داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن ) اﺧﺘﻼل ﮔﻔﺘﺎری (
ﺟﮫﺖ ﻣﺸﺎھﺪه داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن ) اﺧﺘﻼل ﮔﻔﺘﺎری ( ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ھﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت  10 :ﺻﻔﺤﻪ

لﮐﻨﺖ زﺑﺎن ) اﺧﺘﻼل ﮔﻔﺘﺎری (
ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎً و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﺰ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در دوران ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺎص دوران
ﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳﻨﯿﻦ  ٢ﺗﺎ  ۴ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت
ﺗﮑﻠﻤﯽ اﺳﺖ .در ﺳﻨﯿﻦ  ۶ﺗﺎ  ٧ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ زﻣﺎن آﻏﺎز ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﯾﮋﮔﯿﮫﺎی ﻋﺎطﻔﯽ
و ﺳﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎص اﯾﻦ دوره ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮوز ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﺎھﯽ از ﻣﻮارد در دوران ﺑﻠﻮغ ﻧﯿﺰ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن
داﺷﺘﻪاﻧﺪ دﭼﺎر ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در واﻗﻊ ﺳﻦ ،ﺷﺮاﯾﻂ و وﯾﮋﮔﯿﮫﺎی ﺑﻠﻮغ ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﯾﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻟﮑﻨﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن در ﻣﯿﺎن
ﭘﺴﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﺧﺘﺮان اﺳﺖ و در ﺑﺮرﺳﯽھﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺘﯽ در ﺣﺪود  ٧٠درﺻﺪ ﺑﺮای ﭘﺴﺮان و ٣٠
درﺻﺪ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯿﮫﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ ،ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن دارﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ
زﺑﺎنﺷﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺮوف ﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد؛ وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺪهای
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺪ زﺑﺎﻧﯽ را دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﺷﻮﺧﯽ و رﯾﺸﺨﻨﺪ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ .ﮐﻨﺪی زﺑﺎن در ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی ﺗﮑﻠﻢ اﻧﺴﺎن دﭼﺎر ﭘﺎرهای از ﺗﺸﻨﺞھﺎﺳﺖ؛ از اﯾﻨﺮو ادای ﮐﻠﻤﺎت ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﮑﺜﯽ در ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺒﺖ روی ﻣﯽدھﺪ .ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪادی ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻧﺴﺎن ﺣﺮﻓﯽ را ﮐﻪ روی آن ﻣﮑﺚ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻧﻮاع ﻟﮑﻨﺖ
ﻟﮑﻨﺖ ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮑﺮاری در ﺑﯿﺎن ﮐﻠﻤﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن ﮐﻮدک ﯾﮏ ﺳﯿﻼب از ﮐﻠﻤﻪای را )ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ
اوﻟﯿﻦ ﺳﯿﻼب ﮐﻠﻤﻪ را( ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﺗﺸﻨﺞ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﮐﻠﻤﻪ ﭘﺪر را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ  :پ پ پ ﭘﺪر.
ﻟﮑﻨﺖ ﺗﻮﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ در ﺗﻠﻔﻆ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻀﻼت ﺗﻠﻔﻈﯽ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﻮﻗﻒ و ﺳﮑﻮن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و
ﮐﻮدک دﭼﺎر وﻗﻔﻪ در ﺗﻠﻔﻆ و ادای ﮐﻠﻤﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ،ﮐﻮﺷﺶ و ﺣﺮﮐﺎت ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ .ﮐﻮدک ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻟﮑﻨﺖ ﺑﺮای ادای ﮐﻠﻤﻪ ﺷﺪﯾﺪا ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد و ﭘﺲ از ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺳﮑﻮن ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﺗﺸﻨﺞ ﮐﻠﻤﻪ
را ادا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﮑﻨﺖ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ و از ﺑﺪو ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻟﮑﻨﺖ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺣﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ.
ﻟﮑﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻮدک در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﻄﻮر
ﻏﯿﺮطﺒﯿﻌﯽ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﺣﺎﻟﺖ ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮدش ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻮدک از اﯾﻦ ﮐﻪ اﺧﺘﻼل
ﺗﮑﻠﻤﯽ دارد ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺒﻮده و رﻧﺠﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮد و ﮐﻮﺷﺸﯽ ھﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ آن ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ،ﻟﮑﻨﺖ ﮐﻮدک
ﻣﻌﻤﻮﻻ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﯾﺎ ﻋﻼﯾﻢ و ﻋﻮارض ﺑﯿﻤﺎری ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻮع ﻟﮑﻨﺖ ﮐﻮدک در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﻟﮑﻨﺖ ﺗﮑﺮاری اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﮔﻔﺘﺎر درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻟﮑﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک در ﺑﺮاﺑﺮ آن واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ )ﻟﮑﻨﺖ ﭘﺲ راﻧﺪه( ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﺰرگ ﺷﺪه و داﻣﻨﻪ
ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ واﺳﻄﻪ رﻓﺘﺎرھﺎی ﺧﺎص و ﻓﺸﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳﻮی ھﻤﺴﺎﻻن ،واﻟﺪﯾﻦ و
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻮدک ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ و ﮔﺎه ھﻤﺮاه ﺑﺎ دﻟﺴﺮدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ و
ﻧﺰدﯾﮑﺎن و اطﺮاﻓﯿﺎن ﮐﻮدک ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ او ﻟﮑﻨﺖ دارد ،رﻓﺘﺎرھﺎ و واﮐﻨﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ.
وی اﯾﻦ واﮐﻨﺸﮫﺎ را درک ﮐﺮده و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻋﺪم اطﻤﯿﻨﺎن و ﺗﻨﺶ ﻋﻀﻼﻧﯽ او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻟﮑﻨﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺎت و رﻓﺘﺎر ﺿﻤﻨﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﮑﻨﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ارادی ظﺎھﺮ ﻣﯽﮔﺮدد،
ﺷﺪت ﻟﮑﻨﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮫﺎ و ﺑﻪ ھﻤﻪ ﮐﻠﻤﺎت و ھﻤﻪ اﺻﻮاﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻋﺪم رواﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ او در ﺻﺤﺒﺖ ﺗﻮام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻟﮑﻨﺖ
ﺧﻮد ،روز ﺑﻪ روز ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮫﺎ ،ﮐﻠﻤﺎت و ﺟﻤﻼت
از ﺧﻮد ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺗﺮس ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ،ﻟﮑﻨﺖ او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ھﺮ ﭼﻘﺪر ﻟﮑﻨﺖ او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﮕﺮاﻧﯽ و
ﺗﺮس او از ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﮫﺎ و ﮐﻠﻤﺎت و اﺻﻮات اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻋﻠﻞ ﻟﮑﻨﺖ
در واﻗﻊ دﻻﯾﻞ ﺑﺮوز ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن در ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻘﯽ روﺷﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﮑﻨﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﺖ واﺣﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻮاره ﻣﻌﻠﻮل ﻋﻠﺖ ﺑﺪﻧﯽ،
ﻋﺎطﻔﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن دارﻧﺪ دﭼﺎر ﺑﻌﻀﯽ از
ﻧﺎراﺣﺘﯿﮫﺎی ﻋﺼﺒﯽ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎریھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯿﮫﺎی رواﻧﯽ ﻋﻠﺖ
ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻟﮑﻨﺖ ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺣﺎﻻت و ﻓﺸﺎرھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.
در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﮑﻨﺖ رﺑﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯿﮫﺎ و اﺧﺘﻼﻻت دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ
ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن از زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ در اﺛﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﺎھﻨﺠﺎرﯾﮫﺎی ﺧﻔﯿﻒ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ.
روﺷﮫﺎی اﺻﻼح و درﻣﺎن ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن اﻣﺮوزه از روﺷﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح ،درﻣﺎن و ﺑﺎزﭘﺮوری اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ
و ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ روﺷﮫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.
روﺷﮫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻈﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ھﻤﺎھﻨﮕﯽھﺎ ﺑﯿﻦ ﺣﻨﺠﺮه ،ﮔﻮﻧﻪھﺎ ،زﺑﺎن و ﻟﺐھﺎ ﻻزم
اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺧﻠﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،زﺑﺎن ﺑﻪ ﻟﮑﻨﺖ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﭘﯿﺶ از ﺳﻦ  ۴ﯾﺎ  ۵ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﺑﻪﻧﺪرت ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن دارد .ﮐﻨﺪی زﺑﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ اﺧﺘﻼلھﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺮآﺷﻔﺘﮕﯽھﺎی
ﻋﺎطﻔﯽ ،در اﻧﺴﺎن رﺷﺪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺘﻮان در ﭘﺎرهای ﻣﻮارد ،ﮐﻨﺪ زﺑﺎﻧﯽ را از راه آﻣﻮزش ﺑﺮطﺮف ﮐﺮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ
ﺷﺨﺺ ﻣﺒﺘﻼ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آھﺴﺘﻪ آھﺴﺘﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ آھﺴﺘﻪ آھﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺣﺮف زدن
ﺧﻮد ،ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ھﺮ ھﺠﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﮐﻤﺎل دﻗﺖ ادا ﮐﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ وی ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﻨﺪ آﻣﺪن زﺑﺎﻧﺶ ،ﺗﻨﻔﺲ ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺑﺎره
ﺻﻮﺗﮫﺎ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺻﻮﺗﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺎرهای از ﺗﻤﺮﯾﻨﮫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ،ﺑﺮای

ﺧﻮاﻧﺪن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آن ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻞ »ﮐﻨﺪ زﺑﺎﻧﯽ« ﭼﯿﺮه ﺷﺪ .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل،
درﻣﺎن ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺎطﻔﯽ
را در ﮐﻨﺪ زﺑﺎﻧﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
روش دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﯾﺎ ﻣﮑﻤﻞ در اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮوری و ﭘﺮورش ﺟﻨﺒﻪھﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ﻓﮑﺮی و زﺑﺎﻧﯽ اھﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان داده
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ روش ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن  ٣ﺗﺎ  ٧ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺸﯽ دارد.
ھﺪف اﯾﻦ روش در واﻗﻊ ﭘﺮورش دوﮔﺎﻧﻪای از ﻗﺪرت و ﺻﺤﺖ ﺗﻔﮑﺮ ،ﻗﺪرت و ﺻﺤﺖ ﺑﯿﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای
ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﺧﻮد را اﺻﻼح و روﺷﻦ درﯾﺎﺑﺪ ،ﻓﻘﻂ اﻓﮑﺎر واﺿﺢ و روﺷﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ
زﺑﺎن ﺟﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﻠﻤﺎت و ﺟﻤﻼت را دﻗﯿﻖ و رﺳﺎ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
روﺷﮫﺎی روان درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ روﺷﮫﺎ ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻮرد اﻓﺮادی ﮐﻪ دﭼﺎر ﮐﺸﻤﮑﺶھﺎی ﻋﺎطﻔﯽ و اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ
ﻋﺼﺒﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود .روش روان درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
روش دارو درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻟﮑﻨﺖ ﺗﻨﺶھﺎ و اﺿﻄﺮاب و ھﯿﺠﺎﻧﺎت ﻋﺎطﻔﯽ اﺳﺖ .ﻟﺬا
داروھﺎی آرام ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﮐﻮدک را از اﺿﻄﺮاب و ھﯿﺠﺎﻧﺎت ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﻪ دور داﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻟﮑﻨﺖ
زﺑﺎن او را ﺗﻘﻠﯿﻞ دھﻨﺪ.
رﻓﺘﺎر درﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از روﺷﮫﺎی ﻣﺘﺪاول و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺪﯾﺪ در اﺻﻼح و ﺑﺎزﭘﺮوری ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن روش ﺗﻐﯿﯿﺮات و
اﺻﻼﺣﺎت رﻓﺘﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﻦ روش در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن ﮐﻮدک رﻓﺘﺎرھﺎی
ﺳﺎزش ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﻧﺎھﻨﺠﺎر اوﺳﺖ .ﻟﺬا در اﯾﻦ روش ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﺻﻼح رﻓﺘﺎرھﺎ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن ﮐﻮدک
اﺳﺖ.
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