مرحله آموزش تولید
-2
این مرحله وقتی آغاز می شود که کودک
در تعیین صحیح وغلط بودن هر یک از
آواهایی که در بافتهای آوایی مختلف تولید
می کند توانا باشد  .کار آموزش تولید را
ابتدا در آوا بعد هجا وقتی در این مرحله
موفقیت بدست آورد به سراغ تولید صحیح
در واژه وسپس ساخت جمله می رویم.

:

ون رابپر  5شگرد برای آموزش تولید بیان
:
کرده است
 -1-2تقارب تدریجی  :در این حالت بیمار
را از یک آوا یا حالت آوایی به آوای دیگر
و بعد به اوایی دیگر به نحوی که هر آوا
در این زنجیره به آوای هدف نزدیکتر
.
است هدایت می کند
 -2-2تحریک شنیداری  :درمانگر واج
هدف را به تنهایی تولید میکند وهمچنین آوا
را کش دار وبا شدت بیشتر تولید می نماید .
 -3-2تعیین جایگاه تولید :درمانگر با کمک
یک آبسالنگ اند ام های گویایی بیمار را
دست ورزی کند تا به جایگاه مورد نظر
.
برخورد کند
 -4-2اصالح سایر آواهای مورد خطا  :تا
حدودی شبیه روش اول است  ،با کمک
صداهایی که نزدیک  ،صدای خطا است
وروش تولید آنها به هم نزدیک است به او

.
آموزش داده می شود
 -5-2واژه کلیدی  :واج هدف در یافتی که
درست تولید می کند پیدا کرده وبیمار با
تکرار آن واژه ومقایسه آن با واژه های
دیگر ونحوه قرار گیری زبان در واژه
.
کلیدی به او آموزش می دهد
:
مرحله تحکیم
-3
یعنی مراجع در تمام شرایط وموقعیتهای
گفتاری و در تمام بافتها صدای مورد خطا
را درست بیان نماید یکی از شگردهای
تحکیم صدا عبارت است از وادار کردن
شاگرد به کش دادن آوا و در همان حین ،
توجه شاگرد به پس نوردهای بساوایی
وکنستتیک( )kinestheticجلب نماییم از
روشهای دیگر تولید را با عمل نوشتن
.
همراه کنیم
از روشهای دیگر تمرین منفی است در این
حالت از کودک می خوا هیم به طور عمد
واج هدف را به صورت اشتباه بیان کند
وهدف این عمل مقایسه بین واج خطا وواج
هدف است.
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اختالل تولید در گفتار
سعید حسینی
دانشجوی کارشناسی گفتاردرمانی
)(ST 17
مرکز توانبخشی اسما
مربی :سرکار خانم شیوا ابراهیمیان

تولید در گفتارچیست؟
تولبد در گفتار روندي است كه صداها و
هجاهاو كلمات شكل میگیرند .این عمل
هنگامي است كه زبان و فك و دندانها و و
لب به هوایي كه ازتارهاي صوتي خارج
میشوند شكل میدهد .صحبت كردن نتیجه
هماهنگي عضالت بسیاري از جمله
عضالت تنفسي ،تارهاي صوتي ،زبان و
كام است و شكل ساختماني این عضالت و
اندازه و حالت دنداها و زبان و سقف دهان
 ،همگي در تولید گفتاراهمیت دارند. .

اختالل تولید چیست؟
اختالل تولید حذف یا اشتباه گفتن و یا
جابجا كردن صدا ها در گفتار است مانند
مثال زیر:
حذف صدا :گفتن گبه جاي گربه
جابجایي :بیان تيب به جاي سیب

چه زماني باید كودك من توانایي
گفتن تمام صداهاي گفتاري را
داشته باشد؟

صداهایي مانند ( آ ،او ،اي …) را تو لید و
سپس حروف را بیان میكنند  .آخرین حرفي
كه یاد میگیرند صداهاي /ر /و/س /است
%75كودكان
در تحقیقي معلوم شده كه
تمام صداها را تا سن 5/4سالگي میگویند .
به طور كلي صداه ایي كه زیاد تكرار
میشوند مانند /پ /یا /م /قبل از سه سال و
صداهایي مانند /ر /و /س /تا سنین پیش
دبستاني اموخته میشوند.

دلیل اختالل تولیدی چیست؟
اشكاالت عضوي  :مانند شكاف كام،
دندانهاي غیر طبیعي ،فلج مغزي ،عقب
ماندگي ذهني ،كم شنوایي كه در این موارد
گفتار درمانگر با همكار ي یك تیم درماني
شامل نورولوژیست  ،ارتودنتیست ،شنوایي
سنج به درمان گفتار كودك مي پردازد.
آپراكسي گفتار :عموما همراه اسیب مغزياست كه عالئمي از جمله كندي و تقال در
گفتار دارد.
اختالالت عملكردي :مانند داشتن دو یا چندزبان در خانه و یا تقلید كردن اشتباهات
گفتاري كودك توسط والدین كه سبب تثبیت
ان میشود.

توانایي كودكان در تمام زمینه ها ازجمله
گفتاري باهم فرق میكند .كودكان د ر ابتدا
2

-تاخیر رشدي  :بیشترین علت اختاللتلفظي است كه ممكن است مستقیما به علت
كم شنوایي باشد

درمان
شنیداری:
-1مرحله آموزش
مرحله است
4
شامل
 -1-1تجزیه :در این مرحله به کودک می
آموزیم که حواسش را به صدا ی هدف متمرکز
کند
 -2-1تحریک  :آوای مورد نظر را با توسل
به ضبط و روش های دیگر بارها به گوش
مراجع می رسانیم هدف در این مرحله
شناسایی آوا توسط کودک وآشنایی هرچه
.
به آوا است
بیشتر کودک
مراجع
 -3-1تشخیص :در این مرحله به
آموزش می دهیم تا مشخصه های اصلی آوای
هدف را شناسایی کند وتشخیص دهد .

 -4-1تمییز  :در این مرحله که آخرین
مرحله است به بیمار آموزش می دهیم تا
آوای خطا را با آوای هدف مقایسه کند .

