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wab1 : ساعدي طفلك بالتغلب على التلعثم في الكالم ! للكاتب

يمر أي طفل عادة في المرحلة ما بين عامين وخمسة أعوام بفترة يعاني فيها من التلعثم في الكالم، حيث إنه قد يبدأ في تكرار الكلمات أو الجمل أو التطويل
فيها، مع الوضع في االعتبار أن التلعثم يعتبر اضطرابا في

كالم الطفل. وعادة فإن التلعثم عند الطفل ينتهي ببلوغه الخامسة من عمره، ولكن عند أطفال آخرين فإن األمر قد يستمر لفترة أطول ألنه ال يوجد عالج
نهائي للتلعثم، ولكن هناك بعض العالجات التي قد تمكن األم من مساعدة الطفل في التغلب على هذا األمر ، وعادة ما يكون التلعثم جزءا من عملية تعلم الطفل

كيفية استخدام اللغة وتعلم ربط الكلمات بعضها ببعض وهو أمر قد يأتي ويذهب، وقد يستمر عدة أسابيع أو عدة أشهر. وفى كثير من األحيان فإن التلعثم
عند الطفل قد ينتهي دون أي تدخل طبي، ولكن قد يمثل التلعثم لطفل آخر مشكلة على المدى الطويل، وقد يجعله يعانى من مشكلة في حياته، وفى تعامالته
في المدرسة والمنزل ، وإذا رأت األم أن طفلها يعانى من مشكلة في التلعثم فإنها تبدأ بالتفكير في عدد من األمور مثل كيفية مساعدة طفلها في التغلب على

األمر، وما إذا كان يجب عليها اللجوء للتدخل الطبي ، وقد يظهر التلعثم عند الطفل بأكثر من شكل مثل أن يبدأ الطفل في تكرار حروف معينة في أول
الكلمة، وأحيانا قد يتوقف الطفل تماما عن نطق حروف معينة ، وعلى األم أن تدرك أن التلعثم إذا بدا حادا عند طفلها في أوقات، أو إذا استمر ألكثر من ستة

أشهر، فإن هذا األمر ال يعنى أن التلعثم سيستمر معه لفترات طويلة حتى وهو شخص بالغ، مع اعتبار أن معرفة األم كيفية التعامل مع مشكلة التلعثم عند
طفلها أمر شديد اإليجابية، وسيمكنه من مقاومة األمر ، وهناك بعض العالمات أو األعراض التي إذا ظهرت على الطفل قد تعنى أن التلعثم يمثل مشكلة

للطفل مثل مواجهته لصعوبة في استخدام تعبيرات وجهه أو ارتفاع نبرة صوته عند تكرار كلمات معينة ، وفى حاالت تلعثم أكثر شدة فقد يعانى الطفل من
صعوبة عندما يبدأ في الكالم ، وقد يصل األمر بالطفل إلى أن يبدأ في محاولة تفادى الكالم في كثير من المواقف. وعادة فإن التلعثم عند الطفل قد ينخفض

بنسبة كبيرة عند دخول الطفل المدرسة والبدء في التواصل مع اآلخرين، مع الوضع في االعتبار أن الطفل قد يبدأ في الشعور باإلحراج في المدرسة بسبب
مشكلة التلعثم تلك. وإذا كان زمالء طفلِك في المدرسة يسخرون منه بسبب مشكلة التلعثم تلك، فعليِك أن تتحدثي مع المعلمين في المدرسة حتى يفكروا

في طريقة للتعامل مع هذا األمر .
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