داًؾگبُ ػلَم پشؽکی تْزاى

تاریخچه ی گفتاردرمانی
گفتبردرهبًی یکی اس رؽتِ ّبی تَاى ثخؾی
هحغَة هی ؽَد.گشل ٍآهبتزٍدا ()1947
پیؾگبهبى پشؽکی اطفبل در دٍراى رؽذ ثَدًذ

هزکش طجی کَدکبى

کِ تکٌیک ّبی جذیذ ٍ تبسُ ای را ثزای
ارسیبثی رؽذ سثبى اثذاع کزدًذ.
هبیکلجغت(ً)1954خغتیي فزد در ؽکل

گفتبر درهبًی

دّی رؽتِ ای جذیذ ٍ هجشا ّن اس ًظز تئَری

)(speech therapy

ٍّن ػولی ثَد کِ اس آى تحت ػٌَاى آعیت

 .1اختالالت گفتاری()speech disorder

ایي گزٍُ ؽبهل هزاجؼیٌی ثبهؾکالت
اختالالت تَلیذی (جبثِ جبیی حزٍف یب
حذف آى)٬آپزاکغی ٬لیغپ (ًَک
سثبًی)ضؼف ٍؽلی در ػضالت گفتبری هثل
دیشآرتزیّ٬ز گًَِ اختالالت آًبتَهیکی در
ػضالت گفتبری هثل ؽکبف کبم ٬ؽکبف
لت٬کَتبّی فزًَلَم سثبى ٍ غیزُ هی ثبؽذ.

ؽٌبعی هؼزفی کزد.
ایي حزفِ هزاجؼیى گًَبگًَی را پَؽؼ م ی

هٌیضُ سارػی هحوَد آثبدی

دّذ کِ ثِ طَر کلی می تَاى ثِ پٌج گزٍُ ثِ

آعیت ؽٌبط گفتبرٍ سثبى

ؽزح سیز تقغین کزد.
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 -2اختالالت روانی ()fluency disorder

3

ایي گزٍُ ؽبهل هزاجؼیٌی ثب هؾکالت
لکٌت

(ً٬)stgبرٍاًی طت

یػی

(ٍ)N.N.Fکالتزیٌگ(ؽتبة گَیی)هی ثبػىد .
 -5اختالالت بلع()dysphagia
هزاجؼیٌی کِ ثِ ّز دلیل
 -3اختالالت صوت()voice disorder

 -4اختالالت زبان()language disorder

ؽبهل هزاجؼیٌی ثب هؾکالت

توبم کٍدکبًی کِ تبخیز در گفتبر ٍ سثبى

ًذٍل٬پَلیپ٬کوبًی ؽذگی٬فلجی تبر فَتی
ّ٬بیپز ًیشالیتی ّ ٬بیپًَیشالیتی  ٬ثی فذایی
(٬)aphoniaگزفتگی(٬)hoarseness

دارًذ ٬اًَاع آفبسی

ّب (ؽبیغ تزیي آى

ثزٍکب )،آفبسی کَدک ٬اًَاع فلج هغشی  ٬کن
ؽٌَایی (٬)H.Lکبؽت حلشٍى ٬اختال ل سثبًی
(ٍ)dyslexia

خؾًَت فذا (ٍ)harshnessاختالالت در

خبؿ (،)S.L.Iدیظ لکغی

سی ٍ ثوی ّ.غتٌذ .ثیؾتزیي هزاجؼیي در ایي
ر

اختالالت رٍاى پشؽکی ؽبهل :ثیؼ فؼبلی ٍ ًقـ

گزٍُ ؽبهل هؼلویي،خَاًٌذگبى ٍکَدکبًی

تَجِ (٬)A.D.H.Dاختالالت ًبفذ رؽذ (ؽبیغ

کِ اس فذا ّبی خَد ًبدرعت اعتفبدُ هی

تزیي آى اتیغن) ٍغیزُ هی ثبؽذ .درهبى ثیؾتز در

کٌٌذ؛ هی ثبؽٌذ .ثیؾتزیي ؽیَُ ی درهبًی
اعتفبدُ ؽذُ ثْذاؽت فَت
)voiceهی ثبؽذ.
4

( hygiene

راعتبی افشایؼ دقت ثیٌبیی ٍ ؽٌیذاری ٬افشایؼ
حبفظِ ثیٌبیی ٍ ؽٌیذاری ٬افشایؼ ؽٌبخت هی
ثبؽذ.

آًبتَهیکی٬فیشیَلَصیکیًَ٬رٍلَصی اختالل
درهکیذى ٬ثلغوجَیذى دارًذ؛هی ثبؽذ .درهبى
هغتقین ؽبهل Act exerciseکِ هی تَاًذ
ػولکزد ػضلِ ٍ فزآیٌذ ثلغ را تغییز
دٌّذ.ؽبهل:هذالیتِ ّبی حزارتی ٍهبعبصّبیی
کِ هٌجز ثِ تغْیل عبسی

هحیطی ()P.N.Fهی ؽَد .درهبى غیز هغتقین
ؽبهل تکٌیک ّبی ججزاًی کُ ثِ کبّؼ
یبفتي ػالین دیغفبصی ثذٍى تغییز در فزآیٌذ
ٍاقؼی ثلغ کوک هی کٌذ؛هثل تغییز ٍضؼیت
ثذى (دهز،طبق ثبسٍ،ضؼیت گزدى )  ٬تغییز
غلظت هبیؼبت٬تغییزرٍػ غذا دادى (افشایؼ
فبفلِ ثیي ثلغ ّب) می ثبؽذ.
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ًَرٍ هبعکَالر
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