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 التأتأةكن منفتحا عن 

 وتراهم يتجنبون نطق بعض األصوات أفكثر طالقة محاولة منهم بأن يظهروا أ اآلخرينلى اخفائه عن إ غالبا  طفال ألن التلعثم محرج يعمد األ

تعيق الطفل  فيه. كل هذه الحيل يتأتئسوف  بأنهذا شعر بما يتجنب الموقف الكالمي برمته إو ر بأخرىالتلفظ ببعض الكلمات و ربما استبدالها 

فاء خفي التعبير عن نفسه بوضوح. كما أن إ و المواقف الكالمية كلما تناقصت فرصتهو كلما تجنب الطفل بعض الكلمات أ ه.من قول ما يرد

. في الواقع تزيد التل التأتأةحول قول ما يرده. لذى عدم  والتأنيبالتلعثم يرفع من شعور الطفل بالخجل و القلق   عثم سوء 

 فتاحا  ناستطعنا مساعدتهم بأن يصبحوا أكثر ا فإذامراحل العالج.  وأصعبهم هي واحدة من أ التأتأةخفاء مساعدة األطفال في تقليل محاولتهم إ

األطفال من  قلل. وببساطة كلما قل. وسيقولون ما يريدون قوله دائما  بجهد أكثر و على التحدث بسهولة أ همساعدناكلما  متأتئيننهم حول حقيقة أ

 التواصل بفاعلية.محاولة إخفاء التلعثم كلما سهل عليهم 

  نفتاحتمهيد الطريق لال

مثل شد  لثانوية للتلعثمخفاءه و سوف يستخدمون ما نسميه السلوكيات اعندما يشعر األطفال بالخجل من التلعثم فعلى األغلب سيحاولون إ

ابتعرف، فاهم، حسنا، واضح ....( أو كسر التواصل البصري. لكن إذا تقبلوا التلعثم ـ مثل م كذاالكالمية مثل و استخدام المحطات العضالت أ

اعر السلبية قل. لذلك يعتبر خفض المشنب الكالم و المعاناة فيه ستكون أن احتمالية تجفي الكالم ـ فإ التأتأةنه ال ضير من أي إذا شعروا وتيقنوا أ

سد في تقليل األ فله نصيب النطقخصائي و التواصل األفضل. و هنا يبرز دور أ نفتاحيةاالعدة الصلبة التي يبنى عليها زيادة عن التلعثم هو القا

 الخجل و زيادة تقبل التلعثم.

خجل اعدهم في تقليل اليسن التلعثم ليس خطأهم هم في التفكير في التلعثم. تعلٌم أطفال في تغيير طريقتعدة استراتجيات عالجية تساعد األ هنالك

لعثم سيفقد عن الت لآلخرينذا عبر تأتأة الكاذبة تساعدهم في إدراك أنهم يطيقون التلعثم. إو الالذي يقف وراء محاولتهم إخفاءه. التأتأة اإلرادية أ

عاليات ن من السهل تنفيذ هذه الفلن يكو. ممن طريقة كالمه من الناس قضاة يحكمون عليهر المخيف الذي يعشش في مخيلتهم بأالمتلعثم الشعو

الحرية ن من تتخيل كم من القيود ستكسر و كم طق سيشعر المتلعثم وبشكل تدريجي أنها أسهل مما كان يعتقد. ولك ألكن بمساعدة اخصائي الن

ن يخجل من نفسه أ ال يجب نهتعلم أيشه الطفل المتلعثم عندما يسيكون لديك فكرة عن الشعور بالنصر الذي يعنفتاحية. في التعبير ستنال بتلك اال

 زمتك طول حياتك.إذا جربت التخلص من مشكلة ألته في الكالم قو طريأ

  نفتاحية تعدد فرص اال

ن أيام العمل التطوعي لتعريف الناس بأمثل عقد ورش العمل و الندوات و  التلعثمكثر انفتاحا حول أهناك عدة فعاليات تساعد الناس ليكونوا 

فضاء  ىلإخراجه إخصائيين للتحدث عن التلعثم و و كذلك األ ذويهتتيح الفرصة المثالية للطفل و  حتفاالتاالخجل. هذه مال باألمرالتلعثم ليس 

 رحب.

حول  نفتاحالله الفرصة يمن التلعثم. كلما تكلم الطفل لد ال ضيرنه أللناس  إلظهارللفعاليات و ظروف خاصة  نتظارلالننا لسنا بحاجة أمع ذلك 

في كل مرة يقاوم محاولة تجنب الكلمات التي يتلعثم بها، و في كل مرة يقول فيها تماما ما يريد قوله، وفي كل مرة يشرح بها التلعثم التلعثم. 

قل شدة اتأتأة  قل وأعظم بالسيطرة على الكالم و مشاعر سلبية أاحساس  ىلإ تؤدينفتاحية اال من التحرر من رق التلعثم. لآلخرين يقترب قليال  

 فضل.أتواصل  و حتما  

نفتاحية فكار لزيادة االهداف عالج التلعثم. ولمزيد من األأهم أواحد من   التأتأةنفتاحية حول كثر يعتبر زيادة االأجل هذه االسباب و أمن 

ية ـارشادات تطبيق –حول التلعثم يمكن الرجوع لكتاب الدكتور يارس ـ عالج التلعثم بعمر المدرسة   
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