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 چكيده

و مطالعات اصيل بدون آگاهي از پيشينه تحقيقات،:مقدمه ن غيرممكن انجام طرح هاي پژوهشي دسترسـي بـه نتـايج ايـن. مايـد مـي

و سـطح پـژوهش هـاي علمـي را ارتقـاء مـي بخـشد مطالعات زمينه را براي استفاده صحيح از اين منابع فراهم مي  پايـان نامـه هـاي. آورد

و كـاربردي دارنـد(تحصيلي به عنوان شاخص تحقيقات دانشگاهي  م بـه دليـل ضـعف نظـا) با تمام اهميتي كه در پيشبرد مطالعات نظري

مجموعه موضوعي حاضر به عنوان بخشي از نتايج يك طرح پژوهشي ميداني بر آن اسـت تـا. ماننداطالع رساني دانشگاهي، ناشناخته مي

و زبانشناسي پرداخته، در پايـان نيـز تحليلـي 145به معرفي   پايان نامه تحصيلي مرتبط با عالئق زباني مشترك گفتار درماني، روان شناسي

.هاي خود ارائه مي نمايد صوري از يافته

دو:هاژهواكليد  زبانگي گفتار درماني، پايان نامه هاي تحصيلي، زبان پريشي، زبان آموزي كودك،

 مقدمه
و محتوا در طول و ذهن انسان، از حيث صورت مطالعه زبان

اين دو پديده. تاريخ براي بشر پيوسته شگفتي آفرين بوده است 
و بـي انتهـايي به سبب مشخـصات برجـسته  زايـايي، پويـايي

و خلـق  مشترك خود، انسان ها را در شناسايي جهـان هـستي
و ذهني بسياري ياري كرده اسـت  در عـين حـال،. عوالم عيني

و مغز تاكنون به شيوه هاي مختلفـي انجـام  مطالعه رابطه زبان
دو،گرفته  شـناخته به طور كامل براي صاحبنظران ماهيت اين

.شده نيست
راي كه پايان نامه موضوع هاي ارائه شده در مجموعه حاضـر

با به هم پيوند مي  دهد، بحث آسيب شناسي زبان يا ارتباط زبان
و آسيب زبان. ذهن است  مي شناسي باليني تـوان شناسي زبان را

)(neurolinguistics شــاخه اي از دانــش عــصب شناســي زبــان

و اخـتالالت)aphasia( دانست كه به مطالعه انواع زبان پريشي
ميأزباني با منش شناسي زبان در معني آسيب).1(پردازد عصبي

يا وسيع كلمه به كليه اختالالتي گفته مي  شود كه به طور كامل
ناقص مانع از يادگيري زبان شده يا پـس از يـادگيري مـانع از 

.بهره برداري مطلوب از آن مي شود
و زبان پريشي نيز نوعي درهم ريختگي يا اخـتال ل در نظـم

و بيـاني جريان طبيعي زبان است كه آثار آن در وجـوه ادراكـي
و به صورت نابساماني  هاي چهارگانه ظاهر هايي در مهارت زبان

هاي مرتبط با جنبه توليدي زبان كـه شـامل نابساماني(شود مي
و نابـساماني مربـوط  و نوشتن شده بروز اشكال در سخن گفتن

و به جنبه ادراكي يا دريافت  ي زبان كه شامل اخـتالالت شـنيدن
.)گردد خواندن مي

هـاي بـساماني اگر موضوع بررسي در آسيب شناسي زبان، نا
ـ رشــدي   زبــاني دوران كــودكي باشــد، اخــتالل زبــاني

)Developemental Language Disorder(ــان ــهو چنــ چــ
و يـا بيمـاري نابساماني هـاي هاي زباني ناشي از ضايعه مغـزي
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و تابستان/1شماره/3سال/پژوهش در علوم توانبخشي 94 86بهار

.زبان پريشي اكتسابي ناميده مي شودعصبي باشد،
البته رفتار افراد زبان پريش نيز بسته به يـك يـا چنـد زبانـه

و پـاره  و شـدت آسـيب اي از بودن آنها، ناحيه آسيب ديده مغز
بـه. هـاي متفـاوتي ظـاهر شـود تواند به گونه عوامل فردي مي 

و ماهيـت آن هنـوز پرسـش  هـاي عالوه در زمينه زبان پريشي
ق :كه ابل طرح است از جمله اينزيادي

 زبـاني تنهاآيا زبان پريشي يك اختالل شناختي يا اختالل-
 است؟

اي يـك بعـدي اسـت يـا داراي عالئـم عمـومي آيا پديده-
و پرسشهايي از اين دست  ).1(چندگانه؟

و تميز جنبه و زبان براي تشخيص هـاي آسيب شناس گفتار
ر  و مختلف درمان، نخست بايـد بـا رونـد طبيعـي شـد، تحـول

و عملكـرد صـحيح زبـان را  و زبان آشنايي داشته تكامل گفتار
و زبـان از دانـش اين. بداند جاست كه آسـيب شناسـان گفتـار
در شناسي به عنوان يكي از شاخص زبان و معيارهـاي مهـم هـا

).2(هاي ارتباط استفاده مي كنند بررسي نابساماني
و عـصب هاي آسـيب شناسـي زبـ به طور كلي در بررسي ان

در هـدف نخـست: شناسي زبان دو هدف اصلي مد نظر اسـت 
و بازنمايي زبـان  و شيوه يادگيري و مغز بررسي رابطه بين زبان

ت  و و محـك زدن نظريـهأدر مغز براي اهداف علمي هـاي ييـد
هاي نظري موجود در باب ماهيت زبان انسان زباني يا رد زمينه 

و مطــرح مــي  و در هــدف ديگــر بررســي ارزيــابي شــود
كارهاي درماني براي فـرد هاي زباني براي كشف راه ناهنجاري

.داراي اختالل زباني است
شناســان زبــان كــه در از ديگــر مــسائل مــورد عالقــه روان

تـوان بـه موضـوع مجموعه حاضر نيز مورد نظر بوده است، مي 
و همچنين پديده دوزبانگي اشاره كرد  زبان. زبان آموزي كودك

ز  و چه در زبان دوم يك فرآيند يادگيري آموزي چه در بان اول
و خالق است .پيچيده
و مغز تحقيقات نشان داده اند كه هر يك از دو زبان در ذهن

و عـصبي اسـت فرد، داراي واقعيت روان  بـه عـالوه. شـناختي
و پـرورش اسـتعدادهاي دوزبانگي مـي  توانـد در سـاختار ذهـن

.كودك نقش مهمي داشته باشد

مي پديدة دوزبانگي بايد بين سـه نـوع تحليـل در بررسي عل
و دوزبانگي تميز قائل شـد  تحليـل: مختلف درباره ماهيت زبان

و تحليل عصب شناختي، تحليل روان زبان شناختي شناختي زبان
كيفيت دوزبانگي را نيز درافراد مختلف مي توان بـه چنـد. زبان

: جهت بررسي كرد
ان در ذهـن فـرد ميزان استقالل يـا همبـستگي دو زبـ-1

و مفهوم شناسي(دوزبانه  .)از لحاظ معناشناختي
و جداسـازي دو زبـان از لحـاظ-2  توانايي تفكيك پـذيري

و دستوري .ساختاري در سطوح آوايي، واژگاني
و رسـيدن بـه-3  توانايي انديشيدن به هر يك از دو زبـان

و ابزار تنظـيم مرحله زبان دروني به عنوان تكيه گاه انديشه
).1(رفتار در دوران رشد 

و پژوهش هاي صورت گرفته بـا موضـوع رابطـه زبـان، تفكـر
-مـي. حافظه نيز در اين مجموعه مورد توجه قرار گرفته اسـت 

دانيم كه قسمت عمده اطالعاتي كه در حافظه خـود نگهـداري
كنيم صورت كالمي دارد؛ يعني در قالب جمالت زبان ضبط مي

كن(شودو نگهداري مي  ،)Baddeley( يـد بـه مـدل بـدلي نگـاه
و فراموش كـردن آنهـا بـا در نتيجهو) 1986  به خاطر سپردن

به همين دليـل زبـان يكـي از عوامـل. ساخت زبان رابطه دارد
و كار حافظه محسوب مي .شودمهم در ساخت

و زبان بـا فـراهم آوردن ابـزاري بـراي طبقـه بنـدي اشـياء
و همچنين با قـراردادن كلمـه پديده و ها  بـه جـاي خـود شـئ

انعكاس دقيـق مشخـصات شـئ در كلمـه، يكـي از مهمتـرين
امكاناتي است كه مغز در اختيار دارد تا بتواند يك جهان دروني 

در اين نظام. اي كالمي خلق كند يا به تعبيري يك نظام حافظه 
و چگونگي روابـط آنهـا بـا هـم بندي داده اي، سازمان حافظه ها

و پديده براساس مشخصات معني شن  و مفهومي اشياء و اختي ها
از. شود روابطشان تنظيم مي  لذا اين بازنمـايي در سـاختار خـود

و در نتيجه از روابط كالمي در خالل مراحل رشـد  كاربرد زبان
در. پذيرد تأثير مي  يكي از مشخصات اين بازنمايي، تنظيم رفتار

).3(كودك است 
مـسائل«زمينـه خوشبختانه در ايران مطالعـات متنـوعي در

و زبان شناسـي  در» زباني مشترك گفتار درماني، روان شناسي
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و تابستان/1شماره/3سال/پژوهش در علوم توانبخشي 8695 بهار

و سخنراني با وجـود. ها صورت گرفته است قالب كتب، مقاالت
هاي ايـن حـوزه در قالـب پايـان اين، بخش شاياني از پژوهش 

هاي تحصيلي به انجام رسيده كـه بـه دليـل ضـعف نظـام نامه
.اند خته مانده ناشنااغلباطالع رساني دانشگاهي، 

تواند پيشبرد تحقيقات بديهي است عدم معرفي اين منابع مي
و هزينـه هـاي  تخصصي در اين زمينه را با ركود مواجـه كنـد

و معنوي قابل مالحظه اي را به دنبال داشته باشد .مادي
به عنـوان بخـشي از نتـايج يـك(مجموعة موضوعي حاضر

و چكيده نويسي پايان نامه طرح پژوهشي گردآور()طرح پژوهشي ميداني  هـايي
و آزاد كشور، معاونـت پژوهـشي دانـشگاه بيرجنـد، زبان )1382شناختي دانشگاه هاي دولتي

و بـه معرفـي  145گام نخستي است در جهت رفع اين نقـص
و آزاد19پايان نامـه تحـصيلي از  مركزآمـوزش عـالي دولتـي

از( و مطالعـات فرهنگـي، پژوهـشگ: مراكز آموزش عالي مورد نظر عبارتند اه علـوم انـساني
دانشگاه هاي اصفهان، تربيت مدرس، تربيت معلم، تهران، شـهيد بهـشتي، شـيراز، عالمـه 
و تـوان بخـشي، علـوم پزشـكي ايـران، علـوم پزشـكي تهـران،  طباطبايي، علوم بهزيستي
و همچنـين دانـشگاه هـاي آزاد اسـالمي واحـد تبريـز، تهـران مركـزي،  فردوسـي مـشهد

و تحقيقات، كرج، گرمسار خوراس ايـن. پـردازد مورد نظر مي)گان، رودهن، علوم
 گروه آموزشـي6 در 1384 الي 1347رساله ها در فاصله زماني 

شناسي همگاني، روانشناسي، علـوم تربيتـي، گفتار درماني، زبان
و آموزش زبان انگليسي ارائه شده . اند آموزش زبان فارسي

و تنظيم اين اطالعات، شايان ذكر است كه در انتخا بيشترب
و لـذا رويكردهاي زبان  و نظري مورد توجه بـوده انـد شناختي

.هاي درماني در اينجا نيامده است پژوهش
 به عالوه با وجودي كـه عمـده اطالعـات معرفـي شـده در ايـن
 مجموعه از طريق مراجعه مـستقيم بـه كتابخانـه هـاي دانـشگاهي
گردآوري شده اسـت، بـه منظـور اطمينـان بيـشتر، كليـه پـژوهش

و به ويژه اطالعـات منـدرج نامه هاي داخلي دانشگاه هاي مورد نظر
و مدارك علمي ايران  با علـم بـه(در فصل نامه هاي مركز اطالعات

و ضعف نسبي آنها .اندبه دقت مورد بازبيني قرار گرفته) محدوديت
ود فضا از آوردن مشخصات كامـل در اين مقاله به علت كمب

تواننـد بـا مكاتبـه بـا اين آثـار معـذوريم امـا عالقمنـدان مـي 
.ها دست يابندايان نامهپنويسندگان به فهرست كامل اين 

و تعـداد پايـان(هامعرفي پايان نامه آن نامـهدر اين قسمت فقط عنـاوين در هـاي
و ول مقاله مي با ارجاع به آدرس نويسنده مسئ. گردند حيطه ذكر مي  تـوان از عنـوان، محـل
.)نامه اطالع حاصل نمودو ساير جزئيات مربوط به هر پايان نامه سال انجام پايان

و زبانتحليل زبان)1  شناختي آسيب هاي گفتار
) پايان نامه5():لكنت(نارواني گفتار)1-1
. اختالالت زباني)1-2
) پايان نامه8(: زبان پريشي) الف-1-2
) پايان نامه2(: نارسا خواني)ب-1-2
) پايان نامه1(): آسيب ويژه زبان(SLI)ج-1-2

 مطالعه زباني جمعيت هاي آسيب ديده)2
) پايان نامه10(:عقب ماندگي ذهني)2-1
) پايان نامه10(:كم شنوايي)2-2
) پايان نامه1(: نابينايي)2-3
) پايان نامه2(:محروميت محيطي)2-4

و زبان)3  رشد طبيعي گفتار
) پايان نامه10(: رشد آوايي)3-1
) پايان نامه13(: رشد واژگاني)3-2
و نحوي)3-3 ) پايان نامه18(: رشد صرفي
) پايان نامه1(: رشد معنايي)3-4
) پايان نامه2(: رشد كاربرد شناختي)3-5
و زبان)3-6 ) پايان نامه6(:رشد كلي گفتار
) پايان نامه8(:و مهارت هاي وابستهرشد خواندن)3-7
) پايان نامه4(:كليات)3-8

 پديده دوزبانگي–4
و نحو(دستور)4-1 ) پايان نامه4():صرف
و پيشرفت تحصيلي)4-2 ) پايان نامه16(: دوزبانگي
) پايان نامه2(:معناشناسي)4-3
(آوا شناسي)4-4 ) پايان نامه2:

و پژوهش–5 :اي بنياديه مباحث نظري
و درك گفتار)5-1 (توليد ) پايان نامه6:
و فرازبــاني)5-2 (مفــاهيم روانــشناسي زبــان، آواشــناختي :13

)نامه پايان
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 بحث
هاي داخلي انجـام شـده در با نگرش كلي به عناوين پايان نامه

و«زمينة  مسائل زبـاني مـشترك گفتـار درمـاني، روانـشناسي
و توان چنين گفـتمي» زبانشناسي كـه بـا وجـود محـدوديت

 شمـسي،70هاي اين حوزه تا پيش از دهـة پراكندگي پژوهش 
شواهد گوياي آن است كه اين روند مطالعـاتي در خـالل دهـة

و كيفي به طور چـشمگيري رو بـه بهبـود  گذشته از نظر كمي
.داشته است

در. ادعاسـت ها نيز مؤيـد ايـن در نمودار شده اطالعات ارائه
در32 در مجمــوع 1347-70ســالهاي  رســاله در ايــن زمينــه

 آمـار بر اساسكهآن هاي آموزشي ذيربط ارائه شده، حال گروه
 رساله رسـيده 113 به 1371-84هاي رقم در سال موجود، اين

.) فقره متعلق به مقطع دكتري است3(است
ـ موضـوعي اطالعـات منـدرج نـشان نتايج تحليـل آمـاري

ط مي و زبـان بـا دهد كه بررسي رشد 31( مـورد60بيعي گفتار
از،هاي صورت گرفته قرار داشته در صدر پژوهش) درصد  پـس

، مطالعــة زبــاني)درصــد16(آن بــه ترتيــب پديــدة دوزبــانگي
و(هاي آسيب ديـده جمعيت ، ...)ماننـد عقـب مانـدگي ذهنـي
و پژوهش و بنيادي شـناختي تحليل زبـان در نهايت هاي نظري
و آسيب و( زبان هاي گفتار هـاي بعـدي در رده ...) مانند لكنـت

. قرار دارند
نمـودار شـماره(در تحليل تفكيكي هر يك از عناوين مذكور

و زبـان«بايد گفت كه در حوزة)2 ، بـه»رشـد طبيعـي گفتـار
و نحوي كودك با در) درصـد13( مـورد18ترتيب رشد صرفي

و پـس از آن، رشـد واژگـان 9(يرأس اين مطالعـات قـرار دارد
و مهارتهاي وابسته)درصد7(، رشد آوايي)درصد ، رشد خواندن

و زبـان)درصد6( ، رشـد كـاربرد)درصـد4(، رشد كلـي گفتـار
و در) درصد1هر كدام( رشد معنايي در نهايت شناختي كودك

مي جايگاه .گيرند هاي بعدي قرار
نيـز مـسائل» پديـدة دو زبـانگي«در پژوهشهاي مرتبط بـا

با  در صـدر) درصـد11( مـورد16 پيشرفت تحصيلي با مرتبط
و پژوهش و پس از آن مطالعات صرفي هاي اين دسته قرار دارد

و معنـايي  و سرانجام مـسائل آوايـي نحوي مرتبط با دوزبانگي

. مربوط به اين پديده را شامل شده است
هـاي، پژوهش»مطالعة زباني جمعيت هاي آسيب ديده« در

و عقب مانـدگي ذهنـي مربوط به كم شنواي   سـندرم بيـشتر(ي
و محروميـت محيطـي هـر7با) داون و سپس نابينـايي  درصد

.هاي بعدي قرار دارند درصد در رتبه1كدام با
و«در مطالعات مربوط به تحليل زبانشناختي آسيبهاي گفتـار

و پـس از آن،6نيز، تحقيقات زبـان پريـشي بـا» زبان  درصـد
وو نارسا خـو) درصد4(لكنت را) درصـد1هـر كـدام(SLIاني

. شود شامل مي
هـاي زبـان اين پژوهشها به ترتيـب بـسامد وقـوع در رشـته

، آموزش) درصد31(، گفتار درماني) درصد49(شناسي همگاني 
، علوم تربيتـي) درصد5( شناسي، روان) درصد8( زبان انگليسي

ـ به انجام رسيده) درصد3(و آموزش زبان فارسي) درصد4( د ان
).3نمودار(

 رساله بـه ترجمـه7 پايان نامه ارائه شده، 145در مجموع از
و  پايـان نامـه نيـز بـه تـدوين2متون مرتبط اختـصاص دارد

. اند هاي ذيربط پرداخته هاي توصيفي در حوزه فرهنگ
مي نتايج بررسي  درصـد از تحقيقـات10دهـد كـه ها نشان

و بـوده) در زمـاني(انجام شده از نوع طولي و مـابقي، عرضـي
ميگاهي . شوند توصيفي محسوب

اي هـا نيـز بـه روش مقايـسه درصـد از رسـاله45همچنين
.اند صورت گرفته

هاي ايـن حـوزه نكته قابل توجه ديگري كه از بررسي رساله
و برمي آيد آن است كه پيشينه مطالعـاتي ايـن حـوزه از سـابقه

مي قدمت قابل مالحظه  چنين سير تكاملهم. باشد اي برخوردار
و معادل واژه در سازي  سـال گذشـته35گزيني در ايـن زمينـه

و اميدبخش بوده است؛ هرچند كـه بايـد متـذكر شـد بـا مثبت
هـاي مطالعـاتي، ميـزان توجه كافي بـه برخـي از حـوزه وجود

ها بـسيار نـاچيز بـه هاي زباني در بعضي ديگر از زمينه پژوهش
مي. رسد نظر مي  ،)آسيب زباني ويـژه(SLI به تواناز آن جمله

زبان پريشي در كودكـان، اخـتالالت توليـد، مطالعـة زبـان در
و نيز سـندروم  از نابينايان، محروميت محيطي هـاي نافـذ رشـد

و  جمله اوتيسم، بيماري هاي نورولوژيك، رشـد طبيعـي گفتـار
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مشترك زبان مسائلهي در زمينيها پايان نامه و همكاران   محمد امين ناصح

و تابستان/1شماره/3سال/پژوهش در علوم توانبخشي 8697 بهار

و معنايي زبان در حوزه به دليل گستردگي(هاي كاربرد شناختي
ع  و نيز در نهايـتو) دم وجود ابزارهاي استاندارد ارزيابي حيطه

رود با درك بررسي دوزبانگي در كودكان اشاره كرد كه اميد مي 
تـري بـه گيري مناسـب هاي آتي با جهت اين موضوع، پژوهش 

. ها سوق داده شودسمت اين حوزه

باشد كه مجموعـه موضـوعي حاضـر بتوانـد ضـمن بازنمـايي
و نه مناسب هاي صورت گرفته، زمي تالش تـري را بـراي بـسط

غناي تحقيقات تخصصي در اين عرصه فراهم آورده، راهنمايي 
و پژوهشگران باشد .كارآمد جهت استفاده استادان، دانشجويان

و گفتاردرماني بر اساس سال دفاع نامه توزيع پايان.1نمودار  هاي حوزه روانشناسي زبان
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و گفتاردرماني بر اساس موضوعهاي حوزه نامه پايان.2نمودار  روانشناسي زبان
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زمسائلهي در زمينيها پايان نامه و همكاران بان مشترك  محمد امين ناصح

و تابستان/1شماره/3سال/پژوهش در علوم توانبخشي 98 86بهار

و گفتاردرماني بر اساس نامه پايان.3نمودار  رشته تحصيلي هاي حوزه روانشناسي زبان
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A List of Linguistic Theses on Speech Therapy and Clinical Linguistics 
by the Iranian Students 

 
Nasseh MA*, Yadegari B1, Bakhtiari B2

Abstract 
 
Dissertations play an important role in progressing academic studies. In Iran unfortunately they remain 
unknown because of not having a comprehensive information system. This essay which is concluded from 
a broad research tries to introduce linguistic dissertations on Speech Therapy and then analyses its 
findings. 
 
Key words: Speech therapy, theses, aphasia, L1 acquisition, bilingualism. 
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