
درمان لکنت مرزی

درمان در لکنت بینابینی شامل ۲ اصل است:

الف) کاهش استرس در محیط کودک

با دادن اطالعات و آموزش به خانواده در مورد شیوه هایی که می توانند فشار روحی
کودک را کاهش دهند می توان باعث تقویت روانی و کاهش ناروانی کودک شد.

ب) درمان کودک برای افزایش روانی گفتار
این روش توسط گفتار درمانگر در جلسه های درمانی تخصص انجام میشود. درمان

مستقیم برای کودکانی مناسب است که از ناروانی آگاه هستند. درملن مستقیم در

مورد کودکانی توصیه می شود که ناروانی گفتار با کاربرد روش اول به مدت ۶ هفته
(کاهش استرس در محیط کودک) کاهش پیدا نکرده است.

درمان دیگر ناروانی ها (لکنت اولیه، متوسط، پیشرفته)

این درمان ها به صورت مستقیم با حضور کودک و درمانگر در جلسه های درمانی و

با هدف های زیر صورت می گیرد :
۱- افزایش اعتماد به نفس کودک یا نوجوان

۲- کاهش سرعت گفتار
۳- افزایش توانایی برقراری ارتباط

۴- کاهش رفتارهای ثانویه (وابسته) مانند چشمک زدن، تکان دادن سر
۵- تغییر نگرش کودک یا نوجوان در رابطه با خود و گفتار خود (البته اگر دچار مشکل

باشد)

۶- حساسیت زدایی نسبت به کلمه ها، محیط ها و افرادی که از آن ها اجتناب می کند.
۷- افزایش هماهنگی تنفس و گفتار کودک و نوجوان

۸- کاهش تنش و فشار روحی ( از طریق مشاوره و تمرین های آرام سازی بدن)
۹- تقویت تسلط بر گفتار هنگام تنش و هیجان 

۱۰- کنار آمدن با میزانی از لکنت که علیرغم مداخله هنوز باقی مانده است. (پذیرش
لکنت)

ذکر این نکته ضروری است که عامل بسیار مهمی که در درمان و کاهش ناروانی
فرد اثر دارد انگیزه بیمار نسبت به درمان می باشد و عالقه به پیگیری و دنبال کردن

برنامه های درمانی به دنبال آن افزایش پیدا می کند.



نقش خانواده در درمان

خانواده به خصوص والدین می توانند با رعایت کردن مواردی که در جلسه های مشاوره
مطرح میشود در بهبود وان سازی گفتار کودک کمک به سزایی بکنند. مواردی که به

خانواده مربوط می شود شامل :
۱- افزایش دادن اعتمادبه نفس کودک

۲- توجه کردن به کودک به شکل مناسب
۳- نشان دادن واکنش مناسب نسبت به لکنت کودک

۴- تشویق کردن کودک برای ادامه درمان
۵- تعدیل و اصالح شرایط ارتباطی در خانه

۶- برنامه ریزی مناسب برای فعالیت های کودک در خانه (کودک استراحت کافی داشته
باشد)

۷- در میان گذاشتن مشکالت مربوط به لکنت کودک با درمان گر
درمان مشکالت گفتار و زبان همراه

بعضی از کودکان با ناروانی طبیعی، لکنت مرزی یا لکنت اولیه دارای یک یا چند مشکل

گفتار و زبان دیگر  نیز می باشند مانند:
• تاخیر در رشد گفتار و زبان

• مشکل در تلفظ حروف
• مشکالت صوتی

گفتار درمانگر با توجه به سطح ناروانی و مشکالت گفتار و زبان همراه سعی می کند تا
همه موارد در برنامه درمانی پوشش داده شوند و بنابر اولویت مورد توجه قرار گیرند.


