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 به نام خدا

 

مجموعه از بخش چهارمین  

Adult Stuttering Online Course 

Evaluating and Treating Adults Who Stutter

Stuttering Variability

 مدرسین :

 پروفسور اسکات یارس

آقای امیرحسین رسولی

 

 استارتاپ گفتاردرمانی آواج

 استارتاپ تخصصی لکنت گفتار سبز

 درمان لکنت بزرگساالن

 

 تهیه کننده و مترجم : زهرا لطفی
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 ه توسط پروفسور اسکات یارسئارا

 

 عناوین :

 خالصه( طور )به چیست؟  لکنت

 "است لکنت از فراتر لکنت" 

 دارند؟ لکنت هنوز بزرگساالن چرا 

 جمعیت این با در کار فرد به منحصر های جنبه

 دهد؟ می سوق درمان سمت به را بزرگساالن چیزی چه 

 چیست؟ درمانی اهداف 

 درمان های تکنیک

 لکنت تغییر  

 اجتناب و شرم کاهش 

 روانی افزایش 

 زیاد() بدانید؟ باید دیگری هایچیز چه
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 بخش اول : لکنت چیست ؟

 "است کردن لکنت از فراتر لکنت"

 .گذارد می تأثیر صحبت بودن روان که بر است شرایطی  لکنت ظاهر، در

 گفتاراست. اختالالت )ناروانی( در از خاصی انواع تولید شامل معموالً لکنت رفتارهای

 کشیده گویی ها ( -تکرارها –)مانند گیرها 

 سیستم کنترل دادن دست از عنوان به ناروانی ها )مختل شدن گفتار ( ، این گوینده برای فرد

 .گفتار تلقی میشود

 نیست. آن گفتن به قادر اما ، بگوید د چهخواه داند می می دقیقاً گوینده که ای لحظه

 اثر بگذارد. شخص  زندگی های جنبه تمامبر روی  تواند می که است شرایطی لکنت

 تأثیر تحت توانند می( آنها همهباشد ) communicationنیازمند ارتباط   که زندگی از جنبه هر

 بگیرند قرار

 دیگر افراد با صحبت 

 مدرسه یا کار محل در سخنرانی ارائه 

 رستوران در غذا سفارش 

 تلفن طریق از صحبت 

 چیز همه 

دهد  می آزار را آنها بیشتر از لکنت شود چه چیزی می سوال دارند لکنت که افرادی از وقتی

 اشاره می کنند : این جملهاکثرا به 

 "دهد می قرار تأثیر تحت را آنها زندگی لکنت که روشی "

 

 "است لکنت از فراتر لکنت"

 و ناتوانی ، از طبقه بندی عملکرد توان می لکنت مانند شرایطی کامل تجربه توصیف برای

 کرد سازمان جهانی بهداشت استفاده )ICF (بهداشت 
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 دارند؟ لکنت هنوز بزرگساالن چرا

بسیار موثر  لکنت بردن بین از یا رساندن حداقل به در دبستانی پیش کودکان لکنت در درمان

 است .

 این را گفت.نمیتوان  بزرگساالن و بالغین ، مدرسه سن در کودکان برای متأسفانهاما 

افراد برای بهبودی  عصبی( شانس مسیرهای شدن سخت گفتاری )با الگوهای شدن عادتی با

 .یابد می کاهشکامل لکنت 

 فرکانس است ممکن چند ، هر بماند باقی مشاهده لکنت ممکن است اصلی و قابل رفتارهای

 باشند. شده اصالح فرم یا در یابد و کاهش آنها

 هستیم.  آن دنبال به ما به وسیله درمان که است اهدافی از یکی این

 

 بخش اول : _هدف گذاری 

 .منکنی محدود را آنها موفقیت که باشیم مراقب باید ما ، دارند لکنت که بزرگساالنی برای 

 باقی نوعی به است ممکنرفتارهای گفتاری   ، ندارد وجود درمانی هیچ ، است درست

 .بمانند
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روانی گفتار  بر  فقط و داشته باشیم لکنت مورد در تری گسترده دیدگاه باید ، وجود این با

 متمرکز نشیم.

دارند کمک کنیم تا هر چه  لکنت که افرادی به توانیم می ما ، کنیم می تمرکز ارتباط روی وقتی

  میخواهند را هر زمان و به هرکس و به هر روشی که میخواهند، بگویند 

 .(اختالل نوع از نظر و صرف گوینده سن از نظر است)صرف درمان واقعی این هدف

 

 جمعیت این با در کار فرد به منحصر های بخش دوم : جنبه

 گیرند می قرار تأثیر ناروانی های گفتار تحت از با بیش  دارند لکنت که افرادی

 چه چیزی بزرگساالن را به سمت درمان سوق می دهد ؟ 

 ) مردم به دلیلی برای درمان اقدام می کنند .. (

 چرا االن ؟

 "چرا  اآلن ؟  "یکی از اولین سواالتی که من میپرسم این هست که  

) اقدام به درمان ( را  را کار این طوالنی مدت برای معمول طور به دارند لکنت که بزرگساالنی

 از بیش در معمول طور به - اند کرده درمان اقدام به گذشته در آنها بیشتر. دادند می انجام

 با بیش از یک درمانگر و مورد یک

 خاص: دلیل یک مشخص هستند به زمان دریک درمان دنبال به آنها ، کلی طور به

 جدی شدن ، یک سرویس به پیوستن ، دانشگاه به رفتن ، کار مورد در کردن فکر به شروع 

 غیره و ، رابطه یک در

 و قلدری ، خجالت)باشند  تجارب منفی با آمدن کنار برای تالش در است ممکن همچنین آنها 

 غیره(

 شوند و این می درمان به مجبور( معلمان ، والدین)فردی دیگر  توسط آنها از برخی 

 دهد قرار تأثیر تحت را درمان برای آنها انگیزه است ممکن. 
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 پرداختن حال در شما کند که می چیست تضمین انگیزه فرد برای اقدام به درمان اینکه درک

 ن شخص خاص در زمان خاص هستید.آمرتبط با  اهداف به

افزایش روانی در گفتار خود هستند گاهی روانی گفتار  بدنبال مردم همه که نکنید تصور

 .نان میباشدآخرین دغدغه  آ

 باشند داشته خود به نسبت بهتری احساس خواهند می برخی ... 

 کنند صحبت تر راحت خواهند می برخی. 

 غذا  رستوران در بدهند ، ارائه ، کنند صحبت تلفن طریق از بتوانند خواهند می برخی

 !کنند لکنت کارها انجام این هنگام در اینکه از نظر ، صرف غیره و سفارش دهند،

 بخشند بهبود را خود گفتاری تسلط و روانی خواهند می برخی ... 

 

 اهداف درمانی چه چیزهایی هستند ؟

 .هر فرد هدف درمانی متفاوتی از دیگری دارد

 دومبخش  –هدف گذاری 

 ،( وتاثیرات منفی ، و محیطی واکنش های شخصی  ، اختالل جامع )بررسی ارزیابی یک انجام با

 .باشند داشته را خود شخصی کنید تا اهداف کمک مراجعین خود به توانید می

 دارد. وجود دارند اشترکاتی مختلفی که لکنت افراد دربین اما ، هستند فردی اهداف گرچه

 : میپردازددراین موارد  تغییر برای اصلی استراتژیهای به ارائه این ادامه

 لکنت تغییر  

 شرم و اجتناب کاهش  

 افزایش روانی گفتار 
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 بخش دوم : تکنیک های درمانی

 تغییر لکنت

 بالغمراجعین  که بیاییم کنار حقیقت این با باید ، ندارد وجود لکنت برای درمانی اینکه درک با

 .نوعی ( به) خواهند داشت لکنت همچنان ما

 با آن میتوان که بگیرند یاد را راهکارهایی کنیم کمک آنها به توانیم می قطعاً البته

 .ددا کاهش را لکنت شدت یا فرکانس

 .ماند خواهد ها باقی لکنت بعضی هنوز

 ؟شد خواهد شکلی چه لکنت این

  بود؟ خواهد مخل و زا تنش ارتباط برقراری در لکنت آیا

 برقراری در و باشد داشته کمتری تنش که بگیرد یاد روشی به را لکنت تواند می گوینده آیا

 اختالل ایجاد نکند؟ ارتباط

 

 قدم اول : یادگیری در مورد لکنت :

 آنها به ابتدا ، دهند تغییر را خود لکنت چگونه که بگیرند یاد کنیم کمک افراد به اینکه از قبل

 .دهند انجام کاری چه لکنت هنگام بگیرند یاد که کنیم می کمک

 غیر و گفتاری مختلف رفتارهای از ، سطوح از برخی در ، دارند لکنت که افرادی ، مطمئناً

 .هستند آگاه ، دهند می نشان خود از لکنت های لحظه طی در که ای گفتاری

 فکر زیرا ، اند نگرفته نظر در دقیق طور به را رفتارها این افراد از بسیاری ، حال این با

 .است کننده ناراحت یا آور برایشان خجالت نآکردن راجع به 

 .بدانند لکنتشان بیشتر درباره تا کنیم کمک افراد به که است این درمان در 1 مرحله  
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 :دارد وجود لکنت مورد در یادگیری برای زیادی های روش

 ادبیات و محبوب مطبوعات) مطالعه کنید  دارند لکنت که دیگران تجربیات و لکنت مورد در

 ( خودیاری

 ، فیلم ، آینه) انخودت یا ،( لکنت شبه) متخصصین بالینی ،( ها فیلم) دیگر افراد در را لکنت  

 .کنید مشاهده( لکنت شبه ، اکتشاف

بیشتر  باره این در بعداً - خودیاری های گروه) کنید صحبت دارند لکنت که دیگری افراد با  

 (خواهیم گفت

 دهند می انجام لکنت هنگام مردم آنچه از نمونه چند

 خود گفتاری عضالت در جسمی افزایش تنش 

 بدن دیگر جاهای عضالت افزایش تنش در  

 نگه داشتن نفس 

 خود های ریه هوای خارج کردن تمام 

 پلک زدن و تکان دادن سر 

 حرکت دادن دست ها و پاها 

 هستند کلمات یا اصوات از برخی انتظار افزایش تنش وقتی در 

 بگویند وانمود کردن به فراموشی آنچه میخواهند 

 دزدین نگاه خود برای به تعویق انداختن زمان صحبت کردن  ، کردن پاک گلو کردن، سرفه

 یا سخنرانی

 اجتناب از صحبت با دیگران 

 

  لکنت تغییر :دوم گام

 ، فهمند می بیشتر دهند می انجام لکنت طی در که کارهایی مورد افراد در که همانطور

 دهند تغییر دهند می انجام که را کاری کنند سعی میتوانند

 شده ساخته طوالنی مدت برای گفتاری الگوهای این - است دشوار این تغییر ، ابتدا در

 اند
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 یا کم را خود عضالت در تنش ( سپس freeze)  "دارند نگه" را لکنت ای لحظه توانند افراد می

 .کنند زیاد

 کنند. لکنت تر راحت توانند می که گیرند می یاد آنها ترتیب این به

 بیاموزند را "راحت تر لکنت کردن" تا کند می کمک افراد به که تمریناتی

 گفتار مکانیسم جمله از ، بدن مختلف قسمتهای در جسمی تنش کاهش سپس و افزایش

 تنش درجه سپس و جسمی تنش از باالیی درجه از استفاده با  (جعلی لکنت) شبه لکنت کردن

 را پایین آوردن جسمی

 لکنت به منجر است ممکن که جسمی ایجاد تنش کاهش برای "آسان" شبه لکنت از استفاده

 .شود شدیدتر

 کاهش شرم و اجتناب

 لکنت شرم آور است ولی افراد میتوانند یادبگیرند که آن را بپذیرند.

 کنند؟ می دوری لکنت از مردم چرا

 !است آور شرم لکنت

 ، کند می جلب خود به را توجه ، رسد می نظر به متفاوت  ت است ورفتاری متفاو لکنت

 .کند می برجسته را فرد

 .کشند می خجالت خود گفتاری اختالالت از اغلب مردم

 "شدن شکسته" یا "نقص" احساس: شود شرمساری باعث تواند می خجالت این

 اجتناب

 پنهان را خود لکنت کنند سعی است ممکن دارند لکنت که افرادی ، عضالت تنش بر عالوه

 .کنند

که در آن  کلماتی تنها انتخاب برای "کردن احاطه" از یا دهندمی تغییر دقت با را خود کلمات

 میکنند استفاده روان هستند
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 افراد ، ها موقعیت ، هجا ، اصوات از اجتناب 

 گیجی ، پرتی حواس ، بیماری به تظاهر 

 برای گرفتن تماس جای به فروشگاه تا رانندگی ، ندارند گفتگو به نیازی که مشاغلی گرفتن 

 غیره و آدرس نپرسیدن ، مغازه هست یا خیر آنمند کاالیی در هکه بفاین

 که افرادی برای را موثر ارتباط برقراری اما ، است درک قابل و طبیعی واکنش یک اجتناب

 کند می دشوار دارند لکنت

  لکنت پذیرش

 کنند پنهان را آن کنند می سعی کمتر ، بپذیرند را لکنت بتوانند افراد اگر 

 .نیست آسان لکنت قبول: است این مسئله

 باشید داشته انتظار و "ندارد اشکالی لکنت" بگویید شخص به سادگی به توانید نمی

 .کند باور را آن که

 لکنت با مقابله برای الگویی و اعتقادی سیستم عمر یک دارای قبل از بزرگساالن

 .هستند

 واکنش که بگیرند یاد و - کنند تحمل را خود لکنت بتوانند که بگیرند یاد را فرایندی باید آنها

 .کنند تحمل را لکنت به دیگران

 .شود می نامیده زدایی حساسیت فرآیند این

 ترسیم می آنها از که است چیزهایی معرض در تدریجی گرفتن قرار فرآیند زدایی حساسیت

 تا بگیرند قرار ها عنکبوت معرض در تدریج به باید دارند عنکبوت از ترس که افرادی

 مقاوم شوند این ترس برابر در

 قرار بلند های ساختمان معرض در تدریج به باید دارند ارتفاع از ترس که افرادی

 بگیرند

 که باشید داشته انتظار و دهید قرار زا استرس وضعیت یک در فقط را مردم توانید نمی شما

 !کنند شنا یا شوند غرق آنها



12 
 

 بر غلبه برای آنها - دهند می انجام خود زندگی تمام در بزرگساالن که است کاری این

 .دارند نیاز کمک به خود ترس

 زدایی حساسیت های گام

 می کمک ، دهد می کاهش را آنها ترس که تجربیاتی سمت به آرام ، به افراد راهنمایی با ما

 .کنیم

 !است لکنت ،لکنت از ترس بر غلبه راه تنها

 است مفید نیز زدایی حساسیت برای( شد می استفاده تنش کاهش برای قبالً که) شبه لکنت

یادبگیرند  توانند می افراد ، امن های موقعیت درابتدا  ، انجام شبه لکنت های علنی با

 لکنت خود را تحمل کنند. تدریج به تا

ایجاد برای خود  واقعی دنیای ی دردشوارتر شرایط توانند می آنها ، شرم شدن کم با

 .دهند کاهش را خود ترس و کنند

 افزایش روانی

 .افراد میتوانند روان تر صحبت کنند اما این کار نیاز به تالش فراوان دارد

 کنند صحبت روانتر کند می کمک افراد به که است شده ساخته بسیاری های تکنیک

 آسان شروع صحبت کردن با سرعت آرام، اشکال دیگر و کشیده گویی ، مثال عنوان به

 ، pull out ، preparatory set آواسازی مداوم ، ، عبارات و مکث ، نرم تماس ،

cancellation غیره و 

 دارای لکنت و گفتاردرمانگرانشان میشود.  افراد سردرگمی باعث ها تکنیک زیاد تعداد

 کنید؟ می استفاده تکنیک بهترین از دانید می کجا از

 تغییر بر مبتنی واقع در ها تکنیک این همه اینکه درک با کنیم تر ساده را این توانیم می ما

 .است گفتار اساسی پارامتر دو از یکی
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 پارامتر؟ دو

 است تنش یا زمان بندی در تغییر شامل لکنت یا گفتار اصالحات تمام

 بندی زمان :prolongation ( گفتار آهسته )، بندی جمله و مکث 

 آسان شروع ، نرم تماس: تنش ، pull out ، cancellation 

 تنش؟ و بندی زمان چرا

  مختل میشوند لکنت های لحظه در که هستند گفتاری جنبه 2اینها. 

 شده اصالح کشش و زمان با شده مختل تنش و زمان جایگزینی شامل ها تکنیک 

 .هستند

 !کنند می جبران را آن آنها. کنند نمی برطرف را لکنت ها تکنیک

 

 باید بدانیم ؟چه چیزهای دیگری 

 ... اما ، داریم خوبی شروع ما

 پوشش را شرم و اجتناب رساندن حداقل به و تسلط افزایش ، لکنت اصالح های تکنیک ما

 ... ایم داده

 ندادیم پوشش را آنها ما که دارد وجود زیادی چیزهای

 که است افرادی از یادگیری دهیم انجام بالینی عنوان متخصص به توانیم می که کاری بهترین

 دارند لکنت

 را لکنت درک خود از و بیاموزید آنها تجربیات از ، دهید فرا گوش آنها داستانهای به

 کنید. تنظیمبا آن   متناسب

 :نپرداختیم آنها به ما که ندارد وجود زیادی موارد هنوز

 رسانید می حداکثر به را بودن طبیعی که حالی در ها تکنیک از استفاده 

 می زندگی محیطی در دارند لکنت که افرادی") محیط در افراد های پاسخ به پرداختن 

 ("کنند نمی درک را اختالل این که کنند
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 واقعی دنیای در موفقیت به بالینی شرایط در را موفقیت که دهنده تعمیم های فعالیت 

 رساند می

 فرد به منحصر شرایط با مواجهه در افراد به کمک 

 زمان  طول درمان دربه حفظ و تثبیت  کمک 

   خودیاری و حمایت

 !گیرند می نیز یاد یکدیگر به دادن گوش از دارند لکنت که افرادی

 شوند مند بهره پشتیبانی و خودیاری های گروه در شرکت از توانند می بزرگساالن. 

 تعمیم و بیایند کنار لکنت با تا کنند کمک به این افراد توانند می پشتیبانی های گروه 

 .دهند افزایش را درمانی دستاوردهای

 تنها لکنت با مواجهه در که بگیرند یاد تا کنند می کمک افراد به پشتیبانی های گروه 

 .نیستند
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Stuttering Variability

 ارائه توسط آقای امیرحسین رسولی

 

 

 

  چطوری ؟دمیکن کم یا زیاد چیزی لکنت را؟ چه ستچید میافت لکنت دارای افراد در که اتفاقی

  کرد؟ مدیریت میتوان موضوع را این

Stuttering variability ممکنه  کنندمی مراجعه لکنت که به ما دارای افراد از یعنی چه ؟ خیلی

 کم بود. بود دیروز زیاد لکنتم امروز بگویند

 نمیکنند. پیدا شیبرا علتی هم بعضی و داشتم من استرس مثالً نندامید ار علتش ها بعضی 

 ولی نداشت لکنت ماه 1 کودک من که ویدمثال مادرمیگ بینیممی هم موضوع را در کودکان این 

  لکنت میگویند.  تنوع یا  stuttering variability مفهوم این به شد شروع دوباره
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 لکنت ما دیده میشه ؟ از هایی جنبه چه در تنوع و نوسان این

 این هم دیگر های جنبه در ما میتونیم ولیاره د نوسان لکنت نوع و شدت اینه که عموم تصور

 ببینیم. را نوسان

 لکنت در موارد زیر متنوع هست :

از یک  ما و هست نوسان دارای لکنت از جنبه اولین عنوان : به لکنت زمان مدت .شدت و1 

 موقعیت به موقعیت دیگر و از یک روز به روز دیگر این نوسان را میبینیم.

 موقعی از بهتر لکنتم میرم اداره یا وقتی بود بهتر امروز لکنتم از دیروز میگه مراجع مثالً

 .هستم خانه در که هست

 که هست زندگی کیفیت بینیم می لکنت دارای افراد در . کیفیت زندگی : جنبه بعدی که2

 چی ؟ یعنی دچار نوسان میشه، اتفاقات برخی بخاطر

 چند تا میگه میاد یا بهتره خیلی بشه بهتر اگر ولی راضیم زندگیم از من میگه و میاد مراجع 

 !شده اینطوری چرانمیدونم  االن ولی بودم خوب پیش وقت
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 توسط درمان شروع هایعلت از یکی میگه کرده کار موضوع این روی که ای مقالهیک  

 کیفیت وقتی در واقع این افراد است زندگی کیفیت کاهش لکنت دارای بزرگساالن

 فتند.ا می درمان فکر به تازه میشه کم زندگیشون 

3 .locus of causality  : درونی های جنبه از توانیم هم می دهیم می بروز ما وقتی رفتاری رو 

 امتحان من مثال باشه ما درون میتونه علت بگردیم این علت دنبال بیرونی های جنبه از هم

 بیرونی ، جنبه نخوندم درس من بودم تنبل من میگم خودم به بعد نمیشه خوب میدم نمره ام

 بشه. کم نمره ام شد باعث این بود زیاد صدای و سر بود روشن کولر جلسه سر رفتم من چیه؟

مثالً  هست سوال مورد خیلیاین موضوع  براشون که بینیملکنت می دارای افراد درما اینو 

 از یا اگه بخواد کردم. تنبلی نکردم تمرین اینه که لکنتم زیاده امروز من اینکه علت میگه فرد

 که بود اونجا دیگری فرد که شدم موقعیتی وارد امروز من میگه بگیم فرد اکسترنال های جنبه

 کرد. وارد استرس من به خیلی

هی  دارد یعنی لکنت نوسان دارای افراد در اتفاق این در این حوزه میگه  کارشده مقاله یک 

 خیر؟ یا شد زیاد لکنتمکه   داشتم مشکل من میگویند به خودشون

 : که هست جا این خوب نکته چند 

 احتمال بازگشت دهند می ارتباط خارجی موقعیت به رو رفتاراشون بیشتر افراد .موقعی که1 

 بیشتره. لکنت

 ناامید درمان از زودتر است ممکن ربط میدهند خارجی علت لکنت را به موارد  که افرادی .2

 شوند.

 متوجهشون نپرسیم ازشون وقتی تانوسان داریم و  locus of causolity پس ما در حوزه  

 باشه. بهش حواسمون درمان ابتدای در باید پس نمیشیم

  نبودم خوب امروز ولی بودم خوب دیروز خودکارآمدی: .4

 این بینیم. می زیادی نوسان بحث این در با لکنت : مرتبط احساسات و عواطف و . رفتارها5

 کنه. فرق میتونه روز به روز ها و احساس افکار
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 SSI4هم  گیرند می OASESتست  هم لکنت دارای افراد در

 تست جنبه پس چهار های صاف تری دارد  خط کمتره لکنت نوسان تنوع و این OASESدر 

OASES دارد کمتری نوسان  تا بدانیم   میکنه بهمون کمک درمان روند این موضوع در

 به چه مواردی بیشتر باشد. حواسمون
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 قراره ها کی من لکنت این کرد بینیپیش بشه باهاش که نداره الگویی لکنت نوسان این آیا 

 بیشتره؟ یهای موقعیت چه دریا  بشه؟ زیاد

 کنند. کنند تا الگویی را پیدامی تالش دارند ها خیلی اما نشده پیدا الگویی هیچ حاال تا 

 فرد دارای لکنت را از اول تا اخر روز را ضبط کردند 10صدای   کریمی دکتر مقاله به ارجاع 

 که البته به الگویی نرسیدند اما چیزی که جالبه اینه که در این کنند بررسی را لکنت نوسان تا

 کردند. استفاده چارت ها کنترل سری یک از مقاله

 برای میدونند. کلی صورت به رو شون لکنت شدت میانگین معموالً دارند لکنت اون هایی که

 رو در میانگین نمیشه. این یک از یا کمتر سه از بیشتر لکنتم SR دیگه لکنت دارم که من مثال

 آوریم. دست به میتونیم مختلف های موقعیت در مختلف لکنت دارای افراد

 اون ببینند تا شه می استفاده ها کارخانه در که هست این چیزی  حاال کنترل چارت چیه ؟

 بین SR االن که منی یعنی تر بوده ! یا پایین باال میانگین اون از محصولشون چقدر و فروششون

 ، این یک نقطه باالی میانگین هست که یک علتی دارد. 5بشه  روز یه اگر هست 3تا  1

 

 لکنت دارای افراد خیر؟ یا دارد وجود ارتباطی آیا رضایت رسیدن نتیجه این به مقاله این در

 نظر از روبرو هایموقعیت از افراد بینیپیش که اگر کنند،می بینیپیش را ارتباطی رضایت این

 من مثالً کند. می بیشتر را ها میانگین افزایش و باشد خطاها کمتری بینیپیش ارتباطی رضایت

 میره یادممطالب  کنم، می خراب بزنم، حرف نمیتونم من گفتم می خودم با جلسه قبل اگر

 ترپایین ارتباطی رضایت بینیپیش و کردم می بینی پیش اینجوری اگه گم می اشتباه را کلمات

 6به   SRمیره و مثال  باالتر میانگین نشان میدادم و اون شدت لکنتم از اون بیشتری لکنت بود

 میرسید.

 بدتر موقعیتی از بینی توپیش اگر کنیم که آگاه موارد این از لکنت را دارای افراد باید پس 

 لکنتت نیز بیشتر خواهد شد. باشد

 . کنیم پیدا افراد این در رابطه با نوسان لکنت در جهانی الگوی توانیمنمی ما پس در کل
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 :خودم و ربطش به نوسان لکنت  شخصی تجربیات

 من پنج کنند می بررسی روز دیگر به روزی دیگر و از موقعیت ازموقعیت به لکنت را نوسان

 افراد موارد در این تا از تجربه میدم توضیح خودم تجربه به توجه با اسالید دوم را موقعیت

 بشیم. مطلع بیشتر لکنت دارای

و  باال بود که هاییموقعیت و ها استرس و موضوعات اساس بر خانواده در لکنتم شدت من

 پیش که فردا با میزدم حرف مادرم با خونه تو میرفتم وقتی و این شدت لکنتم میشد پایین

 یک لکنت ازابتدا ما منزل که در رو این فهمیدم علتش و من بود متفاوت خیلی دوستم بودم

،  من دایی اینکه به توجه با کنه ) از لکنت صحبت ما خونه تو کسی نبود قرار بود، راز

 شبکه میزد حرف لکنت از کسی تلویزیون در اگر داشتند( لکنت من پسردایی و من پسرعموی

 نمی خونه در شدت لکنتم در خانه بیشتر بود این بود که من که این علت پس شد.می عوض

 این ترس را دوستانم پیش ولی داشتم ترسی یک که بود این بدم ، نشون رو لکنتم تونستم

 بود. متفاوت موضوع این همکارانم پیش در موقعیت به توجه با و نداشتم

 بقیه از دارم لکنت کردممی فکر چون پیش دوستانم اما نبود بد خانواده پیش زندگی کیفیت 

 بود. تر پایین نفسم هم به اعتماد و خودکارآمدی و زندگی کیفیت ترم وضعیف
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 ببینیم، افراد هم درمانگر و لکنت دارای بر افراد تنوع لکنت را این اثرات خواهیممی حاال 

 افراد در نا امیدی شوند. در این نمودار می ناامیدی دچار نوسان این اساس بر لکنت دارای

 مختلف مورد برسی قرار گرفته است.  های علت اساس بر لکنت دارای
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افراد  از باالیی به رو متوسط مقدار یعنی چپ سمت قرمز و قسمت نارنجی  6در مورد  

 ناامیدی باعث افراداز  درصد ۶۸نوسان لکنت در  دچار نا امیدی هستند  لکنت دارای

 . بده رخ قراره چی نمیدونه فرد چون میشه

 نوسان لکنت و اثرش بر روی درمانگره  با ارتباط در بعدی بحث

 میاد مثال مراجع میگیریم ازش لکنت شدت یک و کنیممی ارزیابی مراجع را در درمان ما

 اینه که افتدمی که اتفاقی زیاده. لکنت شدت خونه تو میگه ولی نداره لکنتی هیچ جلسه توی

 ببینیم. مختلف های موقعیت در را فرد لکنت واقعی شدت نمیتونیم لکنت نوسان خاطر به ما

 باشه. کمتر خیلی یا بیشتر خیلی ممکنه شدت لکنت که بینیمفقط در کلینیک می

 نوسانبه خاطر کنه یا  کم را لکنت آیا درمان تونسته شدت که این پذیری تنوع این اثر دیگر 

احساس کنه  هم به خاطر همین نوسان فرد ممکنهگاهی   شدت لکنت کاهش یافته است.

 تکنیک های درمانی اصال موثر نیست.
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 آید؟ می وجود لکنت به نوسان چرا ؟گذارداثرمی لکنت نوسان فاکتورهایی روی چه

1.emotional  : اثر ما بشه. لکنت شدن پایین و باال باعث ممکنه استرسی و احساسی بحث 

 بینیم.می هم لکنت شدت و زندگی کیفیت خودکارآمدی، در را زااسترس هایاین موقعیت

 مختلف های موقعیت 2

ممکنه  لکنت میشه تر پیچیده جمله لکنت بشه  شدن پایین باال باعث : ممکنه زبانی موارد .3

 درست رو جمله یه نمیتونم که وقتی موضوع با خودکارامدی هم ارتباط دارد. این بیشتر بشه :

 موارد این فرد اینجا در میخورم ، دردی چه به پس کنم گیرمی میشه سخت کلمه ذره یه بگم،

 .میدهد ربط خودش IQو هوش و  لکنت به را زبانی

4.paralinguistic : که موقعی کند. پایین و باال را لکنتم میتونه من گفتار و سرعت گفتار آهنگ 

 یه نشدم! متوجه چی؟ بپرسند و ممکنه مخاطبین است باال لکنت دارای افراد گفتار در سرعت

 متوجه را من حرف بقیه که میشه نفس به اعتماد کمبود دچار جا فرد این در بگو... دیگه بار

 باال و پایین میشود. خیلی خودکارآمدی اینجا نمیشوند و
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 . کنیم کمتر را آن و کنیم استفاده درمان در تنوع این از چطوری

  لکنت نوسان کردن .کمتر1

 شوند. منطبق باهاش باید نوسان ماهیت لکنته و افراد که بقبوالنم را بحث این فرد به .من2

 زیاد من لکنت . .. حاال میشه کمتر منفی هایواکنش کنم کمک انطباق این در فرد به من اگر

 شد. که شد

 منتظر شده میتونی زیاد امروز لکنت اگه داره و پایین باال هست، این نوسان مثل موج سواری 

 ..میشه کمتر که باشی روزی

اگه یه روزلکنتت کمتر شد ) نه لزوما شدتش ، اینکه  که اقای وارد هم یه جمله دارند این

لذت ببر چرا به جای اینکه از این کمتر  ازش حالت خوبه و حس میکنی ادم کارامدی هستی (

 لکنت دارای افراد در لحظه در زندگی بشه. بیشتر لکنت شدن لذت ببری منتظر این هستی که

 کمه. خیلی

میشه و اینکه اگه بقیه  پایین و باال لکنت مثل سرماخوردگی  که بگیریم افراد بقیه به .3

 را باور این فرد به وقتی بهمون گفتند امروز لکنتت زیاده آماده باشیم و گارد نگیریم.
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 کم( روزها بعضی میشه زیاد روزا بعضی بشی ) سازگار مورد این با میتونی که قبوالنیمب

 . میشه بهتر .. و ناامیدی و میشه کم فرد هایواکنش

 


