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  آزمايش هاي ساده براي سنجش هوش كودكان

  آزمايش اول 

از كودك خود بخواهيـد     . اي تهيه كنيد و اجزايي از اين تصاوير را حذف كنيد            تصاوير ساده 

كنيـد معمـوال تـصاوير        تصاويري كه انتخاب مي   . بگويد تصوير مورد نظر چه اشكالي دارد      

مثل چهره يك آدمك كه دهان و       . هد بود كه كودك با آنها آشنايي داشته باشد        اي خوا   ساده

كودكان بـه مـوازات   . لبها حذف شده است يا ساعتي كه عقربه ندارد يا ميزي كه پايه ندارد         

آورند كه بتوانند اجزاي حذف شده در  رشد هوشي خود به تدريج اين توانايي را بدست مي        

ها معموال   ساله5 - 6بر اين اساس كودكان كوچكتر مثال . ندتصاوير پيچيده را شناسايي كن   

بـا بـاال رفـتن    . كنند تر شناسايي مي نقص در تصاوير مربوط به اشيا آشنا و عيني را راحت       

  . را مورد استفاده قرار داد... تر مثل مناظر و  توان تصاوير پيچيده سن كودك مي

  

  آزمايش دوم 

كنيد منتظر پاسـخ و       يد و با تغييراتي كه در آنها ايجاد مي        داستانهايي براي كودك انتخاب كن    

توجه كنيد اين تغييرات متناسب با سطح سني كـودك باشـد و بيـان               . واكنش كودك بمانيد  

روزي روزگـاري   . به اين داستان توجـه كنيـد      . كننده مسائل غير عادي و غير طبيعي باشد       

ـ             رار داشـت چنـد تـا مـاهي         توي يك رودخانه زيبا و قشنگ كه كنار جنگل سرسـبزي ق

كردنـد بـه      شدند شروع مي    ماهيها هر روز كه از خواب بيدار مي       . كردند  كوچولو زندگي مي  

  .بازي و تفريح

  

كرد افتاد زمين و يكـي از پاهـايش زخمـي             يك روز يكي از ماهيها در حالي كه بازي مي         

و خيلي ناراحت   ماهي كوچول . دوستانش به كمك او آمدند و پاي او را پانسمان كردند          . شد

توانستند باهم بازي  دوستانش هم خيلي ناراحت بودند چون نمي. بود و درد شديدي داشت



ماهي قصه ما خيلي خوشحال بود      . چند روز گذشت تا پاي ماهي كوچولو خوب شد        . كنند

اما اين دفعه ماهي كوچولو مراقب بود       . پيش دوستانش رفت و دوباره شروع به بازي كنند        

  . ي برايش نيفتدكه اتفاق بد

  

  آزمايش سوم 

اشيا و وسايلي را انتخاب كنيد و از كودكتـان بخواهيـد بگويـد ايـن اشـيا بـه چـه دردي                       

توجه داشـته باشـيد نـوع سـوال كـردن بـراي       . خورند و به عبارتي چه كاربردي دارند       مي

سوال سعي كنيد بدون اين كه راهنمايي مستقيمي ارائه داده باشيد طوري  . كودكان مهم است  

  : به مثالهاي زير توجه كنيد. كنيد كه كودك منظور شما را بتواند درك كند

  خورد؟  چاقو به چه دردي مي

  خورد؟  كاسه به چه دردي مي

  كاله براي چيست؟

ها مناسب است اما براي كودكـان          ساله 4 - 5سواالت فوق براي كودكان سنين پايين مثل        

  :اده كردتوان از مثالهاي ديگري استف بزرگتر مي

  

  توان كرد؟  با آچار و پيچ گوشتي چه كار مي

  كنيم؟  با سوزن چه كار مي

  آزمايش چهارم 

چند مورد ميوه ، اشيا يا چيزهاي ديگر را كه از يك جنبه خـاص تـشابهاتي بـا يكـديگر                     

و از كودك بخواهيد بگويد اين اشيا چـه         . دارند انتخاب كنيد و در اختيار كودك قرار دهيد        

كـه همگـي   . مثال يك پرتغال ، يك سيب يك خيار و يك مـوز  . ه يكديگر دارند  شباهتي ب 

توانيـد بـا      اين آزمايش را با توجه به شرايط سني كودك و ساير عوامـل مـي              . ميوه هستند 

توانيد از خود اشيا يا از تـصاوير آنهـا            براي كودكان كوچكتر مي   . اندك تغييراتي اجرا كنيد   



توان نام اشيا را به ترتيب گفت و سـپس از او سـوال                گتر مي براي كودكان بزر  . استفاده كرد 

  . كرد

  

  

  

  

  آزمايش پنجم 

در . گروهي از اشيا يا چيزهاي ديگر را انتخاب كنيد كه شباهتهاي اساسي به يكديگر دارند

و از كـودك    . ميان اين گروه شي را قرار دهيد كه در آن ويژگي مـشترك بـا بقيـه نيـست                  

اي   مثال چند شي دايره   .  بقيه تفاوت دارد در بين گروه انتخاب كند        بخواهيد آن شي را كه با     

بـراي ايـن آزمـايش نيـز        . شكل انتخاب كنيد و در بين آنها يك مكعب مربع قـرار دهيـد             

ولي توجه داشته . توانيد از خود اشيا ، تصاوير آنها يا نام بردن اسامي ، آنها استفاده كنيد مي

ن كه رشد حافظه آنها به انـدازه كودكـان بزرگتـر نيـست           باشيد كودكان كوچكتر به دليل اي     

  .توانند در روش نام بردن وسايل عملكرد خوبي داشته باشند نمي

براي اين كودكان   . شود نه به عملكرد هوشي آنها       موفق نشدن آنها به حافظه آنها مربوط مي       

توجـه  . تعملكرد كودك هر چه باشد نشان دهنده ادراك از وجود يك غريبه در گروه اس              

. العملي خاص از طرف گروه و يـا آن فـرد غريبـه صـورت نگيـرد                  داشته باشيد كه عكس   

  . كودكان در برخي سنين اگر در چنين شرايطي قرار گيرند، ممكن است گريه كنند

  

  درك كردن شرايط عاطفي اطرافيان توسط كودكان 

ر كـودك خـود     در حـضو  . كننـد   كودكان حتي حاالت عاطفي اطرافيان خود را ادراك مـي         

شـك واكنـشهايي از او مـشاهده          بـي . شروع به خنديدن كنيد و به واكنشهاي او توجه كنيد         

خواهيد كرد مثل دست و پا زدن ، غـان و غـون كـردن ، خنديـدن و از كودكـان بزرگتـر                        



همچنـين اگـر در حـضور كـودك         ... . درخواست براي بغل شدن ، پرسيدن علت خنده و          

 واكنشهاي كودك را مورد بررسي قرار دهيد خواهيد ديـد كـه             شروع كنيد به گريه كردن و     

كودكان كوچكتر ممكن است    . دهند  واكنشهايي حاكي از درك شرايط عاطفي شما نشان مي        

متوجه تصنعي بودن شرايط نشوند و شروع كنند به گريه كردن يا نگاههاي خيره و وارسي                

 مثل برداشتن دست مادر از جلـوي        كنند كاري انجام دهند،     كودكان بزرگتر سعي مي   . كننده  

  ... .چشمانش و 

  

   

  

  مؤسسات آموزش استثنايي

اين كالس ها در كنار مدارس ابتدايي عادي براي دانش آمـوزان ناشـنوا ، نابينـا و عقـب                    

، 1991-92طبـق آمـار بدسـت آمـده در سـال تحـصيلي              .افتاده ذهني ايجاد مي شـوند       

در همـين مـدت     . معلم تعليم ديدنـد      8574 مدرسه ويژه با     873 دانش آموز در     159849

در اين دوره هاي بالغ     .  درس آموزش خاص نيز وجود داشت        813 دوره خاص و     1813

  . دانش آموز حضور داشتند227789بر 

اين مدارس ، با هدف آموزش معلوالن جسمي و روحي و نيـز افـراد داري اسـتعداد بـاال                    

 مفيد جامعه و دست يافتن به يك شغل ،          براي قادر ساختن آنها در تبديل شدن به اعضاي        

  .تأسيس شده اند 

در اين مدارس كه كالسهاي روزانه و مسكن و غذا را براي دانش آموزان فراهم مي كنـد ،                   

، بالغ 1991-92طبق آمار بدست آمده در سال تحصيلي . تحصيل به صورت رايگان است 

اصـي نيـاز داشـتند ،     سـال كـه آمـوزش خ   18 دانش آموز در گروه سي تـا   952382بر  

 نفـر در مـدارس عـادي جـاي گرفتنـد كـه در           5084 نفر در مـدارس خـاص و         17574

  .اينصورت آنها توانستند با ساير كودكان ادغام شوند 



  :مدارس نيز خود به گروه هاي اصلي ذيل تقسيم مي شوند اين 

  

  ـ مدارس نابينايان 

  

 در 10/1ه بينايي آنهـا كمتـر از     اين مدارس فرصت هاي آموزش را براي كودكاني كه درج         

هر دو چشم است و نيز براي كسانيكه درجه بينايي آنها به صورتي جـدي معيـوب اسـت                   

 ســال 6مــدت تحــصيل در مــدارس ابتــدايي .فــراهم مــي آورد )1 /10  و 30/1ببــين ( 

  .بعضي از اين مؤسسات مدارس متوسطه نيز دارند .است 

  

  

  

  

  ـ مدارس ناشنوايان 

  

صت هاي آموزشي مناسب را براي كودكاني كه علـي رغـم همـه اقـدامات                اين مدارس فر  

 دسي بل در ميزان شنوايي خود داشته انـد و بعنـوان بـسيار               70انجام شده كاهش بيشتر از    

 70 الي 25ناشنوا طبقه بندي مي شوند و نيز براي كودكاني كه كاهش حد شنوايي آنها بين                

مدت .بقه بندي مي شوند، فراهم مي آورد        دسي بل بوده و به صورت افراد سنگين گوش ط         

بعـضي از ايـن مراكـز ، مـدارس دوره     .  سال مي باشـد 6تحصيل در مدارس بخش ابتدايي  

  .متوسطه و كودكستان نيز دارند 

  

  ـ مدارس معلوالن اورتوپديكال 



اين مدارس فرصت هاي آموزشي را براي كودكاني كه با وجود اقدامات انجـام شـده ، بـه                   

مـدارس  .و قادر به دنبال كردن يك دوره عادي نيـستند، فـراهم مـي آورد                دليل نقص عض  

مذكور در آنكارا مستقر مي باشند كه  شامل يك مدرسه ابتدايي ، يـك مدرسـه متوسـطه                   

  .صنايع دستي و يك دبيرستان حرفه اي مي باشد 

  

  ـ مدرسه كودكان عقب افتاده ذهني 

  

 و نيز براي آنهايي است كـه قادرنـد   44الي  25  بين I . Qاين مدرسه براي بچه هايي با 

  .نيازهاي شخصي خود را جستجو كنند، در نظر گرفته شده است

  

  ـ مدرسه كودكان عقب افتاده ذهني با قابليت آموزش نسبي

  

   در نظر گرفته شده است75-45   مابين I . Qاين مدرسه براي كودكاني با 

  

ير خوارگي  كودكي ونوجـواني بـروز مـي           اختاللهايي كه نخستين بار در دوره هاي ش        -1

  :كنند

  

شامل بيش كاري عقب ماندگي ذهني اظطراب هاي دوره ي كودكي اختالل هاي مربوط به        

  .خوردن وساير انحراف از رشد طبيعي

  

  :اختاللهاي رواني عضوي-2

  



شامل اختالل هايي است كه در آنها نشانه ها مستقيما مربوط به آسيب مغزي يا وجود يك        

 غير عادي در محيط زيست شيميايي مغز است  ممكـن اسـت در نتيجـه ي بيمـاري               وضع

  .هاي تباه كننده دستگاه عصبي يا پيري يافرو بري مواد سمي ايجاد شوند

  

  :اختاللهاي ناشي از مصرف مواد-3

  

شامل استفاده افراطي از الكل باربيتورات ها آمفتامين ها كوكـايين وداروهـاي ديگـر كـه                 

اري ايجاد مي كنندماري جوانا وتوتون نيز در اين طبقه قرار گرفته انـد وايـن                تغييرات رفت 

  .خود مجادله هاي  زيادي را دامن زده است

  

  : اختاللهاي اسكيزوفرنيايي-4

  

گروهي از اختاللها با ويژگي هاي فقدان تماس با واقعيت پريشاني هـاي بـارز انديـشه و                  

  .ادراك و رفتار عجيب وغريب

  

  : پارانويايياختاللهاي-5

اختالل هايي با ويژگي هاي بد گماني وخصومت شديد همراه با احساس توطئـه از سـوي    

  .ديگران تماس با واقعيت در حيطه هاي ديگر رضايت بخش است

  

  

  :اختالهاي عاطفي ـ خلقي-

پريشاني حالت خلقي شخص ممكن است به شدت افسرده يا به طور غير عادي سرخوش               

  .ايي از سرخوشي و افسردگي نوسان كندباشد ويا بين دوره ه



  

  :اختاللهاي اظطرابي-7

شامل اختالل هايي است كه در آنهايا اظطراب نشانه ي اصلي اختالل اسـت يـا اظطـراب                  

وقتي تجربه مي شودكه شخص نتوانداز موقعيت هاي ترس آورمعينـي دوري كنـديا آنكـه                

فكر كردن به انديشه هاي سـمج       شخص سعي كنددر برابرميل به انجام دادن شعائرمعين ويا          

  .مقاومت كند

  

  :اختاللهاي جسماني شكل-8

نشانه هاي اختالل جسماني است ولي هيچ گونه مبناي عضوي براي آنها نمي توان يافـت                

خـانمي كـه از   (وبه نظر مي رسد كه نقش اصلي با عوامل رواني است اختالل هاي تبديلي          

تـرس از   (وبيماري خيـالي  ) فلج مي شود   پرستاري مادرش ناتوان شده ناگهان دست چپش      

  ).بيماري

  

  : اختاللهاي گسستي-9

تغييرات موقت در كاركردهاي هوشياري حافظه يا هويـت شخـصي بـه علـت مـشكالت                 

  .ياد زدودگي ،چند گانگي شخصيت است:هيجاني از جمله اين اختاللها

  

  :اختاللهاي رواني ـ جنسي-10

همجـنس  . نسي و هـدف گيـري جنـسي       شامل مشكالت هويت جنسي اختالل عملكرد ج      

خواهي فقط زماني به عنوان اختالل تلقي ميشود كه فرد از گرايش جنسي خود خوشـحال                

  .نيست و ميخواهد آن را تغيير دهد

  

  



  :عارضه هايي كه اختالل رواني محسوب نمي شود-

ين مقوله شامل بسياري از مشكالتي است كه مردم را بـه كمـك خـواهي واميداردماننـد                  ا

  .كالت زناشويي مشكالت پدر يا مادر با كودك بهره كشي از كودكمش

  

  :اختاللهاي شخصيت-12

الگوهاي ديرپايي از رفتارغير انطباقي شامل شيوه هاي نارس ونامناسب براي كنار آمـدن              

با فشار رواني  يا حل مشكالت دو نمونه از آنهااختال شخصيتي جامعه سـتيزي و اخـتالل                  

  .شخصيتي خود شيفتگي

  

   سال2عالئم آسيب هاي رواني در اطفال كمتر از 

 سال كه در حوادث ، والدين و عزيزان خود را از دسـت داده انـد ،                  2 در كودكان كمتر از     

  :رفتارهاي روحي ذيل بروز مي نمايد

  · گريه و بي قراري

  اتفاق مي افتد يا ترس از محيط اطراف·  بي عالقگي به آنچه كه در اطرافش

  ·اب و اشتها اختالل در خو

تأخير در سير رشد رفتاري آنان ماننـد زمـان شـروع خنديـدن ، زمـان شـروع                   ·  وقفه يا 

  ...نشستن ، راه رفتن و تكلم و

  · فقدان عكس العمل نسبت به محرك هاي طبيعي

  مانند توقف در راه رفتن و تكلم  ·  پس رفت تكاملي ،

  

   سال4 تا 2اختالالت رواني در اطفال 



حوادثي كه منجـر    ·  سال ، در مواجهه با     4 تا   2الت روحي كودكان سنين      استرس و اختال  

به از دست دادن والدين و ديگر اعضاء خانواده آنها شده باشد ، با عالئـم زيـر بـروز مـي                      

  .نمايد

  )كودكانه( ابتدايي ·  بازگشت به مراحل اوليه رشد ، مثالً تكلم به شيوه

  · مكيدن شست دست

  · شب ادراري

  مدفوع· ي دفع بي اختيار

  · كابوس هاي شبانه

  · ترس از اشياء خيالي

  ديگران·  پرخاشگري نسبت به

  · ترس و بي اعتمادي نسبت به ديگران

  يادگيري·  عدم تمركز حواس و اختالل در

  · عدم عكس العمل مناسب به محرك هاي محيطي

  

سـنين بـه    عالئم آسيب هاي روحي در اطفال سنين مدرسه عموماً عالئـم روانـي در ايـن                 

  .اشكال ذيل مي باشد

  · گريستن و بي قراري

  ) كابوس هاي شبانه - پرخوابي -بي خوابي · ( اختالالت خواب 

  · شب ادراري

  متعدد·  شكايات جسمي

  · پرخاشگري و تهاجم

  · عدم تمركز حواس و مشكالت تحصيلي

  اتفاقات قريب الوقوع·  ترس از



  ·  تقليد صحنه هاي ناراحت كننده

 ساله احتماالً واكـنش هـايي نظيـر بزرگـساالن           17 تا   12ي معمول در نوجوانان     نشانه ها 

شامل يادآوري مكرر سانحه ، كابوس ، كرختي عواطف ، اجتناب از هر چيزي كه يـادآور                 

سانحه است ، افسردگي ، استفاده نابجا از دارو ، ناسازگاري با همساالن ، پس رفت هـاي              

نين گوشه گيري و انزوا ، نـاراحتي هـاي جـسماني ،             آموزشي ، رفتار غيراجتماعي ، همچ     

تصميم به خودكشي ، امتناع از رفتن به مدرسه ، ناراحتي در خوابيدن و سردرگمي از خود                 

بديهي است درمان اين اختالالت يك امر تخصصي است كه بوسيله پزشك  . بروز مي دهند  

م خواهد شد ولي آنچـه      و در صورت لزوم بوسيله روان پزشك يا روان شناس باليني انجا           

شناخت اين كسالت هاست تـا بتواننـد ضـمن بيماريـابي و             . به امدادگران مربوط مي شود    

ارجاع به مراكز تخصصي ، اسـترس آسـيب ديـدگان را كـاهش دهنـد و از بـروز شـدت                      

  .اختالالت رواني آنان پيشگيري به عمل آورند

  

  نظرات لكنت زبان 

لكنت زبان عمدتا و بطور كلي جز در موارد استثنايي در دوران خردسالي آغاز شده و يك 

لكنـت  . شـود    سالگي شروع مـي    4 تا   2معموال از سنين    . پديده خاص دوران كودكي است    

 سـالگي نيـز كـه       7 تـا    6در سنين   . زبان از مهمترين و متداولترين اختالالت تكلمي است       

باشد به لحاظ ويژگيهاي عـاطفي و سـازگاري اجتمـاعي        مصادف با زمان آغاز مدرسه مي     

خاص اين دوره موقعيت مناسبي است براي بروز لكنت زبان در ميان كودكاني كـه بيـشتر                 

گاهي از موارد در دوران بلوغ نيز افرادي كه قبال به نحوي            . باشند  مستعد چنين اختاللي مي   

قع سن ، شرايط و ويژگيهاي بلوغ نيز در وا. شوند اند دچار لكنت زبان مي      لكنت زبان داشته  

لكنت زبان در ميـان پـسران بيـشتر از          . احتماال در تغيير شكل يا تشديد لكنت موثر است        

 درصد براي پسران و 70ها و تحقيقات مختلف نسبتي در حدود  دختران است و در بررسي

م صـحبت ،    ايم كه بعضيها بـه هنگـا        بسيار ديده .  درصد براي دختران ذكر گرديده است      30



با چنين افرادي بايـد     . كند  شان بر سر برخي از حروف گير مي         لكنت زبان دارند؛ يعني زبان    

اي هستند كـه كنـد زبـاني را دسـتاويز شـوخي و                با ماليمت رفتار كرد؛ ولي متاسفانه عده      

آيد كه دستگاههاي تكلم انـسان دچـار          كندي زبان در جايي پيش مي     . پندارند  ريشخند مي 

كند و پيوسته مكثي  هاست؛ از اينرو اداي كلمات ناگهان به مانع برخورد مي         تشنج اي از   پاره

به هنگام چنين رويدادي معموال انسان حرفـي را كـه روي            . دهد  در ميان صحبت روي مي    

  . كند آن مكث ايجاد شده است، چندبار تكرار مي

  

  

  

  

  

  انواع لكنت 

  لكنت كلونيك يا حالت تكراري در بيان كلمه 

كه معموال اولين سيالب كلمـه      (اي را     ين نوع از لكنت زبان كودك يك سيالب از كلمه         در ا 

  . پ پ پ پدر: كند  مثال كلمه پدر را چنين بيان مي. كند با سرعت و تشنج تكرار مي) را

  

  لكنت تونيك يا توقف در تلفظ 

 كـودك  آيد و در اين حالت در فعاليت عضالت تلفظي چند ثانيه توقف و سكون بوجود مي 

كـودك  . دچار وقفه در تلفظ و اداي كلمه همراه با فشار ، كوشش و حركات خاصي اسـت                

آورد و پـس از لحظـاتي         مبتال به اين لكنت براي اداي كلمه شديدا به خـودش فـشار مـي              

  . كند سكون بطور ناگهاني و با تشنج كلمه را ادا مي

  

  مراحل مختلف لكنت 



عموال و از بـدو پيـدايش لكنـت تـا مرحلـه نهـايي       كودكاني كه دچار لكنت زبان هستند م      

  . گذراند مراحل مختلفي را به شرح زير مي

  

  . لكنتي كه كودك پذيرفته است

شود كه برخي از حـروف و كلمـات را بطـور غيرطبيعـي                كودك در اين مرحله متوجه مي     

ن كـه   كودك از اي  . رسد كه نگران حالت گويايي خودش نيست        اما به نظر مي   . كند  تكرار مي 

. نمايـد   برد و كوششي هم براي رفع آن نمي         اختالل تكلمي دارد ناراحت نبوده و رنجي نمي       

 لكنت كودك معموال همراه با اختالالت تنفـسي و يـا عاليـم و عـوارض                  در اين مرحله ،   

نوع لكنت كودك در اين مرحله بيشتر از لكنت تكراري است و به همين              . باشد  بيماري نمي 

  . هاي گفتار درماني موثر است  برنامهدليل در اين حالت

  

  

  

  ) لكنت پس رانده(لكنتي كه كودك در برابر آن عكس العمل نشان مي دهد 

هـاي    شـود بـه واسـطه رفتـار         بتدريج كه كودك بزرگ شده و دامنه مكالمات وسيع تر مي          

شود، كه    خاص و فشارهايي معموال از سوي همساالن ، والدين و معلمان متوجه كودك مي             

ودك بطور قابل توجهي با تعجب و گاه همراه با دلسردي نسبت به چگـونگي اخـتالالت                 ك

مثال به محض اينكه برخـي از اعـضاي فاميـل و            . دهد  گويايي خود عكس العمل نشان مي     

هـاي    شـوند كـه او لكنـت دارد، رفتارهـا و واكـنش              نزديكان و اطرافيان كودك متوجه مي     

ها را درك كـرده و بـالطبع عـدم اطمينـان و تـنش             وي اين واكنـش   . دهند  مختلفي نشان مي  

  . شود عضالني او بيشتر مي

  

  لكنت پيچيده و شديد 



گـردد،    بتدريج كه حركات و رفتار ضمني همراه با لكنت به صورت غير ارادي ظـاهر مـي                

به نحوي كه كودك نسبت به همه موفقيتها و به همه كلمات و             . يابد  شدت لكنت افزايش مي   

شوند، حساسيت و نگرانـي       با عدم رواني و سالمت او در صحبت توام مي         همه اصواتي كه    

بطـوري  . شود در اين شرايط لكنت خود ، روز به روز پيچيده تر و شديدتر مي        . كند  پيدا مي 

كه هر چقدر بيشتر نسبت به موفقيتها ، كلمات و جمالت از خـود نگرانـي و تـرس نـشان                     

شود نگرانـي و تـرس او از           لكنت او بيشتر مي    شود و هر چقدر     دهد، لكنت او بيشتر مي      مي

  . يابد شرايط و موقعيتها و كلمات و اصوات افزايش مي

  

  علل لكنت 

امـا  . در واقع داليل بروز لكنت زبان در كودكان ، تا كنون بطور دقيقي روشن نـشده اسـت       

. تواند علت واحدي داشته باشـد       آنچه كه تا حدودي مشخص است، آن است كه لكنت نمي          

بـسياري  . لكه همواره معلول علت بدني ، عاطفي ، اجتماعي و يا تركيب اين عوامل است              ب

هـاي    از افرادي كه لكنت زبان دارند دچـار بعـضي از ناراحتيهـاي عـصبي و ناسـازگاري                 

اما تشخيص اينكه آيا اينگونه ناراحتيهاي رواني علت لكنت زبان است و            . اجتماعي هستند 

فشارهاي ناشي از اختالالت رواني است، بـسيار مـشكل          يا لكنت خود حاصل حاالت و       

در بعضي از مواقع لكنت ربان ممكن است حاصل نارسـاييها و اخـتالالت دسـتگاه                . است

عصبي باشد و يا در مواردي نيز لكنت زبان از زمان كودكي در اثـر بعـضي ناهنجاريهـاي                   

  . آيد خفيف فيزيولوژيكي پديد مي

  

  زبان روشهاي اصالح و درمان لكنت 

امروزه از روشهاي مختلفي براي اصالح ، درمان و بازپروري اختالالت گويـايي و لكنـت                

  . توان به موارد زير اشاره كرد از جمله اين روشها مي. نمايند زبان استفاده مي

  



  روشهاي زباني يا تلفظي 

زم است؛ اما ها ال ها ، زبان و لب ها بين حنجره ، گونه براي انجام اين عمل بهترين هماهنگي

 5 يـا    4پيش از سـن     . افتد  همين كه در اين هماهنگي خللي ايجاد شود، زبان به لكنت مي           

هـاي    كندي زبان بر اثر اخـتالل     . شود كه كودك لكنت زبان دارد       ندرت معلوم مي    سالگي به 

اي مـوارد ، كنـد    گويا بتوان در پاره. يابد هاي عاطفي، در انسان رشد مي   بدني يا برآشفتگي  

ني را از راه آموزش برطرف كرد؛ يعني به شخص مبـتال آموخـت كـه چگونـه آهـسته                    زبا

آهسته چيزي را بخواند؛ آهسته آهسته و با توجه خاص به حرف زدن خود ، سخن بگويد                 

  .و هر هجايي را با كمال دقت ادا كند

 بر  .آموزند چگونه به هنگام بند آمدن زبانش ، تنفس خود را تنظيم كند              همچنين به وي مي   

آورنـد، بـه      اثر مطالعه درباره صوتها يا تركيب صوتهايي كه چنين مـشكلي را فـراهم مـي               

ايـم كـه بـا انجـام آن           اي ، براي خواندن دست يافتـه         به مرحله   اي از تمرينهاي مرحله     پاره

زبـان    به هر حال ، درمان لكنت       . چيره شد » كند زباني «توان تا حدود زيادي بر مشكل         مي

اين نكته نيز بسيار قابل توجـه اسـت كـه نبايـد مبنـاي          . تخصص انجام گيرد  بايد بوسيله م  

  . عاطفي را در كند زباني ناديده گرفت

  

  روش دو جانبه يا مكمل 

هاي دوگانه فكري و زباني اهميت فـراوان داده           در اين روش به بازپروري و پرورش جنبه       

شود و معموال نتايج ثمر       ده مي  ساله استفا  7 تا   3اين روش بيشتر در مورد كودكان       . شود  مي

اي از قدرت و صحت تفكر ، قـدرت           هدف اين روش در واقع پرورش دوگانه      . بخشي دارد 

آموزند كـه افكـار       به عنوان مثال براي نيل به اين منظور به كودك مي          . و صحت بيان است   

 و  خود را اصالح و روشن دريابد، فقط افكار واضح و روشن خود را به زبان جاري نمايد                

  . كلمات و جمالت را دقيق و رسا بازگو نمايد

  



  روشهاي روان درماني 

هاي عاطفي و اختالالت رواني عصبي        اين روشها بويژه در مورد افرادي كه دچار كشمكش        

  . باشد روش روان درماني براي كودكان سنين پايين ثمر بخش نمي. رود هستند بكار مي

  

  روش دارو درماني 

. ها و اضطراب و هيجانات عاطفي اسـت         كه يكي از عوامل لكنت تنش     برخي اعتقاد دارند    

توانند تا حدودي كودك را از اضطراب و هيجانات عاطفي بـه              لذا داروهاي آرام بخش مي    

  . دور داشته و در نتيجه لكنت زبان او را تقليل دهند

  

  رفتار درماني 

ري لكنـت زبـان روش   يكي ديگر از روشهاي متداول و نسبتا جديد در اصـالح و بـازپرو       

نظريه مدافعان اين روش در اين است كـه يكـي از            . باشد  تغييرات و اصالحات رفتاري مي    

لـذا در ايـن روش      . علل لكنت زبان كودك رفتارهاي سازش نايافته و يا ناهنجار اوسـت           

  . سعي بر اصالح رفتارها و بالطبع تقليل لكنت زبان كودك است

  

  روش خود درمان گري 

تواند نوعي روش رفتار درماني نيز تلقي شـود، بـر ايـن اسـاس                  در واقع مي   اين روش كه  

استوار است كه فرد لكنتي با انگيزه قوي و ايجـاد تغييـرات الزم در زمينـه بازخوردهـا و                    

اي منظم ، مشخص و بطور جدي و مصمم تالش            نگرشهايش نسبت به لكنت خود به برنامه      

  .دكند كه اختالل گويايي خود را اصالح كن

  

  علت شناسي 



برخـي  . وجود ندارد   ) stuttering(هنوز پاسخ قانع كننده اي در باره ي علت لكنت زبان          

آن را به مشكالت شخصيتي، برخي بـه مـشكالت پزشـكي و برخـي ايـن اخـتالل را در                     

از ديدگاه مكتب روان تحليل گـري، لكنـت         . چهارچوب مشكالت ارتباطي قرار مي دهند     

  .ا نوعي واپس روي استزبان يك روان آزردگي ي

. مجموعه اي از رفتارهاي آموخته شده را نيز به عنوان علت بروز لكنت در نظر گرفته انـد          

اين احتمال وجود دارد كه كمال جويي و خواسـته هـاي افراطـي اطرافيـان و بخـصوص                   

  .والدين درباره ي گفتار كودك در ايجاد لكنت زبان مشاركت داشته باشد

 كودك متمركز شده اند ولكنت را ناشـي از نـاتواني در ايجـاد               -ل مادر عده اي نيز بر تعام    

اين ناتواني به دليل اضـطراب      .(فاصله اي مي دانند كه در هر ارتباط كالمي بوجود مي آيد           

  .)جدايي است

از لحاظ شخصيتي مادران كودكان الكن، مضطرب، فـزون حمـايتگر، داراي بازخوردهـاي              

و يا نامنعطف و فاقد گرمي عاطفي،نا ايمن و ناراضـي           )درعين حال جاذب و دافع    (متناقض

  .هستند

  .عده اي نيز نقش وراثت و عوامل ژنتيكي را در بروز اين اختالل مهم مي دانند

  درمانها
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  .زبان او

  . در جلو جمع براي صحبت كردن او را تحت فشار قرار ندهيد-7

همچنين . به او واگذار كنيد تا بيشتر در جامعه حضور يابد         ) درحد توانش ( مسئوليتهايي   -8

ئواالتي را از كودك بپرسد كه مطمـئن اسـت          اگر به مدرسه مي رود، از معلمش بخواهيد،س       

  .كودك قادر به پاسخگويي است و در صورت موفقيت او را تشويق نمايد

 از درگيريهاي خانوادگي در حضور كودك خودداري كنيد؛ چون اضطرابش را افزايش             -9

  .مي دهد

ن حال  در عي .طوري رفتار نكنيد كه به شما وابسته شود       .  در ابراز محبت افراط نكنيد     -10

  .فضايي ايجاد كنيد كه كودك بتواند در مورد ناراحتيها و نگرانيهايش با شما صحبت كند

**********************************  

يكي از باورهاي غلطي كه در بين ما وجـود داره اينـه كـه هميـشه مـي خـواهيم بهتـرين          

نمي خوام در مورد    امروز  .اين باورها طيف وسيعي از زندگي ما رو پوشش مي دهند          .باشيم

تواناييها ي جسمي يا كاري صحبت كنم، بلكه مي خوام در مورد رابطه ي عاطفي، اخالقي                

اين كه ما از طرف مقابلمون توقع داشته باشيم كه هميشه يك طـور بـا مـا                  . و معنوي بگم  

به نظـر درسـت نمـي       ..... رفتار كنه، هميشه كلمات قشنگ بگه و به ما محبت كنه،بخنده و           

چون اون هم يك انسانه و امكان داره يك روز به هر دليلي ناراحت باشه، حوصـله                 . يات

حتي دو نفري كـه عاشـق هـم         .نداشته باشه و شايد رفتار چندان مناسبي با ما نداشته باشه          

هستند ، ممكنه لحظاتي در زندگيشون از يكديگر خسته بشن يا شايد هم متنفر؛ پس بايـد                 

م شد؟ نه اين امر طبيعي به نظر مي رسه كـه احـساسات              به خودشون بگن كه همه چي تمو      



حاال به هر دليلي ،از مـسائل كـاري گرفتـه تـا حتـي داليـل                 .هميشه در يك سطح نباشن    

  .هورموني 

مـا نمـي تـونيم از       . در مورد رابطه ي معنوي و ارتباط با خدا هم به نظـر مـن همينطـوره                

معنـوي در ارتبـاط بـا خداونـد         خودمون توقع داشته باشيم كه هميشه در يك حد بـاالي            

هر چند اگر بتونيم رابطه مون را با خدا هميشه در يك سطح باال حفظ كنيم، خيلي                  . باشيم

حساب نمي شيم؛ پس    ) خودمو مي گم  (خوبه ولي يادمون نره كه ما هنوز جزء اولياي خدا           

 بزنيم  كمي لغزش و گاهي دور شدن اشكالي نداره و نبايد فورآ به خودمون هزارتا برچسب             

  . و از خودمون نااميد بشيم 

در ضمن هر چند براي فهميدن رفتار ديگران خوبه كه گاهي خودمون را جاي اونا بـذاريم                 

ولي تو ارتباطمون با خدا، بهتره خودميـان بينـي را كنـار بـذاريم يعنـي از زاويـه ي ديـد                     

 موجـودات  خودمون درباره ي خدا قضاوت نكنيم و اينو به خـاطر داشـته باشـيم كـه مـا                

محدودي هستيم  و خدا خيلي بزرگتر،مهربان تر و حكيم تـر از اونيـه كـه مـا فكـر مـي                       

كردنه،نـه نتيجـه اي   مهم سعي و تالش     . اون وقت مي بينيم كه خيلي چيزا حل مي شه         .كنيم

  .دكه بدست مي يا
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