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 به طریقی به گوینده برسانید که دچار ضایعه شنوایی هستید.  .1

به گونه ای در موقعیتهای ارتباطی قرار بگیرید که منابع صداساز بیشتتر نددیت   .2

 کاهش دهید.  به گوینده باشد تا شما. تا حد امکان سروصدای محیط را

با نگاه به اطراف سعی کنید با محیط آشنا شتوید تتا متو ته م متر متورد بحت   .3

 شوید. 

 نته چشتمهای وی. طقتط زمانهتایی کته گوینتده مکت   -به لبهای گوینده نگاه کنید .4

و یتا گوینتده ضتوی متی شتوده نگتاهی بته اطتراف  –که کم هم نیست  –می کند 

ی طرد می توانیتد حرکتاچ چشتمی و بیانتاچ بیندازید. )بدون برداشتن نگاه از لبها

 چهره ای وی را ببینید (.

شتت ستر گوینتده پطوری قرار بگیرید که نور بر چهره گوینده بتابد نه شماه نور  .5

بیشتر از نور تابیده بر چهتره ا  نباشتد تتا چهتره وی را نامشتد  کنتد و یتا 

 مجبور شوید برای دیدن چهره ا  به او خیره شوید. 

ی رسمی تری چون مراسم مذهبیه  مساچ ه کالسهای آموزشی و... در موقعیتها .6

زودتر حاضر شوید تا بهترین محل را برای نشستن انتدتا  کنیتد. اگتر اشتکالی 

 یش آمد یا ساختار گروه تغییر کرد از  ابجا شدن ابا نداشته باشید. پ



 

 

 
 

   
 

ه طوری بنشینید که بدون خیره شدنه او را ببیند. اگر ی  گوینده اصمی و ود دارد

یش از شروع  مسه در مورد محل نشستتن ختوده بمنتدگوها و هیتره بتا برگتدار پ

 کنندگان صحبت کنید. 

در همه حتا  حتتی در موقعیتهتای ستدته آرامتش داشتته باشتید. از طشتارهای  .7

 ه و ... یشانی را چروک نکردپائین آوردهه پضصبی ا تنا  کنید. شانه ها را 

 نه واژه های منفرد. -بیشتر روی کل موضوع و ضباراچ بیان شده تمرکد کنید .8

سعی کنید از موضتوضاچ روز ه حتواد، ه اخبتار ورز   دیتد و ... آگتاه باشتید  .9

 هرچه در مورد موضوضاچ محاوره بیشتر بدانیده بیشتر متو ه خواهید شد. 

روه م رح کنید تا موضتوع را زمانی که متو ه چیدی شدیده آن را با گوینده یا گ .11

 برای شما روشن سازند. 

 ممه ضقر بیفتیده همتان ابتتدا  3-4صبر نکنید تا چندین  ممه را از دست بدهید و  .11

 رسید. پب
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