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Zestaw testów do oceny zachowania
 Historia pacjenta

Wielowymiarowe podejście oparte na dowodach do
podejmowania decyzji terapeutycznych i
diagnostycznych
Pomaga zredukować błędy diagnostyczne
 błędy alfa i beta oraz błędy wynikające ze złego zarządzania

 Autoewaluacja: standaryzowane narzędzia diagnostyczne
 Obserwacja: definicja operacyjna i pomiary
Typy zachowań:
• jąkanie i inne niepłynności mowy
• zachowania wtórne (drugorzędowe)
– Spontaniczne wypowiedzi vs czytanie
– Antycypacja, konsekwencja, umiejętność dostosowania się
 Pomiary fizjologiczne
 Wywiad
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Spojrzenie w głąb
 Jednowymiarowe spojrzenie na problem jąkania mówi,
że jąkanie jest zaburzeniem, które wymaga skupienia
uwagi w terapii i diagnozie jedynie na określonych
formach niepłynności mowy. Niesłuszność takiego
podejścia opisuje literatura.
(Barber Watson, 1995; Conture, 2001; Cooper, 1979, 1984; Guitar, 2006;
Manning, 2009; Van Riper, 1982; Williams, 1979; Yaruss i Quesal, 2006)

 Definiowanie jąkania wyłącznie w kategorii zakłóceń
mowy jest niewystarczające ponieważ nie pozwala na
„rozróżnienie jąkania i innych niepłynności mowy”.
(Silverman, 2004 s. 11)

 Najpełniejsze spojrzenie na jąkania musi być
wielowymiarowe i obejmować reakcje afektywne
oraz postawy związane z mówieniem, a także
reakcje unikania.
(Barber, 1981; Barber Watson, 1988, 1995; Brutten i Shoemaker,
1967; Brutten i Vanryckeghem, 2003a,b, 2007a; Conture, 2001;
Cooper, 1979; Guitar, 1976, 2006; Manning, 1999; Riley, 1994;
Smith i Kelly, 1997; Yaruss i Quesal, 2006)

„Mimo iż widoczne niepłynności są kluczowe dla
zdiagnozowania jąkania, diagnoza ta nie jest pełna,
póki zachowania te nie idą w parze z uczuciami,
postawami i innymi zachowaniami typowymi dla
osób jąkających się.”(Cooper, 1999, s.10 )

Badaj te aspekty definiujące jąkanie, które mogą
być doświadczane bardziej niż zauważone.
 Zmienne niejawne powiązane z postawami, reakcjami
afektywnymi i zachowaniem pozwalają w pełni opisać
osobę jąkającą się.

 Należy szukać sposobów na poszerzenie obserwacji związanych z
częstotliwością i nasileniem jąkania.

 Poszerzenie o istotne elementy, które charakteryzują osoby
jąkające się, tak aby uwzględnić indywidualne reakcje,
które nie zawsze są w pełni widoczne.

 Kwestionariusze samooceny badają czynniki
związane z postawami, emocjami i zachowaniami
drugorzędowymi
 wyniki uzyskane w niektórych kwestionariuszach mogą
być konfudujące, gdyż pokazują dane całościowe albo
wyniki dla podskali, które obejmują różne czynniki
związane z reakcjami i zachowaniami naraz
 czynniki afektywne, zachowania drugorzędowe i
postawy i ich wpływ na osobę jąkającą się można badać
z osobna – analiza molekularna

Logopedzi coraz chętniej korzystają z kwestionariuszy samooceny
 dają one logopedom wgląd „do wewnątrz” problemu jąkania i
pełniejszy obraz osoby jąkającej się

Kwestionariusze samooceny
pozwalają na wgląd w reakcje powiązane z
jąkaniem oparty na danych.

Zestaw narzędzi do oceny zachowania
(ang. Behavior Assessment Battery – BAB)
• Afektywne:
•

Lista kontrolna sytuacji komunikacyjnych – reakcje
emocjonalne (ang. Speech-Situation Checklist –
Emotional response SSC-ER )

• Behawioralne:
•

Lista kontrolna sytuacji komunikacyjnych – zakłócenia
mowy (ang. Speech-Situation Checklist – Speech
disruption SSC-SD)

• Kognitywne:
•

Test do badania postaw związanych z komunikowaniem
• KiddyCAT
• Communication Attitude Test (CAT)
• BigCAT
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Czynniki kognitywne

Czynniki poznawcze są nieodłącznym
elementem doświadczeń osób jąkających się i
muszą być ujęte w analizie molekularnej
 Waga powiązania między czynnikami kognitywnymi a
jąkaniem i jej rola w początku i rozwoju zaburzenia już od dana
opisywane są w literaturze. (Lincoln, Onslow i Menzies, 1996)
 Postawa wobec mówienia = fundamentalny komponent zakłóceń
mowy, negatywnych emocji, zachowań drugorzędowych, które
charakteryzują osobę jąkającą się
Barber Watson (1995): wewnętrzne powiązania między
elementami, „wzajemna natura” postaw i zachowań.
Praca nad tym, co znajduje się w głowie osoby jąkającej się
jest równie ważna, co praca nad sposobem mówienia

Czynniki poznawcze/ postawy
 Automatyczne myśli, wyobrażenia, głos wewnętrzny
 racjonalne (prawdziwe) albo irracjonalne
 intra- albo interpersonalne

Postawa wobec mówienia

 Gdy myśli stają się irracjonalne
 negatywnie wpływają na jąkanie umacniając
niepłynność
 działają jak mediator albo kontrolują
 uniemożliwiają konstruktywną pracę nad problemem
 Gdy negatywne i przewidywania myśli stają się stałe, a ich
ilość dominuje
negatywna postawa wobec
komunikacji

Postawa
 Powiązanie pomiędzy jąkaniem a postawą wobec
mówienia tematem licznych dyskusji i opracowań
teoretyków i praktyków z dziedziny logopedii
 Podzielone opinie na temat „przyczyna czy skutek”
 destruktywny wpływ negatywnej postawy na płynność
 możliwy wpływ zaburzonej płynności na postawy wobec
mówienia

 Oba podejścia wskazują na powiązanie pomiędzy tymi
czynnikami.
 złe postawy i jąkanie – pętla (Liebert i Liebert, 1995)
 Wpływają na siebie nawzajem i się do siebie przyczyniają

Postawa
 To co osoba myśli o swojej mowie i o komunikacji ogólnie, w
jaki sposób postrzega siebie jako osobę i rozmówcę
 Zazwyczaj osoba jąkająca się myślą o swojej mowie
negatywnie
– postrzega ją jako ciężką, nieprzyjemną albo utrudnioną
– postrzega siebie jako osobę z natury niezdolną do
płynnego mówienia
 Osoby jąkające się miewają nierealistyczne wizje osób
niejąkających się
– zawsze płynne
– mogą być krytyczne lub pogardliwe
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Postawa
 Osoby jąkające się mogą postrzegać jąkanie jako
przyczynę niepowodzeń na gruncie akademickim,
towarzyskim (włączając w to związki partnerskie) oraz
zawodowym

25 współprac badawczych dotyczących BAB
Argentyna • Belgia • Brazylia • Kanada • Chorwacja • Francja • Niemcy • Grecja
• Indie • Iran • Izrael • Włochy • Japonia • Malezja • Malta • Holandia • Norwegia
• Pakistan • Polska • Puerto-Rico • Słowenia • Hiszpania • Szwecja • USA

 Negatywny sposób postrzegania samego siebie głównie i
przede wszystkim jako osoby jąkającej się niesie za sobą
skutki:
– irracjonalne myśli na temat reakcji interpersonalnych i
intrapersonalnych mogą dominować myślenie osób
jąkających się
– niepokrywanie się z rzeczywistością może skutkować
zająknięciami i nasilać jąkanie, a także uniemożliwiać
radzenie sobie z pewnymi sytuacjami w sposób
konstruktywny

Dorośli
• Postawa przed rozpoczęciem terapii jest może być
wykorzystana w prognozach terapeutycznych dotyczących
osiągnięcia i utrzymania płynności mowy (Guitar,1976)
• Długofalowe utrzymanie efektów terapii opartej na
warunkowaniu instrumentalnym co najmniej częściowo
zależne od poprawy postawy wobec mówienia (Andrews i
Cutler,1974)
• Nawrót objawów jąkania częściej wiązany jest z negatywną
postawą wobec komunikacji niż z pozytywnymi
przekonaniami (Guitar, 1979; Guitar i Bass, 1978)

Dzieci w wieku szkolnym
Za mało danych by zweryfikować powiązanie
między negatywnymi przekonaniami a płynnością u
dzieci, które się jąkają
Badania pośrednio nad postawami młodszych
dzieci jąkających się

– Badano pragnienia i życzenia dzieci; rezultaty nie wykazały, że dzieci jąkające
się mają szczególnie negatywne zdanie na temat swojego sposobu mówienia.
– (Silverman, 1970; Culatta i in., 1985)

 Badania oparte na praktyce logopedycznej: zgodność, że postawa
wobec mówienia i płynność idą w parze: zmiana postawy
uwzględniona w terapii
 Boberg (1981): poprawa płynności mowy może się nie utrzymać,
jeśli postawa pozostanie negatywna
 Ryan (1974) i Perkins (1979): pozytywna postawa wobec
mówienia jest niezbędna, by utrzymać normalny sposób mówienia
 Cooper (1979, 1999):
 negatywna postawa wobec mówienia jest podstawową
częścią składową zaburzenia jakim jest jąkanie
 terapia nie jest skonstruowana poprawnie, jeśli nie pomaga
rozjaśnić uczuć i postaw związanych z niepłynnością

Test do badania postaw związanych
z komunikowaniem się jąkających
się dzieci w wieku szkolnym
(ang. Communication Attitude Test
for School-Age Children© - CAT)
Vanryckeghem i Brutten

Badania bezpośrednio nad postawami:

Dzieci jąkające się poproszono o ocenienie swojej mowy i kompetencji
komunikacyjnych oraz o ocenę mowy i kompetencji komunikacyjnych rówieśników,
którzy się nie jąkają.

•

analiza danych zebranych z
kwestionariuszy samooceny
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CAT
 Kognitywny komponent Zestawu narzędzi do oceny zachowania
(BAB)
 Stworzony specjalnie by badać system przekonań na temat
komunikacji dzieci w wieku szkolnym
 podejście do komunikacji jest miarą czysto kognitywnych
aspektów
 nie jest miarą przekrojową niezbilansowanych czynników
afektywnych, behawioralnych i kognitywnych

 Dzieci i młodzież (6 – 16 lat) proszeni są o odniesienie się
wprost do swojej postawy wobec komunikacji

CAT
1. Ja nie mówię poprawnie………..

Prawda....Nieprawda
7. Podoba mi się w sposób jaki mówię……………
16. Potrafię mówić z łatwością……………………………….
19. Dzieci śmieją się, gdy mówię……………………………….
22. Trudno mi jest powiedzieć wiele słów ………………

 33 stwierdzenia Prawda – Fałsz

CAT: Międzykulturowe badania
porównawcze
 Wykazano statystycznie istotną różnicę między
wynikami dzieci jąkających się i grupy kontrolnej
(dzieci niejąkających się) – wyniki dzieci
jąkających się są wyższe
 Potwierdza, że dzieci jąkające się widzą swoją
mowę w zdecydowanie bardziej negatywny
sposób niż dzieci, które się nie jąkają

CAT: rzetelność wewnętrzna
 Powtarzane badania nad rzetelnością wewnętrzną
usunięto dwa stwierdzenia (obecnie 33)

 Rzetelność – podsumowanie
 Wyniki CAT utrzymują się na tym samym
poziomie na przestrzeni czasu, a także wykazują
się rzetelnością w obrębie pytania i konkordancją
pytanie-wynik końcowy

CAT: rzetelność wyniku wg metody
powtórnego pomiaru (test-retest)
 Stabilność wyników osób jąkających się: 0,83 pomiędzy
pierwszym badaniem a badaniem powtórzonym po tygodniu
(p=0,0001)
 hierarchia wyników CAT utrzymywała się do 3 miesięcy
 Dokładność wyników CAT:

 wartości dla postawy związanej z komunikacją nie
zmieniły się na przestrzeni tygodnia (F=0,02, p=0,90)
 zmieniły się na przestrzeni 11 tygodni (F=17,97, p=
0,0001)
 Czułość CAT:
 zmiany między średnimi wynikami na przełomie 3
miesięcy
może odzwierciedlać zmiany w postawach

CAT i negatywne emocje
 Powiązanie wyników CAT z poziomem negatywnych
emocji (Vanryckeghem, Hylebos, Brutten i Peleman,
2001)
 Statystycznie istotny współczynnik korelacji na poziomie
0,89
silne powiązanie pomiędzy negatywnymi postawami a
emocjami u dzieci jąkających się
–

Potwierdza pogląd, że negatywne emocje i negatywne
postawy są współzależne i są częścią zespołu jąkania.
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CAT i nasilenie jąkania

CAT i wiek

 Powiązanie: CAT i nasilenie jąkania badane w trakcie czytania i

mowy spontanicznej
 Korelacja między zaburzoną płynnością i wynikami CAT jest

ograniczona
 Statystycznie istotna (p =< 0,05) ale niska korelacja
uzyskana wśród dzieci jąkających się (0,33 – 0,39, czytanie,
rozmowa)

 Negatywne postawy dzieci jąkających się mają tendencję
do umacniania się wraz wiekiem
– Odwrotna zależność wśród dzieci, które się nie jąkają – u
nich
wyniki CAT z wiekiem są coraz niższe
 Różnica między grupami rośnie wraz z wiekiem

Zauważalne rozbieżne tendencje:

–

Ograniczona wspólna wariancja: badana wariancja
ukazuje różne aspekty zespołu jąkania

–

Średnie wyniki CAT 55 osób jąkających się i 55 osób
niejąkających się w 8 grupach wiekowych
(Vanryckeghem i Brutten, 1997)

C.A.T. Scores

25

Stutt.

20

Nonstutt.

10
5
0
7

8

 Dane przekrojowe: postawy dzieci w wieku szkolnym są
częściowo powiązane z ich wiekiem
 zbiorcze doświadczenie w różny sposób wpływa na dzieci

 Od wieku 6 lat negatywne postawy dużo częściej pojawiają
się u dzieci jąkających się, niż u dzieci niejąkających się +
zwiększająca się rozbieżność

15

6

Dzieci jąkające się: doświadczenie nabyte wraz z
czasem sprawiało, że widziały swój sposób mówienia w
negatywnym świetle
Dzieci niejąkające się: doświadczenie umacniało ich
pewność siebie związaną z mówieniem

9

10

11

12

13

 Różnice w postawach między grupami wykazywane we
wcześniejszym wieku ORAZ
 Potrzeba badania dzieci w wieku między 2 a 6 lat (na ten
przedział wiekowy najczęściej wypada początek
symptomów jąkania)

Age

CAT i kwestionariusze dla rodziców
– badania zgodności
 Standardową praktyką jest pytanie rodziców bardzo małych
dzieci w trakcie diagnozy
 Pytanie o istotność wyników kwestionariuszy dla rodziców
– Często ograniczona zgodność między opinią rodzica a
próbką mowy dziecka/ kwestionariuszem samooceny dziecka
limited agreement between parental statements and either
child – przydatność?
– Badania pokazują, że zgodność między wynikami
kwestionariuszy rodziców a kwestionariuszami samooceny
dziecka nie dodaje otuchy

 Powiązanie między wynikami CAT rodziców i dziecka

 konkordancja statystycznie istotna, ale niska (od 0,29 do 0,34)

 Rodzice widzieli postawę ich dziecka wobec mówienia jako

bardziej negatywną niż wskazywały na to same dzieci
 Wyniki CAT rodziców nie mogą służyć za odpowiednią
przesłankę dot. postaw dziecka wobec mówienia
 Warto opracować procedurę, która będzie badać postawy u
małych dzieci
 pozwalać będzie logopedzie na lepszą diagnozę postaw
przedszkolaków wobec komunikacji i zwrócenie na nie uwagi
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Test do badania postaw
związanych z komunikowaniem
się jąkających się dzieci w wieku
przedszkolnym
(ang. Communication Attitude
Test for Preschool-Age
Children© - KiddyCAT)
Vanryckeghem i Brutten

KiddyCAT©

KiddyCAT

 Statystycznie widoczna różnica miedzy dziećmi jąkającymi się i
niejąkającymi się w kwestii postaw w wieku lat 6
różnica może występować już u młodszych dzieci
 Badania pokazują, że dzieci już w wieku trzech lat są świadome
swojego jąkania (Ambrose i Yairi, 1994; Ezrati, Platzky, i

Yairi, 2001)

• tradycyjny pogląd na świadomość jako zaawansowana
reakcję, która nie może być utrzymywana w ryzach
(Ambrose i Yairi, 1994, p242)

 Pytania zastosowane w KiddyCAT
 Pochodzą z poglądów dotyczących mowy zbieranych
przez lata przez logopedów pracujących w
przedszkolach
 Clark i in.: analiza czynników; jeden czynnik – „problemy
z mówieniem” leży u podstaw KiddyCAT
 Dzieci mają za zadanie odpowiadać TAK/NIE na serię
krótkich pytań zadanych ustnie
 ćwiczenie oparte na zabawie: włóż 12 szklanych kulek do
pudełka po jajkach po odpowiedzi na pytania

KiddyCAT: rzetelność wyniku wg
metody powtórnego pomiaru (testretest)

KiddyCAT
• Czy uważasz, że mówisz dobrze?

Tak Nie

• Czy mówienie jest dla Ciebie trudne?

Tak Nie

• Czy wypowiadanie słów przychodzi
• Ci łatwo?

Tak Nie

 Współczynnik korelacji na poziomie 0,90 między
pierwszym badaniem a ponownym (po tygodniu do 12
dni)
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KiddyCAT: dane komparatywne
 Dane przekrojowe: wyniki dzieci jąkających się
statystycznie istotnie wyższe niż dzieci niejąkających się
 Dane na polskiej grupie badanych: 58 dzieci jąkających
się (39 chłopców) i 70 dzieci niejąkających się
Dzieci niejąkające się:

60% miało wynik 0 lub 1
97% na poziomie 4 lub
więcej

Dzieci jąkające się:

3.44% miało wynik 0 or 1
57% na poziomie 4 or więcej

KiddyCAT a płeć

KiddyCAT i wiek
 dzieci młodsze (3-4 lata): statystycznie istotna różnica w
średnim wyniku KiddyCAT między dziećmi jąkającymi się
a niejąkającymi się
 dzieci młodsze (5-6 lat): zdecydowana różnica w średnim
wyniku KiddyCAT między dziećmi jąkającymi się a
niejąkającymi się

Implikacje dla terapii

 wyniki KiddyCAT dzieci jąkających się nie różniły się znacznie w
zależności od płci
 średnie wyniki chłopców niejąkających się nie różniły się znacznie
od dziewczynek niejąkających się

Świadomość różnicy między płynnością i niepłynnością występuje
już u jąkających się trzylatków (Ambrose i Yairi, 1994)
Postawy dzieci jąkających się i niejąkających się zdecydowanie
różnią się u dzieci w wieku 3-4 lat
Postawa dzieci jąkających się wobec jąkania staje się stopniowo
coraz bardziej negatywna wraz z wiekiem
(Vanryckeghem i Brutten, 1997)

 Analiza w obrębie płci:

podkreśla to wagę podejmowania kwestii postaw w terapii
logopedycznej

 Analiza w obrębie grupy badanych:

 chłopcy jąkający się wykazywali dużo bardziej negatywne
zachowania niż chłopcy niejąkający się
 średnie wyniki KiddyCAT uzyskiwane przez dziewczynki
jąkające się były znacznie wyższe niż dziewczynki niejąkające się

Test do badania postaw
związanych z komunikowaniem
się dla osób dorosłych (ang.
Communication Attitude Test for
Adults who Stutter© - BigCAT)

 konieczność diagnozy postaw związanych z mówieniem u dzieci
przedszkolnych, które mają problemy z płynnością
 kiedy warto przyjąć zmianę postawy za cel terapeutyczny (Conture,
2001; Zebrowski i Kelly, 2002)

BigCAT
 BigCAT zajmuje się badaniem wyłącznie czynników
kognitywnych – postaw wobec komunikacji
• pytania zgłębiają przekonania na temat jąkania
• nie są nakierowane na zachowania związane z mową,
zachowania drugorzędowe, czynniki afektywne
 Jasna i czytelna miara aspektów kognitywnych – postaw wobec
komunikacji

Vanryckeghem i Brutten

 Uczestnik badania ocenia 34 stwierdzenia pod kątem tego, czy
dane zdanie odzwierciedla to, co on myśli na temat swojej
mowy
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BigCAT
 Duża różnica w średnich wynikach uzyskiwanych przez osoby
jąkające się i niejąkające się
•
•
•
•

1. Jest coś nieprawidłowego w sposobie,
w jaki mówię………………………………….. Prawda…. …Fałsz
6. Mówienie nie stanowi dla mnie problemu……… Prawda…. …Fałsz

• 26. Moja mowa nie wpływa na sposób,
•
w jaki kontaktuję się z innymi ludźmi…………. Prawda…. …Fałsz
• 34. Martwi mnie sposób, w jaki mówię…………… Prawda…. …Fałsz

BigCAT i płeć
 Średnie wyniki BigCAT w próbie osób jąkających się nie
różniły się ze względu na płeć
 Różnice w średnich wynikach BigCAT uzyskiwanych przez
kobiety i mężczyzn nie były statystycznie istotne w grupie
kontrolnej
 Płeć nie miała znaczącego wpływu na postawy dotyczące
komunikowania się w obu grupach

średni wynik osób jąkających się jest o 5 ½ wartości
standardowego wyższy

odchylenia

 Alfa-Cronbacha: 0,84 dla osób jąkających się i 0,85 dla osób
niejąkających się
silne powiązanie miedzy odpowiedziami obu grup na
pytania składające się na BigCAT
 Rzetelność wyniku wg metody powtórnego pomiaru
(test-retest) : 0,80 dla osób jąkających się (ponowne badania po
5-7 dniach)

BigCAT – implikacje
terapeutyczne
 BigCAT: bardzo przydatne i wewnętrznie spójne narzędzie do
badania postaw związanych z mówieniem
 Zdecydowana różnica między postawami osób jąkających się i
niejąkających się
+ minimalna zbieżność dla tych grup

BigCAT może być wykorzystywany do
podejmowania decyzji diagnostycznych/terapeutycznych

Czynniki kognitywne/postawa

Implikacje terapeutyczne
Podejście holistyczne, multimodalne
 Jąkanie jest problemem wielowymiarowym, które obejmuje mozaikę
czynników emocjonalnych, behawioralnych i powiązanych z
przystosowywaniem się, spośród których wszystkie należy brać pod uwagę

 Model wielowymiarowy

 Poprawa płynności zależy częściowo od konieczności zastąpienia
negatywnych efektów niewłaściwej postawy systemem pozytywnych
przekonań wspierających uzyskanie płynności

 U osób jąkających się aby zmniejszyć przepaść między brzmieniem
w normalny sposób, a poczuciem, że jest się normalną osobą
konieczne jest zidentyfikowanie i umocnienie albo
zmodyfikowanie postaw (Perkins, 1979, s.383)
 Andrews i Cutler: Powiązanie między zmianą zachowania i postawą
– terapia zakończona powodzeniem wymaga nie tylko, aby sposób
mówienia był „normalny”, ale także by klient był przekonany, że jest
normalnym, skutecznym rozmówcą w interakcji z innymi (1974, s. 317)
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Czynniki kognitywne/
postawy

Czynniki kognitywne/ postawa
 Zmiana zachowania będąca rezultatem terapii raczej nie
będzie trwała bez zmiany na polu poznawczym (Andrews i
Craig, 1988; Neilson, 1999)

 Zmiana zachowania jest trwalsza i bardziej stabilna przy
wsparciu poznawczym (Terapeuci podejścia poznawczobehawioralnego, np. Bandura)

 Waga pozytywnej postawa zarówno w osiąganiu jak i
utrzymywaniu zmiany zachowania (Meichenbaum i Cameron)
 Jeśli postawa nie zostanie znormalizowana, wynik terapii
może nie być dobry (Guitar i Bass, 1978; Menzies, O’Brian,

 Zastępowanie negatywnych, szkodliwych przekonań na
temat mówienia, bardziej pozytywnym spojrzeniem na
mowę, życie i otoczenie
 Osoby jąkające się muszą być w stanie myśleć o sobie jako
o skutecznych rozmówcach i osobach, które są w stanie
skutecznie wchodzić w interakcję z innymi.
 Zmiana z przekonania o byciu nieskutecznym rozmówcą,
winienia jąkania za każde niepowodzenie w życiu na
bardziej pozytywne przekonania i postawy, które wspierać
będą czynniki afektywne i behawioralne

Onslow, Packman, St Clare i Block, 2008)

Czynniki kognitywne/ postawy
 Omów z klientem różny efekt pozytywnych i
negatywnych stwierdzeń dotyczących mowy i
umiejętności komunikacyjnych na:
reakcje emocjonalne
stopień płynności
obecność zachowań drugorzędowych
 Wyjaśnij klientowi, że nie wszystkie niepowodzenia w
życiu mają źródło w jąkaniu:

i w związku z tym nie wszystkie niepowodzenia
ulegną poprawie wraz z osiągnięciem płynności

Terapia poznawczo-behawioralna
 Terapeuta stara się odkryć, co doprowadziło do takiego
sposobu myślenia, postawy
często mają źródła w latach doświadczeń, wrażliwości osoby
na różne zdarzenia i spostrzeżenia i umiejętności ich
poprawne oceny

 Szukanie sposobów na zmodyfikowanie irracjonalnych
przekonań
 Gdy negatywne przekonania stają się irracjonalne i stałe,
stabilizują się jako zbiór negatywnych myśli, tworzą
negatywną postawę związaną z komunikowaniem,
przejmują kontrole nad zachowaniem i mają zły wpływ

Terapia poznawczo-behawioralna
 Termin zbiorczy






Terapia poznawcza
Terapia przetwarzania poznawczego
Terapia racjonalno-emotywna
Terapia oparta na uważności
Terapia akceptacji i zaangażowania

Terapia poznawczo-behawioralna
 Restrukturyzacja poznawcza
– - Osoba jąkająca się uczy się stopniowo identyfikować i
modyfikować irracjonalne przekonania i myśli związane z
jąkaniem
–
- Stopniowa desensytyzacja lub coraz większy kontakt
•

- osoby jąkające się stopniowo czują się coraz lepiej w
określonych sytuacjach komunikacyjnych
- obniżanie poziomu logofobii w ustrukturyzowany,
stopniowy sposób
•
- pomaga przejąć kontrolę nad negatywnymi czynnikami
mającymi wpływ na jąkanie
•

Następnie rozmowa na temat oryginalnego
przekonania i oczekiwanego rezultatu wystawienia
na daną sytuację komunikacyjną a rzeczywistym
rezultatem
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Terapia poznawczobehawioralna
•

Menzies i in. - seminarium na temat podstaw terapii
poznawczo-behawioralnej (JFD, 2009)

 Kontakt/ wystawienie na czynniki/sytuacje
 Próby zmiany zachowania (w tym: celowe jąkanie się)
 Restrukturyzacja poznawcza (zmiana negatywnej
postawy na bardziej realistyczne myśli)
 Trening uwagi
• - może być oparty na technikach związanych z
uważnością, pomoc w przyjęciu otwartej, uważnej
postawy, dostrzeganie detali i alternatyw, bardziej
realistyczne myśli zastępują negatywne i szkodliwe
postawy

Próby zmiany zachowania
• - Przekonanie „zająknę się” prowadzi do negatywnej oceny
• - Zmniejszenie prawdopodobnieństwa powiązane z negatywną oceną
opartą na jąkaniu
• - Próby zmiany zachowania mogą obejmować celowe jąkanie się w
sytuacjach komunikacyjnych albo inne ćwiczenia pozwalające na
przetestowanie zasadności uprzedzeń
• - Hierarchia: od najłatwiejszych sytuacji po najtrudniejsze
• - Zapiszcie gdzieś przewidywane reakcje na jąkanie celowe (bycie
ocenianym przez innych) zanim rozpoczniecie próby
– - Zrewidowanie przekonań i nowa postawa

Trening uwagi
• - Oparty na technikach uważności
• - Redukuje częstotliwość występowania negatywnych myśli
skupionych wokół potencjalnego zagrożenia
– - zwiększa umiejętność skupiania się na innych
kwestiach
– - poprawia kontrolę nad tym, na co zwracamy uwagę
– - zmniejsza uprzedzenia w odniesieniu do otoczenia

Kontakt/ wystawienie na
czynniki/ sytuacje
• - Konfrontacja z sytuacją komunikacyjną
– - powstrzymaj się od reakcji unikania
– - pozostań w sytuacji póki poziom logofobii się nie zmniejszy

• - Zapewnia dowodu obalające oczekiwania wiążące się
z lękiem
• - Stopniowe przechodzenie od łatwiejszych do
trudniejszych sytuacji i zadań
• - Refleksja nad zasadnością oczekiwanych negatywów
– - czy cokolwiek może potwierdzić, że lęk przed daną
sytuacją był uzasadniony?

Restrukturyzacja poznawcza
• - Identyfikacja i stopniowa modyfikacja irracjonalnych myśli i
przekonań
• - Utworzenie hierarchii sytuacji
• - Skupienie się na dowodach na zasadność lub bezzasadność danego
przekonania
• - Czy myśli wpływają na codzienne funkcjonowanie osoby jąkającej
się?
– - nie można skupiać się na reakcjach/rezultatach, które są poza
naszą kontrolą
– - restrukturyzacja przekonań powiązanych z życiem codziennym

Terapia racjonalno-emotywna
 Zmiana głęboko powiązana i zakorzeniona w irracjonalnych przekonaniach
(komponenty terapii:A, B, C, D, E)
- Activating experience, czyli zdarzenie, które jest początkiem łańcucha

przekonań i postaw (np. rozmowa przez telefon)

- Belief, czyli nieracjonalne przekonania dotyczące trudności sytuacji,
- Consequences, konsekwencje emocjonalne jakie to za sobą niesie

- Pozytywne zmiany w obrębie czynników behawioralnych i afektywnych
oparte są o stopniowo coraz większy kontakt z czynnikiem/sytuacją, co
daje odpowiednie argumenty do:
- Dispute – obalania irracjonalnych przekonań, które nie mają już
uzasadnienia; to powinno prowadzić do bardziej racjonalnych i
pozytywnych myśli
- Pozytywne zmiany w zachowaniu i doświadczeniach poznawczych
powiązane są z mniejszą negatywną reakcją emocjonalną(Emotional
reaction)
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Podejścia oparte na uważności
• - Wielowymiarowa koncepcja – obejmuje obserwację
doświadczeń wewnętrznych i zewnętrznych, świadomość
bieżącego doświadczenia, zaakceptowanie zdarzeń
zewnętrznych i doświadczeń wewnętrznych z ciekawością i
otwartością

• - Zwracanie uwagi w świadomy sposób, pozbawiony
oceniania, osadzony w teraźniejszości
• - Praktykowanie uważności zmniejsza reakcje unikania,
uregulowuje emocje i wspiera umiejętność zaakceptowania
pewnych kwestii, poprawia przetwarzanie sensoryczne
(percepcję) i ukierunkowuje uwagę

Terapia akceptacji i zaangażowania
(ang. Acceptance and commitment therapy – ACT)
 Terapia ACT nie skupia się na kontroli ale na umiejętności poprawnej oceny:
identyfikacja, wyjaśnienie i decyzje behawioralne
 Nie skupia się bezpośrednio na pozbyciu się negatywnych emocji:
• redukcja frustracji przez akceptację i skupienie się na docenieniu swojego życia
• bycie tu i teraz, życie teraźniejszością w bardziej pełny sposób
• zwiększanie świadomości i uważności prowadzi do zmian w dotychczasowym zachowaniu i
rezultatach opartych o umiejętność oceny (Hayes i in., 2006)

 W terapii podejmowane są kwestie związane z unikaniem, które negatywnie
wpływa na elastyczność psychologiczną:
• osoby jąkające się, u których występują reakcje unikania nie będą chciały być
wystawione na negatywnie pojmowane czynniki (myśli, uczucia, reakcje
organizmu, wspomnienia) i będą wykorzystywały każdą okazję do uniknięcia
lub kontrolowania takich doświadczeń i ich występowania

Dziecko / rodzice
 Informacje uzyskane z kwestionariusza samooceny
dziecka

Trening uważności
Kontakt/wystawienie na sytuacje i czynniki
Uregulowanie emocji
Zmiany w myśleniu i poprawa przetwarzania
sensorycznego (lepsza percepcja)
Kontrolowanie koncentracji uwagi
Akceptacja

Terapia akceptacji i zaangażowania
(ang. Acceptance and Commitment Therapy – ACT)

postrzeganie siebie (Ja)
poznawcze rozbrajanie
akceptacja
uważność
wartości
działanie z pełnym zaangażowaniem

Dziecko / rodzice
 Zaproponuj rozwiązania poprzez przedstawienie
profesjonalnej opinii, poglądów, koncepcji i faktów, których
klient może nie być świadomy, albo których nie brał pod
uwagę

 Kwestionariusz dla rodziców

 Omów mocne strony klienta i ich niewykorzystany
potencjał

 Kwestionariusz dla nauczyciela

 Zredukuj negatywne myśli i uczucia poprzez
koncentrowanie na się na pozytywnych doświadczeniach
(również tych związanych z mówieniem)

 Dokuczanie i mobbing szkolny

 Niech klient spojrzy na jąkanie z innej perspektywy – mniej
stronniczej i niewyobrzymionej
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Dziecko / rodzice
 Ocena i omówienie rezultatów terapii
 Grupy samopomocy

Poradnictwo dla rodziców
Badanie i modyfikowanie ich uczuć, postaw i
przekonań dotyczących płynności, jąkania ogólnie i
jąkania u ich dziecka

 Informacje na stronach internetowych (Friends, Stuttering
Foundation)

Pozwól im mówić otwarcie o ich obawach, poczuciu
winy, widocznych reakcjach na jąkanie dziecka

 Prezentacja przed klasą

Spraw, aby rodzice byli świadomi strategii, które
wykorzystują, by poradzić sobie z jąkaniem swojego
dziecka i powiązanymi z tym zachowaniami; pokaż
inne formy reagowania, zmieniaj ich postawy wobec
jąkania dziecka

 Plakat znanej osoby, która się jąka

Poradnictwo dla rodziców
 Porozmawiajcie o normalnych niepłynnościach mowy i rozwoju
językowym (lkomponenty językowe, motoryczne, kognitywne,
emocjonalne)
 Wyraź aprobatę wobec pozytywnych uczuć i reakcji, które są
pomocne dla dziecka
 Pomóż rodzicom w identyfikacji mocnych stron dziecka i jego
ograniczeń
 Staraj się redukować negatywne myśli i uczucia i błędne
przekonanie, że to rodzice są źródłem problemu
 Niech rodzice spojrzą na jąkanie dziecka z innej perspektywy,
z dystansu, tak by nie wyolbrzymiali jego negatywnych
skutków
 Uświadom rodziców, że wszystkie dzieci nie wypowiadają się
płynnie cały czas

Poradnictwo dla rodziców
 Rozmawiajcie na temat działań rodziców, które mogły
mieć pozytywny efekt na płynność ich dziecka i
zachęć ich do częstszego ich stosowania
 Rozmawiajcie na temat działań rodziców, które
pogłębiają problemy i uniemożliwiają ich
wyeliminowanie
 Rozmawiajcie na temat zdania rodziców na temat
płynności mowy i jąkania, aby zachęcać do
realistycznego spojrzenia na te kwestie
 Omówcie wymagania dotyczące komunikacji, jakie
przejawiają rodzice, oraz sposoby na zmniejszenie ich

Poradnictwo dla rodziców
 Zachęcaj rodziców, by tworzyli pozytywne
doświadczenia związane z mówieniem dla swoich
dzieci, powstrzymując się od krytyki i akceptując
zająknięcia dziecka podczas prób komunikacji
 Promuj poziom złożoności językowej odpowiedni dla
wieku dziecka
• Modeluj opowiedni poziom (słownictwo,
• długość i złożoność zdań, itp.)
• Zaangażuj rodziców w ćwiczenia oparte na
zabawie, w trakcie których mogą modelować
poziom językowy
 Daj dziecku odpowiednio dużo czasu na wypowiedź
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