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  Stuttering in Young Childrenلکنت زبان در کودکان خردسال 

  A Guide for Parents راھنمای والدين
 

  لکنت زبان چيست؟
لکنت زبان (يا "ناروانی گفتار") به معنی گفتاری است که روان يا 

  جاری نيست.  بعنوان مثال:

  کردن عباراتتکرار  
  مثال:  "آيا می دانی، آيا می دانی، آيا می دانی من چه ديدم؟"

 تکرار کردن کلمات  
  مثال: "و و و آنرا می خواھم."

 :تکرار کردن بخشی از کلمات  
  اما من نمی توانم."-ا-ا-ا-مثال: "ا

 کشيدن صداھا  
  ی خواھم."ـــــــــــــمثال: "من بستنی م

 انسداد  
گير و به نظر می رسد که کلمات در دھان جريان ھوا متوقف شده 

  .ميکنند
  وپ"----- مثال: "ت

 استفاده از مکث يا کلمات پرکننده  
  مثال: "چون... می خواھم.... خوب... من بستنی می خواھم."

  

  

  

  

  

  

  آيا لکنت زبان در کودکان طبيعی است؟
دبستانی يک مرحله لکنت زبان  بسياری از کودکان در سن پيش

را می گذرانند. اين بخشی طبيعی از يادگيری گفتار و صحبت 
کردن است. اين حالت معموالً زمانی رخ می دھد که کودکان 

  شروع می کنند به بيان جمالت طوالنی تر و پيچيده تر.

  آيا لکنت زبان فرزند من متوقف خواھد شد؟
لکنت زبان اکثر کودکان ظرف مدت شش ماه از شروع خودبخود 

. در رخ نمی دھدھمه کودکان  در روالبرطرف می شود. اما اين 
  شرايط زير احتمال ادامه يافتن لکنت زبان کودک بيشتر است:

 بعد از سن چھار سالگی شروع شده است  

 بيشتر از يک سال طول کشيده است  

 به مرور زمان شديدتر شده است  

 سابقه لکنت زبان وجود دارد ،در خانواده  

  آيا فرزند من بايد گفتاردرمانی را شروع کند؟
بله. بسيار مھم است که تمام کودکان دارای لکنت زبان به يک 

  زبان معرفی شوند.- متخصص آسيب شناسی گفتار

زبان می تواند راه ھايی به شما - متخصص آسيب شناسی گفتار
       آموزش بدھد تا در زمان ھايی که کودک دچار لکنت زبان 

  می شود، بتوانيد به او کمک کنيد.

زبان می تواند عوامل تشديدکننده - متخصص آسيب شناسی گفتار
  ريسک کودک را تحت نظر داشته باشد.

می تواند در صورت ادامه  زبان- متخصص آسيب شناسی گفتار
  يافتن لکنت زبان، درمان ھای الزم را آغاز نمايد.

  اقدام و مداخله زودھنگام نکته کليدی است!
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ھنگامی که فرزندم لکنت زبان دارد چگونه می توانم به او کمک 
  کنم؟

 اين کار خيلی بھتر از  :آرام و آھسته با کودک صحبت کنيد
  آھسته صحبت کند. بگوييداين است که به کودک 

 .سعی نکنيد وسط  به کودک فرصت بدھيد حرفش را تمام کند
  حرف او بپريد يا جمالتش را برای او کامل کنيد.

 .اين کار از سرعت مکالمه می کاھد و به کودک  مکث کنيد
ياد می دھد که اشکالی ندارد قبل از صحبت کردن، درباره 

  حرف ھای که می خواھد بزند فکر کند.

 .مطمئن شويد که فرصت صحبت کردن به کودک داده شود 
بايد به  ،سر ميز شام يا در يک گروه پرسروصدای کودکان

را پائين ھمه فرصت صحبت کردن بدھيد. سرعت مکالمه ھا 
  .نگه داريد

 .سؤاالت دشوار می توانند به کودک  مراقب سؤاالت باشيد
رديد؟" در فشار وارد کنند، مثالً "امروز در مھدکودک چکار ک

عوض می توانيد سؤاالت چندگزينه ای بپرسيد. با اين کار 
پاسخ ھای احتمالی را به کودک می دھيد، بعنوان مثال "امروز 

با بلوک ھا بازی کرديد يا  -در مھدکودک چکار کرديد 
  بيرون؟"

 .اين کار می تواند  سعی نکنيد از کودک بخواھيد صحبت کند
"برای مادربزرگ تعريف کن  به کودک فشار وارد کند، مثالً 

اگر کودک تمايلی به   امروز در مھدکودک چکار کرديد".
  .  ساکت بماندصحبت کردن ندارد، بگذاريد 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  نکات پايانی....

مسائل زيادی می توانند بر لکنت زبان اثر بگذارند. لکنت زبان 
  بعضی کودکان در شرايط زير تشديد می شود:

  جديد يا در مکان ھای جديددر حضور افراد  -

  بيماری -    خستگی -

  ھيجان -      ترس -

  ھول شدن -    عصبانيت -

شما ھميشه نمی توانيد اين مسائل را تحت کنترل داشته باشيد. 
کودک در صحبت ھايش لکنت داشته باشد  اشکالی ندارد بگذاريد

و  و يا در مواقعی که اين حالت رخ می دھد کمتر صحبت کند
  .بپردازديک فعاليت بيصدا مانند نقاشی  بجای صحبت کردن به

 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
  برای اطالعات بيشتر
  زبان خود-با متخصص آسيب شناسی گفتار

  يا
  واحد بھداشت و سالمت عمومی خود تماس بگيريد
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