
ما هو التلعثم؟
التلعثم ُيطلق عليه اأي�ضًا التاأتاأة وهو حالة 

وقد  الللكللام،  و�ضا�ضة  طاقة  يف  ا�ضطراب 

يكون على �ضكل تكرار )تتتتتعلثم(، توقف مفاجئ 

املقاطع  اأو  لاأحرف  واإطالة  اأو/  �ضوت(  )بللدون 

ال�ضوتية )تااااااالعثم(، وقد يرافق هذه املظاهر 

اإمياءات وحركات ج�ضمية اأخرى ترتبط بالتوتر 

اأو بامليل نحو جتنب الكام.

هل يتلعثم المتحدثون الطبيعيون أحيانًا؟
الكام  طاقة  يف  ا�ضطراب  اإىل  غالبًا  الأطفال  يتعر�ض 

يف بداية مراحل اكت�ضابهم للكام، اأما الكبار فقد يتخلل 

اأو  م(  م  اأم   / )اآه  مثل  معينة  �ضوتية  مقاطع  كامهم 

ولكن  والأ�ضوات  اأ�ضباه اجلمل  اأو  الكلمات  بع�ض  يكررون 

طبيعية  تعترب  الطاقة  يف  الب�ضيطة  ال�ضطرابات  هذه 

ول ت�ضتدعي الهتمام غالبًا، ول يرافق هذه الظواهر اأي 

عامات اأو اإمياءات ناجتة عن توتر اأو اهتمام من ناحية 

املتكلم.

ما هي أسباب التلعثم؟
بع�ض  وتت�ضمن  حمللددة،  غري  التلعثم  اأ�ضباب  تللزال  ما 

الحتمالت وجود خلل يف تنا�ضق حركة ع�ضات الكام، 

وقد يكون �ضبب التلعثم خمتلفًا متامًا عن �ضبب ا�ضتمراره 

اأو زيادة �ضدته، وغالبًا ما ينتج التلعثم عن ا�ضرتاك عدة 

عوامل جينية وع�ضبية وبيئية، اأو قد يكون لدى كل �ضخ�ض 

�ضببًا خمتلفًا عن غريه من الأ�ضخا�ض
سؤال مهم:

هل ينتج �لتلعثم عن م�ساكل عاطفية �أو نف�سية؟

النف�ضية  امل�ضاكل  من  يعانون  ل  يتلعثمون  الذين  الأطفال 

اأكرث من الذين ل يتلعثمون، وعمومًا ل يوجد �ضبب يجزم 

باأن ال�ضدمات العاطفية ت�ضبب التلعثم، يف الوقت نف�ضه 

بع�ض  مع  جللدًا  �ضعبًا  يكون  قد  التلعثم  مع  التعامل  فللاإن 

الأ�ضخا�ض مما قد يوؤثر ب�ضكل �ضلبي على ممار�ضة حياتهم 

ب�ضكل طبيعي.

في أي سن يظهر التلعثم غالبًا؟
 5 –  1 مبكر جدًا )بني  التلعثم يف عمر  يظهر  ما  غالبًا 

�ضنوات(، ولكن قد يظهر اأحيانًا خال �ضن املدر�ضة ونادرًا 

خال �ضن الر�ضد.

إذا بدأت أحس أن طفلي بدأ يتلعثم، 
فهل علي االنتظار أم طلب المساعدة؟

والتخاطب  اللغة  اأخ�ضائي  من  ال�ضت�ضارة  بطلب  عليك 

ومع  والأهللم متى لحظ طفلك ذلك،  متى لحظت ذلك 

اأن اأغلب الأطفال يتغلبون على هذه امل�ضكلة ب�ضكل طبيعي 

قلت  مبكرًا  امل�ضكلة  عوجلت  كلما  اأنه  اإل  مرورالوقت  مع 

م�ضاعفاتها.
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هل يمكن عالج التلعثم بعد نشوئه؟
نعم هناك عدة طرق ناجحة لعاج الأطفال والكبار من 

اأف�ضلية  على  تللدل  علمية  ثوابت  توجد  ل  التلعثم،ولكن 

اإحدى هذه الطرق عن غريها.

هل يمكن الشفاء من التلعثم نهائيًا؟
للتلعثم  الللتللام  ال�ضفاء  فكرة  عللن  البتعاد  الأف�ضل  مللن 

اأن  العاج يجب  فاإن  لهذا  ولي�ض مر�ضًا،  �ضلوك  فالتلعثم 

يهدف اإىل التح�ضني من طاقة الكام والتوا�ضل بنجاح 

على املدى البعيد بدًل عن التقليل من التلعثم على املدى 

القريب.

ما الذي علي فعله عندما أسمع طفاًل لديه
مشكله في الطالقة؟

واإذا كان  الطاقة،  لديه م�ضكلة يف  اأن  الطفل  يعي  قد ل 

وجتنب  كامه  لطريقة  اهتمام  اأي  تعره  فا  ذلللك  يعي 

التعليقات مثل)اأعد من البداية، فكر قبل اأن تتكلم، تكلم 

بهدوء اأو ل تاأكل الكام( فاإنها ل تفيد يف �ضيء بل حاول 

اإىل  ولي�ض  يقوله  ما  اإىل  وانتباه  ب�ضرب  للطفل  ت�ضغي  اأن 

ما الذي علي فعله عندما أسمع شخصًا 
راشدًا يتلعثم؟

ي�ضتحق الأ�ضخا�ض الذين يتلعثمون ال�ضرب والهتمام كما

ي�ضلللتحقه غريهم من الذين ل يتلعثمون فا تلتفت عنهم اأو 

تقاطعهم اأو ت�ضتعجلهم اأو تكمل 

عنهلللم كلماتهلللم فلللاإن حماولة 

م�ضاعدتهم على الكام قد 

والوعي  القلق  لديهم  يولد 

بذاتهلللم مما يزيلللد الأمر 

�ضوءًا.

 

طريقة  من  مت�ضايق  الطفل  اأن  بدا  واإذا  كامه  طريقة 

كامه فحاول اأن تو�ضح له ال�ضعوبة التي يواجهها بطريقة 

ت�ضانده مثل )يبدو اأن ذلك �ضعب عليك لتقوله،ل باأ�ض، اأو 

اأن كثريًا من الأطفال يعانون من م�ضاكل يف الكام( فهذه 

العبارات قد ت�ضاعد الطفل على التكيف مع م�ضكلة التلعثم 

بطريقة اأكرث اإيجابية.

 

من الذي يمكنه المساعدة
 في مشكلة التلعثم؟

يف  اخلللربة  لديهم  الللذيللن  والتخاطب  اللغة  اأخ�ضائيو 

هم  والكبار  الأطللفللال  لللدى  التلعثم  م�ضاكل  مع  التعامل 

املدربون على تقييمهم واإعداد اخلطة العاجية لتح�ضني 

الكام لديهم.


