
 لب خوانی
  حقیقت این است كه گفتارخوانی به هیچوجه جانشینی برای حس شنیدن نیست .

وات متاسفانه غیر ممكن است محاوره ای را كامالً بدون صدا ، گفتارخوانی كرد . زیرا بسیاری از واجها ) اص

، اطالعات  قابل رویتی ندارند . اما همگی پژوهشگران توافق دارند كه اطالعات بینائیگفتاری ( هیچ نشانه 

ی یكی از غیر كامل شنیداری افراد دچار ضایعه شنوایی را تكمیل می كنند . از این رو آموزش ارتباطی دیدار

 اجزاء برنامه های توانبخشی جامع است.
 

 آموزش مهارت لب خوانی ) گفتار خوانی (

، آموزش گفتار خوانی برای  و به طور اختصاصی تر  باور كلی بر این است كه آموزش درك گفتار       

نشانه های دیداری حتی در درك گفتاری   بزرگساالن دچار ضایعه شنوایی اكتسابی بسیار سودمند است .

افراد دارای شنوایی هنجار نیز نقش مهمی بر عهده دارند . از این رو افراد معموالً مایل اند هنگام گفتگو به 

ن همزمان نیست ما چهره گوینده نگاه كنند . درست به همین دلیل است كه تماشای فیلمی كه صدایش با آ

این موضوع ، در برنامه های توانبخشی شنیداری تاكید كمتری بر آموزش  را ناراحت می كند . علیرغم

 گفتارخوانی صورت می گیرد .این امر چندین دلیل دارد :
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همه  پژوهشگران در سالهای اخیر به سودمندی آموزشهای گفتار خوانی تاكید نموده و آن را جزء الینفك  

رنامه های توانبخشی شنوایی موفق دانسته اندب  . 

 


