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 املقدمة 

 يكتسب االطفال مهارات اللغه والتواصل بالفطره اال
ان بعض االطفال قد يعاني من صعوبات في 

 التواصل او تاخر في اكتساب اللغة 
 دور االهل في تدريب اطفالهم ومساعدتهم يأتي وهنا

على التواصل وقد يكون احيانا تدريب االهل أفضل 
من تدريب المختص، ألنهم هم األساس ويعرفون 

 .وقتهالطفل جيدا فهو يمضي معهم معظم 
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   التواصل

 يخلط كثير من الناس بين ضعف التواصل والتأخر
 اللغوي

 مهارات التواصل تتشكل لدى الطفل قبل مهاراته اللغوية 
 ال يتمكن الطفل من تعلم مهارات الحياة ومن ضمنها

 بتواصله مع من حوله إال اللغة 
 ؟ضعيف التواصل من هو الطفل 

طفل طبيعي اثرت البيئة التي يعيش فيها على تواصله بشكل 
 ملحوظ فاضعف تفاعله االجتماعي مع من حوله 

 التواصل
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 ماذا يحتاج الطفل ليتواصل ؟ 
 
 طريقه  -1

ينظر ، يشير، يصدر اصوات، يستعمل (يتواصل االطفال مع االخرين بطرق عديده 
 )اشارات ، يقوم بايماءات بالجسد، تعابير الوجه ،ينطق كلمات ، يكون جمل 

 
 الشخص  -2

 الطفل الى شخص ليتواصل معه  يحتاج 
 

 سبب -3
لطلب ، لرفض ، لمعرفة معلومه ، (االطفال الى سبب يتواصلون من اجله يحتاج 

الخبار بمعلومه ، للفت االنتباه ، لتواصل االجتماعي ، لتحدث عن االحساس 
 )والمشاعر 

 

 التواصل
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 التواصل؟ كيف يتصرف الطفل ضعيف 
 معك وكأنك اله او اداه يتعامل  -1 

(  او اداه آله المصابون بضعف التواصل يعتمدون كثيرا على سحب اليد والتعامل معك وكأنك الطفال 
 )علبة الماء 

 
 الترديد  -2

 ما تقول حرفيا دون ان يعي تماما ماتقوله يردد 
 اسباب  3لترديد: 
 يعرفال ) اريد بسكوت ( يردد النه ال يعرف ماذا يجب ان يقول  -2ترديد لمجرد ترديد  – 1 
 يردد النه لم يفهم قصدك  -3كيف يرد بالموافقة  
 
 سبب  -3

يكون فعلى األغلب تواصلهم تكون غالبا محدوده أسباب المصابون بضعف التواصل فان االطفال 
اال أهلم تواصلهم لطلب االشياء المهمه او للرفض وضعيفو التواصل ضعفا شديدا فهم ال يتواصلون مع 

 نادرا 
 
 في تعميم المهارات الصعوبة  -4

 الطفل ضعيف التواصل ال يستطيع تعميم ما تعلمه في مواقف مختلفة على عدة اشياء بسهوله 
 

 التواصل



 التدريب أساسيات 
 )الطابق االرضي ،، الطابق االعلى ( وجه ل وجه مع الطفل كن  -1

 االنتظار  -2
أن يحتاج الطفل الى وقت ليرتب افكاره ويستوعب انه يحتاج الى 

دون يتواصل مع االخرين كي يحصل على مراده فاذا قمت بما يريد 
 )ثانية 30-10(عليك أن تنتظر سيعتمد 

 
 المسافة  -3

عليه االمر ف كلما زادت المسافة بينك وبينه لتسهل جدا منه كن قريبا 
 تاه الطفل واصبح من الصعب عليه الطلب 

 

 أساسيات في التواصل 
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 أساسيات التدريب 
 االشياء التي يحبها الطفل استغالل  -4
 باالهداف التدرج  -5

نجاح التدريب يجب ان يعتمد على خطوات صغيرة يتدرج خاللها 
 )طلب الماء ( الطفل شيئا ف شيئا ليكون التدريب اسهل وانجح 

ويكون ذلك بقول الكلمه التي من المفترض ان افكاره اسمع  -6
 يستطيعيقولها ان كان 

 
 الطفل والتجاوب معه تشجيع  -7

 

 أساسيات في التواصل 
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 كيف ادخل عالم طفلي 
 :شاركه اهمامته، كيف -1
 االشياء التي يحبها استغل . ا

 اهتمام به وبين الشي الذي يحبه منك قرب . ب
 تسألهعلى ما يفعل أو ما يحدث ولكن ال علق . ج
 بأي شي تأمره اي اسأله وال  
 الطريقه نفسها التي يلعب بها شاركه . د

 المفضالت الحسية لدى الطفل استغل . هـ

 أساسيات في التواصل 
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 كيف ادخل عالم طفلي 

 رساله لك مع اي شي يقوم به طفلك وكانه يوصل تعامل  -2
اذا استجبنا الى افعال الطفل العشوائية وكانها رسائل مقصوده ف 

 اثر فينا ألفعاله سيتعلم الطفل ان 
 )حذاء ، تلفاز ، حصان (

 
 الطفلتقليد  -3

التي يصدرها الطفل والحركات التي يقوم بها تجعل تقليد األصوات 
نفس المالبس ،، نفس ( الطفل ينتبه الينا وهذه الحقيقه تنطبق على الجميع 

 )السياره 

 

 أساسيات في التواصل 
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 كيف اساعد الطفل ليتواصل معنا 
 

 نوفر لطفل سببا ليتواصل من اجله أن 
 الشي الذي يحبه في مكان يراه وال يستطيع الوصول اليه ضع 
 الشي بكميات قليله اعطه 
 شيئا ناقصا اعطه 
 شيئا خاطئا اعطه 
 بشي غير متوقع قوم 
 االلعاب التي ال يستطيع القيام بها وحده استغل 
 في منتصفه وتوقف معه لعبه حركيه العب له اغنية او غن 
 خيارات اعطه 

 

 أساسيات في التواصل 
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 الخطوات الخمس لتعليم الطفل مهاره جديده 
 

 جسديه كامله مساعده 
 مساعده جسديه ناقصه 
 لمسه 
 تمثيل 
 ان يقوم باالشاره بشكل تلقائي 

 

 ساعدي طفلك ليتواصل معك 
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 التدريب على الطلب
يجب ان نعلم الطفل كيف يوصل رساله واضحه ليحصل على مايريد ف 
 ألن يجب تدريبه على مهارات التواصل غير اللفظيه قبل تدريبه على الكالم 

 يتحدثوا أن يتعلمون استخدام مهارات التواصل غير اللفظيه قبل األطفال 
 :أبدأكيف 

التأشير باإلصبع يجب ان يتعلم الطفل مبدأ الطلب باستخدام : وال أ
 )  أعطني ( واإلشاره 

 ليعبر ندربه ) أعطني ( واإلشاره باالصبع التأشير اذا اتقن الطفل : ثانيا
الوصفيه و اإلشارات باستخدام ( أفضل عن نفسه ويطلب بطريقه 
 وذلك تتشكل عند الطفل حصيله لغويه ) استخدام الصور للتواصل 

 تدريب الطفل على الكالم : ثالثا 
 

 ساعدي طفلك ليتواصل معك 
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 الطلبالتدريب على 
 )أعطني ( واإلشاره باالصبع التأشير باستخدام  

 التي هي األشياء تستخدم في التدريب الطفل على طلب / اعطني
)  الطعام او االلعاب ( أو االشياء التي تعطى مثل اآلخرين في متناول 

 )صوره ( 

 البعيده عن متناول اليد األشياء باالصبع يستخدم في طلب اإلشاره
 )  فتح الباب للخروج ( االشياء التي ال تعطى مثل أو 

 
 :أن يجب وللتدريب 

 أن نوفر لطفل سببا ليتواصل من اجله 
 نعلم الطفل طريقة ما ليطلب بها 

 

 ساعدي طفلك ليتواصل معك 
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 :  مالحظات 
  باستخدام معزز واحد فسيتعلم االشاره نحو هذا عند تدريب الطفل

 المعزز دون التعميم 
 معززات في التدريب استطاع الطفل تعلم المهاره استخدمت كلما

 اكثر األشياء بشكل اسرع وتعمميمها على 
 على الطفل ليربط بين الطلب واالشاره تتاخر وال استجب مباشره 
 فرحك اذا طلب طفلك ليتشجع على الطلب بين 
 من طفلك ان يتجاوب  و ينظر اليك في هذا التدريب تتوقع ال

 فالهدف هو االشاره باصبعه وليس التواصل البصري 
 يده في البدايه ولكن بعد فتره تمسك رفض الطفل ان تالحظ قد

 تتجاوب معك بدأت ان يده وستالحظ سيفهم الفكره 
 

 ساعدي طفلك ليتواصل معك 
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 االشارات الوصفيه 
 

 في نمو األساسيه الوصفيه من المهارات ستخدام اإلشارات إيعتبر
 اللغه وتطورها عند الطفل 

 كالمك باالشاره تدعم نفسك اثناء حديثك مع طفلك على ان عود
 ليزداد فهمه لك 

 ) ، اكل ، شرب ، غسل اليدين ، تفريش االسنان ، تمشيط الشعر
 )  الخ ..... االستحمام ،، اللبس ، النوم ، جوال ، كره 

 

 ساعدي طفلك ليتواصل معك 
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 الصور 

 الصور مهمه جدا بالنسبه الى االطفال من ذوي التواصل الضعيف تعتبر
 بآذانهم يسمعون مما من اكثر فهم يفهمون بعيونهم 

 
 االطفال كيف تساعد الصور: 
 ليتواصل ويعبر عن  كوسيلهالطفل الذي ال يتواصل تستخدم الصور

 نفسه 
 للكالم  كمحفزالطفل الذي ال ينطق بعض الكلمات تستخدم الصور

 ووسيله الستخدام مفردات جديده 
 باستخدام الجمل تستخدم الصور كمحفز لرواية االحداث يتواصل طفل

 والقصص 
 

 أساسيات في التواصل 
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 الصور 

طريقة التدريب 
 برنامج بكس للتواصل 
 

 أساسيات في التواصل 
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 التقليد
  التقليدأساسيات: 

 أثر انتباهه1.

 المساعدة الجسدية 2.

 المسافة 3.
تدريب الطفل على التقليد: 
 تقليد حركي 1.
 التقليد في إستخدام األشياء 2.
 القليد في الروتين 3.
 التقليد بالخيال 4.
 التقليد في اللعب 5.
 تقليد حركات الوجه 6.
 اآلخرين تقليد أصوات 7.

 التفاعل
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 االناشيد 
  الطفل ضعيف التواصل إنتقائي بسمعه ويعطي أهله شعورا بأنه ال

يسمع، ألنه ال ينتبه إليهم عندما ينادى بإسمه، ولكنه يأتي مسرعا 
 .إذا سمع صوت أنشودته المفضلة حتى وإن كان الصوت منخفضا

 االنشوده اختيار: 
 اي انشوده سهله وقصيره اختر 1.
انشوده قصيره وبسيطه ويفضل ان تحتوي على حركات الف 2.

 واشارات 
 واالناشيدمشاركة المساحه 3.
 

 التفاعل
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   اللعب
عالقة اللعب بالتواصل  
 على تطور مهارة اللعبياثر ضعف التواصل 1.
 للطفل اإلجتماعي في التفاعل يأثر ضعف مهارة اللعب 2.
 
  أنواع اللعب 
 الجماعيه  األلعاب 

 ال تعتمد على االلعاب بل تعتمد على التفاعل مع االخرين 
 اللعب بااللعاب 

 االلعاب التي نشتريها من المحالت : المقصود بذلك 
 

 التفاعل

http://zhcportal/AR/


 اللعب

 كيف يلعب الطفل ضعيف التواصل : 
ليحرك  –يصف الطفل السيارات بطريقه مكرره : مثال ( يلعب بطريقه نمطيه 1.

 ) السياره لالمام والخلف 
 يلعب بطريقه حسيه 2.
اشباع المفضالت الحسيه بدال من توظيف اللعبه عبارة عن لعب الطفل 3.

يطلق زناد المسدس باستمرار ليستمتع : مثال (في مواقف واحداث مختلفه 
 )  فقطبالصوت 

عجالت السياره : مثال (يهتم بجزء من اللعبه بدال من توظيف اللعبه كلها 4.
 ) فقط

 ) بالصلصاللعب : مثال (يلعب دون خيال 5.

 التفاعل
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 اللعب
 اللعب مع االطفال 

 لماذا ال يلعب الطفل ضعيف التواصل مع االطفال جيدا 
 ضعف في مهارات اللعب 1.
 ضعف مهارات التواصل واالنتباه فيما يقوم به باقي االطفال 2.
صعوبه في فهم االخرين سواء اللغه او مهارات التواصل غير 3.

 ) الوجهالجسد و تعابير لغة (اللفظيه مثل 

 

 التفاعل
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 اللعب

 التدريب على اللعب ساسيات 
 مناسبة اختر لعبة 
 يجب ان يكون اللعب مسليا 
 الوقت والمكان المناسب اختار 
 الشخص المناسب اختار 

 )  الدميه ( تعليم الطفل كيف يتخيل 
 يمارس اللعب التخيلي مع االشخاص دعه 
 يعطي كوب لعبه ألخته ويضعه في فمها لتشرب اجعله 

 
 

 التفاعل
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 مهارات النطق واللغة 
 واللغة بين النطق الفرق 
 اللغه تنقسم الى قسمين: 
الطفل للكلمات والتعليمات التي فهم ويقصد بها : اللغة اإلستقباليه1.

 يتلقاها من الغير 
ويقصد بها الكلمات والجمل التي يستخدمها : اللغة التعبيرية2.

 الطفل للتعبير عن نفسه
المقصود بذلك نطق الحروف نطقا صحيحا : النطق 

 تطوير المهارات اللغوية 
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 تعليم اللغة من خالل الروتين اليومي 
 الطرق الخاطئة التي يتحدث بها االهالي مع األطفال بعض 

 الطفل م الصمت وقلة الحديث 1.

 كثرة الحديث مع الطفل بشكل مبالغ فيه 2.

 التحقيق 3.

 تطوير المهارات اللغوية 
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 كيف اتحدث مع طفلي 
 ان يكون كالمك مقترن دائما باشاره او تتحدث، حاول يرى عما دعه

 صوره 
 صوره 1.
 تأشير 2.
 اشاره وصفيه 3.
 الشي له اعرض 4.
 عن الكالم الطفولي ابتعد 

سهل أنه الكالم الطفولي مع طفلهم ظنا منهم أاألهالي يستخدم كثير من 
ولكن في الواقع هذه الطريقه ستجعل الطفل يتحدث ,, بالنسبه الى الطفل 

الطفل وقتا لتعلم الكالم سيأخذ وهنا أهله بالطريقه نفسها التي يسمعها من 
 الصحيح 

 

 تطوير المهارات اللغوية 
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 كيف اتحدث مع طفلي 
 قل اتحدث 
 افكاره باستخدام جمل قصيره واسمعه ما يحدث حوله وصف مع الطفل تكلم

 ) ودلالكالم ما قل خير (وواضحه 
 
 ببطئ تكلم 

 الحديث مع الطفل بسرعه النه ذلك يجعل االمرا صعبا بالنسبه له تجنب 
 
 عن التعميم ابتعد 
 نريد من الطفل ان يتعلم الكثير من المفردات واذا استخدمنا التعميم فلن يتعلم

 عددا كبيرا منها 
 
 تخطئه وال رده 
 صحح لهبل ) ال(أو ) خطأ(تقول ال 

 تطوير المهارات اللغوية 
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 كيف اتحدث مع طفلي 
 على الكالم ال تجبره 
 من / رتبو االلعاب (يجب ان يشجع الطفل على الحديث بدال من أن يأمر

 )  الشاطر الذي سيرتب االلعاب 
 
  اختيارات اعطه 
 ) بين الكلمة الجديده وكلمه خيره ولنيسر للطفل االختيار ) تريد تفاحه أو كيوي

 يعرفها 
 
 طريقة العكس 
 مثال ( من الطرق التي تحفز الطفل على الكالم هي اعطائه معلومه خاطئه   :

 )هذه سياره 

 تطوير المهارات اللغوية 
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 استخدام المفاهيم اللغويه 
 

 كثير من االطفال حصيله كبيره من الكلمات وهم يتحدثون مع لدى
 لسنهممناسب وغير كالمهم ركيك إال ان االخرين باستخدام الجمل 

 األفعال -1
 يجب أن يفهم الطفل مسمى الفعل ويكون ذلك أن نسمي الفعل

 )  بابا يسوق ، ماما تغسل(
 )   استخدام صور الطفل او افراد العائله وهم يقومون بأفعال مختلفه(

 تطوير المهارات اللغوية 
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 استخدام المفاهيم اللغويه 
 الصفات  -2 

اليومي افضل الصفات مثل كثير من المفاهيم اللغوية يكون تعليمها من خالل الروتين 
 من تعليمها عن طريق البطاقات 

 ) دافئ(او )بارد(ماء ) / كبيره ام صغيره(كعك قطعه 
 والمثنى الجمع  -3

 سيارات ... سياره كثيره 
 علبتين ... علبه  2

 ) قصدك ( ال تقولي خطأ أو قل 
 المكان أظرف  -4

 تحت   ... فوق 
   الضمائر -5
 )قلمها.... قلم هي(

 الجمل تكوين  -6
 

 

 تطوير المهارات اللغوية 

http://zhcportal/AR/


 صعوبات النطق 
 تنقسم مشاكل النطق الى قسمين 
 نطق خاطئ للحروف  -1
 خطأ في توظيف الحروف  -2
 تدريبات النطق 
 وال تخطئه عليه رد  -1
 تقسيم الكلمات الى مقاطع  -2
 ترديد المقاطع  -3

 تطوير المهارات اللغوية 

http://zhcportal/AR/


إن االتصال في العالقات اإلنسانية يشابه التنفس عند 
 ...اإلنسان،، كالهما يهدف إلى استمرار الحياة

 
 

 فرجينيا سايتر*
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