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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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المتأتئون   التالم�ذ  بها  يواجه  قد   � ال�� الس�ل  وصف  هو  ال�ت�ب  هذا  من  والغرض 
احات �خصوص اإلجراءات العمل�ة لتهيئة الظروف ��   � المدرسة، ومنح اق��

مصاعب ��
الدراسة.  �

�� هم  س�� أثناء   � تامت�� ومشاركة  انتفاع  إم�ان�ة  من  التالم�ذ  هؤالء  �ستف�د 
التالم�ذ   إ�  وكذلك  التالم�ذ،  صحة  أقسام  وطواقم   � المعلم�� إ�  موجه  وال�ت�ب 

� وأول�اء أمورهم.   المتأتئ��
� ذلك  

� الذي ينظم عمل المدارس الس��د�ة، �ما ��
�ما ُ�قدم ختاما� عرض لإلطار القانو��

� المختلفة. 
 الحقوق المتعلقة �التالم�ذ ذوي أنواع الُقُصور الوظ���

الوار  �عات  المعلومات  وال��� �التأتأة  الخاصة  األ�حاث  من  مستمدة  ال�ت�ب   �
�� دة 

 . � ات سنوات عد�دة من حقل معالجة نطق األطفال والتالم�ذ المتأتئ�� الحال�ة وكذلك خ��

 : �  عن المؤلف��
� مركز 

�� �عملون  لوندكف�ست  وأرف�د  إر�كسون  رونج��ن وس��فان  �ات��ك  النطق  معالجو 
ة � استكهولم ولهم خ��

� مجال عالج التأتأة.  التأتأة ��
 واسعة النطاق ��

� المدارس كت�ه أندر�اس كنو�سون. وأندر�اس رجل   القسم الختا�� المتعلق �قوان��
المجلس    �

اتحادات اإلعاقة �� � استكهولم وأحد أعضاء 
التأتأة �� قانون ورئ�س جمع�ة 

� تمس األطفال والتالم�ذ ذوي م � الشئون ال��
ك التابع لمصلحة المدارس �� نا��المش��

 . �
 الُقُصور الوظ���

اتحاد التأتأة 

kansliet@stamning.se|  072-7133165الهاتف 

 www.stamning.se 





3

� هذا المجال 
قائمة مؤلفات ��

Guitar, B. (2013). Stuttering: An integrated approach to its nature and treatment (Fourth 
edition.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 3-58. 

Gustafsson, E. & Hilborn, J. (2013). Lärares och lärarstudenters tankar och attityder kring 

stamning (Examensarbete). Lundي، شع�ة معا ظ والسمع، قسم العلوم : �ل�ة الطب ال��� فُّ
�
ل لجة النطق والتَّ

ال����ة، جامعة لوند. 

� الدو�� لألمراض والمشا�ل الصح�ة ذات الصلة  
ة    –التص��ف اإلحصا�� قائمة منهج�ة (المراجعة العا��

 ). 2010للتص��ف الدو�� لألمراض، ال�سخة الس��د�ة) ( 

www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-11-13 

Kelman, E. & Whyte, A. (2016). Att förstå stamning: En vägledning för föräldrar, lärare och andra 
yrkesgrupper. Stockholm: Stockholms Stamningsförening. 

Mulcahy, K., Hennessey, N., Beliby, J., & Byrnes, M. (2008). Social anxiety and the severity and 
typography of stuttering in adolescents. Journal of Fluency Disorders, 33, 306–319. 

� حالة التأتأة ومشا�ل التأتأة ( 
/www.srat.se/Logopederna). 2014الخطوط الع��ضة الوطن�ة إلجراءات معالجة النطق ��

Petterson, K. & Rundström, Å. (2016). Projektrapport: Förbättrad samverkan mellan 
logopedverksamheten och skolan för elever som stammar. Landstinget Dalarna  .

http://www.ltdalarna.se/Global/Halso_sjukvard/Logopedi/Projektrapport  %20 
F%C3%B6rb%C3%A4ttrad%20samverkan%20mellan%20Logopedverksamheten%20 
och%20skolan%20f%C3%B6r%20elever%20som%20stammar.pdf 

Rustin, L., Cook, F. & Spence, R. (1998). The management of stuttering in adolescence: 
A communication skills approach. London: Whurr Publishers Ltd London 122-126. 

Saleh, R. (2012). Stammande ungdomars upplevelser av kommunikativa vardagssituationer 

(Examensarbete). Umeå: Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Logopedi, 
Umeå universitet. 

Stewart, T. (2016). Stammering: A resource book for teachers. London/New York, NY: 
Routledge . 

Världshälsoorganisationen (WHO). Definition av hälsa  .

www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17823/2009-11-21.pdf 

� هذا المجال 
قائمة مؤلفات ��

Guitar, B. (2013). Stuttering: An integrated approach to its nature and treatment (Fourth 
edition.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 3-58. 

Gustafsson, E. & Hilborn, J. (2013). Lärares och lärarstudenters tankar och attityder kring 

stamning (Examensarbete). Lundي، شع�ة معا ظ والسمع، قسم العلوم : �ل�ة الطب ال��� فُّ
�
ل لجة النطق والتَّ

ال����ة، جامعة لوند. 

� الدو�� لألمراض والمشا�ل الصح�ة ذات الصلة  
ة    –التص��ف اإلحصا�� قائمة منهج�ة (المراجعة العا��

 ). 2010للتص��ف الدو�� لألمراض، ال�سخة الس��د�ة) ( 

www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-11-13 

Kelman, E. & Whyte, A. (2016). Att förstå stamning: En vägledning för föräldrar, lärare och andra 
yrkesgrupper. Stockholm: Stockholms Stamningsförening. 

Mulcahy, K., Hennessey, N., Beliby, J., & Byrnes, M. (2008). Social anxiety and the severity and 
typography of stuttering in adolescents. Journal of Fluency Disorders, 33, 306–319. 

� حالة التأتأة ومشا�ل التأتأة ( 
/www.srat.se/Logopederna). 2014الخطوط الع��ضة الوطن�ة إلجراءات معالجة النطق ��

Petterson, K. & Rundström, Å. (2016). Projektrapport: Förbättrad samverkan mellan 
logopedverksamheten och skolan för elever som stammar. Landstinget Dalarna  .

http://www.ltdalarna.se/Global/Halso_sjukvard/Logopedi/Projektrapport  %20 
F%C3%B6rb%C3%A4ttrad%20samverkan%20mellan%20Logopedverksamheten%20 
och%20skolan%20f%C3%B6r%20elever%20som%20stammar.pdf 

Rustin, L., Cook, F. & Spence, R. (1998). The management of stuttering in adolescence: 
A communication skills approach. London: Whurr Publishers Ltd London 122-126. 

Saleh, R. (2012). Stammande ungdomars upplevelser av kommunikativa vardagssituationer 

(Examensarbete). Umeå: Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Logopedi, 
Umeå universitet. 

Stewart, T. (2016). Stammering: A resource book for teachers. London/New York, NY: 
Routledge . 

Världshälsoorganisationen (WHO). Definition av hälsa  .

www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17823/2009-11-21.pdf 

� هذا المجال 
قائمة مؤلفات ��

Guitar, B. (2013). Stuttering: An integrated approach to its nature and treatment (Fourth 
edition.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 3-58. 

Gustafsson, E. & Hilborn, J. (2013). Lärares och lärarstudenters tankar och attityder kring 

stamning (Examensarbete). Lundي، شع�ة معا ظ والسمع، قسم العلوم : �ل�ة الطب ال��� فُّ
�
ل لجة النطق والتَّ

ال����ة، جامعة لوند. 

� الدو�� لألمراض والمشا�ل الصح�ة ذات الصلة  
ة    –التص��ف اإلحصا�� قائمة منهج�ة (المراجعة العا��

 ). 2010للتص��ف الدو�� لألمراض، ال�سخة الس��د�ة) ( 

www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-11-13 

Kelman, E. & Whyte, A. (2016). Att förstå stamning: En vägledning för föräldrar, lärare och andra 
yrkesgrupper. Stockholm: Stockholms Stamningsförening. 

Mulcahy, K., Hennessey, N., Beliby, J., & Byrnes, M. (2008). Social anxiety and the severity and 
typography of stuttering in adolescents. Journal of Fluency Disorders, 33, 306–319. 

� حالة التأتأة ومشا�ل التأتأة ( 
/www.srat.se/Logopederna). 2014الخطوط الع��ضة الوطن�ة إلجراءات معالجة النطق ��

Petterson, K. & Rundström, Å. (2016). Projektrapport: Förbättrad samverkan mellan 
logopedverksamheten och skolan för elever som stammar. Landstinget Dalarna  .

http://www.ltdalarna.se/Global/Halso_sjukvard/Logopedi/Projektrapport  %20 
F%C3%B6rb%C3%A4ttrad%20samverkan%20mellan%20Logopedverksamheten%20 
och%20skolan%20f%C3%B6r%20elever%20som%20stammar.pdf 

Rustin, L., Cook, F. & Spence, R. (1998). The management of stuttering in adolescence: 
A communication skills approach. London: Whurr Publishers Ltd London 122-126. 

Saleh, R. (2012). Stammande ungdomars upplevelser av kommunikativa vardagssituationer 

(Examensarbete). Umeå: Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Logopedi, 
Umeå universitet. 

Stewart, T. (2016). Stammering: A resource book for teachers. London/New York, NY: 
Routledge . 

Världshälsoorganisationen (WHO). Definition av hälsa  .

www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17823/2009-11-21.pdf 

� هذا المجال 
قائمة مؤلفات ��

Guitar, B. (2013). Stuttering: An integrated approach to its nature and treatment (Fourth 
edition.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 3-58. 

Gustafsson, E. & Hilborn, J. (2013). Lärares och lärarstudenters tankar och attityder kring 

stamning (Examensarbete). Lundي، شع�ة معا ظ والسمع، قسم العلوم : �ل�ة الطب ال��� فُّ
�
ل لجة النطق والتَّ

ال����ة، جامعة لوند. 

� الدو�� لألمراض والمشا�ل الصح�ة ذات الصلة  
ة    –التص��ف اإلحصا�� قائمة منهج�ة (المراجعة العا��

 ). 2010للتص��ف الدو�� لألمراض، ال�سخة الس��د�ة) ( 

www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-11-13 

Kelman, E. & Whyte, A. (2016). Att förstå stamning: En vägledning för föräldrar, lärare och andra 
yrkesgrupper. Stockholm: Stockholms Stamningsförening. 

Mulcahy, K., Hennessey, N., Beliby, J., & Byrnes, M. (2008). Social anxiety and the severity and 
typography of stuttering in adolescents. Journal of Fluency Disorders, 33, 306–319. 

� حالة التأتأة ومشا�ل التأتأة ( 
/www.srat.se/Logopederna). 2014الخطوط الع��ضة الوطن�ة إلجراءات معالجة النطق ��

Petterson, K. & Rundström, Å. (2016). Projektrapport: Förbättrad samverkan mellan 
logopedverksamheten och skolan för elever som stammar. Landstinget Dalarna  .

http://www.ltdalarna.se/Global/Halso_sjukvard/Logopedi/Projektrapport  %20 
F%C3%B6rb%C3%A4ttrad%20samverkan%20mellan%20Logopedverksamheten%20 
och%20skolan%20f%C3%B6r%20elever%20som%20stammar.pdf 

Rustin, L., Cook, F. & Spence, R. (1998). The management of stuttering in adolescence: 
A communication skills approach. London: Whurr Publishers Ltd London 122-126. 

Saleh, R. (2012). Stammande ungdomars upplevelser av kommunikativa vardagssituationer 

(Examensarbete). Umeå: Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Logopedi, 
Umeå universitet. 

Stewart, T. (2016). Stammering: A resource book for teachers. London/New York, NY: 
Routledge . 

Världshälsoorganisationen (WHO). Definition av hälsa  .

www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17823/2009-11-21.pdf 

� هذا المجال 
قائمة مؤلفات ��

Guitar, B. (2013). Stuttering: An integrated approach to its nature and treatment (Fourth 
edition.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 3-58. 

Gustafsson, E. & Hilborn, J. (2013). Lärares och lärarstudenters tankar och attityder kring 

stamning (Examensarbete). Lundي، شع�ة معا ظ والسمع، قسم العلوم : �ل�ة الطب ال��� فُّ
�
ل لجة النطق والتَّ

ال����ة، جامعة لوند. 

� الدو�� لألمراض والمشا�ل الصح�ة ذات الصلة  
ة    –التص��ف اإلحصا�� قائمة منهج�ة (المراجعة العا��

 ). 2010للتص��ف الدو�� لألمراض، ال�سخة الس��د�ة) ( 

www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-11-13 

Kelman, E. & Whyte, A. (2016). Att förstå stamning: En vägledning för föräldrar, lärare och andra 
yrkesgrupper. Stockholm: Stockholms Stamningsförening. 

Mulcahy, K., Hennessey, N., Beliby, J., & Byrnes, M. (2008). Social anxiety and the severity and 
typography of stuttering in adolescents. Journal of Fluency Disorders, 33, 306–319. 

� حالة التأتأة ومشا�ل التأتأة ( 
/www.srat.se/Logopederna). 2014الخطوط الع��ضة الوطن�ة إلجراءات معالجة النطق ��

Petterson, K. & Rundström, Å. (2016). Projektrapport: Förbättrad samverkan mellan 
logopedverksamheten och skolan för elever som stammar. Landstinget Dalarna  .

http://www.ltdalarna.se/Global/Halso_sjukvard/Logopedi/Projektrapport  %20 
F%C3%B6rb%C3%A4ttrad%20samverkan%20mellan%20Logopedverksamheten%20 
och%20skolan%20f%C3%B6r%20elever%20som%20stammar.pdf 

Rustin, L., Cook, F. & Spence, R. (1998). The management of stuttering in adolescence: 
A communication skills approach. London: Whurr Publishers Ltd London 122-126. 

Saleh, R. (2012). Stammande ungdomars upplevelser av kommunikativa vardagssituationer 

(Examensarbete). Umeå: Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Logopedi, 
Umeå universitet. 

Stewart, T. (2016). Stammering: A resource book for teachers. London/New York, NY: 
Routledge . 

Världshälsoorganisationen (WHO). Definition av hälsa  .

www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17823/2009-11-21.pdf 

� هذا المجال 
قائمة مؤلفات ��

Guitar, B. (2013). Stuttering: An integrated approach to its nature and treatment (Fourth 
edition.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 3-58. 

Gustafsson, E. & Hilborn, J. (2013). Lärares och lärarstudenters tankar och attityder kring 

stamning (Examensarbete). Lundي، شع�ة معا ظ والسمع، قسم العلوم : �ل�ة الطب ال��� فُّ
�
ل لجة النطق والتَّ

ال����ة، جامعة لوند. 

� الدو�� لألمراض والمشا�ل الصح�ة ذات الصلة  
ة    –التص��ف اإلحصا�� قائمة منهج�ة (المراجعة العا��

 ). 2010للتص��ف الدو�� لألمراض، ال�سخة الس��د�ة) ( 

www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-11-13 

Kelman, E. & Whyte, A. (2016). Att förstå stamning: En vägledning för föräldrar, lärare och andra 
yrkesgrupper. Stockholm: Stockholms Stamningsförening. 

Mulcahy, K., Hennessey, N., Beliby, J., & Byrnes, M. (2008). Social anxiety and the severity and 
typography of stuttering in adolescents. Journal of Fluency Disorders, 33, 306–319. 

� حالة التأتأة ومشا�ل التأتأة ( 
/www.srat.se/Logopederna). 2014الخطوط الع��ضة الوطن�ة إلجراءات معالجة النطق ��

Petterson, K. & Rundström, Å. (2016). Projektrapport: Förbättrad samverkan mellan 
logopedverksamheten och skolan för elever som stammar. Landstinget Dalarna  .

http://www.ltdalarna.se/Global/Halso_sjukvard/Logopedi/Projektrapport  %20 
F%C3%B6rb%C3%A4ttrad%20samverkan%20mellan%20Logopedverksamheten%20 
och%20skolan%20f%C3%B6r%20elever%20som%20stammar.pdf 

Rustin, L., Cook, F. & Spence, R. (1998). The management of stuttering in adolescence: 
A communication skills approach. London: Whurr Publishers Ltd London 122-126. 

Saleh, R. (2012). Stammande ungdomars upplevelser av kommunikativa vardagssituationer 

(Examensarbete). Umeå: Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Logopedi, 
Umeå universitet. 

Stewart, T. (2016). Stammering: A resource book for teachers. London/New York, NY: 
Routledge . 

Världshälsoorganisationen (WHO). Definition av hälsa  .

www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17823/2009-11-21.pdf 

� هذا المجال 
قائمة مؤلفات ��

Guitar, B. (2013). Stuttering: An integrated approach to its nature and treatment (Fourth 
edition.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 3-58. 

Gustafsson, E. & Hilborn, J. (2013). Lärares och lärarstudenters tankar och attityder kring 

stamning (Examensarbete). Lundي، شع�ة معا ظ والسمع، قسم العلوم : �ل�ة الطب ال��� فُّ
�
ل لجة النطق والتَّ

ال����ة، جامعة لوند. 

� الدو�� لألمراض والمشا�ل الصح�ة ذات الصلة  
ة    –التص��ف اإلحصا�� قائمة منهج�ة (المراجعة العا��

 ). 2010للتص��ف الدو�� لألمراض، ال�سخة الس��د�ة) ( 

www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-11-13 

Kelman, E. & Whyte, A. (2016). Att förstå stamning: En vägledning för föräldrar, lärare och andra 
yrkesgrupper. Stockholm: Stockholms Stamningsförening. 

Mulcahy, K., Hennessey, N., Beliby, J., & Byrnes, M. (2008). Social anxiety and the severity and 
typography of stuttering in adolescents. Journal of Fluency Disorders, 33, 306–319. 

� حالة التأتأة ومشا�ل التأتأة ( 
/www.srat.se/Logopederna). 2014الخطوط الع��ضة الوطن�ة إلجراءات معالجة النطق ��

Petterson, K. & Rundström, Å. (2016). Projektrapport: Förbättrad samverkan mellan 
logopedverksamheten och skolan för elever som stammar. Landstinget Dalarna  .

http://www.ltdalarna.se/Global/Halso_sjukvard/Logopedi/Projektrapport  %20 
F%C3%B6rb%C3%A4ttrad%20samverkan%20mellan%20Logopedverksamheten%20 
och%20skolan%20f%C3%B6r%20elever%20som%20stammar.pdf 

Rustin, L., Cook, F. & Spence, R. (1998). The management of stuttering in adolescence: 
A communication skills approach. London: Whurr Publishers Ltd London 122-126. 

Saleh, R. (2012). Stammande ungdomars upplevelser av kommunikativa vardagssituationer 

(Examensarbete). Umeå: Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Logopedi, 
Umeå universitet. 

Stewart, T. (2016). Stammering: A resource book for teachers. London/New York, NY: 
Routledge . 

Världshälsoorganisationen (WHO). Definition av hälsa  .

www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17823/2009-11-21.pdf 



33



ومن  . � المتأتئ�� غ��  التالم�ذ  لوضع  مماثل  بوضع 
وسائل    �

�� الحق  إيرادها  �مكن   � ال�� األمثلة 
المساعدة ع� ا�س�اب ال�الم لدى أداء االخت�ارات  
ع�   المساعدة  وسائل  تض�ف  وال  الوطن�ة. 
ًة   � م��  � المتأ�� التلم�ذ  �منح  ء  �

أي �� ال�الم  ا�س�اب 
مم أ���  وضع   �

�� التلم�ذ  تضع  ول�نها   
ً
اثلة  �س��ة

س�ب أي  �التا��  يوجد  فال   . � المتأتئ�� غ��  لوضع 
استعمال    � المتأ�� التلم�ذ  طلب  لرفض  موضو�� 
وسائل المساعدة ع� ا�س�اب ال�الم، مثلما أنه ال  
توجد أس�اب موضوع�ة لرفض طلب تلم�ذ معاق  
  �

متد�� تلم�ذ  طلب  أو  المتحرك  ال�ر��  الحركة 
المدرسة   رفضت  فإن  الطب�ة.  السماعات  السمع 
ها   � �س�ب عدم تقص�� التمي�� ارتك�ت  ذلك فتكون 

� ت�س�� االنتفاع. 
�� 

ما   إ�ساٍن  ي�تهك كرامة  المضا�قات هو ت�ف  إن 
. وقد تكون مث�ً  � التعب��    ولها صلة �أحد أس�اب التمي��

التلم�ذ.   عن تعم�مات ساخرة أو مهينة متعلقة بتأتأة 

� �� عندما �أمر شخٌص ما   التعل�مات اآلمرة �التمي��
ضعف   موضع   �

�� لشخص�  تعل�مات  �قدم  أو 
كة   �� أو  الموظف  �المعلم  األول،  ع�  واعتماد 

ي.  � توظ�ف، للت�ف ع� نحو تمي��

 � اف واإل�الغ عن التمي��  اإل��
المدارس.   جهاز  ع�  ف  ��� المدارس  مف�ش�ة 
المدارس   مف�ش�ة  عمل  عن  الم��د  قراءة  �مكنك 

 . www.skolinspektionen.seع� موقعها 
 )  � لتمي�� ا مظالم   � أم�� ف  ���DO  �ع  (

أي شخص و��م�ان   . � لتمي�� ا قانون  ل ال  االمتث
منظور من   � لتمي�� ل تعرض  نفسه  �عت�� 
� أم�� إ�  �ذلك  �الغ  تقد�م   � لتمي�� ا انون  ق

لمظالم   « ا  � لتمي�� قراءةDOا �مكنك   .«
 »  � لتمي�� ا م  مظال  � أم�� عن  لم��د  ع�DOا  «

نت،   .www.do.seموقعه ع� االن��

  ع� المدرسة العمل لينعم جميع األطفال والتالم�ذ �المشاركة التامة والمساواة التامة

   �
ُصور الوظ���

ُ
التح�� �الجرأة ع� مطال�ة المدرسة �أمور. التأتأة ن�ع من أنواع الق

والتالم�ذ المتأتئون لهم حقوق خاصة

 م�ذ عن العواقب الناجمة  المدرسة ملزمة بتقد�م الدعم لم�افحة التأتأة أو تع��ض التل
 عنها 

  � �عات التمي��  ل���
�
� وفقا ، �التأتأة، �ش�ل أحد أسس التمي�� �

ُصور الوظ���
ُ
الق
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من  الشخص   بن�ع  صلة  ذات  اعت�ارها   �
ي���� ال 

. والُقُصور  أنواع المعاملة أو   � استحقاق امت�از مع��
 . � ، �التأتأة، هو أحد أسس التمي�� �

الوظ���

 � نطاق حظر التمي��
 : � � المدارس يتكون من شق��

�� � حظر التمي��
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حق التلم�ذ ��
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القرار �املة اتخاذ  كعمل�ات 
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� للمقارنة   
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ُصور الوظ���
ُ
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من  الشخص   بن�ع  صلة  ذات  اعت�ارها   �
ي���� ال 

. والُقُصور  أنواع المعاملة أو   � استحقاق امت�از مع��
 . � ، �التأتأة، هو أحد أسس التمي�� �

الوظ���

 � نطاق حظر التمي��
 : � � المدارس يتكون من شق��

�� � حظر التمي��

  � � عدم التعرض للتمي��
حق التلم�ذ ��

  وتهيئة � ام المدرسة �الح�لولة دون وق�ع التمي�� � ال��
� المعاملة. 

مقومات المساواة ��

 � التمي�� حظر  ،    إن  � التمي�� أنواع  جميع  �شمل 
 �

�� النظر  أنواع  وجميع   
ً
القرار �املة اتخاذ  كعمل�ات 

أو   قرار�  وتأج�ل  إجراء  اتخاذ  عن  واالمتناع  الملفات 
الفعل�ة  الت�فات  وكذلك  ر  م�� دون  ما  إجراءات 

 والمعاملة المضا�قة. 
� المقام األول

� المتعلقة �التأتأة �� إن أش�ال التمي��
� الم�ا��  التمي�� � غ�� الم�ا�� وعدم إم�ان�ة  �� والتمي��

 � �التمي�� اآلمرة  والتعل�مات  المضا�قات  إن  االنتفاع. 

�
�� ترد قد   � ال��  � التمي�� أنواع  من  نوعان  أ�ضا  هما 

 االعت�ار. 
�س�ب التلم�ذ  تعرض  هو  الم�ا��   � التمي�� إن 
ع�   معاملته  خالل  من  مجحفة  لمعاملة  تأتأته 

وضع  �
��  � يتأ�� ال  تلم�ذ  من  أسوأ  قد    نحو  مماثل. 

� يتأ�� لتلم�ذ  السماح  �عدم  مثً�  األمر  �كون 
 �
�� �س�ب  �المشاركة  المدرسة   �

�� ع�   أمر   تأتأته 

� للمقارنة   
وجه التحد�د. فإن لم يوجد تلم�ذ حق���

�انت   ك�ف  مع  المقارنة  إجراء  ف�اإلم�ان  �ه 
المعاملة س��دو مع تلم�ذ نظري متخ�ل. 

�
�� ا� غ�� م�ا�� إن �ان هناك ح�م � قد �عت�� تمي��

� ع� وجه   منظومة التعل�م ُ�جحف �التلم�ذ المتأ��
  

�
قاطعا  

�
وج��ا �جب  �ان  إن  مثً�  أداء  التحد�د. 

�التلم�ذ   ذلك   ��� قد  فهذا   .
�
شف��ا ما  امتحاٍن 

فإن   أس�اب موضوع�ة  هناك  تكن  لم  و�ن   ، � المتأ��
�ش�ل   قد  العام  الح�م  ذلك  عن  العدول  رفض 
أحد  �أن  األمر  يتعلق  قد  �ما   . م�ا�� غ��  ا�  � تمي��
� أداء عن� من   �طلب من التلم�ذ المتأ��  � المعلم��

التال  �ق�ة  �شارك  التدر�س �ما  إن �ان  عنا�  م�ذ؛ 
 ع� نحو غ�� م�ا�� �التلم�ذ وال توجد  

�
هذا مجحفا

 أس�اب موضوع�ة تدعو لذلك. 
ُ�عامل   عندما  االنتفاع  إم�ان�ة  عدم  من  و�عت�� 
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المصاب  التلم�ذ  أو  الحركة  التلم�ذ معاق  مختلفا� عن 
المفهوم ع�   حمل  ف�جب  ولهذا  مثً�.  السمع   �

بتد��
معقول   إجراء  �عت��  ما  تقي�م  �أن  علما�  أوسع،  مع�� 
ع�   حالة  �ل   �

�� �جري  االنتفاع  إم�ان�ة  �خصوص 
 حدة. 
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من احت�اجات ومقومات هو ما �حدد ن�ع الدعم   حدة
احات الواردة  �أن أغلب االق�� الواجب منحه له. علما� 
إضاف�ة   تعد�الت  ع�  أمثلة   �� الم�شور  هذا   �

��
 . �  �اإلم�ان إجراؤها للتلم�ذ المتأ��

ف�جب   �اف�ة  اإلضاف�ة  التعد�الت  تكن  لم  فإن 
إ�ال  المعلم  �صفتك  جناح عل�ك  �ذلك ع�  المدير  غ 

حق   من  �التحقق  وقتها  المدير  ع�  و�جب  ال�عة. 
�أن   علما�  الخاص.  �الدعم  �س�  ما   �

تل��  �
�� التلم�ذ 

�ق�ة   محل  �حل  وقد  نطاقا�  أوسع  الخاص  الدعم 
ضمن   ذلك  و�جري  له.  م�مً�  �كون  أن  أو  التدر�س 

إطار برنامج إجراءات فردي. 
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 أمره أن �طل�اه بنفسيهما. 

 � التمي��
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ذوي   األشخاص  لحقوق  المتحدة  األمم  اتفاق�ة 
(ما   الطفل  لحقوق  المتحدة  األمم  واتفاق�ة  اإلعاقة 
األورو��ة   واالتفاق�ة   ، الطفل  حقوق  �اتفاق�ة  �س� 

� للحقوق.  لحقوق اإل�سان وميثاق االتحاد األورو��
�النصائح   ُ�س�  ما  المدارس  مصلحة  وتصدر 
. والهدف  

�
� أ��� وضوحا

العامة لجعل اإلطار القانو��
  �

�� المدارس  � س�� 
�� التأث��  العامة هو  النصائح  من 

والمتناظر   الموحد  التطبيق  وتع��ز   � مع�� اتجاه 
�مكن   المدارس.  مجاالت   �

�� القانون�ة  للقواعد 
المد  لمصلحة  العامة  النصائح  ع�  ارس  االطالع 

 .www.skolverket.seع� موقعها 

� المدارس 
 الغرض من التعل�م ��

التالم�ذ   ا��ساب  هو  المدرسة  من  الغرض  إن 
والق�م   �شجيع  المعرفة  المدرسة  وع�  وتنميتها. 

التعلم   التالم�ذ وتعلمهم ومنحهم رغ�ة  نمو جميع 
و�رسخ   التعل�م  يوصل  أن  �جب  الح�اة. �ما  مدى 
الد�مقراط�ة   والق�م  اإل�سان  حقوق  ام  اح��
الس��دي.   المجتمع  عليها  �قوم   � ال�� األساس�ة 
 إ� ذلك تقد�م الدعم  

ً
و�جب ع� المدرسة إضافة

إلتاحة  � التالم�ذ   والتحف�� جميع  أمام  الفرصة 
 للتقدم قدر المستطاع اس�نادا� إ� مقوماتهم. 

ما    �
�� الفوارق  �مراعاة   

�
أ�ضا ملزمة  والمدرسة 

من   االستفادة  مقومات  من  والتالم�ذ  لألطفال 
� هذه الفوارق. قانون المدارس  التعل�م والموازنة ب��

 � التمي�� م�افحة  إ�  الرا��   � التمي�� قانون  هنا  �ست�مله 
المساواة  تع��ز  إ�  أخرى  �طرق  والس��  المدارس   �

��
� الحقوق والفرص ضمن مجال التعل�م �امً�. وهذا  

��
الُقُصور   أساس  ع�   � التمي�� أ�ضا�  �شمل  �ــــع  ال���
األطفال   جميع  حق  من  هو  األصل  إن   . �

الوظ���
والتالم�ذ، �غض النظر عن ظروفهم، االنتفاع �التعل�م  

ع� قدم المساواة. 

� الدعم  
� تل��

 حق األطفال والتالم�ذ ��
من  �حتاجون  ما  والتالم�ذ  األطفال  جميع  منح   �

ي����
التقدم من  � ظل ظروفهم 

�� يتمكنوا   �� � وتحف�� إرشاد 
قدر المستطاع وفقا� ألهداف التعل�م. وهذا ��ي ع�  

 .  �ل من تعلم الطفل والنمو الشخ��
أ���   بتقد�م  الس�اق  هذا   �

�� ملزمة  والمدرسة 
عن،  قدر   التع��ض  أو  لم�افحة،  الدعم  من  ممكن 

� قدرة  
��  �

الوظ��� الُقُصور  � قد �س�بها  العواقب ال��
وُ�س� المعرف�ة.  المتطل�ات  تحقيق  ع�  التلم�ذ 
تب   ي�� قد  �ما  للمدرسة.  التع��ض�ة  �المهمة  هذا 
�شوء   األحوال  من  � كث�� 

��  �
الوظ��� الُقُصور  ع� 

  احت�اج مستمر للدعم ع� ش�ل تعل�م معد
�
ل وفقا
لوضع الطفل، وقد تكون العواقب وخ�مة �ال�س�ة  
�حتاجه. وهذا   الذي  الدعم  يتل��  ال  الذي  للتلم�ذ 
الدعم   بتقد�م  اال�تفاء  الممكن  من  ل�س  أنه   � �ع��
� مقبول.  

� لتحقيق التلم�ذ أد�� مستوى معر��
ال�ا��

جميع  المدرسة �مساعدة  ع�   ملزمة   التالم�ذ 

ذوي   األشخاص  لحقوق  المتحدة  األمم  اتفاق�ة 
(ما   الطفل  لحقوق  المتحدة  األمم  واتفاق�ة  اإلعاقة 
األورو��ة   واالتفاق�ة   ، الطفل  حقوق  �اتفاق�ة  �س� 

� للحقوق.  لحقوق اإل�سان وميثاق االتحاد األورو��
�النصائح   ُ�س�  ما  المدارس  مصلحة  وتصدر 
. والهدف  

�
� أ��� وضوحا

العامة لجعل اإلطار القانو��
  �

�� المدارس  � س�� 
�� التأث��  العامة هو  النصائح  من 

والمتناظر   الموحد  التطبيق  وتع��ز   � مع�� اتجاه 
�مكن   المدارس.  مجاالت   �

�� القانون�ة  للقواعد 
المد  لمصلحة  العامة  النصائح  ع�  ارس  االطالع 

 .www.skolverket.seع� موقعها 

� المدارس 
 الغرض من التعل�م ��

التالم�ذ   ا��ساب  هو  المدرسة  من  الغرض  إن 
والق�م   �شجيع  المعرفة  المدرسة  وع�  وتنميتها. 

التعلم   التالم�ذ وتعلمهم ومنحهم رغ�ة  نمو جميع 
و�رسخ   التعل�م  يوصل  أن  �جب  الح�اة. �ما  مدى 
الد�مقراط�ة   والق�م  اإل�سان  حقوق  ام  اح��
الس��دي.   المجتمع  عليها  �قوم   � ال�� األساس�ة 
 إ� ذلك تقد�م الدعم  

ً
و�جب ع� المدرسة إضافة

إلتاحة  � التالم�ذ   والتحف�� جميع  أمام  الفرصة 
 للتقدم قدر المستطاع اس�نادا� إ� مقوماتهم. 

ما    �
�� الفوارق  �مراعاة   

�
أ�ضا ملزمة  والمدرسة 

من   االستفادة  مقومات  من  والتالم�ذ  لألطفال 
� هذه الفوارق. قانون المدارس  التعل�م والموازنة ب��

 � التمي�� م�افحة  إ�  الرا��   � التمي�� قانون  هنا  �ست�مله 
المساواة  تع��ز  إ�  أخرى  �طرق  والس��  المدارس   �
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المدرسة،    �
�� المعرف�ة  المتطل�ات  ش��  تحقيق 

للتالم�ذ �ال�س�ة  خاص  أثر  له  ام  � االل�� هذا  ول�ن 
 . �

 ذوي منا�� الُقُصور الوظ���
�منح   �ع�د  حد  إ�  ملزمة  المدرسة  فإن  ولذلك 

� مثل هذا الدعم �� تعوض   المدرسة  التالم�ذ المتأتئ��
قدر االستطاعة عن العواقب الناجمة عن التأتأة. فقد  
أن   �شعر   � المتأتئ�� التالم�ذ  أحد  أن  مثً�  األمر  �كون 
ولدى  ال�د  رفع  عند  مثً�  أداءه،  ب  ُتَصعِّ التأتأة 
منصفا�   تقي�ما�  ينال  ال  و�التا��  الشف��ة،  التقد�مات 
� المقام  

. �جب تقد�م الدعم �� ووضَع عالمات منصفا�
النظر األ  و�غض  االعت�ادي،  التدر�س  إطار  ضمن  ول 

 . �
 عما للتلم�ذ من مستوى معر��

� المدرسة مفهوم واسع
ال  النطاق   إن المعرفة ��

مثً�    �شمل  إذ  المعلومات.  تعلم  ع�  �قت� 
الحصص    �

�� للتالم�ذ  الشف��ة  المشاركة  مهارات 
  �

�� التلم�ذ  أداء  أن  أي  الشف��ة.  التقد�مات   �
و��

ا  العنا�  أخرى  هذه  �ع�ارة  �ش�ل   
�
أ�ضا لشف��ة 

�مكن   ال  أنه  أي  العالمات.  ووضع  التقي�م  أساس 
فصل العنا� الشف��ة عن �ق�ة األجزاء المندرجة  

� التدر�س. 
��

 التعد�الت اإلضاف�ة والدعم الخاص 
� أ��� مما  

قد �كون �عض التالم�ذ �حاجة لدعم إضا��
ط��لة.   أو  ة  قص�� زمن�ة  ة  لف�� أعاله،  و��م�انك  ذكر 

منح   �شأن  قرارا�  بنفسك  تتخذ  أن  المعلم  �صفتك 
إطار   ضمن  اإلضاف�ة  �التعد�الت  ُ�س�  ما  التلم�ذ 

وهذا  االعت�ادي.  ع�  التدر�س  تلم�ذ  �ل  لدى   وما 
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المدرسة من منظور  
 �
 قانو��

  �
القانو�� اإلطار  عن  عامة  لمحة  التال�ة  األقسام  تقدم 

� ذلك األح�ام الرام�ة  
الذي ينظم عمل المدرسة، �ما ��

مشاركة   �إ� ضمان 
��  

ً
تامة  

ً
مشاركة  � المتأتئ�� التالم�ذ 

�دراسة  واالنتفاع  أخذ   التدر�س  مع   
�
تماما  متاحة 

� االعت�ار.  
التأتأة ��

اللوائح المنظمة لعمل المدرسة 
المدارس   جهاز  لعمل  المنظمة  اللوائح  و�س�ند 
  
ً
المدارس. إضافة � المقام األول إ� قانون 

الس��د�ة ��
�ق�ة   �عض أجزاء  مثل إ� ذلك فإن  الوطن�ة   � القوان��

� والقانون اإلداري وكذلك قانون العالن�ة قانون التمي��
مثل   وال��ة،  الدو��  القانون  لوائح  إ�   

ً
 إضافة
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مثل   وال��ة،  الدو��  القانون  لوائح  إ�   

ً
 إضافة
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المدرسة من منظور  
 �
 قانو��

  �
القانو�� اإلطار  عن  عامة  لمحة  التال�ة  األقسام  تقدم 

� ذلك األح�ام الرام�ة  
الذي ينظم عمل المدرسة، �ما ��

مشاركة   �إ� ضمان 
��  

ً
تامة  

ً
مشاركة  � المتأتئ�� التالم�ذ 

�دراسة  واالنتفاع  أخذ   التدر�س  مع   
�
تماما  متاحة 

� االعت�ار.  
التأتأة ��

اللوائح المنظمة لعمل المدرسة 
المدارس   جهاز  لعمل  المنظمة  اللوائح  و�س�ند 
  
ً
المدارس. إضافة � المقام األول إ� قانون 

الس��د�ة ��
�ق�ة   �عض أجزاء  مثل إ� ذلك فإن  الوطن�ة   � القوان��

� والقانون اإلداري وكذلك قانون العالن�ة قانون التمي��
مثل   وال��ة،  الدو��  القانون  لوائح  إ�   

ً
 إضافة



فإنه    آخر   � للمتأ��  
�
متع�ا هذا  �ان  إن  وح��   . � يتأ��

فإن   و�التا��  مشاعره.  ج�ح  �قصد  �كون  ما  نادرا� 
الطفل   �دء  إ�  يؤد�ا  قد  والفضول  التفهم  عدم 
ط��قة    �

�� ما  خطأ  هناك  �أن  �االعتقاد   � المتأ��
 تحدثه. 

للمضا�قة    � المتأتئ�� التالم�ذ  تعرض  �كون  وقد 
�  أ

. فهذا قد �كون له أثره ال�الغ ��
�
و التقل�د أمرا� �ارث�ا

التحدث   مواقف   �
�� بنفسه  وثقته  التلم�ذ  �الم 

الح�لولة   �التا��  ال�الغة  األهم�ة  فمن  المختلفة. 
تقول   تنا  خ�� إن  ومنعها.  المظاهر  هذه  وق�ع  دون 

التقل�د  إنه   أو  الشخص للمضا�قة  � تعرض 
�ك�� قد 

�  مرًة واحدًة �� �سوء وض
ع التأتأة والثقة �النفس ��

  
�
مواقف التحدث. وقد �ستغرق األمر �عد ذلك وقتا
ا�س�اب    � وتحس�� �النفس  الثقة  الستعادة  ط��ً� 
تق�ل  ل�س موضع  �أنه  الشخص  و�ن شعر  ال�الم. 
دون   التحدث  فس�حاول  حديثه  ط��قة  �س�ب 
. �ما  

�
التأتأة، وهو أمر قد يؤدي تأتأة أشد وأ��� عنفا

إ�   يؤدي  �قد 
�� التفك��  ع�  جهده  التلم�ذ  �ذل 

و�� التأتأة،  لتجنب  ات�ج�ات  اس�� ووضع  التأتأة 
التالم�ذ   � أن ُ�سأل 

إذ قد �ك��  . أثر عك�� لها  أمور 
 . � عن س�ب تأتأتهم �� �عت�� األمر انتقادا�  المتأتئ��

واآلخر    � الح��  � ب�� ال��ري  �شاطنا   �
��  �

ونلت��
 �
�� لإلهانة  آخر  أو  نحو  ع�  يتعرضون    تالم�ذ 

حل  طرق  ومن  تحدثهم.  ط��قة  �س�ب   المدرسة 

النطق   ُمَعاِلجو  نحن  ز�ارتنا   �� المواقف  هذه 
أو    ، � المعلم�� و�د  � ل��  � المع�� التلم�ذ  لمدرسة 
إذ   التأتأة.  �معلومات عن  الصف،  � وزمالء  المعلم��
تعرض   عن  الناجمة  العواقب  عن  مثً�  نتحدث 

 الشخص للمضا�قة أو التقل�د �س�ب التأتأة. 
س�ل الح�لولة دون وق�ع مثل هذا الن�ع   و�حدى

وع   م��  �
�� �امً�  الفصل  اك  إ��  �� اإلهانات  من 

التلم�ذ  ذلك  ي��د  أن  ط  ��� التأتأة،  عن  صغ�� 
الس��   وع  الم�� إطار هذا  . و�اإلم�ان ضمن  � المتأ��
لن�ل األج��ة ع� أسئلته، مثل أس�اب التأتأة وورود  

يتأت معروفون  أشخاص  هناك  و�ن �ان  ئون  التأتأة 
 . �  وما هو أسلوب التعامل الذي يرغ�ه المتأ��

وقد �ساعد مثل هذا اإلجراء ع� ك� حدة وقع  
زمالء  � ب�� أ���  تفهم  و��جاد  النفس  ع�  التأتأة 
التلم�ذ اإلجا�ة ع�   الصف، وقد يؤدي إ� تجنب 

أي أسئلة قد ُتط�ح عن س�ب تأتأته. 

 وضع العالمات والتأتأة 
آخر   سؤال  �  هناك  المتأتئ�� التالم�ذ  �قلق  ما   

�
غال�ا

وأول�اء أمورهم وهو ما إن �انت تأتأة التلم�ذ ستؤثر  
  �

� تؤخذ �� لدى وضع العالمات. إن أحد المعاي�� ال��
�شاط   هو  العالمات  وضع  لدى   

�
حال�ا االعت�ار 

الحصص.    �
�� الشف��ة  ومشاركته  الشفوي  التلم�ذ 

 جدا� لألشخاص ذوي مختلف 
�
  فهذا قد �كون مس�ئا

 . � ، �التالم�ذ المتأتئ�� �
 منا�� الُقُصور الوظ���
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� عن لتعلم اللغة. تحقق من   انط�اع تلم�ذك المتأتئ��
� ك�ف�ة تمكن�ما من حل أي مشا�ل قد تظهر، 

ناقشه ��
وذلك بهدف تع��ز مشاركة التلم�ذ ومواصلة استعماله 

للغة األجن��ة. 

 �
� الصف قد يؤثر ��

 التأتأة موضع الطفل ��
�
قد �كون مف�دا� أ�ضا� التحقق مما إذا موضع التلم�ذ ��

تأ   �
�� يؤثر  �  الصف  المتأتئ�� التالم�ذ  ف�عض  تأته. 

المعلم.   من  �القرب  األمام   �
�� الجلوس  �فضلون 

 �
�� وراًء  الجلوس  اآلخرون  وهناك   و�فضل   الصف. 

أو    آخرون  الجدار  �محاذاة  الجلوس  ي��دون 
من   �ختلف  الشخص  �فضله  الذي  فما  النوافذ. 
شخص آلخر، وقد تختلف أس�اب اخت�ار الموضع.  

المزا�ا   تناقش  أن  التلم�ذ  ُ�ح�ذ  مع  والمساوئ 
� الصف. 

� واخت�اره موضعه �� المتأ��

 التعرض للمضا�قة أو التقل�د عند التأتأة 
يث��   مختلف  نحو  ع�  شخص  يتحدث  عندما 
ل�س المستغرب أن   �سهولة فضول اآلخ��ن، ومن 

�قلدوا  أن  أو  األطفال  ع�  االندهاش   طف�ً   ي�دو 

فإنه    آخر   � للمتأ��  
�
متع�ا هذا  �ان  إن  وح��   . � يتأ��

فإن   و�التا��  مشاعره.  ج�ح  �قصد  �كون  ما  نادرا� 
الطفل   �دء  إ�  يؤد�ا  قد  والفضول  التفهم  عدم 
ط��قة    �

�� ما  خطأ  هناك  �أن  �االعتقاد   � المتأ��
 تحدثه. 

للمضا�قة    � المتأتئ�� التالم�ذ  تعرض  �كون  وقد 
�  أ

. فهذا قد �كون له أثره ال�الغ ��
�
و التقل�د أمرا� �ارث�ا

التحدث   مواقف   �
�� بنفسه  وثقته  التلم�ذ  �الم 

الح�لولة   �التا��  ال�الغة  األهم�ة  فمن  المختلفة. 
تقول   تنا  خ�� إن  ومنعها.  المظاهر  هذه  وق�ع  دون 

التقل�د  إنه   أو  الشخص للمضا�قة  � تعرض 
�ك�� قد 

�  مرًة واحدًة �� �سوء وض
ع التأتأة والثقة �النفس ��

  
�
مواقف التحدث. وقد �ستغرق األمر �عد ذلك وقتا
ا�س�اب    � وتحس�� �النفس  الثقة  الستعادة  ط��ً� 
تق�ل  ل�س موضع  �أنه  الشخص  و�ن شعر  ال�الم. 
دون   التحدث  فس�حاول  حديثه  ط��قة  �س�ب 
. �ما  

�
التأتأة، وهو أمر قد يؤدي تأتأة أشد وأ��� عنفا

إ�   يؤدي  �قد 
�� التفك��  ع�  جهده  التلم�ذ  �ذل 

و�� التأتأة،  لتجنب  ات�ج�ات  اس�� ووضع  التأتأة 
التالم�ذ   � أن ُ�سأل 

إذ قد �ك��  . أثر عك�� لها  أمور 
 . � عن س�ب تأتأتهم �� �عت�� األمر انتقادا�  المتأتئ��

واآلخر    � الح��  � ب�� ال��ري  �شاطنا   �
��  �

ونلت��
 �
�� لإلهانة  آخر  أو  نحو  ع�  يتعرضون    تالم�ذ 

حل  طرق  ومن  تحدثهم.  ط��قة  �س�ب   المدرسة 

النطق   ُمَعاِلجو  نحن  ز�ارتنا   �� المواقف  هذه 
أو    ، � المعلم�� و�د  � ل��  � المع�� التلم�ذ  لمدرسة 
إذ   التأتأة.  �معلومات عن  الصف،  � وزمالء  المعلم��
تعرض   عن  الناجمة  العواقب  عن  مثً�  نتحدث 

 الشخص للمضا�قة أو التقل�د �س�ب التأتأة. 
س�ل الح�لولة دون وق�ع مثل هذا الن�ع   و�حدى

وع   م��  �
�� �امً�  الفصل  اك  إ��  �� اإلهانات  من 

التلم�ذ  ذلك  ي��د  أن  ط  ��� التأتأة،  عن  صغ�� 
الس��   وع  الم�� إطار هذا  . و�اإلم�ان ضمن  � المتأ��
لن�ل األج��ة ع� أسئلته، مثل أس�اب التأتأة وورود  

يتأت معروفون  أشخاص  هناك  و�ن �ان  ئون  التأتأة 
 . �  وما هو أسلوب التعامل الذي يرغ�ه المتأ��

وقد �ساعد مثل هذا اإلجراء ع� ك� حدة وقع  
زمالء  � ب�� أ���  تفهم  و��جاد  النفس  ع�  التأتأة 
التلم�ذ اإلجا�ة ع�   الصف، وقد يؤدي إ� تجنب 

أي أسئلة قد ُتط�ح عن س�ب تأتأته. 

 وضع العالمات والتأتأة 
آخر   سؤال  �  هناك  المتأتئ�� التالم�ذ  �قلق  ما   

�
غال�ا

وأول�اء أمورهم وهو ما إن �انت تأتأة التلم�ذ ستؤثر  
  �

� تؤخذ �� لدى وضع العالمات. إن أحد المعاي�� ال��
�شاط   هو  العالمات  وضع  لدى   

�
حال�ا االعت�ار 

الحصص.    �
�� الشف��ة  ومشاركته  الشفوي  التلم�ذ 

 جدا� لألشخاص ذوي مختلف 
�
  فهذا قد �كون مس�ئا

 . � ، �التالم�ذ المتأتئ�� �
 منا�� الُقُصور الوظ���

فإنه    آخر   � للمتأ��  
�
متع�ا هذا  �ان  إن  وح��   . � يتأ��

فإن   و�التا��  مشاعره.  ج�ح  �قصد  �كون  ما  نادرا� 
الطفل   �دء  إ�  يؤد�ا  قد  والفضول  التفهم  عدم 
ط��قة    �

�� ما  خطأ  هناك  �أن  �االعتقاد   � المتأ��
 تحدثه. 

للمضا�قة    � المتأتئ�� التالم�ذ  تعرض  �كون  وقد 
�  أ

. فهذا قد �كون له أثره ال�الغ ��
�
و التقل�د أمرا� �ارث�ا

التحدث   مواقف   �
�� بنفسه  وثقته  التلم�ذ  �الم 

الح�لولة   �التا��  ال�الغة  األهم�ة  فمن  المختلفة. 
تقول   تنا  خ�� إن  ومنعها.  المظاهر  هذه  وق�ع  دون 

التقل�د  إنه   أو  الشخص للمضا�قة  � تعرض 
�ك�� قد 

�  مرًة واحدًة �� �سوء وض
ع التأتأة والثقة �النفس ��

  
�
مواقف التحدث. وقد �ستغرق األمر �عد ذلك وقتا
ا�س�اب    � وتحس�� �النفس  الثقة  الستعادة  ط��ً� 
تق�ل  ل�س موضع  �أنه  الشخص  و�ن شعر  ال�الم. 
دون   التحدث  فس�حاول  حديثه  ط��قة  �س�ب 
. �ما  

�
التأتأة، وهو أمر قد يؤدي تأتأة أشد وأ��� عنفا

إ�   يؤدي  �قد 
�� التفك��  ع�  جهده  التلم�ذ  �ذل 

و�� التأتأة،  لتجنب  ات�ج�ات  اس�� ووضع  التأتأة 
التالم�ذ   � أن ُ�سأل 

إذ قد �ك��  . أثر عك�� لها  أمور 
 . � عن س�ب تأتأتهم �� �عت�� األمر انتقادا�  المتأتئ��

واآلخر    � الح��  � ب�� ال��ري  �شاطنا   �
��  �

ونلت��
 �
�� لإلهانة  آخر  أو  نحو  ع�  يتعرضون    تالم�ذ 

حل  طرق  ومن  تحدثهم.  ط��قة  �س�ب   المدرسة 

النطق   ُمَعاِلجو  نحن  ز�ارتنا   �� المواقف  هذه 
أو    ، � المعلم�� و�د  � ل��  � المع�� التلم�ذ  لمدرسة 
إذ   التأتأة.  �معلومات عن  الصف،  � وزمالء  المعلم��
تعرض   عن  الناجمة  العواقب  عن  مثً�  نتحدث 

 الشخص للمضا�قة أو التقل�د �س�ب التأتأة. 
س�ل الح�لولة دون وق�ع مثل هذا الن�ع   و�حدى

وع   م��  �
�� �امً�  الفصل  اك  إ��  �� اإلهانات  من 

التلم�ذ  ذلك  ي��د  أن  ط  ��� التأتأة،  عن  صغ�� 
الس��   وع  الم�� إطار هذا  . و�اإلم�ان ضمن  � المتأ��
لن�ل األج��ة ع� أسئلته، مثل أس�اب التأتأة وورود  

يتأت معروفون  أشخاص  هناك  و�ن �ان  ئون  التأتأة 
 . �  وما هو أسلوب التعامل الذي يرغ�ه المتأ��

وقد �ساعد مثل هذا اإلجراء ع� ك� حدة وقع  
زمالء  � ب�� أ���  تفهم  و��جاد  النفس  ع�  التأتأة 
التلم�ذ اإلجا�ة ع�   الصف، وقد يؤدي إ� تجنب 

أي أسئلة قد ُتط�ح عن س�ب تأتأته. 

 وضع العالمات والتأتأة 
آخر   سؤال  �  هناك  المتأتئ�� التالم�ذ  �قلق  ما   

�
غال�ا

وأول�اء أمورهم وهو ما إن �انت تأتأة التلم�ذ ستؤثر  
  �

� تؤخذ �� لدى وضع العالمات. إن أحد المعاي�� ال��
�شاط   هو  العالمات  وضع  لدى   

�
حال�ا االعت�ار 

الحصص.    �
�� الشف��ة  ومشاركته  الشفوي  التلم�ذ 

 جدا� لألشخاص ذوي مختلف 
�
  فهذا قد �كون مس�ئا

 . � ، �التالم�ذ المتأتئ�� �
 منا�� الُقُصور الوظ���



� عن لتعلم اللغة. تحقق من   انط�اع تلم�ذك المتأتئ��
� ك�ف�ة تمكن�ما من حل أي مشا�ل قد تظهر، 

ناقشه ��
وذلك بهدف تع��ز مشاركة التلم�ذ ومواصلة استعماله 

للغة األجن��ة. 

 �
� الصف قد يؤثر ��

 التأتأة موضع الطفل ��
�
قد �كون مف�دا� أ�ضا� التحقق مما إذا موضع التلم�ذ ��

تأ   �
�� يؤثر  �  الصف  المتأتئ�� التالم�ذ  ف�عض  تأته. 

المعلم.   من  �القرب  األمام   �
�� الجلوس  �فضلون 

 �
�� وراًء  الجلوس  اآلخرون  وهناك   و�فضل   الصف. 

أو    آخرون  الجدار  �محاذاة  الجلوس  ي��دون 
من   �ختلف  الشخص  �فضله  الذي  فما  النوافذ. 
شخص آلخر، وقد تختلف أس�اب اخت�ار الموضع.  

المزا�ا   تناقش  أن  التلم�ذ  ُ�ح�ذ  مع  والمساوئ 
� الصف. 

� واخت�اره موضعه �� المتأ��

 التعرض للمضا�قة أو التقل�د عند التأتأة 
يث��   مختلف  نحو  ع�  شخص  يتحدث  عندما 
ل�س المستغرب أن   �سهولة فضول اآلخ��ن، ومن 

�قلدوا  أن  أو  األطفال  ع�  االندهاش   طف�ً   ي�دو 

� عن لتعلم اللغة. تحقق من   انط�اع تلم�ذك المتأتئ��
� ك�ف�ة تمكن�ما من حل أي مشا�ل قد تظهر، 

ناقشه ��
وذلك بهدف تع��ز مشاركة التلم�ذ ومواصلة استعماله 

للغة األجن��ة. 

 �
� الصف قد يؤثر ��

 التأتأة موضع الطفل ��
�
قد �كون مف�دا� أ�ضا� التحقق مما إذا موضع التلم�ذ ��

تأ   �
�� يؤثر  �  الصف  المتأتئ�� التالم�ذ  ف�عض  تأته. 

المعلم.   من  �القرب  األمام   �
�� الجلوس  �فضلون 

 �
�� وراًء  الجلوس  اآلخرون  وهناك   و�فضل   الصف. 

أو    آخرون  الجدار  �محاذاة  الجلوس  ي��دون 
من   �ختلف  الشخص  �فضله  الذي  فما  النوافذ. 
شخص آلخر، وقد تختلف أس�اب اخت�ار الموضع.  

المزا�ا   تناقش  أن  التلم�ذ  ُ�ح�ذ  مع  والمساوئ 
� الصف. 

� واخت�اره موضعه �� المتأ��

 التعرض للمضا�قة أو التقل�د عند التأتأة 
يث��   مختلف  نحو  ع�  شخص  يتحدث  عندما 
ل�س المستغرب أن   �سهولة فضول اآلخ��ن، ومن 

�قلدوا  أن  أو  األطفال  ع�  االندهاش   طف�ً   ي�دو 
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� عن لتعلم اللغة. تحقق من   انط�اع تلم�ذك المتأتئ��
� ك�ف�ة تمكن�ما من حل أي مشا�ل قد تظهر، 

ناقشه ��
وذلك بهدف تع��ز مشاركة التلم�ذ ومواصلة استعماله 

للغة األجن��ة. 

 �
� الصف قد يؤثر ��

 التأتأة موضع الطفل ��
�
قد �كون مف�دا� أ�ضا� التحقق مما إذا موضع التلم�ذ ��

تأ   �
�� يؤثر  �  الصف  المتأتئ�� التالم�ذ  ف�عض  تأته. 

المعلم.   من  �القرب  األمام   �
�� الجلوس  �فضلون 

 �
�� وراًء  الجلوس  اآلخرون  وهناك   و�فضل   الصف. 

أو    آخرون  الجدار  �محاذاة  الجلوس  ي��دون 
من   �ختلف  الشخص  �فضله  الذي  فما  النوافذ. 
شخص آلخر، وقد تختلف أس�اب اخت�ار الموضع.  

المزا�ا   تناقش  أن  التلم�ذ  ُ�ح�ذ  مع  والمساوئ 
� الصف. 

� واخت�اره موضعه �� المتأ��

 التعرض للمضا�قة أو التقل�د عند التأتأة 
يث��   مختلف  نحو  ع�  شخص  يتحدث  عندما 
ل�س المستغرب أن   �سهولة فضول اآلخ��ن، ومن 

�قلدوا  أن  أو  األطفال  ع�  االندهاش   طف�ً   ي�دو 

تأتأة،    �معاملة متق�لة التلم�ذ من  �كون لدى  لما قد 
تق�   الشفوي.  وأن  تقد�مه  محتوى  ع�  تعل�قاتك 

و�ال فإن االحتمال قائم �أن �شعر تلم�ذك �أن ا�س�اب 
ال�الم صار جزءا� من تقي�مك العام لتقد�مه. وهذا قد 
�م��د من الضغط   التلم�ذ  يؤدي �حد ذاته إ� شعور 
إش�ال�ة  من  غال�ا�  ي��د  أمر  وهو  التأتأة،  عن  للتوقف 

 التأتأة. 

 �لغات أخرى  التأتأة والتحدث  
إن التحدث �لغات أخرى غ�� اللغة األم أمر صعب  

�ع� ال�ث�� من  � أن �عض المتأتئ�� � ح��
�� ، � المتأتئ��

�أن   الشعور  وس�ب  عليهم.  أسهل  ذلك  ون  �عت��
  �

�� �ستعمل  الشخص  أن  هو  صع��ة  أ���  ذلك 
� لغته األم.  

 غ�� واردة ��
ً
 لغ��ة

�
اللغة األجن��ة أصواتا

استحضار المفردات ��عة ل�س ع� نفس  �ما أن  
فإن    

ً
إضافة األم.  �لغتك  تتحدث  عندما  مستواك 

  
�
قواعد�ا الجمل  ص�اغة  ك�ف�ة  �شأن  الثقة  عدم 
اللغات   اعت�ار   �

�� �سهمان  أمران  نطقها  وك�ف�ة 
 األجن��ة أ��� صع��ة. 

� عن لتعلم اللغة. تحقق من   انط�اع تلم�ذك المتأتئ��
� ك�ف�ة تمكن�ما من حل أي مشا�ل قد تظهر، 

ناقشه ��
وذلك بهدف تع��ز مشاركة التلم�ذ ومواصلة استعماله 

للغة األجن��ة. 

 �
� الصف قد يؤثر ��

 التأتأة موضع الطفل ��
�
قد �كون مف�دا� أ�ضا� التحقق مما إذا موضع التلم�ذ ��

تأ   �
�� يؤثر  �  الصف  المتأتئ�� التالم�ذ  ف�عض  تأته. 

المعلم.   من  �القرب  األمام   �
�� الجلوس  �فضلون 

 �
�� وراًء  الجلوس  اآلخرون  وهناك   و�فضل   الصف. 

أو    آخرون  الجدار  �محاذاة  الجلوس  ي��دون 
من   �ختلف  الشخص  �فضله  الذي  فما  النوافذ. 
شخص آلخر، وقد تختلف أس�اب اخت�ار الموضع.  

المزا�ا   تناقش  أن  التلم�ذ  ُ�ح�ذ  مع  والمساوئ 
� الصف. 

� واخت�اره موضعه �� المتأ��

 التعرض للمضا�قة أو التقل�د عند التأتأة 
يث��   مختلف  نحو  ع�  شخص  يتحدث  عندما 
ل�س المستغرب أن   �سهولة فضول اآلخ��ن، ومن 

�قلدوا  أن  أو  األطفال  ع�  االندهاش   طف�ً   ي�دو 



تأتأة،    �معاملة متق�لة التلم�ذ من  �كون لدى  لما قد 
تق�   الشفوي.  وأن  تقد�مه  محتوى  ع�  تعل�قاتك 

و�ال فإن االحتمال قائم �أن �شعر تلم�ذك �أن ا�س�اب 
ال�الم صار جزءا� من تقي�مك العام لتقد�مه. وهذا قد 
�م��د من الضغط   التلم�ذ  يؤدي �حد ذاته إ� شعور 
إش�ال�ة  من  غال�ا�  ي��د  أمر  وهو  التأتأة،  عن  للتوقف 

 التأتأة. 

 �لغات أخرى  التأتأة والتحدث  
إن التحدث �لغات أخرى غ�� اللغة األم أمر صعب  

�ع� ال�ث�� من  � أن �عض المتأتئ�� � ح��
�� ، � المتأتئ��

�أن   الشعور  وس�ب  عليهم.  أسهل  ذلك  ون  �عت��
  �

�� �ستعمل  الشخص  أن  هو  صع��ة  أ���  ذلك 
� لغته األم.  

 غ�� واردة ��
ً
 لغ��ة

�
اللغة األجن��ة أصواتا

استحضار المفردات ��عة ل�س ع� نفس  �ما أن  
فإن    

ً
إضافة األم.  �لغتك  تتحدث  عندما  مستواك 

  
�
قواعد�ا الجمل  ص�اغة  ك�ف�ة  �شأن  الثقة  عدم 
اللغات   اعت�ار   �

�� �سهمان  أمران  نطقها  وك�ف�ة 
 األجن��ة أ��� صع��ة. 
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عن    � ك�� ال�� فرصف  الشف��ة.  التقد�مات  أثناء  التقن�ة 
وطأًة  أقل  األمر  �جعل  المعروضة  الصور  إ�  الشخص 
. وأغلبنا �حاجة لن�ع   � ع� نفس �عض التالم�ذ المتأتئ��
التقد�م   �

�� قوله  ن��د  ما  لتذكر  الذا�رة  دعم  أنواع  من 
�� النصوص  الشفوي. وأ���   الذا�رة شيوعا�  أنواع دعم 

�لمات   ش�ل  ع�  أو  حرف�ا�  مكت��ة  تكون  قد   � وال��
رئ�س�ة. و��م�انك �شجيع التلم�ذ ع� التج��ب ل�حدد  
ومن   ها.  غ�� من  أ���  إليها  يرتاح  الذا�رة  دعم  أنواع  أي 
النصوص ون  �عت��  � المتأتئ�� التالم�ذ  فإن  تنا  خ�� واقع 

ل�س  ألنهم  أسهل  النقاط  لقراءة ذات  وقتها  مضط��ن  وا 
�الطبع �ختلف  هذا  ول�ن  ه.  �حذاف�� من    المكتوب 

 شخص آلخر. 

 الشف��ة التحض�� للتقد�مات 
� �حبون االستعداد والتدرب   �عض التالم�ذ المتأتئ��
  � � ح��

�� الشف��ة،  التقد�مات  إنجاز  ق�ل  الب�ت   �
��

أن ال�عض اآلخر ال �حب ذلك. وهذا �عتمد إ� حد  
م الغرض  التالم�ذ  ما ع�  ف�عض  االستعدادات.  ن 

لدى   يتحسن  لديهم  ال�الم  ا�س�اب  أن  �شعرون 
ما   مضمون  من  �التمكن  �شعرون  ل�ونهم  التقد�م 
االستعدادات   من  الهدف  أن   � ح��  �

�� س�قدمونه. 
التقد�م.   أثناء  التأتأة  عدم  هو  التالم�ذ  ل�عض 
مفعول   ذات  الحالة  هذه   �

�� االستعدادات  فتكون 
�ال األهم  ألن  وقتها  عك��  س�كون  للتلم�ذ  �س�ة 

 عدم التأتأة �دً� من تقد�م المعلومات. 
المعلم  أنت  تتح�  أن  �م�ان  األهم�ة   فمن 

تأتأة،    �معاملة متق�لة التلم�ذ من  �كون لدى  لما قد 
تق�   الشفوي.  وأن  تقد�مه  محتوى  ع�  تعل�قاتك 

و�ال فإن االحتمال قائم �أن �شعر تلم�ذك �أن ا�س�اب 
ال�الم صار جزءا� من تقي�مك العام لتقد�مه. وهذا قد 
�م��د من الضغط   التلم�ذ  يؤدي �حد ذاته إ� شعور 
إش�ال�ة  من  غال�ا�  ي��د  أمر  وهو  التأتأة،  عن  للتوقف 

 التأتأة. 

 �لغات أخرى  التأتأة والتحدث  
إن التحدث �لغات أخرى غ�� اللغة األم أمر صعب  

�ع� ال�ث�� من  � أن �عض المتأتئ�� � ح��
�� ، � المتأتئ��

�أن   الشعور  وس�ب  عليهم.  أسهل  ذلك  ون  �عت��
  �

�� �ستعمل  الشخص  أن  هو  صع��ة  أ���  ذلك 
� لغته األم.  

 غ�� واردة ��
ً
 لغ��ة

�
اللغة األجن��ة أصواتا

استحضار المفردات ��عة ل�س ع� نفس  �ما أن  
فإن    

ً
إضافة األم.  �لغتك  تتحدث  عندما  مستواك 

  
�
قواعد�ا الجمل  ص�اغة  ك�ف�ة  �شأن  الثقة  عدم 
اللغات   اعت�ار   �

�� �سهمان  أمران  نطقها  وك�ف�ة 
 األجن��ة أ��� صع��ة. 

تأتأة،    �معاملة متق�لة التلم�ذ من  �كون لدى  لما قد 
تق�   الشفوي.  وأن  تقد�مه  محتوى  ع�  تعل�قاتك 

و�ال فإن االحتمال قائم �أن �شعر تلم�ذك �أن ا�س�اب 
ال�الم صار جزءا� من تقي�مك العام لتقد�مه. وهذا قد 
�م��د من الضغط   التلم�ذ  يؤدي �حد ذاته إ� شعور 
إش�ال�ة  من  غال�ا�  ي��د  أمر  وهو  التأتأة،  عن  للتوقف 

 التأتأة. 

 �لغات أخرى  التأتأة والتحدث  
إن التحدث �لغات أخرى غ�� اللغة األم أمر صعب  

�ع� ال�ث�� من  � أن �عض المتأتئ�� � ح��
�� ، � المتأتئ��

�أن   الشعور  وس�ب  عليهم.  أسهل  ذلك  ون  �عت��
  �

�� �ستعمل  الشخص  أن  هو  صع��ة  أ���  ذلك 
� لغته األم.  

 غ�� واردة ��
ً
 لغ��ة

�
اللغة األجن��ة أصواتا

استحضار المفردات ��عة ل�س ع� نفس  �ما أن  
فإن    

ً
إضافة األم.  �لغتك  تتحدث  عندما  مستواك 

  
�
قواعد�ا الجمل  ص�اغة  ك�ف�ة  �شأن  الثقة  عدم 
اللغات   اعت�ار   �

�� �سهمان  أمران  نطقها  وك�ف�ة 
 األجن��ة أ��� صع��ة. 



عن    � ك�� ال�� فرصف  الشف��ة.  التقد�مات  أثناء  التقن�ة 
وطأًة  أقل  األمر  �جعل  المعروضة  الصور  إ�  الشخص 
. وأغلبنا �حاجة لن�ع   � ع� نفس �عض التالم�ذ المتأتئ��
التقد�م   �

�� قوله  ن��د  ما  لتذكر  الذا�رة  دعم  أنواع  من 
�� النصوص  الشفوي. وأ���   الذا�رة شيوعا�  أنواع دعم 

�لمات   ش�ل  ع�  أو  حرف�ا�  مكت��ة  تكون  قد   � وال��
رئ�س�ة. و��م�انك �شجيع التلم�ذ ع� التج��ب ل�حدد  
ومن   ها.  غ�� من  أ���  إليها  يرتاح  الذا�رة  دعم  أنواع  أي 
النصوص ون  �عت��  � المتأتئ�� التالم�ذ  فإن  تنا  خ�� واقع 

ل�س  ألنهم  أسهل  النقاط  لقراءة ذات  وقتها  مضط��ن  وا 
�الطبع �ختلف  هذا  ول�ن  ه.  �حذاف�� من    المكتوب 

 شخص آلخر. 

 الشف��ة التحض�� للتقد�مات 
� �حبون االستعداد والتدرب   �عض التالم�ذ المتأتئ��
  � � ح��

�� الشف��ة،  التقد�مات  إنجاز  ق�ل  الب�ت   �
��

أن ال�عض اآلخر ال �حب ذلك. وهذا �عتمد إ� حد  
م الغرض  التالم�ذ  ما ع�  ف�عض  االستعدادات.  ن 

لدى   يتحسن  لديهم  ال�الم  ا�س�اب  أن  �شعرون 
ما   مضمون  من  �التمكن  �شعرون  ل�ونهم  التقد�م 
االستعدادات   من  الهدف  أن   � ح��  �

�� س�قدمونه. 
التقد�م.   أثناء  التأتأة  عدم  هو  التالم�ذ  ل�عض 
مفعول   ذات  الحالة  هذه   �

�� االستعدادات  فتكون 
�ال األهم  ألن  وقتها  عك��  س�كون  للتلم�ذ  �س�ة 

 عدم التأتأة �دً� من تقد�م المعلومات. 
المعلم  أنت  تتح�  أن  �م�ان  األهم�ة   فمن 

عن    � ك�� ال�� فرصف  الشف��ة.  التقد�مات  أثناء  التقن�ة 
وطأًة  أقل  األمر  �جعل  المعروضة  الصور  إ�  الشخص 
. وأغلبنا �حاجة لن�ع   � ع� نفس �عض التالم�ذ المتأتئ��
التقد�م   �

�� قوله  ن��د  ما  لتذكر  الذا�رة  دعم  أنواع  من 
�� النصوص  الشفوي. وأ���   الذا�رة شيوعا�  أنواع دعم 

�لمات   ش�ل  ع�  أو  حرف�ا�  مكت��ة  تكون  قد   � وال��
رئ�س�ة. و��م�انك �شجيع التلم�ذ ع� التج��ب ل�حدد  
ومن   ها.  غ�� من  أ���  إليها  يرتاح  الذا�رة  دعم  أنواع  أي 
النصوص ون  �عت��  � المتأتئ�� التالم�ذ  فإن  تنا  خ�� واقع 

ل�س  ألنهم  أسهل  النقاط  لقراءة ذات  وقتها  مضط��ن  وا 
�الطبع �ختلف  هذا  ول�ن  ه.  �حذاف�� من    المكتوب 

 شخص آلخر. 

 الشف��ة التحض�� للتقد�مات 
� �حبون االستعداد والتدرب   �عض التالم�ذ المتأتئ��
  � � ح��

�� الشف��ة،  التقد�مات  إنجاز  ق�ل  الب�ت   �
��

أن ال�عض اآلخر ال �حب ذلك. وهذا �عتمد إ� حد  
م الغرض  التالم�ذ  ما ع�  ف�عض  االستعدادات.  ن 

لدى   يتحسن  لديهم  ال�الم  ا�س�اب  أن  �شعرون 
ما   مضمون  من  �التمكن  �شعرون  ل�ونهم  التقد�م 
االستعدادات   من  الهدف  أن   � ح��  �

�� س�قدمونه. 
التقد�م.   أثناء  التأتأة  عدم  هو  التالم�ذ  ل�عض 
مفعول   ذات  الحالة  هذه   �

�� االستعدادات  فتكون 
�ال األهم  ألن  وقتها  عك��  س�كون  للتلم�ذ  �س�ة 

 عدم التأتأة �دً� من تقد�م المعلومات. 
المعلم  أنت  تتح�  أن  �م�ان  األهم�ة   فمن 
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� كث�� من المهن تقد�م أنواع  
، ُيتوقع منا حال�ا� �� تق���ا�

والمدي��ن   للزمالء  الشف��ة  التقد�مات  من  مختلفة 
ح��  مهما�  �كون  فقد  ولهذا  جرا.  وهلم  والعمالء 
التعامل مع مثل هذه  � أن يتعلم ك�ف�ة  المتأ�� للتلم�ذ 
المواقف ع� أفضل نحو ممكن �� ال تتقلص فرصه  

� منا�� الدراسة والمهن مستق�ً�. عند   االخت�ار ب��
من   �القلق  �شعر   � متأ�� تلم�ذ  لد�ك  �ان  إن 
كحال   عل�ك،  ح  نق�� فإننا  الشف��ة  التقد�مات 
  
�
القراءة وتوج�ه األسئلة إ� الصف، أن تر�� أساسا
وقد   تلم�ذك.  مع  ال�شاور  �عد  اإلجراءات  ل�عض 
أ���  ع�  التقدم  ع�  التلم�ذ  األمر  هذا    �ساعد 

 .
�
 الس�ل أمانا

التقد�مات    �
�� ح��  ال�الغة،  األهم�ة  من 

لضيق   � المتأتئ�� التالم�ذ  تع��ض  عدم  الشف��ة، 
الوقت كفايته.   من  �أخذ  التلم�ذ  ترك  �ل  الوقت، 
اليوم   المدارس   �

�� التالم�ذ  من  ُيتوقع  ما   
�
وغال�ا

�أن  معينة،  زمن�ة  أطر  ضمن  تقد�ماتهم  تنف�ذ 
التقد�م   وقد    5�ستغرق  هذه  دقائق.  مثل  تؤدي 

�قدر    � المتأتئ�� التالم�ذ  شعور  إ�  الزمن�ة  األطر 
التقد�م   ينفذوا  الوقت ��  الضغط لضيق  كب�� من 
أنه   إال  التأتأة.  بتمامه، وهو أمر قد يؤدي إ� ز�ادة 
� تمد�د وقت    ع� التالم�ذ المتأتئ��

�
قد �كون متع�ا

ُيتوقع   ح�ث  ف�ه،   
�
م�الغا تمد�دا�  الشفوي  التقد�م 

ال لمدة  منهم  فإننا    20–15حد�ث  ولهذا  دق�قة. 
تلم�ذك   مع  وال�شاور  التناقش  عل�ك  ح  نق��

�خصوص األطر الزمن�ة لتقد�ماته الشف��ة. 

مرتفع،  �صوت  القراءة  كحال  للدور،  �كون  قد 
 . � المتأتئ�� للتالم�ذ  الشف��ة  التقد�مات   �

�� أهم�ة 
فالجلوس وانتظار الدور قد يولد أي توتر قد �شعر �ه  

و�ن    التلم�ذ  التأتأة.  ز�ادة  إ�  فيؤدي  التقد�م،  قب�ل 
�انت التقد�مات السا�قة ط��لة جدا� فقد يؤدي هذا  
تقد�مه   التلم�ذ �ضيق الوقت إلنهاء  إ� ابتداء شعور 
� أغلب  

�� � ق�ل انتهاء الحصة. و�م�ل التالم�ذ المتأتئ��
أوائل   من  �كونوا  أن  إ�  الس�ب  لهذا  الحاالت 

 . �  المتحدث��
آخر �مكنك التفك�� ف�ه ومناقشته هناك إجراء  

مع التلم�ذ وهو ما إذا �ان تالم�ذ الفصل س�جرون 
  �

تقد�ماتهم واحدا� تلو اآلخر أو إن �انوا س�جرونها ��
ثالثة. ثالثة  أو   � � زوج�� زوج�� ة،  مجموعات صغ��
شد�د   �ضغط   � المتأتئ�� التالم�ذ  �عض  �شعر  قد 
تقد�م   مسئول�ة  منفردين  تحملهم  ن��جة 

إ�    المعلومات االنضمام  �التا��  ف�فضلون   
�
شف��ا

 .
ً
 مجموعة تعرضها عملها س��ة

� حالة التقد�مات الشف��ة ال�شاور  
�اإلم�ان �� �ما 

أعاله.   المذكور  الدرج  نموذج  إ�  اس�نادا�  التلم�ذ  مع 
شعوره  تع��ز  ع�  التلم�ذ  األمر  هذا  �ساعد  فقد 
اس�نادا�  و�اإلم�ان  الشف��ة.  التقد�مات  أثناء    �األمان 

فرصة  مثً�  التلم�ذ  ع�  ُ�عرض  أن  النموذج  هذا  إ� 
أمام   أو  انفراد  ع�  المعلم  أمام  التقد�م  إجراء 
أو  إليها  �االطمئنان  التلم�ذ  �شعر  ة  صغ�� مجموعة 

 أمام نصف الفصل. 
المعلم  �صفتك  �مكنك  آخر  إجراء  وهناك 

 وسائل المساعدة   مناقشته مع تلم�ذك وهو استعمال
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ع� التلم�ذ قراءته عندما ُتِعّد درج النمو هذا. 
القراءة   تطبيق  إ�  ندعو  ال  �ان  و�ن  ح��  أننا 

  �
�� مرتفع  أهم�ة  �صوت  نرى  أننا  إال  المدارس 

إال   يتقدموا.  � ألنفسهم ��  المتأتئ�� التالم�ذ  تحدي 
هو   لمواقف  التلم�ذ  تع��ض  عدم  المهم  من  أنه 
ذلك   من  �دً�   �

و����� معها.  التعامل  عن  �عجز 
مع   �ال�شاور  �عنا�ة  التحد�ات  هذه  مثل  إ�جاد 

 تلم�ذك. 
لدى   ال�الغ  الحذر   �

تو��  �
ي���� ء  �

�� وهناك 
إ ما �س�  استعماله  � وهو  يتأ�� تلم�ذ  لد�ك  ن �ان 

� كث�� من الحاالت  
�القراءة المتتا�عة. فهذا يؤدي ��

إ� �ش�ل قدر كب�� من القلق والتوتر لدى التلم�ذ.  
التلم�ذ   القلق  محاولة  إ�  �دوره  يؤدي   قد 

من    س�قرأه  الذي  المقطع  لمعرفة  النص  مسح 
النص، �دً� من االستماع إ� زمالء صفه. 

 لتقد�مات الشف��ة قد تث�� القلق ح�� ا
  � التقد�مات الشف��ة �� ن�ع آخر من األ�شطة ال��
أن إال  صع�ة.   � المتأتئ�� التالم�ذ  من  ها كث��  �عت��
ي��د   لديهم  ال�الم  ا�س�اب  أن  تالم�ذ آخ��ن يرون 
مع مثل هذا الن�ع من األ�شطة. وقد �كون الس�ب  

حدا�  مثً� أنهم �شعرون �الس�طرة ع� الوضع وأن أ
القراءة   و�عكس  التحدث.  عند  �قاطعهم  لن 

 �
�� إال  تقع  ال   � وال�� مرتفع،  المدارس  �صوت   عالم 

� كث�� من المهن تقد�م أنواع  
، ُيتوقع منا حال�ا� �� تق���ا�

والمدي��ن   للزمالء  الشف��ة  التقد�مات  من  مختلفة 
ح��  مهما�  �كون  فقد  ولهذا  جرا.  وهلم  والعمالء 
التعامل مع مثل هذه  � أن يتعلم ك�ف�ة  المتأ�� للتلم�ذ 
المواقف ع� أفضل نحو ممكن �� ال تتقلص فرصه  

� منا�� الدراسة والمهن مستق�ً�. عند   االخت�ار ب��
من   �القلق  �شعر   � متأ�� تلم�ذ  لد�ك  �ان  إن 
كحال   عل�ك،  ح  نق�� فإننا  الشف��ة  التقد�مات 
  
�
القراءة وتوج�ه األسئلة إ� الصف، أن تر�� أساسا
وقد   تلم�ذك.  مع  ال�شاور  �عد  اإلجراءات  ل�عض 
أ���  ع�  التقدم  ع�  التلم�ذ  األمر  هذا    �ساعد 

 .
�
 الس�ل أمانا

التقد�مات    �
�� ح��  ال�الغة،  األهم�ة  من 

لضيق   � المتأتئ�� التالم�ذ  تع��ض  عدم  الشف��ة، 
الوقت كفايته.   من  �أخذ  التلم�ذ  ترك  �ل  الوقت، 
اليوم   المدارس   �

�� التالم�ذ  من  ُيتوقع  ما   
�
وغال�ا

�أن  معينة،  زمن�ة  أطر  ضمن  تقد�ماتهم  تنف�ذ 
التقد�م   وقد    5�ستغرق  هذه  دقائق.  مثل  تؤدي 

�قدر    � المتأتئ�� التالم�ذ  شعور  إ�  الزمن�ة  األطر 
التقد�م   ينفذوا  الوقت ��  الضغط لضيق  كب�� من 
أنه   إال  التأتأة.  بتمامه، وهو أمر قد يؤدي إ� ز�ادة 
� تمد�د وقت    ع� التالم�ذ المتأتئ��

�
قد �كون متع�ا

ُيتوقع   ح�ث  ف�ه،   
�
م�الغا تمد�دا�  الشفوي  التقد�م 

ال لمدة  منهم  فإننا    20–15حد�ث  ولهذا  دق�قة. 
تلم�ذك   مع  وال�شاور  التناقش  عل�ك  ح  نق��

�خصوص األطر الزمن�ة لتقد�ماته الشف��ة. 

مرتفع،  �صوت  القراءة  كحال  للدور،  �كون  قد 
 . � المتأتئ�� للتالم�ذ  الشف��ة  التقد�مات   �

�� أهم�ة 
فالجلوس وانتظار الدور قد يولد أي توتر قد �شعر �ه  

و�ن    التلم�ذ  التأتأة.  ز�ادة  إ�  فيؤدي  التقد�م،  قب�ل 
�انت التقد�مات السا�قة ط��لة جدا� فقد يؤدي هذا  
تقد�مه   التلم�ذ �ضيق الوقت إلنهاء  إ� ابتداء شعور 
� أغلب  

�� � ق�ل انتهاء الحصة. و�م�ل التالم�ذ المتأتئ��
أوائل   من  �كونوا  أن  إ�  الس�ب  لهذا  الحاالت 

 . �  المتحدث��
آخر �مكنك التفك�� ف�ه ومناقشته هناك إجراء  

مع التلم�ذ وهو ما إذا �ان تالم�ذ الفصل س�جرون 
  �

تقد�ماتهم واحدا� تلو اآلخر أو إن �انوا س�جرونها ��
ثالثة. ثالثة  أو   � � زوج�� زوج�� ة،  مجموعات صغ��
شد�د   �ضغط   � المتأتئ�� التالم�ذ  �عض  �شعر  قد 
تقد�م   مسئول�ة  منفردين  تحملهم  ن��جة 

إ�    المعلومات االنضمام  �التا��  ف�فضلون   
�
شف��ا

 .
ً
 مجموعة تعرضها عملها س��ة

� حالة التقد�مات الشف��ة ال�شاور  
�اإلم�ان �� �ما 

أعاله.   المذكور  الدرج  نموذج  إ�  اس�نادا�  التلم�ذ  مع 
شعوره  تع��ز  ع�  التلم�ذ  األمر  هذا  �ساعد  فقد 
اس�نادا�  و�اإلم�ان  الشف��ة.  التقد�مات  أثناء    �األمان 

فرصة  مثً�  التلم�ذ  ع�  ُ�عرض  أن  النموذج  هذا  إ� 
أمام   أو  انفراد  ع�  المعلم  أمام  التقد�م  إجراء 
أو  إليها  �االطمئنان  التلم�ذ  �شعر  ة  صغ�� مجموعة 

 أمام نصف الفصل. 
المعلم  �صفتك  �مكنك  آخر  إجراء  وهناك 

 وسائل المساعدة   مناقشته مع تلم�ذك وهو استعمال
عن    � ك�� ال�� فرصف  الشف��ة.  التقد�مات  أثناء  التقن�ة 
وطأًة  أقل  األمر  �جعل  المعروضة  الصور  إ�  الشخص 
. وأغلبنا �حاجة لن�ع   � ع� نفس �عض التالم�ذ المتأتئ��
التقد�م   �

�� قوله  ن��د  ما  لتذكر  الذا�رة  دعم  أنواع  من 
�� النصوص  الشفوي. وأ���   الذا�رة شيوعا�  أنواع دعم 

�لمات   ش�ل  ع�  أو  حرف�ا�  مكت��ة  تكون  قد   � وال��
رئ�س�ة. و��م�انك �شجيع التلم�ذ ع� التج��ب ل�حدد  
ومن   ها.  غ�� من  أ���  إليها  يرتاح  الذا�رة  دعم  أنواع  أي 
النصوص ون  �عت��  � المتأتئ�� التالم�ذ  فإن  تنا  خ�� واقع 

ل�س  ألنهم  أسهل  النقاط  لقراءة ذات  وقتها  مضط��ن  وا 
�الطبع �ختلف  هذا  ول�ن  ه.  �حذاف�� من    المكتوب 

 شخص آلخر. 

 الشف��ة التحض�� للتقد�مات 
� �حبون االستعداد والتدرب   �عض التالم�ذ المتأتئ��
  � � ح��

�� الشف��ة،  التقد�مات  إنجاز  ق�ل  الب�ت   �
��

أن ال�عض اآلخر ال �حب ذلك. وهذا �عتمد إ� حد  
م الغرض  التالم�ذ  ما ع�  ف�عض  االستعدادات.  ن 

لدى   يتحسن  لديهم  ال�الم  ا�س�اب  أن  �شعرون 
ما   مضمون  من  �التمكن  �شعرون  ل�ونهم  التقد�م 
االستعدادات   من  الهدف  أن   � ح��  �

�� س�قدمونه. 
التقد�م.   أثناء  التأتأة  عدم  هو  التالم�ذ  ل�عض 
مفعول   ذات  الحالة  هذه   �

�� االستعدادات  فتكون 
�ال األهم  ألن  وقتها  عك��  س�كون  للتلم�ذ  �س�ة 

 عدم التأتأة �دً� من تقد�م المعلومات. 
المعلم  أنت  تتح�  أن  �م�ان  األهم�ة   فمن 



ع� التلم�ذ قراءته عندما ُتِعّد درج النمو هذا. 
القراءة   تطبيق  إ�  ندعو  ال  �ان  و�ن  ح��  أننا 

  �
�� مرتفع  أهم�ة  �صوت  نرى  أننا  إال  المدارس 

إال   يتقدموا.  � ألنفسهم ��  المتأتئ�� التالم�ذ  تحدي 
هو   لمواقف  التلم�ذ  تع��ض  عدم  المهم  من  أنه 
ذلك   من  �دً�   �

و����� معها.  التعامل  عن  �عجز 
مع   �ال�شاور  �عنا�ة  التحد�ات  هذه  مثل  إ�جاد 

 تلم�ذك. 
لدى   ال�الغ  الحذر   �

تو��  �
ي���� ء  �

�� وهناك 
إ ما �س�  استعماله  � وهو  يتأ�� تلم�ذ  لد�ك  ن �ان 

� كث�� من الحاالت  
�القراءة المتتا�عة. فهذا يؤدي ��

إ� �ش�ل قدر كب�� من القلق والتوتر لدى التلم�ذ.  
التلم�ذ   القلق  محاولة  إ�  �دوره  يؤدي   قد 

من    س�قرأه  الذي  المقطع  لمعرفة  النص  مسح 
النص، �دً� من االستماع إ� زمالء صفه. 

 لتقد�مات الشف��ة قد تث�� القلق ح�� ا
  � التقد�مات الشف��ة �� ن�ع آخر من األ�شطة ال��
أن إال  صع�ة.   � المتأتئ�� التالم�ذ  من  ها كث��  �عت��
ي��د   لديهم  ال�الم  ا�س�اب  أن  تالم�ذ آخ��ن يرون 
مع مثل هذا الن�ع من األ�شطة. وقد �كون الس�ب  

حدا�  مثً� أنهم �شعرون �الس�طرة ع� الوضع وأن أ
القراءة   و�عكس  التحدث.  عند  �قاطعهم  لن 

 �
�� إال  تقع  ال   � وال�� مرتفع،  المدارس  �صوت   عالم 

مقدار الن� الذ� ��� �� التلم�ذ ��ا�ته �ندما  
 ُتِعّد درج النمو هذا. 

الق�ا��   ت���ق  إ�  �د�و  ال  �ان  ��ن    ح�� أ�نا 
    �
�� م�ت��  أهم����وت   ��� أ�نا  إال  المدار� 

إال يتقدموا.    �� ������  � المت�ت��� الت�م�ذ  تحد� 
هو   لموا��  التلم�ذ  تع���  �د�  الم��  من  أ�ه 
ذلك من  �دً�    �

������ مع�ا.  التعام�  �ن  �ع�� 
م�   �ال��ا�ر  �عنا��  التحد�ات  هذ�  م��  إ��اد 

 تلم�ذ�. 
لد� ال�ال�  الحذر    �

تو��   �
ي����  � �

�� �هنا� 
إ ما ���استعماله  �هو    � يت��� تلم�ذ  لد�ك  ن �ان 

 من الحاالت ����  �
�الق�ا�� المتتا�ع�. ��ذا ي�د� ��

 من القلق �التوت� لد� التلم�ذ. إ� ���� �در ����
القلق

الن�   م��  التلم�ذ  محا�ل�  إ�  �د�ر�  ي�د�  �د 
من �دً�  الن��  من  س�ق�أ�  الذ�  المق��  لمع��� 

 االستما� إ� �م�� ��ه. 

ل�قد���� ال����� قد ���� القلق ��� ا 
�  ��� ��� من ا����� ال�� التقد�مات ال����� ��
أن إال  �ع��.    � المت�ت��� الت�م�ذ  من    ها ���� �عت��
ي��د  لدي��  ال���  ا���ا�  أن  ي��ن  ت�م�ذ ����ن 
م� م�� هذا الن�� من ا�����. ��د ��ون ال��� 

 م�ً� أ��� ��ع��ن �ال����� �� الو�� �أن أ حدا�
الق�ا�� ��ع��  التحد�.  �ند  �قا�ع��  لن 

  �
 ال تق� إال �� � ��وت م�ت��� �ال��

مقدار الن� الذ� ��� �� التلم�ذ ��ا�ته �ندما  
 ُتِعّد درج النمو هذا. 

الق�ا��   ت���ق  إ�  �د�و  ال  �ان  ��ن    ح�� أ�نا 
    �
�� م�ت��  أهم����وت   ��� أ�نا  إال  المدار� 

إال يتقدموا.    �� ������  � المت�ت��� الت�م�ذ  تحد� 
هو   لموا��  التلم�ذ  تع���  �د�  الم��  من  أ�ه 
ذلك من  �دً�    �

������ مع�ا.  التعام�  �ن  �ع�� 
م�   �ال��ا�ر  �عنا��  التحد�ات  هذ�  م��  إ��اد 

 تلم�ذ�. 
لد� ال�ال�  الحذر    �

تو��   �
ي����  � �

�� �هنا� 
إ ما ���استعماله  �هو    � يت��� تلم�ذ  لد�ك  ن �ان 

 من الحاالت ����  �
�الق�ا�� المتتا�ع�. ��ذا ي�د� ��

 من القلق �التوت� لد� التلم�ذ. إ� ���� �در ����
القلق

الن�   م��  التلم�ذ  محا�ل�  إ�  �د�ر�  ي�د�  �د 
من �دً�  الن��  من  س�ق�أ�  الذ�  المق��  لمع��� 

 االستما� إ� �م�� ��ه. 

ل�قد���� ال����� قد ���� القلق ��� ا 
�  ��� ��� من ا����� ال�� التقد�مات ال����� ��
أن إال  �ع��.    � المت�ت��� الت�م�ذ  من    ها ���� �عت��
ي��د  لدي��  ال���  ا���ا�  أن  ي��ن  ت�م�ذ ����ن 
م� م�� هذا الن�� من ا�����. ��د ��ون ال��� 

 م�ً� أ��� ��ع��ن �ال����� �� الو�� �أن أ حدا�
الق�ا�� ��ع��  التحد�.  �ند  �قا�ع��  لن 

  �
 ال تق� إال �� � ��وت م�ت��� �ال��

مقدار الن� الذ� ��� �� التلم�ذ ��ا�ته �ندما  
 ُتِعّد درج النمو هذا. 

الق�ا��   ت���ق  إ�  �د�و  ال  �ان  ��ن    ح�� أ�نا 
    �
�� م�ت��  أهم����وت   ��� أ�نا  إال  المدار� 

إال يتقدموا.    �� ������  � المت�ت��� الت�م�ذ  تحد� 
هو   لموا��  التلم�ذ  تع���  �د�  الم��  من  أ�ه 
ذلك من  �دً�    �

������ مع�ا.  التعام�  �ن  �ع�� 
م�   �ال��ا�ر  �عنا��  التحد�ات  هذ�  م��  إ��اد 

 تلم�ذ�. 
لد� ال�ال�  الحذر    �

تو��   �
ي����  � �

�� �هنا� 
إ ما ���استعماله  �هو    � يت��� تلم�ذ  لد�ك  ن �ان 

 من الحاالت ����  �
�الق�ا�� المتتا�ع�. ��ذا ي�د� ��

 من القلق �التوت� لد� التلم�ذ. إ� ���� �در ����
القلق

الن�   م��  التلم�ذ  محا�ل�  إ�  �د�ر�  ي�د�  �د 
من �دً�  الن��  من  س�ق�أ�  الذ�  المق��  لمع��� 

 االستما� إ� �م�� ��ه. 

ل�قد���� ال����� قد ���� القلق ��� ا 
�  ��� ��� من ا����� ال�� التقد�مات ال����� ��
أن إال  �ع��.    � المت�ت��� الت�م�ذ  من    ها ���� �عت��
ي��د  لدي��  ال���  ا���ا�  أن  ي��ن  ت�م�ذ ����ن 
م� م�� هذا الن�� من ا�����. ��د ��ون ال��� 

 م�ً� أ��� ��ع��ن �ال����� �� الو�� �أن أ حدا�
الق�ا�� ��ع��  التحد�.  �ند  �قا�ع��  لن 

  �
 ال تق� إال �� � ��وت م�ت��� �ال��

ع� التلم�ذ قراءته عندما ُتِعّد درج النمو هذا. 
القراءة   تطبيق  إ�  ندعو  ال  �ان  و�ن  ح��  أننا 

  �
�� مرتفع  أهم�ة  �صوت  نرى  أننا  إال  المدارس 

إال   يتقدموا.  � ألنفسهم ��  المتأتئ�� التالم�ذ  تحدي 
هو   لمواقف  التلم�ذ  تع��ض  عدم  المهم  من  أنه 
ذلك   من  �دً�   �

و����� معها.  التعامل  عن  �عجز 
مع   �ال�شاور  �عنا�ة  التحد�ات  هذه  مثل  إ�جاد 

 تلم�ذك. 
لدى   ال�الغ  الحذر   �

تو��  �
ي���� ء  �

�� وهناك 
إ ما �س�  استعماله  � وهو  يتأ�� تلم�ذ  لد�ك  ن �ان 

� كث�� من الحاالت  
�القراءة المتتا�عة. فهذا يؤدي ��

إ� �ش�ل قدر كب�� من القلق والتوتر لدى التلم�ذ.  
التلم�ذ   القلق  محاولة  إ�  �دوره  يؤدي   قد 

من    س�قرأه  الذي  المقطع  لمعرفة  النص  مسح 
النص، �دً� من االستماع إ� زمالء صفه. 

 لتقد�مات الشف��ة قد تث�� القلق ح�� ا
  � التقد�مات الشف��ة �� ن�ع آخر من األ�شطة ال��
أن إال  صع�ة.   � المتأتئ�� التالم�ذ  من  ها كث��  �عت��
ي��د   لديهم  ال�الم  ا�س�اب  أن  تالم�ذ آخ��ن يرون 
مع مثل هذا الن�ع من األ�شطة. وقد �كون الس�ب  

حدا�  مثً� أنهم �شعرون �الس�طرة ع� الوضع وأن أ
القراءة   و�عكس  التحدث.  عند  �قاطعهم  لن 

 �
�� إال  تقع  ال   � وال�� مرتفع،  المدارس  �صوت   عالم 

ع� التلم�ذ قراءته عندما ُتِعّد درج النمو هذا. 
القراءة   تطبيق  إ�  ندعو  ال  �ان  و�ن  ح��  أننا 

  �
�� مرتفع  أهم�ة  �صوت  نرى  أننا  إال  المدارس 

إال   يتقدموا.  � ألنفسهم ��  المتأتئ�� التالم�ذ  تحدي 
هو   لمواقف  التلم�ذ  تع��ض  عدم  المهم  من  أنه 
ذلك   من  �دً�   �

و����� معها.  التعامل  عن  �عجز 
مع   �ال�شاور  �عنا�ة  التحد�ات  هذه  مثل  إ�جاد 

 تلم�ذك. 
لدى   ال�الغ  الحذر   �

تو��  �
ي���� ء  �

�� وهناك 
إ ما �س�  استعماله  � وهو  يتأ�� تلم�ذ  لد�ك  ن �ان 

� كث�� من الحاالت  
�القراءة المتتا�عة. فهذا يؤدي ��

إ� �ش�ل قدر كب�� من القلق والتوتر لدى التلم�ذ.  
التلم�ذ   القلق  محاولة  إ�  �دوره  يؤدي   قد 

من    س�قرأه  الذي  المقطع  لمعرفة  النص  مسح 
النص، �دً� من االستماع إ� زمالء صفه. 

 لتقد�مات الشف��ة قد تث�� القلق ح�� ا
  � التقد�مات الشف��ة �� ن�ع آخر من األ�شطة ال��
أن إال  صع�ة.   � المتأتئ�� التالم�ذ  من  ها كث��  �عت��
ي��د   لديهم  ال�الم  ا�س�اب  أن  تالم�ذ آخ��ن يرون 
مع مثل هذا الن�ع من األ�شطة. وقد �كون الس�ب  

حدا�  مثً� أنهم �شعرون �الس�طرة ع� الوضع وأن أ
القراءة   و�عكس  التحدث.  عند  �قاطعهم  لن 

 �
�� إال  تقع  ال   � وال�� مرتفع،  المدارس  �صوت   عالم 

21

ع� التلم�ذ قراءته عندما ُتِعّد درج النمو هذا. 
القراءة   تطبيق  إ�  ندعو  ال  �ان  و�ن  ح��  أننا 

  �
�� مرتفع  أهم�ة  �صوت  نرى  أننا  إال  المدارس 

إال   يتقدموا.  � ألنفسهم ��  المتأتئ�� التالم�ذ  تحدي 
هو   لمواقف  التلم�ذ  تع��ض  عدم  المهم  من  أنه 
ذلك   من  �دً�   �

و����� معها.  التعامل  عن  �عجز 
مع   �ال�شاور  �عنا�ة  التحد�ات  هذه  مثل  إ�جاد 

 تلم�ذك. 
لدى   ال�الغ  الحذر   �

تو��  �
ي���� ء  �

�� وهناك 
إ ما �س�  استعماله  � وهو  يتأ�� تلم�ذ  لد�ك  ن �ان 

� كث�� من الحاالت  
�القراءة المتتا�عة. فهذا يؤدي ��

إ� �ش�ل قدر كب�� من القلق والتوتر لدى التلم�ذ.  
التلم�ذ   القلق  محاولة  إ�  �دوره  يؤدي   قد 

من    س�قرأه  الذي  المقطع  لمعرفة  النص  مسح 
النص، �دً� من االستماع إ� زمالء صفه. 

 لتقد�مات الشف��ة قد تث�� القلق ح�� ا
  � التقد�مات الشف��ة �� ن�ع آخر من األ�شطة ال��
أن إال  صع�ة.   � المتأتئ�� التالم�ذ  من  ها كث��  �عت��
ي��د   لديهم  ال�الم  ا�س�اب  أن  تالم�ذ آخ��ن يرون 
مع مثل هذا الن�ع من األ�شطة. وقد �كون الس�ب  

حدا�  مثً� أنهم �شعرون �الس�طرة ع� الوضع وأن أ
القراءة   و�عكس  التحدث.  عند  �قاطعهم  لن 

 �
�� إال  تقع  ال   � وال�� مرتفع،  المدارس  �صوت   عالم 



أو   القلق   
�
حال�ا �ه  �ع�� تلم�ذ  لد�ك  �ان  إن 

  �
�� مرتفع  �صوت  القراءة  من  الصف  الخوف 

ف�مكنك أنت والتلم�ذ تكي�ف الوضع �ما س�ناسب  
�حسم   الذي  واألمر   .

�
عل�ه شعور�ا قادر  هو  ما  مع 

� كث�� من األح�ان هو 
 هذا ��

  حجم المجموعة وتك��نها

  حجم النص الذي ُيتوقع قراءة التلم�ذ له

  .دور القراءة المتوقع للتلم�ذ

التلم�  أمامها  �قرأ   � ال�� المجموعة  ت  ذ  �لما ك��
صع��ة  احتمال�ة  زادت  النص  حجم  ك��   و�لما 

ا�د  � � قد ي�� الموقف ع� نفسه. �ما أن التلم�ذ المتأ��
قراءًة   التالم�ذ  آخر   � ب�� من  �ان  إن  التوتر  لد�ه 
إنهم  � المتأتئ�� من  كث��  و�قول  مرتفع.  �صوت 
أوسطهم   أو من  القراء  أول   � ب�� �كونوا  أن  �فضلون 

 لدى القراءة �صوت مرتفع. 
مثل   مناقشة  عند  الدرج  نموذج  من  س�نطلق 
. فمثً� فع� أول درجة   � المسائل مع المعلم�� هذه 
مرتفع   �صوت  القراءة  ع�  قادرا�  التلم�ذ  �كون  قد 
قراءة   التال�ة  الخطوة  تكون  وقد  فقط.  للمعلم 
� من زمالء صفه   التلم�ذ أمام المعلم وواحد أو اثن��

معهما.  �األمان  التلم�ذ و�شعر  و��م�انك    �ختارهما 
 
�
 مقدار النص الذي �جب   أنت والتلم�ذ التناقش معا
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أو   القلق   
�
حال�ا �ه  �ع�� تلم�ذ  لد�ك  �ان  إن 

  �
�� مرتفع  �صوت  القراءة  من  الصف  الخوف 

ف�مكنك أنت والتلم�ذ تكي�ف الوضع �ما س�ناسب  
�حسم   الذي  واألمر   .

�
عل�ه شعور�ا قادر  هو  ما  مع 

� كث�� من األح�ان هو 
 هذا ��

  حجم المجموعة وتك��نها

  حجم النص الذي ُيتوقع قراءة التلم�ذ له

  .دور القراءة المتوقع للتلم�ذ

التلم�  أمامها  �قرأ   � ال�� المجموعة  ت  ذ  �لما ك��
صع��ة  احتمال�ة  زادت  النص  حجم  ك��   و�لما 

ا�د  � � قد ي�� الموقف ع� نفسه. �ما أن التلم�ذ المتأ��
قراءًة   التالم�ذ  آخر   � ب�� من  �ان  إن  التوتر  لد�ه 
إنهم  � المتأتئ�� من  كث��  و�قول  مرتفع.  �صوت 
أوسطهم   أو من  القراء  أول   � ب�� �كونوا  أن  �فضلون 

 لدى القراءة �صوت مرتفع. 
مثل   مناقشة  عند  الدرج  نموذج  من  س�نطلق 
. فمثً� فع� أول درجة   � المسائل مع المعلم�� هذه 
مرتفع   �صوت  القراءة  ع�  قادرا�  التلم�ذ  �كون  قد 
قراءة   التال�ة  الخطوة  تكون  وقد  فقط.  للمعلم 
� من زمالء صفه   التلم�ذ أمام المعلم وواحد أو اثن��

معهما.  �األمان  التلم�ذ و�شعر  و��م�انك    �ختارهما 
 
�
أو   مقدار النص الذي �جب   أنت والتلم�ذ التناقش معا القلق   

�
حال�ا �ه  �ع�� تلم�ذ  لد�ك  �ان  إن 

  �
�� مرتفع  �صوت  القراءة  من  الصف  الخوف 

ف�مكنك أنت والتلم�ذ تكي�ف الوضع �ما س�ناسب  
�حسم   الذي  واألمر   .

�
عل�ه شعور�ا قادر  هو  ما  مع 

� كث�� من األح�ان هو 
 هذا ��

  حجم المجموعة وتك��نها

  حجم النص الذي ُيتوقع قراءة التلم�ذ له

  .دور القراءة المتوقع للتلم�ذ

التلم�  أمامها  �قرأ   � ال�� المجموعة  ت  ذ  �لما ك��
صع��ة  احتمال�ة  زادت  النص  حجم  ك��   و�لما 

ا�د  � � قد ي�� الموقف ع� نفسه. �ما أن التلم�ذ المتأ��
قراءًة   التالم�ذ  آخر   � ب�� من  �ان  إن  التوتر  لد�ه 
إنهم  � المتأتئ�� من  كث��  و�قول  مرتفع.  �صوت 
أوسطهم   أو من  القراء  أول   � ب�� �كونوا  أن  �فضلون 

 لدى القراءة �صوت مرتفع. 
مثل   مناقشة  عند  الدرج  نموذج  من  س�نطلق 
. فمثً� فع� أول درجة   � المسائل مع المعلم�� هذه 
مرتفع   �صوت  القراءة  ع�  قادرا�  التلم�ذ  �كون  قد 
قراءة   التال�ة  الخطوة  تكون  وقد  فقط.  للمعلم 
� من زمالء صفه   التلم�ذ أمام المعلم وواحد أو اثن��

معهما.  �األمان  التلم�ذ و�شعر  و��م�انك    �ختارهما 
 
�
 مقدار النص الذي �جب   أنت والتلم�ذ التناقش معا



أخذ    ع�  قادرون  أنهم  �شعروا  أن   � المتأتئ�� للتالم�ذ 
فك  وأن  مرتفع  �صوت  القراءة  عند  الوقت  من  كفايتهم 
هذه  �

�� فرضه  �مكن  الذي   � والروت�� األهم.  هو  ال�شف�� 
  �

�� القراءة  ت�دأ �عة  ح�ث  القراءة  قدرة  نمو  من  المرحلة 
� ال��ادة هو السماح ل � جوقة، مثً� زوج��

ألطفال �القراءة ��
 � المتأتئ�� التالم�ذ  ا��ساب  إ�  عادًة  يؤدي  وهذا   . � زوج��
قدرا� أ��� من ا�س�اب ال�الم، ونأمل أن �كون انط�اعهم عن  
  � بتمي�� أخرى،  مرة  يتعلق،  ال  واألمر  إ�جاب�ة.  أ���  الموقف 

، ألن المعلم  التلم�ذ  �    المتأ��
َ
� رَ إن ف  ض مثل هذا الروت��

  �
 أن ��ي ع� الفصل �امً�.  في����

والهدف من هذه النصائح ل�س منع التلم�ذ من  
األهم�ة   فمن  �العكس،  األمر.  �لف  مهما  التأتأة 
�م�ان أن تتح� أنت المعلم �معاملة متق�لة لتأتأة 
أن   نعتقد  ونحن  له.  عون  أفضل  فهذا  تلم�ذك. 

وات السا�قة تؤدي إ�  الذك��ات اإل�جاب�ة من السن 
� القلق والخوف �لما زاد سن التلم�ذ، وهو أمر  

تد��
� المواقف المشابهة. 

ي�� عل�ه التعامل مع تأتأته ��

أخذ    ع�  قادرون  أنهم  �شعروا  أن   � المتأتئ�� للتالم�ذ 
فك  وأن  مرتفع  �صوت  القراءة  عند  الوقت  من  كفايتهم 
هذه  �

�� فرضه  �مكن  الذي   � والروت�� األهم.  هو  ال�شف�� 
  �

�� القراءة  ت�دأ �عة  ح�ث  القراءة  قدرة  نمو  من  المرحلة 
� ال��ادة هو السماح ل � جوقة، مثً� زوج��

ألطفال �القراءة ��
 � المتأتئ�� التالم�ذ  ا��ساب  إ�  عادًة  يؤدي  وهذا   . � زوج��
قدرا� أ��� من ا�س�اب ال�الم، ونأمل أن �كون انط�اعهم عن  
  � بتمي�� أخرى،  مرة  يتعلق،  ال  واألمر  إ�جاب�ة.  أ���  الموقف 

، ألن المعلم  التلم�ذ  �    المتأ��
َ
� رَ إن ف  ض مثل هذا الروت��

  �
 أن ��ي ع� الفصل �امً�.  في����

والهدف من هذه النصائح ل�س منع التلم�ذ من  
األهم�ة   فمن  �العكس،  األمر.  �لف  مهما  التأتأة 
�م�ان أن تتح� أنت المعلم �معاملة متق�لة لتأتأة 
أن   نعتقد  ونحن  له.  عون  أفضل  فهذا  تلم�ذك. 

وات السا�قة تؤدي إ�  الذك��ات اإل�جاب�ة من السن 
� القلق والخوف �لما زاد سن التلم�ذ، وهو أمر  

تد��
� المواقف المشابهة. 

ي�� عل�ه التعامل مع تأتأته ��

أخذ    ع�  قادرون  أنهم  �شعروا  أن   � المتأتئ�� للتالم�ذ 
فك  وأن  مرتفع  �صوت  القراءة  عند  الوقت  من  كفايتهم 
هذه  �

�� فرضه  �مكن  الذي   � والروت�� األهم.  هو  ال�شف�� 
  �

�� القراءة  ت�دأ �عة  ح�ث  القراءة  قدرة  نمو  من  المرحلة 
� ال��ادة هو السماح ل � جوقة، مثً� زوج��

ألطفال �القراءة ��
 � المتأتئ�� التالم�ذ  ا��ساب  إ�  عادًة  يؤدي  وهذا   . � زوج��
قدرا� أ��� من ا�س�اب ال�الم، ونأمل أن �كون انط�اعهم عن  
  � بتمي�� أخرى،  مرة  يتعلق،  ال  واألمر  إ�جاب�ة.  أ���  الموقف 

، ألن المعلم  التلم�ذ  �    المتأ��
َ
� رَ إن ف  ض مثل هذا الروت��

  �
 أن ��ي ع� الفصل �امً�.  في����

والهدف من هذه النصائح ل�س منع التلم�ذ من  
األهم�ة   فمن  �العكس،  األمر.  �لف  مهما  التأتأة 
�م�ان أن تتح� أنت المعلم �معاملة متق�لة لتأتأة 
أن   نعتقد  ونحن  له.  عون  أفضل  فهذا  تلم�ذك. 

وات السا�قة تؤدي إ�  الذك��ات اإل�جاب�ة من السن 
� القلق والخوف �لما زاد سن التلم�ذ، وهو أمر  

تد��
� المواقف المشابهة. 

ي�� عل�ه التعامل مع تأتأته ��
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 نصائح لدى القراءة �صوت مرتفع
القراءة   �ستعمل  تزال  ال  المعلم  �صفتك  إن كنت 
ب�عض   تزو�دك  �د  ف�� الصف   �

�� مرتفع  �صوت 
المعلومات �خصوص ما الذي قد �كون الت��ه إل�ه  
ال   التأتأة  إن   . � يتأ�� تلم�ذ  لد�ك  �كون  عندما  مف�دا� 
ا�س�اب   ع�  القراءة  تعلم  �دا�ة  �

��  
�
أح�انا تؤثر 

وقد  مرتفع.  �صوت  القراءة  أثناء  َمَردُّ    ال�الم  �كون 
� هذه المرحلة من نمو� قدرِة  

ذلك أن �عة القراءة ��
ذاته   �حدث  له  أمر  وهو  للغا�ة،   

ٌ
منخفضة القراءِة 

 �أن التلم�ذ مركز  
�
� ا�س�اب ال�الم. علما

�� � أثر إ�جا��
 ع� فك �شف�� ال�لمات 

�
ا� تاما � الوقت نفسه ترك�� �

��

� ما  ع� نحو صحيح وال ي�ذل أي
� التفك�� ��

  جهد ��
األغلب   األعم   �

�� له  أمر  أم ال، وهو   � إذا �ان س�تأ��
� ا�س�اب ال�الم. 

�� � أثر إ�جا��
ش فك   �

�� التلم�ذ  يتحسن  النصوص  عندما  فرة 
قراءة   ع�  والقدرة  القراءة  �عة  كذلك  تزداد 
 ما. وع� هامش هذا ت��د  

�
فقرات نص�ة ط��لة نوعا

�صوت   القراءة  عند  التلم�ذ  تأتأة  احتمال�ة   
�
أ�ضا

تنا إ� أن األطفال الذين يتعلمون   مرتفع. و�ش�� خ��
والقارئ   الماهر  القارئ  ون  �عت�� ما   

�
غال�ا القراءة 

�ال�س�ة   ال��ــــع  المهم  من  أنه  إال   . واحدا�  أمرا� 

أو   القلق   
�
حال�ا �ه  �ع�� تلم�ذ  لد�ك  �ان  إن 

  �
�� مرتفع  �صوت  القراءة  من  الصف  الخوف 

ف�مكنك أنت والتلم�ذ تكي�ف الوضع �ما س�ناسب  
�حسم   الذي  واألمر   .

�
عل�ه شعور�ا قادر  هو  ما  مع 

� كث�� من األح�ان هو 
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 نصائح لدى القراءة �صوت مرتفع
القراءة   �ستعمل  تزال  ال  المعلم  �صفتك  إن كنت 
ب�عض   تزو�دك  �د  ف�� الصف   �

�� مرتفع  �صوت 
المعلومات �خصوص ما الذي قد �كون الت��ه إل�ه  
ال   التأتأة  إن   . � يتأ�� تلم�ذ  لد�ك  �كون  عندما  مف�دا� 
ا�س�اب   ع�  القراءة  تعلم  �دا�ة  �

��  
�
أح�انا تؤثر 

وقد  مرتفع.  �صوت  القراءة  أثناء  َمَردُّ    ال�الم  �كون 
� هذه المرحلة من نمو� قدرِة  

ذلك أن �عة القراءة ��
ذاته   �حدث  له  أمر  وهو  للغا�ة،   

ٌ
منخفضة القراءِة 

 �أن التلم�ذ مركز  
�
� ا�س�اب ال�الم. علما

�� � أثر إ�جا��
 ع� فك �شف�� ال�لمات 

�
ا� تاما � الوقت نفسه ترك�� �

��

� ما  ع� نحو صحيح وال ي�ذل أي
� التفك�� ��

  جهد ��
األغلب   األعم   �

�� له  أمر  أم ال، وهو   � إذا �ان س�تأ��
� ا�س�اب ال�الم. 

�� � أثر إ�جا��
ش فك   �

�� التلم�ذ  يتحسن  النصوص  عندما  فرة 
قراءة   ع�  والقدرة  القراءة  �عة  كذلك  تزداد 
 ما. وع� هامش هذا ت��د  

�
فقرات نص�ة ط��لة نوعا

�صوت   القراءة  عند  التلم�ذ  تأتأة  احتمال�ة   
�
أ�ضا

تنا إ� أن األطفال الذين يتعلمون   مرتفع. و�ش�� خ��
والقارئ   الماهر  القارئ  ون  �عت�� ما   

�
غال�ا القراءة 

�ال�س�ة   ال��ــــع  المهم  من  أنه  إال   . واحدا�  أمرا� 
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 �
�� العفوي.    أحرار  ال�الم  أثناء  �لماتهم  انتقاء 

وقتها  ع�    و�شعرون  التأث��  ع�  قادرون  أنهم 

� ال�� ال�لمات  �استعمال  لديهم  لل�الم  ا�س�اب 
ون نطقها أسهل.   �عت��

لدى   القلق  �س�ب  مرتفع ال  �صوت  القراءة  إن 
لدى   كذلك  �ل  فحسب،   � المتأتئ�� التالم�ذ 

كث��  مثً�.  ِقَراَءة 
�
ال �ُعْ�   � �  المصاب�� المعلم�� من   

الذين كنا ع� اتصال بهم �دأوا أ��� فأ��� ع� مر  
�س�ب   مرتفع  �صوت  القراءة  تجنب   �

��  � السن��
اعت��   و�ن  تالم�ذهم.  لدى  توجده  قد  الذي  القلق 
تالم�ذك ع� وجه التحد�د القراءة �صوت مرتفع  
صع��ة   من  هذا  ي��د  فقد   

�
صع�ا أمرا�  الصف  أمام 

. وذلك ألن أي خوف قد  تقي�م قدرتهم ع� القراءة
� يوجد لدى التلم�ذ من التأتأة

قد يؤثر ع� رغبته ��
 المشاركة والقراءة الفعل�ة للنص. 

التالم�ذ  ين��  أن  �الطبع  جدا�  المهم  من 
فك   ح�ث  من  القراءة  ع�  قدرتهم   � المتأتئ��
أمر   وهذا  القراءة.  و�عة  القراءة  وفهم  ال�شف�� 

وري للتمكن من اس��عاب   المعلومات المكت��ة  ��
أنك   المهم  . من  �

المعر�� مجتمعنا  عليها  �قوم   � ال��
ق�اس   ك�ف�ة   �

�� التفك��  تواصل  المعلم  بوصفك 
من   العد�د  هناك  القراءة.  ع�  التالم�ذ  قدرة 
القراءة   واخت�ارات  النموذج�ة  القراءة  اخت�ارات 
ق�اس   �مكن  ح�ث  الس��د�ة،  للنصوص  المع�ار�ة 

خالل  من  التالم�ذ  ف�ما    مستوى  الصامتة  القراءة 
ال�لمات   وفهم  ال�شف��  فك  ع�  القدرة  �خص 
هذه   مثل  تمنح  وقد  القراءة.  و�عة  القراءة  وفهم 
لدى   القراءة  قدرة  عن  أدق  صورة  االخت�ارات 
�صوت   القراءة  لدى   

ً
مقارنة  � المتأتئ�� التالم�ذ 

مرتفع. 
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 خالل الحصص هو عرض خ�ارات مختلفة  
�
�شاطا

 ع� التلم�ذ ف�ما �خص رفع ال�د، ح�ث: 

�ده   ..  11 التلم�ذ  أن  يرفع  ذلك   � ف�ع��  ،
ً
مفتوحة

� السؤال 
�د تل�� التلم�ذ �عرف اإلجا�ة ف��

التلم�ذ   ..  22 � هذا أن  ، ف�ع��
ً
�ده مقبوضة التلم�ذ  يرفع 

�كون صع�ا�   قد  قولها  أن  �شعر  ول�نه  اإلجا�ة  �عرف 
�د �التا�� انتقال السؤال إ� تلم�ذ آخر.   ف��

�شعر   التلم�ذ  �جعل  قد   � الروت�� هذا  مثل  إن 
االطمئنان أثناء الحصص ف�شارك �التا���م��د من  

 .  ب�شاط أ���

الثقة  إ�  �الطبع  اإلجراءات  هذه  اس�ناد  �جب 
  ، � المتأ�� والتلم�ذ  المعلم   � ب��  � المت�ادل�� ام  واالح��
دون   الوقت  طول   

ً
مقبوضة �ده  التلم�ذ  يرفع  فال 

أح�انا   التلم�ذ  المعلم   � �فا�� أن  أو  األج��ة،  معرفة 
. �سؤال �الرغم من رفعه �

ً
ده مقبوضة

تختلف صع��ة القراءة �صوت مرتفع  
 �اختالف التالم�ذ

احد   �� الصف   �
�� مرتفع  �صوت  القراءة    إن 

ها كث�� من   � قد �عت�� ال�� األ�شطة الشف��ة األخرى 
ذاته   الوقت   �

�� و�شعر  متع�ة.   � المتأتئ�� التالم�ذ 
أثناء   ال�الم  ا�س�اب  أع� من  �درجة  ال�عض اآلخر 

 �ال�الم العفوي. 
ً
 القراءة �صوت مرتفع مقارنة

األشخاص   أن   
�
واضحا �كون  أن  هنا   �

و�����
ى �فك ش�فرة ما   � ل�ست لديهم مشا�ل ك�� المتأتئ��
تواجههم   ال  أنهم  الناس. �ما  �عامة   

ً
مقارنة �قرأون 

�الطبع   توجد  �قرأون. ول�ن قد  ما  � فهم 
صع��ة ��

األشخاص   لدى  وال�تا�ة ح��  القراءة   �
�� صع��ات 

المتأ  التلم�ذ  � أن 
. فإن ش�كت �� � � يواجه  المتأتئ�� ��

�عنا�ة   هذا  من  التحقق   �
في���� قراءة  ع�  مشا�ل 

 �� توفر اإلجراءات الصح�حة للتلم�ذ. 
أ���   أمرا�  � المتأتئ�� التالم�ذ  �عض  ه  �عت�� قد  ما 
القراءة   التحد�د  وجه  ع�  هو  ه  غ�� من  صع��ة 
فالقلق   التالم�ذ.  و�ق�ة  المعلم  أمام  مرتفع  �صوت 

يؤ  الصف  أمام  مرتفع  �صوت  التأتأة  ع�  من  ثر 
 هؤالء التالم�ذ �شدة. 

عند  
�
صع�ا التالم�ذ  هؤالء  يراه  القراءة    والذي 

ان��اه   محط  كونهم  إ�   
ً
إضافة مرتفع،  �صوت 

�س�ب   مك�لون  �أنهم  شعورهم  مثً�  هو   ، � ال�اق��
أنهم   � ح��  �

�� النص.  ��لمات  تق�دهم   وجوب 
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إن   لإلجا�ة  أ�ديهم  يرفعون  يزالون  ال   � ال�اق�� فإن 
الصح�حة.   اإلجا�ة  عن  ُسئل  الذي  التلم�ذ  عجز 
أمرا�   المواقف  هذه  مثل   � المتأ�� التلم�ذ  �عت��  وقد 
عل�ه   أن  �شعر  قد  التلم�ذ  ألن   

�
نفس�ا ُمْجِهدا� 

إ�   السؤال  ي�تقل  لئال  وصواب  ��عة  اإلجا�ة 
 شخص آخر. 

نق��  فإننا  يتأتئون  ولهذا  تالم�ذ  لد�ك  إن �ان  ح 
� صفك أن تطبق

 مفاده أن التالم�ذ الذين   ��
�
روت�نا

أ�ديهم    لم ُ�خفضوا  أن  نص�بهم  من  السؤال  �كن 
المهم   ومن  �الهدوء.  الشعور  من  أ���  قدر  إل�جاد 
� ع� جميع تالم�ذ  الروت��  استعمال مثل هذا 

�
أ�ضا

إجا�ة   عند  فقط  ول�س  مخالفته،  دون  الصف 
� ع� األسئلة. و�ال فقد �شعر التلم�ذ  التلم�ذ المتأ��

تأتأته �س�ب  المعاملة   �
��  � لتمي�� ف�كون  بتعرضه 
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 �  التع��ف �النفس صعب غال�ا� ع� المتأ��
� التع��ف  المتأتئ�� � الغالب ع� األشخاص 

�صعب ��
ح��   لشخص  �أسمائهم،  �أنفسهم  �عرفون  إن �انوا 

ع�   التعرف  المدرسة   �
�� الشائع  ومن  فقط.  واحد 

خالل   من  المجموعة  أو  الصف   �
�� اآلخ��ن  أسماء 

محاولة   �ش�ل  قد  األسماء.  ألعاب  من  مختلفة  أنواع 
اآلخ��ن   التالم�ذ  واسم  اسمه   � المتأ�� التلم�ذ  نطق 
الفصل   مرأى  ع�  ذلك  �كون  عندما  شد�دا�  ضغطا� 

� أن  �ام�ً  � لك �التا�� إن �ان لد�ك تلم�ذ متأ��
. في����

الخ�ار   �كون  وقد  األ�شطة.  من  الن�ع  هذا  تتجنب 
صف    �

�� ل�قفوا  التالم�ذ  المعلم  مناداة  هو  األفضل 
  � زوج�� التالم�ذ   � �م�� وأن  أسمائهم  سماع  �عد 
ع�   ي��  فهذا  جوقة.   �

�� أسماءهم  و�قولوا   � زوج��
ال�ال  ا�س�اب  ألن   � المتأتئ�� عادًة  األشخاص  ي��د  م 

اِمن.  َ� َ  عند الحد�ث الُم��

�
ك�ف �مكنك التعامل مع األسئلة ��

 الصف 
ع�   اإلجا�ة   � المتأتئ�� التالم�ذ  ع�  �صعب  قد 
� الصف. ل�س ألن التلم�ذ ال �عرف إجا�ة  

األسئلة ��
التأتأة وغ�� واثق   المعلم �ل ألنه خائف من  سؤال 

ع�   اإلجا�ة  ع�  قادرا�  إذا �ان  ا  �دون  ِممَّ السؤال 
تأتأة. 

 �
�� ات�ج�ات  اس�� عدة  التلم�ذ  لدى  �كون  وقد 

إ� طاولته  النظر  المعلم. مثل  أسئلة  لتجنب  الصف 
الظهور  أو  النافذة  خارج  �جري  ما  رؤ�ة   �مظهر   أو 

إجا�ة    معرفته  �عدم  اإلجا�ة  أو  عموما�  ث  المك�� غ�� 
سؤال المعلم. ولهذا فقد �عت�� التلم�ذ خطا� أنه جاهل  

غ��  �    أو 
�� المعلم  أسئلة  ع�  اإلجا�ة  إن  ث.  مك��

الحاالت   هذه   �
�� تصبح  ال  مرتفع  �صوت  الصف 

خوف   لمدى  مق�اسا�  �ل  التلم�ذ،  لمعرفة  مق�اسا� 
 التلم�ذ من التأتأة. 

خالل  من  المعلم،  �صفتك  �التا��  لك   �
في����

ع�   مساعدته  إم�ان  دراسة ك�ف�ة  التلم�ذ،  محادثة 
ا أثناء  �شاطا�  أ���  �صبح  ء  أن  � �� وهناك  لحصص. 

ي��دون   مثً� ك�ف  وهو  التلم�ذ  مع  مناقشته  �مكنك 
� الصف. 

 أن ُتط�ح األسئلة ��

� ال�� األسئلة  �فضلون   � المتأت�� التالم�ذ  أغلب 
يرفع   ومن  تخص�ص،  �دون  الصف �امً�  ع�  ُتط�ح 
 � المتأ�� التلم�ذ  �منح  فهذا  اإلجا�ة.  فرصة  ُ�منح  �ده 
�ده  رفع  ي��دون  إذا �ان  ما  بنفسه  �ختار  أن  فرصة 
األطفال   من  قل�ً�  عددا�  أن  إال  السؤال.  ع�  ل�ج�ب 

اتص  الذين كنا ع�  توج�ه  والش�اب  �فضلون  بهم  ال 
عن�   يتضمن  ل�ونه  وهذا  ة.  م�ا�� إليهم  األسئلة 
  �

�� لل�دء  الوقت  التلم�ذ  أمام  �كون  فال  المفاجأة. 
ع�   اإلجا�ة  عند   � س�تأ�� إن �ان  مما  �القلق  الشعور 

 السؤال. 
المجال   و�تاحة  الوقت  إ�جاد  للغا�ة  المهم  من 
المشاركة   ي��دون  والذين   � المتأت�� التالم�ذ  أمام 

مررت  ش قد  تكون  ر�ما  الحصص.  خالل   
�
ف��ا

�أوقات تط�ح فيها سؤاً� ع� الفصل غ�� مخصص  
و���دون   أ�ديهم  التالم�ذ  من  عدد  فع  ف�� ألحد 

التلم�ذ  يتل��  عندما  السؤال.  ع�   السؤال  اإلجا�ة 

 �  التع��ف �النفس صعب غال�ا� ع� المتأ��
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�� اآلخ��ن  أسماء 
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� الصف. 

 أن ُتط�ح األسئلة ��

� ال�� األسئلة  �فضلون   � المتأت�� التالم�ذ  أغلب 
يرفع   ومن  تخص�ص،  �دون  الصف �امً�  ع�  ُتط�ح 
 � المتأ�� التلم�ذ  �منح  فهذا  اإلجا�ة.  فرصة  ُ�منح  �ده 
�ده  رفع  ي��دون  إذا �ان  ما  بنفسه  �ختار  أن  فرصة 
األطفال   من  قل�ً�  عددا�  أن  إال  السؤال.  ع�  ل�ج�ب 

اتص  الذين كنا ع�  توج�ه  والش�اب  �فضلون  بهم  ال 
عن�   يتضمن  ل�ونه  وهذا  ة.  م�ا�� إليهم  األسئلة 
  �

�� لل�دء  الوقت  التلم�ذ  أمام  �كون  فال  المفاجأة. 
ع�   اإلجا�ة  عند   � س�تأ�� إن �ان  مما  �القلق  الشعور 

 السؤال. 
المجال   و�تاحة  الوقت  إ�جاد  للغا�ة  المهم  من 
المشاركة   ي��دون  والذين   � المتأت�� التالم�ذ  أمام 

مررت  ش قد  تكون  ر�ما  الحصص.  خالل   
�
ف��ا

�أوقات تط�ح فيها سؤاً� ع� الفصل غ�� مخصص  
و���دون   أ�ديهم  التالم�ذ  من  عدد  فع  ف�� ألحد 

التلم�ذ  يتل��  عندما  السؤال.  ع�  �  السؤال  اإلجا�ة   التع��ف �النفس صعب غال�ا� ع� المتأ��
� التع��ف  المتأتئ�� � الغالب ع� األشخاص 

�صعب ��
ح��   لشخص  �أسمائهم،  �أنفسهم  �عرفون  إن �انوا 

ع�   التعرف  المدرسة   �
�� الشائع  ومن  فقط.  واحد 

خالل   من  المجموعة  أو  الصف   �
�� اآلخ��ن  أسماء 

محاولة   �ش�ل  قد  األسماء.  ألعاب  من  مختلفة  أنواع 
اآلخ��ن   التالم�ذ  واسم  اسمه   � المتأ�� التلم�ذ  نطق 
الفصل   مرأى  ع�  ذلك  �كون  عندما  شد�دا�  ضغطا� 

� أن  �ام�ً  � لك �التا�� إن �ان لد�ك تلم�ذ متأ��
. في����

الخ�ار   �كون  وقد  األ�شطة.  من  الن�ع  هذا  تتجنب 
صف    �

�� ل�قفوا  التالم�ذ  المعلم  مناداة  هو  األفضل 
  � زوج�� التالم�ذ   � �م�� وأن  أسمائهم  سماع  �عد 
ع�   ي��  فهذا  جوقة.   �

�� أسماءهم  و�قولوا   � زوج��
ال�ال  ا�س�اب  ألن   � المتأتئ�� عادًة  األشخاص  ي��د  م 

اِمن.  َ� َ  عند الحد�ث الُم��

�
ك�ف �مكنك التعامل مع األسئلة ��

 الصف 
ع�   اإلجا�ة   � المتأتئ�� التالم�ذ  ع�  �صعب  قد 
� الصف. ل�س ألن التلم�ذ ال �عرف إجا�ة  

األسئلة ��
التأتأة وغ�� واثق   المعلم �ل ألنه خائف من  سؤال 

ع�   اإلجا�ة  ع�  قادرا�  إذا �ان  ا  �دون  ِممَّ السؤال 
تأتأة. 

 �
�� ات�ج�ات  اس�� عدة  التلم�ذ  لدى  �كون  وقد 

إ� طاولته  النظر  المعلم. مثل  أسئلة  لتجنب  الصف 
الظهور  أو  النافذة  خارج  �جري  ما  رؤ�ة   �مظهر   أو 

إجا�ة    معرفته  �عدم  اإلجا�ة  أو  عموما�  ث  المك�� غ�� 
سؤال المعلم. ولهذا فقد �عت�� التلم�ذ خطا� أنه جاهل  

غ��  �    أو 
�� المعلم  أسئلة  ع�  اإلجا�ة  إن  ث.  مك��

الحاالت   هذه   �
�� تصبح  ال  مرتفع  �صوت  الصف 

خوف   لمدى  مق�اسا�  �ل  التلم�ذ،  لمعرفة  مق�اسا� 
 التلم�ذ من التأتأة. 

خالل  من  المعلم،  �صفتك  �التا��  لك   �
في����
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ي��دون   مثً� ك�ف  وهو  التلم�ذ  مع  مناقشته  �مكنك 
� الصف. 
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مررت  ش قد  تكون  ر�ما  الحصص.  خالل   
�
ف��ا
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�
نفس�ا ُمْجِهدا� 
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 شخص آخر. 
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�
أ�ضا
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��  � لتمي�� ف�كون  بتعرضه 
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المشاركة   ي��دون  والذين   � المتأت�� التالم�ذ  أمام 
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  �
المدرسة التأتأة ��

�
� ح�اتنا �حدث عندما ن�دأ ��

ات �� أحد أ��� التغي��
من   خال�ة  ش�ه  ح�اة  من  ن�تقل  إذ  المدرسة. 
منا   ُ�طلب  وضع   �

�� فجأًة  أنفسنا  فنجد  المطالب 
التعلم و�براز    �

الم��د، و�تمثل ذلك �� �ذل   
�
تدر�ج�ا

المعرفة. �ما ندرك أننا موضع مقارنة دائمة بزمالء  
المعرف�ة   األهداف  من  ء،  �

�� �ل   �
�� فصلنا 

والشعب�ة.   المظهر  إ�  ي��ت  أن  والدرجات 
َج   �

�ُقُصور وظ��� � هذا  ارته  َد المصاب 
�� ل 

�
ُ�ِش� قد 

 عل�ه. الس�اق 
�
 ضغطا

المواقف   ع�  أمثلة  القسم  هذا   �
�� وس�تناول 

ع�   صع�ة  تعت��  قد   � ال�� المدرسة   �
�� واأل�شطة 

� لهم.  ومتع�ة   � المتأتئ�� س�تناول التالم�ذ  ما 
تالم�ذك   لمساعدة  عمله  �مكنك  �ما  احات  اق��

 . � المتأتئ��
التالم�ذ   جميع  اعت�ار  عدم  ع�  التأ��د  ونود 
أو  صع�ة  المدرسة   �

�� الشف��ة  األ�شطة   � المتأتئ��
مع   التحدث  معلما�  �صفتك  لك   �

ي���� ولهذا  متع�ة. 

�
� المدرسة ق�ل ال�دء ��

ته من التأتأة �� التلم�ذ عن خ��
إجراءا إ�  فرض   

ً
إضافة مف�دا�  �كون  وقد  مختلفة.  ت 

ُمِش�نة  تكون  قد  التأتأة  أن  اعت�ارنا   �
�� نضع  أن  ذلك 

إخ�ار   ح��  ي��دون  ال  أنهم  لدرجة  التالم�ذ  �عض 
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   ك من  لذأظهر أن التأتأة ل�ست َمْدَعاة للخجل، و
التأتأة   َحت  ُطر� إن  �الهدوء  التح��  خالل 

 للنقاش. 
�
موضوعا

   أن التأتأة تجعل المستمع �فوت ما 
�
�حدث أح�انا

�قال. ال تخش وقتها من أن تقول مثً�: ”آسف،  
من  أفضل  فهذا  قلته”.  ما  أستوعب  لم   � ول���
ما   سمعت  �أنك  التظاهر  أو   � التخم�� محاولة 

 ق�ل. 

    ���تجنب أن تطلب من التلم�ذ التحدث ب�طء أ
أوً�   والتفك��  خاء  واالس�� عميق  نفس  وسحب 
وهلم   �عدها  �الحد�ث  ل�دء  ثم  س�قول  ما   �

��
. جرا. فهذا الن�ع من النصائح ال �ف�د  � المتأتئ��

    المهم من  �ك.  الخاصة  الحد�ث  ة  بوت�� قدوة  كن 
ة هادئة. أنت � التحدث بوت�� بوسعك أن   للمتأتئ��

ة    بوت�� التحدث  خالل  من  حسنة  قدوة  تكون 
ة.  هادئة واستعمال وقفات كث��

    ق�ل أن تج�ب ع� أسئلة � ثان�ت�� ير�� االنتظار 
تب عل�ه أن     التالم�ذ. وهذا قد ي��

�
التالم�ذ أ�ضا
قد   أمر  وهو  الهدوء.  من  أ���  �قدر  يتحدثون 
 
�
ومعينا التالم�ذ،  لجميع  مف�دا�  �كون 

 . � �الخصوص للتالم�ذ المتأت��

    .الصف �
حاول إ�جاد ثقافة تحدث واستماع ج�دة ��

�
و�� الحد�ث   �

�� دورهم  لي�تظروا  التالم�ذ  ادعم 
�ف�غ اآلخرون من حديثهم. ف�قل   أن  االستماع إ� 
  � ع� هذا النحو الضغط الواقع ع� التلم�ذ المتأ��

� حديثه. 
� قدما� ��

لل�دء ��عة �حديثه أو الم��

  مثل  ضع نفس التوقعات ع� التالم�ذ ال � متأتئ��
 . �ق�ة التالم�ذ ف�ما �خص جودة األداء المدر��

    إم�ان ك�ف�ة  عن   � المتأ�� التلم�ذ  مع  تناقش 
� الصف. انطلق من احت�اجات  

تعد�ل الوضع ��
التلم�ذ. 

   ك من  لذأظهر أن التأتأة ل�ست َمْدَعاة للخجل، و
التأتأة   َحت  ُطر� إن  �الهدوء  التح��  خالل 

 للنقاش. 
�
موضوعا

   أن التأتأة تجعل المستمع �فوت ما 
�
�حدث أح�انا

�قال. ال تخش وقتها من أن تقول مثً�: ”آسف،  
من  أفضل  فهذا  قلته”.  ما  أستوعب  لم   � ول���
ما   سمعت  �أنك  التظاهر  أو   � التخم�� محاولة 

 ق�ل. 

    ���تجنب أن تطلب من التلم�ذ التحدث ب�طء أ
أوً�   والتفك��  خاء  واالس�� عميق  نفس  وسحب 
وهلم   �عدها  �الحد�ث  ل�دء  ثم  س�قول  ما   �

��
. جرا. فهذا الن�ع من النصائح ال �ف�د  � المتأتئ��

    المهم من  �ك.  الخاصة  الحد�ث  ة  بوت�� قدوة  كن 
ة هادئة. أنت � التحدث بوت�� بوسعك أن   للمتأتئ��

ة    بوت�� التحدث  خالل  من  حسنة  قدوة  تكون 
ة.  هادئة واستعمال وقفات كث��

    ق�ل أن تج�ب ع� أسئلة � ثان�ت�� ير�� االنتظار 
تب عل�ه أن     التالم�ذ. وهذا قد ي��

�
التالم�ذ أ�ضا
قد   أمر  وهو  الهدوء.  من  أ���  �قدر  يتحدثون 
 
�
ومعينا التالم�ذ،  لجميع  مف�دا�  �كون 

 . � �الخصوص للتالم�ذ المتأت��

    .الصف �
حاول إ�جاد ثقافة تحدث واستماع ج�دة ��

�
و�� الحد�ث   �

�� دورهم  لي�تظروا  التالم�ذ  ادعم 
�ف�غ اآلخرون من حديثهم. ف�قل   أن  االستماع إ� 
  � ع� هذا النحو الضغط الواقع ع� التلم�ذ المتأ��

� حديثه. 
� قدما� ��

لل�دء ��عة �حديثه أو الم��
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 . �ق�ة التالم�ذ ف�ما �خص جودة األداء المدر��
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الطفل   أن  احتمال   �
�� تؤثر  عوامل  عدة  هناك 

. ومن هذه العوامل   � � التأتأة س���� يتأ��
الذي �دأ ��

 : ما ���

  الج�س

  الوراثة

  السن وقت �دء التأتأة

  الوقت الذي مر منذ �دء التأتأة

  . هل �ان النمو اللغوي م�كرا� أم متأخرا�

جدا�   �صعب  أنه  ما  إال  إذا �ان طفل  �ما  الجزم 
أن   المهم  فمن  ولهذا  ال.  أم   � يتأ�� س����  �عينه 

للتقي�م   التأتأة   �
�� �دأوا  الذين  األطفال    –�خضع 

والمتا�عة كذلك   العالج  األمر  لزم  �د    –و�ذا  ع� 
ُمَعاِلج النطق. وهذا بهدف تجنب تفاقم التأتأة. 

� الذكور   التأتأة أ��� ان�شارا� ب��
 اإلناث من 

الذكور    � ب��  
�
�س��ا م�ساو�  �دايتها   �

�� التأتأة  توزع 
�عض   أن  إال  قل�ً�،  األرقام  وتختلف  واإلناث. 

ب�س�ة   التوزع  أن  إ�  �ش��  أن  1:1الدراسات  أي   .
الذين   م�كرة  سن   �

�� األطفال  من  الذكور  عدد 
التأتأة   أن  إال   .

�
تق���ا الفت�ات  عدد  مثل  يتأتئون 

تلقاء   � من 
لدى  تخت�� نفسها لدى اإلناث أ��� من 

 � التوزع ب�� � اختالل 
��  

�
 الذكور. وهذا ي�س�ب الحقا

� سن �دء المدرسة حوا��  
. و��لغ التوزع �� � الج�س��

ثالثة  1:3  � المتأتئ�� الذكور  عدد  أن   � �ع�� مما   ،
� مرحلة ال�ل�غ  

أضعاف عدد اإلناث. و��لغ التوزع ��
  � � أن عدد الذكور المتأ 1:5و   1:4ب�� �  ، مما �ع�� تئ��

� أر�عة وخمسة أضعاف عدد اإلناث.   ب��

التأتأة ك�ف�ة عالج 

المدر�ة  الُمَعاِلجو   الوح�دة  المهن�ة  الفئة  هم  نطق 
  �

�� طي�ة  والفرص  الس��د،   �
�� التأتأة  معالجة  ع� 

التعامل   �جري  المعالجة.  أثناء  نتائج طي�ة  تحقيق 
من    

�
انطالقا المدارس  أطفال  لدى  التأتأة  مع  عادًة 

طرق   و��جاد  ال�الم  ا�س�اب  مستوى  رفع   : � هدف��
و�اإلم�ان   حديثه.  من  �االرت�اح  الطفل  �شعر   ��
� ا�س�اب ال�الم من خالل تقن�ات مختلفة.   تحس��
و�اإلم�ان تغي�� مشاعر الشخص السلب�ة المتعلقة  
�حديثه من خالل استكشاف العواطف والمواقف  

المتعلقة �التأتأة. 

� نصائح لمحادثة التالم�ذ  المتأتئ��

    جمل تن��  أو  ال�لمات  �ست�مل  ال   . �الص�� َتَحّل 
التلم�ذ،   ه  �عت�� قد  فهذا   . � يتأ�� عندما  التلم�ذ 
نفس�ا� ومنتقصا�  ُمْجِهدا�  الن�ة الحسنة،  �الرغم من 
مع    � �العين�� طب���  تواصل  ع�  ابق  حقه.  من 

� إلنهاء حديثه. 
التلم�ذ وامنحه الوقت ال�ا��

  ل�س ل��ف�ة – تنصت لما �قولهأظهر للتلم�ذ أنك 

تلفظه  

الطفل   أن  احتمال   �
�� تؤثر  عوامل  عدة  هناك 

. ومن هذه العوامل   � � التأتأة س���� يتأ��
الذي �دأ ��

 : ما ���

  الج�س

  الوراثة

  السن وقت �دء التأتأة
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موجود   التأتأة  �دء  قا�ل�ة  �أن  قائم  واالعتقاد 
الوالدة. �ما �ش��   الطفل منذ  األ�حاث إ� أن  لدى 

ف�س�ة   �شدة:   �
ورا�� ن  وِّ

�
ُم� لها  %    60–50التأتأة 

من   األقل شخص  لديهم ع�   � المتأتئ�� جميع  من 
 . �  األ�ة أو ق��ب مقرب يتأ��

تتغ��   ما   
�
فغال�ا التأتأة   �

�� الطفل  �دء  �مجرد 
التأتأة من خالل تفاعل عدة عوامل. وُ�عت�� األهم

الل والمهارة  الشخص�ة  عادًة  ب�نها  غ��ة  من 
النف��   واإلجهاد  المفروضة  والمطالب 
الشائع مثً� أن   والدينام�ك�ة االجتماع�ة. فمن غ�� 
عندما   يتأتئون  التأتأة  قا�ل�ة  ذوي  األشخاص 
� المقام األول  

يتحدثون مع أنفسهم. وت�شأ التأتأة ��
مع   والتفاعل  الحوار  أثناء  أي  التواصل،  خالل 

�أ  يو��  وهذا  آخ��ن.  أشخاص  عدة  أو  ن  شخص 
أهم�ة   ذو   � المتأ�� مع  المحاور  أو  المستمع  تعامل 

� الغالب. 
�الغة ��

ت�دأ التأتأة؟م�� 

� سن   التأتأة ب��  �
�� أعوام.    5و  2ي�دأ األطفال عادًة 

م�كر �من   وقت   �
��  

�
أح�انا تظهر  التأتأة  أن    18إال 

 ت��� إ� سن ال�ل�غ. 
�
، وأح�انا  شهرا�

التأتأة؟ ما مدى ان�شار 

أن   إ�  التقديرات  من    5إ�    4�ش��  المائة   �
��

  �
وتخت�� طفولتهم.   �

�� التأتأة   �
�� ي�دأون  الس�ان 

حوا��   لدى  معالجة،    75التأتأة  �دون  المئة   �
��

حوا��   ي���  ومن    25ول�ن  يتأتئون.  المئة   �
��

� يتأتئون.   1المتوقع أن حوا��   � المائة من ال�الغ��
�� 
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 وهذا ما �س� �التأتأة الخف�ة. 
تكون   أن  وري  ال�� من  فل�س  أخرى،  و�ع�ارة 
ارت�اط م�ا��   المشا�ل المنط�عة لدى الشخص ذات 
تكون   وقد  مسموعة.  تأتأة  من  للشخص  ما  �مقدار 

الخف� و�ن �ان  التأتأة  ح��  للشخص،  ة  مش�لة كب�� ة 
الوقت   �

و�� تأتأة.  أي  �الحظون  ال  �ه  المح�طون 
حاد   � المتأ�� �عت��  أن  وري  ال�� من  فل�س  نفسه، 

� المواقف االجتماع�ة،   التأتأة تأتأته مش�لة. 
 والشك ��

 � المشاعر والمواقف لدى من يتأ��

فرد   من  ا�  �ختلف كث�� التأتأة  عن  الشخص  انط�اع 
لدى   التأتأة  ترت�ط  وقد  �آلخر.  المتأتئ�� من  ال�ث�� 

� الثقة �النفس والخوف من  
�مشاعر من العار وتد��

 التحدث 

�الغة. مش�لة  ونها  �عت�� ال  اآلخر  ال�عض  أن   � ح�� �
��

� خاضوا غمار مالقاة سلب�ة ع� �د ال�ث�� من المتأتئ��
ات قد تصبح الحقا� جزءا� الخ�� � بهم. وهذه  المح�ط��

انط� الشك  من  يؤدي  قد  نفسه.  عن  الشخص  اع 
إ�   التحدث  مواقف  �ش��   � ن�� مق�� �دورهما  والعار 
التأتأة   إ�  أ�ضا�  تؤدي  وقد  المسموعة،  التأتأة  ز�ادة 

 . الخف�ة. وقد يتجنب الشخص �عض المواقف تماما�

أس�اب التأتأة

لها س�ب   التأتأة   إ� أن 
�
األ�حاث حال�ا �ش�� معظم 

  � � العضالت  أسا�� عص��
: تح�م الدماغ �� � بيولو��
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موجود   التأتأة  �دء  قا�ل�ة  �أن  قائم  واالعتقاد 
الوالدة. �ما �ش��   الطفل منذ  األ�حاث إ� أن  لدى 

ف�س�ة   �شدة:   �
ورا�� ن  وِّ

�
ُم� لها  %    60–50التأتأة 

من   األقل شخص  لديهم ع�   � المتأتئ�� جميع  من 
 . �  األ�ة أو ق��ب مقرب يتأ��

تتغ��   ما   
�
فغال�ا التأتأة   �

�� الطفل  �دء  �مجرد 
التأتأة من خالل تفاعل عدة عوامل. وُ�عت�� األهم

الل والمهارة  الشخص�ة  عادًة  ب�نها  غ��ة  من 
النف��   واإلجهاد  المفروضة  والمطالب 
الشائع مثً� أن   والدينام�ك�ة االجتماع�ة. فمن غ�� 
عندما   يتأتئون  التأتأة  قا�ل�ة  ذوي  األشخاص 
� المقام األول  

يتحدثون مع أنفسهم. وت�شأ التأتأة ��
مع   والتفاعل  الحوار  أثناء  أي  التواصل،  خالل 

�أ  يو��  وهذا  آخ��ن.  أشخاص  عدة  أو  ن  شخص 
أهم�ة   ذو   � المتأ�� مع  المحاور  أو  المستمع  تعامل 

� الغالب. 
�الغة ��

ت�دأ التأتأة؟م�� 

� سن   التأتأة ب��  �
�� أعوام.    5و  2ي�دأ األطفال عادًة 

م�كر �من   وقت   �
��  

�
أح�انا تظهر  التأتأة  أن    18إال 

 ت��� إ� سن ال�ل�غ. 
�
، وأح�انا  شهرا�

التأتأة؟ ما مدى ان�شار 

أن   إ�  التقديرات  من    5إ�    4�ش��  المائة   �
��

  �
وتخت�� طفولتهم.   �

�� التأتأة   �
�� ي�دأون  الس�ان 

حوا��   لدى  معالجة،    75التأتأة  �دون  المئة   �
��

حوا��   ي���  ومن    25ول�ن  يتأتئون.  المئة   �
��

� يتأتئون.   1المتوقع أن حوا��   � المائة من ال�الغ��
�� 



 التأتأة األساس�ة 
انقطاٌع   �أنها  للتأتأة  األساس�ة  األعراض  وصف  �مكن 
� ا�س�اب ال�الم. وتتكون االنقطاعات من أصوات أو  

��

مقاطع تتكرر وأصوات �الم ُتمد أو ُتحجب. هذه ��
�األعراض  

�� الطفل  ي�دأ  عندما  الظاهرة  األساس�ة 
 التأتأة. 

الثان��ة السلوك�ات 
ثان��ة   سلوك�ات  األساس�ة  التأتأة  إ�   

ً
إضافة ت�شأ 

مك�س�ة،   سلوك�ات  الثان��ة  والسلوك�ات   .
�
غال�ا

التأتأة   ترت�ط  األساس�ة.  التأتأة  خالف  ع� 
�مشاعر    � المتأتئ�� من  ل�ث��  �ال�س�ة  األساس�ة 

�شعر  وتجارب   ور�ما  الوقت.  مرور  مع  سلب�ة 
ي��د.   تدفق �المه �ما  أمل من عدم  �خي�ة  الطفل 
وذلك   مح�طه،  من  سلب�ة  �مالقاة  اصطدم  ور�ما 
وهذه   تنمر.  أو  �ال  ود  �� أو  شك  ش�ل  ع� 
لدى   ُتْوِجد تصورات سلب�ة  أن  ات من شأنها  الخ��
مح�ط   انط�اع   �

�� التأتأة  تأث��  عن ك�ف�ة  الشخص 
وو  عنه.  ��  الشخص  الثان��ة  السلوك�ات  ظ�فة 

تجنب   ع��  السلب�ة  المشاعر  من  الفرد  حما�ة 
انقطاع ا�س�اب ال�الم. و�ن أثمر السلوك عن األثر  
�االرت�اح،    

�
آن�ا يولد شورا�  ما   

�
غال�ا فإن هذا  المرجو 

وهو أمر �عزز من هذا السلوك. وقد �صبح السلوك  
� أن الشخص قد �كون  ، مما �ع��

�
 تدر�ج�ا

�
غ��  تلقائ�ا

  
�
واع� ع� لسلوكه. و�مجرد أن �ص�� السلوك تلقائ�ا

عادةً  �ان   صار  و�ن  ح��  منها،  التخلص   �صعب 

 مع   
�
� المنطبع لدى الشخص �قل غال�ا األثر اإل�جا��

 مرور الوقت. 
محاولة   الثان��ة  السلوك�ات  ع�  األمثلة  من 
أصوات   ب�ضافة  التأتأة  لحظة  من  الخروج  الطفل 

إ�ه، مم،     إضاف�ة مثل 
�
أح�انا جرا. وُ�ستخدم  وهلم 
  
ً
وس�لة الحر�ات  من  ها  وغ�� واإل�ماءات  الغمزات 
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للم��
. مثً� من  
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��لمة معينة.  طرار للتلفظ االض
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 وهذا ما �س� �التأتأة الخف�ة. 
تكون   أن  وري  ال�� من  فل�س  أخرى،  و�ع�ارة 
ارت�اط م�ا��   المشا�ل المنط�عة لدى الشخص ذات 
تكون   وقد  مسموعة.  تأتأة  من  للشخص  ما  �مقدار 

الخف� و�ن �ان  التأتأة  ح��  للشخص،  ة  مش�لة كب�� ة 
الوقت   �

و�� تأتأة.  أي  �الحظون  ال  �ه  المح�طون 
حاد   � المتأ�� �عت��  أن  وري  ال�� من  فل�س  نفسه، 

� المواقف االجتماع�ة،   التأتأة تأتأته مش�لة. 
 والشك ��

 � المشاعر والمواقف لدى من يتأ��

فرد   من  ا�  �ختلف كث�� التأتأة  عن  الشخص  انط�اع 
لدى   التأتأة  ترت�ط  وقد  �آلخر.  المتأتئ�� من  ال�ث�� 

� الثقة �النفس والخوف من  
�مشاعر من العار وتد��

 التحدث 

�الغة. مش�لة  ونها  �عت�� ال  اآلخر  ال�عض  أن   � ح�� �
��

� خاضوا غمار مالقاة سلب�ة ع� �د ال�ث�� من المتأتئ��
ات قد تصبح الحقا� جزءا� الخ�� � بهم. وهذه  المح�ط��

انط� الشك  من  يؤدي  قد  نفسه.  عن  الشخص  اع 
إ�   التحدث  مواقف  �ش��   � ن�� مق�� �دورهما  والعار 
التأتأة   إ�  أ�ضا�  تؤدي  وقد  المسموعة،  التأتأة  ز�ادة 

 . الخف�ة. وقد يتجنب الشخص �عض المواقف تماما�

أس�اب التأتأة

لها س�ب   التأتأة   إ� أن 
�
األ�حاث حال�ا �ش�� معظم 

  � � العضالت  أسا�� عص��
: تح�م الدماغ �� � بيولو��

من  أ���  �قدر  ي�سم  التحدث  عند  المستخدمة 
هم.   �غ��

ً
� مقارنة عدم االستقرار لدى المتأتئ��
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ما �� التأتأة؟

مع   تماما�  يتطابق  للتأتأة  تع��ف  منح  الصعب  من 
مظاهر    �

�� تتج�  فالتأتأة  التأتأة.  عن  الفرد  انط�اع 
األعراض    � ب�� والتناغم  األشخاص.  �اختالف  مختلفة 
والوضع   والعواطف  والخواطر  ات  والخ�� األساس�ة 

أمور   الشخص  ومح�ط   � عن  المع��� فضً�  معقدة. 
الوقت   مرور  مع  تتغ��  التأتأة  مدى    –أن  ع�  سواء 

ب��اين  التأتأة   � تتم�� . �ما  القص�� المدى  وع�  الح�اة 
ات التأتأة   كب�� ع� الصع�د الفردي. فمثً� قد ت�بع ف��
ات ش�ه خال�ة من التأتأة. ومن الشائع أ�ضا�  الحادة ف��

 � � الشخص  أن تكون التأتأة مرت�طا� �موقف مع��  فيتأ��

من   أقل   � يتأ�� أنه   � ح��  �
�� الحاالت،  �عض   �

�� أ��� 
� حاالت أخرى. ونحن نحاول أخذ هذا  

ذلك �كث�� ��
� االعت�ار عند وصفنا للتأتأة. 

 التعق�د ��

 ا�س�اب ال�الم
من المهم للتمكن من وصف التأتأة التطرق أوً� إ�  
ال�الم   ا�س�اب   � �ع�� ال�الم.  ا�س�اب  آخر:  مفهوم 

ُي�تج  أن   أو  ال�الم  تردد  أو  جهد  و�دون   
�
متدفقا

ينعمون   أصً�،  وجدوا  إن  الناس،  من  قلة  انقطاع. 
ب�س�ة   ال�الم  �ا�س�اب  العم��  الواقع   �

��100    .%
واالنقطاع   دد  وال�� الجهد  من   � مع�� قدر  فوجود 
و����   العظ�.  الغالب�ة  حد�ث  من  طب���  جزء 

 لوصف التأتأة. ا�س�اب ال�الم مع ذلك أمرا� مرك
�
��ا
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مقدمة

انط�اع    �
�� سل�ا�  تؤثر  فقد  آلخر.  شخص  من  �التأتأة  الناس  إحساس  �ختلف 

الشخص عن نفسه وعالقاته ونتائج دراسته. �ما قد تكون عامً� �قوي الشخص  

��ادون �الحظون   � ال  المتأتئ�� الناس. و�عض  اختالفات  التواضع وتفهم  و�منحه 

قادرون   �شأته  ة  ف�� خالل  �الطفل   � المح�ط�� األشخاص  �أن  علما�   . إطالقا� ذلك 

ال�شجيع   مثً�  خالل  من  لذاته.  تقديرە  تقدم  ل�شك�ل ك�ف�ة  ال�ث��  عمل  ع� 

�ما أنك بوصفتك معلما�    والتفهم، ومن خالل مساعدته ع� اجت�از ما هو صعب. 

� صورة التالم�ذ الذات�ة ونظرتهم  
. فتعاملك قد يؤثر �� � مهم جدا� لألطفال المتأتئ��

� �الزمهم مدى الح�اة. ونأمل أن �عين�م هذا ال�ت�ب.  إ� التأتأة ع� نحو إ�جا��
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