
لكنت زبان

لكنت زبان:

در اين بيماری سليس و روان بودن تكلم از بین رفته
است. شخص فكر می کند روي گفتار خود تسلط و

كنترل الزم را ندارد و در نتيجه دچار واکنش های

رفتاری و عاطفی می گردد. ممكن است ناگهان برای

يك لحظه توليد صدا قطع شود و كودك بخواهد حرف

بزند ولی صدايی از گلويش خارج نشود و در نتيجه

سكوت و يا وقفه ای در كالم رخ دهد، ممكن است

تكلم با مکث های طوالنی، تكرار يك حرف (مثل: ُگ ـ

ِگ ـ گل) يا يك سيالب (مثل: وی – وی – ويديو) يا
طوالنی شدن و كش آمدن يك حرف خود را نشان

دهد، ممكن است تالش های رفتاری زيادی را در زمان

تكلم كودك ببينيم مثل پلك زدن، تكان دادن دست ها

و سر، اداهای خاص روی صورت و  .…… 
گرچه گاهی كودكان طبيعی نيز دچار عدم روانی گفتار

می شوند ولی اين ناروانی كالم گذراست و در واحدهای

بزرگتر زبانی رخ می دهد. مثال“ در سطح كلمه، عبارت و
يا جمله. مثل كودكی كه كلمه "مامان" را تكرار می کند.

مامان مامان

اين، بيماری معموال“ بين سن ۲_۷ سالگی شروع

می شود كه اوج آن ۳_۴ سالگی است و در بسياری از

موارد گذرا است. شيوع آن يك درصد (۱٪) می باشد.
اين اختالل معموال“ در دوره نوجوانی رو به بهبود

می گذارد و شيوع آن كاهش می یابد. لكنت زبان در

پسران شایع تر از دختران است. پسران سه برابر

دختران به اين بيماری مبتال مي شوند. نسبت مرد به

زن با افزايش سن افزايش می یابد. كه اين نشان

دهنده درجه بهبودی بيشتر در دختران است.

 زمانی كه اين كودكان برای حرف زدن تحت فشار
قرار می گیرند يا استرس و اضطرابی به آنها وارد
می شود، لكنت زبان آن ها شدت می یابد. در

نتيجه لكنت زبان بيماری است كه شّدت آن از

يك موقعيت به موقعيت ديگر متفاوت است.

كاهش استرس در زمان صحبت كردن به كاهش

حمالت لكنت زبان كمك می کند اما استفاده از

داروهای ضد اضطراب تأثير اصلی در درمان

ندارد. به نظر می رسد اين بيماران به دو دسته

تقسیم می شوند. در يك دسته كودكاني قرار

می گیرند كه پيش آگهی بهتری دارند و قادرند

تکنیک های غلبه بر اين مشكل را بياموزند و آن ها

را استفاده كنند و در موارد ديگر، كودكانی هستند
كه مشكل آن ها به درمان پاسخ كمتری می دهد.
گفتاردرمانی در اين كودكان هم به روان و سليس

صحبت كردن كمك می کند و هم كمك می کند تا

كودك با اضطراب، تنش و اجتناب كمتری وارد

مكالمه و گفتگو گردد از آنجا كه لكنت زبان يك

بعد قوی بيولوژيك و ارثی دارد، روان درمانی به

تنهايی درمان مؤثری برای آن نيست، گرچه

ممكن است به كاهش اضطراب، تطابق بهتر و

افزايش اعتماد به نفس كودك كمك مؤثری

نمايــد.

گر چه علت لكنت زبان دقيقاً مشخص نمی باشد،
به نظر می رسد مجموعه ای از عوامل مانند

آسیب پذیری و استعداد بيولوژيك، تقاضاها و

درخواست های محيطی و مشخصات سرشتی و

ذاتی فرد در ايجاد آن نقش داشته باشد.



آنچه بايد والدين در مورد لكنت بدانند:

 
• در صورت بروز لكنت به والدين آموزش دهيد كه:

• گاهی ناروانی كالم بخشی از فرايند رشدی است پس تا مطمئن نشده اند از كلمه لكنت
استفاده نكنند. 

• در بسياری موارد لكنت خود محدود شونده است.
• با اينحال الزم است مشاوره با متخصصين انجام شود.

• برای صحبت كردن كودك را تحت فشار قرار ندهند.
• به لكنت كودك توجه نكنند

• در زمان صحبت كودك با حوصله به او گوش دهند و از عباراتی مثل زود باش استفاده
نكنند.

• موقع صحبت با اضطراب به او نگاه نكنيد بلكه چهره طبيعی داشته باشند.
• در حين صحبت با كودك اشتباهات تلفظی او را اصالح نكنند.

• در حين صحبت هيچگاه به او نگوئيد چكار كند تا لكنت نداشته باشد.
• هيچگاه برای يافتن كلمه يا ادای آن به كودك كمك نكنند.

• سعی كنيد خودتان با يكديگر شمرده و آهسته صحبت كنيد در اين صورت سرعت تكلم
كودك نيز كاهش می یابد.

• كودك را در برابر سؤاالت مستقيم و مكرر قرار ندهيد اجازه دهيد كودك خودش وارد
جريان مكالمه 
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