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المتأت�و�  التالم��  �ها  �وا��  �د    � ال�� ال���  و�ف  �و  ال�ت��  ��ا  م�  وال�ر� 
احات �خصو� اإل�راءات العمل�ة لته��ة   المدرسة� وم�� ا��� �

ال�رو� ��مصاع� ��
الدراسة.   �

�� �م  س�� أ��اء    � تامت�� وم�اركة  ا�تفا�  �م�ا��ة  م�  التالم��  ���ء  ��تف�د 
التالم��    �� وك�لك  التالم���  �حة  أ��ام  و�وا�م    � المعلم��  �� مو��  وال�ت�� 

 وأول�اء أمور�م.  �  المتأت���
 ال�� ���م عم� المدار� ال���د�ة�   �

 عر� ل��ار القا�و��  ذلك�ما ُ�قدم ختاما� �
�ما ��

 المختلفة.  �
الحقو� المتعلقة �التالم�� ذو� أ�وا� الُقُصور الو����

�عات  وال��� �التأتأة  الخا�ة  ا��حا�  م�  م�تمدة  ال�ت��    �
�� الواردة  المعلومات 

 . � ات س�وات عد�دة م� حق� معالجة ��� ا��فال والتالم�� المتأت��� الحال�ة وك�لك خ��

 : �  عن ��������
مركز    �

�� �عملو�  لو�دكف���  وأر��د  �ر�ك�و�  رو�ج��� وس��فا�  �ات��ك  ال���  معالجو 
 مجال عالج التأتأة.  �

ة واسعة ال��ا� ��  استكهولم ولهم خ�� �
التأتأة ��

 المدار� كت�� أ�در�ا� ك�و��و�. وأ�در�ا� ر�� �  المتعل� �قوا��� الق�م الختا��
 استكهولم وأحد  �

التأتأة �� المجلس  �ا�و� ور��س �مع�ة    �
اتحادات اإلعا�ة �� أعضاء 

 تمس ا��فال والتالم�� ذو� م�ا�� �  ال��و� ال�� �
� التا�� لمصلحة المدار� �� الم���

 . �
الُقُصور الو����

اتحاد التأتأة 
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أو   أمر  و��  مثً�  تكون  فقد   . � المتأتئ�� الروضة  �أطفال  �حتكون  لمن  موجه  روضة ال�ت�ب  معلمة 
� �ح�م عملك ممرضة منطقة. ستك�سب هنا معلومات عن التأتأة   � �أول�اء أمور قلق��

أطفال أو تلت��
 وكذلك نصائح عمل�ة �مكنك االستفادة منها. 

ال�الم. وقد منحتنا األ�حاث الجد�دة   ا�س�اب   �
�� �ع�د �صفتها اضطرا�ا�  أمد  التأتأة معروفة منذ 

األس  عن  المعرفة  من  أ���  مستمدة قدرا�  المعلومات  هذه  من  والمعالجة. كث��  وال�شخ�ص  �اب 
 . � ة سنوات عد�دة من العمل مع أطفال الروضة المتأتئ�� األ�حاث وكذلك من خ��

 : �  عن المؤلف��
ة ط��لة من العمل مع   وم ُمَعاِلجتا نطق ولهما خ�� � وس�س�ل�ا لوندس�� ي جاش�� ماري هاس�لب��

ُمَعالِ  مع  �التعاون  ووضعتا  النفس�ة التأتأة.  واألخصائ�ة   � ن�لس�� ه�لتوفت  النطق ك��س�ينا  جة 
نموذج   الروضة،  سن   �

�� األطفال  لدى  التأتأة  أمر  لتدبر  روت�نات  مو�سون  مارجار�تا 
من   أل���  االستعمال  ق�د  النموذج  وهذا  �    20هلس�نجبوري. 

�� النطق  معالجة  ع�ادة   �
��  

�
عاما

� ال�ث�� من ع�ادات معالجة الن 
ات  هلس�نجبوري وكذلك �� � الس��د. و�ش�ل الخ��

طق األخرى ��
وم مسئول�ة قسم التأتأة   المك�س�ة منه أساس هذا ال�ت�ب. وتقع ع� عاتق س�س�ل�ا لوندس��

� جامعة لوند. 
� برنامج معالجة النطق ��

�� 
� الصحف�ة وُمَعاِلجة نطق   التأتأة فجرى تعي�� اتحاد  ِتب �طلب من 

�
ال�ت�ب ك  �أن هذا 

�
علما

ا  اتحاد  أل�ساندرا �ارلس�� �القراءة و��صال وجهات نظر  . فساهمت  � للمؤلف�� ند شخص تواصل 
ع�   العمل  خالل  مساعدتها  و�انت  والتصم�م.  �المضمون  متعلقة  حات  مق�� وقدمت  التأتأة 

ال�ت�ب ق�مة ال تقدر بثمن. 

اتحاد التأتأة 
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 من  •
�
حمل مخاوف الوالدين  ال �د دائما

 �خصوص التأتأة ع� محمل الجد 

•   
�
ل�س هناك طفل سنه صغ�� جدا

 فيتعذر إحالته إ� ُمَعاِلج النطق 

للوقا�ة من   • مهم  الم�كر  االتصال 
خاصة   وظ�ف�ة  إعاقة  �شوء 

 �ال�الم مستق��ً 

إن وجهات النظر المتعلقة �التأتأة قد  •
 تختلف �اختالف الثقافات 

ل�س هناك طفل سنه صغ�� جدا� فيتعذر إحالته  
النطق.  ة    إ� ُمَعاِلج  � مس�شف�ات كث��

ط �� ال ُ�ش��
إ�   اللجوء  الوالدين  ب�م�ان  �ل  طب�ة  إحالة  ورود 
� أن  

� المساعدة. وال ي����
ع�ادة معالجة النطق لتل��

� االتصال �ُمَعاِلج النطق.   يؤجل أول�اء األمور القلق��
�ش�ل   فقد  ط��لة  االنتظار  قائمة  �انت  فإن 

ف أثناء   
�
دعما  

�
هاتف�ا النطق  معالجة  ة  اس�شارة  ��

 االنتظار. 
تختلف   قد  �التأتأة  المتعلقة  النظر  وجهات  إن 
اللغات.   �جميع  واردة  والتأتأة  الثقافات.  �اختالف 
�ق�ة   عن  تختلف  قد  الس��د   �

�� التأتأة  إ�  نظرتنا 
التلعثم   ع�  االنفتاح  مثً�  �خص  ف�ما  الدول 
المتعلقة   واآلراء  التأتأة  س�ب  �خصوص  وقناعتنا 

� وقد  العالج.  � �أسال�ب  تحف��  
�
أح�انا   صعب 

وهنا  النطق.  �ُمَعاِلج  االتصال  ع�  الوالدين 

عن  لممرضة    الوالدين  إخ�ار   �
�� مهم  دور  المنطقة 

من   للوقا�ة  النطق  �معالج  الم�كر  االتصال  أهم�ة 
مشا�ل التأتأة مستق�ً�. 
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ممرضات المنطقة: 
من حمل مخاوف الوالدين �خصوص  ال �د  

�
دائما

الجد.  محمل  ع�  ممرضة    �التأتأة  مهمة  إن 
ع�    � القلق�� األمور  أول�اء  �شجيع   �� المنطقة 

�� النطق  ُمَعاِلج  ومهمة  النطق  �ُمَعاِلج  االتصال 
 محادثة أول�اء األمور عن المسائل المتعلقة �التأتأة. 

اإلجراءات    �
ال�دء �� المهم  � وقت  من 

�� الوقائ�ة 
�ج�دون   األمور  أول�اء  إ�  األ�حاث  �ش��  م�كر. 
إن   ح��  الطفل  إحالة   �

ي���� أطفالهم.  تأتأة  وصف 
قد   تأتأته.  سماع  عن  المنطقة  ممرضة  عجزت 
تظهر   ال  وقد  ال��ارة  عند   

�
متحفظا الطفل  �كون 

التأتأة. 
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التحدث مع الوالدين عن التأتأة  •

الت��ه إ� ما إذا �ان الطفل �الزم   •
 ع� 

ً
الصمت، فقد �كون هذا عالمة

 ط��قة إلخفاء التأتأة 

الشفاف�ة �خصوص التأتأة أمر مهم.  •
�ح�ذ إ�الغ جميع األطفال ول�ن �عد 

 مع 
�
 والد�ه أو�ً التحدث مل�ا

�شجيع الطفل ع� التحدث ول�ن مع   •
 � عدم إج�ارە. قد �شارك الطفل المتأ��

� جميع األ�شطة ول�ن قد �صعب 
��

� ظل ضيق الوقت. 
عل�ه التحدث ��

وط دع   ال�� لنفس  �خضع  ع�    الطفل  السار�ة 
ع�   الطفل  شجع  المجموعة.  أطفال  �ق�ة 
مثً�   األمر  يتعلق  وقد  ه.  تج�� ال  ول�ن  التحدث 
الم�ح أو    �

�التحدث أمام مجموعة أو المشاركة ��
للطفل   الط��قة  بهذه  أنت  ِهر  فُتظ�  . �

غنا�� عرض 
التأتأة   أن  المجموعة،  أطفال  �ق�ة  ، وكذلك  � المتأ��

عي  ل�ست  ل�ست  الم�ح  خش�ة  ع�  فالتأتأة   .
�
�ا

يتدرب ع�   . فالطفل 
�
 مقبوً� تماما

�
 �ل ش�ئا

�
إخفاقا

 . � الجرأة ع� ال�الم ح�� لو �ان يتأ��

 .
ً

إجا�ة األ�ع  فيها  �فوز   �
ال�� األلعاب    تجنب 

جميع   خاللها  من  ل�ظهر  أخرى  س�ل  إ�جاد  حاول 

�
�� فالتحدث  اإلجا�ة.  معرفتهم  المجموعة  أطفال 

 الوقت قد ي��د التأتأة. ظل ضيق 

ال �د من سؤال الوالدين إذا لزم األمر عما إن �انا  
النطق.  ُمَعاِلج  مع  تواصل  المدرسة    ع�  رأت  و�ن 

الوالدين ع�   � تحف�� �د من  التواصل فال  هذا  ورة  ��
السابق  من  ل�س  أنه  تذكر  من  �د  وال  ألوانه   ذلك. 

  . ل�س    أ�دا�  
�
دعما النطق  ُمَعاِلج  �ش�ل  فقط  وقد 

ر�اض   لمعلمات  كذلك  �ل  والوالدين  للطفل 
األطفال. 
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 معلمات ر�اض األطفال: 
قد   األمور  ألول�اء  الموجهة  النصائح  من  ال�ث�� 

 .
�
 تناسب روضة األطفال أ�ضا

التأتأة.  عن  األمور  أول�اء  مع  هما    تحدثوا  فالوالدان 
الب�ت    �

�� إليها  ان��اههما  عن  �م  س�خ�� من  غال�ا� 
روضة    �

��  � يتأ�� الطفل  �ان  إن  عما  وس�سأالن 
قد   الروضة  معلمات  تكن  لم  و�ن  ح��  األطفال. 
حمل   المهم  فمن  �أنفسهن  الطفل  تأتأة  سمعن 
الجد.   محمل  ع�  الطفل  تأتأة  عن  الوالدين  حد�ث 

المعلمات قراءة الم��د تحت ع نوان ”األس�اب”  ع� 
� هذا ال�ت�ب عن مدى اختالف التأتأة. وقد �ستلزم  

��
األمر وضع خطة مع الوالدين. ف�مكن�ما مثً� االتفاق 

� ش�� 
ة ما �� ع� مراق�ة الطفل قل�ً� أ��� خالل ف��

لدى   هل  األطفال.  روضة   �
�� الحوار�ة  المواقف 

إ�   لالستماع   �
ال�ا�� الوقت  اآلخ��ن  األطفال 

للتحدث؟  النها�ة؟ ه الم�ادرة  الطفل زمام  ل �أخذ 
و�عينه؟   �سانده  �الغ  لشخص  �حاجة  الطفل  هل 
قد   التأتأة  إخفاء   �

�� الطفل  س�ل  إحدى  أن  تذكر 
 تكون تقل�ل حديثه. 

مهم.  أمر  التأتأة  �خصوص  الشفاف�ة  اقرأ    إن 
� هذا ال�ت�ب  أول�اء األمور الم��د تحت عنوان ”

�� ”
إ�الغ أطفال   المجموعة عن  عن هذا األمر. و�ح�ذ 

تأتأة الطفل ول�ن �عد محادثة والد�ه أوً�. �اإلم�ان  
حد�ث �الل�ه   ”�ستغرق  لألطفال:  مثً�   �

اآل�� وقل 
  � . وعلينا االنتظار إ� ح�� �  ألنه يتأ��

�
 أطول حال�ا

�
وقتا

فراغ �الل�ه من حديثه”. 
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تواصل مع ُمَعاِلج النطق إن شعرت   •
 
�
 �القلق أو إن ازدادت التأتأة سوءا

َحلَّ �الجرأة ع� محادثة طفلك عن   •
َ
ت

 التأتأة 

•   
�
 ج�دا

�
استمع إ� ما ي��د  –كن محاورا

الطفل قوله ول�س إ� ط��قة القول. ال  
ة.   تط�ح أسئلة كث��

استفد من    –ان��ه إ� ا�س�اب ال�الم  •
� تحقق ا�س�اب ال�الم. 

المواقف ال��

معا� �استعمال قطع الل�جو، لعب لع�ة ما). ت��ه البناء  
وحث   األسئلة  عدد  تقل�ل  وحاول  حديثك  ة  وت�� إ� 
. هل تحقق   الطفل �دً� من ذلك ع� التحدث عف��ا�
لدى   ال�الم  ا�س�اب  من  الم��د  اللحظات  هذە 

عدة طفلك؟   لد�ك  إن �ان  و�مكنك  وا��شف  جرب 
 أطفال أن تدعهم ينعموا �لحظات خاصة بهم معك. 

األطفال المتأتئون ذوو النمو اللغوي    النمو اللغوي. 
من   تمكنهم  �عدم   

�
انط�اعا �عطون  قد  الم�كر 

التعامل مع جميع ما لديهم من �لمات. وقد �كون  
ل�عض اللغوي   � التحف�� محاولة كبح  وقتها   

�
مناس�ا

تخصص   أن  خالل  من  ذلك  �مكنك  وقد  الوقت. 
� تكون    أ��� من األ�شطة ال��

�
لأل�شطة العمل�ة وقتا

 فيها اللغة والمحادثة العن� األهم. 
المتأخر  اللغوي  النمو  ذوي  األطفال  حالة   �

و��
الطفل.  مستوى  ليناسب  �المك  تكي�ف  �مكنك 
العفوي   ال�الم  استدراج  وحاول  الوقفات  إ�  ت��ه 

ن خالل إخ�ارە �ما مررت �ه. فالتأتأة  لدى الطفل م
قد تقل عندما ُ�سمح للطفل �أن �قرر ما الذي ي��د  
قوله. فالمطالب اللغ��ة المفرطة قد �س�ب م��دا�  

. من التأتأة

الم��د من النصائح. 
الشعور   ت�ث  المتكررة  الروت�نات  و���إن  األمان 

 ج�دة. 
ة  فهناك أطفال �شاركون   � أ�شطة جماع�ة كث��

��
ام � االل�� وجوَب   � �ع�� وهذا  األطفال.  روضة  خارج 
�المواع�د وتك�َف األطفال مع مجموعات جد�دة،  
  
�
لغ��ا الطفل  ع�  العبء  ز�ادة  إ�  يؤدي  مما 
  
ً
� أن التأتأة ت��د ن��جة

. و�ن كنت �شك ��
�
واجتماع�ا

لذلك فقد �كون الحدُّ من عدد األ�شطة الجماع�ة  
ة  . خالل ف�� ما أمرا� مف�دا�

تواصل مع ُمَعاِلج النطق إن شعرت   •
 
�
 �القلق أو إن ازدادت التأتأة سوءا

َحلَّ �الجرأة ع� محادثة طفلك عن   •
َ
ت

 التأتأة 

•   
�
 ج�دا

�
استمع إ� ما ي��د  –كن محاورا

الطفل قوله ول�س إ� ط��قة القول. ال  
ة.   تط�ح أسئلة كث��

استفد من    –ان��ه إ� ا�س�اب ال�الم  •
� تحقق ا�س�اب ال�الم. 

المواقف ال��

معا� �استعمال قطع الل�جو، لعب لع�ة ما). ت��ه البناء  
وحث   األسئلة  عدد  تقل�ل  وحاول  حديثك  ة  وت�� إ� 
. هل تحقق   الطفل �دً� من ذلك ع� التحدث عف��ا�
لدى   ال�الم  ا�س�اب  من  الم��د  اللحظات  هذە 

عدة طفلك؟   لد�ك  إن �ان  و�مكنك  وا��شف  جرب 
 أطفال أن تدعهم ينعموا �لحظات خاصة بهم معك. 

األطفال المتأتئون ذوو النمو اللغوي    النمو اللغوي. 
من   تمكنهم  �عدم   

�
انط�اعا �عطون  قد  الم�كر 

التعامل مع جميع ما لديهم من �لمات. وقد �كون  
ل�عض اللغوي   � التحف�� محاولة كبح  وقتها   

�
مناس�ا

تخصص   أن  خالل  من  ذلك  �مكنك  وقد  الوقت. 
� تكون    أ��� من األ�شطة ال��

�
لأل�شطة العمل�ة وقتا

 فيها اللغة والمحادثة العن� األهم. 
المتأخر  اللغوي  النمو  ذوي  األطفال  حالة   �

و��
الطفل.  مستوى  ليناسب  �المك  تكي�ف  �مكنك 
العفوي   ال�الم  استدراج  وحاول  الوقفات  إ�  ت��ه 

ن خالل إخ�ارە �ما مررت �ه. فالتأتأة  لدى الطفل م
قد تقل عندما ُ�سمح للطفل �أن �قرر ما الذي ي��د  
قوله. فالمطالب اللغ��ة المفرطة قد �س�ب م��دا�  

. من التأتأة

الم��د من النصائح. 
الشعور   ت�ث  المتكررة  الروت�نات  و���إن  األمان 

 ج�دة. 
ة  فهناك أطفال �شاركون   � أ�شطة جماع�ة كث��

��
ام � االل�� وجوَب   � �ع�� وهذا  األطفال.  روضة  خارج 
�المواع�د وتك�َف األطفال مع مجموعات جد�دة،  
  
�
لغ��ا الطفل  ع�  العبء  ز�ادة  إ�  يؤدي  مما 
  
ً
� أن التأتأة ت��د ن��جة

. و�ن كنت �شك ��
�
واجتماع�ا

لذلك فقد �كون الحدُّ من عدد األ�شطة الجماع�ة  
ة  . خالل ف�� ما أمرا� مف�دا�

تواصل مع ُمَعاِلج النطق إن شعرت   •
 
�
 �القلق أو إن ازدادت التأتأة سوءا

َحلَّ �الجرأة ع� محادثة طفلك عن   •
َ
ت

 التأتأة 

•   
�
 ج�دا

�
استمع إ� ما ي��د  –كن محاورا

الطفل قوله ول�س إ� ط��قة القول. ال  
ة.   تط�ح أسئلة كث��

استفد من    –ان��ه إ� ا�س�اب ال�الم  •
� تحقق ا�س�اب ال�الم. 

المواقف ال��

معا� �استعمال قطع الل�جو، لعب لع�ة ما). ت��ه البناء  
وحث   األسئلة  عدد  تقل�ل  وحاول  حديثك  ة  وت�� إ� 
. هل تحقق   الطفل �دً� من ذلك ع� التحدث عف��ا�
لدى   ال�الم  ا�س�اب  من  الم��د  اللحظات  هذە 

عدة طفلك؟   لد�ك  إن �ان  و�مكنك  وا��شف  جرب 
 أطفال أن تدعهم ينعموا �لحظات خاصة بهم معك. 

األطفال المتأتئون ذوو النمو اللغوي    النمو اللغوي. 
من   تمكنهم  �عدم   

�
انط�اعا �عطون  قد  الم�كر 

التعامل مع جميع ما لديهم من �لمات. وقد �كون  
ل�عض اللغوي   � التحف�� محاولة كبح  وقتها   

�
مناس�ا

تخصص   أن  خالل  من  ذلك  �مكنك  وقد  الوقت. 
� تكون    أ��� من األ�شطة ال��

�
لأل�شطة العمل�ة وقتا

 فيها اللغة والمحادثة العن� األهم. 
المتأخر  اللغوي  النمو  ذوي  األطفال  حالة   �

و��
الطفل.  مستوى  ليناسب  �المك  تكي�ف  �مكنك 
العفوي   ال�الم  استدراج  وحاول  الوقفات  إ�  ت��ه 

ن خالل إخ�ارە �ما مررت �ه. فالتأتأة  لدى الطفل م
قد تقل عندما ُ�سمح للطفل �أن �قرر ما الذي ي��د  
قوله. فالمطالب اللغ��ة المفرطة قد �س�ب م��دا�  

. من التأتأة

الم��د من النصائح. 
الشعور   ت�ث  المتكررة  الروت�نات  و���إن  األمان 

 ج�دة. 
ة  فهناك أطفال �شاركون   � أ�شطة جماع�ة كث��

��
ام � االل�� وجوَب   � �ع�� وهذا  األطفال.  روضة  خارج 
�المواع�د وتك�َف األطفال مع مجموعات جد�دة،  
  
�
لغ��ا الطفل  ع�  العبء  ز�ادة  إ�  يؤدي  مما 
  
ً
� أن التأتأة ت��د ن��جة

. و�ن كنت �شك ��
�
واجتماع�ا

لذلك فقد �كون الحدُّ من عدد األ�شطة الجماع�ة  
ة  . خالل ف�� ما أمرا� مف�دا�

14



اآلن.   الحافلة  أفوت  أال  �جب  ول�ن  ا�  مث�� ي�دو 
 �مكننا التحدث أ��� هذه الل�لة”. 

الطفل   مقاطعة  عدم  الشائعة  النصائح  من 
قد   ول�ن   � ع�  المتأ�� المتلهُف  الطفُل  ُيْوِقع 

نفَسه   ِش التحدث   �
ساعد  �َ �� وال�لمات.  التأتأة  اك 

� قصته، مثً� من خالل  
�� 

�
� قدما

الطفل ع� الم��
عندما   اليوم  حدث  ما  ا  ش�ئ� أن  تقصد  ”هل  قول: 

أنك  كنت   النحو  بهذا  ستظهر  �الخارج؟”. 
ينال   قوله.  الطفل  ي��د  �ما  مهتم  وأنك  استمعت 
أمر   وهذا  �شدة  �حتاجها  احة  اس�� وقتها  الطفل 

 .
�
� قدما

 �عينه ع� الم��
الطفل   ع�  األسئلة  ع�  اإلجا�ة  تصعب  قد 
ط�ح   حاول  ة.  ال�ث�� التأتأة  من  ة  �ف�� �مر  الذي 

 سهولة. أسئلة �مكن اإلجا�ة عليها ب��جاز و� 
هناك أطفال ي��دون الحد�ث طول الوقت. وال  
وقتها   �صعب  و�التا��  االستماع  ع�   

�
أح�انا تقوى 

تقول   أن  المسم�ح  من   . ج�دا� محاورا�  تكون  أن 
ام � ال�� اآلن  ”عل�ك   : � يتأ�� �ان  إن  ح��  للطفل، 
الصمت لمدة من الوقت، فاجلس وارسم أو اعمل  

� أر�د اآلن قرا   آخر ع� حدة ألن��
�
ءة الج��دة”.  ش�ئا

جميع  ت���ة  �خص  ف�ما  القواعد  نفس  استعمل 
 أطفال األ�ة. 

مجهدة   تحدث  لمواقف  الطفل  تع��ض  تجنب 
الشد�دة.  التأتأة  ات  �� ف ع�  خالل  األمثلة  ومن 

مواقف التحدث المجهدة: ”أخ�� جدتك �ما سنفعله 
”وَ   ، بنفسك”  اسمك  ”اذكر  اإلجازة”،   �

اآلندِّ ��  ع 

م    �دً�  قل  �ما �ار�ن”.  اآلن  الجدة  ”فلنخ��  ذلك:  ن 
الطفل ع� نطق اسمه   � اإلجازة”، وساعد 

سنعمله ��
الطفل   �قوله  ما  فهم  �صعب  قد   . وداعا� وقول �لمة 
�الغا�   شخصا�  �عرفونه. كن  ال  الذين  األشخاص  ع� 
مساندا� وأعن الطفل ع� عمل الصواب. إن كنت غ��  
فاسأل   س�سديها   � ال�� المساعدة  مقدار  من  واثق 

ع� ال الطفل  شجع  المساعدة.  ي��د  �ان  إن  طفل 
الطفل ع�   � ول�ن ال تج��  يتأ�� التحدث ح�� إن �ان 

 التحدث إن �ان ال ي��د. 

ال�الم.  ا�س�اب  عن  �حثا�  السمع  هناك  أصغ  هل 
؟ ما   � إطالقا� حاالت تقل فيها تأتأة الطفل أو قد ال يتأ��

� ال�� األش�اء  من  الم��د  عمل  حاول  ها؟  � �م�� الذي 
األطفال   أغلب  تأتأة  وتقل  ال�الم.  ا�س�اب  تحقق 
ف�حب   ولهذا  حديثهم.  ة  وت�� ُيْ�ِطُئون  عندما 
� ول�ن  

التأ�� األشخاص ال�الغون أن �طلبوا من الطفل 
عا  �ف�د  ال  ع�  هذا  �سهل  وقد  ة.  قص�� لمدة  إال  دًة 

من  هدوءا�  األ���  الحد�ث  ة  وت�� ع�  �ع��  أن  الطفل 
الوَ  �ضع  و�ضافة  حديثك  ة  وت�� إ�طائك  فات.  قَ خالل 

وقٌت  لد�ه  �الغ  شخص  مع  منفردا�  الطفل  إن كون 
لالنتظار و��م�انه منح الطفل اهتمامه التام لمدة من  

يع األطفال ول�ن  وزنه ذه�ا� لجم   الوقت أمر قد َ�ْعِدلُ 
مدة   تخص�ص  حاول   . � المتأتئ�� لألطفال  �األخص 

مرات   10حوا��   عدة  فقط،  ولطفلِك  لِك  دقائق، 
أو   الهواتف  من  خال�ة  غرفة  إ�  اذه�ا   . أسبوع�ا�
�ختار   الطفل  دع   . � المزعج�� اإلخوة  أو  التلف��ون 
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مهم.  أمر  التأتأة  �خصوص  الشفاف�ة  و��ي    إن 
التأتأة   الب�ئة.  وتجاه  والطفل  الوالدين   � ب�� هذا 

اإلعاقات  � �ق�ة   ع� خالف 
�
غال�ا الصمت  حوطها 

 أن التأتأة قد  
�
الوظ�ف�ة. و�عتقد أول�اء األمور أح�انا

ِفَت نظر الطفل إليها. واألمر عكس ذلك  
�
تزداد إن ل
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ماذا بوسعك أن تفعل؟

األمور   أول�اء  إ�  الموجهة  النصائح  �عض  إل�ك 
ممن   هم  وغ�� المنطقة  وممرضة  الروضة   �

وموظ��
هو   النصائح  من  والغرض  �األطفال.  �حتكون 
فرص  � لتحس�� الطف�فة  ات  التغي�� �عض  إضفاء 
طالقة من  أ���  �قدر  التمتع   �

��  � المتأتئ�� األطفال 
إ�   للتوصل  جرب  التواصل.  ولت�س��  اللسان 

وح  وس�لة المناسب  أفضل  ع�  العثور  اول 
 تناس�ك أنت وطفلك. 

أول�اء األمور: 
النطق  ُمَعاِلج  مع  أو    تواصل  �القلق  شعرت  إن 

الطفل   ع�  �دا  إن  سوءا�  الطفل  تأتأة  ازدادت 
بنفسك  بنا  االتصال  �مكنك  تأتأته.  من   التح�ج 

األطفال.   رعا�ة صحة  من مركز  إحالة طب�ة  أو طلب 
م�كرا�   االتصال  ومشاهدة وُ�فضل  االنتظار  من  �دً� 

 ك�ف �س�� األمور. 

� تعاملك مع التأتأة. 
 أو كنت  فكر ��

�
قد تكون متأتئا

 
�
زم�ل    متأتئا لك  أو �ان   � يتأ��  

�
شخصا تعرف  قد  أو 

أن   اعت�ارك   �
�� ضع   . � يتأ�� المدرسة �ان   �

�� دراسة 
الزمن قد تغ�� وأن لدينا اليوم قدرا� أ��� من المعرفة  
�كون   قد   

�
متأتئا الوالدين  أحد  إن كون  التأتأة.  عن 

�
��

�
ًة. إذ تكون التأتأة عندئذ أمرا� موجودا� طب�ع�ا � م��

طفل منفردا� بتأتأته. اعت�� الطفل  األ�ة وال �كون ال
تأتأته   مع  التعامل  ع�  وشجعه  مستقً�  فردا� 

  
�
� �ح�ا فيها  من  انطالقا � الب�ئة ال��

ظروفه الخاصة ��
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أو    
�
فرد�ا الطفل  مع  الم�ا��  العالج  �جري  وقد 

يتأتئون. �ما �ش�ل  � مجموعة مع أطفال آخ��ن 
��

 .
�
 مجموعات الوالدين أ�ضا

العمل ع� �ل من  التأتأة  �اإلم�ان خالل عالج 
� تجعل التأتأة   تق��ة ال�الم الم�ساب والتقن�ات ال��
. ومن الشائع خلط عنا� من  

ً
أخف وأ��� سالسة

العمل ع�   المعالجة. �ما �جري   �
��  � �ال االتجاه��

 �أن  
�
ما يرت�ط �التأتأة من مشاعر وردود أفعال. علما

�التعاو  �جري �امً�  الوالدين،  العالج  مع  الوثيق  ن 
 �الطفل. 

�
 فهما أ��� الناس احت�ا�ا

األغلب    �
النطق �كون �� ُمَعاِلج  مع  تواصل  أول 

أو  مع  الوالدين،  مع  ح�ث  محادثة  الطفل،   �دون 

التأتأة    لتوضيح  الوالدين  أمام  الفرصة  ُتتاح 
التأتأة ومناقشة مختلف   �س�بها  � قد  ال�� والمشا�ل 

ات�ج�ات لمساعدة طفلهما.   االس��
�ش�ل   � ال�� المعلومات  النطق  ُمَعاِلج  �جمع 
  �

�� التأتأة  مخاطر  وتقي�ِم  ال�شخ�ص  إجراِء  أساَس 
و�جري   الالحقة.  الجهود  ومناقشِة  ال�ل�غ  مرحلة 

المستمر،    التخط�ط التواصل  �شأن  الوالدين  مع 
� الحاالت  

ع� أن �س�ند إ� احت�اجات الطفل. و��
  � التحس�� فرص  أن  هو  فيها  التقي�م  �كون   � ال��
العالج   تأج�ل  الوالدان  �ختار  قد  ج�دة   �

التلقا��
 الم�ا�� اس�نادا� إ� المعلومات والمعرفة الجد�دة. 
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التأتأة  عالج

ال�الم   ا�س�اب   �
�� اضطراب   �� التأتأة  ألن  نظرا� 

� ال�الم مدى  
� سن م�كرة وقد يؤثر ��

�ظهر عادًة ��
فإن   الحاالت  �عض   �

�� الوقائ�ة  الح�اة  اإلجراءات 
الذي   النطق  ُمَعاِلُج  التأتأَة  �عالج  مهمة.  الم�كرة 
النطق.  خاصة لعالج  ع�ادة  أو  � مس�ش�� 

�� �عمل 
والتواصل مع ُمَعاِلج النطق ل�س من السابق ألوانه  

 .  أ�دا�
ف منظمة الصحة العالم�ة ( ) مفهوم  WHOُتَعرِّ

الرفاه�ة   ا�تمال  من  حالة  أنها  ع�    الصحة 
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�دن�ا

. �خصوص
�
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 إلجراءات ُمعال
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المختلفة و�ش�ل أساسا

معالجة تأتأة األطفال له مفعوله ول�ن تعذر إث�ات  

�
��  

�
حال�ا المستخدمة  المعالجة  نماذج  أحد  أن 

 الس��د أ��� فعال�ة من أي نموذج آخر. 
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� سن م�كرة وقد يؤثر ��

�ظهر عادًة ��
فإن   الحاالت  �عض   �
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الذي   النطق  ُمَعاِلُج  التأتأَة  �عالج  مهمة.  الم�كرة 
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مهام  طب�ع�ة  أهم 

الذين   األطفال  أولئك  الوالدين. و�ن �ان طفلك أحد 
هم فستكون قد وضعت أساسا� ج�دا� ح��ستدوم تأتأت

 مستق�ً�. تع�قه ال �دع الطفل تأتأته 
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التواصل 
ع�   نوعها  من  ف��دة  �قدرة  مزودين  الناس  يولد 

ونحن   اآلخ��ن.  مع  مثً� التواصل  �ستخدم 
 � ات الوجه وال�الم التواصل �الع��  واإل�ماءات وتعب��

   �
�� اضطراب   �� التأتأة  ألن  ونظرا�  أنفسنا.  عن  لنع�� 

قد   التواصل  أن  اعت�ار  السهل  فمن  ال�الم  ا�س�اب 
 .  يتأثر سل�ا�

، أن �شوش  ور�ا� من الممكن، ول�ن ذلك ل�س ��
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 .  يتأثر سل�ا�

، أن �شوش  ور�ا� من الممكن، ول�ن ذلك ل�س ��

التواصل 
ع�   نوعها  من  ف��دة  �قدرة  مزودين  الناس  يولد 

ونحن   اآلخ��ن.  مع  مثً� التواصل  �ستخدم 
 � ات الوجه وال�الم التواصل �الع��  واإل�ماءات وتعب��

   �
�� اضطراب   �� التأتأة  ألن  ونظرا�  أنفسنا.  عن  لنع�� 

قد   التواصل  أن  اعت�ار  السهل  فمن  ال�الم  ا�س�اب 
 .  يتأثر سل�ا�

، أن �شوش  ور�ا� من الممكن، ول�ن ذلك ل�س ��

التواصل 
ع�   نوعها  من  ف��دة  �قدرة  مزودين  الناس  يولد 

ونحن   اآلخ��ن.  مع  مثً� التواصل  �ستخدم 
 � ات الوجه وال�الم التواصل �الع��  واإل�ماءات وتعب��

   �
�� اضطراب   �� التأتأة  ألن  ونظرا�  أنفسنا.  عن  لنع�� 

قد   التواصل  أن  اعت�ار  السهل  فمن  ال�الم  ا�س�اب 
 .  يتأثر سل�ا�

، أن �شوش  ور�ا� من الممكن، ول�ن ذلك ل�س ��

التواصل 
ع�   نوعها  من  ف��دة  �قدرة  مزودين  الناس  يولد 

ونحن   اآلخ��ن.  مع  مثً� التواصل  �ستخدم 
 � ات الوجه وال�الم التواصل �الع��  واإل�ماءات وتعب��

   �
�� اضطراب   �� التأتأة  ألن  ونظرا�  أنفسنا.  عن  لنع�� 

قد   التواصل  أن  اعت�ار  السهل  فمن  ال�الم  ا�س�اب 
 .  يتأثر سل�ا�

، أن �شوش  ور�ا� من الممكن، ول�ن ذلك ل�س ��

التواصل 
ع�   نوعها  من  ف��دة  �قدرة  مزودين  الناس  يولد 

ونحن   اآلخ��ن.  مع  مثً� التواصل  �ستخدم 
 � ات الوجه وال�الم التواصل �الع��  واإل�ماءات وتعب��

   �
�� اضطراب   �� التأتأة  ألن  ونظرا�  أنفسنا.  عن  لنع�� 

قد   التواصل  أن  اعت�ار  السهل  فمن  ال�الم  ا�س�اب 
 .  يتأثر سل�ا�

، أن �شوش  ور�ا� من الممكن، ول�ن ذلك ل�س ��

6



التأتأة؟ ان�شار ما مدى 

سنهم   ي�لغ  التأتأة   �
�� ي�دأون  الذين    4- 2أغلب 

ي�دأونأعوام الذي  األطفال  وعدد  �عد    .  التأتأة   �
��

الخامسة قل�ل. وتختلف األرقام من المتعلقة   سن 
إجراء   ك�ف�ة  �اختالف  التأتأة  ان�شار  �مدى 

أن   المتوقع  ومن  من    11- 5الدراسات.  المائة   �
��

و  الروضة  سن   �
�� من    1-0.7األطفال  المائة   �

��
� أن الغالب�ة العظ� من   � يتأتئون. وهذا �ع�� ال�الغ��

يتأ   � ال�الغ��  � أطفاً�.  المتأتئ�� �انوا  أن  منذ  تئون 
التأتأة،   الروضة عن  � سن 

يتوقف أغلب األطفال ��
األو�   الستة  األشهر  خالل   

�
غال�ا �حدث  أمر  وهو 

لدى   التأتأة  �ستمر  وقد  التأتأة.   �
�� ابتدائهم  �عد 

لمدة   األطفال  التأتأة    4- 3�عض  أن   � � ح��
�� أعوام 

مدى    
�
وأح�انا أطول،  مدة  ال�عض  لدى  �ستمر 

ا �  الح�اة.  ب��  
�
تق���ا القدر  بنفس  ة  من��� لتأتأة 

�أن   
�
علما  . � الج�س�� من �ال   

�
سنا الصغار   األطفال 

من  اإلناث  من  الذكور  لدى  ان�شارا�  أ���    التأتأة 
� �معدل    وال�الغ��

�
. اتمر  5- 4األطفال األ��� سنا

 التوقعات 
أنفسهم.   تلقاء  من  التأتأة  عن  األطفال  أغلب  يتوقف 

التأتأة أ��� �كث�� من ذي ق�ل ول�ن  ومعرفتنا الحال�ة عن  
تأتأة   �مص��  الجزم  ذلك  من  �الرغم  أحد  ب�م�ان  ل�س 
المعرفة   جعل  ذلك  مع  الممكن  من  أنه  إال   . � مع�� طفل 

ا�دة أساسا� إلجراء توقع.  �  الم��
لمدة   تأتأ  قد  الطفل  إن �ان  مهم.  الزمن  عامل 

 . ة فقط فاحتمال اختفاء التأتأة كب��  قص��
مهم الوراثة  �الغون  وعامل  �األ�ة  �كن  لم  إن   .

أن   فاالحتمال كب��  عن  يتأتئون  س�توقف  الطفل 
 التأتأة. 

أ���   الروضة  سن   �
�� التأتأة  عن  اإلناث  تتوقف 

 من الذكور. 
  
�
نوعا ط��لة  لمدة  التأتأة  ة  وت�� انخفضت  ما  إن 

 .  فاحتمال توقف الطفل عن التأتأة كب��
� لحظة معينة ال 

  صوت التأتأة أو مقدار التأتأة ��
 عن مص�� التأتأة ع� المدى ال�ع�د. 
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�
وأح�انا أطول،  مدة  ال�عض  لدى  �ستمر 

ا �  الح�اة.  ب��  
�
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�
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�� التأتأة  عن  اإلناث  تتوقف 

 من الذكور. 
  
�
نوعا ط��لة  لمدة  التأتأة  ة  وت�� انخفضت  ما  إن 

 .  فاحتمال توقف الطفل عن التأتأة كب��
� لحظة معينة ال 

  صوت التأتأة أو مقدار التأتأة ��
 عن مص�� التأتأة ع� المدى ال�ع�د. 

�
نا ش�ئا �خ��

التأتأة؟ ان�شار ما مدى 

سنهم   ي�لغ  التأتأة   �
�� ي�دأون  الذين    4- 2أغلب 

ي�دأونأعوام الذي  األطفال  وعدد  �عد    .  التأتأة   �
��

الخامسة قل�ل. وتختلف األرقام من المتعلقة   سن 
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غال�ا �حدث  أمر  وهو 

لدى   التأتأة  �ستمر  وقد  التأتأة.   �
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�� أعوام 
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�
وأح�انا أطول،  مدة  ال�عض  لدى  �ستمر 

ا �  الح�اة.  ب��  
�
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�
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�
سنا الصغار   األطفال 
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للتأتأة. و�ش�� األ�حاث الحال�ة إ� أن التأتأة لها س�ب 
  �

�� الدماغ  تح�م  أن  وهو   � بيولو��  � عص�� أسا�� 
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ما �� التأتأة؟
) العالم�ة  الصحة  من�مة  �أن�WHOتصف  التأتأة    ا ) 

 بتكرار األصوات أو �  ا�س�ا� ال�الم يتم�� �
”ا�طرا� ��

ال�لمات أو �طالت�ا أو تكرر االنقطاعات أو   المقاطع أو 
ط��قة   وهناك  ال�الم.”  تد��  تقطع    � ال�� الوقفات 
متكررة   ”ا�طرا�ات   : و�� التأتأة  لوصف  أ�س� 

 ا�س�ا� ال�الم”.  �
ال�را��ة ��

 عش�ة و�حاها، أو  � قد  قد ت�دأ التأتأة ��أًة، ب��
سن   �

��  
ً
خاصة للتأتأة،    � المم�� األمر  �سلً�.  ت�دأ 

 ع� �
 وتخت�� �

 أن�ا تأ�� ات.  الرو�ة، �� �ما قد   ���

�مكن      و�التا�� �خر،  موقف  من  التأتأة  تختلف 
 غ��� األطوار. �كون �

وصف�ا �أن�ا ا�طرا� و����
 عند غناء الطفل أو تحدثه  األغل� ط��ع�ا� �

ال�الم ��
االختالف  هذا  تختلف  التأتأة  وكون  نفسه.  مع 
من   �ل  لد�  الش�  من    ���ا� ُيْوِجد  قد  الشد�د 
  الطفل والشخص الذي يتحدث الطفل معه. عل ما�

أثر األطفال �التأتأة قد �ختلف من طفل �خر.  ت�أن  
 �دي��� وال ي�دو عل���   هناك أطفال ينطلقون �

��
ومن �خرون.  ُ�ح�ج  قد  ب�نما  �التأتأة  اث  اال���
الصمت   م  � �ل�� أنه  الطفل  أ�عال  ر�و�  ع�  األم�لة 
��را� �حاول  أو  ال�لمات  �ع�  يت�ن�  أو    أ���
الخروج.  ع�  ال�لمات 

التأتأة؟ ما ��  

) العالم�ة  الصحة  منظمة  �أنه WHOتصف  التأتأة    ا ) 
� بتكرار األصوات أو   � ا�س�اب ال�الم يتم��

”اضطراب ��
تكرر االنقطاعات أو   المقاطع أو ال�لمات أو إطالتها أو 
ط��قة   وهناك  ال�الم.”  تدفق  تقطع   � ال�� الوقفات 
متكررة   ”اضطرا�ات   : و�� التأتأة  لوصف  أ�سط 

� ا�س�اب ال�الم”. 
 الإراد�ة ��

� عش�ة وضحاها، أو  قد    قد ت�دأ التأتأة فجأًة، ب��
سن  �

��  
ً
خاصة للتأتأة،   � المم�� األمر  �سلً�.  ت�دأ 

� ع�
� وتخت��

ات.  الروضة، �� أنها تأ�� �ما قد   ف��

�مكن    و�التا��  آلخر،  موقف  من  التأتأة  تختلف 
� غ��ب األطوار. �كون  

وصفها �أنها اضطراب وظ���
 عند غناء ا

�
� األغلب طب�ع�ا

لطفل أو تحدثه  ال�الم ��
االختالف   هذا  تختلف  التأتأة  وكون  نفسه.  مع 
من  �ل  لدى  الشك  من   

�
ش�ئا ُيْوِجد  قد  الشد�د 

  
�
الطفل والشخص الذي يتحدث الطفل معه. علما

أثر األطفال �التأتأة قد �ختلف من طفل آلخر.  ت�أن 
� حديثهم وال ي�دو عليهم   هناك أطفال ينطلقون

��
قد  ب�نما  �التأتأة  اث  ومن  اال��� آخرون.  ُ�ح�ج 

الصمت م  � �ل�� أنه  الطفل  أفعال  ردود  ع�  األمثلة 
إ�راه   �حاول  أو  ال�لمات  �عض  يتجنب  أو  أ��� 
الخروج.  ع�  ال�لمات 
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”اضطراب ��
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ط��قة   وهناك  ال�الم.”  تدفق  تقطع   � ال�� الوقفات 
متكررة   ”اضطرا�ات   : و�� التأتأة  لوصف  أ�سط 

� ا�س�اب ال�الم”. 
 الإراد�ة ��

� عش�ة وضحاها، أو  قد    قد ت�دأ التأتأة فجأًة، ب��
سن  �

��  
ً
خاصة للتأتأة،   � المم�� األمر  �سلً�.  ت�دأ 

� ع�
� وتخت��

ات.  الروضة، �� أنها تأ�� �ما قد   ف��

�مكن    و�التا��  آلخر،  موقف  من  التأتأة  تختلف 
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أثر األطفال �التأتأة قد �ختلف من طفل آلخر.  ت�أن 
� حديثهم وال ي�دو عليهم   هناك أطفال ينطلقون

��
قد  ب�نما  �التأتأة  اث  ومن  اال��� آخرون.  ُ�ح�ج 

الصمت م  � �ل�� أنه  الطفل  أفعال  ردود  ع�  األمثلة 
إ�راه   �حاول  أو  ال�لمات  �عض  يتجنب  أو  أ��� 
الخروج.  ع�  ال�لمات 

التأتأة؟ ما ��  

) العالم�ة  الصحة  منظمة  �أنه WHOتصف  التأتأة    ا ) 
� بتكرار األصوات أو   � ا�س�اب ال�الم يتم��

”اضطراب ��
تكرر االنقطاعات أو   المقاطع أو ال�لمات أو إطالتها أو 
ط��قة   وهناك  ال�الم.”  تدفق  تقطع   � ال�� الوقفات 
متكررة   ”اضطرا�ات   : و�� التأتأة  لوصف  أ�سط 

� ا�س�اب ال�الم”. 
 الإراد�ة ��

� عش�ة وضحاها، أو  قد    قد ت�دأ التأتأة فجأًة، ب��
سن  �

��  
ً
خاصة للتأتأة،   � المم�� األمر  �سلً�.  ت�دأ 

� ع�
� وتخت��

ات.  الروضة، �� أنها تأ�� �ما قد   ف��

�مكن    و�التا��  آلخر،  موقف  من  التأتأة  تختلف 
� غ��ب األطوار. �كون  

وصفها �أنها اضطراب وظ���
 عند غناء ا

�
� األغلب طب�ع�ا

لطفل أو تحدثه  ال�الم ��
االختالف   هذا  تختلف  التأتأة  وكون  نفسه.  مع 
من  �ل  لدى  الشك  من   
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ش�ئا ُيْوِجد  قد  الشد�د 

  
�
الطفل والشخص الذي يتحدث الطفل معه. علما

أثر األطفال �التأتأة قد �ختلف من طفل آلخر.  ت�أن 
� حديثهم وال ي�دو عليهم   هناك أطفال ينطلقون

��
قد  ب�نما  �التأتأة  اث  ومن  اال��� آخرون.  ُ�ح�ج 

الصمت م  � �ل�� أنه  الطفل  أفعال  ردود  ع�  األمثلة 
إ�راه   �حاول  أو  ال�لمات  �عض  يتجنب  أو  أ��� 
الخروج.  ع�  ال�لمات 

التأتأة؟ ما ��  

) العالم�ة  الصحة  منظمة  �أنه WHOتصف  التأتأة    ا ) 
� بتكرار األصوات أو   � ا�س�اب ال�الم يتم��

”اضطراب ��
تكرر االنقطاعات أو   المقاطع أو ال�لمات أو إطالتها أو 
ط��قة   وهناك  ال�الم.”  تدفق  تقطع   � ال�� الوقفات 
متكررة   ”اضطرا�ات   : و�� التأتأة  لوصف  أ�سط 

� ا�س�اب ال�الم”. 
 الإراد�ة ��

� عش�ة وضحاها، أو  قد    قد ت�دأ التأتأة فجأًة، ب��
سن  �

��  
ً
خاصة للتأتأة،   � المم�� األمر  �سلً�.  ت�دأ 

� ع�
� وتخت��

ات.  الروضة، �� أنها تأ�� �ما قد   ف��

�مكن    و�التا��  آلخر،  موقف  من  التأتأة  تختلف 
� غ��ب األطوار. �كون  

وصفها �أنها اضطراب وظ���
 عند غناء ا

�
� األغلب طب�ع�ا

لطفل أو تحدثه  ال�الم ��
االختالف   هذا  تختلف  التأتأة  وكون  نفسه.  مع 
من  �ل  لدى  الشك  من   

�
ش�ئا ُيْوِجد  قد  الشد�د 

  
�
الطفل والشخص الذي يتحدث الطفل معه. علما

أثر األطفال �التأتأة قد �ختلف من طفل آلخر.  ت�أن 
� حديثهم وال ي�دو عليهم   هناك أطفال ينطلقون

��
قد  ب�نما  �التأتأة  اث  ومن  اال��� آخرون.  ُ�ح�ج 

الصمت م  � �ل�� أنه  الطفل  أفعال  ردود  ع�  األمثلة 
إ�راه   �حاول  أو  ال�لمات  �عض  يتجنب  أو  أ��� 
الخروج.  ع�  ال�لمات 

التأتأة؟ ما ��  

) العالم�ة  الصحة  منظمة  �أنه WHOتصف  التأتأة    ا ) 
� بتكرار األصوات أو   � ا�س�اب ال�الم يتم��

”اضطراب ��
تكرر االنقطاعات أو   المقاطع أو ال�لمات أو إطالتها أو 
ط��قة   وهناك  ال�الم.”  تدفق  تقطع   � ال�� الوقفات 
متكررة   ”اضطرا�ات   : و�� التأتأة  لوصف  أ�سط 

� ا�س�اب ال�الم”. 
 الإراد�ة ��

� عش�ة وضحاها، أو  قد    قد ت�دأ التأتأة فجأًة، ب��
سن  �

��  
ً
خاصة للتأتأة،   � المم�� األمر  �سلً�.  ت�دأ 

� ع�
� وتخت��

ات.  الروضة، �� أنها تأ�� �ما قد   ف��

�مكن    و�التا��  آلخر،  موقف  من  التأتأة  تختلف 
� غ��ب األطوار. �كون  

وصفها �أنها اضطراب وظ���
 عند غناء ا

�
� األغلب طب�ع�ا

لطفل أو تحدثه  ال�الم ��
االختالف   هذا  تختلف  التأتأة  وكون  نفسه.  مع 
من  �ل  لدى  الشك  من   

�
ش�ئا ُيْوِجد  قد  الشد�د 

  
�
الطفل والشخص الذي يتحدث الطفل معه. علما

أثر األطفال �التأتأة قد �ختلف من طفل آلخر.  ت�أن 
� حديثهم وال ي�دو عليهم   هناك أطفال ينطلقون

��
قد  ب�نما  �التأتأة  اث  ومن  اال��� آخرون.  ُ�ح�ج 

الصمت م  � �ل�� أنه  الطفل  أفعال  ردود  ع�  األمثلة 
إ�راه   �حاول  أو  ال�لمات  �عض  يتجنب  أو  أ��� 
الخروج.  ع�  ال�لمات 

التأتأة؟ ما ��  

) العالم�ة  الصحة  منظمة  �أنه WHOتصف  التأتأة    ا ) 
� بتكرار األصوات أو   � ا�س�اب ال�الم يتم��

”اضطراب ��
تكرر االنقطاعات أو   المقاطع أو ال�لمات أو إطالتها أو 
ط��قة   وهناك  ال�الم.”  تدفق  تقطع   � ال�� الوقفات 
متكررة   ”اضطرا�ات   : و�� التأتأة  لوصف  أ�سط 

� ا�س�اب ال�الم”. 
 الإراد�ة ��

� عش�ة وضحاها، أو  قد    قد ت�دأ التأتأة فجأًة، ب��
سن  �

��  
ً
خاصة للتأتأة،   � المم�� األمر  �سلً�.  ت�دأ 

� ع�
� وتخت��

ات.  الروضة، �� أنها تأ�� �ما قد   ف��

�مكن    و�التا��  آلخر،  موقف  من  التأتأة  تختلف 
� غ��ب األطوار. �كون  

وصفها �أنها اضطراب وظ���
 عند غناء ا

�
� األغلب طب�ع�ا

لطفل أو تحدثه  ال�الم ��
االختالف   هذا  تختلف  التأتأة  وكون  نفسه.  مع 
من  �ل  لدى  الشك  من   

�
ش�ئا ُيْوِجد  قد  الشد�د 

  
�
الطفل والشخص الذي يتحدث الطفل معه. علما

أثر األطفال �التأتأة قد �ختلف من طفل آلخر.  ت�أن 
� حديثهم وال ي�دو عليهم   هناك أطفال ينطلقون

��
قد  ب�نما  �التأتأة  اث  ومن  اال��� آخرون.  ُ�ح�ج 

الصمت م  � �ل�� أنه  الطفل  أفعال  ردود  ع�  األمثلة 
إ�راه   �حاول  أو  ال�لمات  �عض  يتجنب  أو  أ��� 
الخروج.  ع�  ال�لمات 

3



المحتوى: 

3  ...........................................  ما �� التأتأة؟

4  .................................................  األس�اب 

5  ................................  ما مدى ان�شار التأتأة؟

5  ................................................  التوقعات 

6  .................................................  التواصل

8  .............................................  عالج التأتأة 

9  ...............................  ماذا بوسعك أن تفعل؟ 

10  ...............................................  الوالدان

15.............................  معلمات ر�اض األطفال 

17  .....................................  ممرضة المنطقة 

� هذا المجال
19  .....................  قائمة مؤلفات ��

 2018، الط�عة الثان�ة 2015الط�عة األو� 
� والط�اعة: مط�قة المؤلفون: أ وم. اإلخراج الف�� � وس�س�ل�ا لوندس�� ي جاش�� اند وماري هاس�لب�� ل�ساندرا �ارلس��

»Typografiska ateljénتوم�ا ،« 
 حقوق الطبع محفوظة التحاد التأتأة 

2



التأتأة 
� سن الروضة 

لدى األطفال ��
التأتأة 

� سن الروضة 
لدى األطفال ��


