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ریحانه قاسمی : تهیه کننده

 (گفتاردرمانگر)

 

 

 گفتاردرمانی چیست؟ 

شناسی درمانی یا همان آسیب رگفتا

های زیر گروه گفتار و زبان از رشته

های توانبخشی پزشکی و از شاخه

فارغ التحصیالن این رشته در . است

زمینه ارزیابی و درمان اختالالت گفتار، 

.کنندزبان، صوت و بلع فعالیت می  

 اختالل بلع

شامل کودکان و بزرگساالنی که در هر 

یک از مراحل بلع از جمله مکیدن، 

بلعیدن و همچنین کنترل جویدن و 

) باشند آبریزش دهان دچار مشکل می

، سکته مغزی، ضربه مغزی، CPکودکان 

 (.NICUنوزادان نارس بخش 

 لکنت

لکنت عبارت است از قطع زنجیره 

گفتار در اثر مکث، گیر، تکرار یا کشش 

 .صداها، هجاها، کلمات و یا عبارات

 اختالالت تولیدی

گفتاری مشکالتی در تلفظ صداهای 

مثل شیب به ) مانند جانشینی صداها

و یا خرابگویی مثل نوک ( جای سیب

 .زبانی صحبت کردن

 



 

 

 اختالالت تکاملی و تاخیر در رشد

این کودکان نسبت به همساالن خود در 

مراحل رشد از جمله گفتار تاخیر 

دارند، در حالی که از نظر پزشکی و 

 .ذهنی مشکلی ندارند

 آفازی 

اثر ضربه و یا آسیب افرادی که در 

-مغزی، گفتار و زبان را از دست می

دهند مثال کسانی که دچار سکته مغزی 

 .اندشده

 اختالالت صوتی و حنجره

ان و خوانندگان و تمام کسانی که ممعل

ای از صدای خود استفاده به طور حرفه

کنند و بیمارانی که به علت مشکالت می

حنجره صدای گرفته، خشن و نفس 

دارند، به تمرینات گفتاردرمانی آلود 

 .نیاز دارند

  اختالل یادگیری

ناتوانی یادگیری با زمینه زبانی شامل 

مشکالتی در خواندن، هجی کردن و 

این اختالل ربطی به هوش . نوشتن است

-کودک ندارد و احتماال به دلیل تفاوت

شود که هایی در ساختار مغز ایجاد می

وال ارثی از بدو تولد وجود دارند و معم

بوده و با آسیب های ویژه زبان در 

 .ارتباط هستند

) افراد با تشخیص های ویژه 

اختالالت طیف اتیسم، کم شنوا، 

شکاف کام و لب، فلج مغزی و 

نیز جزء ...( عقب ماندگی ذهنی و

-مخاطبان گفتاردرمانی قرار می

 .گیرند

 

 

 

 

 

 


