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     القراءة الشفوية في الفصل      القراءة الشفوية في الفصل 

يســتطيع العديــد مــن األطفــال الُمتلعثميــن التعامــل مــع القراءة 
الشــفوية فــي الفصــل الدراســي بشــكل ُمــرٍض –خاصــة إذا تــمَّ 
ــم  ــتجد أنَّ بعضه ــن س ــزل-، ولك ــي المن ــك ف ــى ذل ــم عل تدريبه
قــد يتلعثــم بشــدة أثنــاء القــراءة بصــوت عــاٍل فــي الفصــل، 

ــي قــد يســاعد هــؤالء األطفــال: ــراح التال واالقت
ــة  ــراءة بطالق ــدون الق ــون يجي ــن يتلعثم ــال الذي ــم األطف معظ
ــه  ــر، فــدع الفصــل بأكمل ــرؤون مــع طفــل آخ ــا يق ــة عندم وحري
ــه ُيعامــل  ــُم بأن ــُل الُمتلعث ــى ال يشــُعر الطف ــرأ فــي أزواج حت يق
ــدرة  ــة وق ــر ثق ــا- أكث ــيصبح –تدريجيًّ ــك س ــة، وبذل ــة خاص ُمعامل

ــرده. ــاٍل بمف ــوت ع ــراءة بص ــى الق عل

     الُمضايقة من قبل الُزمالء     الُمضايقة من قبل الُزمالء

قــد تكــون المضايقــة التــي يتعــرض لهــا الطفــل الُمتلعثــم مــن 
ــكان،  ــدر اإلم ــا ق ــاء عليه ــب القض ــذا يج ــًدا، ل ــة ج ــه مؤلم زمالئ

ــك: ــي تســاعد علــى ذل وهــذه بعــٌض مــن النقــاط الت

     عالج التخاطب     عالج التخاطب

العرض على اخصائي نطق وتخاطب.

بقلم: ليزا أ. سكوت، دكتوراه، جامعة والية فلوريدا

المصدر: جمعية التأتأة األمريكية

 إذا بــدا واضًحــا أنَّ الطفــل قــد انزعــج مــن تلــك المضايقــة،  •
ــبب  ــم س ــى فه ــاعده عل ــراد، وس ــى انف ــه عل ــدث مع فتح
تعُرضــه للُمضايقــة مــن األخريــن، واطــرح أفــكاًرا حــول 

كيفيــة التعامــل مــع لمثــل هــذه الُمضايقــات.
 إذا كان هنــاك أطفــال معينيــن يضايقونــه، فتحــدث معهــم  •

ــل هــذه المضايقــات أمــر  ــى انفــراد واشــرح لهــم أن مث عل
غيــر مقبــول.

باســتمرار.  • المســاعدة  طلــب  علــى  تحثهــم  أن  حــاول   
فُمعظمهــم يريــدون ذلــك مــن الُمعلــم وينتظــرون ان ُيبــادر 

هــو بالمســاعدة.
 إذا اســتمرت المشــكلة فيستحســن حينها طلب الُمســاعدة  •

ــي -إن  ــي االجتماع ــادي أو األخصائ ــار اإلرش ــن المستش م
ــون  ــا يك ــا م ــك-، فغالًب ــاص ب ــى الخ ــي المبن ــا ف كان متاًح

لديهــم اقتراحــات جيــدة للتعامــل مــع الُمضايقــات.

ة للمدرسين 8 نصائح عامَّ

      ال ُتطالــب الطفــل باإلبطــاء أو الهــدوء أثنــاء    
الحديــث.

       ال ُتكمــل الكلمــات للطفــل أو ُتكمــل الحديــث 
بأكملــه عنــه.

ــم جميــع أعضــاء الفصــل علــى التنــاوب وأخــذ         نظِّ
الذيــن  خاصــة  واالســتماع  الحديــث  فــي  األدوار 
ــدث  ــهل التح ــن األس ــه م ــيجدون أن ــون، فس يتلعثم

ــات. ــٍل مــن االنقطاع ــدٍد قلي ــد وجــود ع عن
ــا        توقــع الحصــول علــى نفــس العمــل )كمًّ
ــا(  مــن الطالــب المتلعثــم كنظيــره الطبيعــي. ونوعًّ
ــف  ــة، وتوق ــدوء ورِوي ــب به ــع الطال ــدث م        تح

ــرر. ــكل ُمتك ــث بش ــالل الحدي ــه خ مع
ــوى  ــم محت ــتمع وتفه ــك تس ــل أن ــِعْر الطف        أش
ــا. ــا وقوله ــة نقله ــس كيفي ــالة، ولي ــث والرس الحدي
        قــم بإجــراء محادثــة فرديــة مــع الطفل الُمتلعثم 
حــول احتياجاتــه فــي الفصــل الدراســي واحترمهــا، 

لكــن ال ُتشــعره أنــك قــادر علــى توفيــر كل شــيء.
       ال ُتشــِعر الطفــل أن التلعُثــم شــيٌء ُمخِجــل، بــل 

تحــدث عنــه مثــل أي مســألة أخــرى.



غالًبــا مــا يواجــه المعلمــون فــي المــدارس صعوبــة فــي معرفة 
أفضــل الســبل لُمســاعدة الطفــل المتلعثم ، فيتســاءلون:

 هل أطلب منه إنجاز واجباته • 
        شفوًيا كالقراءة بصوت عال؟ 

هل أتحّدث معه بشأنه مشكلته  • 
        في الكالم؟

ماذا أفعل إذا تعرض لمضايقات من زمالئه؟ • 

وهــذه ليســت إالَّ قليــاًل مــن التســاؤالت التي يواجهــا المعلمون 
فــي مياديــن التعليم.

          الطفل في مرحلة الحضانة ورياض األطفالالطفل في مرحلة الحضانة ورياض األطفال

ــم  ــغلون بتعُل ــة ُمنش ــة العمري ــذه الفئ ــي ه ــال ف ــع األطف جمي
الحديــث، فمــن الطبيعــي أن يرتكبــوا عديــًدا مــن األخطــاء فــي 
ــكالم، وُتســمي هــذه األخطــاء بالـــ »القصــور فــي الطالقــة  ال
التعبيريــة«، ونجــد ذلــك القصــور زائــًدا لــدى بعضهــم وهــذا أمــر 
ــد مــن أوجــه  ــون مــن العدي ــاك أطفــااًل ُيعان طبيعــي. إالَّ أنَّ هن
القصــور، كالتكــرار وإطالــة األصــوات بشــكل ملحــوظ لــدى 

ــن.  اآلخري
ــدى أحــد األطفــال  ــل هــذه المشــكلة ل إذا الحظــت وجــود مث
فــال توليــه أي اهتمــام خــاص، وعوضــًا عــن ذلــك ُقــم بالتحــدث 
ــل  ــع مث ــل م ــات التعام ــول ُمقترح ــب ح ــي التخاط ــى أخصائ إل
هــذا االمــر. تحــدث أيًضــا مــع الوالديــن حــول ذلــك حتــى يتبيــن 
لــك مــا إذا كان هــذا هــو ســلوك الــكالم الــذي اعتــاده الطفــل 
طريقــة  إلــى  الطفــل  يعــود  الحــاالت  ففــي معظــم  ال،  أم 
ــة- حيــن يســتمع األبُّ  ــه اللغوي ــة -ِطبقــًا لقدرات الــكالم الطبيعي
أو المعلــمُّ  للطفــل فــي صبــٍر وهــدوء وعــدم إبــداء أي ُمضايقــة، 

ــة. ــوره بالمدرس ــن تط ــي سيتحس وبالتال
ــا إذا واصــل الطفــُل تعلثمــه وقصــوره فــي الطالقــة التعبيرية  أمَّ

فيجــب حينهــا اللجــوء الــى أخصائــي التخاطــب لمراقبته.

     اإلجابة على أسئلتك في الفصل     اإلجابة على أسئلتك في الفصل

عنــد طرحــك لألســئلة فــي الفصــل ُيمكنــك القيــام بإجــراءات 
معينــة لتســهيل األمــر علــى الطفــل الُمتلعِثــم:

 فــي البدايــة -وإلــى أن يتكيــف الطفــل مــع الفصــل-  •
اطــرح عليــه األســئلة التــي ُيمكــن اإلجابــة عليهــا بكلمــات 

ــبًيا. ــة نس قليل
 إذا كان الســؤال ســيتم طرحــه علــى جميــع األطفــال فــي  •

الفصــل بالــدور، اكتشــف مــا إذا كان الطفــُل الُمتلعِثــم 
ُيفضــل أن يأتــي دوره مبكــًرا أم الحًقــا. فبالنســبة لألطفــال 
الُمنتظريــن دورهــم يمكــن أن يتراكــم لديهــم شــعوٌر بالتوتــر 
والقلــق أثنــاء انتظارهــم، ويمكــن أن يحــدث ذلــك ايضــًا مــع 
أطفــال اخريــن فــي حــال إدراكهــم أنهــم ســيجيبون علــى 
األســئلة فــي وقــت أقــرب مــن غيرهــم مــن األطفــال؛ لــذا 

ــا ُيفضلــه. فمــن المهــم أن تســأل كل طفــل –أواًل- عمَّ
ــن طــالب الفصــل جميعهــم أنهــم ســيحصلون علــى  •  طمِئ

ــى  ــة عل ــر واإلجاب ــالزم للتفكي ــت ال ــن الوق ــدر م ــس الق نف
ــك. ــم بذل ــك مهت األســئلة، وأن

     في المرحلة اإلعدادية     في المرحلة اإلعدادية

قــد تجــُد أطفــااًل مــن هــذا الفئــة العمريــة ال يعانون من مشــاكل 
ــم، ولكــن قــد  ــة األصــوات بشــكل ملحــوظ ودائ التكــرار وإطال
تتطــور معهــم الحالــة فتصــل بهــم الــى التوتــر واإلحبــاط جــَراء 
ــاة والجهــد المبــذول فــي إخــراج الــكالم بشــكل صحيــح  الُمعان
وفــي هــذه الحالــة هــم بحاجــة الــى المســاعدة؛ إذ يمكــن 
ــو  ــا ه ــي. وكم ــم التعليم ــى أدائه ــلًبا عل ــم س ــر تلعُثمه أن يؤث
الحــال مــع الطفــل فــي مرحلــة الحضانــة وريــاض األطفــال يجــب 
عليــك أن تستشــير أخصائــي التخاطــب وتتحــدث إلــى الوالديــن 
وتناقــش مالحظاتــك معهــم، فــإن كان هنــاك اتفــاق بينــك 
وبيــن الوالــدان وأخصائــي التخاطــب علــى وجــود أوجــه قصــور 
ُمقارنــًة بالزمــالء فــي الفصــل، فقــد يتــم اإلقــرار بوجــود ُمشــكلة 

ــم لــدى الطفــل. التلعُث
ويتمثــل مصــدر القلــق الرئيســي لمعظــم الُمعلميــن فــي رد 
ــول  ــع ح ــا ُيتوقَّ ــل، وم ــي الفص ــه ف ــال تلعثم ــل حي ــل الطف فع
ــن هــذا  ــك؟ والجــواب ع حجــم مشــاركته فــي الفصــل بعــد ذل
ــر  ــل غي ــاك الطف ــل، فهن ــة كل طف ــى طبيع ــد عل ــؤال يعتم الس
المهتــم بمثــل هــذه المشــكلة، والــذي يســعد بالمشــاركة فــي 
ــيبكي  ــذي س ــل ال ــاك الطف ــر، وهن ــل آخ ــل أي طف ــل مث الفص
ويرفــض الحديــث، وغالبــًا مــا تقــع اإلجابــة فــي مــكاٍن مــا بيــن 
الحالتيــن. فيجــب عليــك –أيهــا المعلــم- مناقشــة األخصائــي 
ــا  ــل أيًض ــأل الطف ــل، واس ــور المحتم ــي التط ــه ف ــول توقعات ح
كيــف يــود ان ُيشــارك، فالمشــاركة احيانــا تصبــح جــزءًا مــن 

متطلبــات خطــة التعليــم الفــردي والعالجــي للطفــل.

     تحدث مع الطفل: أظهر دعمك     تحدث مع الطفل: أظهر دعمك

ث مــع الطفــل ســًرا، واشــرح لــه أنَّ التحــدَث مهــارة كغيرهــا  تحــدَّ
ــا التذبــذب فيهــا، فقــد  مــن المهــارات األخــرى التــي قــد يصيبن

ُنكــرر بعــض األحــرف أو ُنشــابك الكلمــات مــع بعضهــا.

ــك  ــِعْره بأن ــن. أش ــًا سنتحس ــة حتم ــة الدائم ــع الممارس ــن م ولك
ُمعلمــه وداعمــُه الدائــم وأنَّ تلعُثمــه ال يســبب لــك أي مشــكلة. 
فمــن خــالل التحــدث مــع الطفــل بهــذه الطريقــة، ســوف ُيــدرك 
ــك تتقبــُل هــذا األمــر  أنــك علــى ِعلــم بمشــكلة تلعُثمــه، وأنَّ

ــه هــو شــخصيًا. تمامــًا كمــا تتقبل


