
اختالل صداهای گفتاری چیست ؟  نقش گفتار درمان در درمان اختالل 
صداهای گفتاری چیست؟

پس از انجام ارزیابی دقیق صداهای گفتاری و 
وضعیت عملکرد اندام های گفتاری کودک، گفتار 
درمان با آموزش جایگاه صحیح تولید هر صدا و 

همچنین آموزش شناسایی تولید صحیح از تولید غلط 
و تمرین صداها در کلمات نقش کلیدی در درمان این 

اختالل دارد.

ویژه آموزش خانواده 

مراکز توانبخشی وابسته به
 مؤسسه توانبخشی ولیعصر)عج( :

 
* مرکز جامع توانبخشی امید عصر : تهران، میدان رسالت، 

بزرگراه رسالت شرق به غرب، خیابان اردکانی، پالک 144. 
تلفن : 88881100    

* مرکز جامع توانبخشی نوید عصر: تهران، خیابان 

ولیعصر،چهار راه مولوی، نبش کوچه عرفانیان، پالک 434. 
تلفن : 55363903-5

* مرکز جامع توانبخشی نگار عصر : کاشان، خیابان شهید 

بهشتی، بن بست آزادی 25 . تلفن : 55465511 

* مرکز جامع توانبخشی فروغ عصر : شیراز ، خیابان 

قصرالدشت، روبروی دانشکده دندانپزشکی، پالک 224 . 
تلفن : 36290098-9

* مرکز توانبخشی روزانه نگین عصر : مشهد ، چهار راه 

خیام، بلوار سجاد، روبروی خیابان میالد، پالک 70. تلفن : 
37614508

* مرکز توانبخشی ندای عصر ) ویژه کودکان اتیسم ( : تهران، 

بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم، میدان بنی هاشم، 12 

متری حافظ شرقی،  پالک 7 ، تلفن : 22513891
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r



نشانه های اختالل تولید چیست؟ 
- حذف صدا )سیب-ایب(

- جایگزین کردن صداها به جای هم )سیب-شیب(
- اضافه کردن یک صدا )سیب- سیبس(

- خرابگویی صدا- صدایی بین صدای /س/و/ش/
تولید می کند.

*الزم به ذکر است که گاهی اوقات جایگزینی 
صداها به جای یکدیگر به یک لهجه خاصی 

مرتبط می شود و اختالل نیست و با استفاده از 
جلسات گفتار درمانی می توان آن را اصالح کرد.

چه چیزی منجر به اختالل صداهای گفتاری 
می شود ؟ 

غلب اختالل صداهای گفتاری بدون هیچ علت مشخصی 
اتفاق می افتد و کودک بصورت خود انگیخته تولید صحیح 

صداها و جایگاهشان را یاد نمی گیرد.برخی خطاهای 
صداهای گفتاری بر اثر مشکالت فیزیکی مانند موارد زیر 

رخ می دهد:
-اختالالت رشدی )مانند اوتیسم(

-سندروم های ژنتیکی)مانند سندروم داون(
- کم شنوایی

-بیماری
-عفونت های مکرر گوش میانی

-اختالالت نورولوژیکی )مانند فلج مغزی(
- شکاف لب و کام

اختالل صداهای گفتاری چگونه تشخیص 
داده می شود؟

گفتار درمانگر کودک را ارزیابی خواهد کرد و بعد 
از انجام تست های مرتبط مشخص می کند که 
آیا خطاها متناسب با سن کودک است و یا خیر 

و در صورت نیاز جلسات درمانی برای کودک در 
نظر خواهد گرفت. همچنین یک ارزیابی کامل از 

مهارتهای حرکتی- دهانی انجام خواهد داد تا کفایت 
اندام های تولید صداها و تاثیر آن بر روی تلفظ 

صحیح حروف را بررسی کند.

ــی  ــد. ول ــد، دارن ــاد میگیرن ــه ی ــدی ک ــات جدی ــان کلم ــی در بی ــودکان خطاهای ــب ک اغل
ــود  ــودک وج ــار ک ــان در گفت ــخص همچن ــن مش ــک س ــد از ی ــا بع ــن خطاه ــه ای زمانیک

ــوند.  ــایی میش ــاری شناس ــای گفت ــالل صداه ــوان اخت ــت عن ــند تح ــته باش داش

بــرای تولیــد صحیــح هــر صــدا بــازه ســنی خاصــی وجــود دارد و در صورتیکــه بعــد از آن 
ســن، کــودک همچنــان آن صــدا را بصــورت خطــا تولیــد کنــد بایــد درمــان شــروع شــود.


