
طبيعته ....
أسبابه وطرق عالجه

STUTTERING

بش��كل  التواص��ل  ُيمك��ن  كي��ف 
أفضل مع األشخاص المتلعثمين؟

ي�س���تحق االأ�س���خا�ض الذين يتلعثمون ال�س���ر واالهتمام  
كما ي�ستحقه غريهم الذي ال يتلعثمون.

• اأعِطهم الوقت الكايف للكالم.	
• ال تتلف���ت عنه���م اأو تقاطعهم اأو ت�س���تعجلهم اأو تكمل 	

عنهم كلماتهم، فاإن حماولة م�ساعدتهم على الكالم 
قد يوّلد لديهم القلق والوعي بذاتهم مما يزيد االأمر 

�سوًءا.
• اقراحات مثل “تكلم ببطء”، “ا�س���رِخ”، اأو “خذ 	

نف�ًس���ا عميًقا” ميكن اأن جتعل ال�سخ�ض ي�سعر بعدم 
االرتياح اأكرث.

• ���ز عل���ى “ع���ن م���اذا يتح���دث” ولي����ض “كي���ف 	 ركِّ
يتحدث”...

التلعثم



ما هو التلعثم؟

• ���ا التاأتاأة وهو ا�سطراب يف 	 التلعثم وُيطلق عليه اأي�سً
طالقة و�سال�سة الكالم.

• معظ���م النا�ض ق���د يتخل���ل كالمهم مقاطع �س���وتية 	
معينة مثل )اآاآه / اأم م م( اأو يكررون بع�ض الكلمات، 
ولكن هذه اال�سطرابات الب�سيطة يف الطالقة ُتعتر 
طبيعية وال ت�ستدعي االهتمام يف الغالب اإال اإذا كانت 

توؤثر على توا�سل ال�سخ�ض باالآخرين.

التلعثم عند األطفال:

• غالًب���ا ما يظهر التعلثم يف عمر مبكر جًدا )بني 2 - 	
5 �س���نوات من العمر( ب�سبب تطور ا�ستخدام قواعد 

لغوية خمتلفة.
• ق���د تظه���ر التاأتاأة عندم���ا يحاول الطفل ا�س���تخدام 	

جمل اأطول، وعند ظهور امل�س���كلة الأ�س���هر ب�سيطة قد 
ين�سح اأخ�سائي اللغة والتخاطب  باالنتظار ومراقبة 
الطفل فقط لفرة معينة مع اإعطاء اإر�سادات لالأهل 

عن كيفة التعامل مع التاأتاأة.
• م���ن العوامل املحتملة ال�س���تمرار التلعثم عند الطفل 	

هي وجود ا�س���طرابات يف اللغة اأو الكالم اأو قلق من 
جانب االأهل اأو الطفل.

ما هي أسباب التلعثم؟

• ما تزال اأ�سباب التعلثم غري حمددة، وتت�سمن بع�ض 	
االحتم���االت وجود خلٍل يف تنا�س���ق حركة ع�س���الت 

الكالم.
• ق���د يكون �س���بب التعلث���م خمتلًف���ا متاًما عن �س���بب 	

ا�ستمراره اأو زيادة �سدته، وغالًبا ما ينتج التلعثم عن 
ا�سراك عدة عوامل جينية وع�سبية وبيئية. 

• يكون لدى كل �س���خ�ض �س���بب خمتلف عن غريه من 	
االأ�سخا�ض. 

ما هي مظاهر التلعثم؟

• تكرار الكلمة اأو جزء منها )تتتتتعلثم(.	
• توقف مفاجئ )بدون �سوت(.	
• اإطالة لالأحرف اأو املقاطع ال�سوتية )تااااااالعثم(	
• االإ�سافات )اآاآه / اأم م م(.	

وق���د يراف���ق ه���ذه املظاهر اإمي���اءات وحركات ج�س���مية 
اأخرى ترتبط بالتوتر اأو بامليل نحو جتّنب الكالم.

كيف يمكن تشخيص التلعثم؟

اأخ�س���ائي اللغة والتخاطب هو امل�س���وؤول عن ت�س���خي�ض 
ا�سطرابات طالقة الكالم.

ما هو عالج التلعثم؟

• اإن معظم برامج عالج التلعثم �س���لوكية، على �س���بيل 	
املث���ال: مب�س���اعدة اأخ�س���ائي اللغ���ة والتخاطب يتم 
ال�س���يطرة اأو مراقبة معدل )�س���رعة( الكالم، ويتم 
���ا على اإ�س���دار الكلمات بطريقة اأكرث  التدريب اأي�سً
هدوًء وبتوتٍر ج�س���دي اأقل، باالإ�س���افة اإىل ذلك يتم 

تطبيق تدريبات التحكم بالتنف�ض.

التلعث��م  م��ن  الش��فاء  يمك��ن  ه��ل 
نهائًيا؟

• من االأف�سل االبتعاد عن فكرة ال�سفاء التام للتلعثم، 	
فالتلعثم �سلوك ولي�ض مر�ض، لهذا فاإن العالج يجب 
اأن يهدف اإىل التح�سني من طالقة الكالم والتوا�سل 
بنجاح على املدى البعيد بداًل عن التقليل من التلعثم 

على املدى القريب.




