
 لکنت زبان:

عمدتاً و بطور کلی جز در موارد استثنایی در دوران خردسالی آغاز شده و یک پدیده خاص دوران کودکی است. معموالً  لکنت زبان

سالگی نیز که  ۷تا  ۶است. در سنین  اختالالت تکلمیترین و متداولترین شود. لکنت زبان از مهمسالگی شروع می ۴تا  ۲از سنین 

است به لحاظ ویژگیهای عاطفی و سازگاری اجتماعی خاص این دوره موقعیت مناسبی است برای بروز مصادف با زمان آغاز مدرسه

نیز افرادی که قبال به نحوی  دوران بلوغکانی که بیشتر مستعد چنین اختاللی هستند. گاهی از موارد در لکنت زبان در میان کود

 .شونداند دچار لکنت زبان میلکنت زبان داشته

 د لکنت موثر است. لکنت زبان در میان پسران بیشتر ازدر واقع سن، شرایط و ویژگیهای بلوغ نیز احتماالً در تغییر شکل یا تشدی

درصد برای دختران ذکر  ۰۷درصد برای پسران و  ۷۷ها و تحقیقات مختلف نسبتی در حدود دختران است و در بررسی

کند. با یمشان بر سر برخی از حروف گیر ایم که بعضیها به هنگام صحبت، لکنت زبان دارند؛ یعنی زباناست. بسیار دیدهگردیده

دارند. کندی پنای هستند که کند زبانی را دستاویز شوخی و ریشخند میچنین افرادی باید با مالیمت رفتار کرد؛ ولی متاسفانه عده

هاست؛ از اینرو ادای کلمات ناگهان به مانع برخورد ای از تشنجآید که دستگاههای تکلم انسان دچار پارهزبان در جایی پیش می

دهد. به هنگام چنین رویدادی معموالً انسان حرفی را که روی آن مکث ایجاد پیوسته مکثی در میان صحبت روی میکند و می

 .کنداست، چندبار تکرار میشده

 انواع لکنت

ب ای را )که معموالً اولین سیاللکنت کلونیک یا حالت تکراری در بیان کلمه در این نوع از لکنت زبان کودک یک سیالب از کلمه

 .کند: پ پ پ پدرکند. مثالً کلمه پدر را چنین بیان میکلمه را( با سرعت و تشنج تکرار می

دچار وقفه  آید و کودکلکنت تونیک یا توقف در تلفظ در این حالت در فعالیت عضالت تلفظی چند ثانیه توقف و سکون بوجود می

. کودک مبتال به این لکنت برای ادای کلمه شدیدا به خودش در تلفظ و ادای کلمه همراه با فشار، کوشش و حرکات خاصی است

 .کندآورد و پس از لحظاتی سکون بطور ناگهانی و با تشنج کلمه را ادا میفشار می

مراحل مختلف لکنت کودکانی که دچار لکنت زبان هستند معموالً و از بدو پیدایش لکنت تا مرحله نهایی مراحل مختلفی را به شرح 

 .اندگذرزیر می

کند. شود که برخی از حروف و کلمات را بطور غیرطبیعی تکرار میاست. کودک در این مرحله متوجه میلکنتی که کودک پذیرفته

د و بررسد که نگران حالت گویایی خودش نیست. کودک از این که اختالل تکلمی دارد ناراحت نبوده و رنجی نمیاما به نظر می

نماید. در این مرحله، لکنت کودک معموالً همراه با اختالالت تنفسی و یا عالیم و عوارض بیماری کوششی هم برای رفع آن نمی

وثر های گفتار درمانی منیست. نوع لکنت کودک در این مرحله بیشتر از لکنت تکراری است و به همین دلیل در این حالت برنامه

 .است
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ت پس رانده( بتدریج که کودک بزرگ شده و دامنه مکالمات وسیع تر دهد )لکنلکنتی که کودک در برابر آن واکنش نشان می

شود، که کودک بطور شود به واسطه رفتارهای خاص و فشارهایی معموالً از سوی همساالن، والدین و معلمان متوجه کودک میمی

ض دهد. مثالً به محل نشان میقابل توجهی با تعجب و گاه همراه با دلسردی نسبت به چگونگی اختالالت گویایی خود عکس العم

 های مختلفی نشانشوند که او لکنت دارد، رفتارها و واکنشاینکه برخی از اعضای فامیل و نزدیکان و اطرافیان کودک متوجه می

 .شوددهند. وی این واکنشها را درک کرده و بالطبع عدم اطمینان و تنش عضالنی او بیشتر میمی

 گردد، شدت لکنت افزایشکه حرکات و رفتار ضمنی همراه با لکنت به صورت غیر ارادی ظاهر میلکنت پیچیده و شدید بتدریج 

یابد. به نحوی که کودک نسبت به همه موفقیتها و به همه کلمات و همه اصواتی که با عدم روانی و سالمت او در صحبت توام می

قدر شود. بطوری که هر چد، روز به روز پیچیده تر و شدیدتر میکند. در این شرایط لکنت خوشوند، حساسیت و نگرانی پیدا میمی

بیشتر  شود و هر چقدر لکنت اودهد، لکنت او بیشتر میبیشتر نسبت به موفقیتها، کلمات و جمالت از خود نگرانی و ترس نشان می

 .یابدشود نگرانی و ترس او از شرایط و موقعیتها و کلمات و اصوات افزایش میمی

 تعلل لکن

است. اما آنچه تا حدودی مشخص است، آن است که در واقع دالیل بروز لکنت زبان در کودکان، تا کنون بطور دقیقی روشن نشده

تواند علت واحدی داشته باشد. بلکه همواره معلول علت بدنی، عاطفی، اجتماعی و یا ترکیب این عوامل است. بسیاری از لکنت نمی

های اجتماعی هستند. اما تشخیص اینکه آیا اینگونه دچار بعضی از ناراحتیهای عصبی و ناسازگاریافرادی که لکنت زبان دارند 

ناراحتیهای روانی علت لکنت زبان است و یا لکنت خود حاصل حاالت و فشارهای ناشی از اختالالت روانی است، بسیار مشکل است. 

باشد و یا در مواردی نیز لکنت زبان از زمان  دستگاه عصبیختالالت در بعضی از مواقع لکنت ربان ممکن است حاصل نارساییها و ا

 .آیدکودکی در اثر بعضی ناهنجاریهای خفیف فیزیولوژیکی پدید می

اصالح و درمان لکنت زبان امروزه از روشهای مختلفی برای اصالح، درمان و بازپروری اختالالت گویایی و لکنت زبان روشهای 

 .توان به موارد زیر اشاره کردنمایند. از جمله این روشها میاستفاده می

ها الزم است؛ اما همین که در این ها، زبان و لب، گونهحنجرهها بین روشهای زبانی یا تلفظی برای انجام این عمل بهترین هماهنگی

شود که کودک لکنت زبان دارد. ندرت معلوم میسالگی به ۵یا  ۴افتد. پیش از سن هماهنگی خللی ایجاد شود، زبان به لکنت می

را از راه  ای موارد، کند زبانییابد. گویا بتوان در پارههای عاطفی، در انسان رشد میهای بدنی یا برآشفتگیاختالل کندی زبان بر اثر

آموزش برطرف کرد؛ یعنی به شخص مبتال آموخت که چگونه آهسته آهسته چیزی را بخواند؛ آهسته آهسته و با توجه خاص به 

 .ا کمال دقت ادا کندحرف زدن خود، سخن بگوید و هر هجایی را ب

خود را تنظیم کند. بر اثر مطالعه درباره صوتها یا ترکیب  تنفسآموزند چگونه به هنگام بند آمدن زبانش، همچنین به وی می

جام ایم که با انای، برای خواندن دست یافتهای از تمرینهای مرحله به مرحلهپاره آورند، بهصوتهایی که چنین مشکلی را فراهم می

انجام  انیگفتار درموسیله متخصص چیره شد. به هر حال، درمان لکنت زبان باید به« کند زبانی»توان تا حدود زیادی بر مشکل آن می

 .است که نباید مبنای عاطفی را در کند زبانی نادیده گرفتگیرد. این نکته نیز بسیار قابل توجه
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شود. این روش داده میهای دوگانه فکری و زبانی اهمیت فراوان روش دو جانبه یا مکمل در این روش به بازپروری و پرورش جنبه

ای از شود و معموالً نتایج ثمر بخشی دارد. هدف این روش در واقع پرورش دوگانهساله استفاده می ۷تا  ۰بیشتر در مورد کودکان 

 آموزند که افکار خود را اصالح وقدرت و صحت تفکر، قدرت و صحت بیان است. به عنوان مثال برای نیل به این منظور به کودک می

 .وشن دریابد، فقط افکار واضح و روشن خود را به زبان جاری نماید و کلمات و جمالت را دقیق و رسا بازگو نمایدر

ود. رهای عاطفی و اختالالت روانی عصبی هستند بکار میروشهای روان درمانی این روشها بویژه در مورد افرادی که دچار کشمکش

 .ثمر بخش نیست روش روان درمانی برای کودکان سنین پایین

 داروهای آرام بخشها و اضطراب و هیجانات عاطفی است. لذا روش دارو درمانی برخی اعتقاد دارند که یکی از عوامل لکنت تنش

 .جانات عاطفی به دور داشته و در نتیجه لکنت زبان او را تقلیل دهندتوانند تا حدودی کودک را از اضطراب و هیمی

رفتار درمانی یکی دیگر از روشهای متداول و نسبتاً جدید در اصالح و بازپروری لکنت زبان روش تغییرات و اصالحات رفتاری است. 

نایافته و یا ناهنجار اوست. لذا در این  نظریه مدافعان این روش در این است که یکی از علل لکنت زبان کودک رفتارهای سازش

 .روش سعی بر اصالح رفتارها و بالطبع تقلیل لکنت زبان کودک است

تواند نوعی روش رفتار درمانی نیز تلقی شود، بر این اساس استوار است که فرد روش خود درمان گری این روش که در واقع می

ص و بطور ای منظم، مشخمینه بازخوردها و نگرشهایش نسبت به لکنت خود به برنامهلکنتی با انگیزه قوی و ایجاد تغییرات الزم در ز

 .جدی و مصمم تالش کند که اختالل گویایی خود را اصالح کند
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