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مقدمه
گر به نیازها و حیطه های تکاملی  کل زندگی فرد اس���ت. ا کودکی زیر بنایی برای  س���ال های ابتدای 
کودکانی س���الم تر، با قدرت تفکر و تعقل بیشتر و  کودکان در این دوران پاس���خ مناس���بی داده شود، 
گفتار، بل���ع و ارتباط از مهم ترین  مهارت ه���ای عاطف���ی و اجتماعی بهتری خواهیم داش���ت. زبان، 
حیطه های تکاملی اس���ت. زبان موهبت الهی برای برقراری عالی ترین رابطه انس���ان ها با یکدیگر 
است، رشد و تکامل زبان از دوران جنینی با شنیدن صدای مادر شروع شده و پس از تولد به نحو 
گفتار و زبان  گفتاردرمانی در مس���یر شناسایی زودهنگام اختالالت  کامل تری ادامه می یابد. نقش 
کتاب ارائه اطالعات و دانش الزم  و ارائه مش���اوره به موقع بس���یار حیاتی است. هدف از تدوین این 
برای پیش���گیری از اختالالت ارتباطی و بهبود بخش���یدن به موقع از س���وی خانواده ها اس���ت. این 
کودکان طبیعی  آموزش ه���ا می تواند برای برق���راری ارتباط صحیح و تصحیح روش ه���ای تغذیه ای 
کننده باشد. ضمن تشکر از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برای تدوین این بسته  کمک  نیز 
آموزشی خانواده محور، امید است این مجموعه بتواند برای پیشگیری از ایجاد اختالل، اصالح به 

کودکان طبیعی موثر باشد. هنگام اختالل و ارتقای تکامل 

دکتر علیرضا رئیسی
معاون بهداشت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
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کودکان سرزمین عزیزمان ایران گرامی  والدین و مراقبان 
این بس���ته برای اس���تفاده شما طراحی شده اس���ت. برقراری ارتباط و رس���اندن پیام جزو حقوق 
کالمی است یعنی ما با  اساس���ی هر انس���ان اس���ت. یکی از بهترین ابزارهای برقراری ارتباط، زبان 
کنیم و منظورمان، افکار و عقایدمان  کلمه ها و جمله ها می توانیم نیازهایمان را اعالم  استفاده از 
کودکان نیازهایش���ان را از طریق ایما  را ب���ه دیگران برس���انیم و منظور و عقای���د دیگران را بفهمیم. 
کردن ش���ما و حرف زدن اعالم می کنند. اما ممکن است مشکالت  و اش���اره، نش���ان دادن، لمس 
کودک  که مانع از حرف زدن یا برقراری ارتباط مناسب  گفتار و زبان و اختالالتی وجود داشته باشد 
کاهش و یا حذف اشکاالت و اختالالت ارتباط، زبان،  کمک به پیشگیری یا  شود. این بسته برای 
که رشد طبیعی  کودکانی  کودکان طراحی ش���ده اس���ت. همچنین این مجموعه برای  گفتار و بلع 
که چگونه بهترین  کودک آموزش می دهد  دارند قابل اس���تفاده اس���ت، زیرا به والدین یا مراقبان 
کاماًل به همکاری ش���ما والد یا مراقب  کار ببرند. اثربخش���ی این بس���ته  کودک را به  روش ارتباط با 
که در صورت وجود مش���کل جدی در رشد ارتباط،  گرامی وابس���ته اس���ت. الزم به یادآوری اس���ت 
کودک نباید ل���زوم مراجعه به متخصصان مورد نیاز  گفت���ار و بلع )دهانی و دهانی- حلقی(  زب���ان، 
کنی���م. در صورت مراجعه به  گفتار و زب���ان )گفتار درمانگران( را فراموش  به ویژه آسیب شناس���ان 
گفتاردرمانی، این بسته می تواند  متخصصان و ش���روع برنامه های درمان پزشکی، توان بخشی و 
کمکی مورد استفاده ش���ما قرار بگیرد. در صفحه ی بعد رنگ های راهنمای استفاده از  به ش���کل 
کودکی تا  که در شش حوزه  رش���د پیش زبانی )مربوط به نوزادی و اوایل  بس����ته آورده ش���ده است 
کودک هن���وز نمی تواند حرف بزند یا اوایل حرف زدن اس���ت(،  که  18 ماهگی اس���ت یعن���ی زمانی 
رشد اولیه زبان )در این بسته از 18 ماهگی تا 5 سالگی را شامل می شود(، درک شنیداری )یعنی 
گفتاری  گفته می ش���ود(، تولید و تلف���ظ صداهای  کودک  که به  کلمه ه���ا و جمله هایی  فهمی���دن 
گفتار او قابل فهم است(، ناروانی های  گفتاری را چگونه تلفظ می کند و آیا  )یعنی کودک صداهای 
کودکان طبقه بندی ش���ده اس���ت. ش���ما می توانید برحسب  گفتار و لکنت، بلع و تغذیه نوزادان و 
کدام حوزه را می خواهید ارتقاء دهید و تقویت  کدام حوزه دچار مشکل است یا  کودک در  که  این 

کنید صفحه مربوطه را به راحتی از رنگ راهنمای باالی صفحه بیابید. 
گفتار بلع آورده شده است.  در ابتدای بس���ته چک لیست های رش���د مهارت های ارتباط، زبان، 
کودکتان را در نظر بگیرید و مهارت های س���نی او را با جداول تطبیق دهید. سپس  س���ن تقویمی 

کودک این عالیم هشدار را نشان  گر  که زیر هر جدول آورده شده ببینید. ا عالیم هشدار یا خطر را 
کاهش  کنید تا بتوانید در پیشگیری یا  می دهد الزم است بر اساس رنگ به حوزه مربوطه مراجعه 
گفتاردرمانی نیست  که این بسته جانشین متخصص  کنید. به خاطر داشته باشید  کمک  عالیم 
گفتاردرمانی می تواند  کردن یا مراجعه به متخصص  کنار مش���ورت  و فقط به ش���کل تکمیلی و در 
کودک طبیعی دارند و فق���ط می خواهند برای ارتقاء و  که  کند. البته برای خانواده های���ی  کم���ک 
کنند مراجعه به  کودکش���ان از این بس���ته اس���تفاده  گفتار و بلع  تقویت مهارت های ارتباط، زبان، 

گفتاردرمانی اختیاری است.

گفتار و لکنت ناروانی های 

گرامی والدین 
کلمه آش���نایید؟ ما به عنوان  کلمه »لکنت« مواجه ش���ده اید. اما چ���ه قدر با این  کن���ون با  حتم���ًا تا
که مادری به همراه فرزن���دش وارد اتاق درمان  گفتاردرمانگ���ر، باره���ا با این صحنه مواجه ش���ده ایم 
می شود و هنگامی که درباره مشکل اصلی فرزندش از او می پرسیم، با کلمه لکنت مواجه می شویم. 
اما پس از برقراری ارتباط با کودک و انجام مصاحبه و ارزیابی های اولیه، متوجه می شویم که کودک 
کلمات  کلمه لکنت را به جای این  دارای اختالل زبانی یا اختالل تلفظ اس���ت و والدین به اش���تباه 
گاهی از لکنت و معنای واقعی آن برای والدین امری بس���یار مهم است. ما در این  کار می برند. آ به 
کودکان از جمله ناروان���ی طبیعی و ناروانی  گفتار  بخ���ش قصد داریم ش���ما را با تعریف ناروانی ه���ای 
که با مطالعه  غیرطبیعی مانند لکنت، علت آن و سایر مسائل مربوط به آن آشنا سازیم. امید است 
گیرد تا بتوانید در  این بس���ته مداخله محور، دیدگاهی صحیح و جامع در ش���ما والدین عزیز شکل 

کودک دارای لکنت، اقدامات الزم و درست را انجام دهید. برخورد با 

تعریف برخی از عالیم
کشیده گویی  کلمه،  کل  کلمه یا  ناروانی طبیعی: ناروانی طبیعی همان تکرارهای ساده بخشی از 
گاهی در  که  آهنگی���ن، بازگویی اصالحی و میان پرانی صداها، مکث، یا س���ایر حالت هایی اس���ت 
کثر  گفتار طبیعی ایجاد می ش���ود و به اصطالح عامیانه به »تپق زدن« معروف اس���ت. این امر در ا
کودکان در محدوده س���نی 1/5 الی 6 س���الگی )اغلب در 2 الی 3/5 سالگی( قابل مشاهده است. 
گفتار خود  گفتار و زبان دوره ای از ناروانی را در  کودکان همزمان با رش���د  بنابراین تعداد زیادی از 
کار  کلم���ه یا عبارت را تک���رار می کنند. این  تجرب���ه می کنن���د. در این حالت آنها معمواًل بخش���ی از 
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کلمه )من من نا  در ابت���دای جمله و معمواًل یک بار در هر جمله اتف���اق می افتد. اصواًل تمام 

ً
کث���را ا

م���ن می رم( یا عبارت )من می خوام م���ن می خوام من میخوام برم( را تکرار می کنند. آنها معمواًل 
گاهی حرفشان  کننده مثل »ِا« » ِام« اس���تفاده می کنند و در بین صحبت هایش���ان  از صداهای پر 
کودکان در هر سنی ممکن است مقداری ناروانی داشته باشند، اما در  را ناتمام می گذارند. همه 
که هیجان زده و خس���ته هستند و یا استرس دارند میزان این ناروانی ها بیشتر می شود.  مواقعی 
که از دیگران س���ؤالی می پرس���ند و یا می خواهند به س���ؤال دیگران  همچنین ممکن اس���ت وقتی 
پاس���خ دهند ناروانی ها افزایش یابند. ناروانی طبیعی ممکن اس���ت تا مدتی مثاًل چند روز یا چند 
کودکان دارای ناروانی طبیعی از ناروانی  کند و س���پس محو شود. انتظار می رود  هفته ادامه پیدا 
کردن و یا خجالت کشیدن به آن نشان ندهند.  کنش خاصی مانند تعجب  گاه نباشند، و وا خود آ
کنند.  والدین هم ممکن است به این نوع از ناروانی ها توجهی نشان ندهند و خیلی عادی رفتار 
کودک و ناروانی طبیعی  گفتاری  که برخی از والدین نگرانی غیرضروری نسبت به رشد  در صورتی 
گفتار و زبان )گفتاردرمانی(  او داش���ته باش���ند می توانند جهت ارزیابی بیش���تر به آس���یب ش���ناس 

مراجعه نمایند. 
لکنت: تالش کودک برای یادگیری صحبت کردن و استرس های طبیعی دوران رشد ممکن است 
که با وقفه های بیش  عاملی برای ش���روع ناروانی غیرطبیعی یا لکنت باشد. لکنت اختاللی است 
کشیده گویی یا  گفتار ظاهر می ش���ود. این وقفه ها ممکن اس���ت به صورت تکرار،  از حد در جریان 

قفل)گیر( باشند:
ک(  ک(، تکرار هجاها )مانند: مس...مس...مسوا تکرار: تکرار صداها )مانند : م...م...م...مسوا

کلمات تک هجایی )مانند: من...من...من آب میخوام(. و یا تکرار 
ک یا دیییییییییییروز(. کشـــیده گویی: کش���یده گویی صداها )مانند ِم�ِ ِ ِ ِ ِ س���وا

ک یا دددددددد...دیروز(. قفل)گیر(: قفل در جریان هوا یا صداسازی )مانند مممممم....مسوا
که  ک���ه با لحظات وقوع لکنت مواجه می ش���ود، ب���رای رهایی از این حال���ت، تالش می کند  کودک���ی 
گردن و یا  کلمه ها و یا حرکت ه���ای اضافی )در ناحیه صورت،  کلمات، با تولید صداها،  حی���ن بیان 
کند یا با سرعت از موقعیت های استرس زا عبور  حتی دست ها و پاها(، آنها را با فشار بیشتری بیان 
کم سن و  کودک  کردن را بر روش های پیش���ین ترجیح می دهد.  گاهی نیز اجتناب از صحبت  کند. 
که با لکنت و سختی های آن مواجه شود! این حالت ها باعث ایجاد کالفگی،  سالی را درنظر بگیرید 
که در صورت باقی ماندن  گفتن این نکته الزم است  کودک خواهد شد.  درماندگی و حتی ترس در 

کودک بزرگتر شود، این احساسات و نگرش های منفی بیشتر خواهد شد.  لکنت، هر چه 

گی های ناروانی طبیعی و سطوح مختلف لکنت دوران رشد ویژ
نوع ناروانی و 

احساسات و نگرش هارفتارهای وابستهعالیم اصلیلکنت

کلمه؛ ناروانی طبیعی کمت���ر ناروانی در 100  10مورد یا 
گاهی و نگرانیوجود نداردغالبًا تکرار، میان پرانی و بازگویی عدم آ

لکنت مرزی
کلمه؛  11مورد یا بیشتر ناروانی در100  
کش���یده گویی بیش از  وقوع تک���رار و 

بازگویی و میان پرانی
گاه���ی وجود ندارد ول���ی  گاه  ن���اآ غالب���ًا 

کامی اندک همراه با نا

تکراره���ای س���ریع و نامنظ���م و ب���روز لکنت آغازین
نشانه های گیر

رفتاره���ای ت���الش ب���رای رهایی 
از لکنت به ص���ورت پلک زدن و 
افزایش زیر و بمی و بلندی صدا

گاه���ی از ناروان���ی ب���ا اب���راز  آ
کامی نا

گیر)مسدود شدگی جریان هوا( توأم لکنت بینابینی
نگران���ی رفتارهای رهایی و اجتناببا تکرار و کشیده گویی کام���ی،  نا ت���رس، 

)تشویش( و شرمساری

گیره���ای طوالن���ی همراه با س���فتی و لکنت پیشرفته
لرزش

رفتاره���ای رهای���ی و اجتناب با 
درجه بیشتر

نگران���ی  کام���ی،  نا ت���رس، 
و  )تش���ویش(، شرمس���اری 

گاهی منفی خودآ

گفتار و زبان  که خیلی دیر به آسیب ش���ناس  گزارش می دهند  کودکان دارای لکنت اغلب  والدین 
کودک ش���ما در معرض خطر بیشتری  که  ارجاع داده ش���ده اند. بعضی از عوامل نش���ان می دهند 
برای مزمن شدن لکنت قرار دارد. شما می توانید با مطالعه عوامل خطر، درمان را به موقع شروع 

کنید. در ادامه این عوامل معرفی می شوند.

گذشته است که از شروع لکنت  1. مدت زمانی 
گر از  گذش���ته از ش���روع لکنت نقش بسیار تعیین کننده ای در اس���تمرار اختالل دارد. ا مدت زمان 
گذشته باشد و هیچ پیشرفتی مشاهده نشود، احتمال مزمن شدن  شروع لکنت 15 ماه یا بیشتر 
گر درمان تا 15 ماه پس از ش���روع لکنت آغاز ش���ود،  کلی ا لکنت افزایش بیش���تری می یابد. به طور 

شانس بهبودی بسیار باالتر است.
کودک بالفاصله شروع  که هر یک از موارد زیر مشاهده شوند، توصیه می شود درمان   در صورتی 

شود:
کودک از لکنت رنج می برد. 	 
کودک به دلیل لکنت، تمایلی به برقراری ارتباط ندارد )مثاًل به هنگام بروز لکنت از ادامه حرف 	 
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زدن منصرف می ش���ود و یا از ش���ما می خواهد که به جای او حرف بزنید(.نا

کودک خلق و خوی حساس و زودرنجی دارد.	 
کودک نگران هستند. 	  گفتار  والدین در مورد 

کودکان اثرات منفی می گذارد، توصیه می ش���ود  که لکنت روی ارتب���اط و زندگی  ب���ا توجه ب���ه این 
کودکان زیر ش���ش س���ال مؤثرتر از  کودک به مدرس���ه درمان انجام ش���ود. درمان در  تا قبل از ورود 

کودکان باالی شش سال است. 

2. تاریخچه خانوادگی
که لکنت می کنند،  کودکانی  که لکنت به ارث میرس���د. حدود 60 درصد از  ش���واهدی وجود دارد 
کودک وجود داشته  که سابقه لکنت مزمن در خانواده  سابقه خانوادگی لکنت دارند. در صورتی 

کردن ادامه دهد، 65% است.  کودک به لکنت  که  باشد، شانس این 

3. جنسیت
آس���ان ترین و یکی از مهمترین عوامل پیش بینی کننده اس���تمرار لکنت، جنس���یت است. پسران 
بیش���تر از دختران مبتال به لکنت می شوند. احتمال ماندگاری لکنت در پسران بیشتر از دختران 

می باشد.

4. تاریخچه لکنت
کامل بدون درم���ان بهبود پیدا  که ش���روع به لکن���ت می کنند به ط���ور  کودکانی  تع���داد زی���ادی از 
که به طور طبیعی خوب می ش���وند، معمواًل ش���دت لکنتش���ان ت���ا پایان یک  کودکانی  می کنن���د. 
گذشت یک سال از شروع لکنت،  که بعد از  کاهش می یابد. در صورتی  س���ال بعد از ش���روع لکنت 
کاهشی در تعداد تکرارها، تعداد واحدهای هر تکرار »مثاًل بی بیا به جای بی بی بی بیا«، قفل ها 
کش���یده گویی ها خصوص���ًا در 3 ت���ا 6 ماه پایانی به طور واضح مش���اهده نش���ود، بهتر اس���ت به  و 

کنید. گفتار و زبان )گفتاردرمانی( مراجعه  آسیب شناس 

5. سن شروع لکنت
ش���روع دیرهنگام لکنت می تواند دلیلی بر نیاز به خدمات درمانی باش���د. شروع دیرهنگام لکنت 
در پس���ران تقریبًا بعد از س���ومین س���ال تولدش���ان اس���ت در حالی که در دختران بعد از س���ن 34 
گر اولین عالیم لکنت بعد از س���ن 4 یا 5 س���الگی مش���اهده ش���ود  ماهگی اس���ت. برخی معتقدند ا

شانس ماندگاری لکنت بدون درمان، زیاد است.

گفتار 6. اختالالت تلفظ 
کلمه ها را داشته باشد، بهتر است با مراجعه به  کودک عالوه بر لکنت، اختالل تلفظ صداها یا  گر  ا

موقع به درمانگر، هر دو اختالل تحت درمان قرار بگیرند.

7. مهارت های زبانی 
کودک مهارت های زبانی باالیی داش���ته باش���د و یا اختالل در زبان داش���ته باش���د  که  در صورتی 
که با چنین شرایطی رو به رو شدید به آسیب شناس  ممکن است لکنت او باقی بماند. در صورتی 

کنید تا مدیریت درستی برای درمان لکنت انجام شود. گفتار و زبان )گفتاردرمانگر( مراجعه 

8. شدت لکنت
گر والدین نگران وضعیت  کنند. ا که ناروانی طبیعی دارند نیاز نیست به درمانگر مراجعه  کودکانی 
کودک  گر  کنند. ا کودک خود هس���تند می توانند با مراجعه به درمانگر، مش���اورات الزم را دریافت 
لکنت خفیفی دارد، والدین باید مش���اورات و دستورالعمل های ذکر شده در بخش قبل را رعایت 
کودک  گذش���ت 6 هفته یا بیش���تر از اج���رای این موارد توس���ط والدی���ن، لکنت  گ���ر بعد از  کنن���د. ا
که لکنت  کودکانی  کنن���د.  گفتار و زب���ان )گفتاردرمانی( مراجعه  باق���ی ماند باید به آسیب ش���ناس 
کنند. در زیر توصیه های ساده برای  گفتار و زبان مراجعه  شدید دارند باید فوراً به آسیب شناس 
کودکان برای هدایت و راهنمایی والدین و مراقبان در انجام  گفتار در  مواجهه با لکنت یا ناروانی 

کنش های درست آورده شده است. وا

لکنت چیست؟
که در جریان طبیعی  لکنت زمانی ایجاد می شود 
گهانی و غیرطبیعی به واس���طه  گفت���ار وقف���ه ای نا
کش���یده گویی  کلمات،  تک���رار صداه���ا، هجاه���ا و 
کلم���ات و قفل ش���دن دهان  صداه���ا، هجاه���ا و 
ایجاد شده و گاهی مواقع با رفتارهای همراه نظیر 
کوبیدن و پلک زدن همراه اس���ت. اولین عالیم  پا 
ک���ودک  آن معم���واًل در اولی���ن س���ال های زندگ���ی 

کودک در حال رشد است، مشاهده می شود. که زبان  درست زمانی 
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ناروانی طبیعی چیست؟
کودکان در س���نین بی���ن 18 ماهگی تا 3  این 
کلمات و صداها را  کلمات، بخشی از  سالگی 
 در ابتدای جمله 

ً
کثرا کار ا تکرار می کنند. این 

و معمواًل یک بار در هر جمله اتفاق می افتد. 
کمتر دیده  کودکان دارای ناروانی طبیعی  در 
کلم���ات را  ک���ه صداها و بخش���ی از  می ش���ود 

کلمه )من من من می رم( یا عبارت )من می خوام، من می خوام، من  کنند. در عوض تمام  تکرار 
ک���ودکان دارای ناروانی طبیعی از ناروانی خود  که  می خ���وام ب���رم( را تکرار می کنند. انتظار می رود 

گاه نباشند.  آ

کودکت���ان  دان���ش خ���ود را در م���ورد لکن���ت 
افزایش دهید.

کودکتان مبتال به لکنت می ش���ود، شما  وقتی 
بای���د درب���اره روان ح���رف زدن و رش���د لکن���ت 
کنید تا بتوانی���د تصمیمات حمایتی  مطالع���ه 
که دانش درس���ت و  خوب���ی بگیری���د. والدینی 
کافی در مورد لکنت داش���ته باشند می توانند 
کاهش و درمان لکنت  نقش فعال و مؤثری در 

کنند.  ایفا 

باورهای درست و نادرست در مورد لکنت

باورهای درستباورهای نادرست

بین لکنت و هوش هیچگونه ارتباطی وجود ندارد.افراد مبتال به لکنت باهوش نیستند!

اس���ترس باعث لکنت نمی ش���ود ام���ا می تواند باعث تش���دید لکنت استرس باعث لکنت می شود!
کودک می شود. شود. لکنت باعث ایجاد استرس در 

گرفته  ک���ردن و ی���ا ش���نیدن ی���اد  لکن���ت ب���ا تقلی���د 
می شود!

لکن���ت با تقلید ایجاد نمی ش���ود. س���ابقه خانوادگ���ی، بدعملکردی 
عصبی و ... می توانند در به وجود آمدن لکنت حائز اهمیت باشند.

کردن  گفت���ن »ی���ک نفس عمی���ق قبل از صحب���ت 
کن« س���ودمند  بک���ش« و » قب���ل از حرف زدن فکر 

است!

گفتار  کار به بدتر شدن این پدیده می انجامد زیرا فرد نسبت به  این 
خود حساس تر می شود.

کودک بگوییم »درست حرف بزن«  بهتر اس���ت به 
یعنی به او تذکر دهیم.

گاه بابت لکنت تذکر  کار به بدتر ش���دن لکنت می انجامد. هیچ  این 
ندهید و سرزنش نکنید.

لکنت می تواند بهبودی خود به خودی داشته باشد.
کودکان بهبودی در 12 تا 18 ماه بعد از آغاز لکنت اتفاق می افتد. با افزایش س���ن و مدت  کثر  در ا
کودکانی  کاهش می یابد. همچنین  گذش���ته از آغاز لکنت احتمال بهبودی خود به خودی  زمان 
که احتمال  کودکانی  که لکنت مزمن دارند، شدت لکنت آنها در طی زمان ثابت است. در مقابل، 
کاهش قابل توجهی در میزان لکنت طی اولین س���ال بعد از آغاز  بهبودی خود به خودی دارند، 

لکنت خود نشان می دهند و این الگوی بهبودی طی زمان ادامه می یابد. 
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کاه���ش و افزای���ش  ش���ما نق���ش مؤث���ری در 
کودکتان دارید. شدت لکنت 

ک���ودک دخال���ت  گفت���ار  والدی���ن معم���واًل در 
کودک  می کنند و درخواست   های بیشتری از 
گون���ه رفتاره���ا می توان���د باعث  دارن���د. ای���ن 
تش���دید و مزم���ن ش���دن لکن���ت فرزندش���ان 
گونه ای دیگر با  ش���ود. بهتر اس���ت والدین به 
کودکشان حرف بزنند و تغییراتی را در محیط 

کنند. برای مثال، از س���رعت آهس���ته و طبیعی به  گفتار را تقویت  ارتباطی به وجود آورند تا روانی 
کنند.  کودک استفاده  هنگام مکالمه با 

اضطراب شما ممکن است باعث افزایش 
لکنت و ماندگاری آن شود.

گونه نگران���ی و اضط���راب والدین درباره   ه���ر 
کودک  لکن���ت ممک���ن اس���ت به آس���انی ب���ه 
منعکس شده و باعث افزایش شدت لکنت 
کودک ش���ود. همچنین خانواده ها در مورد 
گناه می کنند،  لکنت فرزندانش���ان احساس 
کار اش���تباهی را انجام  که یک  زیرا معتقدند 
ک���ه باع���ث ش���ده این مش���کل به  داده ان���د 

کند و مانع از مش���ارکت فعال شما در  وجود آید. این احساس���ات می تواند ذهن ش���ما را مش���غول 
درمان شود. 

کودکان دارای لکنت خلق و خوی  بس���یاری از 
حساسی دارند.

گی های خلق و خو نظیر حساسیت و عاطفی  ویژ
ب���ودن ممکن اس���ت لکنت را تش���دید ی���ا حفظ 
کودکان ممکن اس���ت نسبت به لکنتشان  کند. 
کنش منفی نش���ان  دهند. این موضوع باعث  وا
می ش���ود به جای بهبود مش���کل، وضعیت بدتر 
 ش���ود. والدین باید از مش���اجره ی���ا مکالمه بلند 
گفتار  که در ه���ر حالت به  کنند و به او اطمین���ان خاطر دهند  کودک پرهی���ز  گو با  گف���ت و  هن���گام 

گوش می دهند.  کودکشان 

کنید. کودکتان، صرف نظر از شیوه حرف زدن او توجه  گفتار  به محتوای 
کنید. 	  گفتارش به او توجه  کودک لکنت می کند حرف او را تکمیل نکنید و تا پایان  وقتی 
گوش دادن به حرف هایش لذت می برید.	  که از  کند  کودک باید احساس 

   



15 14

ت
کن

 و ل
تار

گف
ی 

ها
ی 

وای
نار

حور
-م

ده 
نوا

خا
ی 

شـ
بخ

وان
ه تــ

سـت
ب

ت
کن

 و ل
تار

گف
ی 

ها
نی 

روا
نا

کودکتان بردارید. فشار زمانی را از روی 
کودکت���ان ب���رای پاس���خ دادن به  ک���ه  زمان���ی 
س���ؤاالت پیچیده تالش می کند یا می خواهد 
حرف���ی بزند، اما ش���ما ب���رای رفتن ب���ه جایی 
عجل���ه دارید، فش���ار زمانی افزای���ش می یابد. 
ک���ه خواه���ر و ب���رادرش منتظرن���د ت���ا  زمان���ی 
نوبتش���ان ش���ود و او دارد ح���رف می زن���د، و یا 

که تند حرف می زند، فش���ار زمانی افزایش می یابد. ش���ما چنان  ک���ودک با فردی صحبت می کند 
کاهش دهید، آن وقت حرف زدن بدون لکنت  چه بتوانید برخی عوامل از جمله فش���ار زمانی را 

کودک امکان  پذیر می شود.  برای 

کودکتان از سرعت آهسته  برای حرف زدن با 
کنید. و در عین حال طبیعی استفاده 

کودکتان از س���رعت  گ���و ب���ا  گفت و  ب���ه هن���گام 
آهسته و طبیعی استفاده کنید. شما می توانید 
گفتار از مکث های بیشتر  کاهش س���رعت  برای 
کمی  کلمه ها را  کنید یا  کلمه ها اس���تفاده  بین 
کنید. می توانید برای  کش���یده و آهنگین بیان 
ک���ردن از  کی���د بیش���تر روی آهس���ته صحبت  تأ
کنید )م���ا هم مثل  ک پش���ت اس���تفاده  نماد ال
که  که یواش یواش راه میره یواش یواش حرف می زنیم(. به یاد داشته باشید زمانی  ک پش���ته  ال

کاهش می یابد.  کودک  کنند، لکنت  والدین به ویژه مادر آهسته تر صحبت 

ک���ودک آم���وزش  ک���ردن را ب���ه  آس���ان تر صحب���ت 
دهید.

کودک می گوید به یک  که  شما می توانید آن چه را 
کردن  کنید و آسان تر صحبت  شیوه  آهسته تر بازگو 
را ب���ه او نش���ان دهی���د. جم���الت به کاربرده ش���ده 
کنید یا  کودک را با سرعت آهس���ته تر تکرار  توس���ط 
که می گوید به ش���یوه ای آسان تر و  کودک آن چه را  کار باعث می ش���ود  گس���ترش دهید. این  آن را 

راحت تر بشنود. 

کنید. کمتری استفاده  کودک از سؤاالت  برای برقراری ارتباط با 
کردن ه���ای پی در پی  کنید از س���ؤال  س���ؤال پرس���یدن یک بخش عادی زندگیس���ت ولی س���عی 
کنید. می توانید به جای سؤال پیچ  کنید. شما باید جایگزینی برای سؤاالت خود پیدا  خودداری 

کنید و در مورد آنها نظر دهید. کودکتان را توصیف  کارها و فعالیت های  کردن، 
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و  کلمه ه���ا  از  ک���ودک  ب���ا  صحب���ت  هن���گام 
جمله های مبهم استفاده نکنید.

کودک مبهم  گاهی اوقات مکالم���هٔ والدین با 
کلمه چندین بار اس���تفاده  می باش���د و از ی���ک 
می شود. برای مثال: »آن چیز را آن جا بگذار و 
من آن یکی را روی آن می گذارم«، یا »می تواند 
پهلوی آن یکی آن جا باش���د«. به نظر می رسد 

کلمه های خاصی قرار می گیرد  کلمه های بی محتوا یا  کودکان تحت تأثیر  گفتار برخی از  که روانی 
کلمه های پرمحتوا،  کودکتان از  کردن با  که نیاز به جبران معنی دارند. ش���ما باید هنگام صحبت 
کنید. مثاًل »من ماشین آبی ام را در ایس���تگاه پمپ  بنزین  با معنی، درس���ت و مناس���ب اس���تفاده 

کردم«.  گذاشتم«، »ماشین را پشت سر یک وانت پارک 

 به 
ً

کامال کودکتان حرف میزند،  ک���ه  زمانی 
گوش دهید. او 

گ���وش نکنید،  کودکتان  گفت���ار  گر ش���ما ب���ه  ا
کن���د تا توجه  ممکن اس���ت تالش بیش���تری 
کن���د. بنابرای���ن، احتمال بروز  ش���ما را جلب 
کاماًل  لکن���ت بیش���تر می ش���ود. توجهت���ان را 
گوش باشید.  کنید و س���راپا  کودک  معطوف 
کار باعث می ش���ود تا فش���ار زمانی برای  این 
کودک برداش���ته شود و با  حرف زدن از روی 

کند. آرامش بیشتری صحبت 

گوش  ک���ودک  ک���ه نمی توانی���د ب���ه  هنگام���ی 
کنید. کنید، برای او زمان سکوت تعیین 

گزارش می کنند زمانی که با  بس���یاری از والدین 
گو با  گفت و  تلفن صحبت می کنند ی���ا در حال 
ک���ودک ناروان تر  گفتار  یک بزرگس���ال هس���تند، 
می ش���ود. بهت���ر اس���ت » زمان ه���ای س���کوت« 
ک���ه نمی توانید ش���نونده مؤثری  را ب���رای وقتی 
گزینه های خوب���ی برای زمان  باش���ید، تنظی���م نمایید. فعالیت های���ی نظیر موارد زی���ر می توانند 

سکوت باشند:
کودکتان یکی از فیلم های مورد عالقه خود را ببیند.	  اجازه دهید 
کند.	  کتاب ها نگاه  اجازه دهید به 
به او بگویید نقاش���ی کند یا بی س���روصدا با اس���باب بازی هایش بازی کند. 	 

کودکتان داشته باشید. تماس چشمی مناسبی با 
کنید.  کودک قرار بگیرید و به او نگاه  گفت و گو هس���تید، هم س���طح  کودک در حال  که با  هنگامی 
کودک ش���ما ب���ه هنگام حرف زدن احس���اس آرامش  که  برقراری تماس چش���می باعث می ش���ود 
کردن و درهم  بیشتری داشته باشد. همچنین تماس چشمی مناسب مانع از همزمان صحبت 

شدن صحبت ها می شود. 
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کودکت���ان  نوبت گی���ری در ح���رف زدن را ب���ه 
آموزش دهید.

که حرفش���ان قطع می ش���ود و  ک���ودکان زمانی 
حرف دیگ���ران را قطع می کنند، بیش���تر لکنت 
که نوبت گیری شکل می گیرد،  می کنند. زمانی 
کودک افزایش می یابد. ش���ما باید  گفتار  روانی 
کودکت���ان آم���وزش دهی���د.  نوبت گی���ری را ب���ه 

کنون  که ا کنید  آموزش ابتدا باید در بازی و س���پس در مکالمات انجام شود و به یکدیگر یادآوری 
کردن از یک  گوش دهد. اس���تفاده  کس���ی اس���ت و تا پایان یافتن نوبت او، نفر دوم باید  نوبت چه 

کسی است، مفید می باشد.  کند نوبت چه  که مشخص  نشانه )مثاًل یک عروسک( 

بین نوبت های مکالمه ای از مکث های 
کنید. دو ثانیه ای استفاده 

کودک دارای  کردن با  به هنگام صحب���ت 
کنید.  لکنت از مکث دو ثانیه ای استفاده 
کودک پاس���خ دهید در  که به  قب���ل از این 
ذهنتان تا دو بشمارید )مکث دوثانیه ای 
کار باعث می ش���ود  داش���ته باش���ید(. این 
ک���ه اعضای خان���واده زمان بیش���تری بین 
نوبت ه���ا داش���ته باش���ند و فش���ار زمان���ی 

کاهش یابد.  هنگام ارتباط 

و  پیچی���ده  پاس���خ  نیازمن���د  ک���ه  تی  س���ؤاال
کنید. طوالنی هستند را محدود 

ک���ودکان از جمله ه���ای پیچی���ده  ک���ه  زمان���ی 
و طوالن���ی ب���رای پاس���خ به س���ؤاالت اس���تفاده 
می افت���د.  اتف���اق  بیش���تر  لکن���ت  می کنن���د، 
که س���ؤال می پرس���د، منتظر پاس���خ  ش���خصی 
ک���ودک بای���د زمان���ی را صرف پ���ردازش  اس���ت. 
کند. بنابراین هر  س���ؤال و فرمول بندی جواب 
کودک دشوارتر می شود  چه سؤال به جواب پیچیده تری نیاز داشته باشد فرمول بندی آن برای 
که به  و احتمال وقوع لکنت را زیاد می کند. والدین می توانند از س���ؤاالت بله/خیر و یا س���ؤاالتی 

کنند. کوتاه نیاز دارند، استفاده  پاسخ های 

کلمه های  کودکتان از  کردن با  هنگام صحبت 
کنید. کوتاه استفاده  ساده و جمله های 

ک���ه والدی���ن از زبان پیچی���ده ای برای  هنگامی 
ک���ودک اس���تفاده می کنند،  برق���راری ارتباط ب���ا 
ت���ا خ���ود را  کن���د  ک���ودک ممک���ن اس���ت س���عی 
کارگیری جمله ها  کند و با به  هم س���طح والدین 
کلمه های س���خت به رقابت با آنها بپردازد. به  و 

کنید: مثال های زیر توجه 
کودک: »بابا روی این تخت می خوابد؟« مثال یک: 

مادر: »بله، او خیلی خسته است. همین جا می خوابد.«
کودک: »بابا روی این تخت می خوابد؟« مثال دو: 

م���ادر: »بل���ه، بابا این تخت را هفته پیش به همراه دایی محس���ن از فروش���گاه بزرگ���ی خرید، این 
تخت رو خیلی دوست داره، همین جا می خوابه.«
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کودکت���ان نا  ی���ک زم���ان مخص���وص را ه���ر روز ب���رای 

اختصاص دهید.
زمان مخصوص ش���امل یک بازی 15 ت���ا 20 دقیقه ای 
کند  ک���ودک باید انتخاب  می باش���د. در طی این زمان 
در مورد چه چیزی حرف بزند و یا با چه وسایلی بازی 
کند. والدین باید از رهبری کودک پیروی کنند و به طور 
کودکان دارای  کنند. برای بسیاری از  کامل به او توجه 
گذراندن زمان مخصوص با والدین ترجیحًا در  لکن���ت 
گفتارش���ان شود.  صبح می تواند موجب تقویت روانی 

والدین می توانند در حین زمان مخصوص از س���رعت آهس���ته طبیعی، نوبت گیری، و استفاده از 
کنند. کودک استفاده  گفتار  کوتاه برای تقویت روانی  جمله های 

کنید. کودک را جلب  کنید و توجه  کودک توجه  به 
ک���ه می توانی���د ب���رای برق���راری ارتباط و  تکنیک های���ی 

کنید:  کودک استفاده  جلب توجه 
کنید و سپس 	  کنید، اسم او را صدا  کودکتان را لمس 

که  کند، قبل از این  کودک به شما نگاه  کنید تا  صبر 
کنید. کلمه دیگری بیان 

کاره���ای مرموزانه، تعجب آور و ش���ادی بخش انجام 	 
کنید. کودک را به خود جلب  دهید تا توجه 

کودک 	  کودک اهمیت دارد. لذا والدین نیز باید به  حاالت چهره شما به همان اندازه حاالت چهره 
نگاه کنند، و با خوشرویی بیشتری با کودک برخورد کنند.

کودک تش���ویق شود به چهره 	  گر امکان دارد وس���ایل بازی را جلوی صورت خودتان بگیرید تا  ا
کند. شما نگاه 

کنید. کودکتان را تشویق  کارهای  حرف زدن و 
کالم���ی مثبت برای  گر ش���ما به درس���تی از تقویت های  ا
کاهش لکنت  کنی���د، می توانید ب���ه  کودکتان اس���تفاده 
کنی���د. از تکنیک های زیر می توانید برای تقویت  کمک 

کنید: کودکتان استفاده  کالمی 

کید بر آن چه  کودک پاس���خ دهید و در برخی موارد تکرار با تأ ش���ما باید به تمامی نظرات و سؤاالت 
کودک گفته است مفید واقع می شود. برای مثال، کودک: »بابام سوار این دوچرخه می شه«. مادر: 

»بله بابات سوار این دوچرخه می شه«.
گوس���فندها  که تمامی اون  کنید. برای مثال، »می بینم  کودک را توصیف و تش���ویق  فعالیت های 
را ب���ه مزرعه بردی، حاال همه اونها می توانند عل���ف بخورند. این فکر خوبی بود«. از تمجیدهای 

معمولی و منفعل مثل: »پسر خوب، تو زرنگی« استفاده نکنید.

کنید. کودکتان انتخاب  سبک تربیتی درست را برای 
که  کودک مبتال به لکنت ممکن است در مورد نظم و انضباط دچار سردرگمی  شوند چرا  والدین 
کنند، لکنت بیشتر شود. خانواده  کودک حساس خود تحمیل  گر محدودیت هایی بر  می ترسند ا
کودکی نیازمند محدودیت های مش���خص و ثابتی اس���ت و بای���د محدودیت های رفتاری  عزیز هر 
که فرد دیگری تلویزیون تماش���ا می کند، یا هل ندادن خواهر و  همچون رعایت س���کوت هنگامی 

کند.  کودکان باید قوانین را رعایت  کودک دارای لکنت مثل سایر  برادر را بداند. 
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کنید. در زندگی کودک نظم ایجاد 
در ط���ول دوره افزای���ش ناروانی، روال ه���ای معمول 
کودک را تغیی���ر ندهید. در عوض پیش���نهاد  زندگ���ی 
می شود زمان بیشتری با کودک بگذرانید، بازی های 
س���اده ب���ا او انجام دهی���د، تع���داد فعالیت های یک 
کاه���ش دهید و برنامه زمان���ی خوابیدن و غذا  روز را 

کنید. همچنین ایج���اد ثبات در نظم و روال معم���ول زندگی و حمایت  ک���ودک را تنظیم  خ���وردن 
کند.  کمک  کاهش لکنت  کودک می تواند به  بیشتر از 

کودکتان را افزایش دهید.  اعتماد به نفس 
کودک از والدین���ش دریافت می کند،  ک���ه  می���زان توجهی 
که  س���هم زی���ادی در اعتماد ب���ه نف���س او دارد. هنگامی 
ک���ودک احس���اس می کن���د والدین���ش او را می فهمن���د و 
مراقب او هس���تند، احس���اس آرامش بیش���تری می کند و 
کاهش و توانایی روان ح���رف زدنش افزایش  اس���ترس او 

کار خوبی انجام  کودک  که  کودکتان را در نظر بگیرید. زمانی  می یابد. ش���ما باید تمام نقاط قوت 
کودک بتواند موفقیت را  که  کنید  کنید. همچنین فعالیت هایی را انتخاب  می دهد او را تش���ویق 

کند. در آنها تجربه 


