
به نام خدا





راهنمای لکنت برای کودکان
من بعضی وقت ها لکنت می کنم

کتابی برای کودکان 7 تا 12 سال

ترجمه و بومی سازی توسط: )اسامی به ترتیب حروف الفبا(

فاطمه اسمعیلی ایرانی

آزاده امیریان 

ملیحه ذوالفقاری

مریم رفعتی

میثم شفیعی

معصومه معظم

عاطفه مؤذنی

نیلوفر السادات نوریان

مریم یاری بخت



سرشناسه

عنوان و نام پدیدآور

مشخصات نشر
مشخصات ظاهری

شابک
وضعیت فهرست نویسی

یادداشت

یادداشت

شناسه افزوده
شماره کتابشناسی ملی

خوس، الکود
Geus, Eelco de

لکنت  وقت ها  بعضی  )من  کودکان  برای  لکنت  راهنمای 
می کنم( )کتابی برای کودکان 7 تا 12 سال(

اصفهان، نشر تولید علم، 1394
59ص

978-600-95343-7-1
فیپای مختصر

فهرست نویسی کامل این اثر در نشانی 
http: //opac.nlai.ir قابل دسترسی است.

 some times I just stutter a book :عنوان اصلی
for children ages 7 to 12

مؤذنی، عاطفه، 1357
3805533

:

:

:
:
:
:
:

:

:
:

نام کتاب
مترجمین

ناشر
طراح جلد
صفحه آرا

نوبت چاپ
شمارگان

بها
همراه تولید

همراه فروش

:
:

:
:
:
:
:
:
:
:

راهنمای لکنت برای کودکان )کتابی برای کودکان 7 تا 12 سال(
فاطمه اسمعیلی ایرانی، آزاده امیریان، ملیحه ذوالفقاری، مریم رفعتی، 
نوریان،  نیلوفرالسادات  میثم شفیعی، معصومه معظم، عاطفه مؤذنی، 

مریم یاری بخت،  
نشر تولید علم

زهرا مسائلی
زهرا مسائلی

اول
100 تیراژ

5000 تومان
09138040296
09162971124Nashrtolidelm@gmail.com

www.tolidelm.ir



فهرست مطالب

8 قبل�از�این�که�شروع�به�خواندن�این�کتاب�کنید�...�

10 لکنت،�خنده�دار�نیست�...�

12 گاهی�اوقات�لکنت�می�کنید�و�گاهی�اوقات�لکنت�نمی�کنید...�

14 چه�چیزی�باعث�می�شود�لکنت�کنید؟�

17 لکنت�کردن�مهارت�زیادی�می�خواهد!�

19 وقتی�به�خاطر�این�که�لکنت�دارید،�از�درون�احساس�ناراحتی�و�عصبانّیت�می�کنید.�

22 وقتی�که�شما�به�خاطر�لکنت�مسخره�می�شوید�...�

23 بعضی�از�افراد�درک�نمی�کنند.�

26 این�خالف�قانون�نیست�که�لکنت�دارید.�

27 اشکال�ندارد�لکنت�کنید.�

28 شما�مهم�هستید!�

32 داستان�شما�چیست؟�

35 چه�کسی�می�تواند�به�شما�کمک�کند؟�

36 برای�برادر�یا�خواهرت�



فهرست مطالب

39 برای�پدرها�و�مادرها�

43 برای�معلّم�مدرسه�

46 برای�پدربزرگ�ها�و�مادربزرگ�ها�

49 برای�عموها�و�عّمه�ها،�دایی�ها�و�خاله�ها�

51 یک�داستان�

56 پیام�آخر�

58 عقاید�نادرست�درباره�ی�لکنت�



پیشگفتار
خودآگاهی یعنی: بررسی واقع گرایانه ویژگی های جسمی، باورها، ارزش ها، احساسات و 
آرمان ها و توانایی های بالقوه و بالفعل خود و استفاده از آن ها در تصمیم گیری ها به گونه ای 
که به نفع خود و روابطمان با دیگران باشد. این در واقع مهارتی است که به حس پرورش 

یافته ای از عزت نفس منجر خواهد شد.
در واقع، آگاهی از خود، روندی مستمر و استنتاجی است که طی آن متوجه می شویم 
چه کسی هستیم. اولین بخش از خود که آسان تر از جنبه های دیگر قابل شناسایی است، 
خود فیزیکی است که به حس و تصوری گفته می شود که نسبت به بدن خود داریم. کانال 
از  عناصر مهمی  از  که  است  بدن  از  از جنبه های عملکردی قسمت های  یکی  ارتباطی 
قبیل گفتار، تماس چشمی، فاصله با دیگران، حاالت صورت و غیره تشکیل شده است. 
یکی از مشکالتی که در فرآیند برقراری ارتباط با دیگران ممکن است وجود داشته باشد. 
وقفه های غیر ارادی است که می تواند به طور ناگهانی در گفتار رخ دهد. به این وقفه های 

غیرارادی و ناگهانی لکنت می گویند. 
بنابراین یکی از ابعاد خودآگاهی یک کودک دارای لکنت، لکنتش می باشد. در راستای 
درمان لکنت کودکان مدرسه رو، یکی از اولویت ها و نیازهای مهم، بحث آموزش درباره ی 
لکنت به منظور افزایش خودآگاهی در آن ها و فراهم کردن بستری مناسب برای اثربخشی 

درمان های مورد نظر می باشد. 
به همین خاطر ایده اولیه ترجمه و بومی سازی این کتاب در یکی از نشست های لکنت که در 
آن تعدادی از آسیب شناسان گفتار و زبان دور هم جمع می شوند، مطرح گردید و در قالب یک کار 

جمعی و در طی چندین مرحله به اتمام رسید.
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قبل از این که شروع به خواندن این کتاب کنید...

نوشته شده است.  دارند  لکنت  برای همه ی بچه هایی که  این کتاب 
وقتی لکنت می کنید، دهان تان، همیشه آن چه را که می خواهید، انجام 
نمی دهد. گاهی اوقات می خواهید چیزی بگویید ولی صدا به راحتی بیرون 
نمی آید. گاهی اوقات چیزی می گویید و بقیه ی افراد اظهارنظرهایی از 
عمیق  نفس  »یک  یا  کن«،  »آهسته صحبت  یا  نکن«  »لکنت  قبیل 
بکش« می کنند. این موارد معمواًل نه تنها کمکی نمی کند بلکه باعث 
می شود، حرف هایتان را فراموش کنید یا احساس عصبانّیت یا احساس 
مورد  در  را  زیادی  اطالعات  شما  زیر،  در صفحات  کنید.  اذیت  و  آزار 

لکنت پیدا خواهید کرد.
• چه چیزی باعث می شود لکنت کنید.	
• چرا گاهی اوقات لکنت می کنید و گاهی اوقات لکنت نمی کنید.	
• چرا بعضی از مردم در درک لکنت مشکل دارند.	
• چرا گاهی اوقات در مورد لکنت تان مسخره می شوید.	
• این که خیلی از بچه های دیگر هم لکنت می کنند.	
• این که لکنت گاهی اوقات، وحشتناک )فاجعه( است و گاهی اوقات 	

نیست.

تعدادی از بچه هایی که لکنت دارند نامه های شخصی برای این کتاب 
یاد  ما می گویند،  به  آن ها  که  آن چه  از  زیادی  ما چیزهای  نوشته اند. 
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می گیریم. خوشحالیم که آن ها خیلی به ما کمک کرده اند. در این کتاب 
برای پدرها و مادرها، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، عموها و  اّطالعاتی 
عّمه ها، دایی ها و خاله ها، برادرها و خواهرها و همچنین برای معلّمان 
مدرسه، وجود دارد. این مطالب به آن ها کمک خواهد کرد که با لکنت 
بیشتر آشنا شوند تا جایی که به شیوه ی مفیدتری واکنش نشان دهند. 
شاید دلتان بخواهد که این صفحات را از کتاب، کپی برداری کنید یا 
جدا کنید و به صورت نامه به آن ها بدهید. ممکن است افرادی که یکی 
از این نامه ها را خوانده اند، بخواهند همه ی کتاب را بخوانند و بیشتر در 

مورد لکنت بدانند.
اگر هنوز 10 ساله نشده اید، ممکن است خواندن همه ی این کتاب به 
تنهایی سخت باشد. به همین خاطر، لطفًا از مامان یا بابا درخواست کنید 

که آن را با شما بخوانند.
امیدواریم این کتاب را دوست داشته باشید.
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لکنت، خنده دار نیست ...

گفتن  می کنید،  لکنت  شما  وقتی  کند.  لکنت  ندارد  دوست  هیچ کس 
گلویتان  که  است  این  مثل  اوقات  گاهی  است.  کلمات، سخت  بعضی 
قفل شده است و نمی توانید آن چه که می خواهید را بگویید. یا این که 
قسمت اّول یک کلمه را چندین بار تکرار می کنید. هنگامی که شما به 
به  ادامه دادن صحبت خود تالش می کنید ممکن است  برای  سختی 
خودتان فشار بیاورید. اّما اغلب، تالش زیاد فقط مسائل را بدتر می کند. 
شما در شکمتان احساس فشار می کنید و مجبور می شوید که انواع و 
اقسام کارهای عجیب و غریب )غیر طبیعی( را با دهان تان یا با همه ی 

صورت تان انجام دهید که به صحبت کردن ادامه دهید.
افراد دیگر می فهمند که شما لکنت می کنید ولی نمی دانند چه کاری 
به شما کمک کنند.  بکنند. آن ها تالش خواهند کرد که  آن  در مورد 
را  کارها  فقط  اغلب،  اّما  به شما کمک می کنند.  درست  اوقات  بعضی 
بدتر خواهند کرد. افرادی که لکنت ندارند معمواًل خیلی سخت، لکنت 
که  نمی دانند  درست  اّما  کنند،  کمک  می خواهند  آن ها  می فهمند.  را 
آن ها  متوّجه شوید.  از چهره هایشان  می توانید  کنند. شما  کار  چه  باید 
افراد  گیج و سر درگم و کمی عصبی و نگران به نظر می رسند. وقتی 
عصبی می شوند، گاهی اوقات کارهای نادرستی انجام می دهند. که البته 
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خیلی  آن ها  که  است  این  خاطر  به  نیست،  تقصیر شما  آن ها  کارهای 
این کتاب را به  باید  کم در مورد لکنت می دانند، به همین علّت شما 
آن ها معّرفی کنید. زیرا وقتی آن ها کمی بیشتر در مورد لکنت بدانند، 
نگرانی شان کمتر خواهد شد و از این به بعد، این شما هستید که به آن ها 

کمک می کنید.
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گاهی اوقات لکنت می کنید و گاهی اوقات لکنت نمی کنید...

می دانید چرا دیگران برایشان سخت است که لکنت را بفهمند؟ چون 
گاهی اوقات شما کاماًل راحت صحبت می کنید، و در زمان های دیگر 
و  می کنید  بازی  اتاق تان  در  تنها  وقتی  است.  سخت  کردن،  صحبت 
بلند صحبت می کنید، همه چیز خوب است. وقتی با یک بّچه یا یک 
حیوان خانگی صحبت می کنید، معمواًل هیچ مشکلی ندارید. وقتی آواز 
می خوانید کلمات، به طور روان، بیرون می آیند. بعضی از بّچه ها وقتی 
عصبانی هستند لکنت نمی کنند، برای بعضی افراد عصبانی شدن لکنت 
را بدتر خواهد کرد. شاید صحبت با برادر یا خواهر کوچک ترتان راحت 

باشد، اّما شما در صحبت کردن با بزرگ ترها مشکل داشته باشید.
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می کنند.  کمی  لکنت  خانه  در  و  زیاد  مدرسه  در  بّچه ها  از  بعضی 
بعضی ها نسبتًا در مدرسه، راحت صحبت می کنند و بیشتر در خانه لکنت 
می کنند. خیلی از بّچه ها در طول تعطیالت کمتر لکنت می کنند یا اصاًل 
می روند  مدرسه  به  وقتی  دیگر  بّچه های  از  خیلی  اّما  نمی کنند.  لکنت 
خیلی راحت تر صحبت می کنند و وقتی در تعطیالت هستند بیشتر لکنت 
می کنند. بّچه هایی که خسته یا مریض هستند، ممکن است بیشتر لکنت 
مریض  یا  خسته  وقتی  که  هستند  هم  بّچه هایی  حال  عین  در  کنند، 

هستند کمتر لکنت می کنند.
آیا می توانید همه ی این ها را درک کنید؟ در حقیقت درک و فهم آن، 
سخت است. چون به نظر می رسد که لکنت در هر لحظه تغییر می کند. 
به همین خاطر دیگران هم کمی در برخورد با این حاالت گیج می شوند 
خودش  روش  به  بّچه ای  هر  می شود.  سخت  برایشان  لکنت  درک  و 
صحبت می کند. یکی آهسته )با سرعت کم( صحبت می کند، دیگری 
به سرعت )تند( صحبت می کند، بعضی از بّچه ها با صدای کم )پایین( 
صحبت می کنند، بعضی ها با صدای بلند. هرکسی شیوه ی مخصوصی 
برای صحبت کردن دارد و آیا این کسل کننده نبود اگر همه شبیه هم 

بودیم؟
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چه چیزی باعث می شود لکنت کنید؟

افراد، متفاوت هستند. بعضی از افراد کارهایی را به خوبی انجام می دهند 
در حالی که بقیه ی افراد آن کارها را خیلی خوب انجام نمی دهند. بعضی 
از بّچه ها می توانند خیلی سریع بدوند. بعضی دیگر، خیلی سریع نیستند. 
بعضی از بّچه ها نّقاشی کشیدن شان خوب است. بعضی دیگر، این کار 
برایشان سخت است. بیایید نّقاشی کشیدن را به عنوان یک مثال در نظر 
بگیریم. برای خوب نّقاشی کشیدن، عضالت بازو، دست و انگشتان تان 
نّقاشی  یادگیری  به  شروع  تازه  وقتی  کنند.  کار  هم  با  راحتی  به  باید 
می کنید، به کار گرفتن همه ی این عضالت با هم برایتان سخت است. 
بیش تری  به وقت  به خاطر همین  و  ندارید.  مهارت  کار  این  در  چون 
نیاز دارید که یک نّقاشی خوب بکشید. اگر سعی کنید که این کار را 
به سرعت انجام دهید، امکان بیش تری وجود دارد که نّقاشی خوب از 
آب در نیاید. اگر در کاری خیلی خوب نیستید و سعی کنید که آن را به 
سرعت انجام دهید، ممکن است  عصبی شوید. و وقتی عصبانی هستید 
می افتد  اتّفاق  بیشتر  وقتی  حالت  این  مخصوصًا  می شود.  بدتر  کارها 
نّقاشی کردن شان خوب است این  افرادی که  که بترسید اشتباه کنید. 
مشکالت را ندارند. آن ها می توانند به سرعت نّقاشی کنند، حّتی وقتی 

که احساس تنش می کنند، و آن ها اصاًل از اشتباه کردن نمی ترسند.
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کردن  مردم صحبت  از  بعضی  است.  کردن  مانند صحبت  مثال  این 
برایشان آسان و راحت است، آن ها برای حرف زدن، مشکلی ندارند. اما 
افرادی که لکنت می کنند در زمینه ی گفتار، مشکل دارند. ممکن است 
برای لب ها، زبان، گلو و تنّفس تان سخت باشد که با هم، به سرعت و 

نرم و راحت کار کنند. 
وقتی شما به آرامی صحبت می کنید یا احساس راحتی می کنید ممکن 
کاماًل خوب  است  باشد، شما ممکن  نداشته  وجود  است هیچ مشکلی 
صحبت کنید. وقتی با خودتان بلند صحبت می کنید یا وقتی در حال آواز 
خواندن هستید، احساس آرامش و اطمینان دارید و تقریبًا هیچ لکنتی 
نمی کنید. اّما وقتی عجله دارید و می خواهید چیزی را به سرعت بگویید 
یا وقتی احساس نگرانی می کنید، صحبت کردن ممکن است سخت تر 
کردن  لکنت  از  اگر  می کنید.  کردن  لکنت  به  شروع  احتمااًل  و  شود 
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بترسید و به سختی تالش کنید که لکنت نکنید کار اشتباهی می کنید. 
این صورت ممکن است  حّتی صحبت کردن سخت تر خواهد شد. در 
چشم هایتان را ببندید یا به سختی فشار دهید یا حالتی در صورت تان 

ایجاد کنید که راحت تر چیزی را که می خواهید، بگویید.
بّچه هایی که خیلی از لکنت کردن می ترسند، ممکن است از صحبت 
کردن با یکدیگر اجتناب کنند. آن ها تلفن را برنمی دارند، جمله هایشان 
پیدا کنند که  را  یا ممکن است تالش کنند کلماتی  را قطع می کنند، 
راحت تر گفته می شوند. اّما این کار جالبی نیست. بهتر است که به لکنت 
اجازه دهیم اتّفاق بیفتد و تالش نکنیم که آن را متوّقف یا پنهان کنیم. 
با این کار، شما احساس نگرانی کم تری خواهید کرد و آرام تر می شوید 

و در نتیجه، صحبت کردن راحت تر خواهد بود.
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لکنت کردن مهارت زیادی می خواهد!

شخصی  هر  باشید  داشته  یاد  به  دارد.  وجود  کردن  لکنت  از  انواعی 
بخشی  یا  کلمه  یک  برخی  می کند.  لکنت  شخصی  و  خاص  طور  به 
از یک کلمه را چند بار می گویند. دیگران کاماًل قفل می کنند. برخی 
چهره های عجیب و غریب می سازند که دیگران هرگز انجام نمی دهند. 
بعضی از بّچه ها از لکنت شان متنّفرند و ترجیح می دهند اصاًل صحبت 
اتّفاقی می افتد.  نیست چه  و مهم  فقط حرف می زنند  بعضی ها  نکنند. 
لکنت  است. مدل  لکنت  برای  زیادی  متوّجه شدید که مدل های  پس 

شما چیست؟
به لیست زیر نگاه کنید. شما می توانید هر موردی که مثل آن لکنت 

می کنید را رنگ کنید:
o  چند بار تکرار صدا
o  چندین بار تکرار یک کلمه
o گیر کردن در یک کلمه
o حبس کردن نفس قبل از صحبت کردن
o بستن چشم ها حین لکنت
o کشیدن صدا
o حرکت دادن سر، حین لکنت
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o حرکت دادن قسمتی از بدن، حین لکنت
o  قطع صحبت، وقتی که احساس می کنید لکنت می خواهد اتّفاق

بیفتد.
o  .صبر کردن برای فرد دیگر تا چیزی برای شما بگوید
o تالش برای پیدا کردن کلمات دیگر

آیا شما فکر نکرده اید که این یک کار خارق العاده است؟
شما می توانید به پدر یا مادر آموزش دهید که چگونه طبق روش شما 
لکنت کنند و شگفت زده خواهید شد وقتی می بینید که چه قدر برای 

آن ها سخت است که آن را درست انجام دهند!
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و  ناراحتی  احساس  درون  از  دارید،  لکنت  که  این  خاطر  به  وقتی 
عصبانّیت می کنید.

کنید  انجام چیزی سعی  برای  وقتی شما 
است  ممکن  بخورید،  شکست  دوباره  و 
افراد  بگیرید.  قرار  بدی  خیلی  حالت  در 
وقتی  می کنند  ناراحتی  احساس  درون شان 

همه چیز برای آن ها اشتباه است.
توسط  بار  یک  که  تنبیه هایی  نباید  شما 
معلّم یا والدین شده اید را یادآوری کنید. اّما اگر این اتّفاق هر روز بیفتد 
شما هر روز احساس ناراحتی و عصبانّیت می کنید. بزرگترها، غم و اندوه 
و یا عصبانّیت خودشان را آشکارا بروز نمی دهند، ولی اگر با دّقت آن ها 
را مشاهده کنیم به هر حال متوّجه آن می شوید. آن ها ممکن است بیش 
از حّد معمول آرام باشند و یا با هر چیزی احساس شکست کنند و یا 

می خواهند که تنها باشند.
اگر  اّما  نیست  بزرگی  پدیده ی  می افتد  اتّفاق  که  باری  هر  در  لکنت 
شوید.  کالفه  است  ممکن  باشد  سخت  کردن  صحبت  اوقات،  بیشتر 
تنّفر شما از این جا شروع می شود. ممکن است صحبت کردن به طرز 



20

راهنمای لکنت برای کودکان

کنید.  غم  احساس  درون  از  شود  باعث  و  شود  سخت  ناامیدکننده ای 
ناراحتید از این که لکنت دارید. افراد حین ناراحتی گریه می کنند. شاید 
شما مثل یک بّچه گریه نکنید و قوی و محکم و شجاع باشید. اّما لکنت 
می تواند احساس خیلی بدی باشد که گریه کردن برای آن قابل قبول 
است. چیزی نیست که بابت آن شرمنده باشید. ناراحت شدن از لکنت و 

تنّفر داشتن از آن کاماًل منطقی است.
یا  زدن  فریاد  طریق  از  را  خود  ناراحتی  و  خشم  چگونگی  شما  اگر 
کوبیدن پای خود و یا از طریق گریه کردن بیان و ابراز کنید احساس 

بهتری خواهید داشت.
شاید شما نمی خواهید که دیگران احساساتتان را بفهمند. در این مواقع 
در محلّی که هیچ کس نمی تواند شما را ببیند یا صدای شما را بشنود 
احساسات تان را بیان می کنید، اّما بهتر است که احساسات تان را برای 
اتّفاقی  هر  نباشید.  شرمنده  کنید.  بیان  دارید  دوست شان  که  کسانی 
می افتد خودتان را سرزنش نکنید. برای این که لکنت تقصیر شما نیست.
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آیدا هفت ساله است.
او گاهی اوقات لکنتش را دوست ندارد 
تا حّدی که عصبانی و ناراحت می شود.

لبش  که  عروسک  یک  او  تولّد  برای 
حرکت می کرد هدیه آوردند.

او اسم آن را عروسک لکنتی گذاشت. 
هر زمان احساس بدی نسبت به لکنت 

خودش داشت، می رفت و به عروسکش می گفت. البته برای او راحت تر 
بود که مجبور نبود تنهایی گریه کند.

تعداد  او  یافت.  دیگری  راه حل  علی 
زیادی ماشین اسباب بازی دارد. وقتی که 
احساس بدی نسبت به لکنت خود داشته 
باشد صدای تصادف ماشین هایش را در 
به  و  می کند  اجرا  یکدیگر  برابر 
چیزی  چه  که  می گفت  ماشین هایش 

باعث می شود که عصبانی شود.
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وقتی که شما به خاطر لکنت مسخره می شوید ...

بچه ها به دالیل مختلفی هم دیگر را مسخره می کنند. بّچه ای که از 
دیگران بلندتر است، گاهی اوقات مورد تمسخر قرار می گیرد. برای کسی 
که خیلی کوتاه است هم، این اتّفاق می افتد. شما ممکن است به خاطر 
بینی یا گوش بزرگ مورد آزار و تمسخر قرار بگیرید. درباره ی موی قرمز 
داشتن و یا ضعیف بودن در ریاضی، درباره ی نپوشیدن لباس مناسب یا 
نداشتن لباس مناسب و یا نداشتن دوچرخه نیز همین طور. برای کودکان 
بسیار طبیعی است که گاهی اوقات کسی را دست بیندازند. تصّور کن که 
خیلی دنبال داشتن یک دوچرخه باشی و همان موقع به خاطر نداشتن 
لکنت  است.  آزاردهنده  خیلی  تمسخر  این  بگیری.  قرار  آزار  مورد  آن 
هم همین طور است. وقتی شما مورد تمسخر قرار می گیرید می توانید 
از معلّم تان بخواهید که جلوی آن را بگیرد یا از پدر و مادرتان کمک 
بخواهید. یا می توانید کاری کاماًل متفاوت انجام دهید و به آزار و تمسخر 
توّجه نکنید. شما همیشه می توانید فکر کنید و راه حل خوبی پیدا کنید. 
من شخصًا فکر می کنم محّمد 9 ساله بهترین راه حل را پیدا کرده است. 
هر بار که مورد تمسخر قرار می گیرد می گوید بیا ببینیم تو بهتر لکنت 

می کنی یا من! کودکان فوراً مسخره کردن او را متوّقف می کنند.
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بعضی از افراد درک نمی کنند.

که  است. هر کودکی  تغییر  در حال  لکنت همیشه  که  شما می دانید 
را  لکنت  که  دیگرانی  کند.  تغییر  روز  به  روز  است  دارد، ممکن  لکنت 
نمی شناسند خیلی سخت است که این حالت را درک کنند. آن ها فقط 
می خواهند که همه چیز ثابت باقی بماند. وقتی که چیزی تغییر می کند، 
متعّجب می شوند. آن ها نمی دانند چگونه با چیزی که نمی فهمند مقابله 
باشند.  نگران  لکنت شما  مورد  در  است  مادر شما ممکن  و  پدر  کنند. 
آن ها می خواهند همه چیز برای شما خوب باشد. به همین دلیل آن ها 
و دیگران و همچنین خواهران و برادران تان می خواهند به شما کمک 
کنند. به خاطر این که برای شما ناراحت هستند و لکنت باعث ترس 
شود.  تمام  شما  لکنت  می خواهند  آن ها  است.  شده  آن ها  نگرانی  و 

همان طور که شما هم دوست دارید.
برخی از چیزهایی که مردم برای کمک به شما می گویند عبارتند از:

اّول نفس عمیق بکش.	•
سخت نگیر.	•
دوباره شروع کن.	•
اگر واقعًا سعی کنی می توانی بهتر انجام دهی.	•
صبر کن، آرام تر حرف بزن.	•
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مثل قبل لکنت نکن.	•
قبل از این که شروع به صحبت کنی در مورد آن چه که می خواهی 	•

بگویی فکر کن.
دوباره بگو. 	•

گاهی اوقات حرف هایی که دیگران می زنند موردی ندارد. اّما در اغلب 
موارد این طور نیست. شما در حال حاضر بهترین چیزی را که می توانید 
انجام می دهید. ولی آن ها می خواهند که شما بهتر انجام دهید. البته این 
آسان تر.  نه  می کنند،  برای شما سخت تر  را  اوضاع  که  نمی دانند  افراد 

بنابراین مهم است که درباره ی لکنت خودتان به آن ها توضیح دهید. 
به آن ها بگویید که چه کارهایی دوست دارید آن ها انجام دهند و یا 
این که انجام ندهند. دادن این کتاب و یا اّطالعات آن به افرادی که 
شما  برای  کمی  شاید  البته  است.  مؤثّر  شوند  آشنا  شما  با  می خواهید 
سخت باشد که خودتان این کار را انجام دهید. در این حالت، پدر و مادر 

شما هم می توانند به اطرافیان و بزرگترهای شما، اّطالع رسانی کنند. 
سپهر یازده ساله است. لکنت او در مدرسه بیشتر از جاهای دیگر است. 
معلّمش نمی داند چرا سپهر این طور است. هر بار که سپهر می خواست 
را متوّقف  او  چیزی در کالس بگوید، معلّمش خیلی عصبی می شد و 
می کرد و پس از آن نوبت را به بّچه ی دیگری می داد. معلّم فکر می کرد 
سپهر از این کارش خوشحال می شود. اّما این کار کاماًل اشتباه بود و 
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برای  کافی  فرصت  که  این  از  بود  متنّفر  او  بود.  سپهر  انتظار  مخالف 
گفتن حرف هایش در کالس را ندارد. به خاطر همین سپهر، با مادرش 
موضوع را مطرح کرد و با مادرش به دیدن معلّم رفتند و مشکل سپهر را 
مطرح کردند. آن ها توافق کردند که هر زمانی که سپهر خواست، فرصت 
صحبت کردن در کالس را داشته باشد و هیچ کس مزاحم حرف زدن او 

نشود. حاال سپهر از رفتن به مدرسه لّذت می برد.
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این خالف قانون نیست که لکنت دارید.

این خالف قانون نیست که گوش بزرگ داری یا موی قرمز یا موی 
طالیی یا بینی چاق یا لباس گران یا دوچرخه ی مدل جدید یا یک بینی 
کوچک. خالف قانون نیست که لکنت دارید. اگر شما فکر می کنید که 
لکنت کار اشتباهی است، فشار بیش تری به خودتان می آورید که لکنت 
نکنید. این کار، لکنت را بدتر می کند و هیچ کس را خوشحال نمی کند 
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اشکال ندارد لکنت کنید.

برای خوب  نیست  نیست، الزم  اشتباه  لکنت  که  کنید  فکر  اگر شما 
صحبت کردن به خودتان فشار بیاورید و وقتی به خودتان فشار نیاورید، 

صحبت کردن آسان تر می شود.
بود و تصمیم  ناراحت  بسیار  لکنتش  به خاطر  او  لیدا 10 ساله است. 
گرفته بود اصاًل اجازه ندهد که لکنتش اتّفاق بیفتد. برایش خیلی سخت 
بود و لکنت بدتر و بدتر می شد. مادر و پدرش با ما موافق بودند که لکنت 
کردن کار اشتباهی نیست و مشکلی ندارد. او و درمانگرش، انواع بازی ها 

را با لکنت انجام دادند و این شد که او به تازگی شعری گفته است.
آن ها این شعر را می خوانند و می خندند. لیدا حاال شادتر است. او دیگر 
مثل قبل از لکنت متنّفر نیست و در حال حاضر خیلی راحت تر صحبت 

می کند.
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شما مهم هستید!

ممکن است شما به خاطر این که لکنت می کنید و یا به دلیل چیزهای 
را  نباشید. ممکن است شما فکر کنید که هیچ کاری  دیگر خوشحال 
را  مردم شما  که  کنید  فکر  است شما  نمی دهید. ممکن  انجام  درست 

دوست ندارند. و خیلی فکرهایی مثل این ها ...
نه تنها کودکان این احساس را دارند، خیلی از بزرگ ترها هم همین طور 
شما  کرده اید.  فراموش  را  چیزها  برخی  شما  مواقع  این  در  هستند. 
شما  و  هستید  زنده  شما  که  است  مهم  چه قدر  که  کرده اید  فراموش 
خودتان هستید. هیچ کس مثل شما در تمام دنیا وجود ندارد و شما یکی 
هستید و خاص و منحصر به فرد. شما فراموش کرده اید که چیزهای 
بسیاری در شما وجود دارد که بسیار خوب است و چه بسیار افرادی که 
عاشق شما هستند و دوست تان دارند و مواظب شما هستند. این خیلی 
بد است که مردم اغلب احساس می کنند که باید مواظب و مراقب همه 
چیز باشند. اگر شما احساس می کنید که شما برای بقّیه مهم نیستید و 
احساس تنهایی می کنید، به یاد آورید که شما می توانید کارهایی برای 
برطرف کردن این حاالت انجام دهید. به یاد داشته باشید که شما مهم 
هستید. اگر شما این طور فکر کنید آن وقت احساس قدرت می کنید. اگر 
شما فکر می کنید کار سختی است که این کار را خودتان انجام دهید از 
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پدر و مادر و یا افرادی که به آن ها اعتماد دارید بخواهید که در یادآوری 
این مسائل به شما کمک کنند.
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در  و  کنید  فکر  دهید  انجام  دارید  دوست  که  چیزهایی  درباره ی 
پایین بنویسید.

  .1------------------------------------------

  .2------------------------------------------

  .3------------------------------------------

  .4------------------------------------------

  .5------------------------------------------

درباره ی مواردی که شما در آن خوب عمل می کنید فکر کنید و در 
پایین بنویسید.

  .1------------------------------------------

  .2------------------------------------------

  .3------------------------------------------

  .4------------------------------------------

  .5------------------------------------------

و حاال بنویسید دیگران راجع به شما چه فکرهایی می کنند؟

  .1------------------------------------------
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  .2------------------------------------------

  .3------------------------------------------

  .4------------------------------------------

  .5------------------------------------------

دوباره مطالبی را که نوشته اید بخوانید. ممکن است موارد بیش تری به 
ذهن تان بیاید و بخواهید بنویسید. به یاد داشته باشید شما مهم هستید 

و این که مردم شما را همین طور که هستید دوست دارند.
شما مهم هستید. هیچوقت این را فراموش نکنید!!!
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داستان شما چیست؟

ما بچه های زیادی را می شناسیم که لکنت می کنند هر یک از آن ها 
حاال  که  است  خوبی  وقت  دارند.  را  خود  به  لکنت مخصوص  داستان 
نگران  خودتان  لکنت  به  نسبت  شما  شاید  بنویسید.  را  خود  داستان 
هستید. پس می توانید یک داستانی که نشان دهنده ی عصبانّیت شما 
لکنت خودتان  به  راجع  یا شاید نمی دانید چه چیزهایی  بنویسید.  باشد 
بنویسید. شاید هم بخواهید افکار و احساسات خود را راجع به لکنت تان 
بنویسید. داستان خود را در پایین بنویسید و ببینید می خواهید چه کاری 
با آن انجام دهید. شما می توانید آن را نزد خودتان نگه دارید. یا به پدر 

یا مادر خود نشان دهید. این به تصمیم خودتان بستگی دارد.
از  ما  چون  بفرستید،  ما  برای  را  خودتان  داستان  می توانید  همچنین 
زیادی  چیزهای  می کنند  لکنت  که  بّچه هایی  داستان های  خواندن 
بهتر  بیاموزیم،  بیشتر  داستان ها  این  از  ما  قدر  چه  هر  و  می آموزیم 

می توانیم به دیگران کمک کنیم.
اگر هم سؤالی دارید می توانید برای ما ارسال کنید، شاید ما جواب هایتان 
را بدانیم. آن گاه جواب ها را برای شما می فرستیم. شما می توانید در مورد 

هر چیزی که می خواهید از ما سؤال کنید.
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آیا شما آدرس ما را دارید؟ شما می توانید نامه ی خود را ایمیل کنید به:
Airanslp@yahoo.com

www.airanslp.ir
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چه کسی می تواند به شما کمک کند؟

لکنت  که  هستید  جهان  در  کسی  تنها  که  کنید  فکر  است  ممکن 
افراد زیادی هستند که می توانند  این فکر درست نیست.  اّما  می کنید. 
به شما کمک کنند. شما می توانید به یک گفتار درمانگر مراجعه کنید. 
بسیاری از گفتار درمان گرها چیزهای زیادی در مورد لکنت می دانند و به 
شما آموزش خواهند داد که چگونه آسان تر صحبت کنید. از همه مهم تر 
آن ها به آن چه که شما در مورد لکنت خود فکر می کنید یا احساس 
می کنید، گوش خواهند داد و مطمئّنًا درک خواهند کرد. آن ها همچنین 
می توانند به پدر و مادر شما کمک کنند تا لکنت را بفهمند و اگر شما 
معلّم هایتان صحبت  با  می توانند  دارید،  مدرسه  در  ساعت های سختی 
از درمان گران  برایتان آسان تر کنند. بعضی  را  کنند که چگونه شرایط 
متخّصص درمان لکنت هستند. این موضوع می تواند برای شما نشانه ای 
از شّدت پیچیدگی لکنت باشد. به هر حال، اگر احساس می کنید، لکنت 
برایتان یک مشکل شده، از والدین خود بخواهید که شما را نزد یک 

گفتار درمانگر ببرند.
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برای برادر یا خواهرت

برادر یا خواهر عزیز:

ما این کتاب کوچک را برای برادر یا خواهرت که لکنت دارند نوشته ایم. 
البّته شما خیلی خوب می دانید که آن ها لکنت دارند. شما ممکن است 
آن ها  به  می افتند  زحمت  به  کردن  صحبت  در  که  هنگامی  بخواهید 
اوقات  بعضی  یا می گویید  انجام می دهید  کمک کنید. چیزی که شما 
صحبت کردن را آسان تر می کند و بعضی مواقع هم صحبت کردن را 

آسان نمی کند. چرا این چنین است؟
برادر یا خواهِر شما هنگامی که در درون شان احساس آرامش می کنند 
حالت  این  احتمااًل  شما  می افتند.  زحمت  به  کردن  صحبت  در  کمتر 
بزرگی  یا گروه  در یک جمع  بخواهید  اگر شما  را تشخیص می دهید. 
صحبت کنید ممکن است احساس آشفتگی کنید یا کمی احساس ترس 
به شما دست بدهد و ممکن است برایتان سخت باشد که کلمات صحیح 
در  که  شانس هستید  کافی خوش  اندازه ی  به  شما  کنید.  پیدا  فوراً  را 
چنین موقعّیتی لکنت نمی کنید. گفتار برادر یا خواهرتان به آسانی توّسط 
هیجان، نگرانی یا فشار زمانی مختل می شود و سپس آن ها دچار لکنت 

می شوند.
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بسیاری از مسائل ممکن است شما را هیجان زده یا نگران کند:
یک جشن تولّد در آینده ای نزدیک	•
گزارش مدرسه ای که باید آماده کنید.	•
آماده شدن خانواده برای رفتن به تعطیالت	•
نگرانی و اضطراب در مورد چیزی که به اندازه ی کافی در آن خوب 	•

نیستید... )آن چیز را خودتان بگویید(
احساس بیماری 	•
عجله داشتن 	•
فکر کردن به این که بّچه های دیگر شما را دوست ندارند.	•
ترس از این که اشتباه کنید. 	•

یا  هیجان زده  را  ما  همه ی  است  ممکن  که  هستند  چیزهایی  این ها 
نگران کند و سپس ما در درونمان احساس تنش می کنیم. مشکل این 
با لکنت ظهور پیدا می کند. توّجه همه را به  جاست که تنش همیشه 
خود جلب می کند و به خاطر این که برادر یا خواهرت نمی خواهند که 
مورد توّجه قرار بگیرند سعی خواهند کرد که لکنت شان را متوّقف کنند 
یا این که به بهترین نحوی که می توانند آن را پنهان کنند و می دانید که 
بعد از آن چه اتّفاقی می افتد؟ آن ها عصبی تر خواهند شد و لکنت بدتر 
خواهد شد. این کاماًل طبیعی است که هیجان زده یا نگران و ناراحت 
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شویم. این مورد برای همه ی ما اتّفاق می افتد. برای شما یا ما. اّما بیشتر 
اوقات ما دوست نداریم به آن اقرار کنیم. ما اغلب فکر می کنیم که باید 
به صورت طبیعی در هر چیزی که انجام می دهیم، خوب باشیم. مردم 
کار سختی  انجام  به  مجبور  که  هنگامی  و  کنند  اشتباه  ندارند  دوست 
می شوند، نگران می شوند. از آن جایی که صحبت کردن برای اکثر افراد 
آسان است، سخت است که معتقد باشیم تعدادی از بّچه ها مشکل جّدی 
در صحبت کردن دارند. به محض این که مقداری تنش در اطراف شان 
وجود داشته باشد، واداشتن آن ها به صحبت، آن ها را دچار لکنت می کند. 
یا  برادر  نیست،  اشتباهی  کار  واقع  در  لکنت  که  بپذیرید  شما  اگر 
خواهرتان احساس نمی کند که مورد انتقاد قرار گرفته یا جدا از شماست. 
که  کرد  نخواهند  سعی  آن ها  و  کرد  خواهد  پیدا  افت  نیز  تنش  سطح 
لکنت شان را پنهان کنند و یا مانع از لکنت شوند. و این کار صحبت 

کردن را به میزان زیادی آسان می کند. 
این بهترین کمک برای آن هاست که احساس 
دارید.  آگاهی  مشکل  از  حدودی  تا  شما  کنند 
مسیر  این  در  کردن  کمک  خاطر  به  شما  از 

متشکریم.



کتابی برای کودکان 7 تا 12 سال

39

برای پدرها و مادرها

فرزندتان،  زدن  حرف  راحت تر  به  کمک  برای  شما  که  می دانیم  ما 
بهترین کارها را انجام می دهید. شما باید از نگرانی و ناراحتی فرزندتان 
اّما هر چه  نکند.  لکنت  که  باشید. کودک شما سعی خواهد کرد  آگاه 
بیشتر تالش می کند لکنت او بدتر می شود. این چیزی است که لکنت 
را به یک مشکل سخت تبدیل می کند. مانند نخ کردن یک سوزن. اگر 
شما مصّمم باشید که در اّولین باری که تالش می کنید موفق باشید، 

انگشت تان دچار تنش خواهد شد، 
خواهد  لرزیدن  به  شروع  دست تان 
کردن  نخ  حالت ها،  این  البته  و  کرد 
موّفق  زمانی  کرد.  خواهد  مشکل تر  را 
خواهید شد که آرام باشید و به خودتان 
و  آرامش  احساس  که  بدهید  اجازه 

شما  کنید.  اشتباه  که  دهید  اجازه  خودتان  به  و  کنید  نفس  به  اعتماد 
احتمااًل در مورد لکنت کودک تان بارها و بارها اظهارنظر می کنید. این 
قابل درک است که می خواهید کمک کنید. شاید برای شما آسان نیست 
کنید.  متوّقف  را  آن  که  دارید  تمایل  یا  و  دهید  گوش  لکنت  به  که 
یا کاری  و  را می گویید  به کودک تان چیزی  برای کمک  هنگامی که 
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را انجام می دهید، باید به دّقت مشاهده کنید؛ اگر کمک تان باعث شد 
نیز  انجام داده اید. صحبت کردنش  که کودک آرام تر شود کار درستی 

آسان تر می شود.
کاماًل طبیعی است که کودک تان تمایل نداشته باشد هنگام صحبت 
کردن به او کمک کنید. بنابراین سعی نکنید که این کار را انجام دهید. 
او فقط دچار تنش بیش تری می شود. شاید به این دلیل که او این پیام 
را دریافت می کند که حق ندارد اشتباه کند. به مثال سوزن و نخ کردن 
آن فکر کنید. تنش کودک باال می رود. بیان کلمات سخت تر خواهد شد. 
والدین، بهتر از هر غریبه ای، می دانند آیا کودک شان دچار تنش شده یا 
آرام است. به خاطر همین است که ما از کمک هایتان سؤال می کنیم، 
را می شناسید و می توانید  بهتر کودک تان  این است که شما  به خاطر 
احساساتش را ارزیابی کنید. شما می توانید ارزشمند ترین حمایت ها را از 

آن ها داشته باشید. 
مطلب مهم دیگر این است که رفتار والدین هرگز باعث لکنت نیست. 
کودک شما با یک تمایل ذاتی به لکنت متولّد می شود. این یعنی این که 
را  خودش  لکنت  هستند.  حساسی  جاهای  گفتار،  نواحی  کلّی  طور  به 
هنگامی که تقاضاها )در هر نقطه از زندگی( خیلی زیاد می شوند آشکار 
می کند. لکنت به خودی خود بی ضرر است. اّما اگر کودک تان فکر کند 
که دیگران لکنتش را دوست ندارند، سعی خواهد کرد که بهتر صحبت 
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کند و لکنتش را پنهان کند یا مانع لکنت شود. این مسئله لکنت را بدتر 
می کند و این نشان دهنده ی این است که او هنوز رنج می برد.

شما  اّما  نیستید  کودک تان  لکنت  علت  شما  که  باشید  داشته  یاد  به 
که  این  برای  مسیرش  در  او  حمایت کننده ی  بهترین  و  نزدیک ترین 
راحت تر صحبت کند، هستید. کودک شما ممکن است به خاطر مشکل 
گفتاری اش عصبانی شود، و به همان میزان اذّیت و دلسرد شود. چیزی 
که او در این زمان بیش ترین نیاز را به آن دارد این است که به فرزندتان 
اجازه دهید در مورد لکنتش ناراحت باشد و این که نشان دهید او را درک 
می کنید. شاید کودک تان هنوز شجاعت ندارد که در مورد این احساسات 
با شما صحبت کند؛ اّما او نیاز به محیط امنی برای انجام این کار دارد. 
گاهی اوقات ممکن است شما بی مقّدمه در مورد چیزی که او در مورد 

گفتارش احساس می کند یا فکر می کند سؤاالتی بپرسید.
صحبت  ادامه ی  برای  الزم  آمادگی  کودکتان  اگر  که  دهید  اجازه 
در  است  ممکن  شما  کنید.  رها  را  آن  ندارد،  را  موضوع  این  درباره ی 
مورد آینده ی فرزندتان خیلی نگران باشید. نگرانی تان را برای همدیگر 
و همچنین با یک گفتار درمانگر بیان کنید. برای شما و همچنین برای 
فرزندتان بسیار مهم است که رنج نکشید، بنابراین سعی کنید به زودی 

کمک های شایسته ای پیدا کنید. 
لکنت خودش را به صورت های مختلف ظاهر می کند.
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بکنیم.  شما  به  کلّی  توصیه های  این  از  بیشتر  چیزی  نمی توانیم  ما 
شاید کودک تان به ندرت یا هرگز دچار تنش نشود و شما ممکن است 
خیلی کم آن چیزی را که ما بیان کردیم را مشاهده کرده باشید. اما اگر 
از جست وجو کردن کمک برای  احساس نگرانی و اضطراب می کنید، 

خود و فرزندتان دریغ نکنید.
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برای معّلم مدرسه

معلّم عزیز:
از شما درخواست داریم که این مطلب را بخوانید. به خاطر این که شما 
به  از لحظه ای  یک کودک در کالس تان دارید که لکنت دارد. لکنت 
لحظه ی دیگر فرق می کند و از کودکی به کودک دیگر متفاوت است. و 
همین امر، کمی آن را پیچیده نشان می دهد. ممکن است که لکنت این 
کودک خاص، برای شما یا بّچه های دیگر مشکلی ایجاد نکند. اما این 
احتمال وجود دارد که دیگر بّچه ها به لکنت واکنش نشان دهند شما از 
این که چگونه به بهترین حالت با مشکل رفتار کنید، اطمینان نداشته 

نباشید.
معلّم ها معمواًل تعداد زیادی سؤال دارند:

• من چه کمکی می توانم بکنم؟	
• آیا باید از کودک بخواهم که با صدای بلند بخواند؟	
• آیا باید در مورد لکنت با کودک صحبت کنم؟	
• آیا باید در مورد آن با کّل کالس صحبت کنم؟	
• آیا باید کاماًل از لکنت چشم پوشی کنم؟	
• آیا باید هنگامی که لکنت می کند به او مستقیم نگاه کنم یا 	

بهتر است رویم را برگردانم؟ 
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این ها همه پرسش هایی هستند که یک معلّم حق دارد بپرسد. پاسخ ها 
برای هر کودکی که لکنت می کند فرق می کند. شما می توانید بپرسید 

که آیا کودک گفتار درمانگر دارد؟
اگر کودک تحت گفتار درمانی است، با درمان گرش تماس بگیرید و در 
مورد کارهایی که شما می توانید و باید انجام دهید اّطالعات کسب کنید. 
اغلب امکان پذیر است که برنامه ای داشته باشیم تا به وسیله ی آن به 
کودک به صورت مؤثّری کمک شود تا با موقعّیت مدرسه سازگار شود.

از  متفاوتی  به صورت  و  شوند  داده  قرار  جدا  که  این  از  بّچه ها  اکثر 
که  شوید  مطمئن  بنابراین  هستند  متنّفر  شود،  رفتار  آن ها  با  دیگران 
کودک به خاطر لکنتش، امتیازات خاّصی به دست نمی آورد یا از هر گونه 
فّعالّیت کالسی منع نمی شود. اگر لکنت کودک شدید است، بهتر است 
کودک را کنار بکشید و به صورت آشکارا با او درباره موضوع صحبت 
احساس  و  کرد  خواهند  درک  را  مسئله  این  بّچه ها  از  تعدادی  کنید. 
آرامش می کنند. دانش آموزانی هم هستند که از بحث کردن در مورد 
این مشکل امتناع خواهند کرد. بهتر است مالحظه ی این را کرده و به 

کودک فشار نیاوریم.
هم  شما  برای  است  سخت  کودک  برای  که  اندازه  همان  به  لکنت 
سخت است، و شاید هم سخت تر باشد. شما می توانید از طریق پذیرفتن 
او به همان شکلی که هست باشید و احساس همدلی، درک کردن و 
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حامی بودن در نگرش تان نسبت به کودک، کمک بزرگی به او خواهد 
کرد. شما نباید این را آزادانه نشان دهید. کودک از آن آگاه خواهد شد و 

احساس امنّیت بیش تری می کند.
تشکر برای کمک تان 
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برای پدربزرگ ها و مادربزرگ ها

پدربزرگ و مادربزرگ های محترم:
نوه ی شما احتیاج دارد که او را بفهمید و حمایتش کنید چون او یک 
مشکل جّدی دارد. او در صحبت کردن مشکل دارد و گاهی زیاد لکنت 
می کند. شاید شما فکر کنید سخت است که او را درک کنید. اغلب مردم 
این طور هستند. نوه ی شما یک روز ممکن است مشکلی نداشته باشد 
و یک روز دیگر لکنتش زیاد باشد و به سختی با آن سازگار شود. لطفًا 
فکر نکنید که نوه ی شما می تواند هر کاری را برای لکنت نکردن انجام 
دهد. لکنت پدیده ای است که مطابق با تغییرات محیطی از روزی به روز 
دیگر فرق می کند و نوه ی شما ممکن است قادر نباشد که گفتارش را 
اصالح کند. مالقات او با شما ممکن است با هیجان خوشایندی همراه 
باشد و هر نوع هیجانی می تواند باعث ایجاد لکنت شود. بنابراین کاماًل 
این احتمال وجود دارد که نوه ی شما زمانی که با شماست بیشتر لکنت 
تذّکر  با  امیدواریم  و  را درک کنید  این  از شما می خواهیم که  ما  کند. 
ندادن در مورد نحوه ی حرف زدنش، یک حامی باشید. اگر شما تذّکر 
دهید، کودک احساس می کند تحت فشار است که بهتر صحبت کند. 
این مسئله برای او تنش ایجاد می کند و بنابراین شّدت لکنت او نسبت 

به زمانی که کمتر است، زیادتر می شود.
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برای کودک سخت است که گفته اش را به دلیل این که بقیه متوّجه 
کمتر  شما  نوه ی  گفتار  که  می شود  باعث  لکنت  کند.  تکرار  نشده اند 
نباشد.  باید  اگر شنوایی شما هم آن طور که  فهمیده شود به خصوص 
پس او مجبور می شود که کلمات را چند بار تکرار کند. خیلی از کودکان 

فکر می کنند که این کار خیلی خجالت آور است.
منظور این نیست که شما از کودک نخواهید که چیزی را تکرار کند. 
اگر  دارید،  را  کودک  با  کردن  صحبت  قصد  که  زمانی  مثال  طور  به 
را  آن ها  می آید  جاروبرقی  صدای  یا  است  روشن  رادیو  یا  تلویزیون 
خوشایند  محیطی  ایجاد  در  جزئّیات  این  کردن  رعایت  کنید.  خاموش 
باشد  آرام تر  حرکت  سرعت  هرچه  هستند.  مهم  شما  دوی  هر  برای 
احساس آرامش بیشتری می کنیم و این مطمئّنًا برای گفتار نوه ی شما 
هم صادق است. وقتی که ما احساس امنّیت و راحتی می کنیم می توانیم 

آرامش داشته باشیم. 
است  ممکن  شما 
نیز  را  دیگری  کارهای 
انجام دهید، مثل این که: 
او را محکم  همین حاال 
بازی  با  یا  و  کنید  بغل 

کردن با او یا اجرای مسابقات مورد عالقه اش یا دادن چیزهای کوچک 
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به یکدیگر محّبت خود را به او نشان دهید. از طرف نوه تان به خاطر 
حمایتی که از او می کنید از شما تشّکر می کنیم.
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برای عموها و عّمه ها، دایی ها و خاله ها

عّمو و عّمه ها، دایی ها و خاله های محترم:
برادرزاده ها و خواهرزاده های شما به خاطر لکنت رنج می کشند. شاید 
بسیار چشم گیر  روز  لکنت یک  متعّجب شوید که  این حقیقت  از  شما 
است و یک روز نه. ممکن است زمانی که شما سعی می کنید با تذّکر 
او  او کمک نمایید، مشاهده کنید که واقعًا گفتار  و نصیحت کردن به 
بهبود نمی یابد. ما فقط از شما می خواهیم که این نوسانات را بپذیرید. 
برادرزاده ها یا خواهرزاده های شما نمی دانند که دقیقًا چه چیزی لکنت 
را افزایش یا کاهش می دهد و هنوز توانایی این را ندارند که شیوه ی 
صحبت کردن شان را تغییر دهند. ما می دانیم که حمایت عاطفی برای 
ملموس  و  گرم  پذیرش  یک  است.  مهم  می کنند  لکنت  که  کودکانی 
است.  مؤثّرتر  کردن،  برای خوب صحبت  تذّکرهای کالمی  به  نسبت 
همچنین مهم است که برای گفت وگو یک زمان اضافی به او بدهید. 
این طور کودک احساس راحتی بیش تری خواهد کرد و تنش او برای 

صحبت کردن کمتر خواهد شد.
به  آن  مورد  در  زیاد می شود  لکنت  وقتی  که  است  این یک حقیقت 
تذّکر  یک  با  حتی  نشود  انجام  کار  این  اگر  کنید.  باز صحبت  صورت 
کوچک در مورد آن، کودک ممکن است تصّور کند که لکنت آن قدر 
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عجیب و بد است که نمی توان حّتی در مورد آن بحث کرد. اگر با آن 
مثل یک موضوع ممنوع برخورد شود کودک متقاعد می شود که لکنت 
کردن خیلی بد است. این باور و عقیده باعث ایجاد تنش زیاد می شود 
با حفظ آرامش  بنابراین موجب لکنت بیشتر می شود. شما می توانید  و 
مناسب در محیط اطراف به خواهرزاده ها یا برادرزاده هایتان کمک کنید 
مثاًل زمانی که می خواهید با هم صحبت کنید وقت اضافه بگذارید یا 
آمد  و  رفت  غیرمنتظره  به صورت  دیگران  که  کنید  انتخاب  را  مکانی 
نکنند یا تماس چشمی را حین مکالمه حفظ کنید. البّته هر زمان که شما 
هم دیگر را مالقات می کنید همه ی موارد ممکن نیست ولی هر کدام از 
این موارد می تواند مفید باشد. به خصوص برای کودکان مفیدتر است 
بیشتر  و  لکنت هستید  به مشکل  نیز عالقمند  بدانند شما خودتان  که 
خواهند  کم تری  تنهایی  احساس  آن ها  بدانید.  آن  مورد  در  می خواهید 

کرد. ممنون که می خواهید به آن ها کمک کنید.
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یک داستان

روزگاری پسری به نام تام در سرزمینی دور در یک خانه ی بزرگ زندگی 
می کرد. او در این خانه با زنی جادوگر و مردی که سال ها پیش تام را از مادر 
و پدر واقعی اش دزدیده بود، زندگی می کرد. تام حقیقت را درباره ی آن دو 
نفر نمی دانست چون زمانی که او را دزدیدند او یک پسر کوچولو بود و چیزی 
یادش نمی آمد. در آن سرزمین هیچ کس چیزی درباره ی آن ها نمی دانست 
چون آن ها تغییر قیافه داده بودند و خود را به شکل یک زن و شوهر ثروتمند 
و مغرور نشان می دادند. برای این که این تغییر قیافه کامل شود و کسی به 

آن ها شک نکند آن ها خود را پدر و مادر تام معّرفی کردند.

آن دو نفر بسیار جّدی و 

سخت گیر بودند و به تام بیچاره خیلی ایراد می گرفتند. او را مجبور می کردند 
همیشه  و  بپوشد  را  لباس ها  بهترین 
شیک به نظر بیاید و خیلی مؤّدبانه رفتار 
خیلی  و  جدید  دوچرخه ی  یک  او  کند. 
اجازه ی  خوب داشت ولی هیچ وقت 
استفاده از آن را نداشت چون ممکن 

بود لباس هایش کثیف شود.

افرادی که به آن خانه ی بزرگ می آمدند از اتاق و اسباب بازی های بسیار 
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فقط  این وسایل  نمی دانستند  آن ها  تعجّب می کردند.  تام  مرتّب  و  تمیز 
با اسباب بازی هایش  بازی  اجازه ی  برای نمایش است و تام هیچ وقت 
او  بشکنند.  قیمت  گران  اسباب بازی های  این  بود  ممکن  چون  ندارد  را 
هیچ وقت اجازه نداشت بچّه های دیگر را به خانه بیاورد چون ممکن بود بچّه ها 

به مبلمان و وسایل گران قیمت خانه آسیب بزنند.

و  نداشت  دوستی  هیچ  مدرسه  توی  تام  که  زد  می شود حدس  راحتی  به 
همیشه بچّه های دیگر او را به خاطر رفتارش مسخره می کردند. وقتی میهمانی 
به خانه ی آن ها می آمد او اجازه نداشت حرف بزند چون ممکن بود او لکنت 

کند و پدر و مادرش می خواستند تام از هر نظر ایده آل به نظر آید.

به همین دلیل تام همیشه غمگین و ناراحت بود. او فکر می کرد کارهای او 
اشتباه است و تصّور می کرد کسی او را دوست ندارد. به همین خاطر گاهی 
خیلی عصبی می شد و گاهی احساس تنهایی و ناراحتی می کرد و آن قدر گریه 

می کرد تا خوابش ببرد.

مادرش  و  پدر  که  باشد  طوری  همان  چیز  همه  می کرد  تالش  خیلی  او 
می خواستند ولی هرچه می گذشت بیشتر وبیش تر غمگین و ناراحت می شد.

تا این که روزی تام یک مرد کوتوله را دید. آن مرد بیرون از خانه ی تام 
منتظر او ایستاده بود. او به تام حقیقت را گفت. او گفت وقتی تام یک 
بچّه ی کوچک بوده جادوگر و هم دستش او را از مادر و پدر واقعی اش دزدیدند. 
همچنین به تام گفت که پدر و مادر واقعی او خیلی به دنبال تام گشتند اّما 
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دیگر آن ها ناامید شده اند و دست از تالش کشیده اند. اّما همیشه دل تنگ 
پسرشان هستند و برای دیدنش لحظه شماری می کنند. مرد کوتوله به تام 
طوالنی  یک سفر  به  باید  کنی  پیدا  را  مادرت  و  پدر  می خواهی  اگر  گفت: 

بروی.

تام تصمیم گرفت که به سفر برود و آن ها را پیدا کند. او چمدانش را 
برداشت و بهترین لباس هایش را توی آن گذاشت و سفر خود را شروع 

کرد.

راه خیلی سخت بود او از باتالق های خطرناک و کوه های بلند و جنگل های 
وحشتناک عبور کرد. هر وقت تام به غذا یا سرپناهی نیاز داشت، فرشته های 

کوچولویی به او کمک می کردند.

تا این که به یک روستا رسید به نظرش آمد که روستا را می شناسد و از 
تپش  به  از شادی  قلبش  می آورد.  یاد  به  را  این جا  قبل  خیلی  زمان های 
افتاد. تام از اّولین فردی که توی روستا دید نشانی مادر و پدرش را پرسید. 
آن فرد با لکنت نشانی را به تام گفت. او دید که در روستا همه با لکنت 

صحبت می کنند. 

او رفت تا به یک خانه ی قدیمی رسید. پدرو مادر تام وقتی پسرشان را 
دیدند خیلی خوشحال شدند. همان شب توی روستا یک جشن بزرگ برای 
پیداشدن تام گرفتند. توی جشن همه ی افراد خیلی خوشحال و خندان بودند 

و تام هم خیلی خیلی خوشحال و شاد بود.
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رفتار  مؤّدبانه  بسیار  و  پوشید  را  لباس هایش  بهترین  تام  بعد؛  روز  صبح 
کرد و گوشه ای آرام نشست و به چیزی دست نزد زیرا فکر می کرد نباید 
این کار را انجام دهد. مادر و پدر از رفتار تام تعجّب کردند و نگران شدند. 
آن ها از تام پرسیدند: چرا این قدر مؤّدبانه رفتار می کند؟ چرا یک گوشه آرام 

می نشیند؟ و چرا بیرون نمی رود و با بچّه ها بازی نمی کند؟

تام همه چیز را درباره ی زندگی در خانه ی بزرگ برای آن ها گفت. پدر و 
مادرش گفتند: همه ی چیزهای بد تمام شده است. تو می توانی از زندگی 
لّذت ببری، به بیرون بروی هر کاری که دوست داری انجام بدهی. اگر هم 
لباس هایت کثیف شد اشکالی ندارد. تو می توانی درباره ی هرچه دوست 
داری صحبت کنی، حرف زدن هم اصالً سخت نیست و نباید این قدر با 
دّقت صحبت کنی، زیرا این جا همه لکنت دارند و از این وضعیّت هم 

راضی هستند.

تام با شنیدن این صحبت ها بسیار خوشحال شد و باال و پایین پرید. او با 
شور و شوق از خانه بیرون رفت و بازی کرد و با دیگران صحبت کرد و 

کارهایی که قبالً انجام نداده بود را انجام داد.

آن شب یک جشن بزرگ دیگر برای تام برگزار شد چون تام راستی راستی 
به خانه برگشته بود.

تام از آن به بعد با شادی سال های سال زندگی کرد.
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پیام آخر

نیستید.  تنها  شما  بدانید  که  است  مهم  این  نیست!  شوخی  لکنت 
افرادی هستند که شما را درک می کنند و در حال حاضر به شما کمک 
می کنند. همچنین مهم است که بدانید شما مقّصر نیستید. مهم است 
که پدر و مادر و همه ی افراد دیگر در اطراف شما، در مورد لکنت یاد 
بگیرند. زمانی که آن ها بیشتر درباره ی لکنت بدانند، وقتی دچار لکنت 
می کنند.  کمک  شما  به  بهتر  و  می کنند  درک  بهتر  را  شما  می شوید 
بنابراین تو احساس بهتری خواهی داشت، چه زمانی که لکنت داری یا 

زمانی که لکنت نداری.
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راهنمای لکنت برای کودکان

عقاید نادرست درباره ی لکنت

• افراد لکنتی باهوش نیستند؟	
	.هیچ ارتباطی بین هوش و لکنت وجود ندارد

• علت لکنت مربوط به سیستم عصبی است.	
	 سیستم عصبی باعث لکنت نمی شود. ما نباید افراد دارای لکنت

بگیریم.  نظر  در  عصبی تر  و  مضطرب تر  خجالتی تر،  ترسوتر،  را 
آن ها از لحاظ شخصّیتی با افراد بدون لکنت برابرند.

• دیگر 	 افراد  لکنت  شنیدن  یا  تقلید  علّت  به  و  است  واگیردار  لکنت 
ایجاد می شود.
	 لکنت اصاًل واگیردار نیست. هنوز علّت لکنت دقیقًا مشّخص

)ژنتیکی(،  خانوادگی  سابقه ی  جدید  تحقیقات  نتایج  اّما  نیست 
رشد عصبی- عضالنی و محیط کودک شامل رفتار خانواده در 

شروع لکنت را دخیل می داند.
• نفس عمیق 	 زدن  از حرف  )قبل  که  بدهیم  تذّکر  افراد  این  به  اگر 

بگیرند( یا )درباره ی آن چه می خواهند بگویند اّول فکر کنند( به آن ها 
کمک کرده ایم.
	 این فقط باعث می شود فرد بیشتر نسبت به خود حّساس شود و

لکنت را بدتر می کند. بهترین کمک، باحوصله و صبر گوش دادن 
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و آرام صحبت کردن خود فرد است.
• استرس باعث لکنت می شود.	

	 در زیادی  پیچیده ی  عوامل  شد  اشاره  باال  در  که  همان طور 
ولی می تواند  نمی شود  لکنت  باعث  استرس  دارند.  نقش  لکنت 

لکنت را بدتر کند.


