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 انجام تربیت شنوایی چه فایده ای دارد؟
 

ما انجام ترمیت شنبايی مرای افراد کم شنبا/ ناشنبا، عالوه 
مر کسب مهارت های شنبايی شامل: تبجه مه صداهوا و 
تقايزگذاری مین آنها، شناسايی و درک گفتار؛ کقک موه 

 کسب مهتر مهارت های ذيل می گردد:
 افزايش مهارتهای ارتباطی  -0
 افزايش اعتقاد مه نفس نسبت مه شنیده ها -1
 افزايش گنجینه واژگان -1
 تشخیص اجزا زنجیری و زمر زنجیری گفتار -4
 سرعت مخشیدن مه روند زمان آمبزی  -5
 افزايش ظرفیت تبلید گفتار -6
مه کار گیری شنبايی ومینايی مطبر هقزمان جوهوت  -7

  مر راری ارتباط
 استفاده صحیح از کلقات در نبشتن-8

والدين گرامی هقباره مه خاطر داشته ماشند کوه کوبدک 
کم شنبايشان فقط ما استفاده از سقعک و يوا کواشوت 

حلزون )مودون 
آمبزش هوای 
زمان و ترمیوت 
شنبايی( نقوی 
تباند تبانوايوی 
های ذکر شده 
 را مدست آورد.

 تعلیم خب  شنیدن و خب  درک کردن است .

عبارت از تبسعه تبانايی های افراد کم شنبا/نواشونوبا 
مرای مازشناسی گفتار ما استفاده از موحورک هوای 

 شنیداری و تفسیر تجرمیات شنیداری است.
ترمیت شنبايی سوبوب 
افزايش موا ویوقوانوده 

شبد اموا  شنبايی نقی
ماعث میشبد تا تبانايی 
فرد در اسوتوفواده از 
اصبات مبجبد افزايش 

يامد، يعنی تبديل تبانايی های مالقبه مه تبانايی هوای 
 مالفعل.

تبسط ترمیت شنبايی اين امكان فراهم میشوبد کوه 
فرد دچار آسیب شنبايی که گفتار را مصبرت اعبجوا  

شنبد،  ياد مگیرد آنها را شناختوه و درک  يافته می
 . کند

هدف از ترمیت شنبايی کبدکان کقک موه موهوبوبد 
درک شنبايی گفتار، رشد وتبسعوه آن و تشوبيو  

 کبدک در مكارگیری گفتار است .
ما انجام مقب   ترمیت شنبايی، مهتر می تبان از اثرات 

 سبء کم شنبايی/ ناشنبايی پیشگیری کرد.

                                                                                                                                                                                                    

آیا میزان پیشرفت کودکان کم شنووا     *

ناشنوا در تربیت شنوایی یوسونوان موی 

 باشد؟

آیا توانایی های شنوایی کودکوان کوم   *

شنوا   ناشنوا را به سادگی می توان با هوم 

 مقاینه کرد؟
 

در کسب نتايج مهتر از تقرينات ترمیوت شونوبايوی 
عبامل ذيل مسیار تأثیر گذار هستند و نقی تبان موه 
سادگی يک کبدک کم شنبا را ما کوبدک ديوگور 

 مقايسه نقبد:
انتخا  مناسب نبع مرنامه آموبزشوی تورمویوت  -0

 شنبايی تبسط درمانگر
کیفیت آمبزش های ارائه شده از سبی درمانگر  -1

 )درمانگر متبحر يا کم تجرمه(

 انتخا  روش ارتباطی مناسب از سبی درمانگر -1

 وضعیت فرهنگی، اجتقاعی و ا تصادی خانباده  -4


