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GUIDE TO
EARLY DETECTION OF:

The delay can involve 
language and speech 
changes in:

SPEECH AND LANGUAGE 
DELAYS

Words articulation: 
incomprehensible 
or abnormal word 
pronunciation  
Vocabulary: poor lexical 
level
Sentence construction: 
absence or poor utilization 
of articles, prepositions or 
other grammar structures.
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Speech disorders
Learning disorders
Developmental delays

This guide is intended to 
offer a brief introduction 
on some problems related 
to child development, 
facilitating identification 
of signals requiring a 
diagnostic and therapeutic 
examination.

The delay can be:
• “Simple”: not ascribable to any significant organic alteration 
in the neural central system, in the sensor-perceptive system, 
in the peripheral expression organs or to any socio-cultural 
or emotional-relational disorder. It can come to spontaneous 
resolution around the age of 5-8 years. Main problems 
are related to phonetic-phonologic development: dyslalias, 
labiopalatoschisis (a facial malformation, also known as cleft 
lip, an interruption of the upper lip and palate).

• “Secondary”: due to an organic damage to the Central 
neural system. Speech disability occurs together with other 
communication and general disability condition. Its evolution 
can lead to complete inability to speak or even to partial 
development, which will anyway hardly reach adult language 
capacity standards.

Suggestion
Besides and audiological, ophthalmic and orthodontic 
evaluation, specialist consultation may be extremely 
important, among these:

• Neuro-psychiatric consultation
• Psycho-pedagogical consultation
• Speech therapy consultation
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DYSLALIES
Dyslalies 
are speech 
articulation 
disorders whose 
origin can be:

WARNING SIGNS:
- Articulation distortions of children older than 6 years
- High speech speed of the child (and parent)
- Ostensible child’s behavioural immaturity

ATYPICAL SWALLOWING DYSLALIA
Dyslalia, i.e. a speech defect caused by the indivual’s inability to correctly 
articulate a range of phonemes, is often related to incorrect tongue 
positioning when speaking and swallowing. 

WARNING SIGNS:
• Dummy utilization after 2 years’ age;
• Abnormal space between upper and lower front teeth
• Teeth overcrowding
• Lateral jaw deviation
• Jaw or upper teeth arch protrusion
• Upper front teeth leaning on the bottom lip (while resting)
• Sialorrhea and/or mouth breathing overnight
• Wrong articulation  of some or all the following sounds S/CI/GI/SCI/Z 

Often such issues affect children who have been using dummy or baby bottle for a prolonged 
length of time.

Organic – due to anomalies in the phono-articulation 
organs, both inherited (pre-natal or genetic) and 
acquired (trauma or peripheral paralysis)

Functional – due to poor coordination of the 
movements involved in the phonemes’ expression

SUGGESTION
In case of perceived developmental delay, a speech 
therapy consultation can be useful

SUGGESTION
•  Prompt interruption of dummy and baby bottle utilization
• Speech therapy consultation to promptly start a myofunctional therapy
• Orthodontic consultation to evaluate risks of teeth malocclusion
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DYSPHONIA

Occurrence of voice misuse and abuse dysphonia is quite recurrent, causing voice to be more or less 
raucous, feeble and clear vocal and breathing fatigue while speaking.

Two scenarios are possible:

- Impulsive, nervous-aggressive children using their voice to impose themselves;

- Shy, unconfident children usually shouting to get attention.

In both cases, a vicious cycle is likely to be set in motion: children shout out to obtain something, and since 
this generally weakens voice, they tend to strain it even more. Voice misuse can produce nodules, polyps, 
cysts, oedema and flagosis (inflammation) of vocal chords. Usually, surgery is avoided, but consulting a 
specialist is highly recommended to contain the phenomena.

SUGGESTION
Prompt consultation of an Otolaryngology or a phonetic specialist (expert in 
prevention, diagnosis and treatment of most communication disorders)

Speech therapy consultation to start a training path aimed at inducing correct voice 
utilization.

Parents may get used to their child’s voice, 
and claim it to be “naturally” raucous, espe-
cially when the dysphonia has appeared 
during early childhood. In this case, the pae-
diatrician’s counsel can be of primary impor-
tance to persuade parents to take the pro-
blem into consideration, preventing it from 
becoming chronic.

WARNING SIGNS
The child’s voice appears weak, feeble or very raucous for a period longer than 
2 weeks.

Voice anomalies can have organic or functional 
origin, i.e. related to the voice functions.

Note
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STUTTERING

Stuttering can be characterized by verbal fluency interruptions, sounds repetitions, breath dysrhythmia 
and associated behaviors (uncontrolled mouth, face and body movements, unwillingness to speak etc.).

If the first stuttering episode occurs before 3 years of age, it could be sign of a Physiologic stuttering which 
falls within the overall speech development path.

SUGGESTION
• Speech therapy analysis;
• Psychological analysis (even for parents only, to have them benefiting from 

specialist counseling about suggested helpful behaviors )
• Urging parents to have their child undergoing early diagnosis whenever a 

number of warning signs are evident.

Team working between the speech thera-
pist and the psychologist is crucial, in order 
to avoid confusion and overlapping in their 
interventions, which should be focused on 
cognitive behavioral aspects.

WARNING SIGNS
• Stuttering is very noticeable, the child faces relevant difficulty while speaking
• The disorder is evident since more than 12-18 months
• Other family members are affected by speech impairment of the same kind.

Stuttering problems can arise at any age, 
their appearance can be gradual as well 
as sudden.

Note

The extent of the impairment can be more or less acute, regular and constant over time as well as 
fluctuating, even disappearing for some time to re-appear later on.

5



HEARING LOSS
Hearing loss (monolateral or bilateral) can be:

a) inherited – transmitted by the parents’ chromosomal makeup;

b) acquired – when the hearing impairment appears:

• over the antenatal period (viruses, infections, parasites, radiations, trauma, toxics);

• in the perinatal period (constitutional, socio-economic, gestational, causes; hypoxemia, 
hyperbilirubinemia, trauma, drugs);

• after birth: infections, viruses, toxic substances, trauma, flogosys.

SUGGESTION:
• prompt consultation of an Otolaryngology specialist;
• audiologic visit.

Frequent infections in the otolaryngo-
logy domain, especially otitis, would sug-
gest an audiological check-up to avoid 
chronic manifestations.

WARNING SIGNS
Different child behaviors from his 5th week to about 24 months can act as indicators 
of issues to be analyzed. Among these:

• no reaction to sounds, voices and music;
• laughing comes without sound;
• no interest in vocal contact with adults;
• interrupted lallation between 6th and 7th months, no emission of sounds when 

alone;
• not seeking attention through emission of sounds;
• no comprehension of negative orders;
• non-understandable pronunciation of first words.

At 2 years age:
• poor recognition of known sounds and voices;
• poor response and imitation when speaking with him lowering voice.

At 4 years age:
• misunderstanding of indications whenever the speaker’s mouth is not visible to him;
• reduced attention capacity when playing, listening to stories or music;
• tendency to avoid people/company.

Note
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DEVELOPMENTAL DISORDERS
CONCERNING SCHOOL ABILITIES
Learning disabilities and disorders can be classified as a wide set of syndromes; some among these specifically 
concern school skills as reading, writing and arithmetic. Such disorders can both involve all these skill fields 
or just a specific one.

Children experiencing this kind of difficulties often present similar characteristics, as:

• a relevant and continued impairment in the specific skills

• normal intellective capacity;

• normal educational opportunities;

• absence of sensorial deficits, neural damage or primary relation disorders.

SUGGESTION
Whenever a child’s parent or teacher should suspect a specific learning disorder 
related to school skills, it is important to proceed with a diagnostic examination 
with specific tests, consulting relevant specialist in the fields involved:
• Neuropsychiatrist;
• Psychologist;
• Speech therapist.

WARNING SIGNS
The reading dyslexia disorder is the most important dyslexia typology due to its frequency 
and displays a set of features which can be considered as warning signals:

• a developmental path characterized by slower acquisition of abilities connected to 
the first evolutionary steps (walking,  speaking);

• slow reading pace;
• recurrent reading mistakes (repetitions, omissions, inversions, substitutions of 

letters – p/b, f/v, d/t);
• difficulties in dealing with numbers and calculations;
• orthography difficulties in writing texts and slow-paced written elaboration;
• time-space management issues (objects positioning, environment description, date, 

birthdays and holidays definition);
• undefined lateralization functions.

Similar disorders can be identified in case of poor socio-cultural conditions or handicap; 
these are also specific disorders.
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ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY 
DISORDER (ADHD)

• Often the first signals of trouble are apparent around 3 years age with clear hyperactivity 
issues

• Starting Primary school often intensifies trouble, due to the requested compliance to 
rules and cognitive activity performance (a learning disorder is identified)

• Starting secondary school generally comes with a reduced hyperactivity, though focus 
and attention trouble persists.

SUGGESTION
• Neuropsychiatry
• Neuropsychology
• Psycho-pedagogy specialistic visits

WARNING SIGNALS
• Attention deficit : difficulties  in staying focused, especially in presence of 

distractions or exposition to more inputs at a time.
• Hyperactivity: continuous movement of hands and feet, trouble in being quiet when 

social circumstances require so, tendency to non stop talking and being constantly 
in motion

• Impulsivity: excessive impatience, difficulty in controlling reactions, superficial 
response to questions (especially from teachers)

The secondary difficulties a child can come across are represented by:
• behavioral difficulties: parents, teachers and siblings can unwittingly trigger 

dysfunctional reactions;
• difficulties in Interacting with other children-kids of the same age (non-respect of 

own turn, trouble with logic games, bullying attitude);
• poor emotional control capacity: anger, frustration, low self-confidence;
• disorganization and impulsiveness persists at adult age.

The ADHD has a neuro-biologic origin and affects the child’s capacity to 
control his behavior. It limits regular psychological development and hinders 
daily life activities.

EVOLUTION
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AUTISM SPECTRUM DISORDERS
Autism spectrum disorders entail a wide range of developmental disorders: social interaction, communication, 
interests, activities, (stereotyped and repetitive) with serious effects on social behavior and adaptation. It is 
often not easy to get a correct diagnosis before the age of three, or sometimes even before starting primary 
school. The possibility to have reliable diagnosis performed since 18 months was nonetheless demonstrated. 
Early diagnosis is crucial as it allows to promptly intervene on the disability element. The CHAT tool, provide 
in the following pages, is a particularly useful instrument to identify risks of autism.

SUGGESTION
The autism diagnosis should be advanced by the pediatrician and confirmed by 
specialists in the field, better if working in a multi-disciplinary team:

• Neuropsychiatrist
• Psychologist
• Paedagogist
• Speech therapist
• Psychomotor skills specialist

• Never underrate the family concerns about “stran-
ge” behaviours of their child.

• A screening to analyze the child’s social and 
communication development between 18 and 24 
months of age can be most useful.

WARNING SIGNS
• Hyperactivity 
• Attention deficit
• Tendency to be constantly in motion
• Muscles rigidity and tension
• Disinterested attitude towards any proposal or call (ex. Not turning towards somebody 

calling)
• Absence of social contact
• Frequent passivity
• Poor response to smiles and smirks
• Use of different fingers than the index one to point anything 
• Poor gesture imitation and reproduction

These factors can be detected since the first years of life even if any individual is highly 
different form the other. Poor importance is often attributed to such behaviors over 
the first months of life, since at least one third of children affected by autism disorders 
reaches without anomalies a number of development steps, as walking, between 1 and 
three years.

Note
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LA CHAT 

The checklist is an useful tool based on 9 Yes/No questions to be answered by parents and on 5 
topics to be analyzed by the pediatrician after observation of the child behavior in a given situation.

It is normally used for toddlers up to 18 months.

WARNING SIGNS:

Questions for parents
• The child likes being cradled and played with on someone’s knees?
• Is he interested in other children?
• Does the child like climbing stairs and chairs?
• Does the child playing games as hide and seek?
• Does the child ever play as cooking, or else?
• Does the child use the fingers to indicate interest in something/someone?
• Is he/she able to play properly with his/her toys besides manipulating and putting 

them in the mouth?
• Does the child offer/bring objects to draw the parents’ attention to them?

During the pediatric visit
• Does the child focus eyes during the visit?
• Is it possible to draw the child’s attention to an object by indicating it?
• Does the children act as stirring, cooking or eating something when asked to prepare 

something to eat?
• If he’s given cubes, how many can the child pile up?
• When asked –where’s the light? – or –switch the light on- can the child indicate 

with his finger  while looking at his/her interlocutor?

This diagnosis tool may be not sensitive enough 
to detect less severe disorder conditions.Note

Checklist for Autism in Toddlers
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Warning signs

Abilities
• Turning eyes to the sound origin

• Production of sounds (laughs, warbles) aimed at interacting with 
adults

• Communicative looking

• Use of voice to draw attention

• Poor or absent reaction to sounds

• Poor research for eye contact

• Comprehension of simple orders

• Lallation

• First words and communicative gestures

• Response to his/her name

• Imitation attempts

• Comprehension of negative orders

• Reaction to music and research of the sound origin

• Hugging and kissing gestures to known people

• Poor or absent reaction to sounds, voices and noise

• Indifference towards other people speaking to him/her

• Poor vocalization and use of communicative gestures

ABILITIES AND WARNING SIGNALS

6-12 
MONTHS

0-6 
MONTHS

Warning signs

Abilities
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• Comprehension of complex orders

• Ability to speak his/her name

• Vocabulary of 10-50 words (simplifying their pronunciation)

• Production of two-word sentences

• Recognition of familiar noise and low-volume voices

• Ability to drink from glasses

• Plays imitating things and situations (symbolic playing)

• Regular sleep-wake rhythm

• No research of eye contact

• No reaction to sounds, voices and 
noise

• Poor vocalization and utilization of 
communicative gestures

• No symbolic playing

• Improper objects utilization

• Clumsiness 

• Hyper-reactivity

• Agitated sleep with frequent interrup-
tions

• Vocabulary of 5 words maximum

• Incomprehensible language

• Stuttering

• Need for dummy and baby bottle 

• Comprehension of simple statements and sentences

• Denomination of familiar objects

• Progressive vocabulary growth

• Utterance of vocals and sounds p/b, m/n, t/d

• Use of holophrases

• No research of eye contact

• No reaction to sounds, voices and noise

• Indifference towards other people speaking to him/her

• Arrested or lowered Language development

18-24 
MONTHS

12-18 
MONTHS

Abilities

Warning signals

Warning signs

Abilities
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• Running, jumping, turning pages

• Widened vocabulary

• 2/3- words sentences

• Comprehension of motor orders

• Speaks own name

• Listens to simple stories

• Uses no/not when speaking

• Asks questions

• Production of new sounds: f, v, s

• Anxiety when the mother is not present

• Ability to make choices

• Comprehension of feelings

• Autonomous eating

• Scribbling

• No reaction to sounds, voices and noise

• Indifference towards others speaking

• No research of eye contact

• Poor vocalization and utilization of communicative 
gestures

• Poor social relations

• No symbolic playing

• Improper objects utilization

• Agitated sleep with frequent interruptions

• Clumsiness 

• Hyper-reactivity

• Incomprehensible language

• Stuttering

• Need for dummy and baby bottle 

• Poor sentence structuring

Warning signals

Abilities24-36 
MONTHS
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• Utilization of pronouns, prepositions, conjugated verbs, ab-
stract words

• Simple and correct sentences

• Says ME and I

• Production of new complex sounds

• Ability to listen to and understand meaning of stories

• Ability to speak about future events

• Compliance to games and group rules

• Respect of turns

• Accepts to be temporarily separated from parents

• Ability to get dressed independently

• Controls physiological needs

• Fine motor dexterity

• Ability to walk, run, tip-toe, driving tricycle, controlling balance

• Syllables and words repetition, frequent elocution interruptions  

• Absent utilization of articles, prepositions, sentences composed of maximum 1-3 words

• Incomprehensible language

• Clumsiness, poor balance control

• Does not accept temporary separation from parents

• Tendency to avoid people

• Attention deficits during different activities

• Indifference towards others speaking

• Hyper-reactivity

• Sleeping disorders

• No research of visual contact

• Poor vocalization and utilization of communicative gestures

• No symbolic playing

• Improper objects utilization

• Need for dummy and baby bottle 

• Raucous voice

Abilities

Warning signs

36-48 
MONTHS
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• Good grammar command while speaking

• Participation in conversation with adults

• Narration of Simple stories 

• Social capacities development (team games, rules-based 
games)

• Identification and ability to write numbers and letters

• Counts up to 20 and remembers week days

• Proper Scissors utilization

• From tricycle to bicycle

• Can stay focused on quiet games for at least 10-15 minutes

• Production of new sounds

• Improved articulation of complex words

• Syllables and words repetition, frequent elocution interruptions  

• Incomprehensible or very poor language

• Inability to narrate simple facts

• Attention drop during different activities

• Indifference towards others speaking

• Hyper-reactivity

• Sleeping disorders

• No research of visual contact

• No symbolic playing

• Improper objects utilization

• Poor social contacts

• Tendency to avoid people

• Raucous voice

• Misunderstanding of verbal indications if the  speaker’s mouth is not visible

• Space between upper and bottom front teeth

• Distortion of sounds 

4-5
years age

Abilities

WARNING SIGNS
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العمر

4-5 سنوات

• المقاطع والكلمات متكّررة، إنقطاعات متكّررة أثناء الالكم 

ف من كلمة 
ّ
• غياب إستخدام الضمائر، وحروف الجر، والجمل تتأل

 أقصى
ّ

إلى ثالث كلمات كحد

• لغة غير مفهومة

• حماقة، ضعف الّسيطرة على التوازن

باء
آ
ت من ال

ّ
• ل يقبل الفصل المؤق

• الميل إلى تجّنب الناس

نشطة المختلفة
أ
نتباه خالل ال • عجز الإ

ين في الالكم خر
آ
• الالمبالة تجاه ال

• فرط في رّدات الفعل 

• إضطرابات الّنوم

• ل تواصل بالعين

يماءات الّتواصلّية • ضعف بالّنطق واستخدام الإ

عب الرمزي
ّ
• ل لل

شياء
أ
• إستخدام غير مناسب لال

• الحاجة إلى زجاجة أطفال ودمية

• صوت خشن وصاخب

• قواعد صرفّية جّيدة أثناء الحديث 

• المشاركة في محادثة مع الكبار

• سرد قصص بسيطة

يق، ألعاب تعتمد على تبادل  جتماعية )ألعاب تعتمد على فر • تنمية القدرات الإ

دوار(
أ
ال

• تحديد القدرة على كتابة أرقام وحروف

سبوع
أ
ر أّيام ال

ّ
• يعد حتى  20 ويتذك

• إستخدام مقص بشكل سليم

• من دراجة هوائّية ثالثّية العجالت إلى ثنائّية العجالت

قل
أ
ة 10 إلى 15 دقيقة على ال

ّ
ستمرار في الّتركيز على ألعاب هادئة لمد • يمكنه الإ

• إنتاج أصوات جديدة

دة
ّ
• تحّسن بصياغة الكلمات المعق

ذ�ي
ت

إشارات �

قدرات
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ً
را 36-48 �ش

• المقاطع والكلمات متكّررة، انقطاعات متكّررة أثناء الالكم 

ف من 1 إلى 3 
ّ
• غياب استخدام الضمائر، وحروف الجر، والجمل تتأل

 أقصى
ّ

كلمات كحد

• لغة غير مفهومة

• حماقة، ضعف الّسيطرة على التوازن

باء
آ
ت من ال

ّ
• ل يقبل الفصل المؤق

• الميل إلى تجّنب الناس

نشطة المختلفة
أ
نتباه خالل ال • عجز الإ

ين في الالكم خر
آ
• الالمبالة تجاه ال

• فرط في رّدات الفعل 

• اضطرابات النوم

• ل تواصل بالعين

يماءات الّتواصلّية • ضعف بالّنطق واستخدام الإ

عب الرمزي
ّ
• ل لل

شياء
أ
• استخدام غير مناسب لال

• الحاجة إلى زجاجة أطفال ودمية

• صوت خشن وصاخب

فعال، والكلمات المجّردة
أ
• استخدام الضمائر، حروف الجر، وتصريف ال

• الجمل بسيطة وصحيحة

• يقول "لي وأنا"

دة
ّ
• إنتاج أصوات جديدة ومعق

ستماع وفهم معنى القصص • القدرة على الإ

ث عن أحداث مستقبلّية
ّ

• القدرة على التحد

لعاب الجماعّية وقواعدها 
أ
متثال لال • الإ

دوار
أ
• إحترام ال

هل 
أ
 عن ال

ً
 مؤقتا

ً
• يقبل أن يكون منفصال

• القدرة على ارتداء المالبس بشكل مستقل

حتياجات الفسيولوجية م بالإ
ّ
• التحك

• البراعة في الحركة الدقيقة

• القدرة على المشي والركض والوقوف على طرف إصبع القدم، قيادة دراجة هوائّية ثالثّية العجالت، 

والسيطرة على التوازن.

ذ�ي
ت

إشارات �

قدرات
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ً
را 24-36 �ش

صوات، والضوضاء
أ
• ل رّد رفعل على ال

ين عند الالكم خر
آ
• الالمبالة تجاه ال

صال بالعين
ّ
• ل ات

• ضعف بالنطق واستخدام اليماءات التواصلّية

جتماعّية ضعيفة • العالقات الإ

عب الرمزي
ّ
• ل لل

شياء
أ
• استخدام غير مناسب لال

• الحماقة

• فرط في رّدات الفعل

• لغة غير مفهومة

• التأتأة

• الحاجة إلى زجاجة أطفال ودمية

• ضعف بتكوين الجملة 

• الجري، والقفز، قلب الصفحات 

• قاموس لغوي واسع 

• الجمل من كلمتين إلى ثالث كلمات 

وامر الحركّية
أ
• الفهم لال

ث باسمه
ّ

• يتحد

• يستمع إلى حكايات بسيطة

ث
ّ

• يستخدم الّنفي عندما يتحد

• يسأل أسئلة

f, v, s :إنتاج أصوات جديدة •

م غير موجود
أ
• القلق عندما تكون ال

خاذ القرارات
ّ
• القدرة على ات

• فهم المشاعر

كل المستقل
أ
• ال

• الخربشة

ذ�ي
ت

إشارات �

قدرات
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ً
را 12 - 18 �ش

ً
را 18 - 24 �ش

• ل تواصل بالعين 

صوات، والضوضاء
أ
• ل رّدة فعل على ال

ستفادة من المبادرات التواصلّية ة الإ
ّ
• ضعف بالنطق وقل

• ل للعب الرمزي

شياء 
أ
• استخدام غير مناسب لال

• الحماقة

• فرط في رّدات الفعل

• النوم غير المرتاح مع استيقاظ متكّرر

 أقصى
ّ

• المفردات من 5 كلمات كحد

• لغة غير مفهومة

• الّتأتأة

• الحاجة إلى زجاجة أطفال ودمية

• عدم التواصل بالعين 

صوات، والضوضاء
أ
• ل توجد رّدة فعل على ال

ثون معه/معها
ّ

ين الذين يتحد خر
آ
• الالمبالة تجاه ال

غة
ّ
• توقف او انخفاض تطّور الل

دة
ّ
• فهم أوامر معق

• القدرة على نطق اسمه/اسمها

• ينتج مفردات من 10 إلى 50 كلمة )تبسيط نطقها(

• إنتاج جمل من كلمتين

صوات المنخفضة 
أ
صوات المألوفة وال

أ
• التعّرف على ال

• القدرة على الشرب من الكأس 

عب الرمزي(
ّ
شياء والمواقف )الل

أ
عب بتقليد ال

ّ
• الل

- أوقات النوم واليقظة منظمة

• فهم عبارات وجمل بسيطة 

شياء المألوفة
أ
• تسمية ال

غوي 
ّ
• نمو القاموس الل

p/b, m/n, t/d صوات
أ
• تتابع الالكم وال

• إستخدام العبارات

ذ�ي
ت

إشارات �

ذ�ي
ت

إشارات �

قدرات

قدرات

12



�ي ذ
ت

� ت  را شــا إ و ت  را قــد

ر 0 - 6 أ�ش

ً
را 6 - 12 �ش

• توجه العيون إلى مصدر الّصوت 

• إنتاج األصوات )ضحك، دندنة( يهدف إلى التّفاعل مع الكبار

• نظرة ذات هدف تواصلي

• إستخدام الصوت للفت اإلنتباه

صوات
أ
•  رّد فعل ضعيف أو غير موجود لال

•  بحث ضعيف للّتواصل بالعين

صوات، والضوضاء
أ
• رّدة فعل ضعيفة أو غير موجودة لال

ثون معه / معها
ّ

ين الذين يتحد خر
آ
• الالمبالة تجاه ال

• الّنطق واستخدام إيماءات تواصلّية ضعيفة

• فهم أوامر بسيطة

• دندنة أطفال )مناغاة(

• الكلمات األولى وإيماءات تواصليّة

• اإلستجابة السمه/إسمها

• محاوالت تقليد

• فهم أوامر سلبيّة

• رّدة فعل على الموسيقى والبحث عن مصدر الصوت 

• إيماءات المعانقة والتقبيل ألشخاص معروفين

قدرات

ذ�ي
ت

إشارات �

ذ�ي
ت

إشارات �

قدرات
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طفال الصغار
أ
طب ملتالزمة التوّحد لال

ّ
ة الش

أ
قا�

CHAT 

إن قائمة الّشطب هي أداة مفيدة تقوم على تسعة أسئلة نعم / ال والّتي يجب على اآلباء واألمهات اإلجابة عنها وعلى خمسة 

مواضيع ليتّم تحليلها من قبل طبيب األطفال بعد مراقبة سلوك الطفل في موقف معيّن.

تستخدم هذه االداة عادة لألطفال الّصغار حتى عمر 18 شهراً.

أسئلة ألولياء األمور:

•  هل يحب الطفل أن يبقى باألحضان على ركبة شخص ما؟

•  هل هو مهتم بأطفال آخرين؟

•  هل يحب الطفل تسلّق الّساللم والكراسي؟

•  هل يلعب الطفل ألعاب الغّميضة؟

• هل يحب الطفل لعبة "التظاهر" بأنّه يطبخ، أو أي شيء آخر؟

•  هل يستخدم الطفل األصابع لإلشارة ما يهّمه من شيٍء ما / شخٍص ما؟

•  هل هو / هي قادرة على اللّعب بشكل صحيح مع ألعابه/ها  يمسكها ويضعها في الفم؟

•  هل يحّضر أو يقّدم شيء ما للفت انتباه اآلباء له؟

وخالل فحص طبيب األطفال:

• هل يركّز الطفل بعينيه خالل الفحص ؟

• هل من الممكن لفت انتباه الطفل إلى شيء ما باإلشارة له ؟

•  هل يقلّد األطفال حركة الخلط والطبخ أو أكل شيء عندما يطلب منه إعداد شيئاً لألكل؟

•  إذا أعطي الطفل مكّعبات، كم يمكنه الجمع منها؟

•  عندما يُسأل الطفل: أين هو الضوء؟ - أو أضئ الضوء – هل يمكنه اإلشارة بإصبعه بينما ينظر للمتكلّم معه/ها ؟

أداة التشخيص هذه قد ال تكون حّساسة بما يكفي مالحظــة

للكشف عن حاالت اضطراب التوّحد األقل حدة.
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ــد لتوّح ا ــرض  م ت  �ب ضطــرا إ

ذ�ي
ت

إشارات �

احات إق�ت

شاط
ّ
• فرط الن

ة إنتباه
ّ
• قل

• الميل للحركة الدائمة

رة
ّ
• عضالت صلبة ومتوت

هتمام نحو أي إقتراح أو نداء )على سبيل المثال ل يلتفت نحو الشخص الذي يناديه(. • عدم الإ

جتماعي • غياب الّتواصل الإ

• الّسلبية المتكّررة

بتسامات  ستجابة لالإ • ضعف الإ

شارة إلى أي شيء • استخدام أصابع مختلفة غير الّسبابة لالإ

نتاجّية  كاه والإ • ضعف المحا

 ما 
ً
فراد عن بعضهم البعض. غالبا

أ
ولى من عمر الطفل حتى لو اختلف ال

أ
يمكن الكشف عن هذه العوامل منذ الّسنوات ال

ين من اضطرابات التوّحد  طفال المتضّرر
أ
ولى من الحياة، ثلث ال

أ
شهر ال

أ
يكون اهتمام قليل لمثل هذه التصّرفات خالل ال

يصلون دون فروقات لعدد من مراحل النمّو كغيرهم، كالمشي ما بين الّسنة و ثالث سنوات.

عصاب
أ
طبيب الّنفس وال  •

الطبيب الّنفسي  •

بوي ي �ت
أخصا�أ  •

معالج الّنطق  •

متخّصص لملهارات احلركّية  •

تنطــوي اضطرابــات طيــف التوّحــد علــى مجموعــة واســعة مــن اإلضطرابــات اإلنمائيــة: التفاعــل اإلجتماعــي، واإلتّصــاالت، واإلهتمامــات، 

واألنشــطة، )النمطيّــة والتّكــرار( مــع آثــار خطيــرة علــى الّســلوك اإلجتماعــي والتكيّــف. ليــس مــن الّســهل غالبــاً الحصــول علــى تشــخيص 

صحيــح قبــل ســن الثــالث ســنوات، أو فــي بعــض األحيــان قبــل بــدء المدرســة اإلبتدائيــة. إحتمــال أن يكــون التّشــخيص موثــوق بــه منــذ 

ظهــوره خــالل عمــر 18 شــهراً. التشــخيص المبكــر أمــر بالــغ األهميّــة ألنـّـه يتيــح التدّخــل فــوراً علــى عنصــر اإلعاقــة. أداة CHAT هــي 

أداة مفيــدة بشــكل خــاص لتحديــد المخاطــر مــن متالزمــة التوّحــد، ســيتّم شــرحها فــي الصفحــات التاليــة.

مالحظــة
• ال نقلّل من مخاوف العائلة حول سلوكيّات "غريبة" لطفلهم.

• التّشخيص والتّحليل لنمّو الطفل اإلجتماعي والتّواصلي ما بين 18 و 24 

شهراً من العمر مفيد للغاية.
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ي الّسيطرة عىل 
ف

نتباه وفرط احلركة هل أصول عصبّية-بيولوجّية ويؤ�ش عىل قدرة الطفل � قصور الإ

 من الّنمو الّنفسي الطبيعي ويعّوق أنشطة احلياة اليومّية.
ّ

د ه �ي
ّ
سلوكه. إن

)A D H D ( ــة  حلرك ا ــرط  وف ه  ــا نتب لإ ا قصــور 

 • في كثير من األحيان تظهر اإلشارات األولى من المشاكل في حوالي عمر الثالث سنوات مع وجود مشاكل 

   واضحة لفرط الحركة.

 • تزداد الّصعوبات مع دخول المدرسة اإلبتدائيّة، وذلك نتيجة مطابقة القوانين المطلوبة وأداء الّنشاط 

   المعرفي )ظهور إضطرابات التعلّم(.

• عادًة ياُلحظ انخفاض النشاط المفرط مع بداية المدرسة الثانوية، رغم استمرار مشاكل التّركيز واإلنتباه.

التطّور

ذ�ي
ت

إشارات �

احات إق�ت

كات أو التعّرض لكثير من المداخالت في الوقت عينه. نتباه: صعوبات في إبقاء الّتركيز، خاّصة في وجود إرتبا • نقص الإ

جتماعية ذلك،   عندما تتطلب الظروف الإ
ً
• فرط الحركة: الحركة المستمرة في اليدين والقدمين، أيجاد صعوبة في البقاء هادئا

م والحركة باستمرار.
ّ
ف عن التكل

ّ
والميل إلى عدم التوق

سئلة المطروحة )وخاصة من 
أ
جابة الّسطحّية على ال ندفاع: نفاد الّصبر المفرط، وصعوبة في الّسيطرة على ردود الفعل، الإ • الإ

م(.
ّ
قبل المعل

تي يمكن أن تواجه الطفل هي كالّتالي:
ّ
الصعوبات الثانوية ال

ة.
ّ
 شخص قريب أن يثيروا عن غير قصد ردود فعل مختل

ّ
مين وكل

ّ
مهات والمعل

أ
باء وال

آ
• الصعوبات الّسلوكية: يمكن لال

كل في ألعاب المنطق، المضايقة( طفال من عمره )عدم إحترام دوره، مشا
أ
• صعوبات في الّتفاعل مع باقي ال

حباط، وانخفاض الثقة بالنفس( م بالعواطف )الغضب، الإ
ّ
• عدم القدرة على التحك

• الفوضى والتسّرع يستمّران حّتى سن البلوغ

بوي.
، عمل الّنفس ال�تّ ي عصاب، عمل الّنفس العص�ب

أ
ي طب الّنفس وال

ّ
خّصائ�ي

أ
رات ل ز�ي
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قــة 
ّ
ملتعل ا لّنمــو  ا ت  �ب ضطــرا إ

رســّية ملد ا ت  را لقــد �ب
يمكــن لإلعاقــة وصعوبــات التعلّــم أن تصّنــف علــى أنّهــا مجموعــة واســعة مــن المتالزمــات؛ بعــض هــذه المهــارات معنيّــة 

بالقــدرات المدرســيّة علــى وجــه التحديــد القــراءة والكتابــة والحســاب. يمكــن لمثــل هــذه اإلضطرابــات أن تشــمل جميــع 

هــذه المهــارات أو فقــط واحــدة محــّددة.

األطفال الذين يعانون من هذا الّنوع من الصعوبات غالباً ما يظهرون عوارض مماثلة، على الّنحو التّالي:

• ضعف شديد ومستمر في مهارة معيّنة

• قدرات ذهنيّة طبيعيّة

• فرص تعليميّة طبيعيّة

• عدم وجود نقص حّسي، ضرر عصبي أو خلل في التّواصل األّولي

ذ�ي
ت

إشارات �

ملهارات املدرسّية،  ق �ب
ّ
 تتعل

ّ
ي التعمل

ف
دة �

ّ
ت حمد ي وجود اضطرا�ب

ف
ه �

ّ
عندما يشك ولي أمر الطفل أو معمل

ي 
ف

ي �
ي الفحص التشخيصي وإجراء إختبارات خاّصة، وإستشارة أخّصا�أ

ف
� 

ً
ي قدما

من املهم املصف

الت الّتالية: املب

)Neuropsychiatrist( طبيب الّنفس واألعصاب •
)Psychologist( طبيب نفيس •

)Speech therapist( مقّوم النطق •

احات إق�ت

ضطرابات بسبب تواتره ويعرض مجموعة من الميزات التي يمكن اعتبارها  كثر أهمّية بين الإ
أ
عسر القراءة هو مصّنف ال

ّية: كإشارات تحذير

• مسار تنموي متميّز باإلكتساب البطيء للقدرات متّصل بالخطوات التطويريّة األولى )المشي، التكلّم(

• بطء في القراءة

• أخطاء متكّررة في القراءة )التّكرار، الحذف، العكس، استبدال الحروف – ك/ت، ب/p، د/ت، م/ب، ش وس/ت، ج/ت(

• صعوبات في التعامل مع األرقام والعمليّات الحسابيّة

• الصعوبات اإلمالئية في كتابة النصوص وبطء في الكتابة

• صعوبة إدراك الزّمان والمكان )تحديد مواقع األشياء، وصف المحيط، تحديد التاريخ وأعياد الميالد وتعريف األعياد(

يمكن المعاناة من اضطرابات مماثلة في الوضع اإلجتماعي والثقافي الحرج أو في حالة اإلعاقة؛ هذه تعتبر أيضاً اضطرابات دقيقة.
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لّســمع ا ن  ا فقــد

يمكن لفقدان الّسمع )في أذن واحدة أو في اإلثنتين( أن يكون:

وراثي – ينتقل عن طريق بنية كروموسومات الوالدين

مكتسب –  عندما يظهر ضعف الّسمع

• خالل فترة ما قبل الوالدة )الفيروسات وااللتهابات، والطفيليّات، واإلشعاعات، والصدمات النفسيّة، والّسموم(

• في الفترة المحيطة بالوالدة )األسباب الدستوريّة، اإلجتماعيّة واإلقتصاديّة، الحمل، نقص األكسجين، فرط بيليروبين الدم، 

الصدمات النفسيّة واألدوية(

flogosys ،بعد الوالدة: اإللتهابات والفيروسات والمواد الّساّمة، والصدمات النفسيّة •

مالحظــة
إقتراح إجراء فحص طبّي للّسمع لتجّنب المظاهر 

المزمنة بعد ظهور إلتهابات متكّررة في منطقة األذن 

والحنجرة، وخصوصاً إلتهاب األذن.

سلوكيّات الطفل المختلفة من عمر خمسة أسابيع إلى نحو 24 شهراً يمكن أن تكون بمثابة مؤّشرات لبعض المشاكل التي يجب 

تحليلها. من بينها:

• ليس لديه أي رّد فعل على األصوات والموسيقى

• الضحك دون إصدار أي صوت

• ال يهتم في اإلتّصال الصوتي مع الكبار

• توقّف الطمطمة في الّشهرين الّسادس والّسابع من عمر الطفل، وعدم إصدار أي أصوات عند تواجده بمفرده

• ال يصدر أيّة أصوات للفت اإلنتباه

• ال يفهم األوامر الّسلبية )في عمر 10 إلى 12 شهراً(

• نطق الكلمات األولى غير مفهوم

في عمر الّسنتين:

• ضعف إدراك األصوات المعروفة

• ضعف اإلستجابة والتّقليد عند التكلّم معه بصوٍت منخفض

في عمر األربع سنوات:

• سوء فهم اإلرشادات في حال عدم رؤية فم المتكلّم
• شكوك حول استيعاب ما يُقال له

• إنخفاض القدرة على التّركيز عندما يلعب، ويستمع إلى القصص أو الموسيقى
• الميل إلى تجّنب الناس / الرّفقة

ذ�ي
ت

إشارات �

ذن واحلنجرة
أ
ي طب ال

خّصا�أ
أ
ّية ل • إستشارة فور

شالك الّسمع ي �ب
رة أخّصا�أ • ز�ي

احات إق�ت
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، أي  ي
كن لشذوذ الّصوت أن يكون هل أصل عضوي أو وظي�ف �ي

ذات صلت بوظائف الّصوت.
ة

أ �ت ــأ لّت ا

مالحظــة

يمكن أن تنشأ مشكالت التّأتأة في أي عمٍر كان، يمكن أن تظهر إّما تدريجياً إّما بشكٍل مفاجئ.

يمكــن أن تكــون أقــل أو أكثــر خطــورة، منتظمــة وثابتــة مــع مــرور الوقــت، كمــا يمكــن أن تكــون متقلّبــة، حتـّـى تختفــي لبعــض الوقــت 

لتظهــر مــن جديــد فــي وقــٍت الحــق.

ــة، تكــرار األصــوات، خلــل نظــام التنّفــس والّســلوكيّات المرتبطــة بــه )عــدم  يمكــن وصــف التّأتــأة علــى أنّهــا إنقطــاع الطالقــة اللّفظيّ

إنضبــاط الفــم والوجــه وحــركات الجســم، عــدم الّرغبــة فــي الــكالم ومــا إلــى ذلــك(.

فــي حــال حــدوث أّول عــارض تأتــأة قبــل ســن الثــالث ســنوات، يمكــن أن يكــون عالمــة علــى وجــود التّأتــأة الفســيولوجيّة التــي تقــع 

ضمــن مســار تنميــة الّنطــق.

 العمل كفريق بين مقّوم الّنطق وعالم الّنفس أمر أساسي، 

من أجل تجّنب اإللتباس والتداخل في مداخالتهم التي 

ينبغي أن تركز على الجوانب الّسلوكية – اإلدراكيّة.

• التّأتأة ملحوظة جداً، والطفل يواجه صعوبة أثناء التحّدث.

• اإلضطراب واضح إذا كان العمر ما فوق 12إلى 18 شهراً.

• يتأثر أفراد األسرة اآلخرين إذا كان اضطراب الكالم من الّنوع ذاته .

ذ�ي
ت

إشارات �

ة الّنطق ليل معاحلب
ت

� •

ستشارة املتخّصصة حول الّسلوكيات  هل فقط، ليستفيدوا من الإ
أ
لنسبة لال اليل نفسّية )ح�ت �ب

ت
� •

حة( املفيدة املق�ت

.
ً
ا اكن عدد عالمات التحذ�ي ظاهرا

ّ
م للتشخيص املبكر لك هل عىل إخضاع أبنا�أ

أ
 ال

ّ
• حث

احات إق�ت
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، أي  ي
كن لشذوذ الّصوت أن يكون هل أصل عضوي أو وظي�ف �ي

ذات صلت بوظائف الّصوت.
لّصــوت ا وذ  شــذ

مالحظــة

وشــائع جــداً عنــد األطفــال وقــوع اضطرابــات فــي الصــوت وســوء معاملــة النطـّـق، مّمــا يســبّب أن يكــون الّصــوت أقــل أو أكثــر صخبــاً، 

صــوت ضعيــف وواضــح وتعــب فــي التنّفــس خــالل التكلـّـم.

إحتمال وجود حالتين:

• أطفال متسّرعين، عصبيّين وعدوانيّين يستخدمون أصواتهم لفرض أنفسهم.

• أطفال خجولين، غير واثقين بنفسهم عادًة يصرخون للفت اإلنتباه.

فــي كِال الحالتيــن، مــن المرّجــح أن يتــّم الّشــروع فــي حلقــة مفرغــة: أطفــال يصرخــون للحصــول علــى شــيء مــا، وكلّمــا خفــت الّصــوت 

 flagosis ،يحاولــون الّضغــط أكثــر إلخراجــه. يمكــن لســوء إســتخدام الصــوت أن ينتــج العقيــدات، األورام الحميــدة، الحوصلــة، الذّمــة

)إلتهــاب( األوتــار الّصوتيّــة. عــادة، يتــم تجّنــب الجراحــة، ولكــن ينصــح بشــدة بإستشــارة إختصاصــي ليحــّد مــن الظواهــر.

قد يعتاد األهل على صوت طفلهم، ويصبح الّصوت بالّنسبة 

لهم "طبيعي"، خصوصاً عندما يظهر خلل الّنطق خالل مرحلة 

الطفولة المبكرة. في هذه الحالة، قد تكون نصيحة طبيب 

األطفال ذات أهميّة قصوى إلقناع األهل بأخذ المشكلة في 

عين اإلعتبار، ومنعها من أن تصبح مزمنة.

•  يبدو صوت الطفل ضعيف، خافت أو صاخب جداً لفترة أطول من أسبوعين.

ذ�ي
ت

إشارات �

ي الوقاية والتشخيص   
ف

فظ )خب�ي �
ّ
ي الل

ف
ذن واحلنجرة أو متخّصص �

أ
 •  إستشارة رسيعة لطبيب ال

ت الّتواصل(    والعالج ملعظم اضطرا�ب

ستخدام الصحيح للّصوت. دف إل احلث عىل الإ •  إستشارة مقّوم الّنطق لبدء مسار التدريب الذي �ي

احات إق�ت
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ي 
ف

خلل الّنطق هو اضطراب �

كن أن يكون املصدر: الّنطق و�ي

لّنطــق ا خلــل 

• تشّوهات التّعبير عند األطفال ما فوق السّت سنوات.

• الّسرعة العالية لخطاب الطّفل )واألهل(.

• الّنضوج الّسلوكي الظاهر للطّفل.

• إستخدام المّصاصة، زجاجة الحليب أو اإلصبع في الفم لألطفال ما فوق الّسنتين.

• مسافة غير طبيعيّة بين األسنان األماميّة العلويّة والّسفليّة.

• إكتظاظ األسنان.

• إنحراف الفك الجانبي.

• بروز الفك الّسفلي أو قوس األسنان العلوي.

• األسنان العلويّة األماميّة متّكئة على الّشفة الّسفلى )لإلستراحة(

• سيالن اللّعاب و / أو التنّفس من الفم خالل اللّيل.

.S/CI/GI/SCI/Z لفظ خاطئ لألحرف التّالية أو لبعٍض منها •

ذ�ي
ت

إشارات �

: ذ�ي
ت

إشارات �

• عميل - بسبب سوء الّتنسيق بني الحركات املرتبطة يف التعبري 

الّصويت.

• عضوي – بسبب التشّوهات يف األجهزة اللّفظّية ، خلقي منذ 
الوالدة )قبل الوالدة أو ورايث( ويستحوذ )الصدمة أو الشلل 

املحيطي(.

في حال مالحظة التأّخر في الّنمو، يمكن أن تكون إستشارة مقّوم 

الّنطق مفيدة.

طفال.
أ
نقطاع الفوري عن إستخدام املّصاصة وزجاجة ال • الإ

. ي
 بعالج عضىلي وظي�ف

ً
وع فورا

• إستشارة مقّوم للّنطق لل�شّ

سنان.
أ
اطر سوء إطباق ال • إستشارة مقّوم أسنان لتقي�ي حمف

. ي د ــا عتي إ ــ�ي  غ ــالع  بت إ ــبب  بس ــق  لّنط ا ــل  خل

فظ بوضوح 
ّ
خص عىل الل

ّ
ز الش ج عن عب

ت
� ي الّنطق �ف

ف
ي �

خلل الّنطق، هو عيب خل�ت

 وعند البلع.
ّ

سان عند التلك
ّ
لوضع غ�ي الّصحيح لل ق �ب

ّ
 يتعل

ً
حداث، وغالبا

أ
سلسلت من ال

احات إق�ت
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 : ــّوه
ف
و� ــل  لطف ا ر  ــّو تط

�ي لّتحــذ ا ت  عالمــا
0 1

0 2

0 3

اضطرابات التكلّم

اضطرابات التعلّم

تأّخر النمّو

ويهدف هذا الّدليل إىل تقديم مقّدمة موجزة عن بعض 

املشاكل املتعلّقة بنمو الطفل، وتسهيل التعرّف عىل 

اإلشارات التي تتطلّب الفحص التشخييص والعالجي.

ي الّنطق
ف

ر �
ّ

التأخ

ــي  ــر ف ــوي كبي ــر عض ــى أي تغيي ــوب إل ــر منس ــيط": غي ــر بس • "تأّخ
الّنظــام المركــزي العصبــي، نظــام الحاّســة واإلدراك، فــي األجهــزة الطرفيّــة 

التعبيــر أو إلــى أي اضطــراب إجتماعــي - ثقافــي أو عاطفــي – إضطــراب 

بســبب القرابــة. يمكــن أن تصــل إلــى قــرار عفــوي حوالــي ســن الخمســة 

ــة- ــة اللّفظيّ ــيّة بالتّنمي ــاكل الرئيس ــط المش ــنوات. ترتب ــي س ــى ثمان إل

ــروف  ــه، المع ــّوه الوج ــقوق )تش ــق المش ــق، الحل ــل الّنط ــة: خل الصوتيّ

أيضــا بإســم شــق الشــفة، انقطــاع الشــفة العليــا والحنــك(.

ــر ثانــوي": بســبب الّضــرر العضــوي للّنظــام العصبــي المركــزي.  • "تأّخ
ــز  ــاالت عج ــرى وح ــل أخ ــاالت تواص ــع ح ــدث م ــة تح ــة اللّفظيّ اإلعاق

ــى  عاّمــة. يمكــن لتطّورهــا أن يــؤّدي إلــى إتمــام العجــز الكالمــي أو حتّ

ــة، والّتــي ال تــكاد تصــل إلــى معاييــر القــدرة اللّغويــة  إلــى تنميــة جزئيّ

البالغــة. 

لفظ الكلامت – نطق كلامت غري 

مفهومة أو غري طبيعّية.

ثروة لغويّة – الفقر يف املستوى 

املعجمي.

تركيب الجمل – غياب أو ضعف 

إستعامل أدواة الّتعريف، حروف الجر 

أو الّتكيب الّنحوي

ر أن يكون
ّ

كن للتأخ �ي

احات إق�ت

غة 
ّ
ات الل ر أن ينطوي عىل تغي�ي

ّ
كن للّتأخ �ي

: ي
ف

والالكم �

سنان، قد 
أ
ضافة إل تقي�ي مشالك الّسمع، طب العيون، وتقو�ي ال لإ �ب

ا: مهّية، من بي�ف
أ
ي غاية ال

ف
ي �

تكون إستشارة أخّصا�أ

مراض النفسّية - العصبّية.
أ
ي لال

• إستشارة أخّصا�أ

بوي. ي نفسي – �ت
• إستشارة أخّصا�أ

ي تقوي�ي الّنطق.
• إستشارة أخّصا�أ
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