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  آیا لكنت مي تواند درمان شود؟

برخی کودکان خردسدالی   .شودخودش درمان می در غالب مواقع ،لکنت همانطور که در باال اشاره شد،  

جهدت کمدک   يابند. برای ساير کودکان ممکن اسدت  بدون درمان بهبود می ،کنندکه شروع به لکنت می

زود هنگدام باشدد.    ، نیداز بده مداخلده   جلوگیری از پیشرفت يک مشکل مزمن روانی طبیعی و حصولبه 

زيادی را کسب  هرچند هنگامی که لکنت به طور جدی تثبیت شد و کودک واکنش های يادگرفته شده

کودکدان   لکندت خفیدف و متوسدط در    مناسدب مورد نیاز است. درمان  ایجانبههمهکرد، تالش درمانی 

مگر زمدانی کده    ؛در آنها باقی بگذارد بتدايی ممکن است اثر کمی از لکنتپیش از مدرسه و اوايل دوره ا

کنندد يدا   مدت زمانی طوالنی به شدت لکندت مدی  مضطرب، خسته يا بیمار باشند. اکثر آنهايی که برای 

تدر  گیرند که آرامآنها اغلب ياد میيابند. میبهبود اندکی تنها  ،شوندانی که تا بعد از بلوغ درمان نمیکس

. هرچندد کده   نگدران وجدود آن باشدند    تدر گیرند که کمتر لکنت کنند و يا ياد میصحبت کنند يا راحت

 بعضی از آنها با وجود بهترين تالش های ما، پیشرفتی نخواهند کرد.
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  تعریف ها

   رواني

نشان دهم که چه اجزايی بايد در جريان گفتدار   کنم تامی تعريفرا روانی  ،لکنت به جای، در آغاز        

 الیتی تعادلی و شدگفت انگیدز اسدت.   فع روانی، .ای روان در نظر گرفته شودوجود داشته باشند تا گوينده

. شدوند مدی  خطاها و لغزش های گفتداری  ، دچارگاهی اوقات هنگام صحبت کردن ،که همه شکی نیست

متضاد آن يعنی نداروانی تمرکدز    مفهوم تعريف کردن روانی سخت است. در واقع بیشتر محققین بر روی

میکدنم تدا    طبیعی اسدتفاده  هایهم به معنای درنگ لکنت و هم به معنایکرده اند. )من از واژه ناروانی 

از اولدین محققدین   يکی  .(توانند طبیعی و يا غیرطبیعی باشند، آسانتر شودهايی که میصحبت از درنگ

 همددراه اسددت    هددايیدرنددگنشددان داد کدده گفتددار طبیعددی بددا    ايسددلر -فريدددا گلدددمن روانددی ، 

 بده ساير محققین اين موضوع را تصديق کردند و مطالعه در مورد گفتدار روان را   (.۹۱78ايسلر -گلدمن)

گفتار روان و نداروان را  ، (۹۱66دالتون و هاردکستل )  برای مثالدادند.  بسطمقايسه آن با گفتار ناروان 

کردند. وجود آهنگ و تکیه در اين  از يکديگر متمايز ۹-۹تفاوت در متغیرهای آمده در جدول  بر اساس

کده گوينددگانی کده بدا اسدتفاده از گفتدار        تدوان گفدت  لیست ممکن است غیر طبیعی به نظر آيد. مدی 

د. ما در اين مورد بحث خواهیم کرد که  روان نیستن دهند، واقعاً، لکنت را کاهش می(مونوتونيکنواخت )

ست که تحت تاثیر قدرار گرفتده اسدت. هدر     ا طبیعی بودن گفتار در اين گونه افراد، نه روانی گفتار، بلکه

عدان بدر روی همده    ، مورد عالقه درمانگری خواهد بود کده جهدت کمدک بده مراج    مواردچند هر دو اين 

 .کندکار می های ارتباطجنبه
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اصلي  جهت تمایز  بين گفتار  روان و ناروان: پيشنهاد شده توسط دالتون  متغير هاي 9-9جدول 

 (9177ل)توهاردكس

 هاها و بازبینیمیان اندازیبه ها، گويیای اضافه، مانند تکرارها ، کشیدهوجود صداه .۹

 م م م  مدن بايدد م   –من  –، من  من إ إ إ احتیاج دارم که آه داشته باشم آه ،خوب –من  –من » :اگر گوينده ای بگويد

 او ناروان است. ،«م م ماشینم را تعمیر کنم

 هامکث بسامد )میزان وقوع(موقعیت و  .7

 او روان اسدت. امدا اگدر    ، «هرگز  باران نمی بدارد.  هر وقت يادم هست که چترم را بیاورم )مکث(،»: ای بگويداگر گوينده

 ، او  ناروان است.«باران نمی بارد هرگز)مکث( رم را )مکث( بیاورم،هر وقت )مکث( يادم هست که )مکث(چت» :بگويد

 . الگوی ريتمیک گفتار۳

 ًدار پدس از  هجاهای تکیده  ،های تقريبا برابر صحبت می شود؛ در کلدار در فاصلهبا هجاهای تکیه زبان انگلیسی معموال

مدامی  ای تنندد زمدانی کده گويندده    دهدد، هما از اين الگو رخ انحرافات مشخصی وقتی  .آيندچند هجای بدون تکیه می

 کند،گوينده ناروان است.گذاری میهجاها را به طور برابر تکیه

 آهنگ و تکیه  .4

 آهنگ و الگوهای تکیده   .خواندناروان او را  توانمی ن باشد،وته را تغییر ندهد و بنابراين مونوا ی آهنگ و تکیاگر گوينده

 .تفنی در نظر گرناروا توانمینیز  را غیر طبیعی

 سرعت کلی .7

 نداروان   شود او رامی ای سرعت بسیار آرامی در گفتار داشته باشد يا به طور متوالی سرعتش کم و زياد شود،اگر گوينده

 .کردفرض 
 

-بسیاری از متغیرهايی که روانی را معین مدی  که پیشنهاد داد چنین( ۹۱80،۹۱86تارک ودر)اس        

 ، ريتم، آهندگ، تکیده و  کنند. متغیرهايی همانند مکثمنعکس می نی تولید گفتار راهای زماکنند، جنبه

حرکدت   سدرعت  میدزان و  براساس زمدان هستند که  های زمانی تولید گفتاردهنده جنبه، تشکیلسرعت

 اين سداختارها رواندی مدا را تعیدین     ند. بنابراين کنترل زمانی حرکات شوساختارهای گفتاری کنترل می

 .کندمی
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سرعت جريان اطالعدات نیدز   بلکه که نه تنها جريان صدا،  ودر همچنین اشاره کرده استاستارک         

امدا در انتقدال     کندد صدحبت مدی   درنگ و تاملای که بدون بنابراين گوينده جنبه مهمی از روانی است.

 ته نشود.ممکن است گوينده روانی در نظر گرف ،ای بجا و منظم مشکل دارداطالعات به شیوه

کدردن بده کدار    صحبت  برایتالشی که گوينده  میزان ( از روانی،۹۱86استارک ودر) در توصیف         

کده گويندده هنگدام     اسدت ای فیزيکدی ذهنی و  مقدار تقالیتالش،  . منظور ازدخیل است ،نیزگیرد می

هدا  ونه قضداوت اينگ ،. ارزيابی کردن اين موضوع سخت است اما شنوندگانصحبت کردن به کار می بندد

تصور اينکه در های ذهنی و فیزيکی، براين، تالشانجام دهند. عالوه  قابل اطمینانیبه شکل توانند میرا 

 .دننقش مهمی داراحتماالً يک فرد لکنتی بودن چه حسی دارد، 

ای ن گويندده گفتار در نظر گرفته شود. بنابراي بدون تالش و تقالی، جريان توانددر اصل روانی می        

. هر چندد  بنددبکار میتالش بسیار کمی شود به نظر میرسد موقع صحبت کردن قضاوت می« روان»که 

با تحقیق دقیقتر پیرامون لکندت،  ست. ادشوار  یبدون تالشظاهراً گفتار  چنین جريان یاجزا تعیین که

ه[ چنین قضاوت کند که فرد شود ]شنوندتوان به اين نتیجه رسید که افزايش تالش و تقال باعث میمی

همچون ريتم غیدر معمدول يدا سدرعت کدم       وجود ساير عوامل اما، .]گوينده[ در حال لکنت کردن است

اسدت، امدا بدا     روانگوينده نايک  ،فرداگرچه شود که می ، احتماالً اين قضاوت را موجبجريان اطالعات

مثدل سدرعت و    -رواندی  یاجزا ارتباط مبحث در ،های روانیمن در مورد جنبه .اين وجود لکنتی نیست

 .خواهم کرد صحبت دوباره ،رويکردهای درمانی مختلف با -طبیعی بودن

 

  لكنت

   توصيف كلي

به ماهیت انسان بستگی دارد و  قسمت اعظم آنآيد اما لکنت در ابتدا پیچیده و مرموز به نظر می        

شبیه مشکلی اسدت کده    ، لکنتاز برخی جهات. توان آن را بخوبی فهمیدبا دقت در تجارب شخصی می

 شما ممکن است با اتومبیل تان داشته باشید.
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 متوقف ترافیک در  رانندگی هنگامدر  اتومبیلی داشتید که ناگهان کنید تصور         

از پشت چراغ قرمز حرکت کنید به جلو  خواهیدمی گاهی اوقات هنگامی که .(۹-7)شکل می شود

. زمانی ديگر ممکن است دنده خالصی گیر کند و موتور به سرعت روديش باال میپرد و سر و صدامی

کار کند اما چرخ ها نچرخند. حتی زمانی ديگر ممکن است ترمز ها خود بخود گیر کنند و تا زمانی که 

 شما چندين مرتبه روی پدال نکوبید رها نشوند.

هدايی کده بسدامد    بدا توقدف  لکنت  مقايسه کنید. ،رفتار لکنت است« اصل»نچه آاين وضعیت را با         

 ها معموال بده صدورت )الدف(   اين توقف .، مشخ  می شودوقوع و/يا ديرش آنها بطور نابهنجاری باالست

جريدان   «قفدل »يا  «انسداد»يا )ج(و گويی صداها )ب( کشیده؛ هجايیهجاها يا کلمات تک ،هاتکرار صدا

 .کننددا مینمود پیگفتار حین سازی در هوا يا صدا

 تان داشدتید، پس از اينکه شما چندين مرتبه مشکالتی با اتومبیل اتومبیل: مثالگرديم به باز می         

ممکدن اسدت   . راه اندازی مجدد اتومبیل خواهید آموخترا به منظور  هاه با آنهاحتماال راهکارهای مواج

تا تالش کنیدد کده سدرعت آن را بدیش تدر       محکم تر بر پدال گاز فشار دهید ،بجلو بپرد و صدا کنداگر 

 کنید.

ها يدا قفدل هايشدان    گويیکشیده ،به تکرارها کنند معموالًکه لکنت میافرادی  ،به همین صورت          

در اضدافه  يا استفاده از صداها ،کلمات يا حرکات  ]از دهان[،کلمات انداختن برای بیرون بیشتر تالش ا ب

 دهند.مینشان واکنش  ا جلو گیری از گیر کردن،ي «رهايی از گیر»برایتالش 

احتماال احساسات بدی در مدورد آن   ،رای چند روز يا بیشتر باقی بمانداگر مشکل اتومبیل شما ب         

هنگامی کده ايدن اتفداق     ، تعجب خواهید کرد. سپس،ا فتداولین مرتبه که اين اتفاق می خواهید داشت.

در میدان   مبیل شما متناوبداً اگر اتو دهد.می سرخوردگیجب جايش را به تع ،دهدرخ میبیشتر  بیشتر و

شدما   ،ما بزنندد و شدروع بده داد زدن کنندد    نزديک باشد که ساير رانندگان به ش و خاموش کندترافیک 

رانیدد، ايدن   اينکه هر وقت شما اتومبیل را مدی  ترسید ازبینی مشکالت خواهید کرد و میشروع به پیش

 .اتفاقات بیفتد
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 ،تعجدب کندد.  را تجربده مدی  بسدیاری از ايدن احساسدات    ، کندد کودکی که شروع به لکندت مدی           

–مشدکلی کده کدودک در صدحبت کدردن دارد     در ترکیب با  -اين احساسات. ترس شرم و ،سرخوردگی

 .کدار محددود کندد    هدای اجتمداعی و  موقعیت لکنتی خود را در مدرسه،که فرد ممکن است باعث شود 

ين پس از اينکه اتو مبیل تان چند مبیل مشکل ساز باشد.اتو آنواکنش شما به  هماننداين  ممکن است

رويد يا تنهدا در  پیاده می کنید وگاه رهايش میمرتبه شما را در ترافیک گذاشت، احتماال شما در تعمیر

 مانید.خانه می

بدرای   .باشدد نیسدت، مدی  جنبه ديگری از توصیف لکنت شامل مشخ  کردن هر آنچه که لکنت         

 .قايدل شدد  تمدايز  ، طبیعدی  هایمکثبايست بین رفتار های لکنت که به تازگی توصیف شد و مثال، می

هايی را نشان ها و مکثبازبینی ،اغلب تکرارها کند،کودکانی که گفتار و زبانشان به طور طبیعی رشد می

در گفتار بیشتر بزرگسداالن  موجود  یمکث هاها و بازبینی می دهند که لکنت نیستند. تکرارهای کوتاه،

 6. فصدل نیدز، همینطدور اسدت    مطمئن نیسدتند ]از حرف خود[ غیر لکنتی زمانی که عجله می کنند يا 

تفاوت های بین ناروانی طبیعی و لکنت را با جز یات بیشدتر شدرح مدی دهدد تدا شدما را بدرای تکلیدف         

 تشخی  افتراقی لکنت در کودکان آماده کند.

ناشدی   نداروانی   گذاشته شود. بايست تمايزمی ،نیز شناخته شدهساير اختالالت روانی  بین لکنت و        

بده عدالوه،    شود متفاوت اسدت. آسیب مغزی يا بیماری يا ضربه روانی با لکنتی که در کودکی آغاز می از

سدريع و تحريدف    است که يکی ديگر از اختالالت روانی است که شامل گفتار متفاوت گويیتندلکنت با 

ای ايدن اخدتالالت تدا انددازه    شدايد درمدان   صحبت خواهم کرد.  ۹7اش در فصل شده است و من درباره

کنندد بدرای سداير    ، هرچند برخی از تکنیک هايی که درمانگران برای لکندت اسدتفاده مدی   باشد متفاوت

 د.شونشرح داده می ۹7اختالالت روانی نیز مفید هستند. اين اختالالت در فصل 
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 لكنت مي تواند همانند داشتن یک اتومبيل قدیمي باشد كه اغلب خراب مي شود.:  9-8شكل 

 

   رفتار هاي اصلي

کردم که از آن بدرای توصدیف    اقتباس( ۹۱87، ۹۱6۹را از ون رايپر)« رفتار های اصلی»من واژه          

رسدد ايدن   به نظدر مدی   کرد.اده میاستف ؛گويی و قفل،کشیده تکراريعنی  رفتارهای گفتاری اصلی لکنت

. آنهدا بدا   باشدند کده خدارج از کنتدرل وی     انگدار  دهندد؛ رخ مدی غیر ارادی  ، بطورفرد لکنتی درها رفتار

 تفاوت دارند. ،گیردمیياد واکنش به رفتارهای اصلی پايه  درلکنتی فرد که يک « رفتارهای ثانويه»

 اصدوالً  اند و که به تازگی شروع به لکنت کردهاست دکانی وکاصلی در  رفتار ، پربسامدترينتکرار          

 د. گوينده به وضوح بدر شوکه چندين مرتبه تکرار می استهجايی هجا يا کلمه تک يک صدا،متشکل از 
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در  دهد.به تکرار آن ادامه می ،کند و تا زمانی که صدای بعدی يتواند تولید شودمی« گیر»روی آن صدا 

هجايی و تکرارهدای بخشدی از   تک اتتکرار کلم ،گذردآنها نمیلکنت  از شروعدی کودکانی که مدت زيا

کنندد  کودکانی که لکنت مدی  ،اين عالوه بر تر هستند.هجايی بسیار شايعچند اتکلمه از تکرارهای کلم

مانندد ايدن   -مدا -مدا -مدا  ؛کنندد بار تکرار مدی  7يک کلمه يا هجا را بیش از  ،در هر موقعیت تکرار معموالً

 (.۹۱84یری و لويس  ،يا۹۱8۳یری ا ي)

اندد،  واک نیز در گفتار کودکانی که تازه شروع به لکندت کدرده  صداهای واکدار يا بی گويیکشیده         

(. هرچندد  ۹۱87،)ون رايپدر  شدوند ای ديرتر از تکرار ظاهر میتا اندازه معموالً اين رفتار،ظاهر می شوند. 

همانندد   -( گزارش دادند که کشیده گويی ها۹۱۱6a) یری و هم يا( ۹۱7۱)همکاران جانسون و هم  که

منظدور اشداره بده آن     بده  گدويی کشیده اصطالحوجود داشته باشند. من از  ابتدا ازممکن است  -تکرارها

هدای گفتداری   يابد اما حرکدت تولیدد کنندده   صدا يا جريان هوا ادامه می هاکه در آن يیهادسته از لکنت

بده  طبیعدی  ممکدن اسدت غیر   ،نیم ثانیه به کوتاهی حتی  ،گويیکشیده کنم.فاده میاست شود،توقف میم

(. بر ۹۱87،د )ون رايپربه طول انجامنیز ه اندازه چند دقیقه اما در مواردی نادر ممکن است ب نظر برسد؛

را  لکنت هايی که صدا يا جريان هدوا نداشدتند   ،تر، نويسندگان قديمیاصطالحخالف استفاده من از اين 

اندد را در تعاريفشدان از   های گفتاری در آنهدا متوقدف شدده   هايی که حرکت تولید کنندهبه همراه لکنت

 (.۹۱74،وينگیت؛ ۹۱87،ون رايپر )برای مثال، گنجانده اند گويیکشیده

و  های پیشرفته هستندبخشی از رفتارهای اصلی لکنتیهم  معموالً ،گويی صداو کشیده تکرار         

دريافت که لکنت  (۹۱64) شیهان .خورند، به چشم میانددکانی که تازه شروع به لکنت کردهکو هم در

 77. در واقع افتادکردند، اتفاق میبزرگسالی که لکنت می 70گفتاری  هاینمونهتمام در  ،تکرار از نوع

از نوع  ابق تعريف باال،، مطهای آنهابسیاری از لکنت اگرچه تکرار بودند. از نوع های آنهااز لکنت درصد

مشخ  ها[ وجود داشته، گويی ]در اين نمونهکشیدهچه تعداد اما اينکه دقیقاً  ،بودند گويیکشیده

  متفاوت از تعريف من است. الظاهرعلیی گوياز کشیده (۹۱64) که تعريف شیهانچرات؛ نیس

برخی  ،گويید کشیدههمانن هرچند، .شودمیظاهر  است که آخرين رفتار اصلی معموالً، قفل

 شروعاوايل يا  ابتدادر  ،را در گفتار کودکان آن(  ۹۱۱6aیری، يا؛ ۹۱7۱ ،همکاران محققین )جانسون و
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سب جريان هوا يا د که فردی به طور نامناافتزمانی اتفاق می قفل .اندمشاهده کردهنیز، لکنت کردن به 

 .اش نیز به همین صورت متوقف شوندفتاریهای گهاغلب حرکت تولید کنند کند وصوت را متوقف می

برخی  حنجره ای يا تولیدی. تنفسی،: دکانیسم تولید گفتار را درگیر کنهر سطحی از م تواندمیقفل 

سطح  مناسب درناعضالنی فعالیت مطابق آنها، هايی وجود دارد که ازیپردنظريهبیشتر از آن، شواهد و 

؛ ۹۱68 ،جیما؛ فريمن و يوشی۹۱66، کال و بريورمک انتر،)کاست ها بیشتر قفل ، مشخصهایحنجره

لی و ،کِشافر ،دنی ،)اسمیت هستند ]اين عقیده[ مخالفمحققان  ساير. (۹۱64، شوارتز ؛۹۱47 ،کنیان

 (۹۱۱7 ،هیرانو

 نیز است لرزشتر می شوند و ممکن تر و منقبضها طوالنیاغلب قفل لکنت، دار شدنادامهبا         

بل مشاهده هستند، زمانی اتفاق فک قا ها واين نوسانات سريع که اغلب به راحتی در لب د.آشکار شو

هوا کند، فشار است. فرد جريان هوا را مسدود می افتند که فردی روی يک کلمه يا صدا قفل کردهمی

 ون) کندمنقبض میرا  عضالتشدهد و به طور فوق العاده شديدی پشت محل انسداد را افزايش می

هايتان را به درحالی که لب« با»رای گفتن کلمه تالش ب درها را توانید اين لرزش(. شما می۹۱87رايپر

سازی کنید. تصور کنید همانند ،دهیدافزايش می را در پشت آنفشاريد و فشار هوا روی هم میشدت 

 افتد.یبای اين اتفاق برای شما به صورت غیر منتظره ،صحبت کنید خواهیدمیزمانی که 

 تفداوت بدا يکدديگر   رفتارهای اصدلی   ديرشو  لکنت وقوع بسامداشخاصی که لکنت می کنند در         

 ،خواندمیای را نوشتهزمانی که با صدای بلند  يک فرد مبتال به لکنت،دهد که . تحقیقات نشان میدارند

تفاوت بین فردی بسدیاری  که کند، هرچند درصد از کلمات لکنت می ۹0ی حدود به طور میانگین بر رو

ه به طور خفیدف لکندت   بسیاری از افرادی ک. (7008، ؛ بالداستین و راتنر۹۱44، )بالداستینوجود دارد 

لکنت می کنندد و   ،درصد کلمات 7کمتر از بر روی  ، در حین خواندن مطلب يا صحبت کردن،کنندمی

کنندد. ديدرش رفتارهدای    لکنت میدرصد کلمات  70تعداد کمی که لکنت شديد دارند بر روی بیش از 

حدود يک ثانیده و بده    ،طور میانگین اين صورت که، ، بهاز گوناگونی بسیار کمتری برخوردار استاصلی 

 (7008 ،؛ بالداستین و راتنر۹۱44)بالداستین  هستند ندرت بیشتر از پنج ثانیه

 




