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فنحن نتواصل مع بعضنا البعض من خالل الكالم،  .يعد التواصل مشارآة فعالة بين الناس تشتمل على ما هو أآثر من مجرد الكلمات
   .هم اآلخرين لكويشتمل التواصل الناجح على فهمك لآلخرين وف .والحرآات، واللمسات، وتعبيرات الوجه

 
 

ويمكن أن يتواصل الطفل صاحب االحتياجات الخاصة بطرق 
فقد ال يستخدم طفلك أي  .يصعب على األشخاص اآلخرين فهمها

آلمات، إال أنه عندما يأخذك إلى دوالب الحلويات، تدرك أنه 
 .يريد الحصول على قطعة حلويات

 
الطفل وسبب ويمكن أن يساعد فهم الكيفية التي يتواصل بها 

التواصل على تطوير نقاط القوة لديه وتعليمه طرق أخرى 
 .للتواصل

 
 :آيف يتواصل األطفال

 
لقد ذآرنا بالفعل أنه توجد طرق متعددة للتواصل مثل استخدام 

، باإلضافة إلى )إلى األشياءالتوجه أي اإلشارة أو (الحرآات 

 يمكن أن إليك بعض أمثلة الطرق التي .الكلمات وتعبيرات الوجه
 :يتواصل طفلك بها

النظر إلى، أو التوجه إلى، أو اإلشارة إلى شيء أو نشاط أو • 
 شخص أو صورة

 جذب شخص آخر إلى شيء ما• 
 االقتراب من عنصر ما• 
 تعبيرات الوجه• 
 التواصل بالعين• 
 تقليد األصوات أو الحرآات• 
 استخدام الكلمات• 
 الصراخ أو الغضب• 
 ثل الجري أو الضرب أو العضإظهار سلوآيات م• 
 )لغة اإلشارة(استخدام اإلشارات باليد • 

 
يمكن أن يستخدم طفلك نفس طريقة التواصل لعدد متنوع من 

على سبيل المثال، يمكن أن يصرخ الطفل عن اإلثارة  .األسباب

 .أو عند محاولة تجنب تناول أطعمة معينة
 

 :لماذا يتواصل األطفال

 صحيفة اإلرشادات

 إدراك آيفية وسبب 
 تواصل األطفال



 
 

 إدراك آيفية وسبب تواصل األطفال، تابع       
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باب التي نتواصل من أجلها مع بعضنا هناك الكثير من األس
وتشتمل بعض األسباب التي يتواصل طفلك من أجلها  .البعض

 :على ما يلي
 لطلب شيء أو نشاط ما• 
 لطلب الراحة• 
 لطلب المعلومات• 
 )إلظهار ما ال يرغب فيه(لالعتراض • 
 للتحية• 
 لمشارآة االهتمام• 
 للتعبير عن المشاعر• 

 
 

 م اللغةمساعدة طفلك على فه
 

يحدث أول تعلم للطفل من خالل الخبرات التي تشتمل على 
وغالًبا ما يفهم األطفال . الرؤية والسمع واللمس والتذوق والشم

ويساعد . الكثير من الكلمات قبل البدء في نطق أول آلمة لهم
توفير الفرص للطفل لالستماع إلى نفس الكلمات المرتبطة بنفس 

ويمكن أن يبحث .  لتطوير هذا الفهمالمواقف مراًرا وتكراًرا
الطفل عن شيء ما تحدد أنت اسمه له قبل أن يتمكن من نطق 

لطفلك، فقد ينظر إلى " لبن"على سبيل المثال، عندما تقول . اسمه
وذلك يشير إلى . الزجاجة ألنه يربط بين تلك الكلمة والزجاجة

 .فهم الطفل للكلمة
 

 :ويمكن أن تساعد طفلك على فهمك من خالل ما يلي
 .مواجهة طفلك وجًها لوجه عند التحدث معه• 
أي النقر (استخدام الحرآات أو األشياء أو الصور مع آلماتك  •

لجعل الطفل يفهم ما تريد " اجلس"على الكرسي عندما تقول 
 ).تطلبه منه ما

عادل "مثل القول (تحديد اسم ما يقوم به الطفل أو ما يهتم به • 
 ).عندما يكون يقوم بالرسم" يرسم

عندما يكون الطفل " ألعلى، ألعلى"مثل (إعطاء آلمة مقابلة • 
 ).يقوم ببناء برج بالمكعبات

التحدث ببطء وبوضوح مع استخدام بعض الكلمات المتسقة • 
عندما تضع رأسك أو رأس طفلك في ) أدخل عينيك(القليلة 

 ).لعبة رأس البطاطس
 ").أريد العصير"مثل (لتأآيد على الكلمات الهامة ا• 
" حافلة"مثل نطق آلمة (إخبار الطفل بما يتواجد في البيئة • 

 ).عندما ينظر الطفل إلى حافلة تمر أمامه
 

  مساعدة طفلك على التواصل
 

بمجرد أن يبدأ الطفل في استخدام الكلمات، يمكن أن تقلد ما تقوله 
ي البداية، يمكن أن يكون نطق الكلمة ف .أو تستخدمه بشكل مستقل

تذآر أن األمر قد يستغرق بعض الوقت حتى  .غير صحيح
يتمكن الطفل من التواصل ويمكن أن يكون ذلك محبًطا لآلباء 

 .ولألطفال على حد سواء
 

 :ويمكن أن تساعد طفلك على التعبير عن ذاته من خالل ما يلي
 .واحدة ثم انتظر اسأل مرة –إعطائه الوقت لالستجابة لك • 
 .تكرار آلماته وتحرآاته• 
أوه "على سبيل المثال، إذا قال الطفل (تفسير ما يحاول قوله • 

  ").سقط"مع اإلشارة إلى شيء سقط، فقل أنت له " أوه
تشجيع الطفل على إنهاء الجملة التي تقولها أنت من خالل عدم • 

حافلة العجالت في ال"مثل (قول الكلمة األخيرة في الجملة 
 ؟")_________

 مع التعليق على ما –االستجابة لمحاوالت الطفل للتواصل • 
 .يحاول قوله

 ").مثل هل ترغب في العصير أم اللبن؟(عرض الخيارات • 
على سبيل المثال، إذا قال (اإلضافة إلى ما يقوله الطفل لك • 

 ").آلب آبير"، فقل أنت له "آلب"الطفل آلمة 
 


