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  في الكالم اللجلجةظاهرة 

  بو شحادهأ إبراهيم :بقلم

  ولى تربية وعلم نفسسنه أ                         

لذلك فهي تحتاج  ،النواحي متشعبةوأسبابها معقدة على حد سواء  واإلناثكور عيب كالمي شائع بين الذ اللجلجة 
التي ت التجارب العلمية بين الصغار والكبار، وقد دل مختلفةبنسب  اللجلجةوتوجد  ،لوان مختلفة من العالجأ إلى

وليس من السهل ، %٧٤، بينما في الذكور حوالي %٧٧تبلغ  لإلناث إصابتها إن، واإلناثعلى الذكور  أجريت
ظروف الحياة وقسوتها،  إلىع ذلك نرج أننستطيع  أننا إال ،واإلناثتعليل هذا التفاوت واالختالف بين الذكور 

  .ومن توتر وصراعات انفعالية

  -:اللجلجة أسباب

 األملشعرون به من قلق وانعدام يما  إلىيرجع لجلجين بهذه االضطرابات الكالمي، المت إصابةفي  األساس إن 
  -:العوامل البيئية التي تتضح فيما يلي إلىثم  المبكرةفي طفولتهم 

واالعتماد على  ،يدرباه على االستقالل بأنهماس ومغاالتهما في رعاية طفلهما وتدليله كأن يح األبويين إفراط -١
  .النفس

  .ء العائليوالشقا التعاسة -٢

   .في التحصيل المدرسي اإلخفاق -٣

  .بويهعطف أحد أ إلىافتقار الطفل  -٤

قيام  إلىوهي تؤدي بالتدريج  ،و موضوعيهوالقلق التي تنشأ من أسباب خارجية أ األمنهر انعدام هذه هي مظا
  .جرعات انفعالية 

  -:اللجلجةمظاهر 

        :على شكلين هما اللجلجةتظهر  

   .حركات ارتعاشية متكررة -١
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بنحو سنة،  اللجلجةنج بعد بداية التش هذا يعقبه انفجار ويظهر ،تشنج موقفي يكون على شكل احتباس في الكالم -٢
غط على شفتيه وعضالت ضر الادفتبدو بو ريك عضالته الكالمية مجهودا، ومحاوالتذ يبذل المتلجلج عند تحإ

على  بالقدميناليدين، الضغط  أودو عليه تحريك الكفين كما يبوبذلك تحتبس طالقة لسانه،  ،يلكالمالجهاز ا
الجنب ويلجا  إلى أوالخلف  إلىالميل بالرأس اللسان من الفم،  إخراج، وجفون العين، ارتعاش رموشهرض، األ

  .هذه الحركات لعله يجد فيها معينا يساعده على التخلص في احتباس الكالم إلىالمصاب 

  -:اللجلجةعالج 

   - :تقترح الطريقتين التاليتين في العالج أننستطيع تشخيصنا لهذا االضطراب الكالمي،  على ضوء

  .وتقويمه من جديدتلجلج، ثم تهذيب كالمه ن عن طريق بث روح االستقرار في نفس الموويك :العالج النفسي -١

 وطريقة اإليقاعيوتمرينات الكالم  ،ويمكن عالجه بوسائل شتى مثل االسترخاء الكالمي :العالج الكالمي -٢
 أنهما إال كبرى أهميةومع ذلك فما برح هناك سؤاالن وإن لم تكن لهما والتدريب السلبي،  بالمضغالنطق 

  :يستلزمان الذكر هنا وهما

  .العالج الكالمي  أوالعالجي النفسي بالتقديم  أحق أيهما -١

  ؟خرىعلى األ الوسيلتينهاتين  إحدىح هل هناك مرجع يرّج -٢

  :اإلجابة

  .باللجلجةقد يقدم العالج النفسي على العالج الكالمي بفكرة تخفيف وطأة التوتر والقلق عند المصاب 

ما دام لم يمس العوامل النفسية التي هي  قوتاونجاحا م إالع ليس اقه في الوصاب نجاحا فإنهذا العالج أ أنولو 
  .علة العلل ومكمن الداء

بمعنى انه  ،تعددت الوسائل إذال ضلترجيح مهو  إنما أخرىترجيح طريقة على  أنفأقول  عن السؤال الثاني أما
مصاب ويتضح هذا في وممارسها في العالج تفضل على سواها في عالج ال أخرىر طريقة على ليس كل من اث
من النوع االهتزازي في حين انه زاد  اللجلجةفاد كثيرا في عالج التدريب السلبي أ إنفقد تبين ، المثال التالي

د الكبار من نع أجدى اإلقناع إناالتوقفية وكذلك  المتلجلجين الذين يشكون من التشنجات أولئكصعوبة الكالم عند 
الضوء على ظاهرة  ألقتتكون هذه المالحظات قد  أن أملوبعد  .واإلدراكلفطنة ا إلىالصغار ومرد ذلك  األطفال
  .ومظاهرها وعالجها وأسبابها اللجنة


