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 مقدمه :            

قال تعالى على لسان موسى عليه                                                                

اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي( وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )إن من البيان السالم )رب 

ن ع لسحرا(.. الكالم أو النطق هو نعمة من نعم هللا الجليلة التي وهبها سبحانه وتعالى لبني آدم فمن خالل الكالم يستطيع اإلنسان ان يعبر

وما يتطلبه جسده فالكالم هو أداة هامة في تواصل بني آدم مع بعضهم البعض، بل هو اساس هام في التعبير عن كل ما يجيش في صدره 

ن االحياة كلها بحلوها ومرها بصفوها وكدرها.. حتى انه اذا عرض االنسان كان اول تعبير أية.. ان االنسان ليس إال لساناً..وقالوا قديما 

كلم ظهر، فاللغة هي أداة التواصل بين بني االنسان.. وقد يصاب بعض الناس بحاالت من االضطرابات المرء مختبئ وراء لسانه فإذا ت

اللغوية ـ النطقية، وعالج هذه الحاالت عند االطفال عن طريق اكتشافها في مراحلها االولى و اعداد برنامج للدخل المبكر في مثل هذه 

 من هذه االضطرابات الحاالت فائدة عظيمة ودور بارز في تقويم كثير

يؤثر على مهارات التواصل االجتماعي والسلوكي واللغه لدى الطفل ومنها اضطراب التوحد وهو اضطراب نمائي  

 من هو اخصائي التخاطب ؟

اخصائي التخاطب هو ذلك الشخص المؤهل والمدرب لكي يقوم بتلك الوظيفة التي تتطلب جانبا عاليا من االطالع والثقافة 

 .والكياسة والقدرة على تكوين العالقة الطيبة مع الطفل حتى يتسنى له النجاح في اداء مهمته واللباقة

 ما السمات والخصائص التي يجب توافرها في اخصائي التخاطب؟

يجب ان يكون لديه االحساس والتعاطف مع الطفل مع مالحظة االعتدال في كل هذه المشاعر واال يسرف في تعاطفه.-1  

ل.ـ يجب ان يكون مرنا حتي يستطيع ان يغير مالحظته اثناء الجلسة اذا وجد ان الطريقة المتبعة غير مجدية مع الطف2   

ـ ان يكون صبورا.3   

ـ ان يكون متفاعال مع الطفل.4   

ـ ان تكون لديه الثقة في نفسه.5   

ـ ان تكون افكاره ومفاهيمه واضحة ومؤهال للجلسات مع االطفال.6   

ـ ان يتسم بروح الفكاهة مع االطفال حتى يحبوه.7   

ان يتسم باالبداع اثناء الجلسات في االدوات والوسائل. 8   

الحافز الذي يشجع االوالد على الكالملديه ـ ان يكون 9   
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التخاطب ؟والوسائل التي يجب ان تشملها غرفةما هي االدوات   

في البداية البد من استخدام االشياء الحقيقية حتى يحس بها الطفل ويشعر بها ثم يأتي دور المجسمات ثم البازالت 

مثال: نريد ان نعلم الطفل ان يتعرف على التفاحة فنبدأ اوال بتعليمه بتفاحة حقيقية ثم نقوم  ثم الكروت والصور.

يعها بالسكين ثم يتذوقها عن طريق مجسمات اقرب الى الحقيقة ثم عن طريق بازالت ثم العاب ثم كروت بتقط

 .بحيث يكون الكرت به صورة تفاحة فقط حتى ال يحدث تشتت للطفل

المجموعات الضمنية  يجب ان نزود حجرة الطفل او المكان الذي تقام فيه جلسات التخاطب باالدوات االتية:

 :كلها وتشمل

مجموعة الحيوانات والفواكه والخضروات واالثاث والمواصالت وادوات المطبخ وااللوان واالشكال )ويجب 

ان تشمل تلك المجموعـات بازالت وكروت ومجسمات وحقائق ثم كتب بها قصصا مصورة شيقة لالطفال 

 .اللغة التعبيرية لزياده 

فون النه والميكرت معينة لزيادة االنتباه والتركيزااللعاب التي لها اصواعلى يجب ان تشتمل غرفة الجلسات 

 اثبتت فعاليته في التقليل من المصاداه لدى طفل التوحد 

                  

ماهي  

 المهارات التى يقيم ويدرب عليها الطفل التوحد؟  

                              

 قبل اللغه : تنقسم الى مهارات ما 

 االستجابه االستماع : مهارة

والتوقف عن االمر من خالل الجلوس على الكرسي والتواصل البصري واالستجابه عند مناداته السمه 

 الخطا 

 مهاره الطلب :

 من خالل االشاره الى الشىء او من خالل االصورة او من خالل كلمه 

 مهاره التقليد :

 الشياء والحركات الدقيقيه وتقليد االصوات  وتكمن في تقليد الحركات الكبرى وحركاث باستخدام ا
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 مهاره االنتباه المشترك :

تبادل النظر مع الشريك التواصلي إلى شيء أو لعبة محببة مثل النظر مع األم إلى القطة ثم إعادة النظر إلى  

 األم مرة أخرى

 :  مهارات اللعب، ومنها ما يلي

تحاكي األدوار التي حوله مثل إطعام دمية أو محاكاة دور اللعب التمثيلي أو التخيلي: أن يقوم بأداء أدوار 

 .أمه أثناء كي المالبس

 

 مهاره  اللغه تبدا : 

: الكلمات والعبارات التي يفهمها الطفل لفظيًا دون الحاجة إلى استخدام إشارات أو دالالت اللغة االستقبالية -

 .أخرى غير لفظية

اللفظية التي يستخدمها الطفل للتعبير عن نفسه مثل األصوات  : األساليب اللفظية وغيراللغة التعبيرية -

 والكلمات وأشباه الكلمات أو اإلشارات الوصفية مثال: أن يشير إلى فمه للداللة على رغبته في األكل

 :مهاره الحوار 

واستخدام اسئله االستفهام  والتعبير عن المشاعر وسرد القصص تكمن في استخدام الضمائر الشخصيه 

 سترسال في الحديث وغيرهاواال

 

 :اساسيات التدريب

 كوني وجها لوجه اثناء عمليه التدريب 

  االنتظار 

  المسافه 

  استغالل االشياء التى يحبها الطفل 

  التدرج باالهداف 

  اسمعيه االفكار 

 تشجيع الطفل وتعزيزه مباشره عند االستجابه الصحيحيه 

-  
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 هم المشاكل النطقية وطرق عالجهاأ

ضعف في اللغة المكتسبة مع عدم القدرة على استخدامها بشكل صحيح حيث يعزى ذلك إلى أن مظاهر -

التوحد تظهر في وقت إكتساب اللغة )عمر سنتين إلى ثالث سنوات( فهذا يؤدي إلى قلة في المحصول اللغوي 

في عدم قدرة أطفال وعدم إستخدام اللغة في المكان والوقت المناسب وهذه المشكلة تمثل السبب الرئيس 

 .التوحد على الكالم

 .اللغة المكتسبة: هي ما يكتسبه الطفل من المفردات التي يستخدمها للتعبير عن إحتياجاته

  :المزاجية أو اإلنتقائية اللفظية-

وهي عدم قدرة الطفل على استخدام وتوظيف اللغة في المكان والوقت المناسب رغم وجود محصول لغوي 

كلمة بابا داخل الغرفة الصفية لكن ال ينطقها عند مشاهدة ولده( حيث يكمن دور معالج النطق  لديه مثل )نطق

في زيادة قدرة الطفل على استخدام الكلمات في المواقف المناسبة مثل ) أن ينطق كلمة ماء عند الحاجة إلى 

 .الشرب( ومن ثم تعميم هذه الكلمة

 .جميع المواقف المتشابهة وأن يستخدمها في المكان الصحيح تعميم األهداف: أن يستخدم الطفل الكلمة في

  :المصاداه-

وهي تكرار الكالم المسموع دون إعطاء جواب مناسب مثل ) ما إسمك؟ فيجيب ما إسمك ؟ ( ويتمثل دور 

 .النطق في عالج هذه المشكلة من خالل التدريب الجماعي مع التقليد لآلخر

  :التشويه-

بصوت ال يستطيع السامع فهمه، ويتمثل دور النطق في عالج ذلك من خالل تدريب وهي أن ينطق الكلمة 

 .الطفل على مخارج الحروف الصحيحة

  :اإلبدال-

وهي إبدال صوت حرف مكان صوت حرف آخر مثل ) إبدال صوت حرف النون مكان صوت الحرف )م( 

نطق الحرف من المخرج الصحيح  في كلمة موز (، ويتمثل دور النطق في عالج ذلك من خالل تدريبه على

 وحسب موقعه في الكلمة

  الحذف :

 ( وهي حذف حرف من الكلمة عند نطقها مثل ) حذف صوت الحرف ) م ( من آخر كلمة حمام

  :اإلضافة-

  امي  وهي إضافة صوت حرف على الكلمة عند نطقها مثل إضافة الحرف واو إلى كلمة
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 : رامج التواصل هيب

 

  :( PECS) برنامج بكس-
وهو برنامج التواصل من خالل تبادل الصور حيث يتم تدريب الطالب عليه حتى يستطيع التعبير عن حاجاته 

 .األساسية بالصور في حال غياب اللغة

 :برنامج ماكتون-

 

 .قائم على إستخدام اإلشارة مع نطق الكلمة من خالل عرض صور -وهو برنامج تعبيري

لعمل مع أطفال التوحد هو ايصالهم إلى مرحلة اإلستقاللية في التعبير عن حاجاتهم حيث أن الهدف الرئيسي من ا

األساسية، وحيث أن المطلب األساسي ألهل أطفال التوحد هو النطق والوصل إلى اإلستقاللية والتفاعل 

 .اإلجتماعي مع اآلخرين

 

 :متمارين مساعدة للطفل التوحدى على النطق والكال

  

على عملية اخراج االصوات والحروف بطريقه صحيحه وبدون صعوبه و اليكم هذه التمارين تساعد 

 :بعض من هذه التمارين و التي ننصح ان تجرى بشكل يومي

 .دقائق لكل تمرين 5قم انت والطفل بالتمارين التاليه يوميا وباقل من  -

فاه , ثم اعادته فتح الفم واخراج اللسان بشكل رفيع )مروس( الى الخارج دون لمس االسنان والش-

 . للداخل ببطء

 .فتح الفم واخراج اللسان مستقيما قدر المستطاع ثم اعادته ببطء ثم بسرعه -

 . فتح الفم قدر المستطاع وجعل اللسان يالمس الشفه العليا ثم السفلى ببطء ثم بسرعه-

 . وبسرعهفتح الفم وجعل اللسان يالمس االسنان في الفك االعلى ثم االسفل ايضا ببطء -

 .فتح الفم وجعل اللسان يقوم بعملية نقله من اليمين الى الشمال من الفم ثم العكس-

 .فتح الفم وجعل اللسان يقوم بعملية دائريه حول الشفاه-

 اغالق الفم وتحريك اللسان بشكل دائري -

 اخراج اللسان من الفم وهو مطبق على بعضه -

 . يجيا الى الوراء وجعله يالمس اخر الفك االعلىفتح الفم وادخال اللسان وهو مبسط تدر -

كما ان االلعاب التي يستعان فيها بالنفخ و المضغ كلعبة فقاعات الصابون عن طريق النفخ او مضغ -

 .اللبان او غيرها من االمور تساعد بشكل عام في حركة اللسان
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 .الهدف من عالج النطق هو تحسين جميع جوانب االتصاالت

النطق ويمكن أن يشمل لغة  .(1الفهم والتعبير واإلنتاج السليمة ، واستخدام اللغة االجتماعي )وهذا يشمل :  

(. في أفضل حاالتها ، ويحدد النطق في برنامج مصمم خصيصا لنقاط 2اإلشارة ، واستخدام الرموز صور )

لى الطويل لطفل ع الضعف المحددة وبيئة الطفل الفردية . لألسف ، من الصعب خلق خطة للنطق على المدى

 . وجه الخصوص ، البد من تطويرها

  .المجلس الوطني للبحوث يصف أربعة جوانب للعالج المفيد للكالم

  .عالج النطق وينبغي أن تبدأ في مرحلة مبكرة من حياة الطفل ، وتكون متكررة

  .وينبغي أن يكون العالج متجذر في الخبرة العملية لحياة الطفل .2

  .غي تشجيع التواصل العفوي مع الطفلالعالج ينب .3

 ينبغي تعميم مهارات االتصال المستفادة خالل عالج النطق .4

وبالتالي ، أن أي برنامج لعالج النطق يشمل الممارسة في أماكن مختلفة مع الكثير من الناس مختلفة كثيرة . 

 خالل التدريبات االروتينية اليومية وليكون عالج النطق أكثر نجاحا ، ينبغي على مقدمي الرعاية اعطاء كلمة

 . المعتادة في المنزل والمدرسة والمجتمع
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 هناك العديد من النصايح والتوجيهات التى يقدمها اخصائي التخاطب ويدعم بها اهل الطفل

 : مثال من النصائح والتوجيهات في يتعليم االهل للطفل مهارة الطلب

 ضعي الشىء الذي يحبه في مكان يراه واليستطيع الوصول اليه 

 اعطيه الشىء بكميات قليله 

 اعطيه الشىء ناقصا عند تقديم العصير اعطيه العصير من دون الشفاط واعطيه الفرصه ان يطلب الشفاط 

 كوني دائما قريبه منه وفي نفس مستواه 

اره الطلب قوم بتصوير الشىء الذي يرغب فيه واجعلي ي حاله ان كان الطفل في بدايه التدريب عللى مهف

الصورة قريبه منه كي يتمكن من اعطاءها لك لك تقوم بتلبيه طلبه وبهذه الطريقه يقل معدل البكاء لدى الطفل 

الذي اليستطيع ان يتواصل ويستبدل ذلك بالبكاء مما يدفع اسرته الى عدم معرفه ماذا يريد وتوفير كل 

 خ والبكاء  المستمرب منه كي ترتاح من الصرااحتياجاته بالقر
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