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 های روانی گفتارتصمیم گیری برای اجرای چرخه -4جدول 

 
 های مستقلتمرین

 حمایت یک شخص با تواندمی بخش، بیشترین است، انجام حال در های روانیچرخه زمانی که
های چرخه توانند، وقتی که می تا شوندمی تشویق مراجعان. شود محل کار انجام یا و منزل کننده در

 ،6ی شماره پیوست در موجود های روانیچرخه دستورالعمل اجرای. کنند تکمیل شکل این به را روانی
 .میکند فراهم برای مراجعان، مستقل انجام تمرینات برای را اطالعاتی

 درمان یجلسه طول در شده استفاده روش با مشابه مستقل صورت به های روانیچرخه تکمیل روند
تالش  اهداف آن به رسیدن برای حالیکه در دهند،می ادامه اهداف ریزی به برنامه مراجعان. است
های چرخه .نمایندمی ریزی برنامه بعدیهای چرخه برای و کنند،می ارزیابی تالش را هر. کنندمی

 تصمیم گیری
 :بعدیی چرخه برای من تصمیم

 :2 لکنت شدت
 تکنیک روانی گفتار تمرین

 :1 -1 لکنت شدت
 تکنیک روانی گفتار یا تمرین

 آزمونی مرحله
 تکنیک روانی گفتار تمرین به بازگشت چرخه، سه هر از بعد

 بعدی چرخه برای تصمیم چرخه
1  
2  
3  
4  
5  
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توانند یم یکطرفه کردن صحبت و خواندن. شود کامل منزل در باید با یک شخص حمایت کننده روانی
مکالمه  صورت به باید تمرینات بیشتر ولی باشند، های روانیچرخه از برخی برای مناسبی تمرینات
 د،ببخش تسریع را درمان روند تواندمی درمان جلسات طول در های روانیچرخه تکمیل. باشد دوطرفه

 جدول در ،درمان جلسات مستقل پیشرفت. تشویق نماید را مدیریتی خود و کند کمک درمان تعمیم به
 روزانه اندازه گیری جدول در روزانه لکنت شدت ثبت به مراجع همچنین .شودمی ثبت های روانیچرخه

ها است  اندازه گیری ثبت فرایند با مراجع فقط آشنا کردن مرحله این روند حال، این با. شودمی تشویق
 .دهد رخ تعمیم که نیست انتظاری هیچ و

 
 پیشرفت و ورود به مرحله بعد معیارهای

 وزانههای رموقعیت در تکنیک روانی گفتار شوند، تا ازمی تشویق مراجعان دوم،ی مرحله پایان در
در استفاده از  که روندمی کمپرداونی برنامه سوم به دومی مرحله از مراجعان زمانی. استفاده کنند

 آغاز سومی لهزمانی مرح. کرده باشد پیشرفت مکالمه در لکنت کنترل برای فردی،  تکنیک روانی گفتار
 برای هک و با تکنیکی صفر لکنت شدت با درمانی، جلسه کل در درمانگر با بتواند مراجع که شودمی

 که دارد، بستگی زیادی عوامل به دومی مرحله جلسات تعداد .کند مکالمه است قبول قابل خودش
 ممنظ حضور و منظم، تمرین برای فرصت و درمان تعهد به درمان، از قبل مراجع لکنت شدت: شامل

 .درمان است جلسات در
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 تعمیم: ی سوممرحله
 اجمالی نگاه

 
 منظم تمرینات کردن کامل و دادن ادامه: دارد بستگی موارد این به سومی مرحله جلسات تعداد

 طول در .گفتار با مرتبط اضطراب و درمانی جلسات در حضور نظم های روزانه،موقعیت در گفتاری
 :شودمی داده مشاوره زیر موارد در مراجعان به سومی مرحله

 .مایندن استفاده لکنت کنترل برای تکنیک روانی گفتار از توانندمی آنها اینکه تایید -1

 درمانگر با درمانیی جلسه طول در خود های گفتارینمره مقایسه -2

 خود تکنیک روانی گفتار معمول تمرین اصالح و مرور -3

های تموقعی در گفتار با مرتبط اضطراب و تکنیک روانی گفتار لکنت، شدت نمرات گزارش -4 
 روزانه گفتاری

 روزانه مختلفهای موقعیت در شان شده ضبط صدای مورد در بحث و ارائه -5

 مشکل هر حل برای استراتژی هایی ریزی برنامه و درمانگر با گفتاری نمرات تفسیر -6 

تکنیک  انتقال به کمک برای ی گفتارروزانههای موقعیت در فردی مراتب سلسله تصمیم برای -5 
 روانی گفتار

 گفتاری نمرات براساس آیندهی هفته برای درمانی تغییرات برنامه ریزی -0

 نیاز صورت در نمره دهی روند اصالح -9
 پیش روی هفته برای درمان تغییرات کردن خالصه -18
 .افتندمی اتفاق ی سوممرحله طول در معمول طور به ادامه در اتفاقات این
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 تکنیک روانی گفتار تایید

 کردن کنترل و آن، به نزدیک یا بودن لکنت بدون مراجع برای هدف مشاوره، جلسات طول در
 آیا هک شود مشخص تا شودانجام می مراجعان و درمانگر بین گفتگوی مختصر یک. است گفتارش
 مهم گفتگوی کی این. هستند تکنیک روانی گفتار ی پایدار ازه استفاد با لکنت کنترل به قادر مراجعان

های چالش رد بتوانند است که بعید نباشند، درمانگر با لکنت کنترل به قادر مراجعان اگر که چرا. است
 در کنترل لکنتشان با درمانگر ناتوان باشند، مراجعان اگر .دهند انجام را کار این زندگیی روزانه گفتاری

های چرخه طی در را کار این شکل که همان به سپس و دارد تغییر به نیاز چیزی چه که کنندمی تعیین
 حل لیتمسئو مراجعان این که. کنندمی ریزی برنامه کار این برای استراتژی یک دادند،می انجام روانی
 جلسه یک لزوم، صورت در. بگیرند، مهم است عهده بر درمانگر، به اتکاء کمترین با در رفتار را مسأله

اگر  .ودش تشکیل های آیندههفته مناسب تمرینات طراحی و مسئله حل برای عنوان یادآور به مشاوره
ار کمتر است، ممکن است مراجع به استفاده از تکنیک روانی گفت یعیرطبینسبتاً غ یگفتار بدون لکنت ول

 ییا آنجابهتر است ت ،کمتر استفاده شود کیهر چه قدر از تکن ،یقانون کل کی عنوان شود. به قیتشو
مراجع بتواند  در نهایت هر چه. بعبارت دیگر را کنترل کند لکنتشی که مراجع بتواند به صورت قابل قبول

 بدون رعایت تکنیک روانی گفتار به گفتار بدون لکنت دست یابد، بهتر است.
 

 گفتاری نمراتی مقایسه

 مراتن تایید و مقایسه برای تواندمی مشاورهی جلسه در درمانگر و مراجع بین ابتدایی مکالمات
 یشنهادپ را نمراتی مکالمه انجام شده، به مراجعان. شود تکنیک روانی گفتار استفاده و لکنت شدت

 تحائز اهمی گام این. کنندمی درباره تفاوتها بحث و کرده مقایسه را نمره ها درمانگر و مراجع. دهندمی
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های موقعیت از هفتگی صورت به مراجع که است درستی عملکرد مراجع و نمراتی تایید است، زیرا
 .شوندمی وارد مراجع فایل در نمرات. دهدمی خود گزارشی روزانه
 

 تکنیک روانی گفتار تمرین مرور

 تمرین زانمی و نوع. کندمی بازبینی را تکنیک روانی گفتار تمرین مراجعان نحوه اجرای با درمانگر
 و تسلط مهارت به توجه با شودمی پیشنهاد جلسات بین ی سوم درمرحله در که تکنیک روانی گفتار

 مانز طول در مراجع با پیشرفت متناسب باید تمرین. است متفاوت درمان، پیشرفت و اهداف مراجع،
 ر قابلنظ مورد اهداف که مطمئن شود تا شود ارزیابی و بازـ ارزیابی مداوم توسط درمانگر طور به و بوده

 فرد وزمرهتمرینات ر با که است بهتر تکنیک روانی گفتار تمرین امکان، صورت در. هستند دستیابی
 ضبط را نصدایشا مراجعان که است بهتر و نباشد نیاز تمرین برای زمان بیشتری به تا شود یکپارچه

نیک روانی تک تمرین نوع سه. شود تالش آینده تنظیم اهداف و  مسئله حل برای ارزیابی از پس و کنند
 .شوندمی داده توضیح زیر در که دارد وجود گفتار
 

 

 پایههای مهارت تمرین -1

در اینجا، تمرکز بر تمرین و استفاده از تکنیک روانی گفتار در تمرینات ساده ای است که فرد به 
صورت رسمی، آنها را فرا گرفته است. همچنین ممکن است ، تنها تمرینات تکنیک روانی گفتار را در 

تاکید حال  با ایند. ( و یا به صورت متناوب بین سطوح باالتر و پایین تر در بر بگیر0تا  6سطوح باالتر )
 مرینت شده است که مراجع باید کامال، احساس کنترل بر لکنت خود داشته باشد. این مرحله شامل

 های زیر است:فعالیت
 خواندن با الگوی تمرینی به صورت همخوانی یا پس از مدل تمرینی  -1
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 0-6خوااندن با صدای بلند با تکنیک روانی گفتار  -2

 0-5با تکنیک در سطوح توصیف یک تصویر  -3

 مختلف سطوح در یک نفره )مونولوگ(، صورت به کردن صحبت با صدای بلند یا خواندن -4
، سپس یک دقیقه در 6ی معین، برای مثال یک دقیقه در سطح دوره یک برای تکنیک روانی گفتار

 4و دوباره یک دقیقه در سطح  2، سپس یک دقیقه در سطح 4سطح 

  شریک تمرینی یا و شخص حمایتی یک با روانیی چرخه تجدید -5
 مسئله لح برای یهایی استراتژ ریزی برنامه و موفقیت از پس ارزیابی شامل پایه، تهای مهار تمرین

ثبیت ت در مانده باقی مشکالت وجود روی بر منزل تمرینات آن، متعاقب و جلسه درمانی یک در. است
 .شودمی متمرکز درمانگر با تکنیک روانی گفتار کامل

 

 کنترل شده طیدر مح نیتمر -2
تار در تکنیک روانی گف نیکنترل شده شامل تمر طیدر مح نیتمر ه،یپا یمهارتها نیتمر برخالف

نترل است. هنوز قابل ک یشده ول افتهیشده است، که کمتر سازمان  یساز هیشب ایو  یواقع تیموقع کی
اده استف یرا برا یاهداف ایدر آن ها را دارند، هدف  لکنت که قصد کنترل ییهایت موقع یمراجعان برا

 مثال: ی. برادهنداز تکنیک روانی گفتار قرار می
 ینیتمر کیشر ای شخص حمایتی کیصحبت کردن با  - 1
 ی برای تمرین گفتاررسم یتیحماهای شرکت در گروه - 2
 شخص شنونده  کی یخواندن کتاب برا - 3
 روزانه طیصحبت کردن در شرا نیتمر یبرا - 4
 نقش بازی کردن در قالب مصاحبه شغلی همراه با یک دوست-5
 داشتن مکالمه با یک شریک تمرینی با وجود یک نویز بلند مانند صدای تلویزیون یا رادیو -6
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  1Aid-Scenari انندم تیدر وب سا یا شده یساز هیهای شبتیدر موقع نیتمر -5
 

 روزانههای تیدر موقع نیتمر -3
قابل  در آن رهایروزمره است؛ که تمام متغهای تیاستفاده از تکنیک روانی گفتار در موقع نجایدر ا هدف

 یمراجعان یبرا نیتمر نیشدن است. ا یزیها، قابل برنامه ر تیموقع یاز قبل برا ،یزمانبندی ول ستیکنترل ن
استفاده  یروزانه به صورت مؤثرهای تیاز موقع یدر بعض ایدرمانگر  با است که از تکنیک روانی گفتار دیمف

 شامل: نیتمر نیا ی. مثالهاندیرا گزارش نما یمشکالت خاص طیشرا یسر کیاما ممکن است در  ،کنندمی
 های مسافرتی یا بانکشرکتها، آژانسکردن در  دایحضور پ ایتلفن زدن  - 1
 هاتسوپرمارک ایهای مغازه صحبت کردن با فروشنده - 2
 تلفنی هلیسفارش دادن بوس - 3
 شاپی کاف ایقهوه در رستوران  ایسفارش دادن غذا - 4
 یاستراحت کار ایصحبت کردن با همکار در زمان صرف ناهار و  - 5
 یمالقات اجتماع کیدر  ایکردن خود در طول کار  یمعرف - 6
 کنند.میی مراجع را قطع مکالمه با یکی از اعضای خانواده در حالیکه مکالمه -5
 
 

                                                             
 دشانخو سبک به و زمان هر در توانندمی افراد که است دیجیتالی شده ضبط واقعی زندگی سناریوی 188 از بیش شامل که است رایگان سایتوب یک-6

 زمان چه در که کند انتخاب و کند مکث زمان هر در تواند می کاربر آن در که است شده تشکیل مرحله تعدادی از عملکردی سناریوی هر .کنند کار آن با

 و تسلط: است مفید کاربران برای زیر دالیل به سایت وب این .باشد او نیازهای و سبک موقعیت، با متناسب وجه بهترین به که دهد پاسخ روشی چه با و

 وانمندسازیت و اجتماعی اضطراب مسائل به رسیدگی زبان، انگلیسی غیر افراد برای سوادآموزی های مهارت مغزی، سکته بهبود افراد، برای درمانی گفتار

 .مدت طوالنی بیکار افراد
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 ضبط شده یصداها یابیو ارز ینمرات گفتار یهفتگ ریو تفس شگزار
 هشمار وستیپ)روزانه  یریگ از جدول اندازه طور مکرر،ی سوم، مراجعان اغلب به شروع مرحله در

کنیک ی شدت لکنت و تی خود را ثبت کنند. مراجعان نمرهروزانه ینمرات گفتار کنند؛ تااستفاده می(  3
 ای تیی شدت لکنت خود به همراه موقعنمره نیشترین بیروانی گفتار معمول خود در طول روز و همچن

سوم،  یجلسات مرحله طول در . کنندثبت می زیشدت لکنت را داشته اند را ن نیکه ا ییهاتیموقع
 . رندیقرار گ یاهداف درمان جزء توانندمراجعان وجود دارند که می یابر یدشوارهای تیموقع

نمره  لجدوبمنظور بررسی تاثیر موقعیتهای مختلف بر شدت لکن و میزان تسلط مراجع در آنها، 
 نمرات،و ثبت  یجمع آور شود. در طول درمان روشمی استفاده (2ی شماره وستیپ)ها تیموقع دهی به

ر ب ی وجود دارد کههفتگ شرفتیپ یبرا ییها ثبح خواهد کرد. رییمراجع تغ یازهایطبق اهداف و ن
 شده در ضبط یو نمرات صداها یی درماننمرات گفتار در طول جلسه ک،ینینمرات خارج از کل یرو

 استفاده  هایت به موقع یده مختلف در طول هفته تمرکز دارد. همان طور که از جدول نمر ه فیتکال
نی مقیاس واحدهای ذه ، مانندو نمرات مثل نمرات اضطراب مرتبط با گفتار  هایریگه ه اندازیاز بق ،شد

 استفاده کرد. توانو اجتناب هم می 1پریشانی
 

 یهای هفتگیده و اصالح نمره یدرمان راتییتغ یبرا یزیر هبرنام
قرار ث بحمورد  قیبه طور دق یهفتگ شرفتیضبط شده در ارتباط با پ یو صداها ینمرات گفتار

 .گیرندمی
. است که لکنت عمدتاً کنترل شده است نیی ادهنده نشان ، زیراهستند هدف ما لکنت نییپا نمرات

فتار استفاده از تکنیک روانی گ یرا در ازا ینییشدت لکنت پا ن نمراتیاگر چه ممکن است مراجعان چن

                                                             
7- Subjective Units of Distress Scale (SUDS) 
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فاده از الزم است که با است ین مواردیچنقابل قبول باشد. در  ریغ شانیباال کسب کرده باشند که برا
 اگریابد.  سوقحل مسئله مراجع به سمت استفاده از تکنیک روانی گفتار قابل قبول تر های تیفعال

لکنت وانسته نت ،چرا تکنیک روانی گفتار نکهیا لیی دلدرباره، باید نمرات شدت لکنت باال گزارش شد
وانی از تکنیک ر مواردند: مراجعان ممکن است کالً نیشامل ا لیاز دال ی. برخشود بحثکند، را کنترل 

 نیاصال تمر ای نندکاستفاده می تکنیک روانی گفتار نیگفتار استفاده نکنند، به صورت نامناسب از تمر
الش چ به طور خاص دارای تها ممکن استیاز موقع یدر بعض یو شناخت یزبان ی. تقاضاهاکنندی نم

 بگذارد. ریتها ممکن است بر عملکرد تاثیاز موقع یبعض ایته به گفتار در همه اضطراب وابس ایباشند، 
نیک روانی تک تیدر تثب تواندمی ادآوری ستمیس بیو ترک نیروتهای نیتمر یابیارز-بازو  یطراح

زمان  تواندهای روزانه مینیتکنیک روانی گفتار در روت نیکردن تمر بیترک نیگفتار مؤثر باشد. همچن
 ایآ نکهیا نییبه تع تواندها می SUDSاز  یا مجموعه کردن را کم کند. نیتمر یدر روز برا یاختصاص

به  یدگیرس یبرا تواندمی CBTی ساده یهایکمک کند. استراتژ ریخ ایاست  تیاضطراب قابل اهم
که به  است CBT ینترنتیو ا گانیرای استفاده از برنامه گر،ی. روش دردیاضطراب مورد استفاده قرار بگ

ه در رابطه شده ک جادیاضطراب بزرگساالن مبتال به لکنت ا یتوسط روانشناسان برا یصورت اختصاص
کار  گریکدیبا  قیطر نیاز ا توانند. مراجع و درمانگر میردیگمورد استفاده قرار می یگفتار فیبا تکال
است  مهم یلیموضوع خ کیکار کند. اگر اضطراب  ییتنها به خودش تواندمراجع می نکهیا ایکنند 

  .شودمی شنهادیروانشناس پ کیارجاع به 
 شیمثل افزا یبه مشکالت تواندمی ده،یچیپ یشناخت یتهایفعال شیهمزمان با افزا یگفتار نیتمر

اده از موارد با استف یگفتار نیتمر ایساده  یفشار زمان نیکمک کند. تمر روزمرهی در زندگ یبار شناخت
ار را تکنیک روانی گفت کندکه مراجع تالش می یوقتی( ا مثال موضوعات مناظره)تر  هدیچیپ یزبان

 باشد. یزیخوب چالش برانگ ناتیتمر تواندحفظ کند، می
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 یگفتار ناتیتمر یمراتب فرد سلسله
. مراجعان کنداجتناب می یگفتار ینیتمر فیسلسله مراتب استاندارد در تکال کیبرنامه از دادن  نیا
در  ،ردیاست مورد هدف قرار گ ازیکه ن ییها تیمربوط به خودشان از موقع یفرد ستیل کی توانندمی
 یو روش بینکته توجه شود ترت نیاست که به ا مهم نیکنند. همچن هیحل مسئله تههای تیفعال یط

 ودنب مشکل زیربنایی علت ریممکن است تحت تأث ردیگها مورد هدف قرار می تیموقع نیکه در ا
 ر مراجعاناکث برای موقعیتهایی چه اینکه مورد در شده تعیین پیش های ازایده نه و گیرد قرار موقعیت
 اص،خ موقعیت آن در بیشتر تمرین جای به که است الزم درمان در این، بنابر. است آسان یا و سخت

 .شود تمرکز علت زمینه ساز، روی بر
 

 رو ی پیشهفته برای استراتژیهایی خالصه سازی

 تغییری هر یا و جدید استراتژی هر از ای خالصه درمانگر ،3ی مرحله جلسات از هریک اواخر در
 تأثیرات ینا چگونه اینکه همچنین و تغییرات حاصل دلیل پیش رو ارائه داده و بری برای هفته تمرین در

 تمرکز دارد.گیرند، می قرار ارزیابی مورد
 

 معیارهای پیشرفت و ورود به مرحله بعد

تکنیک  اهداف کند، هنگامی کهحرکت می کمپرداونی برنامه 4ی مرحله به 3ی مرحله از مراجع
 ثابت هفتگی صورت به متوالی درمانیی جلسه سه مدت به دیگر  اهداف و لکنت شدت روانی گفتار،

 تناباج گونه هیچ بدون و گفتاری بیشتر موقعیتهای برای 1 و لکنت صفر شدت برای هدف. باشد مانده
 .قبول باشد قابل مراجع خود برای که تکنیک روانی گفتار از استفاده با و است موقعیتی از




