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 چکیده

 هایویژگیو در صدر  رودمیویژگی انحصاری انسان، لازمه تکامل فرهنگ و تشکیل اجتماع انسانی به شمار  عنوانبه ،زبان

کلمات درست را پیدا کند و هنگام  تواندنمینوعی اختلال است که در آن فرد  اختلال زبانی. انسان جای دارد یافتگیتکامل

ن امری لازم و ضروری به نظر می بنابراین توجه به این اختلال و روشهای  آموزش به اناصحبت جملات را واضح بیان کند. 

 -رسد. هدف از این مطالعه مروری بررسی روش آموزش به این دانش آموزان دارای اختلالات زبان و گفتار بود.مطالعه توصیفی

 Googleاطلاعاتی ، محتوای لازم برای نگارش این مقاله از طریـق جسـتجو در پایگاههـایتحلیلی بود.  بدین منظور 

scholar د دانشگاهیجها  Magiran ،SID  و نیز موتور جستجوی عمومیGoogle کلیدواژه های مورد  .بدست آمده اسـت

که  داخلی و خارجیمستند1ستند حاصل، محتوای م  11ازآموزش، اختلال زبان وگفتار، دانش آموزان  استفاده عبارت بودند از

.نتایج حاصل از مرور است و تحلیـل قـرار گرفتـه بررسـی با هدف نویسندگان ارتباط موضوعی بیشتری داشت، مورد

پژوهشهای قبلی نشان می دهد آموزش  به دانش آموزان با اختلالات گفتار و زبان میتواند بر نقص آنها غلبه و منجر به پیشرفت 

 ت های مناسبتحصیلی، رشد اجتماعی، تعامل در روابط درون فردی و بین فردی ، بوجود آمدن فرصتهای بهتر شغلی و موقعی

 اجتماعی در آنان گردد.

 : آموزش، اختلال زبان وگفتار، دانش آموزان.کلمات کلیدی

 

 

 

 

 مقدمه

 شناخت در جهت را ما که ایوسیله عنوانبه زبان از و است مورد تأکید آن اصلی نقش عنوانبه همواره زبان ارتباطی نقش

 کمك به که دیگران تجارب کسب درنتیجه و محیط با تعامل اثر بر دكکو ذهنی فرایندهای .شودمی یاد رساند،می یاری جهان

 شناخت جهت را کودك که آن صحیح و آموزش زبان اهمیت که است حالت این در و گیردمی گردد، شکلمی میسر زبان

 (. 1631شود )عزب دفتری، می روشن دهد،می یاری آن با سازگاری و خود محیط

قراردادی، مقاصد و عواطف فرد به  علائمهای کلامی یا از زبان است که در آن با استفاده از نشانه گفتار یا سخن، شکلیتکلم، 

طریق  از علائمفرآیندهای تنفسی، آواسازی، طنین و تولید صدا است. این  ،سازیشود. تکلم شامل نمادیندیگری منتقل می

اما  ؛شودها، حفره بینی، حلق، حنجره و تارهای صوتی انجام مینکام، دنداکام، سختها، زبان، نرمهای گفتاری در لباندام
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گردد که در مورد بازگو نمودن افکار و احساسات از طرق به تمام اشکال و انواع ارتباطات انسانی اطلاق می معمولاًاصطلاح زبان 

کلم رود، لذا تمی کار بهاداها، هنر و ...  کارگیری دستور و قواعد زبان، تغییرات قیافه،مختلف مانند نوشتن، گفتن، خواندن، به

 (.1611)نراقی،  بخشی از زبان است

های متفاوت وجود دارد. برخی از متخصصین اختلالات ارتباطی نظریه طورکلیبهاختلالات زبان و گفتار و یا  بندیطبقهدر مورد 

اه زبان در عمق وجود فرد ریشه دارد و یك اختلال زبان این اختلالات وجود ندارد. از این دیدگ بندیطبقهمعتقدند که لزومی بر 

کرد،  بندیطبقهمجزا وجود داشته باشد. دسته دیگر معتقدند این دسته از اختلالات را باید  صورتبهو  خودخودیبهتواند نمی

این دسته از متخصصین کند. می تأکیدمرضی این اختلالات  علائمها و به لزوم اهمیت و توجه به نشانه بندیطبقه چراکه

اختلالات گفتار و زبان را به چهار دسته اختلالات آواشناسی، اختلالات آهنگ گفتار، اختلالات صدا و اختلالات زبان تقسیم 

های در طول سال .دهندسه اختلال اول را تحت عنوان اختلال گفتار در یك طبقه قرار می نظران،صاحباند. برخی از کرده

در زندگی اجتماعی با افرادی مواجه هستیم که در صحبت کردن دچار مشکل بوده و یا در برقراری روابط  تحصیلی و شاید

اجتماعی دارای اضطراب هستند. این افراد ممکن است از هوش سرشاری برخوردار باشند اما این نقیصه ممکن است بر 

اشد. در بحث از اختلالات ارتباطی همواره دو اصطلاح یا ب تأثیرگذارپیشرفت تحصیلی، رشد شخصیتی، رشد اجتماعی و ... آنان 

 (. 1636)محمدی،  شوندکار برده میهم و یا به معنی هم به جایبه "زبان"و "تکلم"مفهوم 

 حرکتی بخش که گفتار انسان از جنبه هر به کرد. صدمه مشاهده و نوشتار گفتار شکل دو به توانمی را زبان از بیرونی تظاهر

و صوت مطرح نمود، باعث ایجاد اختلالاتی در گفتار  رگفتا سرعت ،مقوله تولید صداهای گفتاری سه آن را توانمی و است زبان

، ممکن است در تمام گرددمی. همچنین اختلال در توانایی مهارت خواندن و نوشتن که جنبه نوشتاری زبان را شامل شودمی

زبان گفتاری شامل ساختارهای نحوی، صرفی، پراگماتیك و سمانتیك است که  ابعاد تحصیلی و اجتماعی فرد اثر داشته باشد.

 که از آن گرددمیو وجود اختلال در هر یك از این ساختارها سبب بروز اختلال گفتاری  کنیممیدر طی گفتار از آن استفاده 

، نام برد. این اختلال در سنین شودمییاد  (D .S. Lاز آن با عنوان ) اختصاربهتأخیر در رشد گفتار و زبان که  توانمیجمله 

تشنج، فنیل کتونوریا، اوتیسم و ...  ازجمله هابیماریو عوامل محیطی، ژنتیکی، مادرزادی و انواع  شدهدیدهکودکان  آموزیزبان

نیك و یا که فرد به دلایل ارگا شودمیاختلال در تولید از اختلالات حرکتی گفتار محسوب  در ایجاد آن دخیل هستند.

 (.1631باشد )محمد زاده، نمیفانکشنال قادر به تولید بعضی صداهای گفتاری 

 رواقعدانگیزترین گروه اختلالات، اختلالات زبانی است که مشترکات زیادی با اختلالات گویایی دارد. یکی از بحثاز طرفی  

 های کودکان استثنایی را تشکیلگروه ترینبزرگاز  های زبانی، یکیکودکان مبتلا به اختلال یادگیری در رابطه با اختلال

ا رسد، ماهیت و میزان اختلال زبانی تطبیعی به نظر می نسبتاًدهند. اگر رشد زبانی یك کودك مبتلا به اختلال یادگیری می

، ساختار، محتوا، شکل ازنظرشود که زبان، زمانی مختل می .زمانی که وارد مدرسه نشده است ممکن است ناشناخته باقی بماند

م که توانیم بگویی، میطورکلیبهرود، تفاوت داشته باشد. سنتی و فرهنگی انتظار می ازنظرمعنا و استعمال اجتماعی با آنچه 

رود باشد، دچار انتظار می هاآنتر از سطح فهمی و سطح عملکردی که از شان پایینهای زبانیکودکان در هر زمان که توانایی

 (.1633)جوائیان،  باشندان میاختلال زب

گوناگون که بستگی به آسیب در منطقه مربوط به گفتار در مغز،  هایصورت بهاختلال گفتاری انواع اختلالات روانی گفتار: 

لکنت زبان، تأخیر در گفتار  هاآن ترینعمومیکه  شودمیدیده  باشدمیحنجره، زبان، دهان، ریه، تارهای صوتی، بینی و ... 

دیر زبان باز کردن( تلفظ غلط کلمات، گفتار تو دماغی عدم توانائی در درك یا تولید گفتار )آفازی(، عدم توانائی در )

ت برآورد نشده اس درستیبهشیوع اختلال گفتاری هنوز  .باشندمینسبت به سن و جنس  غیرطبیعی، تن صدای بندیجمله

-11در حدود  و ؛سالگی است 6-21در سنین  دیدگیآسیبدرصد  61اکی از ح کنندمیولی آماری که هالاهان و کافمن ارائه 



روان صحبت کردن یعنی : لکنت و مکث-1(. که شامل:1633)ایزنسون، اختلال گفتاری دارند  طورکلیبهدرصد دانش آموزان  1

شرح زیر  نت یا گرفتگی زبان بهترین اختلال در روانی گفتار، لکنت زبان است. تاکنون سه نوع لکسیالی و جریان گفتار. شایع

آمیز یك واج یا هجا قبل از اینکه کلمه یا جمله ادا شود یا ادامه از تکرار تشنج است عبارتکلونیك:  -2.شناسایی شده است

از حالتی که در آن عضلات گویایی به مدت چند ثانیه تا یك دقیقه از حرکت  است عبارتتونیك:  -6 .آآآ آب بده مثلاًیابد. 

و با  گردد، کلام با سرعتانقباض رفع می کههنگامیآید و ، زبان بند میاصطلاحبهشود یا و این توقف مانع تکلم می ماندزمیبا

یا تکرار صرف: در این نوع، فرد برای شروع سخن گفتن یك واج را ادا  گویی مکرر -1.شودشتاب به حالت انفجاری ادا می

 (.1611)سیف نراقی،  بـ بـ بـ حسین آمد مثلاًندارد.  دنظرمورکند که هیچ ربطی با مفهوم می

 :نیمکاشاره می هاآناند که به های مشترك و متعددی را در میان مبتلایان به لکنت زبان پیدا کردهاندروز و همکارانش، ویژگی

نین دوره نوجوانی آغاز های لکنتی در کودکان بین سن شروع حرف زدن اولیه در کودکی و همچاکثریت وسیعی از اختلال

طبیعی است و با رشد کودك از بین  مسئلهدهد. البته این سالگی رخ می 1و  2شود. بیشترین میزان ابتلا بین سنین می

 .شودرود. به این نوع، لکنت زبان فیزیولوژیك نیز گفته میمی

 .باشندمسالان خود میتر از هتحصیلی در حدود شش ماه عقب ازنظریك گروه  عنوانبهکودکان لکنتی 

 .(1631)قدم پور،  های زبانیاز اختلال در تولید کلمات و اختلال اندعبارتترین مشکلات همراه با این ناراحتی شایع

تر تر حرف زدن را بدتر و سخت، هر کوشش اضافی برای صحبت کردن بهتر و یا رواناولاًکننده است. لکنت زبان، اختلالی گیج

 تعداد کمی از مردم هنگام صحبت مثلاًتواند رخ بدهد یا رخ ندهد. بسته به نوع فعالیت تکلمی، لکنت زبان می اًثانیسازد. می

راب بین ترس و اضط ثالثاًشوند و اکثر افراد لکنتی قادرند با روانی آواز بخوانند. کردن در حال نجوا و درگوشی، دچار لکنت می

شود که ترس و اضطراب درباره لکنت زبان آن را بدتر تباط وجود دارد. چنین بیان میو لکنت زبان از طرف دیگر ار طرفازیك

 (.1611)کاکاوند،  شودکند و در عوض بدتر شدن لکنت، ترس و اضطراب بیشتری را باعث میمی

. استران کودکی پدیده خاص دو یك وآغاز شده  خردسالیدر موارد استثنائی در دوران  جزبه طورکلیبه لکنت زبان عمدتاً و

 ازدرصد  11 تقریباً واز هر صد کودك یك نفر مبتلا به لکنت زبان است  تقریباً و شود؛میسالگی شروع  1تا  2معمولاً از سنین 

ا لکنت زبان از . لذنمایندمیطبیعی صحبت  طوربهمانند افراد دیگر  تدریجبه اندبودهکه به نحوی مبتلا به لکنت زبان  کودکانی

 به، باشدمینیز که مصادف با زمان آغاز مدرسه  سالگی 3 و 3انواع اختلالات تکلمی است در سنین  ترینمتداول و رینتمهم

اجتماعی خاص این دوره، موقعیت مناسبی است برای بروز لکنت زبان در میان  هایسازگاری وعاطفی  هایویژگیلحاظ 

 (.1633گالاگر، جیمز، ترجمه جوادیان، ) باشندمیکودکانی که بیشتر مستعد چنین اختلالی 

 شناسی صدااشتباهات تلفظی و -1

ها و کام در فردی از نظم و ترتیب عملکردی مناسبی ها، دندانها، فكهای گفتاری چون زبان، لبهرگاه حرکات متقابل اندام

 (.1611د )سیف نراقی؛ کننبرخوردار نباشد، وی را با اختلال تلفظی قلمداد می

ان مدارس عمومی دانست. چند آموزدانشترین مشکل ارتباطی در بین توان شایعهای اشتباه در صداهای گفتاری را میتلفظ 

 :شکل عمده از این اختلال به شرح زیر است

رفم همینه را "شود. مدام حذف می "ت"حرف  مثلاً .آیندهایی از کلمه به تلفظ درمیها: در خطاهای حذف، تنها بخشحذف

 ."رفتم تهمینه را ببینم"به جای  "مببین



به جای  "قسنگ"شود. زبانی خوانده میشود که اغلب پدیده نوكدر این خطا، صداها به هم تبدیل می معمولاًجایگزینی: 

  ."قرمز"به جای  "گرمز"یا  "قشنگ"

 "او دوست من است"به جای  "ستاو دو دوست من ا"ای اضافه شده یا به آن الحاق گردد. اضافات: اصوات ممکن است با کلمه

 (.1632)هالاهان، 

 اختلال در صدا -2

صدا، محصول صوت ایجادشده در حنجره و انتقال و تغییر انتخابی آن صدا از طریق ارتعاش و بلندی است. تولید صدا به وسیله 

موقعی که درباره  .شودنجام میهای بینی و دهان اعبور از بین تارهای صوتی در حنجره و سپس حرکت آن از طریق گلو، حفره

ه از ها را در رابطه با آنچو بلندی توجه کنیم و این ویژگی زیروبمیباید به سه ویژگی کیفیت،  معمولاًکنیم صدا صحبت می

 .سن، جنسیت و فرهنگ فرد انتظار داریم مورد ارزیابی قرار دهیم

یزی، مسائل مربوط به کیفیت صداست. برخی گروه از کودکان ، گرفتگی صدا، بلندی آن و تلبی زیراختلال کیفی صدا: صحبت 

شود. تودماغی صحبت مانده ذهنی دارای گرفتگی صدا هستند. تودماغی صحبت کردن نیز نوعی اختلال صدا محسوب میعقب

 .باشد)خیشومی( صفت بارز کودکان مبتلا به شکاف کام، فلج کام و بدکاری حرکتی می کردن

متغیر در میان  زیروبمیبالا و  زیروبمیصداهای دارای  .هد فردی که مشغول صحبت است، زن است یا مردد: نشان میزیروبمی

، امری شایع است. برخی از پسران نوجوان که دوران بلوغ را پشت اندمواجهکودکانی که با نقایص شنوایی شدید و یا فلج مغزی 

ر پایین د زیروبمیکنند و به علت رشد حنجره، صدای دارای تفاده میبالا اس زیروبمیاند همچنان از صدای دارای سر گذاشته

 .(1611د )کاکاوند، آیاین نوجوانان به وجود نمی

ص شخ نفساعتمادبهتواند به علت نقص شنوایی باشد و گاهی به علت عدم بلندی صدا: صحبت کردن با صدای بلند می

یا فقدان کامل صدا، اختلالی است که هم به بلندی و هم به   صداییباشد و گاهی به نوع شخصیت فرد بستگی دارد. بیمی

 وپرورش، کودکان استثنایی(.)آموزش ردتولید صدا بستگی دا

موقعیت  وازنظر روانی پس از مطالعات زیاد به این نتیجه رسیدند که کودکانی که اختلال گفتار دارند روانشناسی  دانشمندان

اجتماعی صدمه خواهند دید و در آینده مشکلاتی در زندگی و تطابق با محیط خواهند داشت. چون کودکان اکثریت جمعیتی 

  جامعه خواهند بود اگر از این صدمه در امان کنندگانادارهو جایگزین  سازانآینده درواقعو  دهندمیا در جامعه ما تشکیل ر

 یشکوفایکه رابطه مستقیمی بین تکلم،  اندرسیدهخسارات زیادی وارد خواهد شد. امروزه دانشمندان به این نتیجه نمانند 

در روابط اجتماعی دارد علاوه در تبادل افکار،  کنندهتعییندارد. برای اینکه گفتار نقش هوش، اجتماعی شدن و موفقیت وجود 

 خاطر بههوشی و... نقش مهمی دارد. بسیاری از کودکان  بهره، تقویت نفساعتمادبه، یادگیریو  هاموقعیتدرك مفاهیم 

و از توانائی موجود خویش بهره  گزینندبرمیرا  و انزوا گیریگوشه دهندمیخود را از دست  نفساعتمادبهمشکلات گفتاری 

همین بسیاری از کودکانی که  خاطر به. باشدمیاجتماعی و مشکلات روانی  ،درسی افتادگیعقبکه نتایج این کار  گیرندمی

 (.1633)ایزنسون، ترجمه علیزاده،  مشکلات گفتاری دارند، عصبی پرخاشگر و منزوی هستند

 هاینارسائیاز قبیل  دیگران بابرخی از دانش آموزان  رفتاری وجسمانی ذهنی  هایتفاوتکه میزان  استثنایی وپرورشآموزش

مگام ه همراه و هاآن تربیت وبه حدی است که تعلیم  غیره و محیط باذهنی ناسازگاری  هایویژگی، گویایی، شنوایی وبینایی 

 تواندنمیو وسایل آموزشی  تجهیزات و هاروش و هابرنامهلوب در مط تغییراتایجاد  بدون هاآنهمسالان  دیگر با شکلهم و

 تفاوت وپرورشآموزشعادی  هایبرنامه بااستثنایی برنامه خاصی نیست که کلاً  وپرورشآموزش درواقعباشد  مفید و مؤثر

 هایجنبه که شودمیگفته  یتترب واز تعلیم  هایجنبهاستثنائی به  وپرورشآموزشکه اشاره شد  طوریهمانداشته باشد بلکه 



که کودك  ایویژه وپرورشآموزش نوع ومقدار باشد. در آن رعایت شده  العادهفوق وفردی(  هایتفاوت و هاویژگیاستثنایی )

ودکان ک دیگر باتفاوتی است که کودك  چگونگی و میزان واستثنایی بدان نیاز دارد بستگی به عوامل متعددی ازجمله درجه 

بیشتر باشد نیاز  هاتوانایی در رشد و اختلاف وطبیعی دارد هرچند میزان تفاوت  رشد و استعدادها و هاتوانائیود در همسال خ

 (.1632)هالاهان، دانیل پی، ترجمه درهار ماهر،  بوداستثنایی بیشتر خواهد  وپرورشآموزشبه 

همه در برابر  هاانسانمنادی این پیغام است که  (ام سوأ)الناس فی الاسل اندشدهآفریده همه مساوی  هاانساناین سخن که 

 واشاره به امکانات یکسان  این و)باید باشند(  برابرند هایفرصت وهمه دارای امکانات  هاانسانعبارتی  به و اندمساویقرآن 

که هر کودك باید به وگویای این حقیقت است  باشدمینیز  وپرورشآموزش)نه مشابه( برای همه کودکان در امر  مساوی

)هالاهان، دانیل پی، ترجمه درهار ماهر،  برسدخود  ظرفیت و هاتوانائیحداکثر  طبق ما وپرورشآموزشحقوق خود در امر 

1632.) 

آموزشی او کم باشد یا زیاد همچنان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بدان  توانایی وبدون توجه به اینکه ظرفیت 

 دوش برسنگینی را  رسالت وان قانون مذکور وظایف آموزدانش وتصریح حقوق حقه کودکان  ضمن وشده  توجه کاملاً

 .(1631)قدم پور،  کارگزاران جمهوری اسلامی ایران نهاده است

 یاجتماع ووضع مادی  چگونگی وزبان  رنگ وتبعیض در نژاد  بدوندر منشور جهانی حقوق کودك نیز آمده که همه کودکان 

عف ض یا وهرگونه نقص  دارای یاباشند، نابینا و ناشنوا بوده  افتادهعقب وعادی  یا وآنکه هوشی سرشار داشته  علیرغم وآنان 

 ودر حداکثر توانایی  وپرورشآموزش واز امکانات یادگیری  گیریبهرهاجتماعی باشند حق یکسان در  یا و روانی وجسمی 

کودکی است با  بعد واشاره گردید کودك استثنائی اول یك کودك است  ترپیشکه  طوریهمانخود دارند زیرا  استعدادهای

ه از هر غرق در نابینائی ک چنانآننباید  شویممیبنابراین وقتی با کودك استثنایی چون نابینا مواجه  هاییتفاوت واستثناها 

 ودكک خودبلکه شایسته آن است که نخست به  کودك را فراموش کنیم شخصیت وبودن  انسان وتفکری سازنده بازمانده 

ه را ک هاییمحدودیت تواندمی چگونه و گذاشته اودر آنکه نقص بینایی در کودك چه تأثیری در زندگی  آنگاه واندیشید 

 کودك همراه دیگر همسالان بینای خود در رسیدن به کهنحویبهنابینایی در کودك به وجود آورده است به حداقل رسانید، 

 تسهیلاتیانسانی و آزادی،  اصول وموفق شود، اندیشید زمانی که طبق ضوابط  وپرورشآموزشاز  وریبهره وزندگی  هایهدف

ی در برابر انسان تکلیف ووظیفه  مثابهبهبلکه  نوازیضعیف و دلسوزی وترحم  عنوانبهکودکان استثنایی نه  وپرورشآموزشدر 

 بدان وتضییع ننموده  وپرورشآموزشآورده باشیم مستقیماً حقوق سایر کودکان در  جودو بهحقوق مسلم کودکان استثنایی 

 .(1611)سیف نراقی،  احترام خواهیم گذاشت

رای است بلکه ب مفید وبرای کودکان استثنایی ضروری  تنهانهاستثنایی در سیستم مدارس ما  وپرورشآموزشبرنامه  درواقع

ی عاد هایکلاسدر  ناسازگار و تیزهوش و ماندهعقبنیست، زیرا کودکان استثنایی اعم از  کودکان عادی نیز خالی از منفعت

دارد بخواهد توجه لازم را  عهده بهنفر شاگرد را  11مدارس احتیاج به توجه بیشتر معلم دارند اگر معلمی که مسئولیت آموزش 

بهره  یکسان باید از آن حقوق باکودکان  همهآندر  کهوقتی ازباید  ناگزیر)استثنایی( معطوف نماید  قلیل تعدادنسبت به آن 

 .(1633)گالاگر،  گیرند بکاهد

استثنایی برای کودکانی که بدان نیاز دارند این مشکل برطرف  وپرورشآموزش تسهیلات ونظر گرفتن امکانات  در با کهدرحالی

که باتدبیر  کندمیکه دولت فرانسه از بینه تقاضا  ددگرمیآغاز  وقتی 1311هوشی در حدود سال  هایتستخواهد شد توسعه 

در  حاتیاصلا و تغییرات سیمون با-هوشی بینه هایتستنماید که در حال حاضر  شناسایی را ماندهعقبوسایلی عینی کودکان 

 .(1631شود )محمد زاده، میمختلف کودکان بکار برده  هایگروهسراسر جهان برای 



نکه اموزش می تواند تاثیر زیادی بر رفتار فردی و اجتماعی دانش اموزان بگذارد و منجر به تقویت بنابراین با توجه به ای

تعاملات، عزت نفس، خود پنداره و روابط بهتر درون فردی و بین فردی شود.و از طرفی دانش آموزان با اختلالات زبان وگفتار به 

عی استرس وتشویش می شوند ، اموزش به آنان می تواند منجر علت نقص در عدم صحبت کردن، در ورابط اجتماعی دچار نو

به رشد شخصیتی، رشد اجتماعی وپیشرفت تحصیلی در آنان گردد. به دلیل اینکه برخی از این دانش اموزان از هوش و 

مطالعه بر  بااستعدادهای بالایی برخوردار هستند، آموزش موجب بروز استعدادها و رشد خلاقیت ونوآوری در آنان می شود. 

در  مؤثر هایروش و هابرنامهما روی همه کودکان بیشتر شده ونیز قادر به آموختن  آگاهی وروی کودکان استثنایی دانش 

 .گردیممیآموزان مدارس عادی  دانش وکودکان  وپرورشآموزش

 روش

ای اختلالات زبان و گفتار)مطالعه بررسی روش آموزش به دانش آموزان دارمقاله حاضر بخشی از یك مطالعه مروری جامع با 

 (1633)حسن آبادی،، ارزشیابی انتقادی مطالب انتشار یافته قبلی است(Review Article)یا مروریمروری(بود. مقاله 

فارسی بدست آمده است را ارائه می نماییم. محتوای لازم برای  در این مقاله بخشی از مطالعه مذکور که با جستجو در متون

و نیز موتور Magiran ،(SID)  جهاد دانشگاهیGoogle scholarمقاله از طریق جستجو در پایگاههای اطلاعاتی، نگارش این

مستند که شامل مقاله، کتاب و صفحات وب که به نوعی مرتبط با 11محتوای  بدست آمده است.Googleجستجوی عمومی 

مقاله که ارتباط موضوعی 1خاب و بررسی گردید و از این بین نیز انت بودند مرتبط به دانش آموزانبا اختلال زبان وگفتار موضوع 

 .گرفته است بیشتری با هدف نویسندگان داشت، مورد بررسی و تحلیل قرار

 نتایج

شناختی، اجتناب شناختی و ناگویی خلقی در دانش آموزان پسر  پذیریانعطافمقایسه "( تحقیقی با عنوان 1631قدم پور )-1

نتایج حاصل نشان داد که نمرات میانگین دانش آموزان دارای اختلال لکنت در انجام داده است.  " لکنت زبانبا و بدون اختلال 

این  جنتای .، اما در اجتناب شناختی و ناگویی خلقی بالاتر استترپایینشناختی  پذیریانعطافمقایسه با همتایان عادی در 

 ترعیفضشناختی  پذیریانعطافنسبت به همتایان عادی خود در متغیرهای پژوهش نشان داد که افراد مبتلا به اختلال لکنت 

 .و در اجتناب شناختی و ناگویی خلقی نسبت به افراد عادی بالاترند

کاربرد چهارمین ویرایش آزمون هوشی وکسلر کودکان در تشخیص اختلال زبان  "( تحقیقی با عنوان 1631شریفی )-2

فراخنای ارقام و واژگان کودکان دارای  هایآزموندر خرده -1نتایج پژوهش نشان داد: ست. انجام داده ا "ریاضینوشتاری و 

در گروه -2 .شودمیکه عملکرد ضعیفی محسوب  اختلال در بیان نوشتاری بیش از یك انحراف معیار با میانگین فاصله داشتند

هر  -6و مفاهیم تصویری داشتند.  هامکعبطراحی با  هایآزمون خرده درعملکرد ضعیفی  هاآزمودنیدارای اختلال در ریاضی، 

 هامکعبطراحی با  هایآزموندر خرده  -1. اندداشتهاطلاعات عمومی و حساب عملکرد ضعیفی  هایآزمونسه گروه در خرده 

 تریفضعیعملکرد  داریمعنیاستدلال ادراکی گروه دارای اختلال ریاضی به شکل  بهرهوشو مفاهیم تصویری و همچنین 

 اند.داشتهنسبت به دو گروه دیگر 

انجام داده  تحقیق هایجهتو  هاشکافکودکان دو زبانه که لکنت دارند: همگرایی، ( تحقیقی تحت عنوان 2121آیلین چو )-6

جامع  عنوان بخشی از ارزیابیتواند بهمی SBIS با لکنت زودهنگام کودکی همراه است و BI ها حاکی از آن است کهیافته است.

 .لکنت زبان گنجانده شود

 ،کنت زبان انجام داده است.شواهدی برای کمبود درك ریتم در کودکان با لکنت زبان ( تحقیقی تحت عنوان 2111الیزابت )-1

فتار با گ کههنگامی. گیردمیقرار  تأثیرو جریان ریتمیك تولید گفتار تحت  بندیزمانرشدی است که از -یك اختلال عصبی



 طورهب تواندمی، حتی لکنت زبان شدید شودمی، یك مترونوم( هماهنگ مثالعنوانبهال تسریع ریتمیك خارجی )یك سیگن

ممکن است مشکل ایجاد یك ریتم داخلی برای تسریع گفتار  ،افراد دارای لکنت دارند دهدمیکاهش یابد که نشان  توجهیقابل

نفر در هر گروه، در  13در حال رشد ) طورمعمولبهدارای لکنت و کودکان  خود داشته باشند. برای بررسی این امکان، کودکان

ساده و پیچیده مقایسه شدند. کودکان دارای  هایریتمتشخیص ریتم شنوایی خود از  هایتوانایی ازنظرسال(  11-3سن 

واهدی اولیه از ادراك ریتم ش هایافتهاین  .در حال رشد را نشان دادند طورمعمولبهتشخیص ریتم بدتر از کودکان  ،لکنت

که لکنت زبان رشدی ممکن است با  کنندمیکه از این نتیجه حمایت  دهندمیاختلال یافته در کودکان دارای لکنت را ارائه 

 .نقص در پردازش ریتم مرتبط شود

رشد زبانی، حرکتی و شناختی کودکان بسیار زودرس: مدل سازی خط سیرهای ( تحقیقی تحت عنوان 2111سانساوینی )-1

زبانی،  هایمهارتهدف مطالعه حاضر توصیف خط سیرهای رشد انجام داده است.  رشد فردی در طی سه سال نخست زندگی

 (FT) در مقایسه با همتایان برخوردار از دوره کامل (ELGA)کم  غایتبهدکان با دوره بارداری حرکتی و شناختی در میان کو

ی منحن وتحلیلتجزیه. از گرددمیکه دوره حیاتی رشد و نمو محسوب  باشدمیرشد جنینی خود از ابتدا تا سال سوم زندگی 

ماهگی و نرخ رشد در طی سال دوم و سوم زندگی  12وضعیت اولیه در  برحسبفردی و گروهی  هایتفاوترشد برای بررسی 

کودك با دوره  13 هاآنایتالیایی که در میان  زبانهتكکودك  وهشتبیستاستفاده گردید.  اینقطهبا توجه به ارزیابی پنج 

ودند، از ب (FT) کودك برخوردار از دوره کامل رشد جنینی 11هفته( و  2153متوسط  طوربه) (ELGA) کم غایتبهبارداری 

 هایمهارت ازنظرماهگی  61و  21، 12زبانی و در  هایمهارت ازنظرماهگی  63و  61، 21، 11، 12در  BSID-IIIطریق 

نسبت به همتایان برخوردار از دوره  (ELGA) کم غایتبهبا دوره بارداری  کودکان .حرکتی و شناختی مورد ارزیابی قرار گرفتند

زبانی، حرکتی و شناختی نشان داده  هایمهارت درزمینهرا  تریپایینمعناداری نمرات  ورتصبهخود  (FT) کامل رشد جنینی

غلبه ننمودند. با توجه به  سالگی 6خود تا  ضعفنقطهدر نظر گرفته شد نیز بر این  هاآن شدهاصلاحسن  کهوقتیو حتی 

در رابطه  (Matthew) اثر متئو دهندهنشاند که منحنی رشد، در رشد حرکتی یك واگرایی فزاینده و معناداری مشاهده گردی

. در عوض، در رشد زبانی و شدمیبا نمونه زودرسی بود که در پشت سر نمونه برخوردار از دوره کامل رشد جنینی بعدی واقع 

رخ تغییرات، ن ازنظرافزون بر این، در رابطه با رشد زبانی در هر دو نمونه  .شناختی، شکاف پایداری بین دو نمونه دیده شد

منحنی  وتحلیلتجزیهدر طی  وتحلیلتجزیهما بر ارتباط نظری و بالینی  هاییافتهبزرگ بین فردی مشاهده گردید.  هایتفاوت

 هایحوزهدر  چنینهمزبانی و  هایمهارتدر  (ELGA) کم غایتبهداشته و خط سیر رشد کودکان با دوره بارداری  تأکیدرشد 

 .دهدمیقرار  مدنظرنوع بین فردی آنان را حرکتی و شناختی نیز ت

 بحث و نتیجه گیری

 مهم معضلات از یکی ایمحاوره اختلالات در این مقاله مروری سعی شد به مباحث اختلالات زبانی و گفتاری پرداخته شود. 

 کرده محدود سالیبزرگ در را فرد های شغلیفرصت شده، کودکی دوران در مشکلاتی بروز سبب روند. زیرامی شمار به سلامتی

 از هایجنبه نیز که خواندن مهارت توانایی در اختلال دهد. می قرار تأثیر تحت را وی اقتصادی و اجتماعی وضعیت و

بنابراین مطالعات پژوهشهای قبلی  .باشد داشته اثر فرد اجتماعی و تحصیلی ابعاد تمام در تواندمی است، انسان زبان هایتوانایی

هد آموزش به دانش آموزان با اختلالت گفتار و زبان، علاوه بر ایجادتعامل بهتر در روابط اجتماعی، منجر به بروز نشان می د

استعدادها و قابلیتهای نهفته در این کودکان و پیشرفت تحصیلی بهتر شده و در درگیری کمتری با روبروشدن با مشکلات 

پذیری بیشتر در برابر سختی های زندگی خواهند داشت.بر این اساس زندگی دارند و در فرصتهای شغلی بهتر و انعطاف 

 پیشنهاد می شود:

http://iranarze.ir/language+cognitive+extremely+preterm+children+individual+trajectories
http://iranarze.ir/language+cognitive+extremely+preterm+children+individual+trajectories
http://iranarze.ir/language+cognitive+extremely+preterm+children+individual+trajectories


آموزش وپرورش و سازمان بهزیستی نسبت به آموزش این کودکان و استفاده از فناوری روز دنیا برای آموزش برتر به این دانش 

 آموزان از امکانات وتجهیزات بیشتری استفاده نماید.

با تخصص در مورد اختلالات این کودکان که معلومات آنها با دانش روز دنیا هماهنگ باشد استفاده شده، سعی شود از معلمانی 

 تا منجر به بازدهی بهتر آموزش در این دانش اموزان شود.

مطالعات تطبیقی در سطح کشورهای دنیا بخصوص، کشورهای پیشرفته در زمینه موفقیت در آموزش این دانش آموزان با 

 انش اموزان  داخل کشور انجام شود.آموزش د
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Abstract 

Language, as an exclusive feature of man, is necessary for the evolution of culture and the 

formation of human society, and is at the forefront of the characteristics of human 

evolution. A language disorder is a disorder in which a person is unable to find the right 

words and express them clearly when speaking. Therefore, it seems necessary to pay 

attention to this disorder and their teaching methods. The aim of this study was to review 

the teaching methods to these students with language and speech disorders. Descriptive-

analytical study. For this purpose, the necessary content for writing this article has been 

obtained through a search in the databases, Google scholar Magiran University Jihad, SID, as 

well as Google's general search engine. The keywords used were education, language and 

speech disorders, and students from 11 documentaries, the content of 1 internal and 

external documentaries that had more thematic communication with the authors, were 

examined and analyzed. The results of previous research show that teaching Students with 

speech and language disorders can overcome their disabilities and lead to academic 

achievement, social development, interaction in interpersonal and interpersonal 

relationships, better job opportunities and appropriate social opportunities in them. 

Keywords: education, language and speech disorder, students. 
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