تعزیف ًارٍاًی طثیعی

اجتٌاب ٍ اًمثاض عضال ت را ًذارًذ.

ووتز اعت ٍ هیشاى وؾیذُ گَیی یه ثاًیِ یا ووتدز

آعیة ؽٌاعاى گفتار ٍ ستاى ّوگی هعتمدذًدذ ودِ

-4عوذُ تزیي ٍیشگی گفتاری وَدواى هثدتدال تدِ

اعت.

اصطالح ًارٍاًی طثیعی در هَرد ودَدوداى تدیدي

ًارٍاًی پذیذُ تىزار اعت .ایي تىزار در عطح ولوِ

اضافِ وزدى تعضی ٍاصُ ّا یا عثارت ّا در التِ الی

عٌیي  2/5تا  6عال ٍ در اوثز هَارد تِ علت ًارعای

یا تخؾْایی اس ولوِ یا عدثدارت

تدِ چؾدن هدی

صحثتدؼ .تدزای هدثدال هدزتدثدا اس ودلدوداتدی

ٍ ًاواهل تَدى عیغتن عصثی عضالًی هدزتدَب تدِ

خَرد .تعذاد ایي تىزارّا ووتز اس عِ تار ٍ تدذٍى

هاًٌذ:هثال هعوَال تعذا ٍ ...اعتفادُ هی ؽَد.

هْارتْای گفتاری هَرد ًیاس اتفاق هی افدتدذ ٍ در

تالػ ٍ تمال هی تاؽذ.

ًَ-8ع ًارٍاًی هوىي اعت اس رٍسی تِ رٍس دیگز ٍ

تغیاری اس هَالع تا عارضِ لدىدٌدت اؽدتدثداُ هدی

-5تعذاد ًارٍاًیْا در یه گفتار  100ولوِ ای حذٍد

در طَل هَلعیتْای هختلف گفتاری هتفاٍت تاؽذ ٍ

ؽَد .هعوَال تؾخیص ًارٍاًی طثلیعی اس لىٌت اهزی

 10هَرد یا ووتز اعت.

تغییز وٌذ.

-6تىزارّا در گفتار وَدواى هثتال تِ ًارٍاًی طثیعی

-9هعوَال در جزیاى گفتار وَدن ًاّواٌّگی تیدي

هعوَال اس یه ٍضعیت هؾخص تا لداعدذُ خداصدی

تٌفظ ٍ گفتار هؾاّذُ ًوی ؽَد.

پیزٍی هی وٌذ .ایي ٍضعیت هعوَال سهداًدی ودِ

-10عزعت گفتار ایي وَدواى هعوَال طثیعی اعت.

پیچیذُ اعت ٍ تٌْا تَعط آعیة ؽٌاعاى گفدتدار ٍ
ستاى لاتل ؽٌاعایی اعت.

ٍیضگیْای ًارٍاًی طثیعی در
وَدواى
-1ؽزٍع ًارٍاًی طثیعی در اوثدز
هٌاتع تیي عٌیي  2/5تا  6عدالدگدی
گشارػ ؽذُ اعت .اگز چِ تعضی
هٌاتع ایي عي را تیي  6 -4عالگدی
ًیش گشارػ اًذ.
-2اصَال وَدواى در ایي عي اس هؾىل خَد آگداُ
ًیغتٌذ.
 -3وَدواى هدثدتدال ّدیدچدگدًَدِ تدزط تدمدال
اعتزط اجتٌاب

وَدن خغتِ یا ّیجاى سدُ یا ًاراحت اعت تیؾتدز
اتفاق هی افتذ.
-7دیگز ٍیضگی ّای هَجَد در گفتار وَدن هثتال
تِ ًارٍاًی طثیعی عثدارت اعدت اس :تداس گدَیدی
اصالحی یعٌی هجذدا ولوِ یا عثارتی را تِ هٌدودَر

-11اس لحاظ تَاًایی تَلیذ ٍاجْا ٌَّس تز توام ٍاج
ّا تغلط پیذا ًىزدُ اًذ.
-12در تزلزاری تواط چؾوی طثیعی ّغتٌذ ٍ ّیچ
اجتٌاتی اس گفتار در هَلعیتْای هختلف ًذارًذ.

اصالح ٍ تزطزف وزدى اؽىاالت گفتاری تىزار هدی

-13هىث در تیي ولوِ لثل اس ؽزٍع ولوِ یا تدعدذ

وٌذ.

اس ًارٍاًی در گفتار وَدن هؾاّذُ ًوی ؽَد.

تِ هیاى اًذاسی صذاّایی هاًٌذ:م آ ا.هٌدودَر ایدي

-14فزاٍاًی تْثَدی خَدتخَدی ًارٍاًی طثدیدعدی

اعت وِ وَدن هَلع صحثت وزدى لثل اس تدیداى

تغیار سیاد ٍ ًشدیه تِ  %100اعت.

ولوِ صذاّای فَق را تِ صَرت سهشهِ تىزار هدی

ً-15ارٍاًی طثیعی در پغزّا ؽایع تز اعت.

وٌذ ٍ تعذ ولوِ را تگَیذ.
وؾیذُ گَیی وِ تعذاد آى در  100ولوِ یىثار یا

عالئن ّؾذار دٌّذُ لىٌت
تزخی اس عالئن وِ هی تَاًٌذ تزای خداًدَادُ ّدا
ّؾذار دٌّذُ تاؽٌذ,عثارتٌذ اس :
-1تىزار صذاّا یا لغات تیؾتز اس یىثار در ّز چدْدار
جولِ ( 5یا تعذاد تیؾتزی تىزار در  100ولوِ)
-2دفعات تىزار ّز صذا یا ولوِ تِ تعذاد  3یا تیؾتز

جای ایٌىِ تپزعیذ اٍ چِ وار هی خَاّذ تىدٌدذ در
هَرد وارّایی وِ هی خَاّیذ اًدجدام دّدیدذ ٍ
احغاعات خَدتاى عخي تگَییذ.
-4یه ؽًٌَذُ خَب تاؽیذ .تَجِ وٌیذ وَدن چِ
هی خَاّذ تگَیذ ًِ ایٌىِ چِ طَر هدی خدَاّدذ
تگَیذ.
 -5در ّز هَلعیتی هاًع صحثدت ودزدى ودَدن

-3وؾیذُ گَیی صذاّا تِ هذت ًین ثاًیِ یا تیؾتز

ًؾَیذ ٍ اس ایي وار جذا خَدداری وٌیذ تلىِ اٍ را

-4ؽىلىْای صَرت یا لزسػ عضالت ( هثل حزوات

تِ خاطز ارتثاطْای گفتایؼ تؾَیك ودٌدیدذ-6 .تدِ

عزیع چؾن حزوات لة ٍ )....

وَدن تذوزاتی هثل ( آّغتِ تز) ( ًفدظ عدودیدك

-5حزوات غیز طثیعی عز یا فه
-6تاس وزدى تیؼ اس حذ دّاى یا تیزٍى آهذى ستاى

تگیز) ( در هَرد آًچِ هی خَاّی تدگدَیدی فدىدز
ويً).ذّیذ.

-7الگَی تٌفظ ًاهٌون
-8اجتٌاب اس صحثت وزدى در هَلعیتْای هختلف

-7وَدوتاى را تِ خاطز ایٌىِ اس تاسی یا صدحدثدت

عَاهل پیؾگیزی وٌٌذُ ًارٍاًی طثیعی

وزدى تا اٍ لذت تزدُ ایذ تحغیي وٌیذ ٍ تا عدىدظ

صذایی آرام ٍ ؽوزدُ صحثت وٌیذ.
-2لثل اس پاعخ تِ هَلعیتْای گفتاری وَدواى ًیدن

العول ّای غیز والهی هثثت هثل لثخٌذ تَعیذى یا
در آغَػ گزفتي ایي لذت را تِ اٍ اًعىاط دّیذ.
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هٌاتع

ثاًیِ ای هىث وٌیذ(عجلِ ای تزای پاعدخ گدَیدی

-1ؽفیعی ب .هْزعلیداى س .اخدتدالل ًدارٍاًدی گدفدتدار در

ًذاؽتِ تاؽیذ).
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ٍ-3لتی هی خَاّیذ تا وَدوتاى صحثت وٌیذ تِ

گفتار درمانی

 -6اس ٍاوٌؼ ّای هٌفی هثل اخن ودزدى ًٍدگداُ
وزدى تا تٌؼ اجتٌاب وٌیذ.

ٌّ -1گاهی وِ تا وَدن صحثت هدی ودٌدیدذ تدا
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