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 تهسیستی تر وب تحت شیوه ته تهسیستی تر مثتنی مثثت درمان اثرتخشی

 اصفهان شهر گفتاردرمانی های کلینیک ته سال تسرگ مراجعین شناختی روان
 

 4، مهذی معتکف فر3سیذه الهه رفیعی طثا زواره، 2 *ناهیذ خطیة زاده، 1 فرهاد صثوری

 ایزان، اصفُبن، ضُز خمیىیمی يادذ داوطگبٌ آساد اسال بخطی تًانکبرضىبس ارضذ مطبيرٌ  1

 (وًیسىذٌ مسئًل) ایزان، تُزان، داوطجًی دکتزی تخصصی رياوطىبسی تزبیتی داوطگبٌ آساد اسالمی ريدَه 2

 ایزان، تُزان، داوطجًی دکتزی تخصصی رياوطىبسی تزبیتی داوطگبٌ آساد اسالمی ريدَه 3

 ایزان، خزاسبن ضمبلی، می يادذ بجىًردداوطجًی دکتزی رياضىبسی تخصصی داوطگبٌ آساد اسال 4

 

 چکیذه

. سالمت ريان تعبیزی اوذ بزگشیذٌامزيسٌ ريان ضىبسبن مثبت وگز، ريیکزد وظزی ي پژيَطی متفبيتی بزای تبییه ي سالمت ريان 

 ای پیچیذٌ عًر بٍ ضىبختی ريان. در افزاد مبتال بٍ لکىت، فزآیىذ ضًد میاست کٍ بیطتز بزای عذم دضًر بیمبری رياوی بکبر بزدٌ 

بب رفتبر تًلیذ گفتبر در ارتببط است. لذا پژيَص دبضز بب َذف بزرسی اثزبخطی درمبن مثبت مبتىی بز بُشیستی بٍ ضیًٌ تحت 

ویمٍ  اس وًعاوجبم ضذ. ایه مغبلعٍ  ضُز اصفُبن گفتبردرمبوی َبی کلیىیکبٍ  سبل بشرگمزاجعیه  ضىبختی ريانبُشیستی  ية بز

 50تب  15بز ريی جمعیت  1397مقغعی در سبل صًرت بٍبب گزيٌ گًاٌ اوجبم گزفت کٍ  آسمًن پس آسمًن پیصح بب عز تجزبی ي

 وفز 40 تعذاد ضذ. ومًوٍ ایه پژيَص را ضُز اصفُبن، اوجبم گفتبردرمبوی َبی کلیىیکبٍ  کىىذٌ مزاجعٍلکىت  سبلٍ افزاد دچبر

در وًع  اس گیزی ومًوٍتطکیل دادوذ.  اوذ ومًدٌمزاجعٍ  ضُز اصفُبنردرمبوی گفتب َبی کلیىیکدارای لکىت کٍ بٍ  سبل بشرگافزاد 

 افشار وزم اس پلتفزمگزدیذ.  درمبن اجزا بعذ اس قبل ي سؤالی 84ریف فزم بلىذ  ضىبختی ريانبًد. پزسطىبمٍ بُشیستی  دستزس

استفبدٌ ضذ. وتبیج spss,ver20 افشار اس وزمایه پژيَص  َبی دادٌسييم جُت آمًسش تحت ية استفبدٌ گزدیذ. جُت آوبلیش 

( لیکه ایه P=869/0متفبيت وبًدٌ است ي ) ي آسمبیصدرمبن درگزيٌ گًاٌ  وطبن داد تفبيت میبوگیه ومزات کل آسمًن قبل اس

(. وتبیج ایه پژيَص وطبن داد آمًسش P <0. 0001درمبن متفبيت بًدٌ است. ) اس بعذ ي آسمبیصگزيٌ گًاٌ  دي میبوگیه در

 ضىبختی ريانابعبد مختلف بُشیستی  در ارتقبء تًاوذ میدچبر اختالالت گفتبری  سبالن بشرگتحت ية بٍ  ضىبختی ريانیستی بُش

 مًثزببضذ. اسجملٍ پذیزش خًد، رابغٍ مثبت بب دیگزان، خًدمختبری، سوذگی َذفمىذ، رضذ ضخصی ي تسلظ بز محیظ آوُب

 

 ية، تحت ضىبختی ريانمبن مثبت مبتىی بزبُشیستی اختالالت گفتبری، لکىت، درهای کلیذی:  واشه
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