
الديســـآرثريا
Dysarthria

اضطرابات وضوح الكالم • ا�ساأل الم�ستمع للتاأكد من اأنه يفهم ما تقوله.	
• حاول اأن توقف المحادثة عندما ت�سعر بالتعب.	
• اإذا اأح�س�س���ت بالإحباط، حاول ا�س���تخدام و�سائل اأخرى 	

للمحادثة مثل الإ�س���ارة بالإ�سبع اأو الحركات لإي�سال ما 
تريد قوله.

بع�ض الن�سائح للم�ستمع:

• حاول ال�س���يطرة على جو المحادثة عبر التقليل من 	
التاأثيرات الخارجية.

• انتبه الى ما يقوله المتكلم وراقبه حينما يتكلم.	
• اأعِط ال�سخ�ض بع�ض الوقت حتى يتكلم.	
• كن �سادًقا وقل للمتكلم عندما تجد �سعوبة في فهم 	

ما يقول.
• ق���م بتك���رار جزء ال���كالم ال���ذي لم تفهم���ه حتى ل 	

ي�سطر المتكلم اإلى تكرار ما قاله منذ البداية.
• اإذا لم ت�س���تطع فهم الكالم بع���د محاولت متكررة، 	

قم بطرح اأ�سئلة تكون اإجاباتها تقت�سر على نعم ول، 
اأو قل للمتكلم اأن يكتب ما يحاول اأن يقوله.



ما هي ا�سطرابات و�سوح الكالم )الدي�ساآرثريا(؟

الدي�س���اآرثريا اأو ا�سطراب و�سوح الكالم هو ع�سر في التلفظ 
ناتج عن اإ�س���ابات ع�س���بية في منطقة ال���كالم الحركي في 
الدماغ، وح�س���ب روزانباك “هي مجموعة من ال�س���طرابات 
المرتبط���ة بجهاز ال���كالم الحركي الناتجة عن ا�س���طرابات 

الع�سالت التي ت�سيطر على عملية الكالم”.
الدي�س���اآرثريا ه���ي ا�س���طراب ف���ي و�س���وح ال���كالم والذي ل 
يجب الخلط بينه وبين ا�س���طرابات اللغة الأخرى كالحب�س���ة 

الكالمية )الآفازيا(.
ماذا يمكن اأن يطراأ على الع�سالت بعد الإ�سابات الع�سبية؟

• ال�سلل )ل يمكن التحرك بتاًتا(	
• ال�سعف )ل يمكن التحرك جيًدا(	
• الت�سنج )الكثير من التوتر وال�سيق(	
• الترهل )غير متما�سك اأو مرتخي(	
• عدم التنا�سق في الحركة	

ما هي اأ�سباب ا�سطرابات و�سوح الكالم؟

ت�س���بب اأن���واع مختلف���ة من الأ�س���رار ف���ي النظام الع�س���بي 
المرك���زي والطرفي اأنواًع���ا عديدة من الدي�س���اآرثريا، نذكر 
منه���ا الجلطة الدماغية، اإ�س���ابات الراأ����ض والعمود الفقري، 
�س���رطان الدم���اغ، ال�س���لل الدماغ���ي، ال�س���لل الرعا�س���ي اأو 
مر�ض الباركن�س���ون،  توتر الع�س���الت Dystonia، الت�سلب 
 ،Amytrophic Lateral Sclerosis الجانبي ال�س���موري
 ،Multiple Sclerosis  داء هانتنغتون، الت�س���لب المتع���دد

.Mysthenia Gravis والوهن الع�سلي
ما هي اأعرا�ض ا�سطرابات و�سوح الكالم؟

تختلف الأعرا�ض التي قد ي�ســـعر بها مري�ض الدي�ســـاآرثريا 

على مدى وموقع التلف الذي ي�سيب النظام الع�سبي، وقد 

ي�سعر مري�ض الدي�ساآرثريا باأي من الأعرا�ض التالية:

• بطء في الكالم وثقل في الل�سان	
• �سرعة في الكالم	
• حركة محدودة لل�سان، لل�سفاه والفك	
• وتيرة وتنغيم غير طبيعي عند الكالم	
• تغّيرات في نوعية وعلو ال�سوت	

عالج ا�سطرابات و�سوح الكالم:

يعتمد العالج على ح�س���ب نوعية و�س���دة الأعرا����ض، ويرتكز 
الع���الج على تح�س���ين وظيف���ة الأنظم���ة الكالمي���ة المتاأثرة، 
ونذك���ر من اأه���داف العالج ما يل���ي: تخفي�ض معدل �س���رعة 
الكالم، تح�س���ين النف�ض الالزم للكالم، تدريبات على زيادة 
قوة الع�سالت، زيادة حركة الفم، الل�سان وال�سفاه اأو تح�سين 

اللفظ لتو�سيح الكالم.
بع�ض الن�سائح لمري�ض ا�سطرابات و�سوح الكالم:

• افتتح حديثك بكلمة واحدة اأو بعبارة ق�س���يرة قبل البدء 	
بالكالم بجمل كاملة.

• تكّلم ببطء و�سوت مرتفع وتوقف لعدة مرات.	
• الفظ ب�سكل مبالغ فيه.	

Dysarthria الديســـآرثريا

اضطرابات وضوح الكالم
ما هي اأنظمة الكالم التي تتاأثر 

بالدي�ساآرثريا؟

	•ال�سوت  	•النطق    	•التنف�ض   

ال�سوت 	•نبرة  	•اللفظ    




