
الطفال متالزمة داوناللغة العالج الشامل للنطق و

وتنطبق ھذه الخصوصیة على جمیع األطفال بما فیھم األطفال .كل طفل كیانه وتركیبته الخاصة والتي تختلف بین طفل و أخر
ف بین طفل و ولكن ھناك خواص ونقاط يتفق فیھا معظم األطفال وال تختل.الخاصة وجمیع المعاقین بشكل عامذوا االحتیاجات

الخصائص وبما أن حديثنا يتركز حول النطق والمحادثة لذلك سوف نتطرق إلى.اال بأشیاء طفیفة تسمح لنا بالتعمیم أخر
بین أطفال ذوي الحاجات الخاصة في مجال النطق والمحادثة وسوف نضع خطة عامة لتدريب األطفال في ھذا المشتركة

.المجال

و التدريب على النطق لتواصل العتبارات العاّمة في ا

قد يكون أھمھا النطق والمحادثة الشفوية ولكن ھناك طرق أخرى من .يستطیع اإلنسان أن يتواصل مع الغیر بعدة طريق 
فالشخص يستطیع أن يعبر عن شئ بنظرة من عینة أو بتغیر في عالمات وجھة أو .التواصل قد تكون موازية للمخاطبة بالنطق 

إضافة اال أسالیب الحديثة فالتواصل كالتخاطب باستعمال .كل ھذه أسالیب مختلفة للتواصل بین األشخاص.بشارة من يده
مما لشك فیه أن اإلنسان و خاصة الطفل يتفاعل اكثر عندما يجد من يفھمه ،وكلما زاد التواصل .الوسائل اإللكترونیة والكمبیوتر

فتوفیر المحیط المتفھم لذلك.زيد واستطاع أن يكتسب مھارة جديدةوالفھم زاد تفاعل الطفل وزادت رغبته في تعلم الم
.يساعد في نمو العالقات وينمي لغة التواصلللطفل في البیت والمدرسة والشارعوالمتفاعل

أطفال متالزمة داون لیس لديھم مشكلة ومع أن ھناك مشاكل مشتركة وعامة في التخاطب والتحدث لدى األطفال،اال أن
فما يعنون منه من ناحیة التخاطب يعتبر من األمور الشائعة لدى كثیر من األطفال بشكل .بھم من ھذه الناحیةخاصة

أنفسھم أو ما أعلى من قدراتھم على التحدث والتعبیر عن)لغة الفھم(عام،فقدرت أطفال متالزمة داون على فھم ما يقال
األطباء أن لغة التعبیر في معظم األحیان اصعب من لغة الفھم لدي ورة بینفمن األمور المشھلذلك).لغة التعبیر(يريدون قولة

يسھل علیھم اكتساب وإذا نظرنا إلى لغة التعبیر لوجدنا أن أطفال متالزمة داون.الكثیر من أطفال ذوي الحاجات الخاصة
فقد يعاني البعض .ن ناحیة القواعدمفردات جديدة اكثر من استطاعتھم ربط ھذه المفردات والكلمات لتكوين جملة صحیحة م

أو لديھم صعوبة في إخراج الكلمة أو النطق بالكلمة بشكل منھم من صعوبة ترتیب الكلمات في الجملة الواحدة وبشكل صحیح
فبعض أطفال متالزمة داون لدية القدرة للتحدث مع الغیر باستخدام جمل قصیرة .واضح أو لیھم في فصاحة ووضوح النطق

وقد يستطیع غیرھم ممن لديه متالزمة داون الحديث واستخدام جمل طويلة وبھا مفردات )الكلمات(المفرداتومحدودة 
ومع ذلك فما يعاني منه أطفال متالزمة داون من صعوبات .فھناك تفاوت في مقدرات أطفال متالزمة داون بینھم البعض.متعددة

لحاجات الخاصة ،وھذا يعني أن المتخصصین في مجال عالج النطق في التخاطب والتحدث يعاني منه الكثیر من أطفال ذوي ا
يستطیعون استعمل خبراتھم وقدراتھم في عالج مشاكل التخاطب في األمراض األخرى وتنفیذھا لمساعدة أطفال متالزمة 

.داون

ومن المھم .یم الكامل لهومع ذلك فیجب تصمیم برامج العالج بشكل فردي مبني على قدراته ومھارات الطفل الغوية بعد التقی
فعائلة الطفل والمدرسة وأصدقاء الطفل ومن من يحتك به مباشرة يستطیع كلھم المشاركة .إشراك العائلة في برنامج العالج 

إرشاد وتطوير لغة التواصل والتخاطب لدى الطفل )التخاطب(ويستطیع أخصائي عالج النطق.لضمان نجاح البرنامج العالجي
وبما أن اللغة جزء من حیاة الطفل الیومیة فیجب أن .ى كافي من القدرة على التخاطب والتواصل مع الغیرللوصول أي مستو

.تمارس ھذه اللغة و تدعم وتعلم كجزء من الحیاة الیومیة كما ھو الحال في تعلم األكل والشرب والعناية الیومیة بالنفس

لنطق متعّلق بالمرحلة التعلیمّي للطفل و حاجاته في التواصل في وخالل المرحلة الدراسة يجب أن يكون عالج التخاطب وا
كما ينبغي أن يلبي عالج النطق عن الحاجات الیومیة للطفل بخصوص أنشطة المجتمع .للفصل وحاجات المواد التي تدرس له 

لسات خاصة مع أخصائي وكما أن عالج النطق يكون خالل ج.ممن حوله ومیول لطفل وعائلته من الناحیة الدينیة والثقافیة
كما أن مساعدة الطفل باالحتكاك واالندماج .التخاطب والنطق فانه ينتقل مع الطفل خارج ھذه الجلسات في البیت والشارع

وعلى طول .والعب مع الغیر ينمي قدرات التخاطب والتحدث لذل يجب وضع برنامج يساعد الطفل في االندماج في من حوله
قد تحتاج العائلة إلى كما،ألشیاء كثیرة ومتنّوعة قد يحتاج الطفل إلى عالج للنطق، لة إلى البلوغ مراحل العمر من الّطفو

قد يحتاج الطفل اال إعطائه ، و في مراحل النمو المختلفة .المعلومات المستمّرة و الموارد و التوجیه للعمل مع الطفل في البیت 
برامج تدريبه في المنزل

ج الشامل للنطق واللغةما ھو برنامج العال

ودعنا نتفحص بعض من األشیاء .مجال التواصل والتخاطب لیلبي يقابل كّل حاجات الطفل فيانه برنامج مصّمم بشكل فردّي
.التي يمكن أن تنفذ في برنامج عالج التواصل والتخاطب الشامل في مراحل مختلفة من العمر

أثناء الوالدة إلى فترة كلمة واحدة

ففي كل .على إن يكون العالج موجه إلى الوالدان في المقام األول .ن أھّم تدّخل يحدث في في ھذا العمر يكون في البیت إ
فیركز على برنامج التنشیط الحّسّي .جلسة يحضر الوالدان لمتابعة العالج ولیناقشا كل التدريبات التي يقوم بھا مشرف العالج



قیام بأنشطة تعزز وتنمي المھارات السمعیة والبصرية والحسیه إضافة إلى زيادة االستكشاف إذا كان الطفل رضیع عن طريق ال
يشبه سوف يكتسب الطفل ماذا.والذاكرة )عن طريق جعل الطفل يستكشف ماذا يحدث عند القیام بعمل ما (الحسي 

متابعة سمع جمیع األطفال المصابین انه من المھم .صوت الجرس وعن فرق الملمس بین القطن والخشب عندما يلمسھما 
.التھاب اإلذن الوسطى لزيادة حدوث، بمتالزمة داون 

)Robert وMedley , ھناك عالقة قوية بین التھاب اآلذن )Wallace،1995و Gravel(وفي احدث األبحاث المنشورة )1995
و اإلنجاز األكاديمّي وبین نموا اللغة )لتھاب آو بدون في اآلذن الوسطى مع وجود أعراض االرشح و السوائل(الوسطى 

متالزمة داون قد تعزى إلى وجود التھاب في اآلذن آن بعض التأخر في اكتساب اللغة والتي تشاھدھا في أطفال.للطفل 
جة رشح السوائلتخطیط السمع متابعة الحالة السمعیة ومعالوبمقدور طبیب اآلنف واآلذن والحنجرة مع أخصائي.الوسطى 
التغذية و الّتنّفس يستخدم كثیر من األعضاء والعضالت التي .آن الكالم وظیفة مكسّوة في الجسم البشرّي في اآلذن

المتعلق بالتغذية وتمارين المضغ والبلع ھو عالج التكامل الحّسّي و بناًء على ذلك قد يكون للعالج.تستخدمھا عند النطق 
.ملة األخرى تأثیر إيجابي على التخاطب والنطق العالجات المتكا

.أجسامھم حّساسة جدا للمس )المسمون بالدارجین أي الذين بدءوا تعلم المشي(الكثیر من األطفال الرضع و األطفال الصغار
خلطات من األطعمة وال يحبون تفريش األسنان ال يحبوّن ملمس بعض األطعمة المعّینة أو رّبما بعض ال، ال يحبون آن يلمسوا 

Tactilely(ويصطلح األطباء على تسمیة ھذا الشعور بالدفاع الحسي. Defensive. لقد وجد أن القیام بمساج للفّم و تنشیط )
بشكل يساعد األطفال، )NUKباستعمال مساج ال)أي إرجاع الفم لحالته الطبیعیة(العضلة مباشرة و برنامج تطبیع للفم 

تدريجیا خطوه خطوه يبدأ برنامج المساج في األذرعین و األرجل حتى يصل .اھھم و منطقة الّلسان واضح لتحمل ّلمس شف
يمكن الرجوع لتفاصیل عمل المساج والبرنامج في المقالة التي نشرت للدكتور كومین و .نحو الوجه ثم الفم بشكل خاص

.Chapman ،1996وKumin(تشاب مان بعد إجراء تطبیع للفم وا بالمناغاة وإخراج األصوات المختلفةووجد أن األطفال بدء)
وبعد القیام بھذه الخطوة وبمجّرد أن يسمح الطفل بلمس فمه وشفتیه ولديه القدرة بتحريك فمه لنطق الكلمات يبداء ببرنامج .

وتحريك الفم والوجه بأشكال ، ماءھذا قد يشمل التدريب بالنفخ والتصفیر و نفخ فقاقیع الصابون أو ال.مھارات عضالت الفم 
وبوجٍه عاّم يقوم معلم النطق بتعديل في أسلوب وأنواع .مضحكة وتقلید األصوات الغريبة والمضحكة لتتقوا عضالت الوجه والفم 

.ھذه التمارين بناء على ما يقوم به الطفل 

لمھارات العامة مثل تبادل األدوار في الحديث بین و بعض ا، ھو التفاعل االجتماعي إن األساس في عملیة التواصل والتخاطب 
فمن الممكن تدريب الطفل لكي يتعلم أن ..)كان يتحدث المعلم ثم يقول للطفل اآلن ھذا دورك في التحدث(الطفل ومدربة

MacDonald(صغیر عن طريق العب والتقلید والتمثیل يحدث بالدور وھو التحدث , 1989. بأسماء وتعرف (فلعبة الغمیمه)
لفترة معینة و إعطاء الطفل لعبة)مختلفة لدى الناس وھي باختصار تغطیة الوجه بورقة ثم إظھار الوجه للطفل بشكل تمثیلي

(ثم يأخذھا المدرب لیلعب بھا كل ھذا ينمي أھمیة الدور لدي الطفل في وقت مبكر و قبل أن يتحّدث الطفل الكلمة األولى 
Kumin ،١٩٩١. (

متالزمة داون بین اشھر الثامن إلى نھاية السنة األولى من عمرھم لديھم قدرة جیدة للتعبیر عن ما يريدون ،إما إن أطفال
أن يفھمھم الغیر فتنتج لديه عقدة أو عقد عند األطفال األكبر من ھذا السن فأنھم يعانون ويكابدون ويجدون مشقة في

ومن .خاطب حتى تنموا مراكز التواصل والتحدث في المراكز العصبیة في المخلذلك من الضروري إيجاد طريقة مؤقتة للت.التحدث
ثم تزداد مھارات وقدرات الطفل في التواصل والتخاطب مع الغیر للتقلیل من تأثیر ھذه المعاناة على الطفل في المستقبل 

)Gibbs وCarswell،1991.( التواصل لدى أطفال متالزمة داون ومع أن التخاطب والتحدث عن طريق النطق من اصعب الطرق في
لذلك فان أطفال .من ھؤالء األطفال يستخدمون المحادثة عن طريق النطق في المقام األول لتواصل مع الغیر%٩٥اال أن 

وھذا ال يمنع من استخدام أسالیب مؤقتة في .متالزمة داون يدربون على التواصل مع الغیر بالمقام األول عن طريق النطق 
لوح به رسومات (أو التواصل باستعمال لوحات التخاطب)عن طريق استعمال اإلشارة والنطق معا (كالتخاطب الكامل التخاطب 

أو التواصل باستعمال الكمبیوتر أو األجھزة اإللكترونیة األخرى،اال أن يصل الطفل اال مرحلة التخاطب )معبرة عن بعض الكلمات
Kumin(بالنطق  Kumin،و1994 Meyers،و 1991 1994. ولقد أظھرت األبحاث أن أطفال متالزمة داون يستغنون عن طريقة )

.التخاطب باإلشارة تلقائیا عندما يكتسبون القدرة على نطق الكلمة المراده

كلمة واحدة إلى ثالثة فترات كلمة 

ة عالجیة شاملة لتنمیة لغة التخاطب يبداء بخط)عن طريق النطق أو باإلشارة (كلمة الواحدة بمجّرد أن يبدأ الّطفل استعمال
مثل ، الكّلة و الموضوعّیة في كثیر من األنشطة)مھارات داللّیة (وقد يركز على تنمیة المفردات الغوية .من كل النواحي

ل و عند استخدام المفردات المتعلقة بالطبخ عند إعداد طعام أو المفردات المتعلقة باألشغال الیدوية والتلوين والعب والتمثی
Kumin(الخروج إلى الشارع والسوق والّرحالت  , 1996. ومع مرور الوقت نجد أن الطفل اكتسب كلمات ومفردات جديدة )

.وھذا ما يطلق علیه بنمو اللغة على المستوى األفقي( كما يستھدف البرنامج العالجي إلى زيادة عدد الكلمات المستخدمة )
Manolson(في الجملة الواحدة تدريجیا  , 1992. ھناك تعبیرات كثیرة يستطیع الطفل أن يتواصل بھا الطفل مع اآلخرين )

ومن ثّم تضاف الجمل المكونة من ، )على سبیل المثال عبارة كتاب بابا أو ثوب منى (باستخدام جملة من كلمتین كجمل التملك
.ثالث كلمات 



وتساعد ، رية وعضلیة تستغل قدرات الطفل المصاب بمتالزمة داون قد وجد أن اللوحة الماشیة تقدم تلمیحات وإرشادات بص
Kumin(طول الجمل التي ينطقونھااألطفال لزيادة  , 1995. اللوحة الماشیة ھي عادًة عبارة عن قطعة لوح مستطیلة بھا )

(المرغوب التدريب علیھا يستخدم عدد معین من الدوائر مساوي لعدد الكلمات في الجملة.دوائر منفصلة إلدخال البطاقات 
.ارمي الكرة "دائرتین سوف نستعمل ، على سبیل المثال  ( كما يمكن استخدام نفس المفھوم الذي يعتمد علیة لوحة "

.كتاب الماشیة عن طريق وضع نقطة تحت كل كلمة مكتوبة في 

ي يستخدمھا الطفل خالل الیوم كطلب األشیاء أو كما أن التدريب في ھذه المرحلة يشمل تنمیة مھارات التخاطب العملیة والت
ككلمة السالم علیكم و (وطريقة إعطاء التحیة والسالم )افتح البابعلى سبیل المثال،عطني ماء أو(الرغبة في عمل شئ ما

.إضافة إلى الكلمات والجمل الشائع المستخدمة خالل الیوم)مرحبا و صباح الخیر

إن العب يزيد من .و أنشطة الّلغة األخرى من الممكن التدريب علیھا خالل العبحادثة الیومیة إن مفردات الّلغة و أسالیب الم
,MillerوSchwartz(عند القیام باألعمال التي تحتاج إلى تركیز)الحضور السمعي(التركیز السمعي 1996. كما يمكن دعم )

First(الكلمات األولىعلى سبیل المثال برنامج، لمھارات اللغوية عن طريق استعمال أنشطة الكمبیوتر المناسبة ومساندة ا
Words( و األفعال األولى)First verbs(من شركة لوريت والكتاب الناطق)Living Book(وكتاب بیت بیلي)Bailey Book House,

(Edmark(من إصدار شركة ادمارك)1996 Laureate) ھذه البرامج بالغة اإلنجلیزية ولكن يوجد برامج مشابھة باللغة العربیة من
)إصدار شركة صخر والمعرفة

sensory(التكامل حّسّي إن البنیة التحتیة لتطوير التخاطب في ھذه الفترة من العمر يعتمد على مبدأ  Integration)( ّترجمة
Oral(مبدأ تنمیة وتقوية عضالت الفم المعنیة بالنطقو)ما يسمعه الطفل إلى أفعال يقوم بھا  Motor Abilities. معظم أطفال )

و لديھم القدرة على التواصل والتخاطب باستعمال لغة اإلشارة بشكل جّید ، متالزمة داون لديھم القدرة على الفھم ما يقال 
فان التكامل الحسي والتقوية عضالت الفم تدعم وتجھز لذلك .قبل أن يكونوا قادرين على التواصل والتخاطب بالنطق والتحدث 

.وتزيد من استعداد الطفل للنطق خالل ھذه المرحلة

مرحلة ما قبل الدر اسه والروضة 

، )لغة التعبیر(أعلى من مھارة النطق والتحدثفي العادة)لغة االستیعاب أو الفھم(أن قدرات الطفل الصغیر الستیعاب ما يقال
فمن ناحیة لغة االستیعاب يركز في مرحلة ما قبل .مع بعض)االستیعاب والتعبیر(ن عالج النطق يركز على اللغتین ومع ذلك فإ

فھي مھارات مھّمة لألعوام الّدراسّیة ، الدراسة على زيادة الّذاكرة الّسمعّیة و على تعلیم الطفل اّتباع األوامر و اإلرشادات 
و حروف الجّر خالل أداء )فوق و تحت (و االّتجاھات ، و األشكال ، مثل األلوان "لمفاھیما"كما يركز على تطوير .المبّكرة 

استعمال كلمات ،فسوف تشمل لغة الّداللة ھذا من ناحیة لغة االستیعاب والفھم،أما لغة التعبیر .مھمات معینة او عند العب
(والضمائر التي تضاف في نھايات الكلمات مات من ناحیة النحوكما يبدأ في التدريب على ترتیب الكل، )تطويل الكلمات(أطول

.مثل التأنیث والتذكیر والجمع أو الّصیغة الملكّیة  استعمال ، طلب المساعدة كما يمكن تنمیة المھارات اللغة العملّیة،مثل)
ن الحیاة العملیة في البیت عن طريق كما يمكن أداء أدوار مشتركة م.أو إجابة سؤالالتحّیات المناسبة و االستفھام عن شئ 

بین الطفل وأمة أو الطفل وصديقة مع عكس األدوار، وكل ھذه المشاھد الخیالیة تنمي قدرات الطفل أداء مشاھد تمثلیة
.التعبیرية

الطبخ والقیام بأشغال يدوية لعمل كرت معايدة أو،كما يمكن القیام بأنشطة عن طريق العب ،كتلبیس و خلع مالبس عروسه 
و مھارات التخاطب ، والتركیبّي ، ويمكن االستفادة من األنشطة التي ذكرنا في تنمیة لغة الداللة.كعمل كعكه أو تحضیر عصیر

ما ھو لون الّلون ، أسال كّم كعك سوف نحضر،على سبیل المثال ، العملیة والتي تستعمل للتواصل بین األفراد بشكل يومي 
يستطیعون تعّلم وبما أن الكثیر من أطفال متالزمة داون .یز مفھوم اتباع اإلرشادات لعمل الكعكةترك،الكعكة التي سوف نحضر

).Buckle1993، (فأنه من الممكن استعمال أساسیات ومفاھیم الكتابة في تعلم وفھم أساسیات اللغة،القراءة بشكل جید 

فمن الممكن البدء بتمارين عالج مخارج .ألصوات األخرىوفي أثناء ھذه المرحلة ويركز على مخارج الحروف والكلمات وا
Articulation(األصوات therapy.( ولكن من الواجب االستمرار في تمارين الفم وتقوية العضالت التي تستخدم في الكالم وزيادة

.والھدف في النھاية ھو الوضوح عند التحدث.التوافق بین الفضالت المختلفة عند النطق

درسة االبتدائّیة سنوات الم

لذلك فمن الممكن أن يتعاون أخصائي النطق .سريع خالل سنوات الدراسة االبتدائّیةتنمو مھارة التواصل والمحادثة بشكل
فیستفاد .فتصبح المواد المقررة في الفصل ھي التي يركز علیھا في تنمیة مھارة التواصل والتحدث،والمحادثة مع مدرس الفصل

أال ترى أن .حفیز الطفل على التعلم وفي نفس الوقت في حل الصعوبات التي يواجھھا الطفل في بعض الموادمنھا في إعداد وت
ھذا متفق مع ما يقوم به الطفل خالل الیوم؟ إن نجاح الطفل داخل الفصل يعزز من الثقة بالنفس وتالي يزيد من القدرة على 

.التواصل مع الغیر



,Miller(تیعابیة اكثر تفصیال يصبح العمل في تطوير اللغة االس المشابه ، فتشمل اّتباع اإلرشادات المتعددة األوامر،)1988
أما من جھة اللغة التعبیرية فتشمل تمارين الفھم و القراءة و .للتوجیھات واإلرشادات التي يتلقاھا الطفل في سّلم المدرسة 

أجزاء الكلمة مثل الجمع (و تركیبة الكلمة والجملة .طفل لمعانیھاومراجعة بعض الكلمات لتعزيز فھم ال، األنشطة التجريبّیة 
.القواعد نحوّية (والنحو المستعمل في التحدث )والمثنى  (

كان يمكن أن يرّكز عالج الّلغة التعبیرية على طرح مواضیع اعمق من ناحیة المفردات المتشابه و المختلف من ناحیة الشكل و 
اللوحة واالستمرار في استعمال.لغة االستیعاب لتشمل زيادة طول الكلمة المستعملة في التحدث كما يمكن تطوير .النحو 

ھذه كلھا قد تفید في تسھیل استعمال .وعمل البروفات المتكررة والّسیناريوھات لألجل تطويل الكلمة المستعملة ، الماشیة 
.ھذه الكلمات عند التحدث

في ، مھارات االّتصال في الحیاة الیومیة في المدرسة فالھدف ھو استعمال ،اء ھذه المرحلة إن اللغة العملیة مھّمة جدا أثن
، ومھارات المحادثة ، و قد يشمل العالج مھارات الّتفاعل االجتماعي مع المدّرسین و أقران الطفل .و في المجتمع ، البیت 

و كیف يوّضح الطفل كالمة ، الطفل الماّدة في المدرسة وطلب المساعدة من المدرس عندما ال يفھم، وطريقة طلب األشیاء 
وعلیه يجب .عن أمور الحیاة الیومیة تغیرت معه أسالیب المحادثة،و كلما نضج الطفل وكبر.وما إلى ذلك ، عندما ال يفھمه الغیر

.في كّل مرحلة من عمرهحاجات الطفل في التواصل أن يساير البرنامج العالجي

١٩٩٠، Swif&Rosin(النطق والتحدث بكالم مفھومج في ھذه المرحلة مھارات التحدث مع التركیز على وضوحيستھدف العال
فعلى سبیل ، ومن المھم القیام بتحلیل للتوصل لمعرفة مناطق القوة والضعف في حركات الفم لتحديد ما يحتاجه الطفل).

ھل لدية صعوبة ؟ھل لدية صعوبة في الّتوافق العضلّي ؟ یطة بالفم ھل لدى الطفل ضعف أو ارتخاء في العضالت المح، المثال 
Motor(التخطیط ألداء الحركات العضلیة  Planning( تعطى ھذه النقاط ؟ ّتأثیر على وضوح الكالمللصوت وطالقته ھل ؟

.األولوية في العالج بشكل فردي إذا كان لھا تأثیر على قدرة الطفل في التواصل

و البعض منھا يمكن إدخالھا مع بعضھا البعض ، رق كثیرة ومختلفة لعالج النطق والتخاطب يمكن أن تستخدم ھناك عدة ط
.كجزاء من برنامج متكامل يصمم لطفل بشكل فردي

قد يكون ھناك أھداف محددة في البرنامج ، ذلك ، يمكن أن يصمم البرنامج العالجي بناءا على أساس مھارات الطفل الغوّية 
والصوتیات )pragmatics(و األسالیب العملّیة لّلغة )Syntax(و النحو )Morphology(و الشكل )semantic(علم الّداللةتغطي

)phonology. لذلك فالعالج قد يستھدف مھارات سمعّیة أو تخاطبیه و مھارات النطق .وقد يرّكز العالج على نواحي أخرى)
لدعم وتقوية مھارة أخرى كاللغة التعبیرية ،مثل قراءة ، ستعمال التدريب على مھارة معینة ومن الممكن ا.وحركة الفم والسان 

ومن الممكن أن يعدل البرنامج فیجعل البرنامج على أساس المقررات التي يدرسھا الطفل في .أو الشفوية أو لغة الكتابة
و يمكن أن يكون .علم و النجاح في مادة العلومتستعمل المفردات التي يحتاجھا الطفل لت،ففي ھذه الّطريقة .المدرسة

، سوف يحتاجھا الطفل في المقّرر المدرسیة الّتدريس مقّدًما فیتعلم الطفل مقدما الكلمات والمفردات والمھارة الغوية التي 
ارف بھا في داخل فیتعلم الطفل تفاعالت التي يمكن أن تحدث في الفصل ،كیفیة اّتباع اإلرشادات والقواعد و الّروتین المتع

كما يمكن أن يكون برنامج العالج الذي يعتمد على المقررات الدراسیة .و المھارات التعامل مع األطفال اآلخرين ، الفصول 
برنامجا يبنى على الصعوبات الحقیقیة واآلنیة التي يوجھھا الطفل في الفصل،عن طريق إعطاء دروس إضافیة و متكررة 

ة مھارات المذاكرة والطرق التي من الممكن أن يسلكھا الطفل لتجاوز العقبات ولكي يصل إلى لمساعدة الطفل في معرف
االستراتیجّیات الّتعويضّیة داعمة للطفل ويمكن أن يقترح أخصائي النطق والتخاطب .األھداف المرجوة من المادة التي يدرسھا

والطلب ، الطفل بالرسومات التوضیحیة أو المقربة للفكرة والطلب من المدرس إعانة ، ،مثل جلوس الطفل في مقدمة الفصل 
.من أحد الطالب في الفصل أن يكون مساعدا للطفل في فھم بعض األمور

، لطريقة األخرى في تعلم النطق والمحادثة ھي تعلم اللغة بشكل متكامل ومترابط ويسمى اللغة الكلّیة ،فتعلم القراءة 
تعلیم الكلي ال يعلم على شكل وحدات لفويه منفصلة كالتركیز على الجمع .مع بعضھا البعض والكتابة والفھم والتخاطب كلھا 

وحاالت الفعل،والكن تدرس كقطع كبیره مبنیة على استعمال خبرات الحواس المختلفة لتعلیم وفھم المبادئ ويعتمد التعلم 
مع بعض فمثال كتاب عن الطقس قد يعلم الطفل بھذه الطريقة على كتب تحتوي على مواضیع تعلم جمیع المھارات اللغوية 

.طريقه قراءه النشرة الجوية،كیف بناء محطة رصد جوي ،أو رسم صور أو اخذ صور فوتوغرافیة لألجواء مختلفة من الطقس

،تسمى االتصال غي السیاق وھي في العادة )pragmtics(ويوجد طريقه لتنمیه اللغة والتخاطب وتركز على اللغة العملیة
الطفل،المدرس،بقیه (ستعمل في الفصول الدراسیة التي يوجد بھا معامل لیتفاعل فیھا جمیع المشاركین في الدرست

و قد يساعد الطفل بطلب منه تعبیه الفراغات ّسیناريوھات قد يعمل العالج على شكل .في أوضاع وحاالت مختلفة )األطفال
.معینین او اوظاع وحاالت معینه كمثال لیساعده لیتعلم ويتواصل بشكل جید مع ناس

إن تعلیم المحادثة والنطق عبارة عن طرق وأسالیب مختلفة لكل واحدة منھا أھداف معینه ويدخل فیھا نشاطات مختلفة إن 
.الھدف ھو الحصول على طريقه أو طرق لتساعد كل طفل في التخاطب والتواصل مع الغیر
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