
 

 اختالالت گفتار و زبان چه هستند؟  
 

اختالالت گفتار و زبان بر نحوه صحبت كردن و درك 

مردم تأثير مي گذارند اين اختالالت ممكن است از 

سطح جانشيني ساده صداها شروع شود و تا سطح 

 عدم توانايي در كاربرد گفتار و زبان ادامه يابد. 

بعضي از انواع اختالالت گفتار و زبان چه 
 هستند؟

لكنت عبارت است از قطع زنجيره گفتار در اثر مكث، 

گير، تكرار يا كشش صداها، هجاها، كلمات و يا 

 عبارات. 

 اختالالت توليدي  
 

مشكالتي در توليد صداهاي گفتاري مانند جانشيني 

صداها ( مثل شيب به جاي سيب ) و يا خرابگويي مثل 

 نوك زباني صحبت كردن ...

 آفازي: 
 

افرادي كه در اثر ضربه و يا  آسيب مغزي گفتار و زبان را 

از دست مي دهند مثال كساني كه دچار سكته مغزي 

 . شده اند

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي 

 مركز پزشكي، آموزشي و درماني آيت ا... طالقاني

 

 اختالالت گفتار و زبان

  
 

 تهيه كننده: كلينيك تخصصي اختالالت گفتار و بلع

 ( گروه آسيب شناسي گفتار و زبان ) 
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 اختالالت صوتي  
 

مانند زير و بمي نامناسب ( صداهاي خيلي زير،  خيلي بم، 

يكنواخت و يا افرادي كه دچار قطع صدا در هنگام صحبت 

كردن ميشوند)،   بلندي نامناسب ( بسيار بلند،  بسيار 

آرام)،  كيفيت و گرفتگي صدا، نفس آلود بودن صدا، 

 تودماغي بودن صدا. 

 
 تأخير در گفتار و زبان  

 
تأخير در گفتار و زبان با كندي در اكتساب واژگون و 

 . دستور زبان مشخص ميشود

 

 آيا اختالالت گفتار و زبان جدي هستند؟
 
بله، توانايي برقراري ارتباط يكي از مهمترين  

خصوصيات انسانهاست. ارتباط انساني براي يادگيري، 

كاركردن، تعامل اجتماعي ضروري است . ارتباط 

آسيب ديده مي تواند تمام جنبه هاي زندگي فرد را 

 .تحت تأثير قرار دهد
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مشاوره به افراد دچار اختالالت گفتار و زبان و  

خانواده هاي آنها به منظور درك اين اختالالت و ايجاد 

 ارتباط طبيعي در موقعيتهاي كاري ، درسي و شغلي .

آموزش روشهاي پيشگيري از اختالالت گفتار و  

 زبان در سطح جامعه.

كمك به مردم براي درك انواع شدت هاي اختالالت  

 ارتباطي 

تشخيص، ارزيابي و درمان بيماران مبتال به  

 اختالالت بلع در ناحيه دهان و حلق

 

 

 

 

چه كسي به افراد دچار اختالالت گفتار و زبان 

 كمك ميكند؟ 

آسيب شناس گفتار و زبان ( گفتار درمان ) كسي 

است كه در زمينه ايجاد و پيشرفت ارتباط و اختالالت 

ارتباطي متخصص است اين افراد در زمينه درمان و 

ارزيابي اختالالت ارتباطي آموزش ديده اند. در كشور 

ما متخصصين گفتار درماني داراي مدارك كارشناسي 

 و كارشناسي ارشد مي باشند. 

 ؟گفتاردرمان چگونه ميتواند به شما كمك كند

آسيب شناس گفتار در زمينه هاي مختلف فعاليت 

 ميكند. به طور مثال : 

 هستند اختالالت توليديكمك به افرادي كه دچار  

 و آموزش صداهاي گفتاري به طور صحيح به اين افراد .

 براي افزايش ميزان روان شدن افراد لكنتيكمك به  

 گفتار و سازگاري با مشكالت لكنت.

  براي يادگيري دوباره افرادآفازيكمك به  

مهارت هاي گفتار و زبان و جبران مهارتهاي از دست 

 رفته.

 

 علت اختالالت گفتار و زبان چيست ؟
 
بعضي از اين اختالالت در اثر كم شنوايي،  فلج مغزي  

و ديگر اختالالت عصبي و عضالني،  آسيب هاي شديد 

سر، ضربه، بيماريهاي ويروسي، عقب ماندگي ذهني،  

داروهاي خاص،  آسيب هاي جسماني مانند شكاف لب 

و كام، استفاده نامناسب از تارهاي صوتي، الگوهاي 

نامناسب گفتار و زبان ايجاد مي شوند. البته گاهي 

 . علت به طور كامل مشخص نيست

 نشانه هاي اختالالت گفتار و زبان چه هستند؟
 

وقتي گفتار فردي با گفتار همساالن، هم جنسان  

 و افراد هم فرهنگ او به طور مشخصي متفاوت باشد. 

هنگامي كه گفتار و زبان يك فرد قابل درك  

 نباشد. 

هنگاميكه فرد در مورد گفتارش احساس نگراني  

 شديد داشته باشد. 

هنگاميكه فرد مكرراً  از برقراري ارتباط با  

ديگران اجتناب كند و دچار اختالالت گفتار و زبان 

 .است

 6 4 5 


