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Abstract
Background and Aims: One of the therapeutic approaches that improves speech intelligibility is core
vocabulary approach. The core vocabulary intervention with the purpose of producing consistent
words has been appropriate in functional speech sound disorders and in this disorder, the child
articulates the same lexical items as inconsistently in the absence of speech apraxia. The purpose of
the present study was to investigate the effectiveness of the core vocabulary approach on speech
intelligibility of a child with inconsistent phonological disorder.
Case Report: The patient was a four-year-old boy who was given birth after a term pregnancy and
via vaginal delivery. The parents referred to the Speech Therapy Clinic complaining about the child’s
speech unintelligibility.
Results: According to Clinical Problem Solving Model for speech and language pathologist,
assessment data were analyzed to address seven case management questions regarding the need for
intervention, service delivery, differential diagnosis, intervention goals, and generalization of
therapeutic gains, discharge criteria, and evaluation of efficacy. After appropriate assessments, he was
diagnosed as having inconsistent phonological disorder from articulation disorder category that
required intervention. The present study reports on the clinical observations, inconsistent phonological
disorder diagnosis process, the nature and protocol of core vocabulary approach, and the progress of
the patient's speech and language over the course of treatment.
Conclusion: According to the results and assessment data, the core vocabulary approach was chosen
as the most appropriate and frequent therapy technique in inconsistent phonological disorders. The
obtained results, similar to the previous studies, showed that the core vocabulary approach is effective
in enhancing the consistent production and other speech and language skills. To ensure confidence in
the effectiveness of core vocabulary approach, further studies are necessary on more sample and in
other languages.
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چکیده
مقدمه و اهداف
امروزه یکی از رویکردهای درمانی برای بهبود وضوح گفتار ،رویکرد کلمات پایه میباشد .درمان کلمات پایه با هدف ایجاد تولید باثبات کلمات در
اختالالت عملکردی صداهای گفتاری مناسب بوده و در این اختالل کودک گزینههای واژگانی یکسان را در غیاب آپراکسی رشدی گفتار بیثبات تلفظ
میکند.
گزارش مورد
در مطالعه گزارش موردی حاضر ،مراجعهکننده پسری  4ساله حاصل بارداری ترم و زایمان واژینال بود که با شکایت والدین مبنی بر عدم وضوح گفتار به
کلینیک گفتاردرمانی ارجاع داده شد.
یافتهها
یافتهها نشان داد بر طبق مدل حل مشکل بالینی دادههای ارزیابی میبایست به  7سوال درمانی پاسخ دهند که عبارتند از :نیاز به انجام درمان ،نحوه
ارائه خدمات درمانی ،تشخیص افتراقی ،اهداف مداخله ،تعمیم نتایج درمان ،معیار ترخیص و اثربخشی درمان .پس از ارزیابیهای الزم تشخیص اختالل
واجی بیثبات از دسته اختالالت تولیدی محرز گردیده و مراجعهکننده نیازمند مداخله شناسایی شد .در مطالعه حاضر عالوه بر مشاهدات بالینی ،به مراحل
تشخیص اختالل واجشناسی بیثبات ،ماهیت و پروتکل انجام رویکرد کلمات پایه و روند پیشرفت گفتار و زبان در طی درمان پرداخته شده است.
نتیجهگیری
بر اساس ارزیابیهای پیشنیاز درمانی ،رویکرد کلمات پایه استفاده گردید که مناسبترین و پرکاربردترین تکنیک درمانی در اختالالت واجشناسی بی-
ثبات میباشد .نتایج بهدستآمده در راستای نتایج مطالعات پیشین ،مبنی بر موثر بودن رویکرد درمانی کلمات پایه در افزایش توانمندی ثبات تولیدی و
سایر مهارتهای گفتاری و زبانی است .جهت اطمینان از تاثیر رویکرد کلمات پایه ،مطالعات گستردهتری در نمونههای بیشتر و زبانهای دیگر الزم است.
واژههای کلیدی
اختالل واجشناسی؛ خطای گفتاری بیثبات؛ رویکرد کلمات پایه؛ اثربخشی
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مقدمه و اهداف
هر کودک با گفتار بدون وضوح کافی منحصر به فرد و ویژه است .مداخله درمانی مناسب در اختالالت تولیدی گفتار برای درمانگرانی که
در حیطه کودکان کار میکنند ،همواره یک هدف چالشبرانگیز بوده است .همچنین روشهای تولید درمانی متعددی وجود دارد که هر یک
بر توانمندیهای واجی ،ویژگیهای ممیزی ،تمایز واجی ،اختالل حرکتی و رشد زبانی تمرکز میکنند [1].نتایج مطالعات نشان میدهد که
هر کدام از اختالالت رشدی تولیدی نقص زیرپایهای متفاوتی دارند و یک راه مناسب برای طبقهبندی اختالالت 1دقت به نوع خطاهای
گفتاری کودکان میباشد [9-3].همواره درمانگر برحسب خطاهای گفتاری کودک ،تواناییهای زبانی ،سابقه خانوادگی ،بافت آموزشی و
تاریخچه پزشکی و اجتماعی تصمیم میگیرد و بر طبق این اطالعات مشخص میگردد که تشخیص چیست و آیا به درمان نیاز دارد یا خیر
و اهداف درمان چه میباشد .کودکانی که گزینههای واژگانی یکسان را در تکلیف تولید تککلمه و در غیاب مشکل دهانی-حرکتی به
صورت بیثبات تلفظ میکنند ،در سطح ساخت و ذخیره و بازیابی طرح برونداد واجی دچار نقص میباشند [1].تشخیص این کودکان اختالل
واجی بیثبات میباشد که در دانش واجی مشکل دارند .بیثباتی باعث میشود تا وضوح گفتاری و درک مخاطب از گفتار کودک کاهش
یابد ،به همین دلیل هدف اصلی درمان میبایست افزایش ثبات تولیدی باشد .موثرترین رویکرد درمانی که مستقیماً افزایش ثبات تولید
][4
کلمات را مورد هدف قرار میدهد ،رویکرد کلمات پایه است که به طور عمده بر ثبات تولیدی بیش از صحت تولیدی تمرکز میکند.
رویکرد کلمات پایه برای کودکان  9ساله و باالتر مناسب است و سبب افزایش دانش واجی مراجع شده و به او یاد میدهد که چگونه می-
بایست برای تولید کلمات ،واجها را در کنار یکدیگر قرار دهد و واحدهای زبانی همچون تککلمه ،جمله و گفتار پیوسته را تولید کند [5].در
مطالعه حاضر به برنامه درمانی مراجع با تاکید بر گفتار بدون وضوح اشاره شده است.
تاکنون موارد گزارششده روش درمانی کلمات پایه در دنیا محدود بوده و مربوط به زبانهای دیگر میباشد .داد و همکاران 9موردی را در
سال  1282و  1224مورد مطالعه قرار دادند .داد و بارادفورد 3در سال  ،9222سه آزمودنی با خطاهای غیررشدی گفتار را منتشر کردند که با
استفاده از این روش پیشرفتهایی را در وضوح گفتار ،صحت و ثبات تولید کلمه نشان دادند [1 ،4 ،6].داد و همکاران در  9226کودکی را با
 88درصد بیثباتی مطالعه و بررسی کردند [5].در مطالعه انجامشده در سال  9228سه آزمودنی با گفتار بدون وضوح و تشخیص اختالل
واجی بیثبات گزارش شد که از روش کلمات پایه استفاده گردید [7].توجه اصلی در مطالعات فوق روی کاهش بیثباتی گفتار مراجع با
استفاده از رویکرد کلمات پایه بود که در پایان همه موارد موثر واقع گردید .ویلسون 4در سال  9222نیز اثربخشی درمان را بر روی ثبات
][8
تولیدی چهار کودک سندروم داون بررسی کرد و نتایج نشانگر تاثیر چشمگیر رویکرد درمانی کلمات پایه در کاهش نمره بیثباتی بود.
هرمن و همکاران 5نیز در سال  9215طی مطالعهای این روش را برای چهار کودک با کاشت حلزون به کار بردند و نتایج حاکی از کاهش
بیثباتی گفتار و افزایش صحت تولیدی و وضوح جمالت بود [2].در پژوهشی که در ایران انجام گرفته ،چهار کودک مبتال به سندروم داون
 7-11ساله جهت بررسی اثربخشی روش درمانی واژگان پایه مورد مداخله قرار گرفتند .نتایج بررسیها نشان از تاثیر روش درمانی در
افزایش ثبات تولیدی بود [12].با توجه به اینکه افزایش ثبات تولید و رساندن وضوح گفتار مراجع به سطح مطلوب جهت برقراری ارتباط از
اهداف مهم توانبخشی میباشد ،در مطالعه حاضر به بررسی عالئم و درمان اختالل واجی بیثبات با استفاده از رویکرد کلمات کلیدی
پرداخته و نتایج مراحل ارزیابی و اقدامات تشخیصی و درمانی انجامشده در طی  7هفته به طور خالصه آورده شده است .از آنجایی که
تاکنون موردی با اختالل واجی بیثبات و سایر اختالالت تولیدی بدون اختالالت همراه در ایران و در زبان فارسی گزارش نشده است و در
گزارش حاضر نیز سبب بهبود مطلوب و کوتاهمدت وضوح گفتار مراجع شده و از سوی دیگر با توجه به اینکه رویکرد کلمات پایه با استفاده
از مدل حل مشکل بالینی 6برای آسیبشناسان گفتار و زبان تدوین گردیده ،بنابراین حائز اهمیت میباشد .مدل حل مشکل بالینی دارای 7
سوال میباشد و بر طبق مطالعات برخی از درمانگران مجرب جهت تصمیمگیری این مدل را به کار نمیگیرند و از ارزیابیهای غیررسمی
][3
استفاده میکنند ،اما در مطالعه حاضر از  7مرحله برای انجام ارزیابی رسمی استفاده شده که در معرفی بیمار به تفصیل آورده شده است.
مواد و روشها
مراجع مورد بررسی پسری  4ساله و حاصل بارداری ترم و زایمان واژینال بود که با شکایت والدین مبنی بر عدم وضوح گفتار علیرغم
مداخالت متعدد واجی و تولید درمانی به کلینیک گفتاردرمانی مراجعه نمود .او فارسیزبان و دومین فرزند خانواده دوفرزندی بود که در ابتدا
توسط درمانگر مجرب و ناآشنا به شرایط کودک در کلینیک در طی  9جلسه  1ساعته ارزیابی شد .درک گفتار او همواره برای خانواده و
1
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5
Herman et al.
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اطرافیان مشکل بود .تولد و تاریخچه رشدی ،پزشکی طبق گزارش والدین طبیعی بود .همچنین او از مشکل گفتاری خود ،آگاه بود .بر
اساس ارزیابیهای انجامشده با استفاده از آزمون رشد زبانی ،1زبان درکی و بیانی متناسب با سن بود .ارزیابی تولیدی نشان داد که مراجع
توانایی تولید همه صداهای گفتاری در سطح هجاهای ساده را دارد و مهارتهای دهانی-حرکتی وی متناسب با سن میباشد .آزمون
ارزیابی تشخیصی آوایی و واجی 63 ،9درصد بیثباتی را نشان داد .همچنین ارزیابی غیررسمی واجی نشاندهنده  3PCCو  4PVCبه
ترتیب  86و  122درصد بود .همه ارزیابیها به جهت توصیف و تحلیل بیشتر ضبط ویدئویی و صوتی گردید .پس از ارزیابیهای بالینی
مراجع جهت انجام معاینات شنواییسنجی به شنواییشناس ارجاع داده شد و نتیجه ادیوگرام نشان از شنوایی در محدوده نرمال بود .در
مرحله بعد دادههای ارزیابی به صورت جداول ترسیمشده انتقال یافت و کل دادههای بهدستآمده به صورت توصیفی تحلیل شد.
یافتهها
مطالعه حاضر به  7سوال مدیریت بالینی در مورد مراجع پاسخ میدهد که در اینجا اطالعات مراجع برای پاسخ به سواالت گردآوری شده
است و در هر بخش به تفضیل اشاره شده است .تمامی ارزیابیهای صورت گرفته همراه با یافتهها در جدول  9-1ارائه شده است.
 .9آیا مداخله ضرورت دارد؟

برای تعیین ضرورت مداخله میبایست به یک سری از عوامل توجه نمود که باال بودن ضریب هوشی عملکردی (اجرایی) در مقایسه با
ضریب هوشی کالمی ،نگرانی کودک و خانواده از گفتار بیثبات و ناواضح ،دامنه توجه کوتاه و تاثیر گفتار بر رفتار اجتماعی از جمله آنها
میباشد [11].به گزارش والدین مراجع در طی  1سال گذشته با درمانگران مختلف و روشهای درمانی متعدد پیشرفت اندکی داشته و از
سوی دیگر کاهش وضوح گفتار بر توانمندی ارتباط کالمی تاثیر منفی گذاشته بود ،در همین راستا شروع مداخله ضرورت داشت.
 .3تشخیص مراجع چیست؟

ارزیابیهای واجی ،تولیدی ،دهانی-حرکتی و زبانی جهت تشخیص و درمان اختالل ضروری میباشد .دادههای ارزیابی عالوه بر تشخیص
افتراقی اختالل ،سبب تعیین الگوهای زبانی ،شدت اختالل ،علل احتمالی و عوامل تداومدهنده میگردد .درمان هر فرد بر پایه نقاط آسیب-
دیده در زنجیره پردازش گفتار طرحریزی میشود که نتایج بررسیهای انجامشده در ذیل آورده شده است.
شنوایی :بر طبق ادیوگرام شنوایی طبیعی بوده و تاکنون سابقه عفونت گوش و مشکل شنیداری وجود نداشته است.گفتار :بررسی گفتار شامل ارزیابی توانمندیهای تولیدی ،نوا ،شکل هجا و کلمات ،بیثباتی تولید ،تواناییهای حرکتی-دهانی میباشد.گفتار متشکل از تولید واکهها و همخوانها میباشد که به منظور بررسی وجود یا عدم اختالالت تلفظی در نمونه مورد استفاده قرار گرفته
است .آزمون تولید فارسی شامل  67کلمه است که  91همخوان را در موقعیتهای اول ،وسط و آخر و  9همخوان را در موقعیت اول و وسط
مورد ارزیابی قرار میدهد و  6واکه زبان فارسی در حین ارزیابی همخوانها در کلمات مورد سنجش قرار میگیرد .نتایج تست فونتیک نشان
داد که مراجع توانایی تولید همه واکهها در نمونه گفتار را داشت و تولید همه همخوانها به جز  /ʀ/ ،/ɢ/و  /ʃ/در هر سه جایگاه اول ،وسط
و آخر صحیح بود .ارزیابی خزانه آوایی مراجع نشان داد که او توانایی مناسبی برای تولید همخوانها و واکههای گفتاری داشت .ارزیابیهای
بیشتر حاکی از آن بود که اگرچه برخی از تولیدات آوایی خراب شده ،اما نشانگر درگیری حرکتی نمیباشد ،بلکه طرحریزی واجی آسیبدیده
است.
نوا :درمانگر جهت بررسی نوای گفتار از تکلیف نامیدن تصاویر و گفتار خودانگیخته استفاده کرد و نتایج نشان داد که صوت مراجع کیفیت
منقطعی داشت و تکیهگذاری صحیح نبود .بنابر ارزیابی ادراکی توسط درمانگر و با استفاده از تحلیل اسپکتوگراف به وسیله نرمافزار پرت،5
][19
دیگر فاکتورهای زبرزنجیری همچون آهنگ ،فرکانس ،شدت گفتار نوا در محدودهی طبیعی بود.
شکل هجایی :انواع اشکال هجایی شامل CV, CVC, V, CVCC :و همه خوشههای همخوانی دو و سهگانه در نمونه گفتار مراجع
وجود داشت.
شکل کلمات :مراجع اغلب کلمه هدف را به صورت متفاوتی تلفظ میکرد ،به طوری که گزینههای واژگانی یکسان را متغیر تولید میکرد.
عمدتاً طول واژهها تحت تاثیر قرار میگرفت ،حتی کلمات ساده با ساختار  CVCنیز مستعد خطا بود .این ویژگی نشان داد که توانایی
ترکیب واجی( 6مثل طراحی تولید واژهها که توالی همخوان و واکهها را مشخص میکند) آسیبدیده بود.
بیثباتی :معیار تشخیص بیثباتی در زبان فارسی  33/3درصد میباشد .شدت بیثباتی تولید مراجع با استفاده از آزمون ارزیابی تشخیصی
آوایی و واجی 63 1درصد به دست آمد؛ به عبارت دیگر ،از  97تصویر که در  3موقعیت متفاوت یک جلسه آزموده شد ،او  17مورد از کلمات
1
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را حداقل در  9مورد از  3بار تولید مربوط به آن کلمه متفاوت از هم تلفظ کرد ]3[.محرکهای این آزمون محققساخته بود و از تصاویر
آزمون تولیدی استفاده گردید .تحلیل نتایج آزمون تولیدی نیز نشان داد اگرچه همهی واجها در آزمون تولیدی به جز  /ʃ/ ،/ɢ/و  /ʀ/صحیح
تلفظ میشد ،اما جانشینیهای هر یک از صداها بسیار باال بود .همچنین همزمان  /ʡ/جانشین بسیاری از صداهای دیگر میشد .جانشینی
برای واکهها بسیار نادر بود و در آزمون فونتیک مشاهده نشد .جهت مقایسه توانمندیهای تولید خودانگیخته و تقلیدی کلمات یکسان ،از 2
واژه محققساخته ( 92واجی) در هر کدام از این دو موقعیت استفاده شد .این ارزیابی نشان داد که تولید خودانگیخته دارای  95درصد صحت
و تولید تقلیدی دارای  45درصد صحت میباشد .بر طبق مطالعات قبلی ،شدت باالی بیثباتی مراجع احتماالً نشاندهندهی آسیب در
][13
ترکیب واجی میباشد.
9
تواناییهای حرکتی-دهانی :با استفاده از پروتکل حرکتی دهان-گفتار رابینز-کلی کنترل حرکتی عمومی مراجع متناسب با سن بود.
ارزیابیهای غیررسمی نشان داد که ساختار و عملکردهای دهانی-حرکتی طبیعی بود .نتایج ارزیابیهای بهدستآمده حاکی از آن بود که
تقارن و قدرت لبها ،ساختار و سرعت و مقاومت زبان طبیعی بود که با استفاده از ارزیابی دیادوکوکینزیس3و آبسالنگ توسط درمانگر انجام
شد [14].آزمون دیادوکوکنتیک برای اندازهگیری مهارتهای حرکتی ظریف اندامهای گویایی کودکان با تکرار سریع و با دقت تعداد معینی از
هجاها استفاده میشود .سختکام و نرمکام از نظر وجود شکاف زیرمخاطی ،تغییر رنگ ،کوتاهی و جلو بودن رفلکس گگ بررسی شد .زبان
کوچک ،دندانها و فک تحتانی معاینه شد و مشکلی در هیچکدام از موارد مشاهده نشد.
4
توانایی پردازش واجشناسی :ارزیابی با استفاده از گزینههای آزمون آگاهی واجشناختی دکتر سلیمانی-دستجردی نشان داد که آگاهیقافیه و توانایی تشخیص واجهای مجزای آغازین مشکل دارد؛ به عبارت دیگر ،عملکرد او در تکالیف آگاهی واجی مربوط به پیشدبستانیها
][15
ضعیف بود.
زبان :مراجع سابقه تاخیر در رشد عمومی گفتار و زبان داشت .زبان درکی و بیانی به شکل رسمی و غیررسمی با استفاده از آزمون رشدزبانی و دیگر آزمون های رایج در کلینیک گفتاردرمانی ارزیابی شد .نتایج حاصل از ارزیابی رشد زبانی نشان داد که توانایی او در همه خرده-
][16
آزمونها طبیعی و متناسب با سن طبیعی بود.
تاریخچه رشدی و پزشکی :بر طبق مصاحبه و گزارش والدین مشکلی در سابقه رشدی و پزشکی وجود نداشت.محیط خانوادگی :همچنین به گزارش والدین تاکنون مشکل مشابه و یا سابقه اختالل در سایر زمینههای گفتار و زبان در خانواده وجودنداشت.
تشخیص
][13
یک راه برای طبقهبندی کودکان با اختالل گفتاری ،بررسی عالئم زبانی و خطاهای گفتاری آنها میباشد .نتایج ارزیابیها نشان داد که
تشخیص مراجع اختالل واجی بیثبات بود .دادهها حاکی از آن بود که تشخیصهای دیگری همچون اختالل تولیدی ،تاخیر واجشناسی،
اختالل واجی باثبات میبایست رد شود .علت تشخیص افتراقی این اختالل از آپراکسی گفتار دوران کودکی آن است که در اختالل واج-
شناسی بیثبات ،تولید کلمات در تقلید بهتر از گفتار خودانگیخته میباشد ،ولی در آپراکسی گفتار دوران کودکی تقلید ضعیفتر از گفتار
خودانگیخته است و در اختالل واجشناسی بیثبات برخالف آپراکسی گفتار دوران کودکی ،کورمال کردن 5وجود ندارد .طبق ارزیابی دهانی-
حرکتی ،کنترل حرکتی گفتار متناسب با سن بود .مراجع خزانه آوایی/واجی مناسبی داشت ،از انواع اشکال هجایی استفاده میکرد ،گفتار
پیوسته او روان و با نوای نسبتاً مناسب بود .درمان باید اصلیترین مشخصه مراجع را که گفتار ناواضح و تولید بیثبات بود ،مورد هدف قرار
میداد .بیثباتی به وسیله خطاهای چندگانه تعیین میگردد و نشاندهنده سیستم واجشناسی بیثبات مراجع میباشد [6].استاک
هاوز )9222(6بیان میکند که بیثباتی نشاندهنده مشکل فراگیر در پردازش گفتار میباشد [17].کودکان با خطای بیثبات معموالً کلمات و
یا ویژگی های واجی یکسان را نه تنها از بافتی به بافت دیگر بلکه در بافت یکسان نیز متفاوت میگویند .حتی ممکن است آنها کلمات
یکسان را در هر بار تلفظ متفاوت تولید کنند .توصیف و تحلیل الگوهای خطای کودک با گفتار بیثبات به عنوان قوانین و فرآیندهای واجی
ممکن نیست و تمرکز بر روی آنها جهت مداخله سخت میباشد [1].کودکان دارای اختالل واجشناسی بیثبات ،سرعت گفتار و توانایی
دیادوکوکینزیس طبیعی دارند ،همچنین آنها جانشینیهای متعددی دارند ،پس نمیتوان از روش تمایز واجی که برای تاخیر واجشناسی و
اختالل واجی باثبات موثر هستند ،بهره گرفت .همچنین چون اغلب واجها را به درستی تولید میکردند ،پس نیازی نبود تا صداهای گفتاری
را به شکل مجزا همانند اختالل تولیدی با استفاده از نشانههای حرکتی آموزش داد .به همین دلیل رویکرد کلمات پایه انتخاب شد تا دانش
1
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واجی مراجع را افزایش داده و به او یاد دهد که چگونه برای تولید کلمات ،واجها در کنار یکدیگر قرار میگیرند تا تککلمات و گفتار پیوسته
تولید شود .این درمان برای کودکان  9ساله و باالتر مناسب است [5].مطالعات گروهی نشان داد که کودکان با اختالل واجی بیثبات در
طرحریزی توالی حرکات ظریف مشکل دارند] ،[18اما مراجع مشکل حرکتی خاصی در این حوزه نداشت .او میتوانست اغلب صداها و اشکال
هجایی را تولید کند و عملکردش در تقلید در مقایسه با گفتار خودانگیخته بهتر بود .به نظر میرسید که اختالل گفتاری او با ضعف دهانی-
][1 ،17
حرکتی ارتباطی نداشته باشد .مطالعات متعددی تایید کردهاند که در چنین شرایطی بهترین گزینه درمان رویکرد کلمات پایه میباشد.
 .2نحوه ارائه مداخله

جهت انتخاب مناسبترین مدل ارائه مداخله چندین فاکتور الزامی میباشد که رویکرد درمان ،درمان فردی یا گروهی بودن ،طول و تعداد
جلسات ،محل و طول دوره درمانی از جمله آنها میباشد .تشخیص مراجع با عنوان اختالل واجی بیثبات ،نحوه ارائه مداخله را مشخص و
برنامهریزی کرد.
مراجع هر هفته  9جلسه درمانی  1ساعته و در مجموع در طول  7هفته  14جلسهای درمانی داشت .جلسه درمانی فردی بود و خانواده نیز در
درمان نقش مهمی داشتند .والدین جلسه درمانی را مشاهده کرده و کلمات هدف را روزانه در منزل در سطح تککلمه تا جمله تمرین می-
کردند .پیگیری درمان در منزل سبب تسهیل تعمیم نتایج جلسات درمانی گردید .طبق تحقیقات متعدد مناسبترین حالت  8هفته درمانی
است و بیشتر کودکان در این فاصله زمانی به ثبات مناسبی میرسند و در غیر این صورت جهت رسیدن به ثبات بیشتر دوره درمانی  3ماهه
][5
ادامه مییابد.
 .0اهداف درمانی

اهداف بر پایه توانمندیهای شناختی ،تشخیص ،شدت ،تاریخچه مراجع و دادههای حاصل از ارزیابی تعیین گردید.
پیشآگهی :با توجه به اینکه مهارتهای زبانی و شناختی در محدوده طبیعی قرار داشته و هیچ مشکل جسمی و حسی وجود نداشت ،هدف
کاربردی برای مراجع گفتار بدون خطا بود.
اهداف بلندمدت (برای دوره درمان)
هدف کلی رویکرد کلمات پایه ایجاد ثبات و صحت تولید برای حداقل  52کلمه و تعمیم ثبات به کلمات درماننشده بود که در این مرحله از
مطالعه حاضر  62کلمه انتخاب گردید .رویکرد کلمات پایه از رویکردهای درمانی مورد استفاده در آپراکسی دوران کودکی متفاوت میباشد،
به عنوان مثال این رویکرد طرحریزی لحظهای 1کلمات را بدون استفاده از تقلید مستقیم مورد هدف قرار میدهد و از همان جلسه اول از
کلمات چندسیالبی استفاده میشود .در این رویکرد تمرکز درمان بیش از تولید صحیح ،تولید باثبات کلمات بوده و علت آن تاثیر منفی بی-
ثباتی بر کاهش وضوح گفتار کودک میباشد .در این گزارش موردی گفتار مراجع حتی برای اعضای خانوادهاش نیز ناواضح بود .همچنین او
از جانشینیهای متعددی استفاده میکرد که از نظر جایگاه ،شیوه و واکداری با صدای هدف متفاوت بود .در این حالت دیگر محققان
نتوانستند هیچ رویکرد تولیدی و یا تقابل واجی را به کار بگیرند که صداهای مجزا و یا الگوهای خطا را مورد هدف قرار دهد.
عدم بهبودی گفتار در مداخالت قبلی برای مراجع نشان داد که همانند مطالعات پیشین کودکان با اختالل واجی بیثبات به درمان تقابل
][17 ،12
واجی یا رویکرد سنتی تولید درمانی مقاوم میباشند.
اهداف کوتاهمدت (برای هر جلسه)
انتخاب هدف :قبل از شروع درمان ،لیست  62کلمه هدف توسط درمانگر با همکاری خانواده کودک انتخاب شد .کلمات میبایست برای
کودک عملکردی و پرکاربرد میبود ،همچون نام افراد ،مکانها ،غذاهای مورد عالقه ،کلمات کاربردی ،9نام اسباببازیها و بازیها .این
کلمات نه به دلیل شکل و ساختار کلمه بلکه به دلیل استفاده متداول کودک از آنها در ارتباط روزمره انتخاب شدند .لیست کلمات هدف
مطالعه حاضر در پیوست  1-1آمده است.
ایجاد بهترین تولید :در اولین جلسه  1ساعتی هر هفته 12 ،کلمه به صورت تصادفی از مجموعه کلمات هدف کودک انتخاب گردید .سپس
درمانگر کلمات هدف را صدا به صدا و با استفاده از نشانه و راهنماییهایی مانند تقطیع هجایی ،تقلید و تولید با نشانه به کودک آموزش داد.
اگر کلمه هدف به دلیل خطاهای رشدی به شکل صحیح تلفظ نمیشد ،باز هم پذیرفته میشد؛ به عبارت دیگر ،در صورتی که تولید صحیح
کلمه هدف ممکن نبود ،کلمه به همراه خطاهای رشدی قابل پذیرش بود.
تمرین :3دومین جلسه هر هفته روی کلمات هدف آن هفته تمرین شد .بازیها جهت برانگیختن تکرارهای بیشتری از هر کلمه مورد
استفاده قرار گرفت .محققان بیان کردند که میبایست حدود  122پاسخ در مدت  32دقیقه از گفتار کودک استخراج شود [92].همچنین در
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این مدت زمان خانواده یاد گرفت تا برانگیختن کلمه ،فیدبک دادن و کنترل تولیدات خودانگیخته کودک در محیط خانه را هدایت کند.
همچنین به خانواده تاکید شد که باید هر هفته فقط کلمات انتخابشده هدف درمان قرار بگیرد.
][91
درمان خطاها :به عقیده الهی 1کودکان همواره از علت درمان و هدف جلسات درمانی آگاه نیستند ؛ به عبارت دیگر ،میبایست درمانگر
هدف درمان ،ماهیت خطاهای کودک و روش اصالح خطاهای تولیدی را به طور ساده به کودکان تفهیم میکرد .در منزل نیز والدین
خطاهای کودک و علت تفاوت آنها را بیان میکردند .اگر کودک اشتباه تلفظ میکرد ،درمانگر/والدین تلفظ اشتباه کلمه را تقلید کرده و به
طور واضح توضیح میدادند که کلمه مربوطه از واژه هدف متفاوت است .درمانگر از کودک نمیخواست تا کلمه هدف را تقلید کند ،چون
تقلید یک طرحریزی واجی ارائه میدهد و کودکان با اختالل بیثبات میتوانند بدون نیاز به ایجاد طرحهای واجی خود برای کلمه از آن
استفاده کنند.
9
کنترل تولید باثبات  :در پایان جلسه دوم هر هفته ،کودک مجموعه کلمات آن هفته را  3بار تولید میکرد .هر کلمهای که با بهترین تولید و
ثبات  22درصد بیان میگردید ،از مجموعه کلمات هدف حذف میشد و کلمات بیثبات همچنان در لیست باقی میماند .ثبات قبل و بعد
درمان کلمات هدف در هر هفته در نمودار  1-1آمده است.
 .5روش تعمیم2
ایجاد تولید هدف در موقعیت کلینیکی الزاماً به معنی تولید صحیح آن کلمه در گفتار خودانگیخته و در موقعیتهای بیرون از کلینیک نیست.
رویکرد کلمات پایه در نتیجه تولیدات باثبات سبب ثبات سیستم واجی میشود .اگر تاثیر درمان به گزینههای درمانشده محدود باشد،
نشاندهنده آن است که درمان موثر نبوده است .در مطالعه کنونی درمانگر جهت کنترل تعمیم ،از پروب 4استفاده کرد و در هر جلسه از
کودک میخواست تا  12کلمه درماننشده را  3بار تولید کند .این کلمات درماننشده تغییر در سیستم واجی کودک را کنترل میکرد و سبب
افزایش ثبات در گفتار مراجع میشد .همچنین تعمیم به وسیله تمرین روزانه و بازخورد مناسب والدین در منزل افزایش یافت
 .6معیار ترخیص 5چیست؟

بر طبق مطالعات ،هر مداخله ای در گفتار و زبان ،سطح ترخیص متفاوتی دارد و مراجع را در مراحل متفاوتی ترخیص میکند [91].محققان
معتقد هستند رویکرد کلمات پایه میبایست بتواند ثبات و دقت تولیدی مراجع را بهبود داده ،الگوهای خطای غیررشدی را تبدیل به الگوی
رشدی کرده و الگوهای غیرطبیعی را از بین ببرد .برخی از کودکان برای رسیدن به سطح مناسب سنی به بیش از یک رویکرد درمانی نیاز
دارند ،به عنوان مثال داد و بارادفورد ( )9222موردی با گفتار بیثبات را گزارش کردند که در آن بعد از رسیدن به ثبات از درمان تقابل واجی
نیز استفاده کردند [1].در مطالعه حاضر مراجع در طول  7هفته  14جلسهای درمان 62 ،کلمه باثبات را یاد گرفت و با استفاده از آزمون
ارزیابی تشخیصی آوایی و واجی ،درصد بیثباتی از  63به  8درصد کاهش و دقت همخوانها افزایش یافت .بعد از درمان نیز بیشتر
جانشینیها باثبات شده بود ،به طوری که یا صدای صحیح و یا یک صدای دیگر را جایگزین میکرد و گفتار کودک دارای الگوهای خطای
رشدی بود و هیچ خطای غیررشدی وجود نداشت .بررسیهای تکمیلی نشان داد که با توجه به شرایط بهبودی و عالئم مراجع ،او به درمان
دیگری که ضمیمه رویکرد کلمات پایه باشد ،نیازی نداشت .همچنین در طی این رویکرد درمانی با توجه به افزایش خودآگاهی مراجع از
مهارتهای تولیدی ،توانمندی طرحریزی واجی برای کلمات درماننشده نیز بهبود یافت .الگوهای خطای کودک در مرحله قبل و بعد از
شروع درمان در جدول  1-1آورده شده است.
جدول  :9بررسی الگوهای خطای کودک
ردیف

فرآیندهای هجایی

فرآیندهای جانشینی (جایگاه ،شیوه ،واکداری)

قبل درمان

حذف همخوان پایانی
حذف هجای بدون تکیه
حذف یا سادهسازی خوشه همخوانی
قلب
همگونی

پیشینشدگی
پسینشدگی
انسدادیشدگی
جانشینی چاکنایی

بعد درمان

حذف هجای بدون تکیه
حذف یا سادهسازی خوشه همخوانی

-

1

Leahy
Monitoring Consistent Production
3
Generalization
4
Probe
5
Discharge Criteria
2
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 .7اثر بخشی درمان را چگونه ارزیابی کنیم؟
پایه1

و توانمندی او
تاثیر هر مداخله باید کنترل و تعیین گردد .برای ارزیابی تاثیر رویکرد کلمات پایه برای مراجع نیاز بود تا درمانگر در ابتدا
را قبل از درمان بیثباتی مشخص کند .سپس درمان با رویکرد کلمات پایه به مدت  14جلسه به کار گرفته شد و در مرحله بعدی و پس از
دریافت مداخله دوباره توسط همان گزینههایی که قبل از شروع درمان انجام شده بود ،ارزیابی شد .در انتهای ارزیابی مشخص شد که
تغییرات مربوط به ثبات و دقت تولیدی ،واقعی بوده و تصادفی نمیباشد .پس از اجرای رویکرد درمانی در یک دوره کوتاه  7هفتهای ،شاهد
بهبود قابل توجهی در مهارتهای تولیدی-واجی و وضوح گفتار در مراجع بودیم که گزارش مختصری از آن در مطالعه حاضر بررسی شد.
ارزیابی انتهای درمان نشان داد که بیثباتی از  63به  8درصد کاهش یافته و وضوح گفتار بر طبق مقیاس شرایبرگ از  54به  22درصد
رسیده و درصد همخوانهای صحیح از  86به  122درصد افزایش یافته است .ارزیابی با استفاده از تست وپمن نشانگر افزایش توانمندی-
های تمییز شنیداری از  65به  25درصد بود که همه یافتهها در جدول  9-1آورده شده است.
جدول  :3ارزیابی شاخصهای اختالل قبل و بعد از درمان
گزینههای ارزیابیشده

قبل درمان

بعد درمان

تمییز شنیداری وپمن

 65درصد

 25درصد

PCC

 86درصد

 122درصد

PVC

 122درصد

 122درصد

وضوح گفتار (شرایبرگ)

 54درصد

 22درصد

ثبات در DEAP

 37درصد

 29درصد

بیثباتی

 63درصد

 8درصد

بحث
طبیعی متمایز بوده و به علل
اختالل واجی بیثبات توسط خطاهای گفتاری بیثبات مشخص میگردد که این خطاها از
متفاوتی به وجود میآید [13].بیثباتی با انواع خطاهای چندگانه و تغییرات غیرقابل پیشبینی در واجهای متعدد تشخیص داده میشود و
نشاندهنده عدم سیستم واجی ثابت و مشکالت فراگیر در پردازش گفتار میباشد] .[93-94اختالل واجی بیثبات سبب تاثیر منفی بر یادگیری
صداهای گفتاری و محدودیت در خزانه واجی میگردد] .[16 ،99اختالل رشدی گفتار توسط فرضیههای مختلفی همچون روانشناسی ،روان-
زبانشناسی ،زبانشناسی و پزشکی توصیف میگردد؛ بنابراین تاکنون هر یک از پژوهشگران آن را از جنبه تخصصی خود ارزیابی کرده و
پروتکلهای ارزیابی متفاوتی را برای تشخیص افتراقی مطرح کردهاند .به عبارت دیگر ،هر یک از تکنیکهای درمانی منعکسکننده
تئوریها و نقایص زیرپایه مختلفی برای اختالالت گفتاری میباشد] .[95-96به عقیده محققین ،دادههای ارزیابی برای تشخیص نقص پایهای
اختالل گفتاری و طراحی برنامه درمانی موثر ،سودمند میباشد .درمان کلمات پایه بر نقص پایهای در زنجیره پردازش گفتاری 3تاکید می-
کند و این زنجیره برای تولید صحیح طرح واجی کلمات ضروری میباشد].[13
این مورد به دالیل زیر گزارش شده است :با توجه به اینکه موارد گزارششده در دنیا محدود میباشد و تاکنون در ایران تنها یک مطالعه
گزارش گردیده که در آن کودکان مبتال به سندروم داون آموزشپذیر مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین این مطالعه به طور خاص بر
تشخیص اختالل واجی بیثبات و ماهیت و مراحل درمانی رویکرد کلمات پایه با استفاده از مدل حل مشکل بالینی پرداخته است .با توجه به
اینکه وضوح پایین گفتار سبب مشکالت ارتباطی در مراجع میگردد و از سوی دیگر ،نظر به نگرانی و اضطراب کودک و خانواده ،بررسی و
درمان گفتار هدف اصلی پژوهش قرار گرفته بود ،لذا به دلیل پیشینه وضوح پایین گفتار و خطاهای غیررشدی گفتار ،ارجاع به شنواییشناس
در اولویت ارزیابی قرار گرفت .پس از تایید طبیعی بودن محدوده شنوایی ،اقدامات درمانی در طول  7هفته انجام گردید .با توجه به جمع-
بندی عالئم اختالل واجی بیثبات مشخص گردید و این تشخیص توسط دیگر گزینهها مثل خزانه واجی و مهارتهای انتخاب واژگان4
سالم ،واژگان بیانی محدود و عملکرد ضعیف در قضاوت توالی واجها تایید شد [5].تحلیل دادههای ارزیابی برای پاسخ به  7سوال درمانی
مورد استفاده قرار گرفت ک ه عبارت بود از :نیاز به انجام درمان ،نحوه ارائه خدمات درمانی ،تشخیص افتراقی ،اهداف مداخله ،تعمیم نتایج
تغییرپذیری9

1

Baseline
Variability
Speech-processing Chain
4
Lexical Decision
2
3
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درمان ،معیار ترخیص ،ارزیابی تاثیر و اثربخشی درمان .با توجه به عالئم و شرایط مراجع ،درمان به وسیله رویکرد کلمات پایه بهترین
انتخاب درمانی در این موقعیت بود و هدف اصلی آن افزایش زودهنگام وضوح و دقت و ثبات گفتار بوده که در مدت  7هفته درمانی با
رویکرد کلمات پایه میسر شد .اگرچه پژوهشگر از این تکنیک مستقیماً جهت طراحی کلمات پرکاربرد کودک استفاده کرد ،ولی برای رسیدن
به این هدف درمانی اهداف دیگری نیز مد نظر قرار گرفت که از مهمترین آنها میتوان به ترکیب واجی ،توجه شنیداری متمرکز و اهداف
حرکتی و دهانی-حرکتی اشاره کرد.
نتایج ارزیابی قبل و بعد از درمان با رویکرد کلمات پایه در این نمونه ،نتایج مطالعات داد و همکاران ( )1282را تایید کرد و نشان داد برای
مراجعی با گفتار بیثبات که پس از انجام  8ماه درمانهای واجی وضوح گفتار تغییری نداشت ،رویکرد کلمات پایه در طول  9ماه توانست
ثبات تولیدی را افزایش دهد [6].مطالعه حاضر با نتایج مطالعه داد و همکاران ( )1224همسو بود که با استفاده از رویکرد کلمات پایه بر روی
کودکان مبتال به سندرم داون با گفتار بیثبات نشان دادند که ثبات تولیدی افزایش و خطاهای واجی غیررشدی پس از درمان کاهش می-
یابد [4].مک اینتوش 1و داد ( )9228با بررسی  3مورد با گفتار بدون وضوح و اختالل واجی بیثبات ،به این نتیجه رسیدند که رویکرد کلمات
پایه برای هر سه مورد موثر بوده و با استفاده از این روش وضوح و دقت و ثبات تولیدی افزایش مییابد که مطابق با نتایج مطالعه حاضر
میباشد [7].در مطالعهای داد و همکاران ( )9226به بررسی و درمان با استفاده از رویکرد کلمات پایه در کودکی با  88درصد بیثباتی و
اختالل همراه بیشفعالی و کمتوجهی 9پرداختند که به درمانهای واجی مقاوم بود .نتایج نشان داد این روش در مدت  8هفته درمانی
کودک را به کفایت تولیدی مطلوب و بهبود دانش واجی رسانده است که یافتههای مطالعه حاضر موید این مطلب میباشد [5].نتایج مطالعه
حاضر با در پژوهشی که در ایران انجام گرفته همسو میباشد که در آن  4کودک مبتال به سندروم داون  7-11ساله جهت بررسی اثربخشی
][12
روش درمانی واژگان پایه مورد مداخله قرار گرفتند .نتایج بررسیها نشان از تاثیر روش درمانی در افزایش ثبات تولیدی داشت.
نتیجهگیری
گزارش حاضر بر روی کودکی با اختالل واجی بیثبات به همراه نقایصی در ترکیب واجی تمرکز داشت .تشخیص و درمان اختالالت واجی
بی ثبات با استفاده از رویکرد کلمات پایه و همچنین نظر به تاثیر زودهنگام و شگرف آن بر وضوح گفتار بسیار حائز اهمیت میباشد .از
عالئم شاخص این اختالل بیثباتی خطاهای گفتاری بود و نتایج ارزیابیهای انتهای درمانی نشان داد که رویکرد کلمات پایه با تاکید بر
طرحریزی کل کلمه سبب بهبودی وضوح و دقت گفتار گردیده که برای مراجع سودمند بوده و در مدت زمان کوتاهی او را به کفایت
تولیدی مناسبی رسانده است .با توجه به نتایج مطالعه حاضر و بهبود مراجع مبنی بر تاثیر رویکرد کلمات پایه ،مطالعات گستردهتر جهت
اطمینان از اثربخشی رویکرد درمانی کلمات پایه در افزایش ثبات و صحت تولیدی و افزایش وضوح گفتار و تواناییهای واجی در زبانهای
دیگر و در نمونههای بیشتر پیشنهاد میگردد .از جمله محدودیتهای گزارش حاضر استفاده از ارزیابیهای غیررسمی در بررسی حیطههای
مختلف اختالالت گفتار و زبان بود .آزمونهای استانداردشده برای ارزیابی اختالالت گفتار و زبان به ویژه برای کودکان در ایران محدود
میباشد ،به همین دلیل در مطالعه کنونی به ناچار از ارزیابیهای غیررسمی استفاده شد؛ لذا اهمیت طراحی و بومیسازی آزمونها در این
حیطه نیز مشهود میباشد.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از مراجع و خانواده او به خاطر بردباری ،عالقه ایشان و صرف زمان برای انجام مطالعه حاضر تشکر و قدردانی میگردد.
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