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        چکیده
هدف از این پژوهش مقایسه راهبردهاي تنظیم هیجان و  ابراز و جود 
در دانش آموزان پسر با و بدون اختالل لکنت مقطع متوسطه 

اي و جامعه آن . روش پژوهش علي مقایسهبودشهرستان کوهدشت 
تمامي دانش آموزان با و بدون اختالل لکنت در مقطع متوسطه 

ان باشند. از میحصیل ميمشغول به ت بود کهشهرستان کوهدشت 
آموز دانش 20آموز با اختالل لکنت و نفر دانش 20جامعه آماري تعداد 

گیري در دسترس انتخاب شدند. بدون اختالل لکنت به روش نمونه
ها از پرسشنامه تنظیم هیجان گارنفسکي و آوري دادهبه منظور جمع

-شد. داده مقیاس ابراز وجود )جرات ورزي( گمبریل و ریچي استفاده

هاي بدست آمده از طریق تحلیل واریانس چند متغیري مورد تجزیه 
و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دادند که 
دانش آموزان با اختالل لکنت در راهبردهاي تنظیم هیجان و ابراز 

اي دارند، بدین معني که وجود با همساالن عادي خود تفاوت عمده
 توجه به نقش اساسي وبا تر از همتایان عادي خود بودند. آنها پائین

هاي کاربردي راهبردهاي تنظیم هیجان و ابراز وجود در محیط
اجتماعي و تحصیلي در جهت موفقیت در امور گوناگون، پیشنهاد 

شود متخصصان بالیني و همچنین مشاوران به کودکان مبتال به مي
هیجان، مدیریت هیجان، هایي جهت تنظیم اختالل لکنت آموزش

 کاربرد آن و ابراز وجود به آنها ارائه دهند. 
راهبردهاي تنظیم هیجان، ابراز وجود، لکنت  واژه های کلیدی:

 زبان

Abstract 
The aim of this study is to compare the expression of 

emotion regulation strategies and presence in high 

school male students with and without stuttering city is 

Kuhdasht. Methods comparative study population 

includes all high school students with and without 

stuttering in the city Kuhdasht. Of the population of 30 

students with and30 students without stuttering 

available sampling stuttering were selected. In order to 

collect the data, emotional regulation and scale 

Garnfsky assertiveness (assertiveness) Gmbryl and 

Ritchie were used. Data obtained through multivariate 

analysis of variance were analyzed. The results of this 

study showed that students with stuttering in emotion 

regulation strategies and assertive with their normal 

peers are major differences, this means that they were 

lower than their normal counterparts With regard to the 

role of emotion regulation strategies and self-expression 

in social and education in order to succeed in a variety 

of matters, It is recommended that clinicians and 

counselors to children with stuttering disorder training 

for emotional regulation, emotional management, 

application and give expression to them.    
 
Keywords: Emotion regulation strategies, self-

expression, stuttering.  
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   مقدمه

 انجمن) DSM 5 اساس بر (.1003)کرایج، بلومگارت، تران، است گفتار يروان در ارادي ریغاختالل  لکنت
 ،تاس نامتناسب فرد سن با که گفتن سخن آهنگ و بهنجار يسیال اختالل (1022،آمریکا يپزشک روان
 .است دختران برابر 2 تا 2 پسران انیم در زبان لکنت. شیوع دهديم تشکیل را زبان لکنت ياصل يویژگ
)سادوک، کاپالن، ت اس شده ذکر يسالگ 5 حدود در يفراوان نیشتریب و يسالگ 7 تا 1 نیب آغاز سن

 خود به ار بیشتري توافق حرکتي -عصبي تئوري و شناختي عصب علل اخیر هايسال در (.1007سادوک،
 رکتيح کنترل از ناشي حرکتي -عصبي اختالل یك را رشدي لکنت که طوري به ،است داده اختصاص

 جونز،) کندمي برورو مشکل با را حرکتي هايدستگاه سایر بلکه ،گفتار تنها نه که کنندمي مطرح طبیعي غیر
 ،ياجتماع نظر از لکنت بودن زامشکل و راراديیغ تیماه لیدل به (. اما1001 اندرسون، و لوسون وایت،

 گذارديم مبتال فرد يعاطف سالمت و روان سالمت روي يمنف بالقوه ریتأث اختالل نیا
از جمله لکنت هستند، ممکن است به  افرادي که دچار اختالالت تکلمي (.1002،کرایچ، 1002)بلودستین

یح صورت صحاي که در تعامالت اجتماعي داشته باشند، اوضاع و احوال اجتماعي را بهدلیل مشکالت ویژه
تفسیر نکنند و همین عامل تنظیم هیجانات، و به تبع آن ابراز وجود را در این افراد دچار  مشکل کند. از 

(، تنظیم هیجان مجموعه فرایندهایي است 1022، موتاس و مارکز )، به نقل از دوارته2332نظر تامسون 
توانند بر این که چه هیجاناتي داشته باشند و چه وقت آنها را تجربه و ابراز کنند، که از طریق آن افراد مي

هاي گوناگوني (، در پژوهش2223(، به نقل از قاسم زاده نساجي و همکاران )2333تاثیر بگذارند. گروس )
ها بر شادماني روانشناختي، جسماني و بین فردي تاثیر ن داد که ظرفیت افراد در تنظیم موثر هیجاننشا

(، 1002( و کلومپاس و راس )2223، به نقل از زاهد و همکاران )1000مي گذارد. آمیزگ، نابیس، گاسري 
ي، زبان بر کیفیت زندگ ( به این نتیجه رسیدند که لکنت2222به نقل از نریماني، محمودي و ملکشاهي فر )

 به خود پژوهش در( 1002) همکاران و نجریمس گذارد.باورها، هیجانات این افراد به طور منفي تاثیر مي
. کننديم جربهت را یيباال ياجتماع اضطراب معموال لکنت به مبتال بزرگساالن که افتندی دست جهینت نیا

(، به نقل از نریماني، محمودي و ملکشاهي فر 1007)بوي، وایتس، وان دي هنینگ، دي بوت وهلین 
هاي فیزیکي و هیجاني کودکان داراي لکنت، به ( در پژوهشي به این نتیجه دست یافتند که تنش2222)

پژوهش  ( در1002تر از کودکان بدون لکنت است. مولکاهي و همکاران )تر و طوالنيطور معناداري فراوان
ن مبتال با اختالل  لکنت زبان در مقایسه با نوجوانان عادي اضطراب باالتري خود نشان دادند که نوجوانا

هر کدام  (2232) همکاران و يشیقر سادات ( و1007) بلود ،(1007) سیوید ،(1002) کانویک ز،یپردارند. 
ضطراب، اهاي خود به این نتیجه دست یافتند که کودکان مبتال به لکنت زبان، سطوح باالیي از در پژوهش

( در 2230محمدزاده به نقل از توزنده جاني، نعیمي و احمدپور ) .کننداسترس و فشار رواني را تجربه مي
اند. دیگر متغیر روانشناختي که پژوهش خود اضطراب باالیي را در دانش آموزان داراي لکنت گزارش کرده
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جود است. منظور از ابراز وجود، توانایي نقش مهمي در سازگاري و اجتماعي شدن فرد دارد، توانایي ابراز و
مستقیم و مناسب، ارجح نهادن به احساس و تفکر خود و شناخت نقاط  -ابراز خویشتن به صورت صریح

(، زیرا وجود چنین توانایي 2223، به نقل از ساجدي و همکاران،2332)گراهام،  قوت و ضعف خویشتن است
تواند طیف از تحقیر تا انات خود را در برابر دیگران که ميشود که فرد احساسات و هیجدر فرد موجب مي

راد مبتال رسد افبه نظر مي ،تحریك را داشته باشد، بدون ترس و به شکل صحیحي ابراز کند. در این میان
هاي گوناگون به خاطر ترس از استهزا و تمسخر با مشکالت به اختالل لکنت همواره از سوي افراد در محیط

 شود که افراد مبتال به لکنت زبان در توانایيبیشتري روبه رو شوند و همین عامل سبب مي روانشناختي
، به نقل از 1005در سازگاري فردي و اجتماعي، با مشکل مواجه شوند )برادبري، گریوز، « ابراز وجود»

افتند که ( در پژوهش خود به این نتیجه دست ی1002(. یاروس و گویسال )2225حسینیان و امامي پور، 
در  دهد.هاي اجتماعي تحت تاثیر قرار ميتجربه لکنت در افراد مبتال، شرکت کردن آنان را در فعالیت

 هايطهیح( به این نتیجه دست یافتند که لکنت متوسط تا شدید 1022پژوهش دیگر کیدوت و همکاران )
وزنده دهند. لیاقت، به نقل از تميافراد مبتال را تا حد شدیدي تحت تاثیر قرار  يشناخت ي وعاطف گفتاري،

( در پژوهش خود دریافت که افراد داراي لکنت استرس زیادي را در تعامالت خود 2230جاني و همکاران )
محیطي مانند  -( در پژوهشي دریافت که در اوایل نوجواني تاثیرات اجتماعي1007کنند. هاول )تجربه مي

شود. زاغیان و احساني تر ميکه لکنت زبان دارند، مشخصاضطراب و نگراني در کودکان و نوجواناني 
بررسي و مقایسه مشکالت رفتاري و نقص توجه در دانش آموزان با و بدون »( در پژوهشي با عنوان 2230)

نشان دادند که کودکان با اختالل لکنت مشکالت رفتاري و نقص توجه بییشتري نسبت به « اختالل لکنت
( در پژوهشي دیدگاه بزرگساالن راجع به تاثیر لکنت زبان 1001هایو و همکاران ) افراد همتاي خود دارند.

بررسي کردند و دریافتند که لکنت زبان بیشترین تاثیر منفي را بر شرایط تحصیلي و موقعیت  را بر زندگي
بیش  ي( در پژوهشي به این نتیجه دست یافتند که افراد لکنت2222فرد داشته است. یادگاري و همکاران )

( در پژوهشي با عنوان 2232از افراد عادي داراي نگرش ارتباطي منفي هستند. احدي، ستوده و حبیبي )
هاي دفاعي در دانش آموزان با و بدون اختالل لکنت به این نتیجه مقایسه بهزیستي روانشناختي و مکانیزم

مساالن عادي تري نسبت به هپائیندست یافتند که دانش آموزان با اختالل لکنت از بهزیستي روانشناختي 
تري نسبت به دانش آموزان عادي استفاده هاي دفاعي ناپختهخود برخوردارند. همچنین این افراد از مکانیزم

( در پژوهشي با عنوان بررسي و مقایسه مشکالت رفتاري و 2230کنند. همچنین زاغیان و اصالني )مي
و عادي به این نتیجه دست یافتند که کودکان مبتال به لکنت توجه در کودکان مبتال به لکنت زبان  نقص

ام هاي انجمشکالت رفتاري بیشتري نسبت به همساالن عادي از خود نشان دادند. با توجه به پژوهش
گرفته در ارتباط با مشکالت و مسائل روانشناختي افراد مبتال به لکنت، تاکنون پژوهشي به طور مستقیم 

در ادامه هر یك از  ،ز وجود در این کودکان را مورد بررسي قرار نداده است، بنابراینمسائل هیجاني و ابرا
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ها، هدف از پژوهش حاضر مقایسه راهبردهاي تنظیم هیجان و ابراز وجود در دانش آموزان پسر با پژوهش
 باشد. و بدون اختالل لکنت زبان مي

 

 روش

معه جا.  است ياسهیمقا -يعل نوع از يابی نهیزم حاضر پژوهش: کنندگانپژوهش و شرکت روش

این پژوهش عبارتست از تمامي دانش آموزان پسر با و بدون اختالل لکنت در مقطع متوسطه شهرستان 
. از میان جامعه آماري دانش آموزان بودندکوهدشت که در سه پایه اول، دوم و سوم مشغول به تحصیل 

گیري در آموزان بدون اختالل لکنت، به روش نمونه دانش 20آموز  با اختالل لکنت و دانش 20عادي
ع توان به مقطدسترس انتخاب شدند. از معیارهاي ورود که در این پژوهش مورد کنترل قرار گرفتند، مي

هاي رواني همچون اضطراب افسردگي بر اساس خوداظهاري، تحصیلي، عدم سابقه اختالالت و بیماري
الل قطعي لکنت زبان براي گروه دانش آموزان با اختالل لکنت سطح هوشي، سن، جنسیت و داشتن اخت

هش تواند دشوار باشد، لذا در این پژواشاره کرد. الزم به ذکر است، از آنجا که تشخیص دقیق علل لکنت مي
ه کرد، بهاي گفتار درماني زیر نظر گفتار درمانگران آموزش دریافت ميهر فردي که براي انجام مداخله

 ش آموزان با اختالل لکنت در این پژوهش استفاده شد.  عنوان دان

 ابزار

مقیاس تنظیم شناختي هیجان توسط گارنفسکي، کراج و اسپین  مقیاس تنظیم شناختی هیجان:

( به منظور ارزیابي تفکر بعد از تجربه رخدادهاي تهیه کننده یا استرس زاي زندگي تهیه شده 1002هوون )
اي اي در دامنهدرجه 5ماده است که که نحوه پاسخ دادن به این مواد به صورت  22است. این مقیاس داراي 

 3باشد. این پرسشنامه مي 220تا  22باشد. دامنه نمرات این پرسشنامه بین )همیشه( مي 5تا  )هرگز( 2از 
 -1مقصر دانستن خود؛  -2خرده مقیاس عبارتند از:  3دهد. این خرده مقیاس را مورد سنجش قرار مي

تمرکز بر  -2توجه مثبت مجدد؛  -5ریزي؛ توجه مجدد به برنامه -2پذیرش؛  -2مقصر دانستن دیگران؛ 
مصیبت بار تلقي کردن. ضریب پایایي  -3در جاي حقیقي خود قرار دادن؛  -2بازارزیابي مثبت ؛ -7تفکر؛ 

اند. یوسفي به دست آورده 32/0تا  27/0اي از این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ در دامنه
ورد بررسي قرار داده است. در این پژوهش ( اعتبار و پایایي این مقیاس را در نوجوانان ایراني م2225)

 بدست آمده است. 22/0ضریب پایایي به روش آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس 

سوال است که سه مولفه: رفتاري مبتني بر ابراز  22: این پرسشنامه داراي مقیاس ابراز وجود جوانان

ولفه توانایي ابراز وجود شخص را سنجد و حاصل این سه موجود، غیر ابراز وجود و پرخاشگرانه را مي
، به نقل از 2277؛ آتش پور و کاظمي؛ 2272سنجد. این آزمون را پژوهشگران متعددي )ملك پور، مي
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اند و اعتبار و روایي آن نیز مورد تائید بوده ( در جامعه ایران مورد استفاده قرار داده2222ساجدي و همکاران،
 بدست آمده است. 72/0روش آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس است. در این پژوهش ضریب پایایي به 

 

 هایافته
هاي جمعیت شناختي نشان داد، دو گروه از نظر فراواني تحصیالت والدین و سن تفاوت چنداني نتایج یافته

 ندارند.
 

 هاهای توصیفی متغیرهای پژوهش در گروهشاخص -1جدول
 گروه آماره      متغیرها تعداد میانگین انحراف معیار مقدار کجي مقدار کشیدگي

 گروه بدون اختالل لکنت تنظیم شناختي هیجان 20 22/52 25/25 22/0 11/0

 ابراز وجود 20 20/20 01/2 25/0 27/0
 گروه اختالل لکنت تنظیم شناختي هیجان 20 52/23 02/22 22/0 22/0

 ابراز وجود 20 22/2 37/1 55/0 22/0

 
دهد، در تنظیم شناختي هیجان و ابراز وجود گروه بدون اختالل نتایج جدول فوق نشان ميگونه که همان

هاي تنظیم هیجان و ابراز وجود در دانش آموزان پسر در این پژوهش، مولفهلکنت میانگین باالتري دارند. 
ع تحقیق وبا و بدون اختالل لکنت مقطع متوسطه مورد بررسي قرار گرفته است و فرضیه مطابق با موض

طراحي شده است که براي سنجش آنها پس از تایید مفروضات از آزمون آماري تحلیل واریانس چند متغیره 
هاي آماري پارامتریك، ابتدا باید مفروضات آزمون مورد تایید قرار در بکارگیري روش استفاده شده است.

قالل مفروضات روش تحلیل کوواریانس است بگیرد تا بتوان از آزمون مورد نظر استفاده کرد؛ بنابراین ابتدا
ل بودن مستقها، مورد بررسي قرار مي گیرد. مشاهدات، نرمال بودن توزیع متغیر وابسته و همگني واریانس

ر هاي دیگهاي تمام آزمودنيبه این معني است که نمره هر فرد در متغیر همراه و وابسته، مستقل از نمره
تایج هاي دیگر نبود. نها به سواالت تحت تأثیر آزمودنيهاي آزمودنيا پاسخاست. این شرط برقرار بود، زیر

اي براي متغیرهاي تنظیم شناختي هیجان اسمیرنوف تك نمونه -بدست آمده از آزمون آزمون کولموگروف
 .ردک استفاده يپارامتر يهاآزمون از توانيم و هستند نرمال رهایمتغدار نبود، بنابراین و ابراز وجود معني

ها از آزمون لوین استفاده شد که نتایج آن نشان داد که این آزمون براي بررسي مفروضه همگني واریانس
رح هاي مطفرضها برقرار است. با توجه به مجموع پیشواریانسدار نبوده، بنابراین شرط همگني معني

وان تباشند و ميحلیل واریانس را دارا ميهاي این پژوهش قابلیت ورود به تگردد که دادهشده مشاهده مي
 هاي دو گروه را در متغیرهاي وابسته مورد بررسي قرار داد.تفاوت
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 های تحلیل واریانس چندمتغیریآزمون -۲جدول 
 Sig خطاDf فرضیهF Df ارزش آزمون شاخص آماري اثر      

 002/0 57 1 22/7 12/0 اثر پیالي ها تفاوت گروه

 002/0 57 1 22/7 73/0 ویلکسالمبداي 

 002/0 57 1 22/7 12/0 اثرهتلینگ

 002/0 57 1 22/7 12/0 بزرگترین ریشه روي

 
دار براي عامل گروه دهد با روش تحلیل واریانس چندمتغیري، یك اثر معنينشان مي 1نتایج جدول 

 هاي تنظیم هیجان و ابرازمولفهدهد که حداقل بین یکي از وجود دارد. این اثر نشان مي« متغیرمستقل»
 (.p<0.05، 12/0وجود تفاوت وجود دارد )المبداي ویلکس=

 

 های تحلیل واریانس یک راهه در دل تحلیل واریانس چندمتغیریآزمون -۳جدول
 توان آزمون اندازه اثر سطح معناداري SS Df F منبع تغییر شاخص آماري متغیرها      

 75/0 20/0 025/0 12/2 2 25/2222 گروه تنظیم شناختي هیجان

 77/0 22/0 022/0 22/2 2 02/21 گروه ابراز وجود

 
ردد. گهاي تنظیم هیجان و ابراز وجود در دو گروه، تایید ميدهد، تفاوت بین مولفهنشان مي 5نتایج جدول 

هاي تنظیم گردد، سطح معناداري حاصل شده براي مؤلفهمالحظه مي 5گونه که از نتایج جدول همان
به دست آمده از اصالح بنفروني )تقسیم سطح  015/0هیجان و ابراز وجود در مقایسه با سطح معناداري 

باشد. به عالوه توان باالي آزمون آماري در پژوهش حاضر بیانگر تر ميمولفه( کوچك 1بر 05/0معناداري 
 . این نکته است که با احتمال باالیي فرض صفر به درستي رد شده است

 

 گیریبحث و نتیجه
هدف اساسي  پژوهش حاضر مقایسه راهبردهاي تنظیم هیجان و ابراز وجود در دانش آموزان پسر با و 

ژوهش، هاي پیابي به یافتهبدون اختالل لکنت مقطع متوسطه شهرستان کوهدشت بود. به منظور دست
آموزان  آمده نشان داد که بین دانشهایي تدوین شد. فرضیه نخست پژوهش عبارت بود نتایج بدست فرضیه

شان تفاوت معناداري وجود دارد، بدین معنا که در راهبردهاي تنظیم با اختالل لکنت و همتایان عادي
مده هاي بدست آتر از دانش آموزان عادي بودند. این نتایج با یافتههیجان افراد با اختالل لکنت پائین

(، کلومپاس و راس 2222، به نقل از علیزاده و همکاران )(2332هاي گرال نیك و همکاران )پژوهش
(، محمدزاده به 1002(، مولکاهي و همکاران )2222(، به نقل از نریماني، محمودي و ملکشاهي فر )1002)

توان گفت از ( همسو دانست. در تبیین یافته پژوهش مي2230نقل از توزنده جاني، نعیمي و احمدپور )
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الل لکنت به اختالل تکلم خود آگاه و واقفند و این آگاهي که اغلب به صورت منفي آنجاکه، افراد با اخت
است، ممکن است توانایي نظارت و مدیریت کردن هیجانات را در آنان با مشکل مواجه کند. فرضیه دیگر 

جود و پژوهش عبارت بود از: بین ابراز وجود در دانش آموزان پسر با و بدون اختالل لکنت تفاوت معناداري
دارد. نتایج حاصل از این فرضیه نشان داد که در متغیر ابراز وجود بین دانش آموزان با و بدون اختالل لکنت 

ري تتفاوت معناداري وجود دارد، بدین معنا که دانش آموزان با اختالل لکنت از توانایي ابراز وجود پائین
هاي برادبري، گریوز ایج بدست آمده پژوهشنسبت به همتایان عادي خود برخوردارند. این نتایج با نت

(، هاول 2230(، لیاقت، به نقل از توزنده جاني و همکاران )2225(، به نقل از حسینیان و امامي پور )1005)
(، )زاغیان و 2222(، )یادگاري و همکاران،1001(، هایو و همکاران )2230(، زاغیان و اصالني )1007)

( همسو و هماهنگ است. در تبیین 1022( و کیدوت و همکاران )1002) (، یاروس و گویسال2230احساني،
ان شدلیل اختالل در تکلمتوان گفت: از آنجاکه، افراد با اختالل لکنت همواره بهاین یافته پژوهشي مي

اعي هاي اجتمممکن است مورد تمسخر و استهزا افراد دیگر قرار گیرند، این دسته از افراد کم کم از محیط
 هاي گوناگون ابراز وجود کنند.تواند سبب شود نتوانند در محیطکنار گرفته و این خود مي

هیجان از مهمترین عوامل شناخته شده است که همیشه به نقش آن به عنوان سبب شناسي، تداوم       
 پنجمین هاي هیجاني و نفش آن در لکنت زبان دردهنده و عامل عود آن اشاره شده است. هیجان و تجربه

راهنماي آماري تشخیصي اختالالت رواني به عنوان عاملي مهم شناخته شده است. تنظیم هیجان در 
هاي متفاوت فیژیولوژیکي همراه است، مانند افزایش فشار سطوح مختلف و در انواع متفاوت با واکنش

ز م هیجان معیوب اها و افزایش دستگاه سمپاتیك همراه است. تنظیخون، ضربان قلب، انقباض ماهیچه
ترین مسائلي است که در تداوم این اختالل تا کودکي در افراد مبتال به لکنت وجود دارد و یکي از عمده

هاي بررسي تنظیم هیجان این افراد با والدین و مراقبین نشان داده است که که بزرگسالي نقش دارد. روش
ناداري با کودکان عادي دارند. کودکاني که این کودکان در مدیریت هیجان و تنظیم هیجان تفاوت مع

هاي منفي، هیجان منفي لکنت زبان دارند، در مقایسه با کودکان عادي در هنگام مواجه شدن با محرک
ش پذیري ها و واکندهند. تنظیم هیجان در افراد مبتال به لکنت با برانگیختگيبیشتري از خود نشان مي

 به لکنت شود. کودکان مبتالنظیمي هیجاني و افزایش لکنت زبان ميبیشتري همراه است که منجر به بد ت
به سوي  شانشود منابع توجهيپردازند که موجب ميهاي نامناسبي به تنظیم هیجان خود ميزبان به شیوه

هاي شناختي صرف شود که همین عامل نیز در تداوم و تشدید لکنت زبان خطرات و تهدیدات و سوگیري
هاي هیجاني نقش دهي این افراد به محرکان و تنظیم هیجان همچنین در نحوه پاسخنقش دارد. هیج

هاي (. بر اساس یافته1021تواند منحر به مقابله موثر و ناموثر گردد )والدن و همکاران ،زیادي دارد و مي
ن جان براي ایتوان از آموزش ابراز وجود و راهبردهاي تنظیم هیاین پژوهش و به لحاظ کاربرد بالیني، مي

ا، ههاي درماني و پیشگیري استفاده کرد. با توجه به انتخاب غیر تصادفي و داوطلبانه نمونهافراد در برنامه
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ه عنوان نامه بویژه در تعمیم پذیري نتایج وجود دارد. همچنین استفاده تك ابزاري از پرسشها بهمحدودیت
میان پسران مبتال به اختالل لکنت، که وجود هر یك از این  تنها ابزار مورد استفاده، انجام پژوهش تنها در

نماید. با توجه به نقش اساسي و کاربردي ها را نیازمند احتیاط بیشتري ميها تعمیم یافتهمحدودیت
هاي اجتماعي و تحصیلي در جهت موفقیت در امور راهبردهاي تنظیم هیجان و ابراز وجود در محیط

متخصصان بالیني و همچنین مشاوران به کودکان مبتال به اختالل لکنت  شودگوناگون، پیشنهاد مي
 هایي جهت تنظیم هیجان، مدیریت هیجان، کاربرد آن و ابراز وجود به آنها ارائه دهند.آموزش
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