
انواع لکنت

لکنت به صورت یک مقاومت منفی: برخی از

کارشناسان اعتقاد دارند اگر سخت گیری های والدین

بر روی رفتارها و کارهای فرزندشان و هم چنین

محدودیت هایی که برای وی قائل می شوند زیاد باشد،

کودک نسبت به کارهای مورد عالقه خود و محدودیت

ها و سخت گیری های والدین دچار تعارض می شود و
این تعارض ممکن است در تبدیل ناروانی طبیعی

لکنت موثر باشد.

لکنت ناشی از تشخیص اشتباه والدین:  اکثر

کودکان در سنین قبل از مدرسه (۶-۳ سالگی)تمایل به

تکرار را در گفتار خود نشان می دهند اما این تکرار
ساده و بدن تالش و تقال می باشد. اگر در این زمان
والدین و اطرافیان کودک قضاوت درستی در مورد

گفتار کودک نداشته باشند و به ناروانی طبیعی به
صورت یک مشکل (لکنت) نگاه کنند، طبیعی است

که رفتارهایشان نسبت به گفتار کودک تغییر میکند و
این تغییر رفتار والدین برای کودک قابل تشخیص

است. به عبارت دیگر رفتار والدین بر کودک تاثیر

میگذارد و کودک، شروع به ارزیابی و نهایتا تالش برای

کنترل روانی گفتار خود می کند و این فرایند راهی

است که به لکنت بیانجامد.

لکنت حاصل از تقلید(نیست)! : در گذشته عقیده

داشتند که لکنت حاصل از تقلید کودک از سایر

کودکان و دوستان مبتال به لکنت می باشد اما

تحقیقات اخیر نشان داده که لکنت به هیچ وجه

حاصل تقلید نیست. به عبارتی لکنت نمی تواند

مسری باشد و فرایند پیچیده لکنت در چنین سطح

ساده ای قابل توضیح نمی باشد.

لکنت و نارسایی زبانی: ناروانی طبیعی گفتار و

لکنت هر دو در اثر نارسایی پردازش جمله پدید

می آید. چون بیشترین ناروانی گفتار کودک در سنین

فراگیری زبان یعنی در دوران رشد زبان اتفاق می افتد

اصوال کودک در شروع جمله های ۲یا۳ کلمه ای نسبت

به اخر جمله بیشتر ناروانی یا لکنت پیدا می کند.

برخی از دانشمندان می گویند گفتار ناروان کودکان

۵/۶ – ۵/۵ ساله داللت بر نارسایی زبانی آن ها دارد.
لکنت با افزایش طول کلمه افزایش می یابد یعنی در

کلمه های کوتاه تر لکنت کمتری مشاهده می شود.

لکنت ناشی از نارسایی تفکر زبانی-نظری:

پژوهشگران اعتقاد دارند که اشخاص مبتال به لکنت

در پردازش فکرها و اندیشه های خود در قالب زبانی با
مشکالت خاصی موجه هستند و این مشکالت باعث

نارسایی تفکر زبانی–نظری آن ها می شود و در نتیجه

لکنت را به همراه می آورد. مثال وقتی فردی تمام

صفت های سیب را می داند اما از به یاد آوردن آن

ناتوان است به این حالت نارسایی تفکر زبانی– نظری

گفته می شود.
لکنت و برتری طرفی: برتری طرفی یعنی برای انجام

کارها برخی افراد از دست راست و برخی دیگر از

دست چپ استفاده می کنند. افرادی که از دست

راست برای انجام کارهای روزانه استفاده می کنند

برتری طرفی چپی دارند یعنی نیمکره چپ مغز آنان

برای کارهای دستی و هم چنین برای صحبت کردن بر

نیمکره راست غالب است. این یک روند طبیعی

است که از سن ۱۸ ماهگی شروع می شود و تا سن ۵

سالگی به حالت تثبیت می رسد. گاه چپ دست

بودن کودک سبب واکنش هایی از طرف اطرافیان از

جمله والدین می شود و ممکن است آن ها کودک را به

زور مجبور به استفاده از دست راست و حتی تنبیه
کنند. شواهدی وجود دارد که این تغییر در کودکان

منجر به اختالل گفتاری و به ویژه لکنت می شود.

برگرفته از کتاب :
نکته های آموزشی در درمان کودکانی که

روان صحبت نمی کنند
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