
عوامل موثر در رشد

گفتار و زبان

اگرچه نحوه رشد و تکامل گفتار و زبان در همه کودکان

یکسان است ولی باید توجه داشت بین افراد مختلف

در سرعت رشد و تکامل، تعداد و کیفیت کلمه ها، و
صحت تلفظ آن ها در هر سن تفاوت های زیادی وجود

دارد. این تفاوت ها به وجود و تعامل برخی عامل ها
بستگی دارند از جمله:

جنس

میانگین سنی دخترها در شروع گفتار در مقایسه با

پسرها چندماه زودتر است و به دنبال آن رشد طبیعی

گفتار در دخترها سرعت بیشتری دارد و زودتر تکامل
می یابد.

هوش

عامل بسیار مهمی است که می تواند رشد گفتار و زبان

را تحت تاثیر قرار دهد. با این حال هر کودکی که در
سال های اولیه نتواند متناسب با سن خودش صحبت

کند ضرورتا ناتوانی هوشی ندارد.

رشد جسمی و سالمت کودک

 رشد کودک در مهارت استفاده از دست ها، راه رفتن و
گفتار به بلوغ جسمی او نیز بستگی دارد. کودکی که
بیشتر وقت ها بیمار است و همیشه در رختخواب به

سر میبرد یا به هر صورت دارای ناتوانی جسمی است
در بسیاری از مهارت ها از جمله گفتار عقب می ماند.

وضعیت اجتماعی – اقتصادی

میزان رشد واژگان در کودکانی که از خانواده های مرفه و

دارای امکانات بیشتری هستند چندماه جلوتر از دیگر

بچه ها می باشد. مساعد بودن وضعیت اقتصادی و

اجتماعی پدر و مادر باعث می شود که کودک برای

یادگیری بیشتر مفاهیم و آموزش در سطح باالتر از

زمینه مناسب تری برخوردار باشد.

موقعیت عاطفی

وجود یک محیط مساعد از نظر عاطفی و روحی که با

امنیت کافی و آرامش همراه باشد برای رشد گفتار و

زبان کودک ضروری است. اگر محیط زندگی کودک پر از

تنش و اضطراب باشد احساس عدم امنیت و آرامش

در او ایجاد می شود و رشد و گفتار و زبان را با تاخیر و
ناروانی مواجه میسازد.

محیط خانوادگی

در مسیر رشد گفتار و زبان کودک اگر پاسخ های افراد
خانواده تشویق کننده باشد، شکل گیری کالم سرعت
پیدا می کند. گاهی رفتارهای غلط والدین که باعث

لوس شدن کودک می شود رشد و تکامل گفتار را کند

می کند.

دو زبانه بودن
دو زبانه بودن در برخی کودکان مشکالتی را فراهم
می کند. زمانی که کودک در معرض زبان آموزی قرار

دارد و هنوز یک زبان به طور کامل شکل نگرفته،
مجبور است به زبان دوم نیز فکر کند و همزمان

تفکرش را در ۲ قالب متفاوت قرار دهد؛ از آن جایی

که واژگان دو زبان نیز با یکدیگر متفاوتند کودک در
استفاده از این واژه ها دچار تعارض و تردید می شود و

در نتیجه یا به صورت اشتباه از آن استفاده می کند و
یا برای اجتناب از اشتباه اصال واژه ای را به زبان

نمی آورد. کودکانی نیز هستند که در سنین زبان آموزی

دو زبان را باهم یاد می گیرند و هیچ مشکلی نیز پیدا
نمی کنند. دلیل این تفاوت را می توان در میزان هوش

این کودکان و طرز برخورد والدین و اطرافیان و نیز

عالقه و استعداد خود کودک نسبت به آموزش و

یادگیری زبان دوم دانست.

اختالل های عضوی

اختالل های عضوی در روند رشد گفتار تاثیر منفی

دارند، از جمله بیماری های عضالنی و استخوانی

(مانند ضایعات فکی، دندانی، فلج ها)، نقص حسی
(در حوزه های شنوایی، بینایی، لمسی)، اختالل های
وراثتی(مانند سندروم داون)،بیماری های قبل – حین و

بعد تولد (مانند یرقان، سرخچه، عفونت)، بیماری های

طوالنی مدت. کودکی که مشکل شنوایی دارد

شاخص های رشد طبیعی گفتار و زبان را به خاطر

نقصی که دارد دیرتر از همساالن خود به دست

می آورد و گاه ناچار است با توجه به شدت مشکلی که

دارد از وسایل کمک شنیداری مثل سمعک استفاده
کند و در موارد شدید تحت عمل جراحی (کاشت

حلزون) قرار گیرد. 

برگرفته از کتاب :
نکته های آموزشی در درمان کودکانی که

روان صحبت نمی کنند
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