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 چکیده

 بوده شایع بشری جوامع میان در ادوار ترین کهن از که است گفتاری اختالالت مهمترین از یکی زبان لکنت

 می تکرار و کشش مکث، و گیر دچار ، کلمات یا و هجاها اصوات، بیان در دارد، زبان لکنت که فردی. است

 سه پژوهشگران.است همراه...  و گردن، سر، دست، دادن تکان مانند بدنی حرکات با معموال زبان لکنت. شود

 لکنتی کودکان و نوجوانان   از تقلید و عاطفی، ، فیزیکی.  دانند می موثر زبان لکنت کردن پیدا در را عامل

 کلمه ارادی غیر شدن قفل یا و کشش تکرار، از عبارتست لکنت.است دختران برابر سه پسران در لکنت. دیگر

 خواهند می چه دانند می دارند لکنت که کودکان و نوجوانانی . دارد آن بیان قصد فرد ای کلمه از بخشی یا

 که تالشهایی رغم علی بار این حال، این با. اند گفته لکنت بدون مرتبه هزارها یا صدها را آنها قبال و بگویند

 که است حرکتی ـ گفتاری مشکلی زبان لکنت .کنند ادا تقال بدون و راحتی به را کلمه نیستند قادر کنند می

 بد، تربیت که گفت توان می. ندارد مشخصی و دقیق علت و آید می وجود به ای ناشناخته دالیل به

 یک به سه دختران به نسبت پسران در لکنت به ابتال فراوانی. ندارد تأثیر آن بروز در...  و هوشی کم اضطراب،

 زیر در که دارد متفاوتی انواع «زبان لکنت» اختالل.یابد می افزایش تناسب عدم این سن، افزایش با و است

 :شود می اشاره ها آن از برخی به

 ـ گر ـ گر ـ گر) مثـــل هــــا سیالب تکــــرار ،(گـــریه ـ گ ـ گ ـ گ) مثـــل صداها کـــرارت. 1

 ی گربه ـ زرد ی گربه ـ زرد ی گربه) عبارات تکرار باالخره و( گربه ـ گربه ـ گربه) مثل کلمات تکرار ،(گربه
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    م) کلمات امتداد و دادن کش. 3کلمات و صداها بین نامتناسب و جا بی های مکث و ها توقف. 2(.آمد زرد

 ... و( ن

اینجانب          در بین دانش آموزانم با موردی برخورد نمودم که دارای این مشکل بود . دانش آموز مورد 

نظر که امیر حسین نام داشت. دارای لکنت زبان بود و من در این سدد برآمدم تا مشکل وی را برطرف 

 نمایم.

 نکات کلیدی :

 راه حل ها –لکنت زبان  –ز دانش آمو

 

 

 

 )بیان مساله ( مقدمه

 میزان سنجش معیارهایی و ها نشانه جمله از. است کالم نعمت الهی گرانقدر نعمتهای از یکی تردید بی

 یادگیری قدرت پذیری، مسئولیت نگرش، و احساس نفس، به اعتماد اجتماعی، روابط برقراری مهارت هوش،

 زبان لکنت. اوست کالمی مهارت و گفتن سخن فرد، هنر و ادب اخالق، لومات،مع انتقال منطقی استدالل،

 با توان می زبانی لکنت است، زشت و ننگ گفتن سخن ناروا و غیرحق بدزبانی، نیست، عار و عیب هرگز

 و غیبت( دروغ فحش،)  زبانی بد اما. نمود درمان مجرب درماندگان گفتار تخصص از گیری بهره و تمرین

 ناتوانی. نمود اصالح نفس به اعتماد و اراده تقویت و اخالقی شجاعت اخالص ایمان با باید را اروایین تهمت

 وان زمانی مخصوصا شود، کودکان و نوجوانان   نفس به اعتماد کاهش و سرخوردگی موجب تواند می کالمی

 و گیرد صورت والدین با بحث طریق از است بهتر اولیه لکنت درمان است معتقد( 8ص 1369 دهقانی) راپیر

 مهارتهای و شخصی مهارتهای ارائه طریق از کار این. شود انجام مستقیم درمان کار است الزم چنانچه اگر
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 شده انجام آن از ناشی درمانی روشهای و والدین نقش درباره زیادی تحقیقات. گیرد می صورت گفتاری

 کودکان و نوجوانان   والدین اند معتقد(  37 س 1373 مهر خجسته)  کروکوپر توماس مثال برای. است

 لکنتی بزرگسال و کودک بر اجتماعی و روانی پیامدهای و لکنت ی درباره اندکی اطالعات و دانش لکنتی

 .دارند

 حدودی تا آنچه اما. استنشده روشن دقیقی بطور کنون تا ،کودکان و نوجوانان   در زبان لکنت بروز دالیل

 عاطفی، بدنی، علت معلول همواره بلکه. باشد داشته واحدی علت تواندنمی لکنت که است آن است، مشخص

 از بعضی دچار دارند زبان لکنت که افرادی از بسیاری. است عوامل این ترکیب یا و اجتماعی ، ژنتیکی

 علت روانی ناراحتیهای اینگونه آیا اینکه تشخیص اما. هستند اجتماعی هایناسازگاری و عصبی ناراحتیهای

. است مشکل بسیار است، روانی اختالالت از ناشی فشارهای و حاالت حاصل خود لکنت یا و است زبان لکنت

 مواردی در یا و باشد عصبی دستگاه اختالالت و نارساییها حاصل است ممکن بانز لکنت مواقع از بعضی در

 . آیدمی پدید ژیکیفیزیولو خفیف ناهنجاریهای بعضی اثر در کودکی زمان از زبان لکنت نیز

 اختالالت بازپروری و درمان اصالح، برای مختلفی روشهای از امروزه زبان لکنت درمان و اصالح روشهای

 . کرد اشاره زیر موارد به توانمی روشها این جمله از. نمایندمی استفاده زبان لکنت و گویایی

 الزم هالب و زبان ها،گونه ، حنجره بین هاهماهنگی بهترین عمل این انجام برای تلفظی یا زبانی روشهای

 اثر بر زبان کندی. انجامد می لکنت به شود،احتماال ایجاد خللی هماهنگی این در که همین اما است؛

 را زبانی کند موارد، ایپاره در بتوان گویا. یابدمی رشد انسان در عاطفی، هایبرآشفتگی یا بدنی هایاختالل

 آهسته بخواند؛ را چیزی آهسته آهسته چگونه که آموخت مبتال شخص به یعنی کرد؛ برطرف آموزش راه از

 . کند ادا دقت کمال با را هجایی هر و بگوید سخن خود، زدن حرف به خاص توجه با و آهسته
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 درباره مطالعه اثر بر. کند تنظیم را خود زبانش،تنفس آمدن بند هنگام به چگونه آموزندمی وی به همچنین

 ای،مرحله به مرحله تمرینهای از ایپاره به آورند،می فراهم را مشکلی چنین که صوتهایی ترکیب یا صوتها

 هر به. شد چیره «زبانی کند» مشکل بر زیادی حدود تا توانمی آن انجام با که ایمیافته دست خواندن برای

 استتوجه قابل بسیار نیز نکته این. گیرد انجام درمانی گفتار متخصص وسیلهبه باید زبان لکنت درمان حال،

 . گرفت نادیده زبانی کند در را عاطفی مبنای نباید که

 ترینشایع جمله از که است گفتاری هایناروانی و اختالالت دانش آموزان خاص مشکالت و مسائل از یکی

 لکنت روانی، هایریبیما آماری و تشخیصی راهنمای چهارمین طبق بر. برد نام زبان لکنت از توانمی آنها

 کالم، روانی قطع صداها، کشش صداها، تکرار صورتبه که است گفتار روانی در اختالل و آشفتگی نوعی زبان

 از جلوگیری منظور به هاواژه کردن جایگزین و تکلم ناموزنی ها،واژه بین مکث کلمات، تکرار کلمات، تکرار

 .شودمی مشاهدهکودکان و نوجوانان  بین در صداها کشش

 نیز بارها شاید و بگویند خواهندمی چه که دانندمی هستند، زبان لکنت دچار که کودکان و نوجوانانی  اغلب

 این برای آنان. باشندنمی آن بیان به قادر خاص شرایطی در و راحتی به ولی اند،کرده تکرار و تمرین را آن

 و شوندمی آشفتگی و پریشانی دچار دهند، کاهش را شانکالم ارادی غیر هایوقفه از حاصله فشار بتوانند که

 .بزنند را خودشان حرف بسیار کلنجار و تالش با دارند سعی

 یک به کودکان و نوجوانان   همه در نیز لکنت باشند،نمی هم به شبیه کامالً کودکی دو هیچ که طورهمان

 هایتیک عصبی، فشارهای اضطراب، با همراه لکنت کودکان و نوجوانان   از گروهی در. باشدنمی شکل

 ارتباطی شدید هایناتوانائی موجب لکنت دیگر، گروهی در و است گریه حتی و چهره حاالت تغییر جسمانی،

 . شودمی آن در
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 حالی در شود، ماندگار او در اختالل این و شود لکنت دچار تدریجی صورتبه است ممکنکسی  مثال، برای

. برود بین از نیز باره یک به حتی و شود شروع باره یک به و ناگهانی کامالً یگر،د کسی در است ممکن که

 در مطلب دادن توضیح برای او شتاب و نگرانی خستگی، روانی، ـ روحی حاالت با تواندمی تغییرات این علت

 .باشد ارتباط

 بهبود سن افزایش با است کنمم شوند،می پایدار و ثابت که گفتار هایناروانی و هالکنت موارد، اغلب در

 .آورند وجودبه کودک برای فراوانی مشکالت و مسائل و نیابند

 ارزیابی از وضعیت موجود

سال است که در آموزش و  24هستم. بنده مدت               آموزشگاه  معلم پایه ...............     اینجانب

در حال تدریس می نفر دانش آموز  31با پرورش مشغول خدمت هستم.و هم اکنون در آموزشگاه فوق 

 دانش که هنگامیوقتی برای اولین جلسه در کالسم حاضر شدم ، بود 94-95 تحصیلی سال در اوایل .باشم

 پی اول نگاه در. رسید امیر حسین نام به آموزی دانش به نوبت اینکه تا کردند معرفی را خود نوبت به آموزان

 این وجود سراسر نگرانی و اضطراب. داشت مشکلی گویا نداشت وبیخ احساس آموز دانش این که بردم

 معرفی از هم باز داشت قبلی آشنایی آموزان دانش از تعدادی با اینکه وصف با و بود گرفته فرا را آموز دانش

 مورد را او ها همکالسی مبادا که بود لحاظ این از امیر حسین ترس و وحشت .داشت وحشت خود کردن

 دیگران اینکه خاطر به و نماید معرفی را خود که شد راضی تامل اندکی از پس عاقبت. دهند قرار تمسخر

 این به بعدها و نبود روان و سلیس متاسفانه آورد زبان بر را خود نام سریع نشوند گفتاریش نقص متوجه

 بود عاجز و نگریا شفاهی طور به درس از پرسش هنگام مخصوصا مواقع بیشتر امیر حسین که رسیدم نتیجه

 اینکه فکر. بود شده کالس در آرامش و نظم زدن هم به باعث کار این و رفت می بیرون کالس از مرتب و
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 جمع حضور در بتواند تا بدهم نفس به اعتماد او به و نمایم جمع وادار را امیر حسین توانم می چگونه

 . بود ساخته مشغول مرا ذهن تمام کند صحبت

 :اهداف گزارش تخصصی 

 هدف اصلی :

 برطرف ازی مشکل لکنت زبان دانش آموز

 اهداف جزئی :

 بررسی علل لکنت زبان دانش آموز

 پیدا کردن و بکارگیری روش هایی جهت کم شدن و برطرف سازی لکنت زبان دانش آموز

 مقایسه با شاخص :

رس و لکنت زبان در در مقایسه با شاخص ، دانش آمموز مورد نظر باید با اعتماد نفس کامل و بدون است

 جمع بقیه صحبت کند .

 جمع آوری اطالعات

 مشاهده : - 1

ابتدا به مشاهده رفتار دانش آموز پرداختم . او بسیار مضطرب بود و با ترس در بین دانش آموزان دیگر 

 صحبت می کرد .
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 صحبت با مادر دانش آموز: - 2

 قانع جواب ولی بردم کالس از ای گوشه به ار او و کردم صحبت آرامی به امیر حسین با اوایل همان در

  گذشته سال چند که داشت اظهار وی صحبت نمودم امیر حسین مادر با اینکه تا نداشت من برای ای کننده

امیر  وجود در زبان لکنت و استرس باعثاتفاق ناگواری برای یکی از اقوام افتاده است و دیدن آن صحنه 

 . بود گشته حسین

 به توجه با و نداشته مشکلی هیچ خانوادگی نظر از ، امیر حسین از آمده دست به مدارک و اهدشو به توجه با

 اثر بر و باشد می حساس و احساساتی و عاطفیپسر امیر حسین که گفت توان می امیر حسین مادر اظهارات

 . است شده کالمی اختالل دچار نگرانی دلواپسی، روانی، فشار استرس، و روحی هیجانات

 .پرداختم او زندگی از اطالعاتی آوری جمع به تصمیم امیر حسین مورد در بتوانم اینکه رایب

 نظر سایر همکاران - 3

 مطرح جلسه در را امیر حسین زبان لکنت مورد شد برگزار 29/8/94 تاریخ در معلمان شورای جلسه در

او خواهد شد و باید فکری به حال  این مورد در امیر حسین باعث افت تحصیلی گفتند : محترم مدیر. نمودم

 این قضیه کنیم.

 حد تا رود می امید گرفتاری نظر از امیر حسین که داشتند اظهار یکی از همکاران ، مدیر نظر اظهار از بعد

 راسخ امیر حسین لکنت اصالح بر مبنی خود تصمیم در مرا ایشان نظر اظهار همین که. نماید تغییر زیادی

 .نمود تر
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 در اصالح و نماید شرکت درمانی گفتار کالسهای در امیر حسین باید که داشت عقیده زگاری دیگرآمو    -

 .باشد نمی میسر مدرسه و کالس

 پیشینه و ادبیات پژوهش : – 4

 آن درمان راههای و زبان لکنت بررسی

 کنترل که شود می ایجاد مغز از هایی قسمت در ضایعه مغزی فلج در باشد مغز فلج تواند می علل از یکی

 هدایت را گویایی های اندام به مربوط حرکات ها قسمت آن وسیله به مغز و دارند عهده بر را بدن های عضله

 صوت ل اختال به زبانی اشکال صدا، تولید در اشکال مغزی فلج به یان مبتال از درصد70 حدود در. کنند می

 به گفتاری صداهای. شوند می محکم و سفت ناگهان ها عضله مغزی فلج اسباتیک نوع در. دارند زبان لکنت و

 و ها لب حرکت دشواری سبب ها عضله کنترل عدم و آیند می بیرون  نامبهم و مبهم یا انفجاری صورت

 می حذف کلمه در را صداها بیشتر زبانی، نوک صداهای تولید مانند هایی ل اختال دارای و شوند می زبان

 علل دومین است شدن محو حال در صدایشان و کوتاه ها آن تنفس. دارد محدودی حرکات زبانشان و کنند

 باید که گذارد می تاثیر صدا تولید ساختمان در و است مادرزادی نقیصه این که باشد می لب و کام شکاف

 های ناهنجاری به منجر است ممکن نگیرد صورت خوبی به ترمیم اگر و شود ترمیم کودکی آغاز همان در

 .شود صدا تولید

 :تکلمی های نارسایی  و عاطفی اختالالت

 و شدید هیجانات دلیل به  معموال ل اختال نوع این و دارد هیجانی و عاطفی منشا زبان در تاخیر اوقات گاهی

 یا لی ال نیز گاهی را تکلمی ت ال اختال قبیل این. شود می عارض کودک در عاطفی های شوک یا ضربه
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کودکان و  میان در تکلمی های نارسایی گونه این دارد وجود احتمال. ندگوی می مرضی سکوت یا عاطفی

 .است بیشتر دارند قرار پرتشنج محیط در که ینوجوانان  

 تعارضات و اضطراب از توجهی قابل مت عال و بارز نشانه یک خود کودک تکلمی ل اختال زیادی مواقع در

 .است درونی

 :تکلمی ایه نارسایی و شنوایی دستگاه ت ال اختال

 که است خاص ویژگی 3 حداقل از متاثر هستند شنوایی ت ال اختال آن منشا که تکلمی های نارسایی

 ضعیف میزان به شنوایی ل اختال وقوع اگر. شنوایی ل اختال نوع و میزان شنوایی، نقص وقوع سن از عبارتند

 رشد از بعد اگر ولی گردد می طبیعی کردن صحبت در تاخیر موجب باشد کودک آمدن سخن به سن از قبل

 وقوع اگر. باشد نداشته کردن صحبت در تاثیری چندان است ممکن باشد کردن صحبت در کودک طبیعی

 رشد بر شدیدی بسیار تاثیر باشد زبان یادگیری از قبل زیاد خیلی یا متوسط میزان به شنوایی ل اختال

 .گذارد می کودک زبان طبیعی

 :ترس مهم نقش

 می باعث ترس که ترتیب بدین شوند می لکنت بروز سبب روانی عوامل که است معتقد نتون بال اسمایلی

 مشکال و مسائل در ریشه زبان لکنت و کند اعمال گفتاری های اندام بر را خود کنترل نتواند مغز قشر شود

 که شود می هگفت اغلب. کند می تظاهر زبانی ت ال اختال و فیزیکی های نشانه صورت به و دارد عاطفی ت

 قسمت شنوند می و بینند می مردم که دارد قرار آب باالی در که قسمتی است شناوری یخ توده مانند لکنت

 سعی زمان هر که است احساساتی تمام و گناه و ترس شرم شامل آن بزرگتر قسمت. است آن تر کوچک

 .دارد قرار آب سطح زیر تماما اید نتوانسته و کنید بیان را ای ساده جمله اید کرده
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 عادی گفتار با شخصی را خود تا دارند نگه پنهان را شناور توده این پایین قسمت کنند می سعی لکنتها اکثرا

 .سازد می بزرگتر را توده پائین قسمت فقط کار این دهند نشان

 :زبان لکنت از بهبودی

 درمانی های توصیه از بسیاری هدف دلیل همین به کند می تشدید را لکنت همواره عاطفی فشار و اضطراب

 فشارهای و اضطراب نمایید ش تال است مقدور که آنجائی تا است این کودکان و نوجوانان   زبان لکنت از

 و شناخته باز را اضطراب منبع و منشا بتوان که شود می حاصل وقتی موفقیت دهید کاهش را عاطفی

 .شد آن متوجه

 برنامه بدون برود بین از فشار و اضطراب اگر هستند لکنت دچار که یکودکان و نوجوانان   از بسیاری 

 برای تری تازه های روش امروزه. شود می برطرف شان لکنت خودی به خود طور به ویژه و خاص درمانی

 که میآموزند لکنتی فرد به و دهند می قرار استفاده مورد فک و ها لب زبان، حنجره، کنترل تنفس، کنترل

 جریان که دیگر ای شیوه در. بکشد عمیق نفس کردن صحبت بین ودر کند آهسته و مک را صحبت سرعت

 بیرون هوا کردن صحبت هنگام در بدهد اجازه و بکشد عمیقی نفس تا شود می توصیه شود می نامیده هوا

 .بیاید

 خرج به تکاراب و باشد فعال ها آن در او که داد قرار هایی موقعیت در باید را کودک که دارد عقیده پیاژه

 و کشف امکان مواقع آن در که آورد وجود به هایی موقعیت که سازد می قادر را درمانگر بازی نقش. دهد

 اعضای که ببیند تواند می لکنتی فرد بازی نقش طریق از. باشد داشته وجود رفتاری ساختارهای کردن پیدا

 کسانی چه و دارند را او مشابه احساسات و ها آشفتگی کسانی چه اند چگونه( ها لکنتی غیر) گروه دیگر
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 داده نفس به اعتماد لکنتی شخص به بایست می دهند می نشان واکنش گفتارش و ها موقعیت به او همانند

 . او کردن صحبت هنگام در اش قه عال مورد  هدیه دادن: مانند شود، می انجام مختلف طریق از که شود

 که این نه شود می واقع آنها به خارجی عامل عنوان به لکنت گویی که کند می احساس چنان لکنتی فرد

 .دهند می انجام آنها که است عملی و حالت لکنت

 : زبان لکنت ح اصال های روش

 تلفظی یا بیانی یا زبانی روش -1

 نی عضال ساختن رها به مربوط های تمرین روش این در باشد می  باال به سال 7 کودکان و نوجوانان   برای

 .است برخوردار بسزایی اهمیت از فشار و گیر از وگیریجل

  مکمل یا جانبه دو روش -2

 و قدرت از ای گانه دو پرورش آن هدف و شود می استفاده سال 7 تا 3 کودکان و نوجوانان   برای بیشتر

 انزب به و دریابد روشن و صریح را خود افکار میآموزند کودک به. است بیان صحت و قدرت و تفکر صحت

 .کنند جاری

 . نیست بخش ثمر پائین سنین برای که: درمانی روان روش -3

 از یکی که عاطفی هیجانات و  اضطراب و ها تنش بخش، آرام داروهای از استفاده با: درمانی دارو روش -4

 .دهند می تقلیل را باشد می لکنت عوامل
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 رفتارهای کودک زبان لکنت علل از یکی که است این در روش این مدافعان نظریه براساس: درمانی رفتار -5

 .است لکنت تقلیل بالطبع و رفتارها ح اصال بر سعی روش این در لذا. اوست ناهنجار یا نایافته سازش

 :زبان لکنت درمان در موثر عوامل

 هیجانات و احساسات( 1

 صحبت مکانیسم. است نیروا و فیزیولوژیکی ابعاد دارای که است حرکتی و روانی پیچیده ل اختال یک لکنت

 فرد روی عاطفی و احساسی نظر از کردن لکنت نفس لذا است برخوردار ظریف خیلی تعادل یک از کردن

 از زیرا بشود شرمساری و دستپاچگی دچار لکنتی فرد ها موقعیت و شرایط از بعضی در و گذارد می تاثیر

 .برد می رنج زاری بی خود از بعضی و افسردگی حقارت، خجالت، ناتوانی و عجز احساسات

 حرکتی روانی آرامش و زدایی تنش تنش،( 2

 مفید دهد افزایش را خود اضطراب زدایی تنش های شیوه از استفاده و ورزشی تمرینات با بتواند کسی اگر

 .بود خواهد

 .شود می دیگران با تر آرام ارتباط برقراری موجب سنجیده و راحت و وآهسته آرام کردن صحبت

 .عمدی فراموشی یا لکنت پدیده به توجهی بی( 3

 :زبان لکنت درمان در مادران و پدران نقش

 عدم کند ایجاد هایی ل اختال او عواطف در است ممکن او دائمی منبع و کودک رفتار و گفتار کردن ح اصال

 و مادر و پدر. باشد داشته مشابهی تاثیر است ممکن نیز کودک رفتار و گفتار به نسبت تفاوتی یابی قه عال
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 یا کنند پیشگیری زبان لکنت به کودک شدن گرفتار از توانند می سال 7 زیر کودکان و نوجوانان   مربی

 .دهند کاهش را او گفتار و زبان ل اختال

 تا کرد صحبت ها آن با و آورد پدید آرامی جو خانه محیط در کودکان و نوجوانان   گونه این برای باید

 آن مادران و پدران بهترین. دارند دوست کودکان و نوجوانان   دیگر مانند هم را اه آن که کنند احساس

 باید را کودک. دارند همدردی و توجه و درک احترام، صبر، کودک ت مشکال مورد در که هستند هایی

 .باشد ها آن دوست بهترین که بیاورند بار طوری

 بخوانند کتاب یا بگویند قصه ها آن برای کنند فراهم کردن صحبت از خوشایندی تجارب خود کودک برای

 یک عنوان به خود کودک به که کنند سعی و بپرهیزند خاص ح اصطال یک بردن کار به از باید شک بدون

 آن توانایی. کنند مطالعه آن پیرامون و بپذیرند را کودک گویایی ناروانی بایست می اولیا. نکنند نگاه لکنتی

 .کنند کار خود فرزند روی بر که کند فراهم را مثبتی زمینه تواند می زبان کنتل با صحیح برخورد در ها

 است مهم بسیار معلم حوصله و صبر. هاست آن برای کافی وقت داشتن فرزندانتان ح اصال برای  راه بهترین

 و تمسخر شتابزدگی، گونه هر از و بگوید خواهد می را چه آن راحتی به بدهد فرصت کودک به باید او

 .نماید دوری کودک استهزای

 بکنند؟ بايد چه دار لکنت آموزان دانش با برخورد در آموزگاران

 به نسبت نیز و پذیرند تغییر آموزان دانش گونه این که؛ باشد آگاه موضوع این از باید چیز همه از قبل معلم

 روش بردن کار به با و وضوعم این از آگاهی با معلمی هر. دارند زیادی حساسیت( زمان کمبود) زمانی فشار

 برقرار ارتباط دیگران با راحتی به تا کند کمک آموزان دانش این به تواند می آیند، می زیر در که هایی



 ت .اس مشاهده برای فایل این

 با تخصصی گزارش این ویرایش قابل و ورد فایل خرید برای

. کنید مراجعه سایت به تومان دوهزار فقط قیمت  
 

17 
 

 خوبی احساس کنند، می صحبت بلند کالس در که این از و کنند شرکت کالسی های فعالیت در کنند،

 .باشند داشته

 :شده یاد های روش اما و

 به ها آن با. سازید فراهم دار لکنت آموزان دانش برای زمانی فشار از دور به و آرام کامالً یطیمح بکوشید  •

 گویی پاسخ برای زیادی زمان که بیاورید وجود به ها آن در را احساس این و کنید صحبت شمرده و آرامی

 .باشد مشآرا نوعی از حاکی باید( شما سکنات و حرکات) شما بدن زبان حال، عین در. دارند

 چشمانشان به فقط و نشوید خارج نرمال حد از ها آن به کردن نگاه در. دهید گوش کامالً سخنانشان به  •

 .شوید خیره

 .کند می حل را ها آن مشکل ندرت به کار این چون بکشند، عمیق های نفس که نکنید توصیه ها آن بـه  •

 دهانش در حرف که ندارد دوست کسی چون رآیید،ب ها آن ناقص جمالت یا کلمه تکمیل درصدد نباید   •

 را نفس به اعتماد و کند می برابر چند را مشکل کار این. باشد غلط حرف آن اگر مخصوصاً شود؛ گذاشته

 .دهد می کاهش

. کنید صحبت ها آن با صراحت به کند می کمک آن بهبود به کارهایی چه که این و مشکلشان مورد در   •

 .دهید جلوه بزرگ را کلشانمش نکنید سعی ولی

 از آن جای به که بخواهید نیست الزم دارند، مشکل است سخت نظرشان به که ای کلمه گفتن در اگر   •

 . شود می عبارات و ها کلمه بعضی از ترس باعث کار این چون کنند، استفاده تری راحت ی کلمه
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 «کنی فکر کن سعی کنی، صحبت که این از قبل» ،«باش آرام: »مثل ها توصیه و جمالت بعضی بیان از   •

 آن در...  و تحقیر بودن، ارزش بی حس آمدن وجود به باعث ها توصیه این. بپرهیزید «تر یواش و تر آرام» و

 .کند نمی کمکشان و شود می ها

 این چون کنید، تکرار را ها آن ی جمله و برگردید شما کنند، می بیان مبهم و نارسا را ای جمله وقتی   •

 کرده بیان نارسا را جمله این فکر هم و اید فهمیده را شان جمله شما کنند احساس هم شود، می باعث کار

 .شود خارج ذهنشان از اند،

( برعکس یا پائین به باال از مثالً) منظم صورت به نه تصادفی، صورت به را ها آن درس، پرشیدن برای   •

 و استرس او در کار این و باشد نوبتش منتظر آموز دانش شود می باعث منظم انتخاب چون کنید؛ انتخاب

 .کند می ایجاد تشویق

 هایی زمان روی شما. هستند مواقع بعضی و بد مواقع بعضی دارند، زبان لکنت که آموزانی دانش تر بیش  •

 .کنید گذاری سرمایه هستند خوب که

 میزان گرفتن نظر در با نه بسنجید، روابطشان برقراری در بهبودی میزان به توجه با را ها آن موفقیت •

 .دهند می نشان خودشان از لکنت هنگام که رفتارهایی کاهش

 یا و بله های جواب با هایی سؤال از کنید سعی است، سخت ها آن برای زدن حرف زیاد که شرایطی در •

 .کنید استفاده ای گزینه چند های سؤال یا خیر

 

 .شوند عضو کُر گروه مثل هایی گروه در کنید تشویق را ها آن  •
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 چه و سخت برایشان کارهایی چه انجام بپرسید ها آن از هستند، تنها که موقعی و مناسب  موقعیتی در  •

 است؟ راحت کارهایی

 .کنید تشویق گروهی و کالسی های فعالیت در شرکت به را ها آن   •

 .نکنید معذور کالس در زدن حرف از را ها آن   •

 .گویند می چگونه که این نه کنید، تشویق را ها آن گویند می آنچه مورد در  •

 سرپوش مشکلشان روی شده ی نحوه هر به دارند سعی همیشه آموزان دانش گونه این که بدانید  باید

 آن از که سؤالی جواب در یا و کنند استفاده راحت کلمات از کردن صحبت در کنند می سعی مثالً. بگذارند

 آشکار لکنتشان خواهند می کار این با ها آن. دانند می که حالی در ،«دانیم نمی ما: »بگویند شود، می ها

 .نشود

 باید کنند، می دریـــافت خود ساالن هم طرف از آموزان دانش این که اذیتی و آزار مورد در معلمان اما و

 می قرار تمسخر مورد خود ستاندو طرف از مشکلشان خاطر به آموزان دانش این از درصد 82 که بدانند

 از باید معلمان. دارد فرق دیگری با فردی هر که بفهمانند را این خود آموزان دانش به باید معلمان. گیرند

 تا و کنند می فکر ها آن مورد در و دهند می گوش خوب دوستشان کردن صحبت هنگام که آموزانی دانش

 به را فرهنگ این آموزان دانش بین باید. بیاورند عمل به تقدیر زنند، نمی حرف است نشده تمام حرفشان

 مورد در را مشخصی راهبردهای باید نهایت در و. بپذیرند هست که طور همان را دوستشان که بیاورند وجود

 .کنند تعیین ها آن برای آموزان دانش گونه این اذیت و آزار
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 والدین و زبان شناس روان با مستمر طور به که دیابن می دست ها هدف این به موقعی بدانند، باید معلمان

 طول در آموز دانش کردن صحبت الگوی در شده ایجاد تغییر هرگونه و باشند ارتباط در آموزان دانش این

 .برسانند ها آن اطالع به را تحصیلی سال

 

  ها داده تحلیل و تجزیه

 را امیر حسین که ای مشاوره کلینیک از آمده دست به اطالعات بررسی و ها داده تحلیل و تجزیه از پس

 .شد عنوان مشاور طرف از روانی و روحی های ناراحتی همه علت. بود داده قرار بررسی مورد

 مشکل برای پیشنهادی حل راه

 علمی -گروهی کار در مشارکت    -1

  کودکان و نوجوانان   نوع این رفتار در گیری خرده یا و تمسخر از خودداری    -2

 صحبت قطع از جلوگیری و نفس به اعتماد تقویت    -3

  آن گفتار در آرامش برقراری و اعمال ی مشاهده در تحمل و صبر    -4

 آموز دانش این والدین با جلسات تشکیل    -5

 دانش آموز با درمانگر و درمانی ی برنامه آگاهی    -6

 کند صحبت ساعت نیم روزی تنهایی در آیینه مقابل در    -7
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 روش خودالقایی، هیپنوتیزم، تلقین،: جمله از است گرفته قرار بررسی مورد مختلف های جنبه از زبان کنتل

 درمان و الکتریکی شوک از استفاده جراحی با درمانی، رفتار درمانی، خواب سازی، آرام روش تنفس، جویدن

 .مدرن تنبیهی

 تا دادم قرار کار این در را تشویق تاثیر آنها بین در شد بیان که زبان لکنت مختلف های جنبه به توجه با لذا

 .یابم دست مثبتی نتایج به بتوانم

  پیشنهادیحل  راه

 و کردن شقایق یعنی کردن تشویق رود می کار به کردن ترغیب و افکندن شوق معنای به اصل در تشویق

 اصالح برای عامل موثرترین ترغیب و تشویق. ساختن آرزومند خواهان آوردن، شوق و ذوق به نمودن، ترغیب

 جای به تشویق و محبت و مهر گرو در ها بچه شخصیت مطلوب رشد.  است پایدار یادگیری رفتاری تقویت و

 نه گیرد، می قرار تشویق و تائید مورد ها بچه آمیز موفقیت و مطلوب رفتارهای وقتی. است والدین و مربیان

 از کودکان و نوجوانان   بلکه شود می بیشتر آن تداوم و یابد می افزایش رفتارها قبیل این کمیت تنها

 یک با ولو موقع به و جا به گردندتشویق می برخوردار افزونتری نفس به اعتماد و ارزشمندی خود احساس

 خالقیت و شکوفایی موجبات و کند می بیشتر را او روانی انرژی داده افزایش را نفس به اعتماد لبخند، و نگاه

 گیری شکل سبب کودکان و نوجوانان   مثبت رفتار رفتار تقویت و تشویق و آورد می فراهم را وی ذهنی

 غیر و کالمی آمیز تشویق رفتارهای طریق از که جا آن از دیگر عبارت به. شود می آنان در مطلوب عادات

 و نوجوانان  کودکان  مهم نیاز یک به چیز هر از بیش مربی مستقیم غیر و مستقیم معنوی و مادی کالمی،

 رفتار در اثر پایدارترین و موثرترین بیشترین شاهد ما شود، می داده پاسخ توجه و تعلق ، محبت به نیاز یعنی

 او اساسی و فطری نیازهای از یک هیچ به تنها نه ، کنیم می راتنبیه کودکی وقتی که حالی در هستیم آنان
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 گریز آن از همواره که ناخوشایندی ی تجربه با را او ،زده هم بر را اش حیاتی تعادل بلکه دهیم نمی پاسخ

 ها بچه به معلم که وقتی. باشیم کرده کنترل را او نامطلوب رفتار موقت بطور اینکه ولو کنیم می مواجه دارد

 آموز دانش هر پیشرفت معلم که زمانی دهد، می  اهمیت ها بچه تالش به مربی که گاه آن کند، می محبت

 بهره بیشترین تشویق از مهربان، و گشاده ای چهره با همواره معلم که وقتی و کند می ایسهمق خودش با را

 اشتهای و انگیزه باالترین با ، کالس و معلم به نسبت خوشایند و مثبت نگرشی با ها بچه گیرد، می را

 .آورند می دست به را ها موفقیت بیشترین کندو می تالش تحصیلی

  نهادیپیش تغییر اجرای چگونگی

 به مرا ذهن مدتها آن معالجه برای آموز دانش این وضعیت از آمده دست به اطالعات تحلیل و تجزیه از بعد

 آن تکلمی اختالالت در حدودی تا بتوانم تا نمایم رفتار چگونه آموز دانش این با که کرد می مشغول خود

 با و آورم وجود به آموز دانش این بین در اتیتغییر و نمایم برقرار عاطفی ارتباط آن با بتوانم و باشم موثر

 انتخاب پژوهش این در را زیر های مورد آن مختلف های جنبه و زبان لکنت در شده یاد موارد به توجه

 وی نفس به اعتماد توانم می آموز دانش این ی روحیه شناخت و کارها این با کردم می احساس چون نمودم

 .کنم بیشتر را

 تشویق    -1

 پذیری مسئولیت    -2

 کودکان و نوجوانان   با عاطفی ارتباط    -3
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 آن و باشد داشته کالمی ی رابطه مدرسه اولیای یا بتواند و نمایم تقویت آن در را مسئولیت حس اینکه برای

 و کردم معرفی کالس در مبصر عنوان به را وی نمایم پرورش مسئولیت احساس جامعه از عضوی عنوان به را

 بتوانم طریق این از تا داده آموز دانش این به را تکالیف بیشترین و کرده بندی گروه را آموزان دانش تکالیف

 . کند کم را گفتاریش اختالل بتواند و بکاهم آن استرس و روحی هیجانات از

 موقتی جدید راه انتخاب

 او با عاطفی ارتباط که گرفتم یمتصم نمایم تقویت روانی و روحی نظر از را امیر حسین بتوانم اینکه برای  -1

 .نشاندم خودم پیش کالس اول ردیف در و جدا بود کالس وسط ردیف در که امیر حسین باشم داشته

( اش خانواده با تلفنی)  مدرسه از خارج و مدرسه محیط در تنگاتنگی و بیشتر ارتباط گرفتم تصمیم  -2

 .دهم قرار خویش حمایت مورد را او و باشم داشته

 جدید حل راه بر نظارت ونگیچگ

 داشته دقت و نظارت روزانه طور به کار پیشرفت چگونگی بر کار آغاز همان از کنم می تالش مرحله این در

 را الزم تغییرات لزوم صورت در شده انجام هایی بینی پیش ، پیشگیری ضمن شود می موجب کار این. باشم

 . آورم وجود به عمل در

 توصیه و برخوردها تاثیر تحت زبانی لکنت نظر از که دیدم کردم آن مورد در که را هایی پیشگیری با  -1

 قبل ماههای و روزها به نسبت کالمش و رفتار در دیدم و است گرفته قرار امیر حسین به من مهم های

 .شد خواهد مفید و موثر دهم ادامه را کار این اگر که گرفتم نتیجه و است آمده وجود به تغییراتی
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 این. دهد می نشان جمع حضور در را خود و شده کم آن استرس و روحی هیجانات ، گیری گوشه از  -2

 .نمودم مشاهده درس و کالس به عالقمندی و برخوردها و چهره در را نشاط و شادی

 این ازو ، شده بهتر قبلی وضعیت به نسبت گفتند که پرسیدم سواالتی مورد این در خویش همکاران از  -3

 . بودند راضی خیلی عیتوض

  سپردم او به را مسئولیتهایی و دادم شرکت گروهی فعالیتهای در را امیر حسین    -4

 کردم جلوگیری دیگر آموزان دانش توسط کردن، تحقیر از    -5

 .دادم قرار تشویق مورد گروه سر عنوان به را امیر حسین ، درسی فعالیتهای در    -6

 رح )نقاط قوت اجرای طرح (ارزیابی بعد از اجرای ط

 نظر از تغییراتی که بود پیدا خودم مشاهدات و همکاران نظرهای اظهار به توجه با تحقیق از مرحله این در

 موثر شده گرفته کار به روشهای که شود مشخص دقیقا اینکه برای است آمده بوجود درسی و زبانی لکنت

 .کنم آوری جمع موثقی و عینی اطالعات ام داده انجام آنچه ی درباره گرفتم تصمیم نه یا بوده

 که آوردم عمل به ای مصاحبه ها بچه از ،امیر حسین زبان لکنت مورد در مدرسه پرورشی مربی مدیر، از    -

 .نمودند رضایت اظهار آن وضع از

 .است نموده پیشرفت زیادی حد تا گفتاری نظر از امیر حسین: مدیر        -

 .است شده حاصل گیری چشم تغییرات امیر حسین گفتار و رفتار در که ندداشت عقیده مانمعلدیگر         -
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 اعتبار تعیین و جدید اقدام تاثیر ارزشیابی

 به توجه با و شد آوری جمع آن نتایج و اجرا چگونگی ی درباره الزم اطالعات اینکه از پس مرحله این در

 کردم خواهش آنان از و کنیم برطرف توانستیم که آنجا تا را خود علمی کمبودهای کردم تالش همکاران نظر

 .بود آمیز موفقیت و مثبت آنان نظرات و نمایند ارائه را نظراتی آن نتایج و من کار ی درباره

 نقاط ضعف :

 عدم همکاری مناسب پدر ومادر

 گیری نتیجه و نهایی تصمیم

 عوامل همه همکاری و تالش و عالم خداوند به استعانت با گذرد می تحصیلی سال از ماه چند که اکنون

 .گردید حاصل زیر نتایج طرح اجرای در ذیربط

 .کند صحبت خوبی به کالس از خارج و کالس در تواند می راحتی به امیر حسین    -1

 دهد می نشان جمع حضور در را خود و مدهآ بوجود امیر حسین در زیادی نفس به اعتماد    -2

 . شد کنترل آن ترس اضطراب، استرس، روانی، و روحی هیجانات    -3

 درس بهبود    -4

 یافت می رشد کالمیش مهارتهای    -5
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 پیشنهادات دیگر

 فراوان اهمیت زبانی و فکری دوگانه هایجنبه پرورش و بازپروری به روش این در مکمل یا جانبه دو روش

 ثمر نتایج معموالً و شودمی استفاده ساله ۷ تا ۳ کودکان و نوجوانان   مورد در بیشتر روش این. شودمی داده

 به. است بیان صحت و قدرت تفکر، صحت و قدرت از ایدوگانه پرورش واقع در روش این هدف. دارد بخشی

 افکار فقط دریابد، روشن و اصالح را خود افکار که آموزندمی کودک به منظور این به نیل برای مثال عنوان

 . نماید بازگو رسا و دقیق را جمالت و کلمات و نماید جاری زبان هب را خود روشن و واضح

 روانی اختالالت و عاطفی هایکشمکش دچار که افرادی مورد در بویژه روشها این درمانی روان روشهای

 . نیست بخش ثمر پایین سنین کودکان و نوجوانان   برای درمانی روان روش. رودمی بکار هستند عصبی

 لذا. است عاطفی هیجانات و اضطراب و هاتنش لکنت عوامل از یکی که دارند اعتقاد برخی انیدرم دارو روش

 نتیجه در و داشته دور به عاطفی هیجانات و اضطراب از را کودک حدودی تا توانندمی بخش آرام داروهای

 . دهند تقلیل را او زبان لکنت

 و تغییرات روش زبان لکنت بازپروری و اصالح در دیدج نسبتاً و متداول روشهای از دیگر یکی درمانی رفتار

 رفتارهای کودک زبان لکنت علل از یکی که است این در روش این مدافعان نظریه. است رفتاری اصالحات

 کودک زبان لکنت تقلیل بالطبع و رفتارها اصالح بر سعی روش این در لذا. اوست ناهنجار یا و نایافته سازش

 . است

 اساس این بر شود، تلقی نیز درمانی رفتار روش نوعی تواندمی واقع در که روش این گری درمان خود روش
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 اصالح را ودخ گویایی اختالل که کند تالش مصمم و جدی بطور و مشخص منظم، ایبرنامه به خود لکنت
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