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چکیده
هدف :هدف پژوهش تعیین و مقایسه نشخوار فکری ،نشانههای اضطراب و افسردگی در افراد دچار لکنت
زبان ،اضطراب اجتماعی و بهنجار بود .روش :روش پژوهش علی-مقایسهای و جامعه آماری کلیه دانشآموزان
پسر مقطع متوسطه مدارس شهر همدان دچار لکنت زبان ارجاع داده شده بهگفتار درمانگر به تعداد ۴۸
نفر؛ کلیه نوجوانان پسر دارای اختالل اضطراب اجتماعی مراجعه کننده به مراکز خصوصی خدمات
روانپزشکی شهر همدان در سه ماهه سوم سال  ۱۳9۳به تعداد  ۳7نفر؛ و نیز تمامی دانشآموزان پسر
بهنجار مدارس مقطع متوسطه شهر همدان به تعداد  ۱۲۳۴7نفر بود .از هر گروه  ۱۸آزمودنی با روش
نمونهگیری در دسترس انتخاب و از پرسشنامههای افسردگی بک ( )۱996اضطراب بک ( ،)۱990مقیاس
پاسخهای نشخواری ( )۱99۱و پرسشنامه محقق ساخته اطالعات جمعیتشناختی استفاده شد .یافتهها:
نتایج نشان داد نشانههای اضطراب ،افسردگی و نشخوار فکری در افراد دچار لکنت زبان و اضطراب اجتماعی
بیشتر از افراد بهنجار و همچنین میانگین نمرههای نشخوار فکری افراد دچار لکنت زبان بیشتر از افراد دچار
اضطراب اجتماعی است .نتیجهگیری :با توجه به وجود نشانههای افسردگی ،اضطراب و پاسخهای نشخواری
در نوجوانان دچار لکنت زبان لزوم توجه به این نشانهها در برنامههای پیشگیری و درمانی بیش از پیش
آشکار میشود.

کلیدواژهها :اضطراب اجتماعی ،لکنت زبان ،نشخوار فکری ،افسردگی
 .*۱کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
Email: alipoorfarshid@yahoo.com
 .۲استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
اختالل لکنت زبان نوعی آشفتگی در آهنگ روانی کالم است (کرایج ،بلومگارت و تران )۲009 ،که
ممکن است به شکل تکرار هجاها یا کلمات ،یا وقفههایی در بیان تکلم تظاهر کند .معموالً این
اختالل بهصورت گذرا و در مراحل ابتدایی رشد زبان ایجاد میشود ،و حدود  ۱درصد کودکان پس
از شروع مدرسه از لکنت زبان رنج میبرند (سمپل ،اسمیت ،بورنز ،دارج و مکینتاش.)۲005 ،
اختالل لکنت زبان جزء اختاللهای ارتباطی طبقهبندی که در اوایل زندگی معموالً بین سنین ۲
تا  7سالگی شروع میشود (وینر ،دالکان .)۲00۴ ،حدود  ۸0درصد همه کودکانی که بهنحوی دچار
لکنت میشوند بهتدریج روان صحبت میکنند ،اما درعینحال لکنت زبان از متداولترین انواع
اختاللهای تکلمی است .پیشآگهی این نارسایی مثبت است ،زیرا حدود  7۴-۸0درصد از لکنتیها
بهطور طبیعی بهبود مییابند .این اختالل ترکیبی از گسیختگی کلمات ،کشیده گویی ،تکرار صدای
اول کلمات ،گیر و قفل است ،اما هیچیک از اینها بهتنهایی لکنت نیست .لکنت زبان در پسرها
بیش از دخترها است و این نسبت به  ۳یا  ۴پسر در مقابل  ۱دختر میرسد .معموالً در خانوادههایی
که یک یا چند عضو آن دچار لکنت هستند ،احتمال وقوع مجدد آن بیشتر است .به عالوه افراد
دچار لکنت ممکن است دیرتر زبان باز کنند (انتورو ،کنتوره و لیپسی.)۲0۱۳،
متن پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی ۱انجمن روانپزشکی آمریکا۲
( ،)۲0۱۳لکنت زبان را اختالل در سالست طبیعی و الگوی زمانی تکلم ،نامتناسب باسن فرد تعریف
کرده است که به صورت وقوع مکرر تکرار صوتها و سیالبها ،طوالنی شدن صوتهای صدادار و
بیصدا ،بیان شکسته کلمات ،انسداد قابل سمع یا صامت ،بیان غیرمستقیم از طریق بهکار بردن
کلمات جایگزین به جای کلمات مشکلساز ،تولید کلمات با تنش جسمی فراوان ،تکرار کامل
کلمات تک سیالبی مثل «من من من او را دیدم» ،مشاهده میشود .لکنت زبان بهعنوان یک
اختالل ارتباطی میتواند منجر به مشکالت جدی در ارتباطات بینفردی شود و بر کیفیت زندگی
فرد مبتال تأثیر بگذارد (بیبلی ،بیرنز ،مگر ،یاروس۲0۱۳ ،؛ کوئدوت ،بوومانس ،فرانکن و استالک،
۲0۱۱؛ کرایج۲0۱0 ،؛ یاروس ،اوسال۲0۱0 ،؛ ون بورسل ،برپولز ،دکوئن.)۲0۱۱ ،
یکی از زمینههای مرتبط با این اختالل که توجه زیادی را از سوی پژوهشگران این حوزه دریافت
کرده است ،اختاللهای اضطرابی و مشکالت مرتبط با اضطراب در افراد دچار لکنت زبان است
(هنسی ،دورادو و بیبلی .)۲0۱۴ ،درواقع افراد دچار لکنت زبان مستعد اضطراب و اختاللهای
اضطرابی بهویژه اضطراب اجتماعی هستند (اسمیت ،ایوارچ ،اوبرین ،کفالینتوس و ریلی.)۲0۱۴ ،

)1. diagnostic and statistical manual of mental disorders (Fifth Edition (DSM-5
)2. American psychiatric association (APA
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اضطراب اجتماعی یکی از انواع اختاللهای اضطرابی است که با ترس پایدار از شرمندگی و مورد
ارزیابی منفی واقع شدن در موقعیتها و عملکردهای اجتماعی تعریف شده است (انجمن
روانپزشکی آمریکا .)۲0۱۳ ،شیوع این اختالل را بین  ۸تا  ۱۳درصد تخمین زدهاند (ایوارچ ،راپی،
 .)۲0۱۳پژوهشگران شیوع این اختالل را در بین افراد دچار لکنت زبان تا  60درصد ذکر کردهاند
(بلومگارت ،ترن و کرایج .)۲0۱0 ،اضطراب نقش مهمی در سببشناسی لکنت زبان دارد .مطالعات
زیادی به وجود اضطراب در افراد دچار لکنت زبان اشاره داشتهاند (چن ،راپی ،آبوت۲0۱۳ ،؛ هو،
نگ۲0۱۴ ،؛ گیانفرانت ،توما ،هانین ،چن ،برینز ،زوکوال ،روهلدر .)۲0۱۴ ،پژوهشها نشان دادهاند
وجود سطح باالی اضطراب ،از عوامل خطرآفرین برای افسردگی (ویلبورن و اسمیت)۲005 ،؛ که
منجر به تاثیرات منفی در تمام جنبههای زندگی از جمله جنبه روانی و جسمی میشود (غباری
بناب ،متولی پور ،حکیمیراد ،حبیبی عسگرآباد۱۳۸۸ ،؛ علیپور ،حسنی ،عشریه ،سعیدپور.)۲0۱5 ،
در پژوهشهایی نیز به وجود افسردگی و اضطراب در افراد دچار لکنت زبان پی بردهاند (بلود ،بلود،
مالونی ،میر و کوآلز ۲007؛ مالکای ،هنسی ،بیبلی و بیرنز.)۲00۸ ،
افراد دچار لکنت زبان اغلب آشفتگیهای هیجانی ازجمله خشم ،غمگینی ،ناامیدی و اضطراب را
تجربه میکنند (آرنولد ،کونتور ،کی و والدن۲0۱۱ ،؛ چوی ،کنتوره ،والدن ،لمبرت و تومانوا۲0۱۳ ،؛
ایگر ،دنیل و ون دنبرگ۲0۱0،۲0۱۳،؛ جانسون ،والدن ،کنتوره و کاراس۲0۱0 ،؛ والدن ،فرانکل،
بوهر ،جانسون ،کنتوره و کاراس .)۲0۱۲ ،در پژوهشهای اخیر نیز روانرنجوری و رگههای
اختاللهای شخصیت در افراد دچار لکنت زبان تائید شده است (ایوارچ ،اوبرین ،جونس ،بلوک،
لینکولن ،هریسون و انسلو۲009 ،؛ ایوارچ و همکاران .)۲0۱0،مطالعه اسمیت ،ایوارچ ،اوبرین،
کفالیانوس و ریلی ( )۲0۱۴در مورد کودکان و نوجوانان دچار لکنت زبان نشان داد نوجوانان دچار
لکنت زبان نگرشهای منفی نسبت به ارتباطهای اجتماعی دارند که این خود عاملی در جهت رشد
بیشتر اضطراب اجتماعی است که برای این افراد پیامدهای منفی تحصیلی شغلی و اجتماعی
بههمراه دارد.
از متغیرهای مرتبط با اضطراب اجتماعی ،نشخوار فکری است .این عامل در اختاللهایی مانند
وسواس فکری -عملی ،افسردگی ،اضطراب فراگیر و اختالل استرس پس از سانحه بررسی شده
است ،استنتاج از پژوهشها نشان میدهدکه نمرههای نشخوار فکری بر اساس مقیاس پاسخهای
نشخواری ،با میزان اضطراب و عالئم مختلط اضطراب و افسردگی رابطه مستقیم دارد (نولن،
هوکسیما)۲000 ،؛ که منجر به رشد درمانهای مبتنی بر نشخوار فکری و فراشناختی بر
اختاللهای اضطرابی شده است (بهادری ،جهانبخش ،جمشیدی ،عسکری .)۱۳90 ،نشخوار فکری
بهعنوان پاسخی به رویدادها تعریف شده است که شامل تمرکز منفعل و تکراری در نشانههای این
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رویداد و تالش برای یافتن دالیل و پیامدهای این رویداد است (نولن هوکسیما ،ویسکو و
لبوموریسکی.)۲00۸ ،
جورمن ( )۲006نیز نشخوار فکری را بهعنوان افکاری مقاوم و عودکننده تعریف میکند که گرد
یک موضوع معمول دور میزند و بهطریق غیرارادی ،وارد آگاهی میشود و توجه را از موضوعهای
مورد نظر و اهداف فعلی منحرف میسازد .پردازش تجارب و حوادث گذشته در قالب نشخوار فکری
میتواند به هنگام عملکرد و فعالیتهای اجتماعی باعث ایجاد انتظارهای منفی از عملکرد در این
افراد شود که عاملی جهت تداوم و تشدید این اختالل بهحساب میآید (وونگ و مولدز.)۲009 ،
نشخوار فکری بهعنوان هسته اصلی اختالل افسردگی (رولی ،کالیکومب ،کانتراکتور ،پائول درانگر،
آرمور و الهای )۲0۱5 ،و اختالل اضطراب اجتماعی (برزوویچ و هیمبرگ )۲00۸ ،شناخته شده
است .مطالعات بسیاری از رابطه تنگاتنگ بین افکار نشخواری و انواع مختلف اختاللهای هیجانی
حکایت میکنند (کونگ ،هه ،آئورباچ ،مک وینین ،زیائو .)۲0۱5 ،همچنین مطالعاتی نیز نشخوار
فکری را بهعنوان عوامل خطرساز افسردگی مشخص کردهاند (لو ،هوو و هالون۲00۸ ،؛ رولوفز،
هویبرز ،پیترز و آرنتز .)۲00۸،افراد افسرده با نشخوار فکری ،حوادث منفی را بیشتر بازیابی میکنند
(رولی و همکاران .)۲0۱5 ،نشخوار فکری یک عامل خطرساز برای ابتال به اضطراب و افسردگی
است (مک لوگلین و نولن هوکسیما ،)۲0۱۱ ،افرادی که گرایش به نشخوار فکری دارند در مقایسه
با افرادی که این ویژگی را ندارند نشانههای اضطراب و افسردگی بیشتری را نشان دادهاند (آلدائو
و نولن هوکسیما )۲0۱0 ،که این رابطه در نوجوانان نیز بهاثبات رسیده است (مک لوگلین و نولن
هوکسیما .)۲0۱۱ ،مطالعات متعددی بهوجود سطوح باالی نشخوار فکری در اضطراب اجتماعی
اشاره کردهاند (اورو ،کالویت و پادیال۲0۱۴ ،؛ وونگ و مولدز۲0۱0 ،؛ کوسووسکی ،مکینز و رکتور،
۲0۱۱؛ جوس ،والکینز و اسپندلوو.)۲0۱۲ ،
باتوجه بهمطالب ذکرشده و همچنین بهدلیل همبودی اختاللهای اضطرابی و افسردگی در افراد
دچار لکنت زبان (النگوین ،پاکمن و انسلو )۲0۱0 ،و تأثیری که این اختاللها بر عملکرد این افراد
میگذارد و همچنین بهعلت نقشی که نشخوار فکری در اختاللهای اضطرابی و افسردگی دارد؛
این پژوهش با هدف تعیین و مقایسه نشخوار فکری و نشانههای اضطراب ،افسردگی در نوجوانان
دچار لکنت زبان ،اضطراب اجتماعی و بهنجار انجام شد .الزم به ذکر است که بهدلیل شیوع باالی
لکنت زبان در پسران در مقایسه با دختران (اسمیت و همکاران ،)۲0۱۴ ،نمونه پژوهش حاضر فقط
پسران هستند .هدف این پژوهش این بود تا با شناسایی میزان نشخوار فکری در افراد دچار لکنت
زبان در مقایسه با نوجوانان دارای اختالل اضطراب اجتماعی و بهنجار ،گامی مقدماتی در فرایند
طراحی روند درمانی برای این بیماران برداشته شود .در این پژوهش فرضیههای زیر آزمون شد.
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 .۱میزان نشخوار فکری در نوجوانان دچار لکنت زبان ،نوجوانان دچار اضطراب اجتماعی و بهنجار
متفاوت است.
 .۲میزان نشانههای اضطراب ،افسردگی در نوجوانان دچار لکنت زبان ،نوجوانان دچار اضطراب
اجتماعی و بهنجار متفاوت است.
روش
پژوهش حاضر ازنظر زمانی گذشتهنگر ،از منظر هدف بنیادی ،و بهلحاظ شیوه گردآوری دادهها
بهطرحهای علی مقایسهای تعلق دارد .جامعه آماری کلیه دانشآموزان پسر مقطع متوسطه مدارس
شهر همدان دچار لکنت زبان ارجاع داده شده بهگفتار درمانگر به تعداد  ۴۸نفر؛ کلیه نوجوانان
پسر دارای اختالل اضطراب اجتماعی مراجعه کننده به مراکز خصوصی خدمات روانپزشکی شهر
همدان در سه ماهه سوم سال  ۱۳9۳به تعداد  ۳7نفر؛ و نیز تمامی دانشآموزان پسر بهنجار
مدارس مقطع متوسطه شهر همدان به تعداد  ۱۲۳۴7نفر بود .از گروه دچار لکنت زبان ،نمونهای
بهتعداد  ۱۸نفر پس از انجام مصاحبه بالینی توسط دو کارشناس ارشد روانشناسی بالینی برای
حصول اطمینان از وجود اختالل و عدم وجود اختالل های همبود جهت انجام این پژوهش انتخاب
شد .همچنین  ۱۸نوجوان دارای تشخیص اختالل اضطراب اجتماعی نیز با مراجعه به مراکز
خصوصی شهر همدان وارد پژوهش شد ۱۸ .دانشآموز بهنجار نیز با حداکثر همتاسازی در
متغیرهای سن ،یکزبانه و دوزبانه بودن ،تحصیالت ،وضعیت اقتصادی خانواده و میزان تحصیالت
والدین که بهعنوان عوامل تأثیرگذار در لکنت زبان (شنکر۲0۱۱ ،؛ ریچلز ،جانسون ،والدن و کنتوره،
 )۲0۱۳است بهعنوان گروه گواه و هر سه گروه با روش نمونهگیری در دسترس و با لحاظ کردن
مالکهای ورود و خروج شامل عدم سابقه بیماری روانی و جسمی ،عدم مصرف داروهای
روانپزشکی انتخاب و تمامی آزمودنیها با رضایت آگاهانه وارد پژوهش شدند .از شاخصهای آمار
توصیفی و تحلیل واریانس چند متغیره برای تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده شد.
ابزار پژوهش
 .1پرسشنامه افسردگی بک ویرایش دوم .1این مقیاس ،شکل بازنگری شده پرسشنامه
افسردگی بک است که جهت سنجش شدت افسردگی تدوین شده بود .این پرسشنامه از  ۲۱ماده
تشکیل شده است که از پاسخدهندگان خواسته میشود ،شدت نشانهها را روی یک مقیاس از صفر
تا سه درجهبندی کنند (بک ،استر و براون .)۱996 ،ثبات درونی این ابزار  0/7۳تا  0/9۲با میانگین
)1. Beck depression inventory-II (BDI-II
۱0۱
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 0/۸6و ضریب آلفای کرونباخ برای گروههای بیمار  0/۸6و غیر بیمار  0/۸۱گزارششده است (بک،
استر و گاربین .) ۱9۸۸ ،این پرسشنامه در پژوهش حاضر دارای همسانی درونی مناسب و آلفای
کرونباخ آن برابر  0/7۱بود.
 .2پرسشنامه اضطراب بک .1بک و استر ( )۱990با در نظر گرفتن اهمیت سنجش دو بعد اصلی
اضطراب ،یعنی عالئم شناختی و جسمانی ،پرسشنامه اضطراب بک را تدوین کردند .این پرسشنامه
خودآزما است و از  ۲۱گزینه تشکیلشده است .فراوانی عالئم اضطراب در مقیاسی از صفر تا سه،
در طول یک هفته گذشته سنجیده میشود .در پژوهش کاویانی و موسوی ( )۱۳۸7روایی ،0/7۲
پایایی  0/۸۳و ثبات درونی آلفای کرونباخ  0/9۲بهدست آمده است .آلفای کرونباخ این پرسشنامه
در پژوهش حاضر  0/6۸بهدست آمد.
 .۳مقیاس پاسخهای نشخواری .این پرسشنامه توسط نولن هوکسیما و مورو در سال ۱99۱

جهت ارزیابی نشخوار فکری ساخته شد و  ۲۲ماده دارد که روی یک مقیاس  ۴نقطهای از = ۱
تقریباً هرگز تا  = ۴تقریباً همیشه نمرهگذاری میشود (نولن هوکسیما .)۱99۱ ،این پرسشنامه در
ایران توسط منصوری ،بخشیپور رودسری ،محمود علیلو ،فرنام و فخاری ( )۱۳90بررسی و روایی آن
تأیید شد .نمره کل نشخوار فکری از طریق جمع مادهها محاسبه میشود .شواهد مربوط به روایی
محتوا در اختیار اساتید و کارشناسان مربوطه قرارگرفته و معتبر شناخته شده است .با استفاده از
آلفای کرونباخ دامنهای از  0/۸۸تا  0/9۲به دست آمده است که حاکی از پایایی درونی باالی آن
است و همبستگی درون طبقهای آن با پنج بار اندازهگیری و همبستگی 0/75نیز باال بوده است
(پاپاگئورگیو ولز .)۲00۴ ،در پژوهش حاضر نیز آلفای کرونباخ این پرسشنامه  0/79بهدست آمد.
 .4پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی .برای کسب اطالعات کلی از آزمودنی از پرسشنامه
محقق ساختهای استفاده شد که اطالعاتی مانند سن ،وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده،
تاریخچه بیماریهای روانی و جسمی در خانواده و نظایر آن را میسنجید.
شیوه اجرا .با مراجعه به مشاورین مدارس متوسطه شهر همدان دانشآموزانی که بهخاطر اختالل
لکنت زبان به گفتار درمانگر ارجاع داده شده بودند شناسایی و گروه دچار اضطراب اجتماعی نیز با
مراجعه به مراکز خدمات روانپزشکی خصوصی شهر همدان شناسایی شدند و پس از مصاحبه
بالینی توسط دو کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و احراز مالکهای ورود بهپژوهش و با کسب
رضایت آگاهانه و توضیح فرایند پژوهش ،و انجام آزمونها در مورد این افراد و حداکثر همتاسازی
در متغیرهای جمعیت شناختی این دو گروه انتخاب شد .در گام آخر از میان مدارس متوسطه
دانشآموزانی که حداکثر همتاسازی را در متغیرهای جمعیت شناختی با دو گروه مذکور دارا بودند
1. Beck anxiety inventory
۱0۲
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انتخاب و آزمونهای موردنظر در مورد آنها نیز اجرا شد .اجرای تمامی آزمونها در مکانهایی که
شرایط مناسب روانسنجی را داشت انجام شد بهمنظور کنترل واکنشهای جسمی و هیجانی،
اجرای آزمونها ،تمام آزمودنیها در میان ساعات  ۱0تا  ۱۲پیش از ظهر پرسشنامه ها را تکمیل
کردند .در طول مدت پاسخدهی شرکتکنندگان ،پژوهشگران حضوری فعال داشتند تا از بروز
پاسخهای تصادفی جلوگیری کنند و در صورت لزوم به پرسشهای آنان پاسخ دهند.
یافتهها
دوزبانه در گروه دچار لکنت زبان  66درصد ،در گروه دچار اضطراب اجتماعی  ۴9درصد و در گروه
بهنجار  60درصد بود .میانگین سنی گروه لکنت زبان  ۱7/5با انحراف معیار  ،۱/5اضطراب اجتماعی
۱5/6با انحراف معیار  ۲/9و گروه بهنجار  ۱6/۴با انحراف معیار  ۱/5و میانگین تحصیالتی بهتعداد
سالهای تحصیل ،گروه لکنت زبان  ۱0/۳با انحراف معیار  ،۱/۲اضطراب اجتماعی  9/5با انحراف
معیار  ۲/۱و گروه بهنجار  ۱۱/۲با انحراف معیار  ۱/6بود.
جدول  .1نتایج آزمون لوین در مورد همگنی واریانسهای دو گروه
سطح معناداری
درجه آزادی ۲
درجه آزادی ۱
F
0/9۸6
5۱
۲
0/0۱۴
نشانههای اضطراب
0/۱۳۳
5۱
۲
۱/۴۸
نشانههای افسردگی
0/۲۳5
5۱
۲
۲/09
نشخوار فکری

با توجه به مقدار آماره لوین در جدول  ۱همگنی واریانسهای در دو گروه برقرار است.
مقدار ام باکس
۲۴/۳5

جدول  .2نتایج آزمون ام باکس
درجه آزادی ۲
درجه آزادی ۱
F
۱۲60۴/۸۴
۱۲
۱/۸5

سطح معناداری
0/0۳5

جدول  ۲نشان میدهد ام-باکس در سصح  0/0۱معنیدار نیست که نشان میدهد ماتریس کواریانس
متغیرهای وابسته در گروهها همسان است و میتوان از تحلیل واریانس چند متغیری استفاده نمود.
جدول .3نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی توزیع طبیعی دادهها
تفاوت آماره کولموگروف-
تفاوت
انحراف
معناداری
میانگین
اسمیرنوف
منفی
مثبت
معیار
0/6۳۳
0/7۴
-0/۱0
0/06
0/۲6
۱/9۳
نشانههای اضطراب
0/۸67
0/59
-0/06
0/0۸
0/۳۲
۱/۴۳
نشانههای افسردگی
0/۳60
0/9۲
-0/۱۲
0/۱۲
0/۴9
۲/50
نشخوار فکری

جدول  ۳نشان میدهد مقدار کولموگروف-اسمیرنوف معنیدار نیست ،بنابراین دادهها از توزیع
طبیعی برخوردارند.
۱0۳
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جدول  .4شاخصهای توصیفی سه گروه در نشانههای اضطراب ،افسردگی و نشخوار فکری
گروه بهنجار
گروه اضطراب اجتماعی
گروه لکنت زبان
متغیرها
نشانههای افسردگی
نشانههای اضطراب
نشخوار فکری

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

۱/65
۱/99
۲/9۱

0/۲6
0/۱۸
0/۳6

۱/50
۲/۱0
۲/66

0/۲7
0/۲0
0/۲۴

۱/۱۴
۱/69
۱/9۳

0/۱۸
0/۲۱
0/۱۸

جدول  ۴میانگین نشانههای افسردگی ،نشانههای اضطراب ،نشخوار فکری را در سه گروه نشان میدهد.
جدول  .5نتایج تحلیل واریانس چند متغیره باهدف مقایسه متغیرهای پژوهش در سه گروه
میانگین مجذورات
مجموع مجذورات درجه آزادی
متغیر
F
***۱9/97
۱/۲۱
۲
۲/۴۲
نشانههای افسردگی
***۱9/۸7
0/۸۱
۲
۱/6۳
نشانههای اضطراب
***6۲/5۳
۴/67
۲
9/۳۴
نشخوار فکری
*
P<0/05**P< 0/0۱

نتایج جدول  5نشان میدهد که تفاوت گروههای دچار لکنت زبان ،اضطراب اجتماعی و نیز گروه
بهنجار در نمرههای اضطراب ،افسردگی و نشخوار فکری معنادار است.
جدول  .۶نتایج آزمون توکی برای تعیین تفاوت میانگینهای گروههای پژوهش
متغیر مقایسهای

تفاوت میانگین نشانههای اضطراب
تفاوت میانگین نشانههای
افسردگی
تفاوت میانگین نشخوار فکری

گروهها

لکنت زبان

لکنت زبان
اضطراب اجتماعی
بهنجار
لکنت زبان
اضطراب اجتماعی
بهنجار
لکنت زبان
اضطراب اجتماعی
بهنجار

-0/۱۱
*-0/۲9
--0/۱۴
*-0/50
-*-0/۲۴
*-0/97

اضطراب اجتماعی

بهنجار

*0/۲9
-0/۱۱
*
0/۴۱
--*-0/۴۱
*0/50
0/۱۴
*0/۳5
--*-0/۳5
*0/97
*0/۲۴
*
0/7۳
--*-0/7۳
*
P<0/05**P< 0/0۱

نتایج جدول  6تفاوت معنادار میزان باالتری از نشانههای اضطراب ،افسردگی و نشخوار فکری را در
گروه دچار لکنت زبان و اضطراب اجتماعی در مقایسه با گروه بهنجار نشان میدهد .همچنین
میانگین نمرههای نشخوار فکری در گروه دچار لکنت زبان تفاوت معناداری با گروه اضطراب
اجتماعی دارد.

۱0۴
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بحث و نتیجهگیری
با توجه به یافتههای پژوهش ،نشانههای اضطراب در گروه دچار لکنت زبان و اختالل اضطراب
اجتماعی تفاوت معناداری با گروه بهنجار داشت .این یافته همسو با نتایج پژوهشهای هنسی،
دورادو ،بیبلی ( )۲0۱۴و هلگادوتیر ،منزس ،اونسلو ،پاکمن و اوبرین ( )۲0۱۴است .گرچه مطالعات
زیادی به وجود اضطراب و اختاللهای اضطرابی در افراد دچار لکنت زبان اشاره کردهاند اما در این
پژوهش هدف مطالعه در مورد نمونه ایرانی بود .یافتههای پژوهش مبنی بر معنادار نبودن تفاوت
در نشانههای اضطراب و افسردگی اختالل اضطراب اجتماعی و لکنت زبان نیز همسو با پژوهشهای
کوئدوت و همکاران ()۲0۱۱؛ ایوارچ و رپی ()۲0۱۳؛ بلومگارت ،تران و کرایج ()۲0۱0؛ لوو ،گوستال،
چن ،منزیس ،پاکمن و اوبرین ( )۲0۱۲و یافتههای گون ،منزس ،اوبرین ،انسلو ،پاکمن ،لوو ،ایوارچ،
هرد ،بلوک و همکاران ( )۲0۱۳مبنی بر شیوع بیشتر سطوح اضطراب و اختاللهای اضطرابی در
افراد دچار لکنت زبان واست که وجود اضطراب و مشکالت سالمت روان ازجمله افسردگی را در
افراد دچار لکنت زبان تائید کردند.
از دیگر یافتههای این پژوهش وجود نشخوار فکری بیشتر در بین نوجوانان دچار لکنت زبان
نسبت به نوجوانان دچار اختالل اضطراب اجتماعی بود .گرچه در پژوهشهای متعددی بهبررسی
نشخوار فکری در اختاللهایی مانند افسردگی ،اختاللهای اضطرابی ،وسواس فکری-عملی و
استرس پس از سانحه پرداختهاند؛ اما در اختالل لکنت زبان این بررسی انجام نشده بود .در
مطالعاتی به وجود نشخوار فکری در اختالل افسردگی (پیالی ،استنبرگ ،سیسال ،روت ،دراک،
۲0۱۴؛ ماچینو ،کونیساتو ،ماتسوموتو ،یوشیمورو ،اودا ،یاماواکی )۲0۱۴ ،و اختاللهای اضطرابی
(ویلیامز ،هرفمن ،اینگرام ،هاگن ،کرامر۲0۱5 ،؛ ولفرادت ،اوملر ،براون ،کلمنت )۲0۱۴ ،اشاره شده
است ،درواقع افسردگی با نشخوار فکری همراه است و نشخوار فکری مؤلفه شناختی افسردگی
است که باعث میشود فرد به جستجوی دالیل و پیامدهای مشکل خود بپردازد (ولز.)۲0۱0 ،
نشخوار فکری از عوامل زمینهساز افسردگی (رولوفز و همکاران )۲00۸ ،و تشدیدکننده اضطراب و
افسردگی است که با سازگاری ضعیفتر و استرس بیشتر همراه است (ساوانگ .)۲00۱ ،گرچه
نشخوار فکری در آغاز برای تمرکز در جهت رسیدن به راهحل است اما منجر به تشدید مشکل و
عواطف منفی میشود (نولن و هوکسیما ،ویسکو ،لیبوموریسکی۲00۸ ،؛ واتکینز.)۲00۸ ،
نشخوار فکری با تأثیر منفی که بر پردازش اطالعات دارد ،فرد را از اینجا و اکنون به پردازش
درگذشته رهنمون میسازد که این خود موجب تشدید اختاللهای خلقی و اضطرابی میشود .در
اضطراب اجتماعی فرد با توجه به ارزیابی منفی خود درگذشته و یادآوری تمام ناکامیها و
شکستهای خود ،موقعیتها و عملکردهای آتی خود را بیش از حد منفی ارزیابی میکند و شکست
باالیی را انتظار میکشد (وونگ و مولدز .)۲009 ،بهنظر میرسد که بهدلیل وجود همبودی باالی
۱05
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اختالل اضطراب اجتماعی ،سازوکارهای دخیل در نشخوار فکری اضطراب اجتماعی ،در اختالل
لکنت زبان نیز وجود داشته باشد که برای روشنتر شدن این موضوع احتیاج به پژوهشهای
بیشتری است ،که میتوان به بررسی نقش تشخیصی نشخوارفکری در لکنت زبان و اضطراب
اجتماعی پرداخت .نیز بهنظر میرسد این پژوهش بهلحاظ بالینی بتواند راهنمای پژوهشهای بعدی
در این زمینه باشد .از آنجا که نشانههای اضطراب از عوامل پدیدآیی ،تشدید و عود اختالل لکنت
زبان است و با توجه به تأثیراتی که نشخوار فکری در نشانههای اضطراب و افسردگی دارد که
متعاقباً باعث کنارهگیری بیشتر این افراد از ارتباطات اجتماعی میشود ،لذا نشانههای اضطراب،
افسردگی و همچنین نشخوار فکری از عواملی هستند که الزم است در برنامههای درمانی و
پیشگیری به آنها توجه شود.
ازجمله ،محدودیتهای این پژوهش محدود بودن نمونه به یک استان ،عدم کنترل افراد دچار
لکنت زبان یکزبانه و دوزبانه ،تک جنسی بودن آزمودنیها ،حجم کم نمونه بود؛ که پیشنهاد
میشود در پژوهشهای آتی بهاین عوامل توجه و همچنین در برنامههای درمانی بهمداخالت بالینی
در حوزه نشخوار فکری و اضطراب این افراد پرداخته شود.
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پرسشنامه اضطراب بک
لطفا مشخص کنید طی یک هفته گذشته تا امروز چقدر از این عالئم در رنج بودهاید :۱ .اصالً  :۲خفیف (زیاد ناراحت
نکرده است)  :۳متوسط (خیلی ناخوشایند بود اما آن را تحمل کردهام)  :۴شدید (نمیتوانستم آن را تحمل کنم).
۱
۲
۳
۴
5
6
7
۸
9
۱0
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱5
۱6
۱7
۱۸
۱9
۲0
۲۱

گزینهها
کرخی و گزگز کردن (مورمور شدن)
احساس داغی (گرگرفتگی)
لرزش در پاها
ناتوانی در آرامش
ترس از وقوع حوادث بد
سرگیجه و منگی
تپش قلب با نفسنفس زدن
حالت متغیر (بیثبات)
وحشتزده
عصبی
احساس خفگی
لرزش دست
لرزش بدن
ترس از دست دادن کنترل
بهسختی نفس کشیدن
ترس از مردن
ترسیده (حالت ترس)
سوءهاضمه و ناراحتی در شکم
غش کردن (از حال رفتن)
سرخ شدن صورت
عرق کردن (نه در اثر گرما)

خفیف
۲
۲
۲
۲
۲
۲
۲
۲
۲
۲
۲
۲
۲
۲
۲
۲
۲
۲
۲
۲
۲

اصال
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱

متوسط
۳
۳
۳
۳
۳
۳
۳
۳
۳
۳
۳
۳
۳
۳
۳
۳
۳
۳
۳
۳
۳

شدید
۴
۴
۴
۴
۴
۴
۴
۴
۴
۴
۴
۴
۴
۴
۴
۴
۴
۴
۴
۴
۴

***

آزمون افسردگی بک
هر عبارت را با دقت بخوانید سپس عبارتی را انتخاب کنید که بهتر از همه ،طرز احساس کنونی شما را بیان میکند.
ردیف
۱

۲

۳

۴
5

امتیاز
0
۱
۲
۳
0
۱
۲
۳
0
۱
۲
۳
0
۱
۲
۳
0

سوال
غمگین نیستم
غمگین هستم.
غم دستبردار نیست.
تحملم را ازدستدادهام.
بهآینده امیدوارم.
بهآینده امیدی ندارم.
احساس میکنم آینده امیدبخشی در انتظارم نیست.
کمترین روزنه امیدی ندارم.
ناکام نیستم.
ناکامتر از دیگرانم.
بهزندگی گذشتهام که نگاه میکنم هر چه میبینم شکست و ناکامی است.
آدم کامالً شکستخوردهای هستم.
مثل گذشته از زندگیام راضی هستم.
مثل سابق از زندگی لذت نمیبرم
از زندگی رضایت واقعی ندارم.
از هر کس و هر چیزی که بگویی ناراضی هستم.
احساس تقصیر نمیکنم.
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گاهی اوقات احساس تقصیر میکنم.
اغلب احساس تقصیر میکنم.
همیشه احساس تقصیر میکنم.
انتظار مجازات ندارم.
احساس میکنم ممکن است مجازات شوم.
انتظار مجازات دارم.
احساس میکنم مجازات میشوم.
ازخودراضی هستم.
از خود ناراضی هستم.
از خودم بدم میآید.
از خودم متنفرم.
بدتر از سایرین نیستم.
از خودم بهخاطر خطاهایم انتقاد میکنم.
همیشه خودم را بهخاطر خطاهایم سرزنش میکنم.
برای هر اتفاق بدی خود را سرزنش میکنم.
هرگز به خودکشی فکر نمیکنم.
فکر خودکشی بهسرم زده اما اقدامی نکردهام.
بهفکر خودکشی هستم.
اگر بتوانم خودکشی میکنم.
بیش از حد معمول گریه نمیکنم.
بیش از گذشته گریه میکنم.
همیشه گریانم.
قبالً گریه میکردم اما حاال بااینکه دلم میخواهد نمیتوانم گریه کنم.
کمحوصلهتر از گذشته نیستم.
کمحوصلهتر از گذشته هستم.
اغلب کمحوصله هستم.
همیشه کمحوصله هستم.
مثل همیشه مردم را دوست دارم.
بهنسبت گذشته کمتر از مردم خوشم میآید.
تا حدود زیادی عالقهام را بهمردم از دست دادهام.
از مردم قطع امید کردهام ،بهآنها عالقهی زیادی ندارم.
مانند گذشته تصمیم میگیرم.
کمتر از گذشته تصمیم میگیرم.
نسبت به گذشته تصمیمگیری برایم دشوارتر شده است.
قدرت تصمیمگیریام را ازدستدادهام.
جذابیت گذشتهها را ندارم.
نگران هستم که جذابیتم را از دست بدهم.
احساس میکنم هرروز که میگذرد جذابیتم را بیشتر از دست میدهم.
زشت هستم.
بهخوبی گذشته کار میکنم.
بهخوبی گذشته کار نمیکنم.
برای اینکه کاری بکنم به خودم فشار زیادی میآورم.
دستم بههیچ کاری نمیرود.
مثل همیشه خوب میخوابم.
مثل گذشته خوابم نمیبرد.
یکی دوساعتی زودتر از معمول از خواب بیدار میشوم خوابیدن دوباره برایم مشکل است.
پنج ساعت زودتر از معمول از خواب بیدار میشوم و دیگر خوابم نمیبرد.
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بیشتر از گذشته خسته نمیشوم.
بیش از گذشته خسته میشوم.
انجام هر کاری خستهام میکند.
از شدت خستگی هیچ کاری از عهدهام ساخته نیست.
اشتهایم تغییری نکرده است.
اشتهایم بهخوبی گذشته نیست.
اشتهایم خیلی کم شده است.
به هیچچیز اشتها ندارم.
اخیر وزن کم نکردهام.
بیش از دو کیلو ونیم وزن کم نکردهام.
بیش از پنج کیلو از وزن بدنم کم شده است
بیش از هفت کیلو وزن کم کردهام.
بیش از گذشته بیمار نمیشوم.
از سردرد و دلدرد و یبوست کمی ناراحتم.
بهشدت نگران سالمتی خود هستم
آنقدر نگران سالمتی خودم هستم که دستم به هیچ کاری نمیرود.
میل جنسیام تغییری نکرده است.
میل جنسیام کمتر شده است.
میل جنسیام خیلی کم شده است.
کمترین میل جنسی در من نیست.
***

۱۱۳

فرشید علیپور و شهناز محمدی

مقیاس پاسخهای نشخواری
لطفا مشخص کنید ،زمانی که احساس غمگینی یا افسردگی دارید ،این افکار یا اعمال را بهچه میزان تجربه میکنید.
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هرگز

فکر میکنید چقدر احساس تنهایی میکنید.
فکر میکنید که اگر در همین حالت باقی بمانید ،نمیتوانید وظایفتان را
انجام دهید.
فکر میکنید چقدر احساس خستگی و دردمندی میکنید.
فکر میکنید که چقدر تمرکز کردن دشوار است.
فکر میکنید :من چکار کردهام که به این حالت دچار شدهام.
فکر میکنید که چقدر بیحوصله و بیانگیزهاید.
با بررسی وقایع اخیر سعی میکنید بفهمید که چرا افسرده شدهاید.
فکر میکنید :چرا نسبت به همهچیز بیتفاوت شدهام.
فکر میکنید :چرا دیگر نمیتوانم ادامه بدهم.
فکرمی کنید :چرا اغلب اینگونه بهمسائل واکنش نشان میدهم.
با خود خلوت میکنید تا برای این احساسات خود جوابی پیدا کنید.
افکارتان را یادداشت و آنها را بررسی میکنید.
بهاوضاع اخیر فکر میکنید و آرزو میکنید کهای کاش اوضاع بهتر از این
بود.
فکر میکنید اگر نتوانید جلوی این احساساتتان را بگیرید ،قادر نخواهید
بود تمرکز داشته باشید.
به این فکر میکنید که :چرا مشکالتی دارم که دیگران ندارند.
فکر میکنید :چرا نمیتوانم بهتر از عهدهی اداره کردن امور بربیایم.
فکر میکنید که چقدر غمگین هستید.
بههمه نکات ضعف ،شکستها ،کاستیها و اشتباهات خود فکر میکنید.
فکر میکنید که چرا آنقدر سرحال نیستید که بتوانید کاری انجام دهید.
سعی میکنید شخصیت خود را بررسی کنید تا بفهمید چرا افسردهاید.
تنهایی بهجایی میروید که بتوانید درباره احساساتتان فکر کنید.
فکر میکنید که چرا اینقدر از دست خودتان عصبانی هستید.
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