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چکیده

زمینه و هدف :فلجمغزی میتواند بهعنوان اختالل کنترل حرکتی و وضعیت بدنی تعریف شود که از طریق صدمه به سیستم اعصاب مرکزی،
آسیبهایی را به زندگی آینده فرد تحمیل میکند.
روش :این پژوهش ،گزارشی از کودک 5ساله و مبتالبه فلجمغزی اسپاستیک خفیف است که بهدلیل نبود وضوح گفتار به گفتاردرمانی
ارجاع داده شده بود .پس از ارزیابی گفتار کودک ،به دلیل بیثباتی بسیار شدید خطاهای گفتاری و همچنین گزارش والدین مبنی بر عدمافزایش
وضوح گفتار حتی پس از درمان توسط درمانگران قبلی ،رویکرد واژگان مرکزی آغاز شد.
یافتهها :بعد از 14جلسه درمان با این رویکرد ،درمانگر شاهد افزایش ثبات تولید ،وضوح کلی گفتار کودک و رضایت والدین از پیشرفت
گفتار در کودک بود.
نتیجهگیری :با انجام این مطالعه ،به نظر میرسد درمان بیثباتی در تولید گفتار با رویکرد واژگان مرکزی مفید است.
واژههای کلیدی :گفتاردرمانی ،فلجمغزی ،رویکرد واژگان مرکزی

مقدمه

فلجمغزی میتواند بهعنوان اختالل کنترل-حرکتی
و وضعی��ت بدنی تعری��ف شود که از طری��ق صدمه به
سیستم اعصاب مرکزی آسیبهایی را به زندگی آینده
فرد تحمیل میکن��د( .)1آمارهای موجود حاکی از آن
اس��ت که از هر هزار کودکی ک��ه متولد میشوند 2 ،تا
 6نف��ر از آنها به این عارضه دچ��ار هستند که این رقم
حدود 15درص��د از کل جمعیت کودک��ان را تشکیل
میده��د .مرکز طب��ی کودکان در ای��ران ،فلجمغزی را
یکی از  3بیماری ایجادکننده ناتوانی در کشور میداند
و شیوع آن را  3در  1000مورد گزارش کرده است(.)2
آسیبشناس��ان گفت��ار و زبان 2بای��د درک کاملی از
فلجمغ��زی ،حاالت مختلف و ویژگیهای بالقوهاش برای
ارزیاب��ی و درمان موث��ر داشته باشند .یک��ی از مشکالتی
1

1. cerebral palsy
2. Speech- language pathologist
* Email: n.nikou1@yahoo.com

ک��ه بسیاری از این کودکان ب��ا آن مواجهاند ،اختاللهای
واجشناختیاست.آموزشوتصحیحتولیداصواتگفتاری
کودک نیز از اهداف مداخله گفتاردرمانی بهشمارمیرود.
داد 3ب��ه نقل از فورست 4معتقد اس��ت تغییرپذیری خطاها
بر یادگیری اصوات گفتار تاثی��ر منفی میگذارد .درواقع
نبود رخداد تغییرپذیری در محدوده طبیعی ،تاثیر منفی بر
اکتساب واجشناختی و در اختاللهای واجشناختی مزمن
مشارک��ت دارد .تولید بیثبات در ک��ودک درواقع تولید
کلمات یا مختص��ات واجشناختی یکسان بهطور بیثبات
اس��ت که نهتنها در بافتهای مختل��ف ،بلکه درون بافت
یکسان هم رخ میدهد .اعتقاد بر این است که یک نقص
در طرحری��زی واجشناسی ،علت این اختالل است (یعنی
ک��ودک نمیتواند یک طرح را ب��رای تولید کلمه ایجاد
کند که شامل توالیای از همخوانها و واکههای تولیدشده
باشد) 3( .و )4
3. Dodd
4. Forrest
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معرفی مورد

روش

ارزیابیهای انجامشده ،شامل ارزیابی شنوایی (بهوسیله
ارج��اع کودک به شنواییشناس) ،بل��ع ،آبریزش دهان و
عملک��رد اندامهای دهانی چه��رهای و وضوح گفتار بود.
افزونبراین بهمنظور ارزیابی تولید صحیح واجها ،از آزمون
فونتیک استف��اده شد .براساس آزم��ون شنوایی ،کودک
مشکل شنوای��ی نداشت ،همچنین بنابر مصاحبه با خانواده
و ارزیابی کودک ،مشکل بلع و آبریزش دهان دیده نشد.
نتایج ارزیابی عملکرد دهانی نیز به این شرح بود :براساس
ارزیابی عملکرد دهانی -چهرهای؛ لبها ،زبان ،دندانها،
نرمکام ،سختکام و فک از لحاظ ساختاری سالم بودند،
اما به دلیل کوچکی حفره دهانی از کفایت الزم برخوردار
نبودند .از لحاظ دامنه حرکتی ،کودک قادر به چرخاندن
زب��ان به طرفین و پایین بود .حرکت فک و زبان مستقل از
هم بود .سرع��ت حرکات طبیعی و تن عضالنی اندامهای
دهانی -چه��رهای طبیعی بود ،اما ق��درت عضالنی آنها
ضعیف بود ،آنچنان که توان فشاردادن آبسالنگ به بیرون
در ارزیابی قدرت زبان کمتر از  3ثانیه بود .گفتار نیز قابلیت
وضوح بسیار ضعیف��ی داشت .صداهای خطای کودک با
توجه به نمونه گفتار پیوسته و آزمون فونتیک بهدستآمد،
اما این خطاها بسیار بیثبات بود ،بهطوری که نمره بیثباتی
در تولی��د خودانگیخته هر کلمه بیش از 50درصد بود ،اما
این مشکل در تقلید بسیار کمتر بود .با توجه به نتایج ارزیابی
اولیه ،اهداف اولیه زیر ب��رای افزایش وضوح کلی گفتار
طراحی و اجرا شد:
 )1افزای�ش بلن�دی گفت�ار ب�رای افزای�ش وض�وح

گفتار :با استفاده از بازخورد بینایی ،شنیداری و رویکرد
الگودهی -تقلید در سطح تککلمه تا بازگویی داستان
صورت گرفت.
 )2آهنگی�ن ک�ردن گفت�ار :ای��ن کار ب��ه صورت
سلسلهمراتبی از سطح آوا به سمت گفتار محاوره انجام
شد ،به این صورت که در ابتدا درمانگر آواها و هجاهای
بیمعنا و سپس کلم��ات را بهصورت آهنگین و شمرده
تولید و سپس از کودک درخواست تقلید میکرد ،طی
گفتار محاوره نیز کودک بازخ��ورد بینایی و شنیداری
دریافت میداشت.
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بیمار پس��ر 5سال��ه و مبتالبه فلجمغ��زی اسپاستیک
خفی��ف اس��ت ک��ه بهدلی��ل نب��ود وض��وح گفت��ار به
گفتاردرمان��ی ارج��اع داده شده بود .ای��ن کودک در
32هفتگ��ی و با وزن  1/45کیلوگرم ب��ه دنیا آمده و در
ابتدا ب��ه دلیل مشکل غدد فوقکلی��وی و پالکت خون
پایین در بیمارستان بستری شده بود .در 7ماهگی به دلیل
بیاشتهایی کودک و بزرگی سر ،والدین مشکوکشده
و ب��ه پزشک مراجع��ه ک��رده بودند که پ��س از انجام
آزمایشات رادیولوژی تشخیص هیدروسفالی داده شده
بود .در پ��ی علتیابی بیماری ،پ��س از انجام آزمایش
خ��ون ،تشخیص بیماری توکسوپالسموز داده شده بود.
توکسوپالسموز عفونت��ی است با شیوع تولد زنده که با
نقایص شنی��داری همراه است .کودک��ان مبتال ،ممکن
اس��ت اختاللهای عصبشناختی ،بینای��ی و شنوایی را
پس از تول��د داشته باشند .پژوهشه��ای پیگیرانه نشان
دادهان��د همه کودکان مبتال در ساله��ای اولیه به علت
عدمتشخیص ،ناتوانیهایی بهویژه نقایص بینایی دارند.
ای��ن امر حت��ی میتواند در غیاب نشانهه��ای حین تولد
باش��د .توکسوپالسموز م��ادرزادی ،عفونت��ی اکتسابی
است ک��ه طی بارداری مادر ،آسیبهای جدی به جنین
وارد میکند(.)5
این کودک از همان ابت��دا تحت عملهای جراحی
متع��دد و از 3ماهگی تحت درمانه��ای توانبخشی قرار
گرفت .رشد حرکتی کودک با وجود دریافت خدمات
کاردرمانی سرع��ت بسیار کندی داش��ت ،بهطوریکه
او در 8ماهگی گردن گرف��ت .رشد گفتار نیز با کندی
مواجه بود ،بهطوریکه غانوغون کودک در 10ماهگی
و نخستی��ن تککلم��ه او در 15ماهگ��ی تولید شد .در
18ماهگی شروع بیان ژستها هم��راه با گفتار رخ داد.
در 5سالگ��ی ،سن زبانی کودک حدود یک سال کمتر
از سن تقویمی او بود .وضوح گفتار او نیز به دلیل حفره
دهانی کوچک ،مشکالت دندانی و رشد ناکافی حلق و
حنجره بهشدت ضعیف بود .الزم به یادآوری است که
کودک دچ��ار انحراف چشم بود و به دلیل تنبلی چشم
از عینک استفاده میکرد.
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جدول  .1نمونه کلمات هدف و پاسخهای قابل قبول کودک در رویکرد واژگان مرکزی
هدف

پاسخ قابل قبول

هدف

پاسخ قابلقبول

سوت

/sut/

گرشا

/gœʃa/

سبز

/sœbs/

پسته

/pete/

خاله

/xale/

ماشین

/maʃin/

شلوار

/ʃœvar/

اجازه

/ʔedade/

ستاره

/setaje/

هویج

/hœvid/

هندوانه

/ʔedune/

قرمز

/ʔemez/

بادام

/badom/

کارتون

/katon/

کثیف

/kœsif/

سمانه

/sœmane/

کفش

/kœfʃ/

عینک

/ʔenœk/

کتاب

/ketab/

مسواک

/mesvak/

محمد

/moʔœmœd/

محسن

/mosen/
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 )3کاه�ش س�رعت گفتار :این تمرین ب��ا استفاده از
رویکرد الگودهی-تقلید انجام شد که در راستای هدف
دوم (آهنگینکردن گفتار) بود.
 )4آم�وزش تولید صداهای خط�ا :در این تمرین از
رویکرد سنتی استفاده شد .هدف ،تنها تصحیح صداهای
خط��ا ،آموزش تولید آنها به ک��ودک در سطح واج و
افزودن این واجها به خزانه واجی کودک بود.
پس از ارزیابی گفتار کودک ،به دلیل بیثباتی شدید
صداه��ای موجود در خزانه واج��ی و همچنین گزارش
والدین مبنیبر نبود پیشرفت وضوح گفتار حتی پس از
درمان توسط درمانگران قبلی طی دورههایی از درمان با
رویکرد سنتی تولید ،رویکرد واژگان مرکزی آغاز شد.
اگ��ر فرد نم��ره 40درصد ی��ا بیشت��ر را در شاخص
بیثبات��ی ،از 25کلم��ه بهدس��تآورد میتوان��د از این
رویکرد بهره ببرد .در این رویکرد دستکم به 50کلمه
نیاز است .انتخاب کلمات باید توسط والدین ،درمانگر
و کودک صورت بگیرد .ن��وع کلمات شامل نام افراد،
عروسکه��ا ،مکانه��ا ،کلمات کارک��ردی (ببخشید،
مرس��ی و ،)...غذاه��ا و چیزهای م��ورد عالقه کودک
است ( 3و  .)6اهمیت انتخاب کلمات براساس انگیزش
ک��ودک و کاربرد آنها در ارتباط عملکردی است .در
این بیمار کلمات این رویکرد شامل کلمات کارکردی،
اسامی افراد خانواده ،خوراکیهای موردعالقه و اشیای
پرکارب��رد توسط کودک بود .ب��رای تولید هر کلمه 2
هدف کلی در نظر گرفته شد :نخست اینکه تولیدی که
مناس��ب با سیستم واجشناخت��ی و خزانه آوایی او باشد،

بهدستآی��د و دوم از بهترین تولی��د تثبیتشده ،به طور
باثبات استفاده شود .کلمات آموزشی رویکرد واژگان
مرکزی در این کودک را میتوانید درجدول  1مشاهده
کنید.
در ای��ن رویکرد از روشهای تقطی��ع کلمات ،بیان
آهنگین کلمات و بازخورده��ای مختلف استفاده شده
اس��ت ،اما بهدلی��ل حفره کوچک دهان��ی در کودک،
وی در ایج��اد الگوی صحیح ی��ا نزدیک به صحیح در
کلم��ات این رویک��رد با مشک��ل بسی��اری مواجه بود.
بااینوجود ،ای��ن رویکرد توانس��ت پیشرفت خوبی در
وضوح گفت��ار کودک ایجاد کن��د و سرانجام او برای
تولید کل کلم��ه تالش میکن��د .بهطورمعمول پس از
بیان حدود 50کلمه ،انتظار میرود ثبات تولید رخ دهد
که ب��ه کل واژگان تعمیم مییابد .هدف نهایی رویکرد
واژگان مرک��زی ،گفتار واضح است .وقتی کودک در
تولید 50کلم��ه تبحر پیدا کرد ،تعمیم ثبات مورد انتظار
است( .)6ه��دف کوتاهمدت این رویکرد ،تولید باثبات
هر کلمه است .درواقع هدف رویکرد واژگان مرکزی،
درمان نقایص زیربنایی در زنجیره پردازش گفتار است
ت��ا فرد طرحه��ای واجی صحیح را ب��ه کلماتش تعمیم
دهد( .)7همچنی��ن ،هدف رویکرد ،الگ��وی خطاهای
سطحی نیس��ت ،بلکه آموزش بی��ان باثبات مجموعهای
از الگوه��ای عملک��ردی و پربسامد (کلم��ات پربسامد
عملکردی و قوی) است( .)6جلسات درمان به صورت
2ب��ار در هفت��ه ،بهم��دت 45دقیقه و پی��ش از جلسات
کاردرمانی برگزار میشد.
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یافتهها

بحث و نتیجهگیری

مشک�لات ناشی از فلجمغ��زی نهتنها ب��رای فرد و
خان��وادهاش آزاردهنده است ،بلکه چالشی برای جامعه
بهشم��ار م��یرود ،زیرا این اف��راد به سب��ب نقصشان،
ب��ار اقتصادی سنگین��ی را بر خان��واده و جامعه تحمیل
میکنند .بنابرین توانبخشی بهموقع این افراد از اهمیت
بسزای��ی برخ��وردار است و بای��د هرچه زودت��ر آغاز
شود ت��ا این مشکالت را ب��ه کمترین ح��د برساند(.)2
افزونبراین ه��ر کودک با گفت��ار غیرقابل وضوح ،در
ن��وع خودش منحصربهف��رد است .اگر درم��ان پیشنهاد
ش��ود ،درمانگران باید مجموع��های از تصمیمات را در
مورد تشخیص ،تنظیم اهداف برای کودک و خانواده،
طرحریزی در م��ورد اهمیت مداخله و کنترل اثربخشی
درمان مورد مالحظه قرار دهند( 1و  .)8درمانگران باید
مشخصات خط��ای گفتار کودک ،دیگ��ر تواناییهای
زبان��ی ،تاریخچه خانوادگی ،بافت تحصیلی و تاریخچه

پزشکی و اجتماع��ی او را در نظر بگیرند .این اطالعات
ب��رای نتیجهگیری عل��ی و عوامل حفظکنن��ده اختالل
و تعیی��ن اینکه آیا درم��ان برای آن ک��ودک پیشنهاد
میشود یا خی��ر ،کارب��رد دارد( 6و  .)9به نظر میرسد
14جلسه 45دقیقهای برای این رویکرد درمانی با هدف
افزای��ش ثبات تولید گفتار ،مناس��ب و کافی باشد ،البته
همکاری خانواده در رویک��رد واژگان مرکزی ،اصلی
اساس��ی است که در ای��ن مطالعه خان��واده کودک در
پیشبرد اه��داف درمانی همکاری خوبی داشتند .در این
پژوهش مشاهده شد رویک��رد مداخله واژگان مرکزی
در ک��ودک ب��ا اختالل تولی��د بیثبات باع��ث افزایش
ثب��ات تولید در پربسامدتری��ن و کاربردیترین کلمات
او ش��د و این افزای��ش وضوح کلی گفت��ار بهنوبه خود
موج��ب افزای��ش اعتمادبهنفس ک��ودک در تعامالت
گفتاری و رضایتمن��دی خانواده از درمان و پیشرفت او
ش��د .بهطوریقین با بهدستآمدن ای��ن نتیجه مهم ،یعنی
تثبیت خطاهای تولید گفت��ار کودک ،روشهای سنتی
درمان تولید که برای تصحیح خطاهای باثبات در تولید
کودک مناسب هستند ،موثرتر واقع میشوند.
بهط��ور خالص��ه میتوان گف��ت فلجمغ��زی یکی از
بیماریهای��ی است که گفتاردرمان��ی بهموقع میتواند در
پیشگیری و درمان اختاللهای گفتار و زبان ناشی از آن بسیار
موثر باشد .در گفتاردرمانی ،انتخاب درمان مناسب برای هر
نوع ویژه از اختالل گفتاری مهمترین گام در فرآیند درمان
کودک است .در این پژوهش ،تولیدات بیثبات در گفتار
کودک با اج��رای رویکرد واژگان مرک��زی به تولیدات
باثبات تبدیل شد که وضوح کلی گفتار کودک افزایش
یاف��ت و در نتیجه مسیر درمان��ی اختالل در تولید کودک
ب��رای رویکردهای سنتی درمان تولید گفتار هموار شد .با
انجام این پژوهش ،به نظر میرسد درمان بیثباتی در تولید
گفتار با رویکرد واژگان مرکزی مفید است.
تشکر و قدردانی

در پای��ان از خان��واده ک��ودک و همچنین کلینیک
توانبخشی امید شرق تهران ب��ه دلیل همکاری در تهیه
این گزارش تشکر و قدردانی میشود.
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پس از 14جلسه درمان ،نتایج زیر بهدستآمد:
افزایش وضوح کلی گفت��ار (این شاخص گفتاری،
بهص��ورت ادراکی و بهوسیله آزمون غیررسمی و کامال
ذهنی بررسی میش��ود .آزمون آن به این صورت است
ک��ه از غریبهای که گفتار کودک را ب��رای نخستینبار
میشنود ،خواست��ه میشود جم�لات گفتهشده توسط
ک��ودک را بازگوی��ی کند ،سپ��س از تع��داد کلمات
درکش��ده درص��د گرفته میش��ود .در ای��ن کودک
وض��وح کل��ی گفت��ار از 40درصد پی��ش از مداخله به
70درصد پس از مداخله افزایش یافت).
ثبات تولی��د در بیشتر صداهای گفت��اری (در جدول 1
میتوان ثبات تولید کودک پس از مداخله را مشاهده کرد).
افزایش خودآگاهی کودک از نحوه تولید کلمات
افزایش همک��اری کودک در جلس��ات توانبخشی
(گفتاردرمانی و کاردرمانی).
افزایش رضایت والدین از پیشرفت گفتار در کودک
که بهص��ورت مصاحبه غیررسمی توس��ط درمانگر در
پایان جلسات انجام شد.
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