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  چكيده

 بوده شايع بشري جوامع ميان در ادوار ترين كهن از كه است گفتاري اختالالت مهمترين از يكي زبان لكنت

 مي تكرار و كشش مكث، و گير دچار ، كلمات يا و هجاها اصوات، بيان در دارد، زبان لكنت كه فردي. است

 سه پژوهشگران.است همراه...  و گردن، سر، دست، دادن تكان مانند بدني حركات با معموال زبان لكنت. شود

 لكنتي كودكان و نوجوانان   از تقليد و عاطفي، ، فيزيكي.  دانند مي موثر زبان لكنت كردن پيدا در را عامل

 لمهك ارادي غير شدن قفل يا و كشش تكرار، از عبارتست لكنت.است دختران برابر سه پسران در لكنت. ديگر

 خواهند مي چه دانند مي دارند لكنت كه كودكان و نوجواناني . دارد آن بيان قصد فرد اي كلمه از بخشي يا

 كه تالشهايي رغم علي بار اين حال، اين با. اند گفته لكنت بدون مرتبه هزارها يا صدها را آنها قبال و بگويند

 كه است حركتي ـ گفتاري مشكلي زبان لكنت .كنند ادا تقال بدون و راحتي به را كلمه نيستند قادر كنند مي

 بد، تربيت كه گفت توان مي. ندارد مشخصي و دقيق علت و آيد مي وجود به اي ناشناخته داليل به

 يك به سه دختران به نسبت پسران در لكنت به ابتال فراواني. ندارد تأثير آن بروز در...  و هوشي كم اضطراب،

 زير در كه دارد متفاوتي انواع »زبان لكنت« اختالل.يابد مي افزايش تناسب عدم اين سن، افزايش با و است

  :شود مي اشاره ها آن از برخي به

 ـ گر ـ گر ـ گر( مثـــل هــــا سيالب تكــــرار ،)گـــريه ـ گ ـ گ ـ گ( مثـــل صداها تكـــرار. 1

 ي گربه ـ زرد ي گربه ـ زرد ي گربه( عبارات ارتكر باالخره و) گربه ـ گربه ـ گربه( مثل كلمات تكرار ،)گربه

    م( كلمات امتداد و دادن كش. 3كلمات و صداها بين نامتناسب و جا بي هاي مكث و ها توقف. 2).آمد زرد

  ... و) ن
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اينجانب          در بين دانش آموزانم با موردي برخورد نمودم كه داراي اين مشكل بود . دانش آموز مورد 

ير حسين نام داشت. داراي لكنت زبان بود و من در اين سدد برآمدم تا مشكل وي را برطرف نظر كه ام

  نمايم.

  

  مقدمه

 ميزان سنجش معيارهايي و ها نشانه جمله از. است كالم نعمت الهي گرانقدر نعمتهاي از يكي ترديد بي

 يادگيري قدرت پذيري، تمسئولي نگرش، و احساس نفس، به اعتماد اجتماعي، روابط برقراري مهارت هوش،

 زبان لكنت. اوست كالمي مهارت و گفتن سخن فرد، هنر و ادب اخالق، معلومات، انتقال منطقي استدالل،

 با توان مي زباني لكنت است، زشت و ننگ گفتن سخن ناروا و غيرحق بدزباني، نيست، عار و عيب هرگز

 و غيبت) دروغ فحش،(  زباني بد اما. نمود درمان مجرب درماندگان گفتار تخصص از گيري بهره و تمرين

 ناتواني. نمود اصالح نفس به اعتماد و اراده تقويت و اخالقي شجاعت اخالص ايمان با بايد را ناروايي تهمت

 وان زماني مخصوصا شود، كودكان و نوجوانان   نفس به اعتماد كاهش و سرخوردگي موجب تواند مي كالمي

 و گيرد صورت والدين با بحث طريق از است بهتر اوليه لكنت درمان است تقدمع) 8ص 1369 دهقاني( راپير

 مهارتهاي و شخصي مهارتهاي ارائه طريق از كار اين. شود انجام مستقيم درمان كار است الزم چنانچه اگر

 شده انجام آن از ناشي درماني روشهاي و والدين نقش درباره زيادي تحقيقات. گيرد مي صورت گفتاري

 كودكان و نوجوانان   والدين اند معتقد)  37 س 1373 مهر خجسته(  كروكوپر توماس مثال براي. است

 لكنتي بزرگسال و كودك بر اجتماعي و رواني پيامدهاي و لكنت ي درباره اندكي اطالعات و دانش لكنتي

  .دارند
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 حدودي تا آنچه اما. است شدهن روشن دقيقي بطور كنون تا ،كودكان و نوجوانان   در زبان لكنت بروز داليل

 عاطفي، بدني، علت معلول همواره بلكه. باشد داشته واحدي علت تواند نمي لكنت كه است آن است، مشخص

 از بعضي دچار دارند زبان لكنت كه افرادي از بسياري. است عوامل اين تركيب يا و اجتماعي ، ژنتيكي

 علت رواني ناراحتيهاي اينگونه آيا اينكه تشخيص اما. هستند اجتماعي هاي ناسازگاري و عصبي ناراحتيهاي

. است مشكل بسيار است، رواني اختالالت از ناشي فشارهاي و حاالت حاصل خود لكنت يا و است زبان لكنت

 مواردي در يا و باشد عصبي دستگاه اختالالت و نارساييها حاصل است ممكن بانز لكنت مواقع از بعضي در

  . آيد مي پديد فيزيولوژيكي خفيف ناهنجاريهاي بعضي اثر در كودكي مانز از زبان لكنت نيز

 اختالالت بازپروري و درمان اصالح، براي مختلفي روشهاي از امروزه زبان لكنت درمان و اصالح روشهاي

  . كرد اشاره زير موارد به توان مي روشها اين جمله از. نمايند مي استفاده زبان لكنت و گويايي

 الزم ها لب و زبان ها، گونه ، حنجره بين ها هماهنگي بهترين عمل اين انجام براي تلفظي يا انيزب روشهاي

 اثر بر زبان كندي. انجامد مي لكنت به شود،احتماال ايجاد خللي هماهنگي اين در كه همين اما است؛

 را زباني كند موارد، اي ارهپ در بتوان گويا. يابد مي رشد انسان در عاطفي، هاي برآشفتگي يا بدني هاي اختالل

 آهسته بخواند؛ را چيزي آهسته آهسته چگونه كه آموخت مبتال شخص به يعني كرد؛ برطرف آموزش راه از

  . كند ادا دقت كمال با را هجايي هر و بگويد سخن خود، زدن حرف به خاص توجه با و آهسته

 درباره مطالعه اثر بر. كند تنظيم را خود سزبانش،تنف آمدن بند هنگام به چگونه آموزند مي وي به همچنين

 اي، مرحله به  مرحله تمرينهاي از اي پاره به آورند، مي فراهم را مشكلي چنين كه صوتهايي تركيب يا صوتها

 هر به. شد چيره »زباني كند« مشكل بر زيادي حدود تا توان مي آن انجام با كه ايم يافته دست خواندن براي

 است توجه قابل بسيار نيز نكته اين. گيرد انجام درماني گفتار متخصص وسيله به بايد انزب لكنت درمان حال،

  . گرفت ناديده زباني كند در را عاطفي مبناي نبايد كه
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  بيان مسئله

 ترين شايع جمله از كه است گفتاري هاي نارواني و اختالالت دانش آموزان خاص مشكالت و مسائل از يكي

 لكنت رواني، هاي بيماري آماري و تشخيصي راهنماي چهارمين طبق بر. برد نام زبان لكنت از توان مي آنها

 كالم، رواني قطع صداها، كشش صداها، تكرار صورت به كه است گفتار رواني در اختالل و آشفتگي نوعي زبان

 از جلوگيري ظورمن به ها واژه كردن جايگزين و تكلم ناموزني ها، واژه بين مكث كلمات، تكرار كلمات، تكرار

  .شود مي مشاهدهكودكان و نوجوانان  بين در صداها كشش

 نيز بارها شايد و بگويند خواهند مي چه كه دانند مي هستند، زبان لكنت دچار كه كودكان و نوجواناني  اغلب

 اين رايب آنان. باشند نمي آن بيان به قادر خاص شرايطي در و راحتي به ولي اند، كرده تكرار و تمرين را آن

 و شوند مي آشفتگي و پريشاني دچار دهند، كاهش را شان كالم ارادي غير هاي وقفه از حاصله فشار بتوانند كه

  .بزنند را خودشان حرف بسيار كلنجار و تالش با دارند سعي

 يك به كودكان و نوجوانان   همه در نيز لكنت باشند، نمي هم به شبيه كامالً كودكي دو هيچ كه طور همان

 هاي تيك عصبي، فشارهاي اضطراب، با همراه لكنت كودكان و نوجوانان   از گروهي در. باشد نمي شكل

 ارتباطي شديد هاي ناتوانائي موجب لكنت ديگر، گروهي در و است گريه حتي و چهره حاالت تغيير جسماني،

  . شود مي آن در

 حالي در شود، ماندگار او در اختالل ينا و شود لكنت دچار تدريجي صورت به است ممكنكسي  مثال، براي

. برود بين از نيز باره يك به حتي و شود شروع باره يك به و ناگهاني كامالً ديگر، كسي در است ممكن كه

 در مطلب دادن توضيح براي او شتاب و نگراني خستگي، رواني، ـ روحي حاالت با تواند مي تغييرات اين علت

  .باشد ارتباط

 بهبود سن افزايش با است ممكن شوند، مي پايدار و ثابت كه گفتار هاي نارواني و ها لكنت موارد، اغلب در

  .آورند وجود به كودك براي فراواني مشكالت و مسائل و نيابند
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  توصيف وضع موجود

سال است كه در آموزش و پرورش  24هستم. بنده مدت               آموزگار پايه اول آموزشگاه      اينجانب

 در اوايل .در حال تدريس مي باشمنفر دانش آموز  31با غول خدمت هستم.و هم اكنون در آموزشگاه فوق مش

 نوبت به آموزان دانش كه هنگاميوقتي براي اولين جلسه در كالسم حاضر شدم ، بود 93- 94 تحصيلي سال

 اين كه بردم پي اول نگاه در. رسيد امير حسين نام به آموزي دانش به نوبت اينكه تا كردند معرفي را خود

 فرا را آموز دانش اين وجود سراسر نگراني و اضطراب. داشت مشكلي گويا نداشت خوبي احساس آموز دانش

 خود كردن معرفي از هم باز داشت قبلي آشنايي آموزان دانش از تعدادي با اينكه وصف با و بود گرفته

 قرار تمسخر مورد را او ها همكالسي مبادا كه بود لحاظ اين از امير حسين ترس و وحشت .داشت وحشت

 نقص متوجه ديگران اينكه خاطر به و نمايد معرفي را خود كه شد راضي تامل اندكي از پس عاقبت. دهند

 كه رسيدم نتيجه اين به بعدها و نبود روان و سليس متاسفانه آورد زبان بر را خود نام سريع نشوند گفتاريش

 كالس از مرتب و بود عاجز و گريان شفاهي طور به درس از پرسش هنگام خصوصام مواقع بيشتر امير حسين

امير  توانم مي چگونه اينكه فكر. بود شده كالس در آرامش و نظم زدن هم به باعث كار اين و رفت مي بيرون

 مرا ذهن تمام كند صحبت جمع حضور در بتواند تا بدهم نفس به اعتماد او به و نمايم جمع وادار را حسين

 چنين را وي مشكالت داليل توانستم داشتم امير حسين رفتار روي كه مطالعاتي با. بود ساخته مشغول

  :بيابم

  :امير حسين خانوادگي نقش    -1

 قانع جواب ولي بردم كالس از اي گوشه به را او و كردم صحبت آرامي به امير حسين با اوايل همان در

   گذشته سال چند كه داشت اظهار وي صحبت نمودم امير حسين مادر با اينكه تا نداشت من براي اي كننده

امير  وجود در زبان لكنت و استرس باعثاتفاق ناگواري براي يكي از اقوام افتاده است و ديدن آن صحنه 

  . بود گشته حسين
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  خاص مكان يا گذشته در روحي هاي ضربه    - 2

 به توجه با و نداشته مشكلي هيچ خانوادگي نظر از ، حسين امير از آمده دست به مدارك و شواهد به توجه با

 اثر بر و باشد مي حساس و احساساتي و عاطفيپسر امير حسين كه گفت توان مي امير حسين مادر اظهارات

  . است شده كالمي اختالل دچار نگراني دلواپسي، رواني، فشار استرس، و روحي هيجانات

  .پرداختم او زندگي از اطالعاتي آوري جمع به تصميم سينامير ح مورد در بتوانم اينكه براي

  )1( اطالعات گردآوري روش

  امير حسين هاي كالسي هم دوستان،    - 1

  آموزشگاههمكاران ديگر     - 2

  آموزشگاه مدير    - 3

 مقايسه بررسي عنوان تحت كه معلم پژوهشكده در زبان لكنت مورد در همكاران تحقيق پيشينه، بررسي  - 4

 در نهاوند شهرستان ابتدايي دوره آموزان دانش بين در كودكان و نوجوانان   زبان لكنت تقليل روشهاي اي

  گذشته تحصيلي سال

    موجود رفتار مشاهده    - 5

 مطرح جلسه در را امير حسين زبان لكنت مورد شد برگزار 29/8/93 تاريخ در معلمان شوراي جلسه در

مورد در امير حسين باعث افت تحصيلي او خواهد شد و بايد فكري به حال  اين گفتند : محترم مدير. نمودم

  اين قضيه كنيم.
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 حد تا رود مي اميد گرفتاري نظر از امير حسين كه داشتند اظهار يكي از همكاران ، مدير نظر اظهار از بعد

 راسخ امير حسين تلكن اصالح بر مبني خود تصميم در مرا ايشان نظر اظهار همين كه. نمايد تغيير زيادي

  .نمود تر

 در اصالح و نمايد شركت درماني گفتار كالسهاي در امير حسين بايد كه داشت عقيده آموزگاري ديگر    -

  .باشد نمي ميسر مدرسه و كالس

   ها داده تحليل و تجزيه

 را سينامير ح كه اي مشاوره كلينيك از آمده دست به اطالعات بررسي و ها داده تحليل و تجزيه از پس

  .شد عنوان مشاور طرف از رواني و روحي هاي ناراحتي همه علت. بود داده قرار بررسي مورد

  مشكل براي پيشنهادي حل راه

  علمي - گروهي كار در مشاركت    - 1

   كودكان و نوجوانان   نوع اين رفتار در گيري خرده يا و تمسخر از خودداري    - 2

  صحبت قطع از ريجلوگي و نفس به اعتماد تقويت    - 3

   آن گفتار در آرامش برقراري و اعمال ي مشاهده در تحمل و صبر    - 4

  آموز دانش اين والدين با جلسات تشكيل    - 5

  دانش آموز با درمانگر و درماني ي برنامه آگاهي    - 6

  كند صحبت ساعت نيم روزي تنهايي در آيينه مقابل در    - 7
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 روش خودالقايي، هيپنوتيزم، تلقين،: جمله از است گرفته قرار بررسي ردمو مختلف هاي جنبه از زبان لكنت

 درمان و الكتريكي شوك از استفاده جراحي با درماني، رفتار درماني، خواب سازي، آرام روش تنفس، جويدن

  .مدرن تنبيهي

 تا دادم قرار كار ينا در را تشويق تاثير آنها بين در شد بيان كه زبان لكنت مختلف هاي جنبه به توجه با لذا

  .يابم دست مثبتي نتايج به بتوانم

   پيشنهاديحل  راه

 و كردن شقايق يعني كردن تشويق رود مي كار به كردن ترغيب و افكندن شوق معناي به اصل در تشويق

 اصالح براي عامل موثرترين ترغيب و تشويق. ساختن آرزومند خواهان آوردن، شوق و ذوق به نمودن، ترغيب

 جاي به تشويق و محبت و مهر گرو در ها بچه شخصيت مطلوب رشد.  است پايدار يادگيري رفتاري ويتتق و

 نه گيرد، مي قرار تشويق و تائيد مورد ها بچه آميز موفقيت و مطلوب رفتارهاي وقتي. است والدين و مربيان

 از كودكان و نوجوانان   بلكه شود مي بيشتر آن تداوم و يابد مي افزايش رفتارها قبيل اين كميت تنها

 يك با ولو موقع به و جا به گردندتشويق مي برخوردار افزونتري نفس به اعتماد و ارزشمندي خود احساس

 خالقيت و شكوفايي موجبات و كند مي بيشتر را او رواني انرژي داده افزايش را نفس به اعتماد لبخند، و نگاه

 گيري شكل سبب كودكان و نوجوانان   مثبت رفتار رفتار تتقوي و تشويق و آورد مي فراهم را وي ذهني

 غير و كالمي آميز تشويق رفتارهاي طريق از كه جا آن از ديگر عبارت به. شود مي آنان در مطلوب عادات

 كودكان و نوجوانان   مهم نياز يك به چيز هر از بيش مربي مستقيم غير و مستقيم معنوي و مادي كالمي،

 رفتار در اثر پايدارترين و موثرترين بيشترين شاهد ما شود، مي داده پاسخ توجه و تعلق ، تمحب به نياز يعني

 او اساسي و فطري نيازهاي از يك هيچ به تنها نه ، كنيم مي راتنبيه كودكي وقتي كه حالي در هستيم آنان

 گريز آن از همواره كه ناخوشايندي ي تجربه با را او زده، هم بر را اش حياتي تعادل بلكه دهيم نمي پاسخ

 ها بچه به معلم كه وقتي. باشيم كرده كنترل را او نامطلوب رفتار موقت بطور اينكه ولو كنيم مي مواجه دارد
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 آموز دانش هر پيشرفت معلم كه زماني دهد، مي  اهميت ها بچه تالش به مربي كه گاه آن كند، مي محبت

 بهره بيشترين تشويق از مهربان، و گشاده اي چهره با وارههم معلم كه وقتي و كند مي مقايسه خودش با را

 اشتهاي و انگيزه باالترين با ، كالس و معلم به نسبت خوشايند و مثبت نگرشي با ها بچه گيرد، مي را

  .آورند مي دست به را ها موفقيت بيشترين كندو مي تالش تحصيلي

   پيشنهادي تغيير اجراي چگونگي

 به مرا ذهن مدتها آن معالجه براي آموز دانش اين وضعيت از آمده دست به طالعاتا تحليل و تجزيه از بعد

 آن تكلمي اختالالت در حدودي تا بتوانم تا نمايم رفتار چگونه آموز دانش اين با كه كرد مي مشغول خود

 با و آورم جودو به آموز دانش اين بين در تغييراتي و نمايم برقرار عاطفي ارتباط آن با بتوانم و باشم موثر

 انتخاب پژوهش اين در را زير هاي مورد آن مختلف هاي جنبه و زبان لكنت در شده ياد موارد به توجه

 وي نفس به اعتماد توانم مي آموز دانش اين ي روحيه شناخت و كارها اين با كردم مي احساس چون نمودم

  .كنم بيشتر را

  تشويق    - 1

  پذيري مسئوليت    - 2

  كودكان و نوجوانان   با عاطفي ارتباط    - 3

 آن و باشد داشته كالمي ي رابطه مدرسه اولياي يا بتواند و نمايم تقويت آن در را مسئوليت حس اينكه براي

 و كردم معرفي كالس در مبصر عنوان به را وي نمايم پرورش مسئوليت احساس جامعه از عضوي عنوان به را

 بتوانم طريق اين از تا داده آموز دانش اين به را تكاليف بيشترين و هكرد بندي گروه را آموزان دانش تكاليف

  . كند كم را گفتاريش اختالل بتواند و بكاهم آن استرس و روحي هيجانات از
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  موقتي جديد راه انتخاب

 وا با عاطفي ارتباط كه گرفتم تصميم نمايم تقويت رواني و روحي نظر از را امير حسين بتوانم اينكه براي  - 1

  .نشاندم خودم پيش كالس اول رديف در و جدا بود كالس وسط رديف در كه امير حسين باشم داشته

) اش خانواده با تلفني(  مدرسه از خارج و مدرسه محيط در تنگاتنگي و بيشتر ارتباط گرفتم تصميم  - 2

  .دهم قرار خويش حمايت مورد را او و باشم داشته

  جديد حل راه بر نظارت چگونگي

 داشته دقت و نظارت روزانه طور به كار پيشرفت چگونگي بر كار آغاز همان از كنم مي تالش مرحله اين در

 را الزم تغييرات لزوم صورت در شده انجام هايي بيني پيش ، پيشگيري ضمن شود مي موجب كار اين. باشم

  . آورم وجود به عمل در

 توصيه و برخوردها تاثير تحت زباني لكنت نظر از كه ديدم كردم آن مورد در كه را هايي پيشگيري با  - 1

 قبل ماههاي و روزها به نسبت كالمش و رفتار در ديدم و است گرفته قرار امير حسين به من مهم هاي

  .شد خواهد مفيد و موثر دهم ادامه را كار اين اگر كه گرفتم نتيجه و است آمده وجود به تغييراتي

 اين. دهد مي نشان جمع حضور در را خود و شده كم آن استرس و روحي هيجانات ، گيري گوشه از  - 2

  .نمودم مشاهده درس و كالس به عالقمندي و برخوردها و چهره در را نشاط و شادي

 اين ازو ، شده بهتر قبلي وضعيت به نسبت گفتند كه پرسيدم سواالتي مورد اين در خويش همكاران از  - 3

  . بودند راضي خيلي وضعيت

   سپردم او به را مسئوليتهايي و دادم شركت گروهي فعاليتهاي در را امير حسين    - 4

  كردم جلوگيري ديگر آموزان دانش توسط كردن، تحقير از    - 5
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  .دادم قرار تشويق مورد گروه سر عنوان به را امير حسين ، درسي فعاليتهاي در    - 6

  )2( شواهد اطالعات گردآوري

 نظر از تغييراتي كه بود پيدا خودم مشاهدات و همكاران نظرهاي اظهار به توجه با تحقيق از مرحله اين در

 موثر شده گرفته كار به روشهاي كه شود مشخص دقيقا اينكه براي است آمده بوجود درسي و زباني لكنت

  .كنم آوري جمع موثقي و عيني اطالعات ام داده انجام آنچه ي درباره گرفتم تصميم نه يا بوده

 كه آوردم عمل به اي مصاحبه ها بچه از ،امير حسين زبان لكنت مورد در مدرسه پرورشي مربي مدير، از    -

  .نمودند رضايت اظهار آن وضع از

  .است نموده پيشرفت زيادي حد تا گفتاري نظر از امير حسين: مدير        -

  .است شده حاصل گيري چشم تغييرات امير حسين گفتار و رفتار در كه ندداشت عقيده معلمانديگر         -

  اعتبار تعيين و جديد اقدام تاثير ارزشيابي

 به توجه با و شد آوري جمع آن نتايج و اجرا چگونگي ي درباره الزم اطالعات اينكه از پس مرحله اين در

 كردم خواهش آنان از و كنيم برطرف توانستيم كه آنجا تا را خود علمي كمبودهاي كردم تالش همكاران نظر

  .بود آميز موفقيت و مثبت آنان نظرات و نمايند ارائه را نظراتي آن نتايج و من كار ي درباره

  گيري نتيجه و نهايي تصميم

 عوامل همه همكاري و تالش و عالم خداوند به استعانت با گذرد مي تحصيلي سال از ماه چند كه اكنون

  .گرديد حاصل زير نتايج طرح اجراي در ذيربط

  .كند صحبت خوبي به كالس از خارج و كالس در تواند مي راحتي به امير حسين    - 1
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  دهد مي نشان جمع حضور در را خود و مدهآ بوجود امير حسين در زيادي نفس به اعتماد    - 2

  . شد كنترل آن ترس اضطراب، استرس، رواني، و روحي هيجانات    - 3

  درس بهبود    - 4

  يافت يم رشد كالميش مهارتهاي    - 5

  ديگر روش ها و راهكار هاي درمان

 فراوان اهميت زباني و فكري دوگانه هاي جنبه پرورش و بازپروري به روش اين در مكمل يا جانبه دو روش

 ثمر نتايج معموالً و شود مي استفاده ساله 7 تا 3 كودكان و نوجوانان   مورد در بيشتر روش اين. شود مي داده

 به. است بيان صحت و قدرت تفكر، صحت و قدرت از اي دوگانه پرورش واقع در روش اين هدف. دارد بخشي

 افكار فقط دريابد، روشن و اصالح را خود افكار كه آموزند مي كودك به منظور اين به نيل براي مثال عنوان

  . نمايد بازگو رسا و دقيق را جمالت و كلمات و نمايد جاري زبان به را خود روشن و واضح

 رواني اختالالت و عاطفي هاي كشمكش دچار كه افرادي مورد در بويژه روشها اين درماني روان روشهاي

  . نيست بخش ثمر پايين سنين كودكان و نوجوانان   براي درماني روان روش. رود مي بكار هستند عصبي

 لذا. است عاطفي هيجانات و اضطراب و ها تنش لكنت عوامل از يكي كه دارند اعتقاد برخي درماني دارو روش

 نتيجه در و داشته دور به عاطفي هيجانات و اضطراب از را كودك حدودي تا توانند مي بخش آرام داروهاي

  . دهند تقليل را او زبان لكنت

 و تغييرات روش زبان لكنت بازپروري و اصالح در جديد نسبتاً و متداول روشهاي از ديگر يكي درماني رفتار

 رفتارهاي كودك زبان لكنت علل از يكي كه است اين در روش اين مدافعان ظريهن. است رفتاري اصالحات
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 كودك زبان لكنت تقليل بالطبع و رفتارها اصالح بر سعي روش اين در لذا. اوست ناهنجار يا و نايافته سازش

  . است

 اساس اين بر شود، تلقي نيز درماني رفتار روش نوعي تواند مي واقع در كه روش اين گري درمان خود روش

 به نسبت نگرشهايش و بازخوردها زمينه در الزم تغييرات ايجاد و قوي انگيزه با لكنتي فرد كه است استوار

 اصالح را خود گويايي اختالل كه كند تالش مصمم و جدي بطور و مشخص منظم، اي برنامه به خود لكنت

  . كند

  آن درمان راههاي و زبان لكنت بررسي

 كنترل كه شود مي ايجاد مغز از هايي قسمت در ضايعه مغزي فلج در باشد مغز فلج ندتوا مي علل از يكي

 هدايت را گويايي هاي اندام به مربوط حركات ها قسمت آن وسيله به مغز و دارند عهده بر را بدن هاي عضله

 صوت ل اختال به زباني اشكال صدا، توليد در اشكال مغزي فلج به يان مبتال از درصد70 حدود در. كنند مي

 به گفتاري صداهاي. شوند مي محكم و سفت ناگهان ها عضله مغزي فلج اسباتيك نوع در. دارند زبان لكنت و

 و ها لب حركت دشواري سبب ها عضله كنترل عدم و آيند مي بيرون  نامبهم و مبهم يا انفجاري صورت

 مي حذف كلمه در را صداها بيشتر اني،زب نوك صداهاي توليد مانند هايي ل اختال داراي و شوند مي زبان

 علل دومين است شدن محو حال در صدايشان و كوتاه ها آن تنفس. دارد محدودي حركات زبانشان و كنند

 بايد كه گذارد مي تاثير صدا توليد ساختمان در و است مادرزادي نقيصه اين كه باشد مي لب و كام شكاف

 هاي ناهنجاري به منجر است ممكن نگيرد صورت خوبي به ميمتر اگر و شود ترميم كودكي آغاز همان در

  .شود صدا توليد
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  :تكلمي هاي نارسايي  و عاطفي اختالالت

 و شديد هيجانات دليل به  معموال ل اختال نوع اين و دارد هيجاني و عاطفي منشا زبان در تاخير اوقات گاهي

 يا لي ال نيز گاهي را تكلمي ت ال اختال قبيل اين. شود مي عارض كودك در عاطفي هاي شوك يا ضربه

كودكان و  ميان در تكلمي هاي نارسايي گونه اين دارد وجود احتمال. گويند مي مرضي سكوت يا عاطفي

  .است بيشتر دارند قرار پرتشنج محيط در كه ينوجوانان  

 تعارضات و ضطرابا از توجهي قابل مت عال و بارز نشانه يك خود كودك تكلمي ل اختال زيادي مواقع در

  .است دروني

  :تكلمي هاي نارسايي و شنوايي دستگاه ت ال اختال

 كه است خاص ويژگي 3 حداقل از متاثر هستند شنوايي ت ال اختال آن منشا كه تكلمي هاي نارسايي

 ضعيف ميزان به شنوايي ل اختال وقوع اگر. شنوايي ل اختال نوع و ميزان شنوايي، نقص وقوع سن از عبارتند

 رشد از بعد اگر ولي گردد مي طبيعي كردن صحبت در تاخير موجب باشد كودك آمدن سخن به سن از قبل

 وقوع اگر. باشد نداشته كردن صحبت در تاثيري چندان است ممكن باشد كردن صحبت در كودك طبيعي

 رشد بر شديدي بسيار تاثير باشد زبان يادگيري از قبل زياد خيلي يا متوسط ميزان به شنوايي ل اختال

  .گذارد مي كودك زبان طبيعي

  :ترس مهم نقش

 مي باعث ترس كه ترتيب بدين شوند مي لكنت بروز سبب رواني عوامل كه است معتقد نتون بال اسمايلي

 مشكال و مسائل در ريشه زبان لكنت و كند اعمال گفتاري هاي اندام بر را خود كنترل نتواند مغز قشر شود

 كه شود مي گفته اغلب. كند مي تظاهر زباني ت ال اختال و فيزيكي هاي نشانه صورت به و دارد عاطفي ت

 قسمت شنوند مي و بينند مي مردم كه دارد قرار آب باالي در كه قسمتي است شناوري يخ توده مانند لكنت
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 سعي زمان هر كه است احساساتي تمام و گناه و ترس شرم شامل آن بزرگتر قسمت. است آن تر كوچك

  .دارد قرار آب سطح زير تماما ايد نتوانسته و كنيد بيان را اي ساده جمله ايد ردهك

 عادي گفتار با شخصي را خود تا دارند نگه پنهان را شناور توده اين پايين قسمت كنند مي سعي لكنتها اكثرا

  .سازد مي بزرگتر را توده پائين قسمت فقط كار اين دهند نشان

  :زبان لكنت از بهبودي

 درماني هاي توصيه از بسياري هدف دليل همين به كند مي تشديد را لكنت همواره عاطفي فشار و طراباض

 فشارهاي و اضطراب نماييد ش تال است مقدور كه آنجائي تا است اين كودكان و نوجوانان   زبان لكنت از

 و شناخته باز ار اضطراب منبع و منشا بتوان كه شود مي حاصل وقتي موفقيت دهيد كاهش را عاطفي

  .شد آن متوجه

 برنامه بدون برود بين از فشار و اضطراب اگر هستند لكنت دچار كه يكودكان و نوجوانان   از بسياري 

 براي تري تازه هاي روش امروزه. شود مي برطرف شان لكنت خودي به خود طور به ويژه و خاص درماني

 كه ميĤموزند لكنتي فرد به و دهند مي قرار استفاده مورد فك و ها لب زبان، حنجره، كنترل تنفس، كنترل

 جريان كه ديگر اي شيوه در. بكشد عميق نفس كردن صحبت بين ودر كند آهسته و كم را صحبت سرعت

 بيرون هوا كردن صحبت هنگام در بدهد اجازه و بكشد عميقي نفس تا شود مي توصيه شود مي ناميده هوا

  .بيايد

 خرج به ابتكار و باشد فعال ها آن در او كه داد قرار هايي موقعيت در بايد را ككود كه دارد عقيده پياژه

 و كشف امكان مواقع آن در كه آورد وجود به هايي موقعيت كه سازد مي قادر را درمانگر بازي نقش. دهد

 اعضاي كه ببيند تواند مي لكنتي فرد بازي نقش طريق از. باشد داشته وجود رفتاري ساختارهاي كردن پيدا

 كساني چه و دارند را او مشابه احساسات و ها آشفتگي كساني چه اند چگونه) ها لكنتي غير( گروه ديگر
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 داده نفس به اعتماد لكنتي شخص به بايست مي دهند مي نشان واكنش گفتارش و ها موقعيت به او همانند

  . او كردن صحبت هنگام در اش قه عال مورد  هديه دادن: مانند شود، مي انجام مختلف طريق از كه شود

 كه اين نه شود مي واقع آنها به خارجي عامل عنوان به لكنت گويي كه كند مي احساس چنان لكنتي فرد

  .دهند مي انجام آنها كه است عملي و حالت لكنت

  

  : زبان لكنت ح اصال هاي روش

  تلفظي يا بياني يا زباني روش - 1

 ني عضال ساختن رها به مربوط هاي تمرين روش اين در باشد مي  باال به سال 7 كودكان و نوجوانان   براي

  .است برخوردار بسزايي اهميت از فشار و گير از جلوگيري

   مكمل يا جانبه دو روش - 2

 و قدرت از اي گانه دو پرورش آن هدف و شود مي استفاده سال 7 تا 3 كودكان و نوجوانان   براي بيشتر

 زبان به و دريابد روشن و صريح را خود افكار ميĤموزند كودك به. است انبي صحت و قدرت و تفكر صحت

  .كنند جاري

  . نيست بخش ثمر پائين سنين براي كه: درماني روان روش - 3

 از يكي كه عاطفي هيجانات و  اضطراب و ها تنش بخش، آرام داروهاي از استفاده با: درماني دارو روش - 4

  .دهند يم تقليل را باشد مي لكنت عوامل
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 رفتارهاي كودك زبان لكنت علل از يكي كه است اين در روش اين مدافعان نظريه براساس: درماني رفتار - 5

  .است لكنت تقليل بالطبع و رفتارها ح اصال بر سعي روش اين در لذا. اوست ناهنجار يا نايافته سازش

  :زبان لكنت درمان در موثر عوامل

  هيجانات و احساسات) 1

 صحبت مكانيسم. است رواني و فيزيولوژيكي ابعاد داراي كه است حركتي و رواني پيچيده ل ختالا يك لكنت

 فرد روي عاطفي و احساسي نظر از كردن لكنت نفس لذا است برخوردار ظريف خيلي تعادل يك از كردن

 از زيرا دبشو شرمساري و دستپاچگي دچار لكنتي فرد ها موقعيت و شرايط از بعضي در و گذارد مي تاثير

  .برد مي رنج زاري بي خود از بعضي و افسردگي حقارت، خجالت، ناتواني و عجز احساسات

  حركتي رواني آرامش و زدايي تنش تنش،) 2

 مفيد دهد افزايش را خود اضطراب زدايي تنش هاي شيوه از استفاده و ورزشي تمرينات با بتواند كسي اگر

  .بود خواهد

  .شود مي ديگران با تر آرام ارتباط برقراري موجب سنجيده و احتر و وآهسته آرام كردن صحبت

  .عمدي فراموشي يا لكنت پديده به توجهي بي) 3

  :زبان لكنت درمان در مادران و پدران نقش

 عدم كند ايجاد هايي ل اختال او عواطف در است ممكن او دائمي منبع و كودك رفتار و گفتار كردن ح اصال

 و مادر و پدر. باشد داشته مشابهي تاثير است ممكن نيز كودك رفتار و گفتار به سبتن تفاوتي يابي قه عال

 يا كنند پيشگيري زبان لكنت به كودك شدن گرفتار از توانند مي سال 7 زير كودكان و نوجوانان   مربي

  .دهند كاهش را او گفتار و زبان ل اختال
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 تا كرد صحبت ها آن با و آورد پديد آرامي جو انهخ محيط در كودكان و نوجوانان   گونه اين براي بايد

 آن مادران و پدران بهترين. دارند دوست كودكان و نوجوانان   ديگر مانند هم را ها آن كه كنند احساس

 بايد را كودك. دارند همدردي و توجه و درك احترام، صبر، كودك ت مشكال مورد در كه هستند هايي

  .باشد ها آن وستد بهترين كه بياورند بار طوري

 بخوانند كتاب يا بگويند قصه ها آن براي كنند فراهم كردن صحبت از خوشايندي تجارب خود كودك براي

 يك عنوان به خود كودك به كه كنند سعي و بپرهيزند خاص ح اصطال يك بردن كار به از بايد شك بدون

 آن توانايي. كنند مطالعه آن پيرامون و يرندبپذ را كودك گويايي نارواني بايست مي اوليا. نكنند نگاه لكنتي

  .كنند كار خود فرزند روي بر كه كند فراهم را مثبتي زمينه تواند مي زبان لكنت با صحيح برخورد در ها

 است مهم بسيار معلم حوصله و صبر. هاست آن براي كافي وقت داشتن فرزندانتان ح اصال براي  راه بهترين

 و تمسخر شتابزدگي، گونه هر از و بگويد خواهد مي را چه آن راحتي به دبده فرصت كودك به بايد او

  .نمايد دوري كودك استهزاي

  بكنند؟ بايد چه دار لكنت آموزان دانش با برخورد در آموزگاران

 به نسبت نيز و پذيرند تغيير آموزان دانش گونه اين كه؛ باشد آگاه موضوع اين از بايد چيز همه از قبل معلم

 روش بردن كار به با و موضوع اين از آگاهي با معلمي هر. دارند زيادي حساسيت) زمان كمبود( مانيز فشار

 برقرار ارتباط ديگران با راحتي به تا كند كمك آموزان دانش اين به تواند مي آيند، مي زير در كه هايي

 خوبي احساس نند،ك مي صحبت بلند كالس در كه اين از و كنند شركت كالسي هاي فعاليت در كنند،

  .باشند داشته

  :شده ياد هاي روش اما و
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 به ها آن با. سازيد فراهم دار لكنت آموزان دانش براي زماني فشار از دور به و آرام كامالً محيطي بكوشيد  •

 گويي پاسخ براي زيادي زمان كه بياوريد وجود به ها آن در را احساس اين و كنيد صحبت شمرده و آرامي

  .باشد آرامش نوعي از حاكي بايد) شما سكنات و حركات( شما بدن زبان حال، عين در. دارند

 چشمانشان به فقط و نشويد خارج نرمال حد از ها آن به كردن نگاه در. دهيد گوش كامالً سخنانشان به  •

  .شويد خيره

  .كند مي حل را اه آن مشكل ندرت به كار اين چون بكشند، عميق هاي نفس كه نكنيد توصيه ها آن بـه  •

 دهانش در حرف كه ندارد دوست كسي چون برآييد، ها آن ناقص جمالت يا كلمه تكميل درصدد نبايد   •

 را نفس به اعتماد و كند مي برابر چند را مشكل كار اين. باشد غلط حرف آن اگر مخصوصاً شود؛ گذاشته

  .دهد مي كاهش

  

. كنيد صحبت ها آن با صراحت به كند مي كمك آن بهبود به كارهايي چه كه اين و مشكلشان مورد در   •

  .دهيد جلوه بزرگ را مشكلشان نكنيد سعي ولي

 از آن جاي به كه بخواهيد نيست الزم دارند، مشكل است سخت نظرشان به كه اي كلمه گفتن در اگر   •

  . شود مي عبارات و ها كلمه بعضي از ترس باعث كار اين چون كنند، استفاده تري راحت ي كلمه

 »كني فكر كن سعي كني، صحبت كه اين از قبل« ،»باش آرام: «مثل ها توصيه و جمالت بعضي بيان از   •

 آن در...  و تحقير بودن، ارزش بي حس آمدن وجود به باعث ها توصيه اين. بپرهيزيد »تر يواش و تر آرام« و

  .كند نمي كمكشان و شود مي ها
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 اين چون كنيد، تكرار را ها آن ي جمله و برگرديد شما كنند، مي بيان مبهم و نارسا را اي جمله وقتي   •

 كرده بيان نارسا را جمله اين فكر هم و ايد فهميده را شان جمله شما كنند احساس هم شود، مي باعث كار

  .شود خارج ذهنشان از اند،

) برعكس يا پائين به باال از مثالً( منظم صورت به نه تصادفي، صورت به را ها آن درس، پرشيدن براي   •

 و استرس او در كار اين و باشد نوبتش منتظر آموز دانش شود مي باعث منظم انتخاب چون كنيد؛ انتخاب

  .كند مي ايجاد تشويق

 هايي زمان روي شما. هستند مواقع بعضي و بد مواقع بعضي دارند، زبان لكنت كه آموزاني دانش تر بيش  •

  .كنيد گذاري سرمايه هستند خوب كه

 ميزان گرفتن نظر در با نه بسنجيد، روابطشان برقراري در بهبودي ميزان به توجه با را ها آن موفقيت •

  .دهند مي نشان خودشان از لكنت هنگام كه رفتارهايي كاهش

 يا و بله هاي جواب با هايي سؤال از كنيد سعي است، سخت ها آن براي زدن حرف زياد كه شرايطي در •

  .كنيد استفاده اي گزينه چند هاي سؤال اي خير

  

  .شوند عضو ُكر گروه مثل هايي گروه در كنيد تشويق را ها آن  •

 چه و سخت برايشان كارهايي چه انجام بپرسيد ها آن از هستند، تنها كه موقعي و مناسب  موقعيتي در  •

  است؟ راحت كارهايي

  .كنيد تشويق هيگرو و كالسي هاي فعاليت در شركت به را ها آن   •

  .نكنيد معذور كالس در زدن حرف از را ها آن   •
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  .گويند مي چگونه كه اين نه كنيد، تشويق را ها آن گويند مي آنچه مورد در  •

 سرپوش مشكلشان روي شده ي نحوه هر به دارند سعي هميشه آموزان دانش گونه اين كه بدانيد  بايد

 آن از كه سؤالي جواب در يا و كنند استفاده راحت كلمات از ردنك صحبت در كنند مي سعي مثالً. بگذارند

 آشكار لكنتشان خواهند مي كار اين با ها آن. دانند مي كه حالي در ،»دانيم نمي ما: «بگويند شود، مي ها

  .نشود

 يدبا كنند، مي دريـــافت خود ساالن هم طرف از آموزان دانش اين كه اذيتي و آزار مورد در معلمان اما و

 مي قرار تمسخر مورد خود دوستان طرف از مشكلشان خاطر به آموزان دانش اين از درصد 82 كه بدانند

 از بايد معلمان. دارد فرق ديگري با فردي هر كه بفهمانند را اين خود آموزان دانش به بايد معلمان. گيرند

 تا و كنند مي فكر ها آن دمور در و دهند مي گوش خوب دوستشان كردن صحبت هنگام كه آموزاني دانش

 به را فرهنگ اين آموزان دانش بين بايد. بياورند عمل به تقدير زنند، نمي حرف است نشده تمام حرفشان

 مورد در را مشخصي راهبردهاي بايد نهايت در و. بپذيرند هست كه طور همان را دوستشان كه بياورند وجود

  .كنند تعيين اه آن براي آموزان دانش گونه اين اذيت و آزار

 والدين و زبان شناس روان با مستمر طور به كه يابند مي دست ها هدف اين به موقعي بدانند، بايد معلمان

 طول در آموز دانش كردن صحبت الگوي در شده ايجاد تغيير هرگونه و باشند ارتباط در آموزان دانش اين

  .برسانند ها آن اطالع به را تحصيلي سال

  :Ĥخذم و منابع فهرست

  ,1372 بعثت، انتشارات.  رواني شناسي آسيب . حسين آزاد، ـ1

  ,1381 دوم، چاپ ساواالن، نشر مؤسسه تهران،. جواني و نوجواني مشكالت  ابوالقاسم، اكبري، ـ2
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  ,1367 جوان، نسل انتشارات. ها نااميدي و ها نگراني بر غلبه راه بهترين. محمدجعفر امامي، ـ3

  ,1372 فجر، چاپ مؤسسه. دوم جلد شناسي روان زمينه محمدتقي، براهني، ـ4

  ,1372 سال رهنما، انتشارات ،)ترجمه( ترس شناسي روان. علي بهرامي، ـ5

  ,1368 تبريز، تابش، چاپ گلبرگ، ريچارد نويسنده،. اضطراب. اهللا نصرت پورافكاري، ـ6

  ,1371 آزاده، راتانتشا ،)ترجمه( بيماري يا واكنش افسردگي. اهللا  نصرت پورافكاري، ـ7

 آزاده، انتشارات جزوفسكاستلو، و كاستلو تيموتي نويسنده،. نابهنجاري شناسي روان. اهللا نصرت پورافكاري، ـ8

1373,  

 بر تأكيد با اعالمي شناسي روان در درمان فرآيند و اضطراب مفهوم بررسي. عباس زرندي، رحمتي ـ9

  ,1373 ـ مشاوره و راهنماي در آن كاربرد  هاي زمينه

  ,1379 فردآراد، انتشارات. اضطراب بر غلبه. آذرميدخت سپهرخوي، ـ10

  ,1368 رشد، انتشارات. رواني بهداشت. سعيد شاملو، ـ11

 ـ دانشگاهي نشر مركز. تهران درماني روان و مشاوره هاي نظريه. غالمرضا ناصري، ـ عبدالـ آبادي، شفيع ـ12
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