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هذا املنشور محرر باللغة الواضحة.
وهو مخصص

للمتأتئني من الشباب والكبار.

جمعية املتأتئني الفنلندية

عالج النطق
يركز عالج النطق عىل متارين السيطرة عىل النطق،

كام يشمل عىل تعليم طرق جديدة للتكلم.
ويساعد عالج النطق عىل تطوير نظرة إيجابية 

للمتكلم عن نفسه وعن طريقته بالتكلم.

تنتقل املهارات املكتسبة من عالج النطق إىل الحياة اليومية
حيث يواصل الشخص التامرين بنفسه

يف مختلف حاالت التكلم اليومية.
وميكن الحصول من عالج النطق عىل معلومات 

أساسية حول التأتأة والنطق بالكالم.
يهدف العالج إىل تحويل التأتأة إىل خاّصة من

الخواص األخرى التي يحملها اإلنسان.
إن مدة عالج النطق ووسائل التمرين املناسبة

فردية وتختلف من شخص آلخر.
ويتم إختيارها حسب إحتياجات

الشخص املتأتئ.

ميكن الحصول عىل عالج النطق إما إفرادياً أو ضمن مجموعة.
ويجد العديد من املتأتئني دعامً من مجموعات الدعم التامثيل.

معلومات إضافية
ميكنكم الحصول عىل املزيد من املعلومات

عن التأتأة وعالج النطق ونشاطات الدعم التامثيل
من جمعية املتأتئني الفنلندية

ومن إتحاد عاميل عالج النطق.

جمعية املتأتئني الفنلندية

www.ankytys.fi
info@ankytys.fi



هل تتأتئ؟
التأتأة هي إضطراب شائع بالنطق.

يوجد يف فنلندا حوايل 000 50 شخص يتأتئ عند التكلم.
عادة ما تكون تأتأة الشباب والكبار من النوع الذي دام لزمن طويل،

ولذلك تحولت التأتأة عندهم إىل عادة مستتبة عند التكلم.

التأتأة ظاهرة شائعة يف كافة أنحاء العامل.
ال يحتلف املتأتئني عن غريهم من الناس اآلخرين

إال يف أنهم يتأتؤون عند التكلم.
لكن التأتأة تؤثر عىل

نظرة اإلنسان إىل نفسه وكالمه.

معلومات عن التأتأة
ال تعرف أسباب التأتأة بالضبط.

ولكن خصائص اإلنسان
الذاتية وبيئته تؤثر 

عىل بدء التأتأة.
غالباً ما تنتقل قابلية التأتأة من جيل إىل آخر ضمن العائلة.

التأتأة عادة شائعة لدى الرجال أكرث من النساء.

تظهر التأتأة عند الكالم مثالً عىل شكل
إرادي: "تكـ - تكـ - تكـ - رار" غري  • تكرار 

مّد األحرف: "تكـكـكـكـكـكـكـرار" • أو 
الكالم: "تكـ __________ رار" توقف  • أو 

وقد تصاحب التأتأًة
حركاٌت إضافية.

كام قد تتغري وترية تنفس الشخص املتأتئ
مع ارتفاع يف نربة الكالم.

كذلك قد يزداد توتر العضالت.
وميكن لنوع وطول التأتأة أن يتبدال

كثرياً طبقاً للظروف.

غالباً ما تسبب التأتأة إحساسات قوية
لدى املتكلم.

تـُعالج التأتأة بواسطة عالج النطق.
ويف العالج يتم تسهيل النطق بواسطة التامرين.

كذلك يساعد تغرّي موقف اإلنسان من نطقه
عىل التكلم بسالسة.

تسهيل التكلم
غالباً ما يجد املتأتئ من الشباب أو الكبار وسائالً 

تساعده عىل تسهيل النطق وسالسة التكلم.
ويلجأ كثري من الناس مثالً إىل التكلم 

ببطء لضامن السالسة يف الكالم.
بينام يقول آخرون 

أن إتباع إيقاع منتظم للحياة 
يساعد عىل ضبط التأتأة.

إن األهم من هذا وذاك هو التشّجع عىل الكالم
بالرغم من التأتأة.

إذا حاول اإلنسان املتأتئ تفادي التأتأة أو إخفائها،
فإن خوفه من التكلم سيزداد.

إن التأتأة غالباً ما تكون بحد ذاتها مشكلة 
أبسط من الخوف منها.

ميكن لعائلة املتأتئ، واًصدقائه وغريهم
من األقارب والقريبني منه تخفيف املشكلة.

ويجدر برشيك النقاش اإلنتباه إىل 
محتوى الكالم، ال إىل طريقة الكالم.

وال يجوز مقاطعة الشخص املتأتئ عند الكالم.
ومن املستحسن أن يكون جو التكلم هادئاً.

كام من املستحسن برشيك النقاش 
أن ينظر إىل املتكلم املتأتئ بشكل طبيعي

بالرغم من التأتأة.

ينظر كل إنسان متأتئ إىل صعوبة التكلم بطريقته الخاصة. 
لذلك يجدر باملتأتئ أن يُعلِم األشخاص القريبني 

منه عاّم يأمل منهم بالترصف عندما يتأتئ.


