
   کم شنوارشد زبان و گفتار در کودکان
Development of Speech and Language in Hearing Impaired Children 

 
  خانم گالویژ کریمی جوان
  کارشناس ارشد گفتار درمانی

  
  تعریف زبان و گفتار

رض زبـان مـورد اسـتفاده    زبان ماهیتی ذهنی اسـت کـه کـودك در اثـر برخـورداري از سـاختمان عـصبی پیچیـده و قـرار گـرفتن در معـ                       
و کــودك بـراي برقــراري ارتبـاط بایــد بتوانـد توانــایی بـالقوه زبــانی را بــه     . نمـود زبــان، گفتـار اســت  . کنــددر محـیط، آن را درونــی مـی  
  .زبان قابل مشاهده نیست اما گفتار قابل مشاهده است. آورد صورت بالفعل یعنی گفتار در

 
  ) سالگی6زمان تولد تا از (مراحل رشد مهارتهاي گفتار و زبان 

    روزگی28 تولد تا -الف
 حرکـت دادن قـسمتی از بـدن و متوقـف کـردن یـک حرکـت یـا حالـت          -واکنش به صـداي بلنـد بـه صـورت چـشمک زدن        •

  .باشدیکه خوردن می
  .دهدشنیدن بعضی اصوات مانند موزیک را ترجیح می •
  .گرداندسر خود را به سمت صدا بر می •
  .کندصداي گریه را تولید میگهگاهی صداهایی غیر از  •

   ماهگی1-4 -ب
-پـرد یـا سـر خـود را بـه سـمت صـدا بـر مـی         از جـا مـی  . (دهـد با شنیدن صداي افراد یا اشیاي محـیط، واکـنش نـشان مـی            •

  )گرداند
  .نمایداي را تقلید میزند، صداي خاص کودکانهکند یا لبخند میوقتی فرد دیگري با او صحبت می •
  . باشدکنند، میو تقلید اصوات صداداري که دیگران تولید می) مانند آ، اي، او(ک هجایی قادر به تولید اصوات ت •
سـر خـود را بـه سـمت صـدا برگردانـده و بـه فـردي کـه درحـال           . (کنـد با شنیدن یک صدا، منبع تولید صـدا را جـستجو مـی            •

  )کندصحبت کردن است، نگاه می
   ماهگی4-8 -پ

  . دهدنشان می» ماما، بابا«ت ساده و خودمانی مانند توجه و واکنش مناسبی نسبت به کلما •
  )گرداندوقتی او را صدا کنید سرش را بر می. (دهدبه اسم خود پاسخ می •
شـوند را  شـوند و یـا صـداهایی کـه بـا لـب تولیـد مـی        برخی از صداها مانند خنده، نچ نچ یا تـق تـق کـه بـا زبـان تولیـد مـی                 •

  .کندتقلید می
  . آوردرا به زبان می) همخوانها(صدا و تعدادي از حروف بی) هایواک(تمام حروف صدادار  •
  . دهدهیجانهایی مانند لذت خوشی، خشم و رضایت را با صداهاي مختلفی نشان می •
  .زندبازیهایش حرف میبا اسباب •
  .کنداصواتی از خود تقلید می» بابا، دادا«با پشت سر هم آوردن برخی از هجاها و تکرار آنها مانند  •
  باي، بیامانند باي: دهدهاي ساده پاسخ میبه بعضی از درخواست •

   ماهگی8-12 -ت
  .کندبراي آغاز یک رابطه اجتماعی از خود، صداهاي گوناگون و نامفهومی تولید می •
  .دهدتکان می» بله«و یا » نه«سر خود را به عالمت  •
  .رقصدده و میبا صداي موزیک زمزمه کر. برداز شعرها و سرودهاي ساده لذت می •

   ماهگی12-18  -ث
  .کندگوید و لغات و اصوات را به صورت الگوهاي گفتار مانندي، با هم ترکیب میاي میکلمات دست و پا شکسته •
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  .دارداي دارد و با یک کلمه تمام فکر و هدف خود را بیان میجمالت تک کلمه •
بــه خــصوص اگـر همــراه بـا اشــارات یــا   » ا بـده بــه بابـا  لیــوان ر«باشــد ماننـد  قـادر بــه درك و انجـام دســتورات سـاده مــی    •

  .داري باشندهاي معنینواخت
  .تواند به اشخاص آشنا مثل پدر یا مادر اشاره کندمی •
  .نماید قسمت از اجزاي بدن را اشاره می3اگر فردي قسمتهاي بدن را نام ببرد، حداقل  •
  . دهدر پاسخ میو حرکات متناسب س» نه«یا » بله«به سواالت ساده با کلمات  •
  .درصد از گفتار او قابل درك است 25 •
  . باشندکند که نوعاً اسامی حیوانات، غذاها و اسباب بازیها می واژه استفاده می50 تا 5از  •
  .دهدبه منظور شروع برقراري روابط اجتماعی، اشیایی را به دیگران می •
  .رسد از جنبه متقابل گفتگو آگاهی داردبه نظر می •

   سالگی5/1-2 -ج
  .بردتقریباً تمام چیزهاي آشنا در محیط را نام می. داند و بوسیله آنها صحبت می کند واژه را می300تا  50 •
  .بردبرخی اسامی و افعال جمع را به کار می •
  »این چیه؟ چرا؟«کند مکرراً سوال می •
  . گویدزند نام اشیاي آشنا را میوقتی کتاب را ورق می •
  . قابل درك استدرصد از گفتار او 65 •
  .درك اکثر سواالت و جمالت امري را بخصوص آنهایی که با حاالت چهره یا بدن همراه باشند، پیدا کرده است •
  )البته اگر در خانواده مرسوم باشد(» لطفاً، متشکرم«استفاده از کلماتی مانند  •
  .باشدبسیار رایج می» نه«اظهارات منفی با تکرار کلمه  •

   سالگی3 -چ
  . کند اشیاء، افراد و موقعیت آشنایی که حاضر و موجود نیستند، صحبت میدر مورد •
  .نمایددر مورد اعمال دیگران صحبت می •
  .دهدبه سواالت ساده، پاسخهاي مناسب می •
  . واژه رسیده است1000 تا 300خزانه لغات او به  •
  .کنددر مورد موقعیت و هویت اشیا سواالت زیادي می •
  .نمایدمیبرخی از شعرها را حفظ  •
  .دهددر رابطه با اشیاء و حوادث جدي توضیح می •
  .باشد درصد از گفتارش قابل درك می80 •
  .بردافعال استمراري و برخی از عالمات جمع را به کار می •
  .کنداغلب با خودش صحبت می •
  .برداي را به کار می کلمه4جمالت  •
  .گویداسمش را کامل می •
  .بردتواند نام بقسمتهاي بدنش را می •
  .تواند تمایز دهد کوچک را می- پایین، بزرگ-شناسد و متضادهاي باال حرف اضافه را می4 یا 3 •
  .باشد درصد گرامر زبان صحیح می50 •
  .گیردضمایر را به طور صحیح به کار می •

   سالگی4 -ح
  )روي، در، زیر(کند، از حروف اضافه استفاده می •
  .کندیاستفاده م» مال من«از ضمایر ملکی مانند  •
  .دهدجواب می» چرا؟ مال چه کسی؟«به سواالت  •
  . درصد از گفتارش قابل فهم است95 •
  .کندجمالت پیچیده را بیان می •
  .بردزمان گذشته افعال را به کار می •
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  .دهداسامی جمع و مفرد را تشخیص می •
  .باشد مورد می3 و 1حافظه شنیداري  •
  . گویدلفن، نام برادر و خواهرهایش را می، شماره ت)دختر، پسر(خانوادگی، جنس نام، نام •
  .دهدآهنگ صدا و ساختار جمالت خود را براي درك بهتر دیگران، تغییر می •
  .تواند نام ببردرنگها را می •
  .گویندکنند و چه میتواند بگوید حیوانات آشنا چه میشناسد و میبعضی اعداد را می •

   سالگی5 -خ
  . لغت یا بیشتر است1500خزانه لغات،  •
  .نمایدبا استفاده از تصاویر، یک داستان معروف را تعریف می •
  .بریدچهار رنگ را تشخیص داده و نام می •
  .کند واژه را بیان می7 تا 5جمالتی با  •
  .گویدنام شهر و نام پدر و مادر خودش را می •
  .گفتار او صددرصد قابل درك است •
  .نماید از جمالت آینده استفاده میاي مناسببه گونه •
  .هاتوپ توپها، بچه بچه. کنداسامی جمع و مفرد را درك می •

   سالگی6 -د
  .بردبسیاري از کلمات توصیفی را به درستی به کار می •
  .استفاده نماید» کنم، متشکرمخواهش می«داند چه موقع از عباراتی مثل کودك می •
  . بشمرد10تواند تا می •
  . کلمه رسیده است4000انی به خزانه واژگ •
  .تواند بین مشابه و متفاوت تشخیص قائل شودمی •
  :عوامل مؤثر در رشد گفتار و زبان •
  جنسیت •
  هوش •
  ...)حس شنوایی و (رشد فیزیکی  •
   اقتصادي–وضعیت اجتماعی  •
  عوامل عاطفی •
ــانوادگی   • ــیط خ ــد  -(مح ــت تقلی ــب جه ــوي مناس ــون،  :  الگ ــساالن، تلویزی ــدین، هم ــ–... وال ــراي  –زه  انگی ــتهایی ب  فرص

 دوزبانگی) تمرین
  

   گفتار و زبانبر رشدایی و تأثیر آن آسیب شنو
ایـن اخــتالل،  . گـذارد  شـنوایی، نابهنجـاري یـا کــاهش میـزان حـساسیت شـنوایی اســت کـه تـأثیرات نـامطلوبی بـر ارتبــاط مـی           آسـیب 

قبـل از بررسـی ایـن اخـتالل، الزم     .  مغـزي باشـد  باشـد و بعیـد نیـست کـه همـراه بـا آسـیب       مهمترین علت تأخیر زبان در کودکـان مـی      
  .است ذکر کنیم که اثرات کم شنوایی بر گفتار و زبان به عوامل زیر بستگی دارد

  میزان کم شنوایی-1
  نوع کم شنوایی-2 
  ثبات کم شنوایی-3 
   زمان شروع کم شنوایی-4 

اگـر نقـص شـنوایی فـرد در سـالهایی کـه       .  نـامطلوبی بگـذارد  توانـد بـر تولیـد گفتـار تـأثیر     بـل مـی   دسـی 35 نقص شـنوایی شـدیدتر از       
ولـی اگـر نقـص شـنوایی فـرد پـس از اینکـه        . تـر خواهـد بـود   کودك در حال فراگیري گفتار است ایجاد شده باشد تأثیر آن بـسیار شـدید            

یـک چنـین   . الل گردنـد هـاي تولیـدي او چنـدان دسـتخوش اخـت     در گفتار مهارت پیدا کـرد، در وي پدیـد آیـد، بعیـد اسـت کـه توانـایی                  
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نقص اکتسابی به شرطی کـه دو طرفـه و شـدید باشـد در طـول زمـان منجـر بـه تغییراتـی در گفتـار فـرد ماننـد تغییـر در زیـر و بمـی و                            
  .شودبلندي صدا و نهایتاً تغییرات کیفی در برخی همخوانها و یا حذف همخوانهاي آخر واژه می

  
داشـته باشـد بـه احتمـال زیـاد همـان زیـاد همـان مـشکالت گفتـار و زبـانی را کـه انتظـار                 بل   دسی 70اگر فردي نقص شنوایی شدید از       

  .رود در یک فرد ناشنوا ببینیم، دارا خواهد بودمی
  

  .بررسی تولید گفتار در مبتالیان به ضایعات شنیداري مادرزادي و اکتسابی

  )قبل از زبان آموزي( رزادي مادوایی شنکم شنوایی  )آموزيپس از زبان(  اکتسابیوایی شنکم شنوایی

 هر چـه سـطح شـنوایی بهتـر باشـد رشـد یـا اکتـساب گفتـار نیـز بهتـر                       -1  .شود هر چه کم شنوایی شدیدتر باشد اختالل در گفتار نیز بیشتر می-1
  .خواهد بود

 با افزایش شدت کم شـنوایی تولیـد گفتـار، کیفیـت صـدا و ریـتم گفتـار بـه          -2
  .شوندترتیب دچار اختالل می

 در کــودك مبــتال بــه ضــایعه شــنیداري خفــی تــا متوســط، اخــتالل در  -2
  .گفتار بیش از اختالل تولید است

تـر باشـد میـزان اخـتالل      هر چه مدت ابـتال بـه ضـایعه شـنیداري طـوالنی           -3
  .گفتاري نیز شدیدتر است

اي در   کودك مبتال به ضـایعه شـنیداري شـدید، اخـتالل قابـل مالحظـه               -3
  .االً ریتم گفتارش طبیعی نخواهد بودتولید دارد و احتم

 در کم شنوایی شدید تا عمیـق ناگهـانی، ایجـاد اخـتالل در گفتـار بـه طـور               -4
  .گیردناگهانی نیست بلکه به صورت تدریجی صورت می

تـوان گفتـار    به کودك مبتال بـه ضـایعه شـنیداري شـدید تـا عمیـق مـی         -4
ی طبیعـی دارد از  آموخت، ولـی گفتـارش در مقایـسه بـا کـودکی کـه شـنوای              

  .اي برخوردار استانحراف قابل مالحظه
  

  ر آسیب زبانی ناشی از نقص شنواییهاي دیگجنبه
  .اشکال در استفاده از ضمایر، قیدها و حروف اضافه •
 .که معانی مختلف دارند) مثل صفات(هاي مفهومی اشکال در بکارگیري واژه •
 .دیگريضعف در شروع و ادامه گفتگو و پاسخ به درخواست  •
 .شودتر میکاهش میزان درك گفتار خصوصاً وقتی که گفتار پیچیده •
  )تودماغی صحبت کردن(خیشومی شدگی گفتار  •
  حذف همخوانها خصوصاً در موقعیت اول و آخر کلمه •
  هاخرابگوئی واکه •
ف تـنفس  هـاي فـراوان در گفتـار، و همـاهنگی ضـعی     اختالل در نواي گفتار بـه صـورت کـاهش سـرعت گفتـار، وجـود مکـث            •

 .با تولید
  

  
  .خصوصیات ادیومتریک اصوات گفتاري و تأثیر کم شنوایی بر آن
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  درمان گفتار و زبان کودك کم شنوااصول کلی در 
   بررسی روزانه سمعک-1
   صحبت کردن عادي با کودك و بدون اغراق در حرکات لب و دهان و یا استفاده از اشاره-2
  .کنده چهره شما نگاه نمی صحبت کردن با کودك حتی زمانی که ب-3
). گـوئیم بـویژه زمـانی کـه اسـمش را مـی     ( عدم استفاده از دسـت زدن بـه کـودك یـا عالمـت دادن بـراي جلـب توجـه او              -4

  .اشاره دائم به گوش خود یا کودك براي آموزش گوش دادن به کودك
  . استفاده از جمالت و مفاهیم متناسب با سن کودك-5
  نی و آوازهاي کودکانه استفاده از داستان خوا-6
   تاکید بر استفاده از گفتار آهنگین هنگام صحبت با کودك-7
  شناس گفتار و زبان  همکاري خوب با آسیب-8
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