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Abstract 

Purpose: Deficit in fluency of speech is named stuttering. Stuttering could influence the 

personality characteristics. The purpose of this study was to investigate the effect of stuttering 

on personality characteristics in male individuals. 

Methods: In this study, 31 stuttered men aged upper than 18 years old were compared with 

another 32 unstuttered men of the same age and education in terms of their personality 

characteristics by applying the Neo-FFI test. 

Results: Results from student t test showed that the mean score of mental racial, extraversion 

and agreeableness of personality was statistically different between two groups. 

Conclusion: The present findings indicate that individuals with stuttering problem have 

different personality compared with fluent speakers; however, this different does not mean 

abnormal personality. 

Keywords: Stuttering, Personality, Psychoneurosis, Exteraversionous, Flexibility, Plasureness and 

responsibility 
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دارای لکنتشخصیت افراد مذکر بزرگسال ثیر لکنت بر أبررسی ت  
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. هاي روانشناختی افراد تأثیر بگذارد لکنت می تواند بر ویژگی. اختالل در جریان گفتار روان را اصطالحا لکنت می نامند :هدف

 . هاي شخصیتی افراد مذکر بزرگسال می باشد ویژگیهدف از این مطالعه بررسی تأثیر لکنت بر 

داراي لکنت با ( مرد)فرد  94 (NEO-FFI)هاي ارزیابی شخصیت نئو  پرسشنامهبا استفاده از  این پژوهشدر  :روش بررسی

فرد داراي جریان گفتار روان و طبیعی که از لحاظ سن و جنس و تحصیالت با گروه داراي لکنت  92سال، و  41سن باالتر از 

 .مطابقت داشتند، به لحاظ شخصیت مورد بررسی قرار گرفتند

دي شخصیت، برونگرایی شخصیت و دلپذیر بودن آزمون تی استیودنت نشان داد که میانگین نمره بعد روان نژا :يافته ها

پذیري شخصیت و  دو گروه با یکدیگر به لحاظ آماري تفاوت معناداري داشت لیکن اختالف بین بعد انعطافبین شخصیت 

نمره حاصل از مجموع ابعاد در آزمون نئو دو گروه . مسئولیت پذیري شخصیت دو گروه به لحاظ آماري تفاوت معناداري نداشت

 .لحاظ آماري تفاوت معناداري داشتبه 

ت به هاي متفاوتی نسب هاي پژوهش حاکی از این است که افراد داراي لکنت به لحاظ شخصیتی ویژگی یافته :نتیجه گیری

هاي  حاکی از ویژگی ˝ضرورتا داراي گفتار روانافراد  لکنت و داراي هاي شخصیتی بین افراد تفاوت .افراد فاقد لکنت دارند

 .باشدمینافراد داراي لکنت شخصیتی غیر معمول و یا الگوهاي شخصیتی خاص در 
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 مقدمه

هستند و یکی  يبسیار زیادداراي انواع هاي گفتار  ناروانی

اختالل در  .محسوب می شوند هاي گفتار از ناهنجاري

 این اختالل .جریان روان گفتار را اصطالحا لکنت می نامند

شود و اگر بهبود پیدا  معموال از دوران کودکی آغاز می

. ابدی ی هم ادامه میکهنسالنکند تا دوران بزرگسالی و 

و بیشترین فراوانی در حدود  سالگی ۷تا  2سن آغاز بین 

 4تا  9ن لکنت در میان پسرا. سالگی ذکر شده است 5

این اختالل موجب تکرار و طوالنی . برابر دختران است

 (.4) شودمی شدن کلمات و از بین رفتن روانی کالم

هاي هیجانی  بر ویژگی اي است که پیچیده اختالللکنت    

تأثیر . و عاطفی و روانشناختی فرد نیز تأثیر می گذارد

 هاي روانشناختی افراد منجر به ایجاد لکنت بر ویژگی

احساسات ویرانگر، : شود از جمله حاالت مختلفی می

ادراکات و عواطفی از قبیل خجالتی بودن، آشفتگی، 

احساس گناه، پایین بودن عزت نفس، ناکامی و ترس از 

هاي گفتاري ویژه که با عالیم اساسی و آشکار از  موقعیت

هاي غیر ارادي هجاها، کشیده گویی و قفل  جمله تکرار

این از هم گسیختگی گفتاري و . شودکردن مشخص می

تواند به شدت روي ، میهاي متفاوت فردي به آنها واکنش

گذاشته، مانع برقراري ارتباط مطلوب  فرد تأثیر اتارتباط

شده و درنتیجه اثرات عمیق و اساسی روي زندگی روزمره 

تاکنون علت واقعی لکنت شناخته نشده است  (.2) بگذارد

ه یا خانواده آنها ب داراي لکنتد و آنچه توسط خود افرا

ترس از شخصی : شود، عبارتست ازعنوان علت مطرح می

یا چیزي، سرماخوردگی یا یک بیماري شدید، سقوط از 

دانیم که بسیاري از از طرفی می... . ارتفاع، ضربه به سر و

اما دچار  ،این عوامل قرار گرفته اند تأثیرکودکان نیز تحت 

اند  براین افرادي که دچار لکنت شدهبنا ؛لکنت نشده اند

اند که در اثر یک عامل داخلی یا  مستعد ابتال به لکنت بوده

 (.9)گردد خارجی این استعداد در آنها نمایان می

بخش : ت داراي دو بخش پیدا و پنهان استلکندر واقع    

شامل  دهد ودرصد از تمام آن را تشکیل می 40پیدا فقط 

است که عبارتند از تکرارهاي غیر نقایص گفتاري لکنت 

 - گویی، قفل ، حاشیهپرانی میانگویی،  ارادي هجاها، کشیده

بخش پنهان لکنت  .کردن و گفتار همراه با فشار و تنش

کردن عضالت، الگوهاي  سفت نیز شامل مواردي همچون

تنفسی نامنظم، عواطف، احساسات و ادراکات منفی، 

حرکت ایستادن، استفاده شگردهاي اجتناب، تمایل به بی 

هاي گفتاري  ها، ترس از موقعیت از آغازگرها و پرکننده

ویژه، پرهیز از ارتباط چشمی، با صداي آهسته صحبت 

مطالعات  (.2-9)شود می کردن و مقاومت نسبت به تغییر،

افراد به لحاظ تیپ شخصیتی حاکی از این هستند که 

راب باال ، به عنوان افرادي با سطوح اضطداراي لکنت

 (.4) شوندشناخته می

هاي شخصی مرتبط به یک  ي شخصیت به ویژگی واژه   

داشتن شخصیت به معناي دارا  .فرد خاص اشاره دارد

بودن یک یا چند ویژگی، یک یا چند نقص و حتی وجود 

که تنها مرتبط به خود و  است  یک ویژگی خاص در ذهن

به عبارت دیگر،  (.5)باشد به دور از تقلید از دیگران می

هاي جسمی،  اي از ویژگی توان مجموعهشخصیت را می

ثابت بوده و او را از  ˝روانی و اجتماعی هر فرد که نسبتا

یا الگوي معینی از تفکر، هیجان و  ،کنددیگران متمایز می

رفتار تعریف کرد که سبک شخصی فرد را در تعامالت او 

 (.6) زندبا محیط، رقم می

ه اضطراب ارتباط تنگاتنگی وجود دارد ب بین لکنت و  

ح باالیی از وسط افراد بزرگسال داراي لکنتکه  طوري

نتیجه  .دهندهاي اجتماعی بروز می اضطراب را در زمینه

هایی که تاکنون در افراد دچار لکنت  مطالعات و پژوهش

اضطراب  انگلیسی زبان صورت گرفته بیانگر آن است که 

و است  داراي لکنتتی افراد شخصی هاي یکی از ویژگی

و   باشدمی یشامل اجزاء شناختی، رفتاري و فیزیولوژیک

ها و محرکات محیطی  به واسطه تفسیر فرد از موقعیت

است پیچیده با  اختاللیبنابراین لکنت  (.۷) آیدبوجود می

هاي مختلف و بسیار مهم است که محققان و  جنبه

درمانگران پیامدهاي اجتماعی و رفتاري منفی نهفته در 

لکنت را به عنوان نتایج فیزیولوژیکی در ارزیابی و درمان 

 (.1) در نظر بگیرند داراي لکنتافراد 

 ،ترین ابزارهاي غربالگري شخصیتیکی از عمده   

نامیده  (NEO-FFI) پرسشنامه ارزیابی شخصیت نئو

پذیري،  روان نژادي، برونگرایی، انعطاف بعد پنجشود و  می

-را مورد بررسی قرار می يپذیر بودن و مسئولیت  دلپذیر
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طراب، خصومت، ضاهاي  جنبهژادي شامل  ن روان. دهد

. شودمی پذیري آسیب و زدگی رویی، شتاب افسردگی، کم

وجود،  بودن، ابراز  بودن، معاشرتی گرمبرونگرایی شامل 

. است هیجان مثبت و خواهی بودن، هیجان فعال

گویی، نوع  ، رکاعتماد هاي جنبه پذیري شامل انعطاف

  دلپذیر. است بودن رحم دل و دوستی، همراهی، تواضع

تخیل، زیباپسندي،  هاي جنبه شامل( گشودگی)بودن 

مسئولیت پذیر . است ها ارزش و ها ها، ایده احساسات، کنش

کفایت، نظم، وظیفه شناسی، تالش براي بودن شامل 

 گیري در تصمیم بودن محتاط و داري موفقیت، خویشتن

هاي در زبان هاي مختلف مطالعاتی بر ویژگی. (3) است

شخصیتی افراد داراي لکنت صورت گرفته است که نتایج 

هاي شخصیتی افراد داراي آنها حاکی از تفاوت ویژگی

در زبان (. 3-42)باشد میلکنت نسبت به افراد فاقد لکنت 

هاي صورت گرفته حاکی از تفاوت  فارسی هم پژوهش

هاي شخصیتی افراد داراي لکنت و افراد فاقد لکنت ویژگی

 .(49)باشند می

هاي شخصیت وابسته به فرهنگ افراد از آنجا که ویژگی   

در این پژوهش بر آن شدیم که با استفاده  ،(40) می باشد

هاي  ، جنبه(NEO-FFI)از ابزار غربالگري شخصیت 

داراي لکنت فارسی زبان شهر  مختلف شخصیت افراد

قرار بررسی  مورد را در مقایسه با گروه کنترل مشهد

هاي این پژوهش، در راستاي  امید است که یافته .دهیم

لکنت و کمک به بررسی دقیق تر شخصیت افراد داراي 

هاي الزم، بررسی و درمان مشکالت جانبی این افراد  ارجاع

شناسان گفتار و زبان و روانشناسان مورد استفاده  به آسیب

 .قرار گیرد

 

 روش بررسی

 -تحلیلی و مورد -توصیفی این مطالعه یک مطالعه

هاي سطح  باشد که در مراکز و بیمارستانمیشاهدي 

هاي  پرسشنامه، این پژوهشدر . شهر مشهد انجام شد

( مذکر)فرد  94ن بی (NEO-FFI)ارزیابی شخصیت نئو 

سال  41باالي   فرد داراي گفتار روان 92داراي لکنت و 

 معیارهاي ورود براي گروه داراي لکنت. توزیع شد

فقدان نقایص همراه  ،سال 41سن باالي : عبارتند از

ستانی روانی یا عصب شناختی، دارا بودن تحصیالت دبیر

همچنین معیارهاي ورود در مورد . یا باالتر، و وجود لکنت

تطابق سن و جنس و تحصیالت : گروه کنترل عبارتند از 

تمام این افراد  .با گروه داراي لکنت، و عدم ابتال به لکنت

دریافت  آزمونتوضیحاتی در ارتباط با چگونگی انجام 

 و زمان کافی در اختیار افراد براي تکمیل کردند

 نامه، اطالعاتپس از تکمیل پرسش. رفتپرسشنامه قرار گ

از قبیل سن، جنس،  مربوط به هر آزمودنی اولیه

و همچنین اطالعات به دست آمده از طریق  تحصیالت

 -نژادي، برونگرایی، انعطاف روان ها از قبیل پرسشنامه

با استفاده از نرم  پذیري، دلپذیر بودن و مسئولیت پذیري

مورد بررسی و تجزیه و تحلیل  46نسخه  SPSSافزار 

 . قرار گرفت

و  با استفاده از فرمول تعیین حجمم نمونمه   حجم نمونه   

انحممراف معیمماري کممه از مطالعممه امیممري و همکممارانش   

و % 33با در نظر گمرفتن فاصمله اطمینمان     استخراج شد،

 . (44) بمرآورد گردیمد  نفمر   92حمداقل    %35توان آزمون 

 

  
   

    
    

  
 
 
       

       
  

                       

              
     

 يافته ها

 92مرد داراي لکنت و  94شاهدي  -مورد مطالعه ایندر 

. داوطلب داراي گفتار روان مورد بررسی قرار گرفتند

آزمون دقیق نسبت درستنمایی نشان داد نسبت 

کنندگان با تحصیالت متفاوت در دو گروه مورد  شرکت

 Likelihood= 024/0 ؛ p=333/0)مطالعه یکسان بود 

Ratio). 

هاي اسمیرنوف نشان داد کلیه داده-آزمون کولموگروف   

مقدار )باشند  کمی مورد استفاده در این مطالعه نرمال می

p   هاي آماري از، بنابراین به منظور بررسی(05/0بیشتر از 

 .استفاده نمودیم( 4آزمون استیودنت)هاي پارامتري آزمون

 کنندگان  در  مطالعه  در  مجموع  شرکت  سنی  میانگین

  43/24±44/9سال، در بیماران داراي لکنت  44/9±40/24

سال  00/24±59/9سال و در داوطلبین داراي گفتار روان 

تی استیودنت نشان داد که میانگین سن  آزمون. بود

و معمولی با یکدیگر اختالف معنادار  نارساخوانکودکان 

 (.4جدول ( )p=126/0)آماري ندارد 

کنندگان، در دو گروه  داده هاي حاصل از بررسی شرکت   

ري تیداراي لکنت و فاقد لکنت با استفاده از آزمون آما

                                                           
1
T-Test 



   http://www.mums.ac.ir: سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد                      ......افرادبررسی تاثیر لکنت بر شخصیت   -نجمه مردانی

 

2۷ 

 

 توزیع سن بیماران شرکت کننده در مطالعه  :4جدول

 

 

 

 

 

آزمون آماري این . استیودنت مورد مقایسه قرار گرفت

دهد عملکرد دو گروه به لحاظ آماري تفاوت  نشان می

در صورتی که نتیجه حاصل از این . معناداري دارد یا خیر

باشد تفاوت حاصل شده معنادار  05/0آزمون، کمتر از 

باشد و در غیر اینصورت عملکرد دو گروه تفاوت آماري  می

نمره بعد آزمون تی استیودنت نشان داد که میانگین . ندارد

روان نژادي شخصیت، بعد برونگرایی شخصیت و بعد 

نئو در  آزمون بررسی شخصیتدلپذیر بودن شخصیت در 

دو گروه با یکدیگر به لحاظ آماري تفاوت معناداري داشت، 

پذیري شخصیت و بعد  لیکن اختالف بین بعد انعطاف

پذیري شخصیت در دو گروه با یکدیگر به لحاظ  مسئولیت

نمره حاصل از مجموع . آماري تفاوت معناداري نداشت

ابعاد در آزمون نئو در دو گروه با یکدیگر به لحاظ آماري 

 (.2جدول )تفاوت معناداري داشت

براي بررسی تأثیر همزمان سن و سطح تحصیالت گروه    

نئو از مدل هاي مورد بررسی در ابعاد مختلف آزمون 

لذا در پنج بعد آزمون نئو  .رگرسیون خطی استفاده گردید

رگرسیون خطی انجام پذیرفت  6و نمره کل آن ها جمعا 

با توجه به نتایج حاصل، مالحظه می گردد که  (.9جدول )

تاثیر سن و سطح تحصیالت در ایجاد تمایز در هر یک از 

دار  نیها به لحاظ آماري مع هاي شخصیتی آزمودنی ویژگی

 .نمی باشد

 

 بحث و نتیجه گیری

کنندگان  نمایی نشان داد نسبت شرکت  آزمون دقیق درست

 .با تحصیالت متفاوت در دو گروه مورد مطالعه یکسان بود

 -روانتی استیودنت نشان داد که میانگین نمره بعد  آزمون

 دلپذیر بعد  شخصیت و  برونگرایی   شخصیت، بعد نژندي

تفاوت  یکدیگر دو گروه با بودن شخصیت در تست نئودر

 پذیري شخصیت و بعد مسئولیت لیکن بین انعطاف .داشت

 .نداشت تفاوتی وجوددر دو گروه  پذیري شخصیت

دهنده تفاوت  در زبان فارسی، مطالعه صورت گرفته نشان  

هاي شخصیتی افراد داراي لکنت و افراد فاقد لکنت  ویژگی

اما این مطالعه به بررسی دقیق هر یک از  (49)باشند  می

ابعاد شخصیتی مورد بررسی در این پژوهش نپرداخته 

نشان داد، ( 2040)و همکارانش  Iverachمطالعه . است

در تمام ابعاد شخصیت به  افراد داراي لکنت و گروه کنترل

تفاوت بارزي با یکدیگر داشتند  پذیري استثناي انعطاف

در نژندي  روانشاهده شد که امتیاز در این بررسی م .(44)

مقایسه با گروه شاهد در سطح  در داراي لکنت گروه

باالتري از حد طبیعی قرار دارد و نیز در ابعاد برونگرایی و 

تر از محدوده طبیعی قرار  بودن نیز در سطوح پایین دلپذیر

 (.44) داشتند

که به  (2040) و همکارانش Bleek همچنین، مطالعه    

 پرداختندداراي لکنت بررسی ابعاد شخصیت در افراد 

مقایسه  بزرگسال در داراي لکنت که افراد حاکی از این بود

سطوح باالتري از روان نژادي شخصیت  هاي عادي، با نمونه

  .(3) دهند تري از برونگرایی را نشان می و سطوح پایین

 که در جستجوي درمان براي داراي لکنتبزرگساالن 

را در روان نژندي لکنت خود بودند سطوح باالتري از 

 به طور کل (.3) دادندمقایسه با گروه کنترل نشان می

احساسات  ها، شخصیت با واکنش به ناسازگارينژندي  روان

شناسی روانی  منفی، غم، اندوه، نگرانی و افسردگی و آسیب

براي نژندي  رواناگرچه متوسط امتیاز  .مرتبط است

در محدوده میانگین قرار دارد اما  داراي لکنتن بزرگساال

نشان  داراي لکنت هاي عادي و تفاوت معناداري بین نمونه

با سطوح باالتري از  داراي لکنتدهد که بزرگساالن  می

 .قرار دارند افراد فاقد لکنتاحساسات منفی در مقایسه با 

 افرادو  داراي لکنتبراي افراد  نژندي رواناگرچه سطح 

 ي طبیعی قرار دارد اما کشف میزان در محدوده فاقد لکنت

لکنت ارتباط  داراي در گروه نژندي روانسطوح از  باالتري

 این .کندرا تایید می  عصبی  و اختالالت  نژادي روان بین 

 انحراف معیار میانگین سنی حداکثر سن حداقل سن تعداد  گروه

 44/9 43/24 92 41 94 گروه هدف

 59/9 0/24 92 41 92 گروه شاهد

 44/9 40/24 92 41 69 مجموع
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 مورد مطالعهمقایسه نتایج حاصل از بررسی دو گروه : 2جدول

 متغیر
 میانگین نمره نمره حداکثر نمره حداقل تعداد گروه

 بازه اطمینان
p-value 

 کران باال کران پايین

 (0≤004/0*) 1۷9/6 95/91 96/92 95/95±81/1 4۷ 20 94 گروه هدف بعد روان نژندی شخصیت

 ۷6/24 10/43 21/22±18/6 93 3 92 گروه شاهد

 29/94 20/26 ۷4/21±89/8 4۷ 3 69 مجموع

 (0≤004/0*) 260/۷ 14/20 3۷/44 30/4۷±18/1 95 1 94 گروه هدف برونگرايی شخصیتبعد 

 14/92 69/21 ۷2/90±98/5 93 43 92 گروه شاهد

 10/26 09/22 44/24±66/8 93 1 69 مجموع

 (504/0) 6۷۷/0 34/2۷ 45/24 09/26±81/5 91 44 94 گروه هدف بعد انعطاف پذيری شخصیت

 ۷5/21 06/25 34/26±81/5 44 45 92 گروه شاهد

 ۷6/2۷ 43/25 41/26±81/5 44 44 69 مجموع

 (004/0*) 431/9 ۷3/2۷ 66/24 29/26±16/6 95 43 94 گروه هدف بعد دلپذير بودن شخصیت

 2۷/94 42/21 14/23±86/3 91 24 92 گروه شاهد

 43/23 34/26 06/21±66/6 91 43 69 مجموع

 (443/0) 469/4 16/92 9۷/21 64/90±88/6 41 20 94 گروه هدف شخصیتبعد مسئولیت پذيری 

 69/94 14/90 ۷2/92±18/5 44 46 92 گروه شاهد

 49/99 29/90 61/94±96/5 41 46 69 مجموع

 (094/0*) 20۷/2 4۷/444 03/494 49/496±96/83 462 409 94 گروه هدف نمره کل

 55/445 93/493 4۷/442±55/1 451 423 92 گروه شاهد

 94/442 93/496 95/493±95/88 462 409 69 مجموع

 %5معنادار در سطح *

 

 
 

 بررسی رابطه پنجگانه آزمون نئو در افراد مورد مطالعه: 9جدول
 (P value)سطح معنی داری مدل  ضريب سن ضريب تحصیالت ابعاد آزمون نئو

 ≤004/0* 31/0 ۷/0 بعد روان نژندی شخصیت

 ≤004/0* 29/0 4۷/0 برونگرايی شخصیتبعد 

 524/0 ۷/0 49/0 بعد انعطاف پذيری شخصیت

 004/0* 14/0 94/0 بعد دلپذير بودن شخصیت

 454/0 ۷۷/0 41/0 بعد مسئولیت پذيری شخصیت

 021/0* 5/0 05/0* (مجموع نمرات ابعاد)نمره کل 

 %5معنادار در سطح *

 

 داراي  داشتند افراد  قبلی که بیان هاي   تهفموضوع با یا

در تضاد است  (42) تر از افراد عادي نیستند عصبی لکنت

دهنده سطوح باالتر  و نیز تحقیقات قبلی را که نشان

تایید  (49) لکنت است داراي نژادي در بزرگساالن روان
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لکنت در  داراي فرضیه دیگر این است که افراد .کند می

تري از  هاي عادي داراي سطوح پایین مقایسه با نمونه

این موضوع بر مبناي شواهدي است که  .برونگرایی هستند

 .درونگرا هستند لکنت عموماً داراي دارد افراد بیان می

افرادي خجالتی، ، افراد این همانطور که تصور عمومی از

 . (42) کمرو و خویشتن گرا است

نش حاصل و همکارا Bleekي  اي که از مطالعه نتیجه   

ح ولکنت سطداراي نشان داد که اگر چه افراد  نیز  شد

دهند اما مانند افراد از برونگرایی را نشان میي تر پایین

همچنین  .(3) ي میانگین قرار دارند عادي در محدوده

در  داراي لکنت پذیري براي گروه انعطاف متوسط امتیاز

هاي عادي تفاوت چندانی نداشت و  نمونه مقایسه با

ي میانگین قرار  میانگین امتیاز تمامی این افراد در محدوده

ها نشان دادند افراد داراي لکنت همچنین آن .(3) داشت

تري از دلپذیر بودن  طور قابل مالحظه اي سطوح پایین به

 .(3) شخصیت را در مقایسه با گروه شاهد نشان دادند

دلپذیر بودن شخصیت به رفتارها و تمایالت درون فردي 

لکنت  داراي سطح پایین دلپذیري براي افراد .مرتبط است

دهد  عدم دلپذیر بودن شخصیت آنها را نشان نمی ضرورتاً

تر دلپذیر بودن  بلکه ممکن است به سمت سطوح پایین

با توجه با اینکه دلپذیر بودن  .متمایل شده باشند

برخورد فرد با دیگران در  شخصیت به میزان زیادي به

لکنت بدلیل  داراي دارد، بزرگساالن اجتماع بستگی

کفایتی گفتاري و اضطرابهاي اجتماعی در سطوح  بی

  .(44) تري از این بعد شخصیتی قرار دارند پایین

 پذیري در ، سطح امتیاز مسئولیتپژوهش حاضردر    

داري  تر از افراد عادي است اما تفاوت معنا پایین هدفگروه 

اي که توسط بلیک و  مطالعهکه در  حالیدر .مشاهده نشد

یاز مسئولیت پذیري براي تهمکاران صورت گرفت سطح ام

اي با گروه عادي داشت و  تفاوت قابل مالحظه هدفگروه 

  .(3) تر از سطح نرمال بود به طور معنادار پایین

 فعال  پردازش  محرکها، کنترل   به  پذیريمسئولیت      

سطوح باالي  .مرتبط استریزي امور و تکمیل امور  برنامه

هدف  آن با پایداري در تصمیم و سطوح پایین آن با بی

 بعد .شود مشخص می ..وبودن، عدم سازماندهی، تنبلی 

اي براي نتیجه  بینی پذیري تا حد زیادي پیش مسئولیت

دهد میزان سعی و تالش  چرا که نشان می ،درمان است

قرار  ثیرتأیک فرد در مسیر درمان موفقیت او را تحت 

 هدفچند میانگین امتیازات براي گروه  هر (.42) دهدمی

 هاي عادي در اکثر ابعاد شخصیت در مقایسه با نمونه

 ها براي افراد داشت اما به طور کلی میانگین امتیاز تفاوت

ي میانگین  بعد شخصیت در محدوده 5در هر  داراي لکنت

 داراي رادقرار دارد که شواهد روشنی را مبنی بر اینکه اف

شوند  با نیمرخ شخصیتی غیر معمول مشخص نمی  لکنت

                                                                 .کنندفراهم می

دهد که نیمرخ کلی  نتایج نشان می یکل به طور   

. محدوده طبیعی قرار دارد لکنت در داراي شخصیت افراد

 نژندي روانها حاکی از باالتر بودن سطح  یافته، علیرغم این

برونگرایی و روان نژادي  ،بودن تر بودن سطح دلپذیر پایین و

 .است فاقد لکنتدر مقایسه با افراد  داراي لکنت در افراد

 و، (۷) همکارانش و Iverachهاي  ها با یافته این یافته

تفاوت بین  که حاکی از وجود Makkar (45)پژوهش 

لکنت است، تطابق  فاقد  لکنت وداراي شخصیت افراد 

  .دارد

 داراي هاي شخصیتی بین افراد تفاوت الزم به ذکر است  

هاي شخصیتی  حاکی از ویژگی افراد سالم ضرورتاً لکنت و

افراد داراي غیر معمول و یا الگوهاي شخصیتی خاص در 

بین  اي هاي قابل مالحظه تفاوت احتماالً. نیستلکنت 

عادي، با آثار اجتماعی افراد لکنت و  يدارا بزرگساالن

هاي ارتباطی و  روانی و عاطفی مربوط به دشواري

ت در طول زندگی قابل پیامدهاي منفی مرتبط با لکن

هایی از رفتارهاي  این افراد، تجربه زیرا .توجیه باشد

هاي اجتماعی،  گیري اي منفی، نگرانی و کناره کلیشه

صحبت در جمع و  هاي منفی مخاطبین، ترس از واکنش

  (.45) هاي اجتماعی را دارند اضطراب و ترس

هاي شنوایی، بینایی و  نتایج تحقیقات مربوط به آسیب   

را اثبات  این حرکتی و نیز نتایج مربوط به مطالعه حاضر

چرا که تجارب و پیامدهاي منفی مرتبط با  .کند می

اختالل و آسیب در طول زندگی باعث تفاوت در نیمرخ 

هاي پژوهش حاضر،  از جمله محدودیت .شود یتی میشخص

توان به محدودیت در دسترسی به افراد بزرگسال داراي  می

لکنت و عدم تمایل برخی از افراد به منظور مشارکت در 

ها  پژوهش  اشاره کرد که براي از بین بردن این محدودیت

تر از بازه زمانی  گیري را طوالنی محققین بازه زمانی نمونه

هایی که در  در پژوهش .پیش تعیین شده قرار دادند از

توان شدت آینده در این زمینه انجام خواهند شد، می

لکنت را در گروه افراد داراي لکنت در ارتباط با ابعاد 

 ابعاد   رابطه بین مختلف شخصیتی به منظور درک بهتر از 
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 .شخصیت و شدت لکنت مورد بررسی قرار داد
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