
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 مقایسه هوش هیجانی و استرس در مادران کودکان لکنتی و غیر لکنتی               

 

 
  حسین محمدزاده

  بهزیستی اذربایجان شرقی
hossanmohamadzadeh@ymail.com  

 

  سیامک احمدزاده
 بهزیستی اذربایجان شرقی

 Ahmadzade.syamak@yahoo.com 

 
 چکیده 

لکنت زبان یکی از اختالالت مهم گفتاری است که عوامل متعددی در بروز آن نقش دارند، نحوه تعامل و : مقدمه

رفتار والدین بخصوص مادران در فهم هیجانات منفی کودک ، همدلی با وی ومدیریت هیجانات کودک که 

یا  همچنین استرس مادران در فرایند شکل گیری و تشدید لکنت وازکفایتمندی های هوش هیجانی است و 

بهبودی آن موثر است هدف از این پژوهش مقایسه هوش هیجانی و استرس در مادران کودکان لکنتی و غیر 

نفر از مادران کودکان لکنتی و غیر لکنتی شهرستان مرند  06ی تحقیق آزمودنی ها: مواد و روشها .لکنتی است

نفره تقسیم بندی 06از همتا سازی از نظر شاغل یا بیکار بودن و سطح تحصیالت و سن در دو گروه  است که بعد

آن وآزمون استرس هری و فرم محقق ساخته -ابزارهای اندازه گیری تحقیق آزمون هوش هیجانی بار. شده اند

 α<./. 5در سطح معنی داریگروههای مستقل  تی برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون . مشخصات مادران است 

دوگروه مستقل   تینتایج آزمون : یافته ها  .باشد روش پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ای می .استفاده شد

نشان دهنده تفاوت معنی دار بین هوش هیجانی و استرس مادران کودکان غیر لکنتی در مقایسه با کودکان لکنتی 

هیجانی مادران کودکان غیر لکنتی به طور معنی داری نسبت به مادران دهد که هوش  بوده وهمچنین نشان می

کودکان لکنتی بیشتر است و همچنین استرس در نزد مادران کودکان لکنتی در مقایسه با کودکان غیر لکنتی 

 بیشتر می باشد

 

 زبان ، هوش هیجانی ، استرس ، مادرانلکنت   :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

این اختالل با تکرار ها . سخن گفتن که با سن فرد نامتناسب باشد لکنت زبان نامیده می شوداختالل روانی آهنگ 

پژوهش های همه گیر شناسی نشان می دهند (. 8662دادستان،) های اصوات و هجاها درگفتار همراه است و تطویل

شایع (. Bloodstein and Nan Ranter  ,2007).از کودکان بمدت شش ماه به این اختالل مبتال هستند% 0که 

به 8و نسبت ابتال پسر به دخترنیز ( Lees R and Stark  , 2005)سالگی بود4تا8ترین دوره ابتال به لکنت زبان 

از موارد بصورت خود % 06متخصصین معتقدند لکنت زبان در و (Yeung et al ,2000 ).گزارش شده است 1

 می یابدسالگی بهبود 5ودر سنین پایین تر از بخودی

  .(Yaruss et al,2006 ؛)

ازکودکان % 06ازموارد و یا ماندگاری لکنت در % 06سوال این است که چه عواملی موجب بهبود خود بخودی در 

 Dunlap) اولین علت لکنت زبان را وجود حاالت تنش زای  مستمر در زندگی خانوادگی می داند دونلپ .می شود

الگوی ون ریپر و مدیریت نامتناسب هیجانات کودک و 1برخورد ناصحیح والدین با ناروانی طبیعی جانسون. (1994,

در  در واقع رفتارگرایان علت لکنت را. ارتباطی والدین را در تبدیل ناروانی طبیعی به لکنت زبان موثرمیدانند

  .(Van Riper ,1999)محیط فرد لکنتی می جویند

 .(8668،.استارک ودرز،ک)در بروز پدیده لکنت زبان موثر می داند توسط کودک رااحساس امنیت درز  استارک و

موارد منوط به وجود زمینه های مناسب محیطی از جمله % 26نیز احتمال بهبود خود به خودی را در فاین و اینغام 

کودکان لکنتی از بررسی ها نشان می دهد که  .(Finn and Ingham,1997)حمایت اطرافیان از کودک می داند

بین دلبستگی نا ایمن و . (8662کاران،مو ه نریمانی)حیث دلبستگی نسبت به کودکان غیر لکنتی نا ایمن می باشند

شاخصه های وسیعی از نا سازگاری ها و درماندگی های روانشناختی کودک ارتباط عمیقی وجود 

این نتیجه رسیدندکه بین هوشبهر هیجانی مادران یوحنایی وهمکارانش نیزطی تحقیقی به . (8616،.خانجانی،ز)دارد

پژوهش هایی نیز  .(8660یوحنایی،ز و همکاران،)کودکان دلبسته ناایمن وایمن تفاوت معنی دارآماری وجود دارد

 نشان می دهند که الگوهای تعاملی مادر بر توسعه و پایداری لکنت زبان کودک موثر است

 ((Meyers and Freeman,1985 تعاملی ما با دیگران ریشه در کفایت های هوش هیجانی ما الگوهای

هوش هیجانی را دسته ای ازاستعدادهای غیر شناختی ،قابلیتها و مهارتهایی می بارآن  ....(،.Golman D)دارد

داند که توانایی فرد در سازگاری با شرایط و فشارهای محیطی را افزایش می دهد وی مدلی از هوش هیجانی ارائه 

 شاخص مهارتهای درون فردی،سازگاری و مدیریت استرس و خلق عمومی است 5که در برگیرنده داد 

(Bar– on and Hendly,2003).  استرس والدین نیز عاملی است که بر شدت لکنت کودکان موثر است مطالعات

ا سطوح باالی نشان می دهد که وظیفه مراقبت از کودکی که در جنبه هایی ازمهارتهای رشدی ناتوان هستند ب

 استرس برای والدین همراه است

                                                           
1
 - normal non fluency 
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(Hassall et al,2005 ؛ Beth,2004 ؛ Messenger. onslow M. packman. Menzies,2004 ؛ 

Macarty,2004). در تحقیقی به این نتیجه دست یافت که والدین کودکان لکنتی میزان استرس و همکاران زینر 

دارندو تمایل بیشتری در انتقال استرس های موقعیتی خود به کودکانشان بیشتری نسبت به والدین کودکان عادی 

هدف پژوهش حاضربررسی مقایسه ای بین هوش هیجانی و استرس در نزد مادران ( Zenner et al,2006)رادارند

 .کودکان لکنتی و غیر لکنتی است

 روش تحقیق 

جامعه آماری این پژوهش . پس رویدادی است مقایسه ای و -نوع تحقیق از نوع علی با توجه به ماهیت پژوهش

مراجعه کننده به مرکز گفتاردرمانی شهرستان ( ساله8-5دردامنه سنی)شامل دو بخش مادران کودکان لکنتی

تمامی مادران دانش آموزان مدارس ابتدایی این شهرستان که بنا بر آمار اعالمی اداره آموزش  و 1026مرنددرسال 

نمونه گیری از . نفر بودند2004مدرسه و تعداد کودکان مشغول به تحصیل 41ا بالغ بر و پرورش مرند تعداد آنه

در نمونه . مادران کودکان لکنتی بصورت نمونه گیری در دسترس بوده و تمامی آنها برای پژوهش انتخاب شدند

مدرسه در پنج  گیری مادران کودکان غیر لکنتی ابتدا از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای جهت انتخاب پنج

نفر 0شهرستان مرند استفاده شدوسپس از هر دبستان به تعداد ( شمال ،جنوب،مرکز،شرق،غرب)منطقه جغرافیایی

از مادران کودکان عادی که از حیث سن ،شاغل یا خانه داربودن و سطح تحصیالت با گروه مادران کودکان لکنتی 

کار گرفته شده در این پژوهش عبارتند از پرسشنامه هوش  ابزارهای به. همتا سازی شده بودند،انتخاب گردیدند

 .و  فرم محقق ساخته مشخصات مادرانهریس آن و آزمون استرس  -هیجانی نودسوالی بار

درجه ای لیکرت ازیک تا  5عبارت است پاسخ های این آزمون در یک طیف  00شامل  8هریس استرسپرسشنامه 

همسانی درونی . عبارتها نمره گذاری بصورت معکوس انجام می شود بعضی از البته در. را شامل می شود 5

نفری ضریب همبستگی در روش باز آزمایی با فاصله  56وثبات زمانی پرسشنامه برای یک  نمونه / 04پرسشنامه 

اعتبارمحتوی پرسشنامه از طریق ارائه آن به  اساتید متخصص روانشناختی دانشگا .بدست آمده است/ 02یک ماه 

عبارتی که به  116ای کشور انگلیس که در زمینه فشار روانی تجربه و تخصص داشتند صورت گرفته  آنها از هه

مورد که بهترین عالیم استرس را مورد ارزیابی قرار داده بیشترین امتیاز را داده  00دقت مطالعه کرده بودند به 

زار مناسبی برای تشخیص میزان فشار روانی اندوعبارات مذکور انتخاب گردیده است در مجموع این  آزمون اب

افراد است برای تعیین ضریب پایایی ،این آزمون به روش باز آزمایی با فاصله زمانی ده روزه ، برای گروهی از زنان و 

برای ..(8611،.مجدیان،م)گزارش شده است  هریس توسط/. 21و/. 24مردان طی دو بار اجرای آزمون به ترتیب 

پاسخهای این آزمون .استفاده شده استبارآن  ش هیجانی مادران از پرسشنامه هوش هیجانی سنجش متغییر هو

 تنظیم ( ،موافق ،تا حدودی مخالف و کامال مخالفکامال موافق)درجه ای در طیف لیکرت5نیز بر روی یک مقیاس 

                                                           
2
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نمره گذاری می شوند و برخی از ماده ها نیز به  5تا1نمره گذاری هر ماده بر اساس پاسخ آزمودنی از  شده است

شیوه معکوس نمره گذاری می شوند نمره کل مقیاس برابرمجموع نمرات هر یک از سئواالت آن مقیاس و نمره کل 

می باشد  0و کمترین نمره 06یاس بیشترین نمره برای هر مق.مقیاس می باشد15آزمون برابر با مجموع نمرات 

این آزمون طی سه مرحله در اصفهان هنجاریابی شده و است 26و حداقل نمره 456حداکثر نمره برای کل آزمون

ماده تقلیل یافته است پرسشنامه نود سوالی نیز مورد  26مواد آزمون پس از حذف موارد مبهم و نامانوس به 

ن نمره کل هر مقیاس و نمره کل آزمون بدست آمده است محاسبه آلفای بررسی دقیق قرار گرفته و همبستگی بی

گزارش شده است  20/6وبرای کل افراد 02/6و برای دانشجویان دختر  04/6کرونباخ برای دانشجویان پسر 

فتحی )گزارش شده است/ 02( هفته 0اجرای مجدد با فاصله )وضریب پایایی به روش بازآزمایی .

ا توجه به ماهیت پژوهش از آمارتوصیفی برای توصیف ،طبقه بندی و تنظیم نمرات خام از ب..(8662،.آشتیانی،ا

در بخش آمار استنباطی برای . طریق محاسبه میانگین ، انحراف استاندارد و رسم نمودارها استفاده شده است

های مستقل برای دو گروه از مادران در متغیرهای هوش هیجانی و استرس  گروهتی آزمون فرضیه ها از آزمون 

 .تجزیه و تحلیل شده اندSPSS18 استفاده شده است ، تمامی داده ها با استفاده از نرم افزار 

  یافته ها

همانطورکه در جدول شماره یک مشاهده می شود میانگین هوش هیجانی مادران دارای فرزند غیر لکنتی بیشتر 

ازمادران فرزندان لکنتی بوده و ضریب کجی مربوط به آن نشان دهنده این امر است که میزان هوش هیجانی 

نشان می دهد که میزان /. 42بیشتر مادران فرزندان غیر لکنتی باالتر از میانگین می باشدو همچنین ضریب کجی 

 .هوش هیجانی بیشتر مادران دارای فرزند لکنتی کمتر از میانگین است

در جدول دو نیز مقایسه میانگین و انحراف معیار استرس مادران کودکان لکنتی و غیر لکنتی نشانگر استرس 

دو گروه مستقل نیز نشان می تی  آزمون.بیشتر مادران فرزندان لکنتی نسبت به مادران فرزندان غیر لکنتی است

،همچنین نتایج این (t=16/8،P=0)وجود داردکه بین هوش هیجانی مادران دو گروه تفاوت معنی دار آماری  دهد

 آزمون در خصوص متغییر استرس نشان می دهد که بین استرس دو گروه از مادران نیز تفاوت معنی دارآماری

(t=2/2،P=/.31)مولفه اصلی هوش هیجانی بین دو گروه از 5دوگروه مستقل برای تی نتایج آزمون . وجود دارد

ی دار آماری آماری بین دو گروه است ولیکن در شاخصه های خود ابرازی،خود آزمودنی ها نشانگر تفاوت معن
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شکوفایی از مولفه مهارت درون فردی و تعهد اجتماعی از مولفه مهارت میان فردی و انعطاف پذیری از مولفه 

 .سازگاری تفاوت بین دو گروه معنی دار نیست

 نمودارها و ها شکلجداول، 

 

 
آماری میزان هوش هیجانی مادران مورد مطالعههای شاخص(: 1جدول شماره  

 

 هوش هیجانی مادر فرزندان میانگین واریانس انحراف معیار ضریب کجی ضریب پراکندگی

70/7  14/7-  0/41  5/017  4/961  سالم 

70/7  10/7  0/46  0/960  4/417  لکنتی 

41/7  70/7  0/10  6/4414  5/991  کل 

 

استرس مادران مورد مطالعه های آماری میزانشاخص( 8)جدول شماره   

 استرس مادر فرزندان میانگین واریانس انحراف معیار ضریب پراکندگی ضریب کجی

01/7  45/7  90 007 6/404  سالم 

41/7-  45/7  0/90  5/090  5/400  لکنتی 

40/7  46/7  0/90  0/007  5/401  کل 
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میان مادران دارای فرزندان سالم و لکنتی» میزان هوش هیجانی آزمون تی مستقل برای آزمون معنی داری تفاوت ( : 0)جدول   

 

انحراف   میانگین گروه گویه ها

 معیار

درجه 

 آزادی

سطح معنی داری    tمقدار 

(75/7≥P) 

 نتیجه

4/961 سالم میزان هوش هیجانی  0/41  50 00/46  معنی دار است 777 

4/417 لکنتی  0/46  

 

 

 

برای آزمون معنی داری تفاوت میزان استرس میان مادران دارای فرزندان سالم و لکنتی آزمون تی مستقل( : 4)جدول   

 نتیجه سطح معنی داری tمقدار  درجه انحراف میانگین گروه گویه ها

  (P≤75/7)  آزادی معیار   

6/404 سالم میزان استرس  4/90  50 9/9-  704/7  معنی دار است 

5/400 لکنتی  0/90  

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

  گیری نتیجهبحث و 

با در . طبق دیدگاههای آسیب شناسی، مشکالت رفتاری و روانی کودکان می تواند متأثر از عوامل مختلفی باشد

نظر گرفتن دیدگاه سیستمی درباره خانواده به واسطه ارتباط تنگاتنگ خانواده با کودکان یکی از عواملی که می 

ان مطرح گردد خانواده است در این باره متخصصان بهداشت تواند در ارتباط با مشکالت روانی و رفتاری کودک

بویژه مادران و فرزندان  -دهند که بین والدینروانی، تغییر اصلی مشکالت کودک را به ارتباط هایی نسبت   می

می  -پدر، مادر و فرزندان -وجود دارد در نظر آنان این مسئله آشکار است که خانواده بصورت یک مجموعه اصلی

 . (Meyers,1990)توانند تأثیر عمیق بر عملکرد رفتاری اولیه کودک داشته باشند

آنچه در سبب شناسی لکنت زبان نیزدر حوزه رفتارگرایی مورد تاکید است تاثیر رفتاار اطرافیاان و بخصاوص    

،توان شناخت هیجانات کودک  (Mordecai,1979)والدین وبه ویژه مادردر واکنش به ناروانی طبیعی کودک است

همدلی با کودک ،درک صحیح ومدیریت هیجانات و همچنین انعطاف پذیری مادرو توان سازگاری وی و به تعبیاری  

روانشناختی هوش هیجانی مادردر تبدیل ناروانی طبیعی کودک به لکنت زبان و یا بهبودی خودبخودی آن عااملی  

که هوش هیجانی مادران کودکان عادی با هوش مهم ونقش آفرین است و یافته های این پژوهش نیز نشان می دهد 

هیجانی مادران کودکان لکنتی متفاوت است و مادران کودکان عادی از هوش هیجانی باالتری برخوردار هستند که 

نتایج پژوهش ملکشاهی فر در این خصوص که کودکان لکنتی هوش هیجانی پایین تری نسابت باه    این یافته ها با

د همسو می باشد با توجه به اینکه هوش هیجانی قابلیت انتقال داشته و اماری آماوختنی   کودکان غیر لکنتی دارن

نیز هست فلذا احتماال یکی از دالیل پایین بودن هوشبهر هیجانی در کودکان لکنتی باه ساطح پاایین هوشابهر     

دیگر نتایج پژوهش از طرف .هیجانی مادران آنان ارتباط دارد یعنی آنچه که پژوهش حاضر به آن دست یافته است 

ملکشاهی فر نشان می دهد که کودکان لکنتی از حیث دلبستگی در مقایسه با کودکاان عاادی دلبساته نااایمن     

هستند و یوحنایی در تحقیقی دیگر به این نتیجه دست یافته که مادران کودکان دلبسته ناایمن نسبت به ماادران  

ارت دیگر با توجه به نتایج دو تحقیق یوحنایی و ملکشااهی  کودکان عادی هوشبهرهیجانی پایین تری دارند به عب

 فر می توان به این نتیجه رسید که مادران کودکان لکنتی هوشبهر هیجانی پایین تری نسبت به کودکان عادی 
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همچنین یافته های این تحقیق در خصاوص بااال    .دارند واین نتیجه با نتیجه تحقیق حاضر کامال همخوانی دارد

نگین نمرات مادران کودکان غیر لکنتی نسبت به کودکان لکنتی در مولفه های درون فاردی؛ ساازگاری و   بودن میا

این یافته ها نشان از تااثیر هاوش هیجاانی والادین بار نحاوه       .خلق کلی نتایج تحقیق یوحنایی را تایید می کند

ین برخوردار از کفایتهای هاوش  والد.فرزندپروری و شکل گیری شخصیت کودکان واختالالت رفتاری کودکان دارد 

چنین والدینی هیجانهای منفی فرزندشان را می . هیجانی ازهیجانهای مثبت و منفی خود و کودکشان آکاهی دارند

پذیرندوچنین فرصتهایی را برای صمیمیت و یا آموزش او به غنیمت می شمارند؛ زمانی که کودک هیجان منفای را  

مگذاری آنچه احساس می کند کمک می کنند؛ به هیجانهای وی بها مای دهناد و   تجربه می کند والدین به او در نا

 .(Gottman,2010)درحل مشکل نسبت به موقعیتی که به هیجان منفی منجر شده است شرکت می کنند

یکی از علل پیدایش لکنت را وجود حاالت مداوم تنش زا در زندگی خانوادگی و احساس ناایمنی کاودک  دنلپ 

کی از ویژگی های مادران که می تواند در یافته های این پژوهش تاکید مجددی براین باور علمی است که ی.داندمی 

چنانچه گفته شد هاوش هیجاانی بعناوان    . هوش هیجانی مادر است سیر تحول سالمت روانی کودکان تأثیر گذارد

این معنی که فرد به چه میزان از هیجانهاا   نوعی هوش تبیین شده است که فرد را از نظر عاطفی ارزیابی می کند به

نکته قابل توجه در راستای هاوش هیجاانی   . و احساسهای خود آگاهی دارد و چگونه آنها را کنترل و اداره می کند

با این تعریف از هوش هیجانی و پیارو  . این است که این توانائیها چنانچه قبالً ذکر آن رفت می توانند آموخته شوند

که بر پیوند عمیق عواطف مادر و کودک تاکید می کند می توان چنین استنباط کرد که ماادران دارای   نظریه هایی

هوش هیجانی باال ضمن اینکه درک عمیقی از عواطف خود دارند حاالت فرزندان خود را نیز باه خاوبی درک مای    

واطف است به خوبی شکل گیارد و  کنند این توانایی مادران موجب می شود پایه اولیه ارتباط که شناخت متقابل ع

اعتماد پایه تشکیل گردد به عبارت دیگر کودکان چنین مادرانی احسااس ایمنای بیشاتری در خاانواده دارناد و      

 . خانواده با تنش کمتری مواجه است
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میتوان گفت که مادران کودکان /25درخصوص متغیر استرس نیز با توجه به یافته های پژوهش وبا اطمینان 

و   هسلمیزان استرس بیشتری نسبت به مادران کودکان عادی دارند که این یافته با نتایج پژوهش های لکنتی 

 (Peters,1989؛و 8664مک کارتی،  ؛8664؛مسنجر و همکاران،1202و همکاران زینر  و ؛8664بث، ؛8665همکاران،

همسویی دارد که نشان دهنده وجود استرس در مادران به جهت اختالل گفتاری کودک و نقش احتمالی آن در 

تبدیل ناروانی طبیعی کودک به لکنت زبان است در حقیقت وجود یک کودک لکنت زبانی در خانواده به مرور 

فایت مهارت های والدینی رازیر اعتماد به نفس والدین را به چالش می کشد چرا که چنین مشکالتی در کودک ک

سوال می برد و این امر به افزایش میزان استرس در والدین و بخصوص مادر می انجامد و از آنجا که لکنت زبان و 

استرس سیکل معیوبی هستند که نقش هم افزایی دارند لکنت زبان به مرور در کودک تشدید می شود و این امر 

 .از مادر به کودک باشدمی تواند ناشی ازانتقال استرس 
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