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 درباره نویسنده 
 

وندی النیر يک نويسنده، معلم و گوينده ای که در مورد موضوعات متنوع 

نويسـد.او بـا    مـی  کنـد و  مـی  مرتبط با کودکان و فرزند پـروری سـخنرانی  

 کالج ازدواج کرد و مادر دو دختر است.پروفسور 



 



 

 گفتار پیش
 

 "است شده طراحی حال به تا که معمایی دشوارترین"

 کـه  داد توضیح ديابت، درمان برای تحقیق پیشگامان از يکی ۱بست چارلز

 کرده جذب کار اين به را او واقعا که است پزشکی تحقیقات در چیزی چه

 کـه  البتـه  نیسـت،  ديگران به کمک از خشنودی فقط": کرد بیان او. است

 بودن قهرمان احساس اين. است انگیزه ترين قهرمانانه احتماال موضوع اين

 مـن  بـرای  چیـزی  امـا  باشـند  گـذار  تاثیر است ممکن گذشتگی خود از و

 بـه  تـا  کـه  معمـايی  دشوارترين حل برای که است اين است جذاب خیلی

 هـا، پاسـ  . کنـیم می حرکت طبیعت قدم به قدم است، شده طراحی حال

 کند، پیدا بهبود بیمار شوندمی باعث و کنندمی حل را معما که کلیدهايی

 "؟شوند پیدا بايد چطور کلیدها اين اما. شوند يافت هرجايی است ممکن

 يـا  ذهن به بیماری هجوم یاندازه به چیزی هیچ تمدن، طلوع زمان از

 اسـت  نکـرده  سردرگم را مردم رسید،می نظر به سالم قبال که کسی جسم

 هـا ماهیچـه  ناگهانی تحلیل قلبی، نارسايی تشنج، يک. است نترسانده و _

 يـا  عـادی  حالـت  بـه  شـرايط  اين برگرداندن در ناتوانی __کودك يک در

 بـرای  را ترسـناکی  شـرايط  هـا، بیمـاری  ايـن  دلیـل  درك در ناتوانی حتی

 در نـامی  شـرايط  ايـن  برای که اين از قبل حتی. کردمی ايجاد درمانگرها

 يادآور کدام هر بشوند، شناخته که اين از قبل حتی باشد، شده گرفته نظر

 .بودند انسان بدن بودن پذير آسیب و پیچیدگی

                                                           
۱
 Charles Best 



   ۱۲پیشگفتار  

 

 ناکـام  تـاري   طـول  در هـا بیماری اين درك برای ما تالش که درحالی

. انـد زده رقـم  را بشـريت  بـرز   هـای دسـتاورد  از برخی گاهی است، بوده

-مـی  قارچی کپک يک) ۱۹۲8 سال در ۱فلمینگ الکساندر تصادفی کشف

 جداسـازی . داد نجـات  را نفـر  هـا میلیون جان( کند ايجاد پنیسیلین تواند

 را شـد مـی  تلقـی  مـر   هـا ديـابتی  برای قبال که شرايطی انسولین، آنزيم

 هـا آن برای هنوز که شرايطی با مبارزه برای بلندی هایگام. کرد معکوس

 بیمـاران  به توانندمی پزشکان. است شده برداشته نیز ندارد، وجود درمانی

 ابـزار  کننـد،  زنـدگی  تـری طـوالنی  مـدت  کـه  کننـد  کمک ايدز به مبتال

 کـه  کنـد  کمک پزشکان به تواندمی فراصوت و ماموگرافی مثل تشخیصی

-تکنیـک  و هستند، درمان قابل هنوز که دهند تشخیص زمانی را تومورها

-دقیقـه  چند عادی عمل يک به را پیچیده هایعمل لیزری، جراحی های

 .است کرده تبديل ای

 طـی  در کـه  زمـانی  هـا نـاتوانی  و هابیماری با "گام به گام" رقابت اين

 میـزان . رسـد مـی  نظر به نیز ترمهم و تر توجه قابل شود،می بررسی تاري 

 دويسـت  تنهـا . اسـت  گرفته صورت کوتاهی زمان در چشمگیری پیشرفت

. بـود  ناشـناخته  بیماری، عامل يک عنوان به هامیکروب وجود پیش، سال

 جـوز   بريتانیـايی  جـرا   کـه  بـود  پـیش  سال ۱۵0 از کمتر حقیقت، در

 دنیـا  بـه  از قبـل  دستانشان شستن به همکارانش کردن ترغیب در ۲لیستر

 .  داشت مشکل نوزاد آوردن

                                                           
۱
 Alexander Fleming 
۲
 Joseph Lister 



   ۱۳پیشگفتار  

 

 اخـتالل  يـا  بیماری يک "۱لوسنت اختالالت و هابیماری" در کتاب هر

 جمـ   پزشـکان  توسـط  هـا سـال  طی در که اطالعاتی و کندمی بررسی را

 بـرای  اسـتفاده  مـورد  ابـزار  کتـاب  هـر . شودمی شامل را است شده آوری

 درمـان  بـرای  کـه  مختلفی ابزار همچنین کند،می بررسی نیز را تشخیص

 هـای ايـده  درنهايـت، . کنـد مـی  لحاظ هم را شودمی گرفته کار به بیماری

 شوند استفاده درمان افق در است ممکن که هايیدارو يا هاتکنیک جديد،

 .کندمی ارائه را

 هـای محـدوديت  امـا . اسـت  پزشکی از بخشی هنوز ناکامی و امیدی نا

 تـاکنون  کـه  معمـايی  دشـوارترين " رونـد، می بین از پايدار طور به دانشی

 .  يابدمی جديد چالشی روز هر "است شده طراحی

 

 

                                                           
۱
 Lucent’sDiseasesandDisorders 



 



   ۱۵پیشگفتار  

 

 مقدمه
 

 باشد مشکل یک ارتباط برقراری که زمانی

 هـا انسان بین ارتباط برای روش ترينرايج. کندمی پر را فضا همهمه صدای مدارس، راهروی در يا شلوغ پاساژ يک در

 خواهنـد مـی  کـه  چیـزی  بـه . اسـت  افتاده پا پیش امری تفکراتشان کردن بیان افراد بیشتر برای. است کردن صحبت

 به تفکرات بیان توانايی امريکا، جمعیت از درصد ۱7 برای تقريبا اما. کنندمی بیان را آن سپس و کنندمی فکر بگويند

 . نیست میسر کالمی اختالل خاطر به کلمات صورت

 قابـل  کالمـی  مشـکل  اول کـالس  از قبل امريکا متحده اياالت در کودك میلیون ۱,۳ که دهدمی نشان جديد آمار

 میلیـون  8 بـه  عـدد  ايـن  شـود مـی  ايجـاد  بیماری يا تصادفات خاطر به که کالمی اختالالت یعالوه به. دارند توجهی

 بـرای ) شديد تا( نیست شديد که اختاللی) ماليم از اختالالت اين. برندمی رنج کالمی اختالل از که رسدمی امريکايی

 .هستند( کندمی ايجاد مشکل ارتباط ايجاد در فرد

 بسـیار  معمـولی  گفتـار  کـه  درحالی. گیردمی صورت دارند، خاصی معانی که کالمی اصوات طريق از انسان ارتباط

 نقـص  يـا  جراحـت  يک. شودمی ممکن ۵شده کوروگرافی شکمی و سینه گردن، سر، حرکات با پروسه اين است، ساده

 .دهد قرار تاثیر تحت را عادی گفتار توانندمی نقاط اين از کدام هر در

. گذارنـد می سر پشت را خاصی صدای غلط تلفظ از فازهايی کودکان بیشتر. هستند متنوع و زياد کالمی اختالالت

 يـک . کنـد  پیدا ادامه بعد به خاصی سن از که شودمی گرفته نظر در مشکل يک عنوان به زمانی کالمی خطاهای اين

 اخـتالالت  معمـوال  و شـود مـی  مشـکل  دچار زدن حر  يادگیری در است، ناشنوا که کسی يا شنیداری اختالل با نفر

 از هـايی بیمـاری  يـا  صـدمات  اوقات گاهی. باشدمی مربوط شنیدن در آنها ناتوانی به که دهندمی نشان خود از کالمی

. داشـت  مناسـبی  کالمی مهارت قبال که شوند فردی در کالمی اختالل باعث توانندمی آلزايمر يا مغزی یسکته قبیل

 .خیر يا است ممکن کالمی مهارت بازگشت آيا که است اين یکننده مشخص معموال ابتال سن و اختالل نوع

 هـا آن IQ اگر حتی شوندمی شناخته ذهنی یافتاده عقب عنوان به اغلب برندمی رنج کالمی اختالل از که افرادی

 در تمسخر مورد کنجکاوی، روی از هايینگاه ها،لطیفه موضوع را خودشان است ممکن. باشد بیشتر هم معمول حد از

 کامـل  کالمی اختالل به مبتال افراد حر  که کنند صبر توانندنمی صبر که بیابند تحملی کم مخاطبان قربانی يا جم 

 .شود

 هایتراپیست و هاپاتولوژيست عنوان تحت متخصصانی. شوند درمان توانندمی کالمی اختالالت بیشتر خوشبختانه

 داده آمـوزش  اخـتالل،  حذ  يا کاهش برای درمان هایروش طراحی و کالمی مشکالت نوع شناسايی برای متخصص

 در تواننـد مـی . باشـند  داشـته  فعالیت مختلفی هایمکان در توانندمی کنندمی کار زمینه اين در که افرادی. شوندمی

 دارنـد،  مشـکل  ارتبـاط  برقراری در که بزرگساالنی و کودکان با ديگری هایمکان ديگر و کلینیک مدرسه، بیمارستان،

 .باشند داشته حضور

. کنـد  تلفـظ  درسـت  را کلمـات  تـا  کنـد مـی  کـار  تراپیسـت  يـک  با و بردمی رنج کالمی اختالل از که جوانی پسر

 .هستند متنوع و زياد کودکان در کالمی اختالالت

 

                                                           
۵
 Choreographed  



   ۱۶پیشگفتار  

 

 
 

-مـی  مشـکل  دچار را زندگی که است اختاللی اما آيد،نمی حساب به تهديدی بیمار جان برای اختالل اين چهاگر

 ديگـر  راهی يا باشند داشته واضح گفتاری تا کنند تالش سختی به بايد برندمی رنج کالمی اختالل از که افرادی. کند

 دهنـد نمـی  اجـازه  که افرادی. باشند داشته زندگی به مثبت ديدگاهی بايد که درحالی کنند پیدا ارتباط برقراری برای

 داشـته  رفتـاری  تواننـد می و دارند توجه قابل پشتکاری کند، من  ديگران با ارتباط برقراری از را هاآن اختالل اين که

 .باشد دهنده ياری و کارامد زندگیشان از قسمت هر در که باشند
 


