژوهشهای انجام
گرفته در مورد تأثیر مدل شبیهسازی ذهن بر اختالل لکنت،

21

میتوان گفت که استفاده از این روش نوین میتواند

23

بهگونهای مؤثر ،ما را در درمان اختالل لکنت زبان و

brain plasticity or neuroplasticity
Azari & Seitz
Kolb, Gibb & Robinson
24
Whishaw
25
Gage
26
Palmer, & Ray
27
neuron genesis
22
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در تبیین نتایج پژوهش حاضر و دیگر پژوهشهای برگرفته

تولید کند و سلولها را مورد حمایت قرار دهد .همانگونه
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پژوهشگران بر خود الزم میدانند از همکاری تمام عزیزانی

مشکالت همراه با آن (مانند استرس و نقص در

که با گشادهرویی در این تحقیق شرکت کردند و همچنین

.انعطافپذیری شناختی) در بزرگ ساالن یاری کند

از کارکنان کلینیک توانمند سازان ذهن که ما را در اجرای
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 صمیمانه تشکر و سپاسگزاری،این پژوهش یاری رساندند
.نمایند

سپاسگزاری
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