
االطفل وواالتأتأةة  
 

هھھھدفف هھھھذاا االمنشورر هھھھو ططمأنة أأهھھھل وومحيیط االطفل االذيي يیعاني من االتأتأةة. يیهھدفف االى إإعطاء معلوماتت 
عن سبل االتعامل مع االموضوعع ووفهھم ماهھھھيیة االتأتأةة. ووذذلك ألنن معرفتهھا تؤدديي االى عدمم تطّوررهھھھا لدىى 

االطفل.  
 

االخطوطط االعريیضة:  
 

. االتأتأةة1  
االتأتأةة؟. لماذذاا يیعاني ااألططفالل من 2  
. ماذذاا يیشعر االطفل االّذيي يیعاني من االتأتأةة؟3  
ة االتكلّم معهھ عن االتأتأةة.. أأهھھھميیّ 4  
أأهھھھميیّة االوقايیة.. 5  
. كيیفيیّة مساعدةة ططفلكم.6  
. تغيیيیر ططريیقة تعامل االمحيیط مع ووضع ططفلكم.7  
. أأمثلة عن تصّرفاتت يیمكن ااعتماددهھھھا في موااقف من االحيیاةة االيیوميیّة.8  

 
مفيیدةة.االخاتمة وومرجعيیّاتت   

 
. االتأتأةة:1  

 
" Association Parole Bégaiementلموقف االرسمّي للراابطة ". إإنهّھ اااالتأتأةة هھھھي "إإعاقة"

)APB ما في حالة من ااإلعاقة. هھھھذاا  أأنن االتأتأةة).  هھھھذهه ااألخيیرةة تعتبر ً يیمكنهھا ووضع االشخص نوعا
ً االتعبيیر٬، يیشكل عائقاالذيي يیؤثر بشكٍل أأساسي على قدررةة ااإلنسانن في ااإلضطراابب في االتّوااصل٬،  أأمامم  ا

االتي تنتج عن هھھھذهه ااإلعاقة٬، ال توااززيي االّصعوباتت في االتعبيیر بحد  يیاررااتت االشخص في االحيیاةة. االمعاناةةخ
ذذااتهھا.  

عند االتوااصل مع غيیرهھھھم٬، يیزيید من هھھھذهه  لّذيین يیعانونن من االتأتأةة ووشعوررهھھھمما يیعيیشهھ ااألشخاصص اا
االمعاناةة.  

 
حالل ووجدتت لدىى ااألشخاصص االبالغيین٬، حاالتت االتأتأةة االشديیدةة٬، هھھھي حاالتت ناددررةة لدىى االطفل. لكنهّھا في 

ً كبيیرااً وومصدررااً لمعاناةة نفسيیّة كبيیرةة. يیتعلّق ااألمر٬، حسب ااإلحصائاتت ووجميیع  هھھھي تشّكل عائقا
االدررااساتت٬، بأشخاصص ذذااتت ذذكاء ططبيیعي٬، بغّض االنظر عن شخصيیّتهھم.  

 
ووتكونن بأغلب ااألووقاتت متعلّقة باززدديیادد االتأتأةة بأنهھا سلسلة حوااددثث يیتعّرضض لهھا االكالمم٬، يیمكننا أأنن نصف 

تمديید ااألصوااتت٬،  ألصوااتت أأوو مقاططع من االكلماتت٬،االتشنّج مّما يیؤدديي االى إإفسادد ططالقة االتعبيیر: تكراارر اا
يیمكنهھا أأنن تتراافق أأيیضاً مع حركاتت ال إإرراادديیّة: ووميیض االعيینيین٬، حركاتت في االرأأسس...  

 
!على ااألقّل شخصانن من أأجل االتأتأةةأأنن يیكونن هھھھناكك يیجب وولكن   

دىى االقرااءةة أأوو االتمثيیل ووأأبدااً لدىى االغناء.لتباددلل االكالمم مع االغيیر ووناددررااً  إإنهھا تحدثث في حاالتت  



ال تحدثث االتأتأةة عندما نتكلّم مع أأنفسنا.  
 

* كيیف تحدثث االتأتأةة؟  
 

وواالحركاتت االمراافقة لهھا) ووبسلوكك مخفي (االخجل٬، االتأتأةة تتمثّل بظوااهھھھر مسموعة وومرئيیّة (االتأتأةة 
ااإلحباطط٬، االغضب٬، االتجنّب...).  

يیمكننا االقولل أأنن االطفل يیعاني من االتأتأةة حيین نالحظ عالمة أأوو أأكثر من هھھھذهه االعالماتت:  

- عندما نشعر أأنهھ يیبذلل جهھدااً كبيیرااً للتكلّم.   
- عندما يیستسلم ووال يیكمل كالمهھ.   
- عندما يیعيید أأوو يیمددد أأصوااتاً بتوتر.   
- عندما ال يینظر االى االشخص االذيي يیخاططبهھ.   

 
ب االطفل االلغة وواالكالمم. في حالل لم سسنوااتت٬، أأيي عندما يیكت 4وو 2ر االتأتأةة في معظم ااألحيیانن بيین هھتظ

أأططفالل يیعانونن من االتأتأةة سيیظّل يیعاني منهھا في سّن االرشد. 4تتخذ االتداابيیر االالززمة٬، ووااحد على   
إإنّن تطّورر االدررااساتت االعلميیّة في هھھھذاا االمجالل ال تساعدنا على معرفة من هھھھو االولد االمعّرضض لهھذاا 

االخطر.   
 

لهھذاا االسبب٬، يیجب االتدّخل بشكل سريیع وومبكر.  
كّل وولد يیعاني من االتأتأةة مختلف عن ااآلخر.  

إإنّن شّدةة االتأتأةة تختلف بيین ااألططفالل٬، كذلك تفاعلهھا مع االولد وومع محيیطهھ.  
بشكل كبيیر حسب االمحاوورريین ووحسب ااألووقاتت يیوميیّاً. هھھھي تختلف  

لكن حيین يیعاني وولد من االتأتأةة وويیعالج سريیعا٬ً، فهھو يیحظى بفرصة عدمم تطّورر ااإلضطراابب.  
 

* أأبعادد االتأتأةة:  
 

ً االى عزلل ااألشخاصص االّذيین يیعانونن منهھ. فعليیهھم أأنن يیتغلّبواا  هھھھذاا ااإلضطراابب في االتوااصل يیؤدديي غالبا
ً جهھل محيیطهھم لهھذاا على االخجل ووضعف االثقة  بالنفس وواالخوفف من االتعبيیر. يیوااجهھونن أأيیضا

ااإلضطراابب ووسخريیّتهھم ووفي بعض ااألحيیانن قلّة ااإلحتراامم.  
 

* ووضع االتأتأةة في فرنسا:  
 

االتأتأةة هھھھي حالة منتشرةة عالميیّاً.  
شخص. 650000ما يیوااززيي  ٬، أأيي% من االسكانن يیعانونن من االتأتأةة1 في فرنسا٬،  

االذكورر مقابل أأنثى.من  3االتأتأةة تحدثث لدىى   
كّل االطبقاتت ااإلجتماعيیّة االثقافيیّة معّدةة لهھذاا ااإلضطراابب.  

 
 
 



لماذذاا يیعاني االطفل من االتأتأةة؟ .2  
 

ال نتكلّم لدىى االطفل عن سبٍب ووااحٍد إإنما عن عّدةة عواامل:  
 

االعواامل االمهھيیّئة: *   

- هھھھو ثالثث مّرااتت أأكبر من أأنن االوررااثة: إإنّن خطر إإنجابب ططفل يیعاني من االتأتأةة عندما نعاني منهھا أأيیضاً  
يیكونن ااألهھھھل ال يیعانونن من االتأتأةة؛  

- االمعاناتت االنفسيیّة في االطفولة؛   

- % من االحاالتت٬، تكونن االتأتأةة مرتبطة بتأخر لغويي.40االصعوباتت في ااكتسابب االلغة: في    

 

االعواامل االمحفّزةة:*   

تغيیيیر مكانن االسكن •  

ووالددةة ططفل أأصغر •  

صعوباتت ااجتماعيیّة •  

تفّكك •  

تغيیيیر مربيیّة •  

سرعة االنمط االيیومي •  

االصرااعاتت •  

فترااتت من االبطالة •  

ضيیاعع / ااررتباكك •  

االحداادد وواالحزنن •  

خساررةة حيیواانن أأليیف •  

قلّة توفر ااألهھھھل •  

ذذنناالتهھابب ااأل •  

فترةة عصيیبة٬، حوااددثث صحيیّة٬، ددخولل ب(بناء منزلل٬، مروورر أأحد ااألخوةة  جميیع أأنوااعع االتوتر •
ااألقرباء...)االمستشفى٬، مرضض أأحد   

 



اامل االمساهھھھمة في ااستمراارر االتأتأةة:االعو*   

- بهھدفف االتكلّم بطريیقة جيیّدةة. االجهھد االذيي يیطلبهھ االمحيیط من االطفل أأوو االطفل من نفسهھ   

- تطلّباتت االتربويیّة االمفرططة أأوو غيیر االمناسبة لعمر االولد؛ مثل تعلّم االنظافة وواالترتيیب وواالتهھذيیبماال   

- إإنكارر االتأتأةة   

- رردّدااتت فعل االطفل إإززااء صعوباتهھ   

- موااقف ااألشخاصص في محيیطهھ: شفهھيیًّا أأوو غيیر شفهھيیًّا   

- رردّدااتت فعل االطفل إإززااء موااقف محيیطهھ   

- توااصل عائلي محدوودد   

- إإيیقاعاتت ززمنيیّة صاررمة   

 

لكّن سبباً ووااحدااً ال يیكفي لكي تظهھر االتأتأةة.  

 
. ماذذاا يیشعر االطفل االذيي يیعاني من االتأتأةة؟3  

 
لمشي اابرغبة منهھ لفهھم ااآلخريین ووجعلهھم يیفهھمونهھ٬، بطريیقة ططبيیعيیّة٬، كما تعلّم  االكالمم االولديیكتسب 

!قدميیهھليیخطو إإليیكم٬، ددوونن االنظر االى   
يیشعر بأنن ااآلخريین ال يیفهھمونهھ.وواالحالل أأنن االولد االذيي يیعاني من االتأتأةة يیوااجهھ االتهھّكم وو  

ووغالباً ما ااقتنع أأنن ما يیفعلهھ سوء.  
ً أأنهھ  سيء" كما نقولل أأنهھ "يیتكلّم بشكل جيید"٬، وونعني بذلك أأنهھ يیعاني من  ل"يیتكلّم بشكأأال نقولل أأحيیانا
االتأتأةة أأوو ال يیعاني؟  

االتعبيیر عن نفسهھ. ووقد تتعددد رردّدااتت فعلهھ من االغضب ووااإلنطوااء وواالبكاء  تهھفهھو مرتبك من عدمم ااستطاع
االى "االتقلّباتت".  

فعندما يیتعثّر بالكالمم أأوو يیحّرفف كلمة ما٬، يیجّي. يیفقد االولد االذيي يیعاني من االتأتأةة االثقة بنفسهھ بشكل تدرر
يیشعر بالفشل أأوو بالضعف.  

تتعب االتأتأةة االولد ووأأهھھھلهھ ووتثيیر قلقهھم.  
قد يیمّر االولد االذيي يیعاني من االتأتأةة بفترااتت ططويیلة من االضعف االفكريي وواالجسديي وواالنفسي.  

قد تؤدديي االتأتأةة االى ااإلحباطط ووأأحيیاناً االى االتوّحد وواالقلق.  
 
 
 
 
 



أأهھھھميیّة االتكلّم معهھ عن االتأتأةة.. 4  
 

االتحدثث مع وولدكك عن االتأتأةة االتي يیعاني منهھا مهھّم للغايیة. وومن االمهھّم أأيیضاً أأنن تقولي لهھ أأنك تعرفيین أأنهھ 
ً حيین تسمعيینهھ يیتكلّم قلق أأوو حزيین أأوو يیعاني من االصعوباتت.  ووال تتردددديي بالمقابل أأنن تقولي لهھ أأيیضا

أأنن دهه جّدااً في االتغلب على االخوفف من فتسميیة االتأتأةة وواالتكلّم معهھ عنهھا بطريیقة منفتحة سيیساع ".رروويیدااً "
يیرااهه ااآلخريین غيیر كفؤ أأوو ضعيیف ااإلددررااكك...  

وومن ااألساسي عدمم االتحظيیر عبر مؤاامرةة االتزاامم االصمت عن موضوعع االتأتأةة.  
 

. أأهھھھميیّة االوقايیة.5   
 

 2تبدأأ من عمر ووتأتي بفعاليیّة كبرىى  معالجة ووقائيیّة ووااحدةة للنطقااإلختبارر االكليینيیكي يیسلّط االضوء على 
بالتاتأةة. االذيین يیبدأأووننلألططفالل   

فيیسمح لكم هھھھذاا االعالجج٬، أأنتم ااألهھھھل٬، ووبالعكس٬، كلّما "تعلّم" االولد االتأتأةة٬، كلّما ززااددتت صعوبة االعالجج. 
ووهھھھذاا لستة قدررااتهھ االرااهھھھنة. بالتجاووبب بطريیقة مالئمة لتأتأةة وولدكم ووبتحكيیم مستويیاتت متطلباتكم بحسب 

أأشهھر على ااألقل.  
 

باتت االعامل االوررااثي معترفاً بهھ٬، ااالّ أأنهّھ ليیس بقضاء ووقدرر!  
عددد ااألشخاصص االّذيین يیعانونن من االتأتأةة.في االوقايیة االى اانخفاضض ملحوظظ  ههسيیؤدديي تعميیم هھھھذ  

االتأتأةة مزمنة حيین ٬، في االوااقع٬، تصبح . في غايیة االضرووررةةفي جميیح ااألحواالل٬، تعّد االمعالجة االباكرةة 
يیبدأأ االولد بالصرااعع مع االكالمم ووببذلل االجهھودد للتكلم بأفضل ططريیقة ممكنة ووبتجنب االموااقف أأوو االكلماتت؛ 

أأوو حيین يیعدلل عن االكالمم.  
 

من ثّم٬، سيیتمكّن االولد من االتغلّب٬،  فلتكن أأوولى أأوولويیّاتت محيیط االولد أأنن يیتخلّص هھھھذاا ااألخيیر من االتأتأةة.
صعوباتهھ ااألخرىى٬، في حالل ووجدتت.٬، على رععبشكل أأسرربما   

 
. كيیفيیّة مساعدةة ططفلكم:6  

 
يید  ةوواالحالل أأنّن ااألبحاثث قد أأظظهھرتت أأنن ليیس لهھم أأيیغالباً ما يیشعر ااألهھھھل بشّدةة االذنب حيیالل تأتأةة وولدهھھھم. 

أأنتم تعزززوونن لقد أأكدتت هھھھذهه ااألبحاثث أأنهھ عبر االتدّخل االمبكر في محيیطهھ٬، بالعكس٬، في هھھھذهه االمسألة. 
بشكل تامّم. ٬،شفائهھااألهھھھل   

 
حاوورروواا بفعاليیّة:*   

 
- إإصغواا فعالً االى ما يیقولهھ وولدكم ووااهھھھتّمواا قبل كّل شيء االى ما يیقصدهه ووما يیفّكر بهھ.   
- عند تعثّر وولدكم. ٬،جملة مالأأوو نهھايیة  أأظظهھروواا ااهھھھتمامكم ووال تترددددوواا في ااقترااحح كلمة   
- ) يیتصاعد االصوتت( يیخطر إإليیكم بحسب االسيیاقق٬، من خاللل جملة ااستفاميیّةااقترحواا ما  

وواانتظروواا االجواابب االذيي يیؤّكدهھھھا لكي تفهھمواا فعالً ما االذيي يیريید قولهھ.  
- أأعيیدوواا صيیاغة فكرتهھ: "أأليیس هھھھذاا ما تريید أأنن تقولهھ لي؟" لكي يیشعر وولدكم أأنكم تفهھمونهھ.  

ووبهھذهه االطريیقة٬، ستسمحونن لهھ باستعاددةة االثقة بنفسهھ لمتابعة فكرتهھ.  



- بقولهھ٬، بالتخلّي عن االتعبيیر شجعوهه ليیقولل كّل ما يیريید قولهھ حتى االنهھايیة٬، ددوونن االسماحح لهھ  
على سبيیل االمثالل٬، "ال٬، ال شيء" أأوو "لقد نسيیت".  

 
حركة:* من خاللل اال  

 
-  ططمأنتهھكتفهھ أأوو يیدهه بمودّدةة٬، بهھدفف  توجيیهھ نظرهه إإليیكم من خاللل مالمسة ووجهھهھ أأوويیمكنكم  

وومراافقتهھ في هھھھذهه االمرحلة االصعبة٬، ددوونن االطلب منهھ مباشرةة أأنن يینظر إإليیكم.  
- في جميیع ااألحواالل٬، عزززوواا االتوااصل غيیر االشفهھي.   
- تصّرفواا بشكل عفويي ووططبيیعي كما كنتم تفعلونن عندما كانن صغيیرااً ووال يیجيید االكالمم بعد.   

 
* من خاللل ططريیقة االحواارر:  

 
- في آآنن ووااحد ووال تكرررووهه بنفس االصيیغة ووبشكل ااحرصواا على عدمم ططرحح أأكثر من سؤاالل  

سريیع.  
- .ىىتلوىى ااآلخر ةةال يیجوزز لألمم أأوو ااألبب أأنن يیعيیداا تكراارر االجمل ذذااتهھا االوااحد   
- إإططرحواا أأسئلة محدددةة.   
- ليیتمكن من االكالمم. ضغطااعطوهه االوقت لإلجابة. فالولد بحاجة لعدمم االشعورر بال   
- إإسمعواا االجواابب!   
- للتسهھيیل لهھ.قللواا من عددد ااإلقترااحاتت    
- إإحذرروواا تغيیيیر االموااضيیع بشكل سريیع.    
- عند تعثّرهه أأوو تحريیفهھ لكلمة ما٬، ليیس من االضروورريي أأنن تطلبواا منهھ تكرااررهھھھا: يیكفي أأنن  

 وويیعطيیهھ مجابي٬، فهھذاا يیظهھر لهھ أأنكم فهھمتيیإإتصححوهه بقولكم االكلمة أأوو االعباررةة االصحيیحة بشكل 
نموذذجاً عن االلفظ لإلررتكازز عليیهھ.  

- أأنكم لم تفهھمواا لجعلهھ يینطق بشكل أأفضل٬، في حالل فهھمتم ما يیقولل.ال تّدعواا    
- إإذذاا بدأأ بالتكلّم كاألططفالل٬، قد تكونن هھھھذهه مرحلة اانتقاليیّة وومع ذذلك ضروورريیّة.   
- بنعومة.  يیجب أأنن تنتبهھواا االى ما يیقولهھ االولد٬، ووال االى كيیف يیقولهھ. تكلّمواا معهھ بحنانن أأوو 

بنمط بطيء ووتوقف متكررر. ااستخدمي جمالً قصيیرةة ووموسيیقيیّة ااإليیقاعع٬،  
فيیما أأنهھ يیفهھم االجمل االطويیلة٬، لكنهھ بحاجة االى سماعع جمل بسيیطة ووقصيیرةة.  

 
االسمع: من خاللل*   

 
- م ستصغونن إإليیهھ كهھ اانتباهھھھكم بالكامل٬، قولواا لهھ أأنإإذذاا كنتم مشغوليین ووغيیر قاددرريین على منح 

حالل اانتهھائكم وو... تذكروواا االقيیامم بذلك.  
- ووحتى االنهھايیة٬، حتى وولو فهھمتم ما يیقولل. اايیةأأنكم تصغونن إإليیهھ فعالً منذ االبد أأظظهھروواا لهھ   
- من االمهھّم لهھ وولكم أأنن تتأكدوواا بأنكم فهھمتم بالفعل ما يیريید قولهھ لكم.   
- ااقتربواا منهھ عند االتحدثث إإليیهھ ووال تناددووهه من أأوولل االمنزلل االى آآخرهه.   
- لفهھمكم.وو اعكمتأّكدوواا بأنهھ لن يیبذلل جهھدااً لسم   

 
 



من خاللل ااستخداامم االوقت لصالحكم:*   
 

- صيیغة االفعل االماضي بكثرةة مع وولدكم.ااستخدمواا    
- عبر االتوقف كثيیرااً حيین تتكلمونن٬، فتتركونن بذلك  ااسمحواا لهھ بأنن "يیكررر وويیسّجل" كالمكم 

كالمهھ يیصديي فيیكم وواالعكس صحيیح.  
- "فقّاعاتت من من االضروورريي معرفة إإيیجادد أأووقاتت من االتفّرغغ االحقيیقي وواالكامل من خاللل  

االوقت" صغيیرةة. ووتشّكل هھھھذهه االلحظاتت االوقت االمثالي لقرااءةة كتابب أأوو صنع لعبة أأوو تحضيیر 
قالب حلوىى أأوو حتى مشاهھھھدةة االرسومم االمتحّركة معاً أأوو رركوبب االكّرااجة أأوو االرسم أأوو االتلويین أأوو 

 سروورر تدوورر حولل االلحظاتتإإحذرروواا االدررسس معهھ٬، فهھذهه  ناالداللل أأوو االتحدثث قليیالً إإذذاا أأرراادد. وولك
االوقت معهھ.مشارركة   

- لقد في حيیاتكم االيیوميیّة.  ووااإلررهھھھاققوواالتعب االشديید  حاوولواا االتخفيیض من مصاددرر ااإلثاررةة 
ووااإلثاررةة الحظتم بالتأكيید أأنن االتعب (االعوددةة االمتأخرةة في عطلة ااألسبوعع ووكثرةة االنشاططاتت) 

ّدمم وولدكك. يیجب إإذذاا (االتلفازز ووكثرةة االزاائريین في االمنزلل)٬، باإلضافة االى ااألحاسيیس٬، يیعيیقونن تق
فليیكن نمط االمنزلل كما يینبغي٬، مع االتقليیل من أأنن تحرصي على ررااحتهھ ططيیلة ااألشهھر االقاددمة. 

ة.زمنيیّ فبهھذهه االطريیقة٬، سيیشعر وولدكك أأقّل بالضغوططاتت االمصاددرر ااإلثاررةة.   
- ااسعواا االى االتخفيیف من ووااجباتهھ االيیوميیّة. وورربما من ووااجباتكم أأيیضاً!   
- االشفهھيیّة االتي تضع االولد تحت االضغوططاتت االزمنيیّة٬، مثل "بسرعة٬،  تخلّواا عن جميیع ااألوواامر 

بسرعة٬، سوفف نتأخر! أأَسِرعع!...".  
- ليیبحث وويیتلّمس بنفسهھ... ددوونن إإعطائهھ االحلولل أأوو ليیختبر بنفسهھ ووليیخطىء وواامنحوهه االوقت  

االتسّرعع بالقيیامم باألشيیاء بدالً منهھ.  
 

* من خاللل إإحتراامم االقوااعد:  
 

- أأيي يیتكلّم لمجّردد االتكلّم٬، ددوونن أأنن يیأخذ ااهھھھتماماتت ااآلخريین بعيین ااإلعتبارر٬،  وولدكمإإذذاا ووجدتم  
َخبطَ َعْشوااء٬، نَبهّھوهه بلطافة!  

- ال تقاططعواا وولدكم أأبدااً إلكمالل االكالمم نيیابة عنهھ. إإذذاا شعرتم أأنهھ يیوااجهھ صعوبة في االكالمم٬،  
ً ااقترحواا عليیهھ  ً قريیبا  هھھھاددئةبطريیقة ٬، ووذذلك هھيي تعتقدوونن أأنهھ يیريید قولذلك االذذمن  كالما
ووااستفهھاميیّة.  

- منكم االحفاظظ على االتوااصل االنظريي من لّب كة تتطااتتشارركواا االحديیث. ووهھھھذهه االشر يیجب أأنن 
خاللل أأنن تكونواا على مستوااهه االجسديي٬، فتكونن عيیونكم بمستوىى عيیونهھ ووتكونونن هھھھاددئيین.  

 
من خاللل سلوكك إإيیجابّي: *  

 
- .ماامدحواا وولدكم بقدرر ااستطاعتك   
- يیكونن ااإلحباطط بادديیاً عليیهھ جرااء عدمم تمّكنهھ من االتعبيیر بطريیقة جارريیة ووسهھلة. ررااضوهه عندما  

أأعرفف أأنهھ من االصعب عليیك االيیومم أأنن تتكلّم عّما تريید٬، وولكن ال تقلق٬، أأنا هھھھنا٬، قولواا لهھ مثالً "
أأنا أأسمعك".  

- ططمئنوهه ووأأّكدوواا لهھ أأنهھ سيیتغلّب على االتأتأةة.   



- االدعم  كلّ  إلعطائهھ أأساسييء يیحبهّھ. ووهھھھذاا شّجعوهه وواافرحواا عندما يینجح بالقيیامم بش 
االضروورريي.  

- ااستبدلواا االصيیغ االسلبيیّة للتنبيیهھ بصيیغ أأكثر إإيیجابيیّة٬، مثل "إإنتبهھ٬، سوفف تقع!" االتي تستبدلل بـ   
اانظر االى االصخورر جيیّداا٬ً، فهھي ززلقة!"."  

 
من خاللل متطلّباتت مالئمة:*   

 
- االسريیر ووااإلبهھامم... تقبّلواا االرجعة االمحتملة االى االرّضاعة وواالتبّولل في   
- تأّكدوواا من أأنكم ال تتوقعونن  كونواا ووااقعيیيین في ما يیتعلّق باألهھھھداافف االتعليیميیّة االمالئمة لعمرهه. 

من حيیث سالمة االنطق أأوو من االنوااحي ااألخرىى (االترتيیب٬، االنظافة٬، االتهھذيیب  االكثيیر منهھ
وواالليیاقة...).  

- ساعدووهه كي ال يیتطلّب االكثيیر من نفسهھ في ما يیقومم بهھ.   
- ساعدووهه كي يیتقبّل ااألخطاء االتي يیقومم بهھا. فقولواا لهھ أأنن "االجميیع قد يیخطىء٬، فهھذاا ليیس  

فرصة!ما تتسنى لكم االمهھّماً". ووسلّطواا االضوء على أأخطائكم عند  
- االتزمواا بهھذهه ااإلررشاددااتت في أأعمالكم كأهھھھل.   

 
 كّل هھھھذهه ااإلررشاددااتت تقودد ااألهھھھل االى "تغيیيیرااتت صغيیرةة" المتناهھھھيیة. وومن خاللل هھھھذاا

أأنّن  أأيي أأبعد من االكلماتت٬، هھھھو فيیرىى ما االتغيیيیر في االسلوكك االعامم٬، يیبدأأ االولد بالتغيیّر.
ااآلخريین يیتصّرفونن بطريیقة مختلفة ألجلهھ٬، ووبأنن مكانتهھ في االعائلة تتغيیّر.  

 
أأشركواا االعائلة ووااألصدقاء في هھھھذهه االنهھج:*   

 
اوورريین فّعاليین:حعلّمواا كّل من هھھھو في محيیطهھ أأنن يیكونواا م  

 
- أأوو تكلّمواا لمساعدتهھ في صيیاغة فكرتهھ.ااسمحواا لهھ أأنن يیتكلّم ددوونن مقاططعتهھ؛    
- ً ووبحاجة للدعم رحلة من ااإلضطراابب. يیمّر االولد االذيي يیعاني من االتأتأةة بم  فيیصبح ضعيیفا

ووقد تكونن كافّة االتعليیقاتت بشأنن نطقهھ غيیر مرّحب بهھا. وواالتشجيیع بشكل خاصص.  
- يیجب أأنن تشرحواا لكبارر أأخوتهھ أأنن هھھھذاا االنهھج االذيي سوفف يیتّبع مع االولد ااألصغر هھھھو بسبب  

صعوبتهھ في االنطق٬، ووبالتالي هھھھو مهھّم جدااً. ووهھھھذاا االتوضيیح أأساسي لتجنّب االغيیرةة االتي قد 
يیسببهھا ااإلهھھھتمامم باألخخ ااألصغر أأوو ااألخت االصغرىى خاللل فترةة االضعف هھھھذهه.  

- صاخب وويیعّج باألشخاصص٬، من االمهھّم أأنن يیتمّكن كّل وولد من في منزلل  باإلضافة االى ذذلك٬، 
االتعبيیر عن نفسهھ. يیجب أأنن يیعرفف أأنن لهھ ددوورر للكالمم ووأأنهھ كذلك٬، يیجب أأنن يیستمع لكالمم 
ااآلخريین. يیجب على االولد٬، في آآنن ووااحد٬، أأنن يیتأكد أأنهھ سيیتكلّم ووأأنن يیعرفف متى يیتوقف عن 

االكالمم وويیصغي لآلخريین.  
- ّم ببطء. فالولد االذيي يیعاني من للتكعلى ااأأخوااتهھ٬، جديیهّھ...)  شّجعواا كّل محيیطهھ (أأخوتهھ٬،  

االتأتأةة يیتّخذ كالمكم ووكالمم ااآلخريین نموذذجاً لهھ.  
- أأنن تكونن االنشاططاتت مالئمة لعمرهه ووإإحساسهھ وواانفعاليیّتهھ ووااهھھھتماماتهھ٬، ددوونن إإحرصواا على  

حرقق االمرااحل.  
- !هھھھذهه ااإلررشاددااتتعن محيیطهھ  من في أأخبروواا كلّ    



االعائلة وواالمحيیط عامالً أأساسيیاً للحفاظظ على سهھولة االنطق لدىى االولد. يیشّكل إإشرااكك 
فدوورر فريیق االعمل هھھھذاا بغايیة ااألهھھھميیّة.  

 
االحاضنة وواالحضانة وواالمدررسة:*   

 
في تستطيیعونن أأنتم ااألهھھھل شرحح كّل ما تعرفونهھ عن االتأتأةة بشكل تامّم بهھدفف مساعدةة االمحيیط 

من خاللل إإررشاددااتكم وومعلوماتكم٬، ستتمكن االمعلّمة وواالحاضنة وواالمدرّرسة  .مراافقة ووددعم االولد
بدووررهھھھم من أأنن يیكونواا نموذذجاً عن االتكلّم رروويیدااً.  

 
- ً في االكالمم   من االحكمة االتأقلم مع ما يیريیحهھ في االتكلّم حيین يیريید االتعبيیر. ووإإشرااكهھ شفهھيیّا

االمروونة وواالدعم.كاآلخريین أأساسّي للغايیة عندما يیتراافق هھھھذاا ااإلشرااكك مع   
- إإشرحواا لألووالدد ااآلخريین في االصف عن ااإلهھھھتماماتت االخاّصة االتي يیجب ااتخاذذهھھھا مع هھھھذاا  

االولد٬، ووذذلك لتجنّب قلّة االفهھم أأوو االغيیرةة.  
- ووقد يیخبركم هھھھؤالء ااألشخاصص عن ااختالفاتت كلٍّ منهھم.   

 
.عيیبقى عليیكم٬، أأنتم ااألهھھھل٬، أأنن تنقلواا لمحيیط وولدكم كّل ااألسس لسلوكك م زٍّ  

 
:ططريیقة تعامل االمحيیط مع ووضع ططفلكم. تغيیيیر 7  

 
- االجهھودد االمبذوولة بهھدفف االتكلّم "بأفضل ططريیقة ممكنة" االى بذلل االجهھودد للنطق. هھھھذاا االسلوكك  توّجهھ 

يیعززز االتأتأةة.  
- تقودد االنصائح كـ "ااهھھھدأأ٬، تنفس٬، حّضر جملتك٬، خذ ووقتك٬، تكلم ببطء أأكثر٬، إإلفظ جيیّداا٬ً، فكّر جيیدااً بما  

٬، أأَسِرعع..." ألنن يیفّكر االولد أأنّن االنطق يیتطلّب جهھدااً كبيیراا٬ً، وونحن نعرفف لألسف أأنهھ كّل تريید أأنن تقولل
ما بذلل جهھدااً أأكبر٬، كّل ما عززز االتأتأةة أأكثر.  

- أأخطاء االنطق وواالتظاهھھھر بعدمم ووجوددهھھھا. تقضي االالمباالةة االخاططئة من قبل االمحيیط بعدمم ااإلنتباهه االى  
يیمكن أأنن يیؤدديي هھھھذاا االسلوكك االى توااصل غيیر متعلّق بالسيیاقق ووال يیأخد االمخاططب بعيین ااإلعتبارر. 

نابع ررغبة بعدمم االزيیاددةة من قلق االولد ووهھھھو في معظم ااألحيیانن  نابع منووبشكل متناقض٬، هھھھذاا االسلوكك 
مالئم  هھھھذاا االسلوكك االذيي يینصح بهھ ااألططباء بكثرةة لغايیة االيیومم هھھھو غيیرمن شعورر ططيیّب. لسوء االحظ٬ّ، 

ألنهھ سيیعززز لدىى االولد مهھاررةة "االتأتأةة".  
- ٬، بغالباً ما يینقطع االتوااصل االنظريي عند االتعثّر في االنطق. ووعندما يینظر االولد من جديید االى االمخاطط 

ااألحيیانن ااشاررااتت سلبيیّة ددوونن أأنن يیلحظ: ُعبوسس  ضووقد يیرسل لهھ في بع". بتعديیكونن هھھھذاا ااألخيیر قد "اا
ووكّل هھھھذاا ااإلشاررااتت تقنع االولد بسوء ما االحوااجب٬، تسريیع نمط االكالمم٬، مقاططعاتت في غيیر مكانهھا... 

يیقومم بهھ.   
- خاللل االحواارر٬، من االمستحسن اانتقاء مفرددااتت ووتركيیباتت للجمل بسيیطة وومالئمة.   
- سخريیة أأوو أأيیة معاملة سيیئة.من ااألساسي ااّال يیتقبّل محيیط االولد أأيیة    
- تعاملواا بطريیقة مالئمة مع لحظاتت االخيیبة وواالحزنن ووااإلحباطط االتي قد يیّمر فيیهھا االولد.ااصغواا وو   
- توااجهھواا اانتكاساتت. ووقد تتوصلواا أأوو ال لمعرفة أأسبابهھا. بجميیع ااألحواالل٬، خاللل هھھھذهه من االمحتمل أأنن  

ااألووقاتت٬، ططمئنوهه باستمراارر:  
لهھ عن أأنكم ووااثقيین بـ"شفائهھ".شّجعوهه من خاللل االتكراارر   •  



خصصواا بعض االوقت للتسليیة وواالمرحح معهھ.  • 
االطبيیب٬، في حالل كنتم قلقيین.ال تترددددوواا في تقديیم االموعد مع   • 

 
"االتوااصل االفعلي كنايیة عن ااإلصغاء وواالفهھم وومشارركة ااألفكارر ووااألحاسيیس"٬، بغض 

االنظر عن االطريیقة!  
 
 

في موااقف من االحيیاةة االيیوميیّة:ددهھھھا . أأمثلة عن تصّرفاتت يیمكن ااعتما8  
 

 ً أأبي أأوو أأمي يیقرأأوونن كتابا  
 

كّل يیومم٬، في ووقت من االتفّرغغ االفعلّي٬، يیقترحح ااألبب أأوو ااألمم٬، بالتدااوولل إإذذاا شائواا٬، قرااءةة كتابب مصّورر. 
وومن االممكن أأنن يیكونن ووقد يیكونن االخيیارر نفسهھ لمّدةة ططويیلة. وويینتقي االولد بنفسهھ االكتابب االذيي يیسّرهه٬، 

من االصورر. وويیبدأأ االولد حيیث يیريید٬، حتى أأنهھ يیستطيیع االبدء من االنهھايیة إإنن أأرراادد. ااً االكتابب مجّردد  
يیقّص االواالد ااألحدااثث بحسب االصوررةة ووهھھھو يیدلي بإصبعهھ. وويینتقي ااألهھھھل كلماتت سهھلة٬، ووإإنن ااستلزمم 

ً وونمط االكالمم بطيء ووجيیّد االلفظ. وويیجب وويیكونن ااألمر٬، يیمكن ااستعمالل كلماتت بسيیطة.  االصوتت ططبيیعيیّا
ئلة وويیجيیب ددوونن اانتظارر ااألجوبة. يیجب سلد على تخيیّل ما يیسمع. فيیطرحح ااألااإلعتبارر قدررةة االو أأخذ بعيین

يیمكنهھ أأنن يیستمتع فقط بالكلماتت وواالقّصة ووصوتت أأّمهھ أأوو أأبوهه. ااّال يیشعر االولد بأنهھ مرغم على االكالمم. 
ً أأنن يیلزمم وويیستطيیع االتعبيیر في أأيیة لحظة٬، ووحتى االمشارركة في بناء االقّصة إإذذاا أأرراادد. وويیمكنهھ  أأيیضا

االصمت.  
ووال تهھدفف قرااءةة االصورر االى تعلّم االمفرددااتت أأوو االقوااعد أأوو االلفظاتت االصحيیحة للكلماتت االمحّوررةة٬، بل 
االى تعزيیز قيیمة االتباددلل كوسيیلة للتوااصل وولإلستمتاعع بالوقت معاً من خاللل قرااءةة االقّصة أأوو ااإلستماعع 

إإليیهھا.  
 

أأّمي أأوو أأبي يیلعبانن على االسّجاددةة  
 

االوقت مع وولدكم ووقرااءةة االكتب كما في االمثل االسابق٬، أأوو للعب. يیمكن قضاء  
قبل االبدء٬، يیجب ططرحح بعض ااألسئلة:  

- هھھھل يیحّب االولد هھھھذهه االلعبة؟   
- هھھھل أأررغب أأنا في لعب هھھھذهه االلعبة؟ إإنن كنت ال أأررغب٬، سيیكونن االلعب مصطنعاً وومرغماً.   
- هھھھل االلعبة مالئمة لهھ؟   
- نظرااً لقدررااتهھ؟هھھھل ستستغرقق االلعبة كثيیرااً من االوقت    
- هھھھل االمكانن مناسب للعب؟ هھھھل يیشعر االولد بالرااحة؟   
- هھھھل نحن جالسيین على نفس االمستوىى؟   
- هھھھل يیشعر فعالً بوجودديي؟ (إإططفاء االتلفازز وواالراادديیو وواالجّواالل وواالحاسوبب...)   

ا االولد إإذذاا تمكنّا من ااإلجابة بطريیقة إإيیجابيیّة على كّل هھھھذهه ااألسئلة٬، لن يیبقى لنا سوىى االلعب ووأأنن يیوّجهھن
باقترااحاتهھ.  

ال٬، كيیمكن أأنن يیكشف ااألهھھھل بصوتت عالل عن خطوااتهھم في االلعبة٬، مثل "هھھھل سنلبسهھا هھھھذاا االفستانن؟ 
وويیجريي ذذلك ددوونن أأيیة مشارركة فعليیّة من قبل االولد.فهھو ضيیّق جدااً".   



وويیجب ااتّباعع االنهھج ذذااتهھ االمتّبع في قرااءةة االكتب االمصّوررةة.  
يیقلّد نمط كالمم أأبوهه أأوو أأّمهھ ووبالتالي يیتحسّن في االنطق.ووسرعانن ما سيیلحظ ااألهھھھل أأنّن االولد   

 
االخاتمة وومرجعيیّاتت مفيیدةة.  

 
سيیتمكن وولدكم من االتكلّم بطريیقة حّرةة ووعفويیّة بفضل االتباددلل وواالمناقشة وواالمشارركة وواالضحك االمفعميین 

االبالل. بالسروورر٬، من خاللل تشارركك شفهھّي ووغيیر شفهھّي أأيیضاً. ووستنعمونن أأنتم كذلك بالطمأنيینة ووررااحة  
 

ووإإنن ووااجهھتم أأنتم أأيیضا٬ً، سيیديي ووسيیدتي٬، هھھھذهه االمشكلة في فترةة معيیّنة من حيیاتكم٬، ووإإنن كنتم رربّما ال 
هھا٬، هھھھل غيیّر هھھھذاا االنهھج نظرتكم االى االتأتأةة؟نتزاالونن توااجهھو  

 
ووإإذذاا أأررددتم االحصولل على معلوماتت إإضافيیّة٬، االرجاء االتوجهھ االى:  

 
–جمعيیّة االكالمم  االتأتأةة   

200 11صص. بب.   
بوررغغ ال رريین 92 340  

0810 800 470ررقم أأززوورر:   
contact@begaiement.org عنواانن االكترووني:  

  www.begaiement.orgموقع االكترووني:
 

ASSOCIATION PAROLE – BEGAIEMENT  
BP 200 11  

92 340 Bourg La Reine  
N° azur : 0810 800 470  

 
ً لمنشوررااتت فراانسواا لو هھھھوشش ووآآنن مارريي سيیمونن للوقايیة من االتأتأةة لدىى  تّم تنفيیذ هھھھذاا االكتيیّب ووفقا
ااألووالدد. تصميیم كارريین هھھھرفيیو ووررووززليین سيینيیو (أأّمهھاتت أأططفالل عانواا من االتأتأةة) باإلضافة االى مارريي 

ي االعالجج االلغويي).شابيیر ووهھھھيیليین فيیداالل جيیروو (ااختصاصيیيین ف  
(ااختصاصيیيین في ررووززيي أأبو نصارر  ٬،نهھادد أأبو ملحم  ٬،(مترجم) االترجمة االى االعربيیة: مارريیا كادديي

االعالجج االلغويي).  
 
 
 
 
 
 


