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 : و افزوده ارتباط جايگزين
گسترده ايي را در رشته ي آسيب شناسي گفتار و زبان به خود  اين روش زمينه ي کلينيکي و تحققيقي   

روشي براي مطالعه  روش ارتباطي جايگزين و افزوده را است.انجمن شنوايي، گفتارو زبان آمريکا اختصاص داده

ومحدوديت هاي مشارکتي در افراد داراي  در زمينه ي جبران آسيب هاي موقتي و دايمي، محدوديت حرکتي،
(. 5002درک )شامل شکل نوشتاري و بياني ارتباط(مي داند )آ.ش.آ ،  آسيب هاي شديد در توليد گفتار، زبان و

استراتژي ها و  کمکي، وسايل سمبولها، اساسي جز چهار داراي را ارتباطي سيستم اين  ميرندا بوکل من و

متنوع در روشهاي غير گفتاري سيستم هاي  تکنيک ها مي داند. اين روش ارتباطي نه تنها به شيوه هاي
اختن وانا ساستراتژي ها و شيوه هاي درماني گفته مي شود که براي ت ارتباطي گفته مي شود بلکه به طيفي از

 .ارتباط موثر با استفاده از سمبول ها و وسايل کمکي نيز به کار مي رود فرد در

 :کانديداهاي روش ارتباطي جايگزين و افزوده2-10-2-1-1

ارتباطي افزوده درافرادي که  اين روش اساسا براي دو گروه با دو هدف عمده به کار گرفته مي شود. روش   

مي رود و روش ارتباطي جايگزين در افرادي کاربرد دارد که گفتار  ناروان هستند، به کار داراي گفتار ناواضح و يا

تعداد دقيق افرادي که  .و يا در کسب گفتار با کفايت براي ارتباط موثر با مشکل مواجه شده اند کمي را دارند
شخص نمي باشد اما بطور نوع زندگي افراد مختلف م نياز به اين شيوه ي ارتباطي دارند به دليل تفاوت در

 (. اغلب اين روش5002دهها ميليون به آن احتياج دارند )کوسوته و دوکلوس ،  تخميني در سراسر جهان حدود

زشکي را دارند که در اثر عوارض پ ارتباطي براي کساني پيشنهاد مي گردد که گفتار ندارند و يا گفتار بسيار کمي
عارضه ها را مي توانيم به انواع مادر زادي، اکتسابي، پيشرونده و موقتي  اين .باشد آمده وجود به  يا ناتوان کننده

ارتباطي پيچيده و روش  (. عارضه هاي مادر زادي که به روش هاي5002بندي نماييم )کانگاس ولييود ،  دسته

آپراکسي  -هني جذ هاي ناتواني -د مغزي فلج -ب  اتيسم _ارتباطي جايگزين و افزوده نياز دارند عبارتند از الف
ل قاب درصد از کودکان مبتال به اختالالت طيف اتيسم به گفتار 20الي  20هايي، حدود  رشدي. براساس تخمين

( و 5002داشت )کنسيل تحقيقات ملي ،  قبول نمي رسند و به روش ارتباطي جايگزين و يا افزوده نياز خواهند

 گرين و  روش ارتباطي نياز خواهند داشت )سيگافوس ، اريلي نيز به اين افراد مبتال به ناتواني هاي هوشي شديد
، 2007). 

نيز به روش ارتباطي جايگزين و افزوده نياز  بسته به ماهيت و شدت عارضه، افراد مبتال به اختالالت اکتسابي   

 اختالالت به مبتال افراد –ب اکتسابي مغزي صدمات به مبتال افراد –از الف خواهند داشت اين افراد عبارتند
 -پ  ضايعات موتور نورون نورولوژيکي مختلف مانند مالتيپل اسکلوروزيس، آميو تروفيک لترال اسکلوروزيس و

 .نخاعي هاي آسيب و سکته به مبتال افراد

ارتباطي روش سود مندي مي  عارضه هاي پيش رونده مانند ماکوالر ديستروفي، ايدز و غيره نيز اين روش در   
گفتار مي گردند نيز مي توانند از روش ارتباطي جايگزين و  ز ضايعات که منجر به کاهش موقتيباشد و برخي ا

 .نمايند افزوده استفاده

2-10-2-1-2انواع روشهاي ارتباطي جايگزين و افزوده: 

فاقد وسيله تقسيم مي گردد  روشهاي ارتباطي جايگزين و افزوده به دو گروه نيازمند به وسيله و روشهاي   
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نيازمند به وسيله روشهايي هستند که به وسايل اضافي نياز دارند  روشهاي(. 2991 ، آرويدسون و  )لييود ، فولر

فلش کارت، سمبول هاي  روشهايي که از تخته هاي ارتباطي، نقاشي هاي خطي، عکسها، کتابهاي تصويري، مانند
نمايند. پيشرفت هاي تکنولوژيک نيز سبب شده است که  تني استفاده ميبافت محور مانند بريل و تلفن هاي م

 .(5002نيز به روشهاي ارتباط جايگزين و افزوده اضافه گردد )اسچلوسر ،  امروزه تجهيزات ديجيتال

محققان در زمينه ي انتخاب  .گرافيکي را مي توانيم براي واژه ها و يا عبارات شخصي نيز به کار ببريم عاليم
جايگزين و افزوده تالش زيادي را انجام داده اند. نتايج  ولهاي مناسب براي افراد نيازمند به روش ارتباطسمب

 افزوده، در اين اند که نماد هاي عيني و اشيا به راحتي به عنوان وسايل ارتباطي جايگزين و مطالعات نشان داده

 .براي اين کار مشخص نيست هاروش توسط افراد به کار برده مي شوند اما بهترين نوع سمبول

وسيله از ژستها و اشارات دستي استفاده مي نمايند. ژست ها يا  روشهاي ارتباطي جايگزين و افزوده ي بدون   

ات رسمي باشد. اشار براي ارتباط به کار مي روند مي تواند تقليدي يا خود انگيخته و رسمي يا غير اشاراتي که

اشاره ي غير رسمي نيز مي تواند حرکت چرخشي  بله و يا نه مي باشد و رسمي تکان دادن سر براي مفهوم
 باشد. براي بيشتر افراد نيازمند به اين روش ارتباطي، اشارات دستي آموزش دست راست به منظور هدف خاصي

سيستم زبان اشاره ي  ي مانندداده مي شود. اشارات دستي خود به دو گروه سيستم زبان اشاره ي رسم

منحصر به فرد براي افراد خاصي طراحي مي شود  ي و سيستم زبان اشاره ي غيررسمي که با خصوصياتآمريکاي
 زبان اشاره رسمي نيز باشد، تقسيم مي گردد. تحقيقاتي مزاياي احتمالي اين دو و مي تواند شکل تغيير يافته

يگزين و افزوده ي بدون وسيله، جا روش ارتباطي را باهم مقايسه نموده اند براي مثال طرفداران روش ارتباطي

مي کنند وتاکيد مي نمايند که به هيچ وسيله ي ديگري نياز  اين روش ارتباطي را هميشه در دسترس عنوان
اين روش به  روش ارتباطي افزوده و جايگزين همراه با وسيله ي کمکي نيز ادعا مي کنند که ندارند. طرفداران

اند که از لحاظ کلينيکي تفاوت اندکي از لحاظ  عموما بررسي ها نشان داده وسيله افراد ناآشنا نيز درک مي شوند

دارد. به خاطر اين تفاوت اندک در دو روش از لحاظ يادگيري اسچلوسر و  يادگيري بين اين دو روش وجود
ر دهند که بايد د پيشنهاد مي کنند که برخي مراجعين ممکن است يک روش را به روش ديگر ترجيح سيگافوز

 .نتخاب روش، ديدگاه آنها نيز مد نظر قرار گيردا
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