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چه چیزی در درمان مهم است ؟

›  اختالل زبانی و گفتاری به خودی خود برطرف �ی شود یا به 
عبارتی بعد از طی شدن مدت زمان مشخصی ، بدون دخالت 

عوامل بیرونی از بین �ی رود . کودکان مبتال به این نوع اختالل 
نیاز جدی به درمان شخصی (و نه گروهی مثال در مدرسه) 
دارند که هر چه زودتر و توسط گفتاردرمانگر مجرب انجام 

شود . کالس تقویتی مختص درس زبان آملانی کافی نیست .

›  برای رشوع درمان ، ش� نیاز به تشخیص و تجویز درمان 
مربوطه توسط پزشک متخصص گوش و حلق و بینی یا 

پزشک عمومی یا پزشک اطفال دارید .

انتخاب درمانگر مناسب

›  اگر گفتاردرمانگر به زبان والدین کودک صحبت کند یا آشنا 
باشد ، این بی شک یک مزیت در میزان موفقیت درمان 
محسوب می شود . اگر چه اغلب اوقات این امکان یعنی 

دسرتسی به گفتاردرمانگر همزبان موجود نیست ، ولی این 
مسئله نباید مانع رشوع گفتاردرمانی شود .

›  حتی درمانگرانی که به زبان والدین کودک صحبت �ی کنند ، 
می توانند به کودک ش� کمک های الزم را در روند یادگیری 

زبان و گفتار ارائه دهند . از طریق همکاری با والدین یا مواد 
و برنامه های آموزشی از قبیل محصوالت رایانه ای ، امکان 

گنجاندن زبان والدین نیز در روند درمان میرس می شود .
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مطب گفتار
 در مانی

اختالل زبانی و گفتاری چیست ؟

›  منظور از اختالل زبانی و گفتاری*، تاخیر در روند یادگیری زبان 
کودکان است . نابهنجاری های زبانی و گفتاری خود را حتی 

موقعی �ایان می کنند که اگر کودک از درک شنوایی خوب و 
همچنین هوش طبیعی برخوردار باشد و هیچ نابهنجاری عصب 

شناختی یا عاطفی و اجت�عی دیگری وجود نداشته باشد . 
اختالل زبانی و گفتاری در اشکال متفاوت �ایان می شوند .

›  بربخی از کودکان با طرز تلفظ مشکل دارند ، برخی دیگر با 
یادگیری واژگان بیشرت و یا با قواعد دستور زبان مشکل دارند . 

حتی امکان دارد که در بعضی موارد ، مشکالت زبانی و گفتاری 
در چندین حوزه از حوزه های زبانی نامربده بروز کنند . اغلب 

اوقات درک ابتدایی زبانی یعنی فهم دیگران در برقراری ارتباط 
زبانی هم برای کودکان مشکل می شود .

›  عالئم بروز کننده در طول دوران کودکی تغییر می کنند . برای 
�ونه این امکان وجود دارد که یک کودک در چهار سالگی با 
کمبود واژگانی و ه�ن کودک در پنج سالگی با کمبود قواعد 
دستوری و در شش سالگی با مشکالت مرتبط با یادگیری زبان 

نوشتاری جلب توجه کرده و لذا �ونه ای از اصطالحا نابهنجاری 
زبانی و گفتاری تلقی شود .

آیا چند زبانه بودن می تواند باعث اختالل 
زبانی و گفتاری شود ؟

›  خیر ، چند زبانه بودن به هیچ وجه ممکن منجر به اختالل رشد 
زبانی �ی شود . اختالل زبانی و گفتاری یک مشکل مادرزادی است 
و در نتیجه کودکان چند زبانه بیشرت از کودکان تک زبانه از آن رنج 

�ی برند .

*  منظور از اصطالح فوق ،  اختالل مرتبط با روند رشد زبانی و گفتاری کودک در یادگیری مراحل 
ابتدایی زبان و برقراری ارتباط موفق آمیز با دیگران (فه�ندن و فهمیده شدن) است که حدودا 

۷ درصد کودکان به این نوع اختالل مبتال هستند .

چه عواملی در فرایند تشخیص اختالل 
اهمیت دارند ؟

›  اطالعات مربوط به روند فراگیری زبان باید در فرایند تشخیص 
اختالل مورد توجه قرار گیرند . معموالً درمانگر از والدین سوال 

های زیر را می پرسد :
– کودک چند سال است که زبان آملانی را یاد می گیرد ؟

–  میزان و سطح پیرشفت زبان مشرتک کودک و والدین یا زبان 
رایج در خانه تا چه اندازه است ؟

– میزان ارتباط با هر دو زبان تا چه اندازه است ؟

تاثیر اختالل زبانی و گفتاری بر کودکان چند زبانه 
چگونه است ؟

›  تاثیر اختالل زبانی و گفتاری بر هر زبانی از زبانهای دنیا که قرار 
است کودک به آن صحبت کند ، امری مسلم است . با این حال ، 

این امکان نیز وجود دارد که تاثیر این اختالل بر همه ی زبان ها 
یکسان نباشد . بنابراین عالئم آن هم می توانند در زبان های 

مختلف متفاوت باشند .

آیا اختالل زبانی و گفتاری در کودکان چند زبانه 
شدیدتر از کودکان تک زبانه است ؟

›  خیر ، مطالعات نشان می دهند که اختالل زبانی و گفتاری در 
کودکان چند زبانه بیشرت از کودکان تک زبانه قابل مشاهده 
نیست . اما این اغلب فقط در کودکانی با شدت اختالل باال 

تشخیص داده می شود . در مورد کودکانی با شدت اختالل پایین ، 
این نابهنجاری ها اغلب به اشتباه به چند زبانه بودن کودکان 

نسبت داده می شوند .

آیا کودکان مبتال به اختالل زبانی و گفتاری می 
توانند چندین زبان را با هم بیاموزند ؟

›  بله ، کودکان چند زبانه مبتال به اختالل زبانی و گفتاری هر زبانی را 
در ه�ن سطحی یاد می گیرند که اگر قرار بود در آن سطح مشخص 
تنها یک زبان را یاد بگیرند . روند فراگیری زبان با چند زبانگی مشکلرت 

�ی شود .

›  به هیچ وجه نباید به امید یادگیری بهرت یا آسان تر زبانی دیگر ، امکان 
استفاده از زبانی را که کودک تا حدودی می داند را از او گرفت . اگر 
چنین اتفاقی بیافتد ، مهارتهایی ارتباطی فراگرفته شده توسط کودک و 
فرصت های ارتباطی آتی از او گرفته شده است . همچنین هیچ گونه 
شواهدی در دست نیست که بتوان گفت انجام این کار باعث تسلط 

بیشرت کودک بر زبان یا زبان های دیگر کودک می شود .

›  این اطالعات و رشایط مرتبط با روند یادگیری زبان و گفتار فرزندتان 
در تشخیص وجود یا عدم وجود اختالل زبانی از اهمیت بسیار 

زیادی برخوردارند . از آنجا که این کار تشخیص آنچنان آسان نیست 
که تصور می شود ، بعضی افراد کودکان چند زبانه را گاهی اوقات 

شامل کودکان مبتال به اختالل زبانی و گفتاری می دانند، اگرچه 
روند رشد زبانی این گروه ازکودکان چند زبانه به طور معمول با 

کودکان دیگر فرق چندانی ندارد . اما بیشرت اوقات ، چنین است که 
اختالل زبانی و گفتاری تشخیص داده �ی شود ، زیرا کودکان چند 

زبانه اشتباهاتی مشابه اشتباهات کودکان تک زبانه مبتال به اختالل 
رشد زبانی و گفتاری دارند .

›  در حال حارض تنها تعداد محدودی از روش های آزمایشی برای 
تعداد مشخصی از زبانها وجود دارد که امکان بررسی کمی 

سطح زبانی کودکان در زبان والدین یا زبان رایج در خانه را 
فراهم می کند . به همین دلیل است که اغلب سطح آشنایی 

کودک در هر دو زبان کودک مورد آزمایش قرار �ی گیرد .


