كيف ميكنكم مساعدة الطفل
عىل النطق بسالسة

التأتأة

ركّزوا عىل ما يقوله الطفل،
ال عىل طريقة التعبري عام يريد قوله.
إن أسوء ما يزعج الطفل هو مقاطعته أثناء الكالم.
ولذلك يجب عليكم تفادي التكلم بالنيابة عنه،
وإتاحة الفرصة له لينهي كالمه.
كام ال يجوز تصحيح كالم الطفل.
حافظوا عىل هدوئكم.
انظروا يف عيون الطفل،
إذا رأيتم أنه يواجه حالة تأتأة صعبة.
تكلموا مع الطفل بهدوء وبدون عجلة.
حافظوا عىل وقفة قصرية
قبل اإلجابة عىل أسئلة الطفل.
وهكذا تخففون من شعور الطفل بالعجلة.
تكلموا مع الطفل بجمل واضحة وبسيطة.
واسألوه سؤاالً واحدا ً فقط يف كل مرة.
حافظوا عىل الهدوء يف حاالت التكلم مع الطفل.
إغلقوا كافة مصادر الضجيج غري الرضورية
كالتلفزيون والراديو.
أعطوا الطفل فرصة للتكلم بكرثة
عندما ترون أنه يتكلم بسالسة.
وعندما ترونه يكرث من التأتأة
فيستحسن بكم أن ترنـّموا وتغنـّوا معه.
وال تسألوه كثريا ً يف تلك الحاالت.
ترصفوا مع الطفل املتأتئ كام تترصفون مع أي طفل آخر.
وال تسمحوا للطفل املتأتئ أن يعمل ما
ال تسمحون لغريه من األطفال بفعله.
علـّموا الطفل املتأتئ عىل اإلستامع
بدون مقاطعة عندما يتكلم اآلخرون.
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هذا املنشور محرر باللغة الواضحة.
وهو مخصص لوالدي األطفال الصغار املتأتئني
والقريبني منهم ولعاميل رعاية األطفال.

معلومات إضافية

ميكنكم الحصول عىل مزيد من املعلومات عن التأتأة وعالج النطق والدورات
من مركز إستشارات األمومة،
ومن عاميل عالج النطق،
ومن جمعية املتأتئني الفنلندية،
ومن إتحاد عاميل عالج النطق.

جمعية املتأتئني الفنلندية
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يستحسن باألهل مناقشة مسألة التأتأة مع الطفل.
إذا كان الطفل ينزعج من تأتأته،
فمن املهم جدا ً التحدّث عن ذلك معه.
يجب أن يتكلم األهل مع الطفل حول مسألة التأتأة
بصوت هادئ .وميكن تصوير التأتأة للطفل
مبفردات معروفة ومفهومة لديه.
كأن يقال له مثالً
أن “الكلامت تنطّ”.
ويستحسن بهم أيضاً التحدث برصاحة مع الناس
اآلخرين القريبني من الطفل حول تأتأته.
تنظم الجهات املختصة لعائالت األطفال املتأتئة
دورات إعدادية للتالؤم مع الوضع.
تعطي هذه الدورات للوالدين واألطفال
فرصة ملقابلة العائالت األخرى
التي لديها طفل متأتئ.
كام تعطي فرصة للتحدث مع
الخرباء يف هذا املجال.
تشمل برامج هذه الدورات
أيضاً عىل متارين النطق.

عالج التأتأة

إن معظم كالم الطفل املتأتئ
هو يف الحقيقة كالم سلس.
وإن أفضل طريقة ملساعدة الطفل
املتأتئ هي دعمه
يف تلك اللحظات
التي يتكلم بها بسالسة.
من املستحسن مراقبة
الطفل ومالحظة الحاالت التي يتكلم بها بسالسة.
مثالً ،هل تساعده عىل التكلم بسالسة تلك الحاالت التي
ال يكون
فيها الكبار عىل عجلة من أمرهم ولديهم وقت لإلستامع
إليه؟
هل يتكلم الطفل بسالسة عندما تتاح له
الفرصة للتكلم بدون ضجيج خلفي؟
هل يسهل النطق لدى الطفل أكرث
عندما يتكلم معه الكبار ببطء؟
هل يشعر الطفل بالراحة إذا تكلّم
مبسطة؟
معه الكبار بجمل ّ
إذا استمرت التأتأة ألكرث من نصف سنة ،فيجدر
بأهل الطفل طلب املساعدة من اختصايص عالج النطق.
وإذا كانت أعراض التأتأة شديدة،
فيجدر بهم طلب املساعدة يف وقت أبكر.
يتم تعزيز سالسة التكلم يف عالج النطق بواسطة
التامرين وبإستعامل األلعاب.
ويكون والدا الطفل حارضين
يف جلسات عالج النطق.
حيث يتعلام وسائل عالج النطق
التي ميكن تطبيقها يف الحياة العملية.
َ
أطفال غريهم
ومن املفيد للكبار الذين يرعون
أن يتعرفوا عىل وسائل مساعدة الطفل
عىل التكلم بسالسة.

ميكن للطفل الحصول عىل عالج ضد التأتأة.
يتعلم معظم املتأتئني
التكلم بسالسة قبل
سن الرشد بواسطة العالج التأهييل.

إن تكرار الكلامت عند النطق ال يعني دامئاً التأتأة.
فقد ينطق الطفل الصغري أحياناً نفس الكلمة
أو األحرف األوىل منها عدة مرات صدفةً.
وهو يشء شائع وطبيعي.

التأتأة عادة شائعة لدى الصبيان أكرث من البنات.

يُطبّق تعبري التأتأة فقط عندما
يكرر الطفل الكلمة او بعض أجزائها
بكرثة وملدة طويلة.
وقد يصدف أن يكرر الطفل الجزء
األوسط من الكلمة.
كام قد مي ّد الطفل املتأتئ بعض
الحروف عند التكلم.
أو يتوقف لحظة عن التكلم كلياً.

وقد تصاحب التأتأ َة
حركاتٌ إضافية،
كرفرفة رموش العني مثالً
أو ه ّز الرأس.
كام قد ترتفع نربة التكلم أيضاً.
ميكن لطول ونوع التأتأة أن يتبدال عند
الطفل الصغري طبقاً للظروف.
وقد يتأتئ فقط يف أحوال معينة.
ومن املمكن أن تطول فرتة التأتأة،
كام قد تتوقف كلياً لتعود مجددا ً بعد حني.
ال يالحظ كل األطفال
تأتأتهم.
ولكن بعض األطفال قد ينزعج ويشعر
بالضيق عندما يتعرث بالكالم.

معلومات عن التأتأة

تعود التأتأة لعديد من األسباب املختلفة.
إن اإلفرتاض السائد حالياً
هو أن للطفل املتأتئ قابلية
التع ّرض للتأتأة أصالً.
كام تؤثر بيئة منو وتطور الطفل عىل
إحتامل بدء التأتأة عنده.
غالباً ما تنتقل قابلية التأتأة من جيل إىل آخر ضمن العائلة.
التأتأة يشء غري إرادي.
فعندما يتأتئ الطفل،
فإنه ال يفعل ذلك قصدا ً.
قد تبدأ التأتأة عند الطفل يف أي عمر.
وغالباً ما تبدأ التأتأة عندما
يبدأ الطفل بتعلم النطق
بكلمتني متتاليتني.
وقد تبدأ التأتأة عند الطفل
يف وقت متأخر ،حتى يف سن املدرسة.

