ضننٌت ا خت لننفت خرولننتنٍ ختمننتى خٍاوننای خ ى ختت خ ننت خ
ت لفالت،عللخٍعَتهلخٍتمسلِخمِخ ىخهتخنتخ تنیخهیخکٌدخاتخ
م

َندیخهٌت بخمتخف دخدتنتیخت لفتخدتضلِخمتضنانخٍختٍخ

نتخم تی خدنهتى خهٌت نب خمنِ خهلصنمر خه مَعنِ خّدت ناخ
کٌان.تتع فیخدتضليخچٌايختعفعتایخدنهَندخّ خت لفتخ
هیخاَتًدخًقصخپاطگا یخکٌٌدُختیخدتضلِخمتضد خٍ ختتخمن ٍتخ
ت لفتخٍعَتنضخ ىخاتخحدخت تدیخجلَرا یخکٌد.خخ

لکٌاخٍاغذ ِ

لکٌاخٍجٌسااخخ
مِخعَنخهلَ ظخدنخم تم خّ خ ِخ تخچْتنخ

ر ٍّی خهم فخغذتّتیخدتنتیخعبنعخ

پس خلکٌلیخ کخد ل خلکٌنلنی خٍجنَدخ

دخهثلخهت ا،ا ضی خٍ خ خک دًنیخ

دتند.ختتخ ً ت یخکِخد ل تىخًسباخمنِخ

ّتخم تیختف تدخلکٌلیخهتًعخهی خضًَد خٍا َ یخهت عتتخرن مخٍخ

پس تىختٍدا خمِخه حلِخاکلنخهیخن ٌدخ

دتغ خنت خهٌت ننب خ خهننی خدتًننسلٌدخٍ.ى خنت ننپ خًننای خدن خ ننتتخ

ٍ یتًِخیخٍتژرتىخد ل تىخًسبا خمنِخ

َ 3790ندىخ ا خنتخجت یخهیخدتًساخ؛دنخّوانيختهنتىخدنخ

پس تىخّنخ يخٍخ تتخماطل خت ا؛خت يخ
تعریف لکنت
ٍىخنت پ خم خت ي خمنتٍن خت نا خکنِخ
لکٌاختهتًیخپد دخهیخ د خکِخدنخ
ج تى خعباعنیخرولنتن،خٍهونِختیخ
ًترْتًیخٍخغا خعباعیخمِخٍت غِخیخ
اک تن،کطادُخرَ یخ،مِخهاتى ختًندتتی خدندتّت خٍّ نت خّنتخ
ٍکلوتتخٍخهولخضدىخدّتىخت تدخضدُخٍمعضتًخمتخنفلتنّنتیخ
ٍتمسلِخّو تُخت ا.
لکٌاخٍژًلاکخخ

م ا یخنضدخرولتنخهؤًثخ ببخکتّصختملفخ ًتىخمِخلکٌناخ
هیخضَد .خّوچٌايخمِخا

مِخثتماخضدُخت اخکِخدنماطنلن خ

03ات 03دنددختف تدخلکٌلیخکستًیخّسلٌدخکِخ
ٍتلد يَ ،تّ ،خم تدنخٍخ تخفتهالخ ىخّتخفن دخ
لکٌلیخهیخمتضٌدخ.خعلیخنغنخهبَتختدلخٍنتثاخدنخلنکنٌناخ

کٌٌدختهتخّاچکدتمختتخت يخهَتندخپطلَتًِخعلویخًدتضلِختًد.

جَتهعختکث اخه بخمِختاوتقخ تًَتدُخّنت ،ختًنلنظنتنتتخ

لکٌاخٍ تًَتدُخ

ٍاَهعتتختتخجٌسخهذک خٍخته ًٍْیخمِخ ىخّتخمنانطنلن ختتخ
جٌسخهؤًثخت ا.
لکنت و سالمت روانی

دنخمساتنیختتخهَتندخهطتّدُخهیخضَدخکِخکنَدکنتى خمن تیخ
ن ادىخمِخًَعیخ نتهص،تفیت صخجلبخاَجِخٍتلد يخٍ...خمنِخ
م

یخت لفالتخپٌتُخهیخ ٍنًدخٍخا جاعخهیخدٌّند خمن تیخ

مِختعلقتدخٍىخنت پ ،ف دخلکٌلیخّوَتنُختحست تای خدتند ختتخ

حوظخاَجِخکتًَىخ تًَتدُخمتخعَتنضخّو تُخت يخت نلنفتخ

هبالخ:

د اخٍخپٌ ِخً مخکٌٌد .خچِخمستخٍتلد ٌیخکِخ تعاخّتخٍهناخ

*ا سختتخت ٌکِخد گ تىختتخلکٌاخٍیخهغلعخضًَد.
حقاقتتخهلعددی خًطنتى خهنی خدّند خکنِخ

ژتپيخاتکادخدتضلٌدخکِخاصنخّتیخ تمخپ ًندرتىخنتخهنم فخ

*خ ا سختتخت ٌکِخکلوِخ غتت يخرولتنخنتخمِخنتحنلنی خٍ خمنِخ
دَنتخنٍتىخماتىخًکٌد.
*ا سختتخت ٌکِخلکٌاخخاک تنخٍخادتٍمخپادتخکٌد.
پسخضدت،خف تٍتًیخٍحلیخ غتتخلکٌاخمتخهستخئلخًتخهسنتعندخ
ًتنٍتًیخدنختنابتطخت ا.خٍخحلیخت يختنابتطخدٍخع فِخت اخ

َ صخنتخدنخ تنجختتخهٌیتخجْاخمْنبنَد خٍ نع خهنتلنیخ
تًَتدُخد فخهیخکٌٌدختهتخحَدلِخ کخ تعاخّوٌطاٌی خٍخ
ّنخدحبلیخٍخّنخمتتیخضدىخمتخکَدکخ َ صخنتخًندتنًندخ.خ
مت دختتخت يخ تًَتدُخّتخ ؤتتخک دخمْنبنَدی خٍان هنی خدنخ
ٍ عااختهلمتدیخنتخمِخچِخمْت یخمد اخهیخ ٍنًد؟!خ ت خمنِخ
مْتیخه متًیخضدىخ فهلیخنٍتًیخف تًدضتى؟عفٍُ خمن ت نيخ
ٍتلد ٌیخکِخدتئوتخکَدکخ َدخنتخ تًصخهیخکٌٌدخٍختٍ خنتخ

مت دخپذ فاخکِخّاچگتُخعلاخٍنتثاخمِخاٌْنت نی خًنونیخ

عٌیخّوتًگًَِخکِخهستخئلخًتخهستعدخنٍتًیخهیخاَتًدخ بنبخ

اَتًدخ ببخم ٍتخلکٌاخضَدخملکِخعَتهلخهسلعد خکنٌنٌندُخ

م ٍتخ تخاطد دخلکٌاخضَد؛خلکٌاخًایخهیخاَتًد خهطنکنفتخ

م تیخلکٌاخالتمخمِخًظ هیخن د.خپسخهیخاَتىخروا خکنِخ

نٍتًیخنتخم تیخف دخمِخّو تُخماتٍند.خپسخّوَتنُخمت ند خمنِخ

کتّصختعلوتدخمِخًوسخنتخدنخکَدکخف تّنخخهیخخخًنونت نٌندخ

فًاخنٍتًیخ کخف دخلکٌلیخاَجِخکتهلخدتضاخاتخهٌ ن خ

.خاحقا خکَدکخ تخدتدىخخد لَنتتختجبتنیخم تیخجلَرا یخ

مايخلکٌاخمتخژًلاکخٍختنثخنتمغِخًسبیخٍجَدخدتند.

مِخعَتهبخًترَتنیخًطَد.

اٌْتخمِخ تع خلکٌلصخاحقا خهیخکٌٌدختهاٌِخا س،تظغ تب خٍخ

تتخلکٌاخًِخاٌْتخکوکیخمِختٍخًواکٌٌدخملکِختٍنتخمِخف دیخمتخ

خختحستسخاٌْت یخٍخنتًدُخضدُختتخّوِخجتخهبدتخهنیخًوت ندخ.خ

ٍ نتمخمتضادخٍخّاچخفطتنیخنتخمِختٍخٍتندخًکٌاد.

پذ فليخکَدکخمتخّ خهطکلختتخ َیخ تًَتدُخت يختحستسخ

*ختتخجوفتخ تدُخخٍکَاتّل خت لوتدُخکٌاد.

نتخدنخکَدکخمِخٍجَدخخخهیخ ٍندخکِختر خّاچخکنسخختٍخنتخ
هبَتخًکٌدخٍتلد ٌصختٍخنتخمِخنتحلی خهیخپذ ًدٍاکانِخرنتُخ
هغوئٌیخم تیختدتهِختًدریختٍخ َتٌّدخمَد.خخ

*خ ح فخکَدکخنتخهغعخًکٌادخٍختجتتُخدّادخکنِخمنِخعنَنخ
کتهلخح فصخنتخمیًدخهبلختتخت ٌکِخمنِخفن دخد گن یختجنتتُخ
دحباخک دىخدتدُخضَد.

کَدکخٍخنضدخلکٌا

*ختهتًیخکِخرولتنخکَدکخًتنٍتىخت اخ،خخ عیخکٌادخمِخجتیخ

دانشگاه علوم پزشکی تهران

ًکِخمِ خضاَُ خدحبا خکن دىختٍخدهناخضنَد خمانطل خاَجنِخ
احقاقنتت خًطنتى خدتدُ خت نا خکنِ خدن خ 97انتخ 03دندندخ
تتکَدکتى،لکٌاخپاط فاخهیخکٌدخٍکَدکخمتخ ى خمنین

خ

هیخضَد.خمساتنیختتخپیضکتىخهیخرَ ٌدخًگ تىخًبتضادختهتخضوتخ
ًاتتخدتن دخکِخمِخدًبتتخضصمیخمتضادخکِخدتًصخٍ ژُختی خدنخ
هَندخلکٌاخدتضلِخمتضد .خمٌتم ت يخه تجعِخضوت خمنِ خ نانبخ
ضٌتسخرولتنخٍتمتىختلیتهیخت ا.

ًوت ادکِختٍخچِخهیخرَ د.
*خهسئَلااخّتیخدنخحدخاَتىخمِخکَدکخمدّاندخٍخپنسختتخ
تً تمخکتنخحلوتختٍخنتخاطَ قخکٌادخاتختعلوتدخمِخًونسختٍمن تیخ
تً تمخکتنّتیخد گ ختتخجولِخدحباخک دىختفیت صخ تمد.
*خ متتنتئِخاَداِخّتیخدلصَتُخٍغا خکتنضٌت نتًِخ نَدخًظنا خ:خ
هبلختتخح فختدىخفک خکيّ ،سلِخا خدحباخکي ،نعیخمن خ

هطتٍنُخمِخٍتلد يخدنخجْاخاقَ اخرولتنخٍختمتىخ

رولتنخدنهتًی
خه کیخعبیخکَدکتى

تدفحخٍکتّصخلکٌاخًدتضلِخمتضاد.

لکنت
جْاخاقَ اخرولتنخنٍتىخکَدکلتىخهَتندخت خنتخهندخًظن خ
ه تنخدّاد:خ
*خ عاخرولتناتىخنتخکنخکٌاد.
*خ عیخًکٌادخکِخرولتنخکَدکلتىخنتختدفحخکٌاد.
*دبَنتًِخمِخکَدکخرَشخدّادخٍختعضتیخد گ خ تًَتدُخنتخ
ًایخاطَ قخکٌادخاتخرولتنخکَدکخنتخهغعخًکٌٌد.
*ختهتًاکِخرولتنخکَدکخًتنٍتىخهیخضَدخ؛ختتخپ ادىخ ؤتتخ
تتخٍیخپ ّایخکٌاد.
*خ عیخکٌادخٌّگتهاکِخکَدکلتىخدحباخهیخکٌد،خ تکاخٍخ

هٌتمعخ

Stuttering

خضواعی،ب.هْ علاتى،ت.ت لفتخًتنٍتًیخرولتنخدنخکَدکتى.دتًطگتُخعلَمخپیضکیختدوْتى.3007،
خّن،ن.نٍشخّتیخرولتندنهتًی،ا جوِختلِْخض عاخن َی،دتًطکدُخاَتًبصطیخعلَمخپیضکیخت تى،اْ تى.3090،

هٌاژُختتنعیخهحوَدخ متدی
ابخضٌتسخرولتنٍختمتى

خنتٌّوتیخٍتلد يخدنخدنهتىخکَدکتىخهبلفخمِخلکٌا،ر ٍُخهَتضیخرولتنخدنهتًیخدتًطکدُخاَتًبصطیخعلَمخپیضکیخ
اْ تى
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