
 تطوير اللغة لألطفال الصم وضعاف السمع
  "الجزء األول" 

  
  
  
 .ھي حاسة نستخدمھا بشكل مستمر للتواصل مع اآلخرينويعتبر السمع ھبه من الخالق سبحانه وتعالى  

 ويعتبر تطوير .وباستخدام اإلنسان ھذه الحاسة استطاع أن يوظفھا لتطوير لغته واستعمالھا للتواصل بشكل يومي

. اللغة لألطفال الصغار من األشياء الشيقة والتي يستمتع الوالدين بمشاركة أطفالھم والتواصل معھم بشكل مستمر

ولكن كيف يكون بإستطاعتنا أن نحصل " بابا) "ب،أ(و" ماما) "م،أ( مثل لفظ أحرفتويبدأ ھذا التواصل عندما 

  على أول كلمة من ھذا الطفل الصغير؟

  

  ؟له أم الطفل نفسه ھو من طور لغته دون مساعدتنا" أول كلمة"م طفلنا وھل فعال قمنا بتعلي

  

ولغة التعبير، والنطق ) االستقبال(ال نستطيع  اإلجابة على ھذا السؤال من دون أن نتعلم ماذا تعني لغة الحفظ 

  ).الكالم(

  

رؤية اإلشارة وت، ھي المعلومات التي تصل إلى الطفل عن طريق سماع األصوا):  االستقبال(لغة الحفظ    .1

ولذلك يجب تعريف األطفال على لغة الحفظ لكي يتمكنوا من  .، وقراءة العالمات المحيطة به)اإليماء(

وتعتبر اللغة التي تسمع في بداية حياتھم وبشكل يومي ھامة جًدا في  .تطوير وتنمية مھارات االتصال لديھم

  .تنمية المھارات

ص وآخر وقد تكون عند األطفال من خالل البكاء، الضحك، والكلمات، وھي االتصال بين شخ: لغة التعبير   .2

وبالرغم من أن بكاء الطفل حديث الوالدة يعتبر تقنيا . نظام رسم للغة اإلشارة وغيرهو، )اإليماء(واإلشارة

قبل الحصول على أساسيات لغة ) االستقبال(ى لغة الحفظ نموذج من لغة التعبير إال أن األطفال يحتاجون إل

 .التعبير

نة وكذلك المزيج من األصوات مًعا لتكون كلمة ذات يمعالألصوات لھو اإلنتاج الجسدي ): الكالم( النطق   .3

ويعتبر النطق جزء صغير من تواصل الناس وإننا نتواصل كثيرا عن طريق لغة الجسد،  .معنى

 .الكالم دالصوت عن االبتسامات، ونبرةو

 

  "لماذا نحتاج لتعلم كل ھذه المصطلحات المتعلقة بالتواصل؟"حتى ھذه النقطة قد يتسائل القارئ 



  

سوف يساعدك على التعامل مع ) الكالم(لغة التعبير، والنطق و، )االستقبال(إن فھمك لالختالفات بين لغة الحفظ 

  :مشاكل النطق لدى طفلك وذلك من خالل التالي

عندما يكون ھناك تأخر في اللغة عند طفلك فسوف تجد المعلمين وأخصائي معالجة النطق يحدثونك    .1

  .باستمرار عن ھذه المصطلحات ويشرحون لك عن مقدرة طفلك اللغوية وكذلك ضعفه

عندما يتعامل طفلك مع مھارات اللغة فسوف يكون من الضروري فھم إذا كان يواجه مشاكل في لغة الحفظ    .2

 .أو لغة التعبير أو كالھما) ستقبالاال(

 .عندما نفھم كيف يتم تطوير اللغة فإن ذلك سيساعدنا على تحديد مشاكل الطفل اللغوية      .3

  

  

 

  -يتبع  -

    
 ولي أمر أصم - إبراھيم السالم / كتبه

  


