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چکیده مقاالت سمپوزیوم توان بخشی اختالالت شنوایی

ویژگی ها و راهکارها: مهارت های شنیداری گلخانه ای
امیرعباس ابراهیمی، دکترای شنوایی شناسی، 
پژوهشکده کودکان استثنائی، تهران، ایران

نبه  پس از تحریک آغازین کاشت حلزونی ضرورتاً توجه زیادی بهه ج
حسهی  متمرکز می شود که به دلیه  کاسهتی(یعنی شنیدن)ارتباط 

ین برخی برنامه های آموزشی به والد.آسیب  شده استکودک، دچار
وش پیشنهاد می کنند کودک را با صدا و تمرین های سخت مهارت گه

موجب این کار اگر به خوبی انجام نشود می تواند. دادن بمباران کنند
ود کهه باری به نام پرورش گلخانه ای ش-خطر بالقوۀ رشد الگوی زیان

ۀ رویکردهای درمانی را توضیح می دهد که بر پهرورش بهیا از انهداز
رفتارهای مجهزای سازمان دهی شهدۀ گهوش دادن تدکیهد مهی کنهد و 
احتماالً موجب رشد ناهماهنگ بین مههارت ههای شهنوایی بها دیگهر 

.می شوندمهارت های ارتباطی 
د تولید را برای شناسایی کودکانی که رشد شنوایی شان این الگوی ض
ایههن عالئههد . پههی مههی گیرنههد عالئههد هشههدار دهنههده ای وجههود دارد

اط ممکن است هد در کودکان دارای کاشت حلزونی کاربر ارتبهخطر
ن ایه. شهونددیهده( کلهی)شفاهی و هد در کودکان کاربر ارتباط تام 

.مقاله به آموزش گلخانه ای کودکان ناشنوا می پردازد



انجمن علمی گفتار درمانی ایران

ارزیابی بازشناسی چند مدالیته ای کلمه در جمله 
شفاهی در کودکان کاربر کاشت حلزون

مجید اوریادی زنجانی، دکترای گفتاردرمانی، 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

تمامدرافراددرخودکاروطبیعیفرایندیکگفتارچندحسییکپارچگی
وعیطبیشنواییدارایبزرگساالنوکودکان.استنوزادانحتیسنین،
شناسیبازجهتبیناییوشنیداریهایسرنخترکیبازشنواییکددچار
ویژهبهداریشنیوبیناییهایسرنختلفیقتوانایی.برندمیسودگفتار
داخ تگفتاریهایسیگنالبامحیطصدایوسرکهاستمفیدزمانی
کهبودندمحققانینخستینجملهاز(1954)پوالکوسامبی.کندمی

هکدادندنشانآنها.داردایچندمدالیتهماهیتیگفتاردرکدریافتند
ملکردعبهبودبهمنجرشنیداری،سیگنالبهبیناییهایسرنخافزودن

دگاهدیاز.شودمیزمینهصدایوسرحضوردرخصوصاکلمه،بازشناسی
ینتعیوتشخیصیهدفباکهگفتاریدرکهایآزموناکثربالینی،
ابشوند،میاجرازمانطولدرشنواییکمکوسای اثربخشیمیزان
!صمشخدلی یکبه.گیرندمیصورتشنیداریمدالیتهازاستفاده

برراشنواییکمکوسیلهاثراتکههستندمای محققانودرمانگران
.دهندقرارسنجاموردفردشنیداریهایمهارت

ترتدرسروشکدامکهدهیدپاسخسوالاینبهداریدقصدمقاله،ایندر
نحلزوکاشتکاربرکودکاندرشنواییهایمهارترشدازتریدقیقو
.گفتارایمدالیتهچندیاایمدالیتهتکارزیابی:دهدمیدستبه
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اقدامات شنوایی شناسانه برای پیامدهای کم شنوایی
در کودکان

اه فرنوش جاراللهی، دکترای شنوایی شناسی، دانشگ
علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

بخشیتوانوتشخیصپیشگیری،حیطهسهدرکهاستمتخصصیشناسشنوایی
،شنواییپردازشاختاللها،شنواییکدانواعشام )شنواییسیستداختالالت
ظیفهو.کندمیفعالیتبزرگساالنوکودکاننوزادان،هایجمعیتدر(وزوزوسرگیجه
گفتارتولیدودرکیعنیاست؛ارتباطتواناییبرقراریانسان،درشنواییسیستداصلی
وژیکفیزیولوساختاری،هایآسیبانواعلذا،.سازدمیامکانپذیرشایستهنحوبهرا

اعثبکودکاندربویژهرامتعددیناگوارپیامدهایشنوایی،سیستدبهعملکردی
ودرکمشکالت:باشدموارداینشام تواندمیدرجاتیبهپیامدهااین.شدخواهد
-نیروامشکالتهیجانی،-عاطفیمشکالتشنوایی،درکمشکالتگفتار،تولید

...وشغلیوتحصیلیمشکالتاجتماعی،
ربالگریغانجامباشناسیشنواییمشاورهبهمراهشنواییهایآسیببهنگامشناسایی

یااهاکبهمنجرتواندمیکهاستمؤثریبسیارپیشگیرانهاقداماتنوزادی،مقطعدر
توسطیشنوایآسیبقطعیتشخیصبابعد،مرحلهدر.شودپیامدهااینرفتنازبین
شنواییهمشاوربهمراهشنواییالکتروفیزیولوژیکورفتاریتشخیصیهایآزمونانواع

اقداماترایبفعالیتزمینهگیرد،صورتوقتاتالفکمترینبابایستمیکهشناسی
.گرددمیفراهدتوانبخشی

شنواییمشاورهازاستفادهکودکان،برایشنواییتوانبخشیآغازدرمهدقدمدو
هایآموزشسپس.استشناسشنواییتوسطسمعکتجویزسپسوشناسی

میارائهمانگرگفتاردروشناسشنواییباالخصتوانبخشیتیداعضایتوسطتوانبخشی
کمکشناسی،شنواییمشاورهانجاممرحله،ایندرشناسانهشنواییاقداماتاز.گردد
تصمیدشنوایی،هایمهارتآموزشارتباطی،روشنوعگیریتصمیدبه

تحصیلیاهجایگگیریتصمیدبهکمکوشده،انتخابشنواییپروتزنوعنهاییگیری
.است
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توانبخشی اختالالت ارتباطی ناشی از

آسیب شنوایی وابسته به سن
، مامک جوالئی،کارشناس ارشد گفتاردرمانی

مرکز توانبخشی آوا، کرج، ایران

درویژهبهوجهاندرسالمندیجمعیتافزایابهتوحهباامروزه
اهمیتموردجمعیتازبخاایننیازهایبهتوجهایران،ما،کشور

المندیسدورانمشکالتترینشایعازیکی.استگرفتهقراربیشتری
بهستهوابشنواییآسیبشود،ارتباطیاختالالتبهمنجرتواندمیکه
جامعهکهداشتاظهارتوانمیجراتبهارتباطایندر.استسن

یطراحواستداشتهتوجهمسئلهاینبهکمترایرانگفتاردرمانی
.استنگرفتهصورتنظرموردهایبرنامه

طیارتبامشکالتبااستهمکارانبیشترآشناییارائهاینازهدف
التمداخحوزهدرکهخدماتیوسنبهوابستهشنواییآسیبازناشی

.شودانجامگفتاروزبانشناسآسیبتوسطتواندمیارتباطی

مداخالتهایمولفهبهگفتارایندربحث،اینضرورتجهتبه
دخواهیانفرادییاوگروهیتمریناتقالبدرشنیداریتوانبخشی
اطیارتبهایبرنامهاثربخشیموجودشواهداساسبرویژهبهوپرداخت

آموزش"برنامهجایگاههمچنین.شدخواهدمطرحمجموعه،ایندر
بهارتباطیتوانبخشیموفقبرنامهیکعنوانبهACEیا"فعالارتباط
.شودمیگذاشتهبحث
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باشنواکمنوزادتیمیتوانبخشیازموردیگزارش
ومهارتهای حرکتیرشددرتاخیر

شنوایکدکودکیکمورددروورکتیدنتایجپیرامونموردیگزارشاین
تدریافشنواییکدتشخیصتولدبدودرکهاستطرفهدوعمیقتاشدید
مای رشددرتاخیردلی بهامااست،نموده
وردمدرضعیفیآگهیپیادهان،حرکتیمهارتهایرشدوحرکتیهایستون
.استداشتهگوشحلزونیکاشت
هایکالسدرشرکتوذهنیوجسمیکاردرمانیجلسه50ازپسمورد
سندر.استشدهحلزونکاشتماهگی20درپژواک،مرکزکودکومادر
ریافتدپزشکازفعالیبیاهمراهبهتمرکزوتوجهنقصتشخیصسالگی4

جلساتدارودرمانی،برعالوهپرخاشگرانه،رفتارهایدلی بهواستنموده
اسروانشنهمچنین.استشدهبرگزارویبرایدرمانیبازیوذهنیکاردرمانی
درسالگی5سندرکودک.استداشتهمادرباماهانهجلسات
.استشدهپذیرفتهعادیدبستانیپیا
ررابرونحلزکاشتمثبتتاثیرنیزوتیمیکارضرورتخوبیبهگزارشایندر
میاشاره(1997)دیویسوفورتنام.نماییدمیمشاهدهکودکهایمهارتشد
ودارندجانبیمشکالتشنواکدکودکان%8/37حدودکهکنند
وهورندیویدهمچنین.دارندهمراهاختاللدوحداق گروهاینازنیمی

مهارترشدبرحلزونکاشتمثبتتاثیرازایمقالهدر(2006)همکاران
.کنندمیحمایتکودکحرکتیهای

ADHD
رابعه خلیالوی، دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره، 
مرکز توانبخشی پژواک، تهران، ایران
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م شنواعوامل موثر بر بهبود وضوح گفتار کودکان ک

اه علوم اکبر داروئی، دکترای گفتاردرمانی، دانشگ
بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

ایهروشازبسیارینهاییهدفواضح،گفتاربهمراجعدستیابی
ی دالبهشنواکدکودکانگفتار.استگفتاریاختالالتدرمان

ابعوام اینازبخشی.نیستبرخوردارکافیوضوحازمتعددی
گیویژشنونده،بههدتعدادیواستمرتبطگویندههایویژگی
عدم،سوییاز.شودمیمربوطآنانتقالشرایطوگفتاریپیامهای

میموجبشنواییحسطریقازکافیومناسببازخورددریافت
.شودمشک دچارکودکاناینگفتارخودبازبینیشود

معکسدریافتزماندرکودکسنشنوایی،کدهنگامبهتشخیص
رویکردخانواده،اقتصادی-اجتماعیوضعیتحلزون،کاشتیا

تارگفوضوحبرتاثیرگذارعوام جملهازاستفاده،موردارتباطی
درفرازبانیعوام نقانبایدحالاینبا.شنواستکدکودکان
ازادیتعدبهمقالهایندر.شودگرفتهنادیدهگفتاروضوحبهبود
تهپرداخشنواکدکودکاندرگفتاروضوحبهبودبرموثرعوام 
.شدخواهد



چکیده مقاالت سمپوزیوم توان بخشی اختالالت شنوایی

داریگزارش موردی کودک مبتال به اختالل پردازش شنی

درمرکزیعصبیدستگاهتواناییوکارآمدیازاستعبارت(AP)شنیداریپردازش:مقدمه
نوانعبهآنبهمربوطعملکردومهارتچندیایکدراختاللوشنیداریاطالعاتازاستفاده
CAPDمیشودتلقی.
وندکنمیفراهدرایادگیریوارتباطشنیدن،اساسوپایهشنیداری،پردازشهایمهارت
اینعالیدازآگاهی.میشودکودکاندرتحصیلیوارتباطیاشکاالتباعثآنبهمربوطنقایص
فتارگشناسآسیبهایمسیولیتحیطهدرمناسبدرمانیمداخالتوارزیابیرونداختالل،

درمیسردرگباعثاییحرفهوظایفبهنسبتآگاهیعدمواستشناسانشنواییوزبانو
.میشودناکارآمددرمانوتشخیص
ی،یادگیرتمرکز،عدموتوجهعدمشکایتباکهپسرساله9کودکموردنظر،کیس:هاروش
توسطماه3مدتبهکودک.نمودمراجعهوالدینسویازخواندنمشکالتوپرتیحواس

بهوهگرفتقرار(ریسپریدونوریتالینداروهایبا)دارودرمانیتحتروانواعصابمتخصص
آسیببهتوانبخشیمداخالتجهتوشدهقطعدرمانیدارو،داروهااثربخشیعدمعلت

.بودشدهدادهارجاعزبانوگفتارشناس
،(یمرکزومحیطیهایارزیابی)ادیولوژیکجامعهایارزیابیتحتتیمیصورتبهکودک
قرارتیروانشناخهایارزیابیو(نوشتنوخواندنگفتاری،زبانی،هایارزیابی)زبانوگفتار
تحتکودکآنازپس.داشتگرایاCAPDسمتبهبیشترهاارزیابینتایج.گرفت
:شام کهگرفتقراراختاللاینمخصوصاییمشاورهوتوانبخشیجلسات
اختاللاینبامعلمانووالدینبیشترآشنایی
خصوصایندرالزمهایراهنماییومشاوراتارایهومدرسهوکالسمحیطاصالح
کودکانایناختصاصیتوانبخشیهایبرنامه

اثربخشیکنندهتاییدوکودکتوجهقاب پیشرفتنشاندهدندههاارزیابیتکرار:هایافته
.بودکودکانازدستهاینبرایاییمشاورهوتوانبخشیهایبرنامه
:میگرددپیشنهادزیرمواردنتایجبهتوجهبا:گیرینتیجهوبحث
استانداردتشخیصیهایآزمونزمینهدربیشترهایپژوهاوتحقیقاتانجام

مشابهاختالالتباافتراقیتشخیصجهتبالینیجامعاطالعاتگردآوری
استانداردتوانبخشیهایپروتک تدوین

امیر رزمگه، کارشناس گفتاردرمانی، مرکز توانبخشی هه تاو، سنندج، ایران
شادی سلیمان نیا، کارشناس شنوایی شناسی، مرکز توانبخشی هه تاو، سنندج، ایران
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ضرورت و اهمیت درمان های کاربردشناختی و سطوح 
باالی زبانی برای کودکان با آسیب شنوایی

سوسن صالحی، دکترای گفتاردرمانی، 
دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

اییهپیامدریافتوارسالشام کودکانووالدینبینروانارتباطیکاساس:مقدمه
هایمهارتموثر،ارتباطبرقراریدر.استشدهکدگذاریزبانیصورتبهکهاست

شک درمان.دارداهمیتزبانشک اندازهبهزبانیباالیسطوحوکاربردشناختی
ارتمهدرمانبرایولی.داردمشخصیهایپروتک شنواییآسیبباکودکاندرزبان
هنگفربهوابستهعلتبهاینکهداردوجودکمیمدونهایبرنامهکاربردشناسیهای
.استزبانازسطحاینبودنمتغیروبودن
pubmedهایسایتبهمراجعهباپژوهاایندر:روش , sciencedirect, shol

ar googleوashaکاربردشناسیمشکالتماهیتدربارهکتاب3ومقاله15تعداد
سیبررموردوانتخابآنها،درمانوشنواییآسیبباکودکاندرزبانیباالیسطوحو

.گرفتقرار
آسیبابکودکاندرشناختیرشدبهکاربردشناسیوزبانیباالیسطوحدرمان:نتیجه
تموفقیوموثرترارتباطباالترسنیندرکهشودمیباعثوکردهکمکشنوایی
وانیروویژگیهایرویزبان،کاربردشناسیهایجنبه.باشندداشتهبهتریآکادمیک
خواهدفسنبهاعتمادافزایاباعثموثرارتباطبرقراریتوانایی.دارداثرافرادشخصیتی

تفکراگر،وتفکرهمگرا،تفکرذهن،تئوریمث شناختیوزبانیباالیسطوحبرای.شد
هایدرمانکاربردشناسی،هایمهارتاز.استشدهمعرفیمختلفیهایدرمانقیاسی
فعربرایپاسخوابهامرفعبرایدرخواستآغازگری،روایتی،هایمهارتبرایمختلفی
.استشدهمعرفیابهام
یدتاکوشدهبحثکاربردشناسیوزبانیباالیسطوحهایدرمانمرور،ایندر:بجث
حتماشنواییآسیبباکودکانبرایزبانتوانبخشیدرمانیهایبرنامهدرکهمیشود
.باشندداشتهوجود
شنواییآسیبباکودکانکاربردشناسی،هایمهارتزبانی،باالیسطوح:کلیدیکلمات



چکیده مقاالت سمپوزیوم توان بخشی اختالالت شنوایی

تسریع تعمیم مهارت های زبانی به زندگی روزمره
سایه طهباز، کارشناس گفتاردرمانی، مرکز 
توانبخشی نیوشا، تهران، ایران

بهکمکوشنواییکداثربرشدهایجادهایتدخیرسریعترهرچهجبران
وزبانیهایبافتبهانتقالشانوتعمیدسپسوزبانیهایمهارتسریعتثبیت
هایموفقیتکسبواجتماعدرقرارگیریفرصتکودکبهمختلفارتباطی
درهشدایجادهایپیشرفت.دهدمیراباالتریسطوحدرشغلیوتحصیلی
درزبانیهایمهارتیادگیریضرورتشنواییکمکهایآوریفنزمینه
ظیرنشرائطیاماسازدمیمطرحبیشترهرچهراروزمرهزندگیوعادیارتباط
اندکهمکاریشنوایی،کدتشخیصباالیسنهمراه،هایمعلولیتوجود
یریگبهرهتواندمیاندکشنواییباقیماندهیاغنیمحیطارائهدرخانواده
دقیقسازماندهیبهنیازوکردهمحدودراروزمرههایموقعیتازکودک
روشیایجادبهداشتآنبررامامشکالتاین.سازدمطرحراکودکمحیط
بامرهروززندگیبهشدهفراگرفتههایمهارتتعمیدآنکمکباتابپردازید
نیزشتربیمشکالتباکودکانیحتیودهدرخسیستماتیکطوربهوسرعت
ازگیریبهرهباما.یابنددستباالتریسطحهایمهارتبهبتوانند
اهدافگنجاندنبهیافتهسازمانایشیوهبهکردیدکمکمربیبهSTHروش
عنادارمموقعیتیکقالبدرزبانوگفتارشناسآسیبتوسطشدهتعیین
بهرهوبیناییوشنیداریراهنماهایسیستماتیکحذفوارائهباوپرداخته
درارکودکمهارتموقعیتارائهپایانتاخاص،ایشیوهبهتقلیدازگیری
وشرائطبامتناسبتواندمیخانوادهنیزادامهدر.دهدارتقاموردنظراهداف
بهوپرداختهموردنظراهدافترمتنوعوبیشترهرچهتعمیدبهاشتوانایی
.کندکمککودکدرمانیبرنامهسریعپیشبرد
زبانرشددتقلیشنیداریراهنمایبیناییراهنمایتعمیدتثبیت:کلیدیواژه
STHروش



انجمن علمی گفتار درمانی ایران

ی هاریزی آموزشی و توانبخشی جهت افزایش مهارتبرنامه
شنواییآموزان دارای آسیبزبانی دانش

لیال فیاضی بارجینی، دانشجوی دکتری زبان شناسی همگانی، آموزش و پرورش استثنایی، تهران، ایران
منصوره کاظمی کیا، کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دبستان امام جعفر صادق، آموزش و پرورش 
استثنایی، تهران، ایران

، آموزش و پرورش استثنایی، تهران، ایران2نرگس بابایی، کارشناس آموزش ابتدایی، دبستان باغچه بان 

کودکان.استبودههاپژوهاتوجّهاصلیکانونمدیدیهایمدتبرایزبانفراگیریینحوه
برراخودزباندستورهست قادرندوهستندمستعدزبانمهارتکسببرایژنتیکیلحاظبه

ستندهنیزکودکانیهمه،اینبا.نمایندایجادگیرند،میقرارآنمعرضدرکههاییدادهمبنای
وتوجّهازمندنیونمایندطیطبیعیطوربهرازبانیرشدسیرتوانندنمیمختلفدالی بهکه

ردشنواییآسیبدارایآموزاندانا.هستندمسیرایندرپیشرفتجهتدرریزیبرنامه
می دهند،نشانتریضعیفعملکردشنواآموزانداناسایربهنسبتزبانیهایمهارتکلیه ی
ناتوانبمناسزبانیهایساختاردرخویااندیشهانتقالبرایزبانیقواعدگیریبکاردرهاآن

وگفتاریکلماتبیانوخواندنوشنیدنازهاآنفهدودریافتکهمعنااینبههستند
وجودبامتدسفانه.استمخت زبانارتباطینقاوبودهناهنجاروغیرعادیصورتبهنوشتاری
صورتشنوایادگیرندگانوشنواییدیدگانآسیببینبرابرپیشرفتکسببرایکههاییتالش

دروارنددمشک زبانفراگیریدرناشنوایانازبسیاریانددادهنشانهاپژوهااست،پذیرفته
.نندکنمیدریافتراخودسنمناسبنوشتنوخواندنجملهاززبانیتواناییآموزشینظام

زبانکهکسی.استکشورآموزشینظاماهدافازآنبهمربوطمهارت هایوزبانآموزش
ابزاریهمهتواندمییعنیبنویسد،وبخواندبگوید،سخنکند،فکرزبانآنباتواندمیداند،می

زبان،آموزشیزمینهدرکههاییکوشایهمهبنابراین،.ببردکاربهراتعام وتفاهدتفهید،
صورتشنوایی،آسیبدچارآموزاندانابرایدبستانودبستانیپیادوره یدرویژهبه
وخواندنگفتن،سخنکردن،گوشیچهارگانههایمهارتپرورشراستایدربایدگیردمی

خاصشک به(نگارشوسازیجمله)آموزیزبانهایکتابمیانایندر،باشدنوشتن
.استهدفاینیدربرگیرنده

آموزیهای زبانی، زبانشنوایی، مهارتآموزان، آسیبدانا: واژگان کلیدی



چکیده مقاالت سمپوزیوم توان بخشی اختالالت شنوایی

آگاهی درمداخالت زودهنگام خانواده محوربرنامه های ارتقا
:برای کودکان کم شنوا در ایران

م شنواییبا نگاهی بر فعالیتهای کمیته مطالعات ناشنوایی و ک
گیتا مولّلی، دکترای روان شناسی و اموزش کودکان استثنایی، مرکز تحقیقات 
توانبخشی اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

کشورهایغالبدرنوزادانشنواییغربالگریهایبرنامهثمرنشستنبهازپس:مقدمه
ورتیدرصسمعک،تجویزوتولدبدوتشخیصدرصورتحتیدادنشانمتعددهایجهان،بررسی

تشخیصابکودکانیباتفاوتیشنواکدکودکهایتوانایینگیرد،صورتزودهنگاممداخلهکه
ازبسیاریجمعشرکتبادراتریاایکنگره2014سالدرتابستان.داشتنخواهددیرهنگام
کانکودبرایمحورخانوادهزودهنگاممداخله"کنگرهدرپایان.شدبرگزاردانشمندانومحققین

وباشندپایبندآنبهشدخواستهجهانکشورهایازهمهکهشدارائهایبیانیه"شنواکد
.دهندانجاماشگانهدهاصولبراساسرامداخالت

نواناش/شنواکدافرادخودوها،خانوادهاندرکاران،دستکارشناسانآگاهیبهحصولبرای:روش
مطالعاتمیتهک)دانشگاهیانازمتشک تیمی،توانبخشیوبهزیستیعلومدانشگاهپیشنهادبه،

وموزشآسازمانوبهزیستیسازمانبویژه)مرتبطهایسازمانمتولیان،(شنواییکد/ناشنوایی
مهوریجمشاورهوروانشناسی،نظاممحورخانواده،انجمنهایناشنوایانکانون،استثناییپرورش
وکشوریسمپوزیومیکبرگزاری(....وپزشکیآموزشوبهداشت،درمانایران،وزارتاسالمی
لهمداخدهگانهاصولبراساسدادکهقرارخودبرنامهدرخصوصدراینرااستانیسمینارشا
.گردیدارائه2018سالجهانیدرکنفرانسآنگزارشوشداجرا
مراکزخانوادهروزافزونتعدادتوانبخشی،هایرشتهالتحصیالنفارغزیادبسیارتعداد:گیرینتیجه

فراهدراامکاناینها،دانشگاهباتعام وکشوربهزیستیسازماننظارتتحتشنواکدکودکو
ندارزشمبسگامهاییبتوانداخیردردههناشنواییهایحوزهغالبدرماکشورکهاستکرده
درحالواستشدهفراهدکشورشهرهایغالبدراکنونشنواییکدتشخیصامکان.بردارد
فیدمبتوانداقداماتایناستامیدکهاستکشورماننیازایمداخلههایبرنامهتوسعهحاضر
وعلمیمراکزهمکاریوهمراهیباذیربطمراکزوارگانهاموسسات،استالزم.شودواقع

جودوعدمنوزادان،همهغربالگریعالیهدفبهرسیدنتاویابنددستتوافقیبهدانشگاهی
.بردارنددگکیفیوکمیازنظرایمداخلهمراکزتقویتومداخلهوتشخیصتاغربالبینفاصله
.زودهنگامتشخیصشنوا،کدکودکزودهنگام،شنوایی،مداخلهکد:کلیدیهایواژه



انجمن علمی گفتار درمانی ایران

جلساتطراحیدر"ساختدستور"شناختینظریهکاربرد
شنواییاختالالتباگفتاردرمانی کودکان

فریبا نوری، دانشجوی دکتری زبانشناسی، مرکز توانبخشی پرنیان، قزوین، ایران

یکیبعنوانساختاریدستورشناختیینظریهکاربردبررسیمقاله،اینازهدف
کودکانبهآموزشحوزهدرشناسیزباندرتوجهموردهاینظریهجدیدتریناز

به"اختس"ازاستفادهکارآمدینگارنده،فرضیه.استشنواییاختالالتبهمبتال
وصرفیواجی،هایویژگیمجموعه)صورت[جفتکهنمادینیعنصرعنوان
ذهنینظامدررا(]نقشیو،کاربردیمعناییهایویژگیمجموعه)معناو(نحوی
درمانطرحدردهد؛مینشانزبانیکهایساختسایرباارتباطدروگویشور
.استبودهکودکاناینزبانوگفتاراختالالت

گروهبررافارسیزبانهای"ساخت"ازتعدادیآموزشاثربخشیپژوها،این
یفیکتوصیفینوعازلذاودهدمیقرارکیفیتحلی وتجزیهموردمطالعهمورد
ایومستخرجآموزش،برایشدهانتخابهای"ساختار"یاها"ساخت".باشدمی
چارچوبیانظریچارچوبهمیندرشدهنوشتهمقاالتوهارسالهازگرفتهبر

وانمندیتسطحاساسبرصرفاآموزشتحتکودکان.باشندمیدیگرشناختیهای
برایاریمعیواندگرفتهقرارپیشرفتهومتوسطمبتدی،گروهسهدرپایهزبانی
پاسخ تحلیوتوصیفدرهایافتهبخادراگرچهاستنشدهگرفتهنظردرخروج
همراهاختالالتوجودعدمیاوجودنظیرمواردیبهدرمانطرحاینبهکودکان

تهگرفقرارتوجهواشارهموردزبان،یکازبیاباکودکمواجههعدمومواجههیا
.است
"آموزشتوانمندی،ازسطحسههردرکهدهدمینشانپژوهاایننتایج
ستیابیدتوارث،جملهازپیوندهایشبکهتحریکنظیرمکانیزمهاییباها"ساخت
وسهی تزباندرخودکاروخالقانهتثبیتوتعمیدبهراکودکاناینترطبیعی
.کندمیتسریع

توارثپیوندساختار،ساخت،ساختاری،دستورشناختی،دستور:هاواژهکلید



یچکیده مقاالت سمپوزیوم توان بخشی اختالالت شنوای

اثرات مخرب نویز در پردازش گفتار 
مرید وهاب، کارشناس ارشد گفتاردرمانی، دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز، شیراز، ایران

یاوستیکاکمیبایست،زبانوگفتاربهینهاکتساببهدستیابیبرایکهاستبدیهی
شنیدن قابوواضحکامالمیشوددریافت(شنواکد)کودکتوسطکهگفتاریسیگنال
سازمانبندیویابندتوسعهخوبیبهمغزدرشنواییمراکزاینکهبرایبهترعبارتبه.باشد
.استضروریربسیاباشند،واضحوشنیدنقاب کامالکهگفتاریسیگنالهایدرکبشوند

طیمحیوتکنولوژیاستراتژیهایراهبریهمچنینواموزشیمحیطاکوستیکبهبود
یباسدارایکودکزبانوگفتاربهتررشدنتیجهدروشنیدنمهارتهایبهبودباعث

خانهطمحیدرمیتوانند،اموزشیمحیطدراستراتژیهااینازبسیاری.شدخواهدشنوایی
شوندکودکووالدینبینارتباطبهبودباعثوبگیرندقراراستفادهموردنیز

کیفیتربکهمتغیرهاییمیبایستاموزشیمحیطاکوستیکبهبخشیدنبهبودبرای
باعثوگذارندمیتاثیرمیکند،دریافتکودککهگفتاریاطالعاتدریافتوشنیدن
بشناسیدرامیشوندارتباطپروسهدراختالل

وضوعماینوشوندمعرفیهامتغیراینازبرخیکهاستاینبرسعیسخنرانیایندر
انتقالپروسهاید،بوجودمشکلیهامتغیراینازهریکدرچنانچهکهشودمطرح

شدخواهدمواجهمشک باچگونهاطالعات

توضیحاتیداصانعکاسوزمینهنویزنویز،وگفتاریسیگنالانتقال:دربارهراستاهمیندر
شدخواهدبیانمخرباثراتبامقابلهجهتراهکارهایینیزوارائه

نیزورفیمعشنواکدکودکاناموزشیمحیطاکوستیکبرگذارتاثیرفاکتورهایانتهادر
ارائهکودکانایناموزشیمحیطسازیبهینهجهتراهکارهاییوعملیپیشنهادات

.شدخواهد


