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 المشاركة الوجدانية )التعاطف( 

مكن تعريف، يالمشاركة الوجدانية هي من أهم و أدق المهارات التي يستطيع أخصائي النطق و اللغة تطويرها. و للمشاركة الوجدانية أكثر من 

 النظر لها بطريقة اعتباطية على أنها: ضع نفسك في موضع من تتعامل معه.

 أخصائي النطق و اللغة متعاطف.... و لكن 

اطف عمما ال شك فيه أن أخصائيو النطق و اللغة يشاركون مرضاهم وجدانياً و إال لما اختاروا هذه المهنة، و لكنهم ولألسف عندما يحاولون الت

م المتلعثمين فإنهم يفعلون سهواً اشياء غير تعاطفية، و السبب في ذلك يكمن في أساس التعاطف أو المشاركة الوجدانية: كيف مع مرضاه

يستطيع األخصائي فهم حالة مريضه؟ عندما يحاول الناس فهم بعضهم البعض فإنهم ينظرون إلى مواقف مشابهه في حياتهم الشخصية وذلك 

ديد من األخصائيين ينظرون إلى التلعثم على أنه مجرد اضطراب في الطالقة فقط. لذلك فهم ينظرون إلى لحظات لتشكيل نقطة مرجعية. الع

ة قعدم الطالقة التي يمرون بها بأنفسهم. ويستخدمون هذه التجارب في محاولة فهم ما يشعر به المتلعثم. وهنا المشكلة: إن تجربة عدم الطال

 تجربة التلعثم هما شيئين مختلفين تماماً. التي يمر بها المتحدث الَطلق و

 تعندما يتكلم غير المتلعثم بال طالقة فإن السبب يرجع لعدم قدرته على تشكيل الرسالة أو أنه مجهد أو يتحدث بسرعة، مما يؤدي الى ترددا

لعثم األخصائيين و االخرين خطأ ان يقولوا للمت أو حشوات أو تكرارات في الكالم و هي مظاهر عدم الطالقة. التفكير بالتلعثم بهذه الطريقة يقود

 "إهدأ"  أو "بطئ سرعة الكالم " أو "فكر فيما تريد أن تقوله" كمحاولة لتحسين الطالقة. 

 عدم الطالقة الطبيعية و التلعثم مختلفين 

م لسيطرة ـ على الكالم ـ هو ما يشعر به المتلعثعدم الطالقة الطبيعة و عدم الطالقة الناتجة عن التلعثم ال تنتجان من األسباب نفسها. فقدان ا

ً ما يريد أن يقول لكنه يشعر أنه غير قادر على نطقه. و ببساطة هذه التجربة ا تي للحظة التأتأة، وهي اللحظة التي يعرف بها المتكلم تماما

عاطف و تشارك وجداني حقيقي لما يشعر به يفتقدها غير المتلعثمين، وهذا هو أحد األسباب التي تجعل من الصعب على األخصائي بناء ت

 المتلعثمون لحظة التأتأة. 

أيضا  لالطبيعة المتباينة للتلعثم هي تعقيد إضافي للمشكلة. هب أنك عندما كنت تتعلم القيادة إنحرفت سيارتك و بشكل غير متوقع لليمين، و تخي

على المقود بشدة أكثر؟ هل تفضل القيادة في المسرب األيسر؟ هل أن هذا يحدث بشكل عشوائي، كيف سيأثر هذا على قيادتك؟ هل ستقبض 

ستنظر إلى االمام لترى هل من عقبات على الجهة اليمنى؟ هل ستحاول معرفة سبب اإلنحراف؟ هل ستتجنب الشوارع التي انحرفت بها 

لسيطرة )مثل االنزالق على الجليد(  فهم ردود سيارتك من قبل؟ هل ستختار المشي بدالً من القيادة؟ يسهل جداً على أي شخص جرب فقدان ا

تطيع أن نفهم سفعل المتلعثم للتأتأة عندما نأخذ بعين اإلعتبار فقدان السيطرة في مثل هذه المتغيرات. استناداً إلى كيفية تفاعلنا مع هذه التجارب ن

 و بشكل أفضل ما يجربه المتلعثم.

فقدان السيطرة قصيرة، و هذا غير واقعي للمتلعثم. قد تمشي احياناً على الجليد، بينما يتكلم المتلعثم و األن اضف تحديا جديداً، تجربة الناس في 

 على الجليد دائماً.

 تستطيع بناء الشعور بالتعاطف أو المشاركة الوجدانية 

 يس مجرد فقدان الطالقة. الكالم عنكي تصبح اكثر تعاطفاً انظر إلى االضطراب و إلى ردود فعل المتكلم في ضوء " فقدان السيطرة " و ل

لجيدة  االتلعثم بهذه الشكل يساعد في بناء عالقة أكثر ثقة.  تطوير التعاطف و المشاركة الوجدانية يجعل أهداف العالج أكثر منطقية. المعالجة 

عباء، و تجاوز كل التحديات التي تنشأ من ال تدور حول الطالقة فقط و لكنها تدور حول تقليل المعاناة و التجنب، و زيادة الثقة و تحمل األ

ي العيش ففقدان السيطرة. عندما ننظر إلى المعالجة بهذه الطريقة فإننا سوف نقدم عالجاً اكثر فاعلية يساعد الناس في تجاوز المعاناة الحقيقية 

 مع التلعثم. 


