
 با لکنت زبان در کودکان

چگونه برخورد کنيم؟



لکنت زبان چيست؟
طور  به که است اختاللي از عبارت و شود مي ديده نوجوانان و کودکان در که است تکلمي هاي اختالل ترين شايع جزء زبان لکنت 

 مي وجود به حروف روي مکث و صداها شدن طوالني کلمات، ناگهاني تکرار صورت به و ها، سيالب و کلمات تلفظ اداي در دايم يا موقت

يد
ٓ
 .ا

ديده اشکالي نوشتن و کلمات صحيح کردن بيان در و بوده طبيعي فکر، جريان و نيست کار در فلجي و عضوي اختالل زبان لکنت در 

 .شود نمي

که باشد همراه سر حرکات و فک و ها لب لرزش اندازه، از بيش مکث ها، پلک زدن برهم با است ممکن زبان لکنت  
ً
 تالش دليل به اکـثرا

 .است اضطراب از رهايــي براي فرد

است گونه دو به زبان لکنت:   

اوليه نوع شود مي لکنت دچار کودکي در تکلم به شروع هنگام از فرد که. 

ثانويه نوع فرد که  
ً
ن از بعد و کرده مي صحبت سليس و روان قبال

ٓ
 و سر در ظاهري  عالئم با همراه و است، شده لکنت دچار ا

.باشد مي صورت



غاز کودکي دوران از و اجتماعي –رواني است اي پديده زبان لکنت
ٓ
 .شود مي ا

ماند مي باقي بيشتر و است تر شايع پسرها در. 

 
ً
 .است همراه دستي چپ با غالبا

ابتال معرض در نيز فرزندان هستند، زبان لکنت دچار والدين که هايــي خانواده در 

مدن وجود به در تربيتي و عاطفي عوامل ولي .دارند  قرار
ٓ
 اهميت از زبان لکنت ا

.است برخوردار بيشتري 

نکات مهم در مورد لکنت زبان



علل لکنت زبان

خانواده در ناامني و تهديد احساس   

مدرسه و خانه در بدني هاي تنبيه   

مدن وجود به
ٓ
 مواجهه مانند محيطي شديد هاي محرک اثر در ناگهاني انفعالي حالت ا

 ... و شديد هاي ترس نزديکان، مرگ با

فيزيولوژيکي رشد از تر سريع کودکان از تعدادي در هوشي و احساسي رواني، رشد 
نها در زبان لکنت باعث و است تکلم و عضالني عصبي، هاي دستگاه

ٓ
 با که شود مي ا

.يابد مي بهبود خودبخود سن افزايش



درمان لکنت زبان 

  درمان،
ً
 .شود شروعبايد زودتر چه هر و است تدريجي و طوالني معموال

 حائز زبان، لکنت علت رفع در شناس روان و پزشک روان با مشاوره

.باشد مي مؤثر بسيار نيز درماني گـفتار و است اهميت



نحوه برخورد اولياء و مربيان با فرد مبتال

   :است الزم مربيان و اوليا
رامش مدرسه و خانه محيط در

ٓ
ورده وجود به او براي را امنيت و ا

ٓ
ور  اضطراب عوامل و ا

ٓ
فرين ترس و ا

ٓ
 .نمايند دور  را ا

،باشند داشته حوصله و صبر محبت. 

نمايند اجتناب او تمسخر و تنبيه و تحقير از. 

سف اظهار برايش نشده، قائل ارفاق او به نسبت
ٔ
 .نکنند اعمال تبعيض او عليه بر و ننموده تا

رام و شمرده را هايش حرف که بدهند فرصت او به
ٓ
 .کند بيان ا

کند کمک او به مورد اين در هيچکس که ندهند اجازه و کند بيان کامل طور  به را خود مطالب که بدهند فرصت او به. 

نمايد صحبت جمع حضور  در سپس و کند تمرين تنهايــي در که کنند تشويق را او. 

کند صحبت بلند صداي با و بخواند بلند صداي با را خود دروس که کنند تشويق را او. 

.باشد داشته فعال شرکت اجتماعات و ها جشن ها، بحث در کنند تشويق را او١.

خودش زبان لکنت به نه کند توجه بحث موضوع به جمع، در کردن صحبت يا و سئوال به دادن پاسخ هنگام که نمايند تفهيم او به٢.



 براي کودک که است هنگامي زبان، لکنت شايع خيلي موارد از

  مدرسه وارد بار اولين

.نمايد صحبت معلم حضور  در گردد مي مجبور  يا و شود مي


