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إعداد :

دينا أشرف جمال

أسباب تأخر الكالم
عند األطفال

تأخر الكالم عند الطفل
هناك تفاوت بني القدرات التي يمتلكها
األطــفــال في العديد من الجوانب التي
ّ
تمر بهم وبحياتهم في مرحلة الطفولة،
كالتفاوت في البدء في الكالم ،فهناك
ّ
ّ
ّ
أطــفــال يتكلمون فــي س ــن مــبــكــرة من
ّ
طفولتهم ،وهناك قسم آخر يتأخرون في
الكالم مقارنة مع غيرهم من األطفال،
ّ
وفــي بعض الــحــاالت يكون التأخر أمرًا
طبيعيًا وال يحتاج إلى القلق ،ويكون ناتجًا
عــن عــدم قــيــام األه ــل بالحديث بشكل
متواصل وكبير مع الطفل ،وحاالت أخرى
ّ
يكون التأخر لسبب غير طبيعي ويحتاج
ّ
إلى متابعة ومعالجة من قبل األهل ،حتى
ّ
ّ
ّ
يتمكنوا من حل مشكلة تأخر الكالم عند
طفلهم ،وجعله قادرًا على الكالم بالشكل
الطبيعي.
أسباب تأخر الكالم عند األطفال
ّ
لتأخر الكالم عند الطفل مجموعة من
األسباب وهي:
إعاقات جسدية
يمكن أن يؤثر ضعف في الفم والحنك
على قدرة الطفل على الكالم ،كما يمكن
أن تتأثر قدرة الطفل على الكالم بسبب
الفجوة الصغيرة غير املعتادة وهي الطية
التي تحمل اللسان في الفم السفلي ،وغالبًا
ما يتم التعرف على هذه املشاكل الجسدية
من قبل طبيب األطفال قبل أن يبدأ الطفل
بالكالم ،وفي بعض الحاالت يمكن تفويت
هذه الحاالت منذ الصغر حتى يبدأ تعريض
الطفل لطبيب األسنان.
مشاكل لفظية في الفم
يعاني معظم األطفال من صعوبة الكالم
بسبب تواجد مشاكل في مناطق الدماغ
املسئولة عن الكالم ،مما يجعل من الصعب
على الطفل تنسيق الشفاه واللسان والفك
إلنتاج األصــوات ،كما ومن املمكن معاناة
هؤالء األطفال مع مشاكل أخرى متعلقة في
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الفم مثل صعوبات التغذية ،حيث تتمحور
هذه املشكلة في حدوث اعتالل الكالم عند
األطفال ،كما قد يعاني الطفل من مشاكل
فــي التحكم فــي العضالت وأجـــزاء من
ُ
الجسم التي تستخدم للتحدث ،وقد تتواجد
هذه املشاكل من تلقاء نفسها أو إلى جانب
غيرها من الصعوبات الحركية مثل مشاكل
تناول الطعام.
اإلعاقة الذهنية والقضايا النفسية
يمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من
اإلعــاقــات الذهنية في تأخر الطفل في
التحدث والكالم ،ومن األمثلة على هذه
اإلع ــاق ــات عــســر ال ــق ــراءة وغــيــرهــا من
صعوبات التعلم ،وفي بعض الحاالت يسبب
العديد من القضايا النفسية واالجتماعية
تأخيرات في الكالم عند األطفال ،فعلى
سبيل املثال يمكن أن يؤدي اإلهمال الشديد

للطفل في مشاكل في تطور اللغة.
مشاكل في السمع
ً
ترتبط مشاكل في السمع عادة مع تأخر
الكالم عند الطفل ،ولهذا يجب الخضوع
الختبار السمع من قبل اختصاصي السمع
فــي حــال حـــدوث شــك فــي عــدم مقدرة
الطفل على الكالم ،كما قد يعاني الطفل
من ضعف في السمع من صعوبة في فهم
الكالم وبالتالي صعوبة نطقها ،وبهذا
يجعل الطفل غير قادر على إتقان وفهم
الكلمات املحددة ومن ثم يمنعه من تقليد
الكلمات واستخدام اللغة بطالقة أو بشكل
صحيح.
عدوى األذن
يمكن أن تؤثر عدوى األذن وخاصة العدوى
املزمنة في قدرة الطفل على السمع ،وعلى
الرغم من ذلك يجب أال تؤثر اإلصابات
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البسيطة في األذن التي تم عالجها على
الكالم ،ومــادام يتواجد سمع طبيعي في
أذن واحدة على األقل فإن الكالم واللغة
يجب أن يتطورا بشكل طبيعي.
أسباب أخرى لتأخر الكالم
ومن األسباب األخرى التي تعتبر األكثر
شيوعًا في تأخر الكالم والنطق عند الطفل:
 التطور البطيء. التخلف العقلي. الحرمان االجتماعي بحيث ال يقضيالطفل وقتًا كافيًا في التحدث مع اآلخرين.
 التوحد. كون الطفل توأم. الشلل الدماغي.عالج تأخر الكالم عند األطفال
ّ
لحل مشكلة التأخر في الكالم يجب
القيام بالعديد من الخطوات التي ّ
تؤدي إلى
عالج هذه املشكلة وهي:
 القيام بالعديد من األمــور التي ّتؤدي
إلى لفت انتباه الطفل لألصوات املختلفة
كصوت الجرس الخاص بالباب ،وترك
الطفل يقوم بتجربته ألكثر من ّ
مرة ،ويمكن
لفت انتباهه من خالل إحضار األلعاب له
التي تصدر منها أصوات مختلفة كصوت
الحيوانات وغيرها من األصوات.
 مشاركة الطفل عند قيامه باللعب،والعمل على إصدار بعض األصوات من قبل
فم الشخص الذي يقوم بمالعبة الطفل.
 عند الحديث مع الطفل يجب أن يتمإدخــال بعض املقاطع الصوتية البسيطة
والسهلة للكالم كقول «توت».
 القيام باستخدام بعض اإلش ــاراتعند الحديث مع الطفل ،كالقيام بحركات
معينة بواسطة الــيــد ،ويــكــون ذلــك عند
القيام بتحذيره في حالة ارتكابه ّ
أي خطأ
ّ
بأول كلمة ال مع القيام بإشارة تدل على
ذلك وتكون باليد.
 تعليم الطفل اسمه وكيفية النطق به،ومناداته به بشكل مستمر ،ومناداة من
حوله من األشخاص بأسمائهم.
 املواظبة على الحديث معه عند القيامبأي أمر يتعلق به.
 تعليم الطفل األلــوان املختلفة ويكونذلك من خالل العديد من الوسائل املتبعة
في ذلك كالكرات ّ
امللونة.
ّ
التدرج مع الطفل مع تعليمه وتلقينه
كيفية تركيب والــنــطــق ببعض الجمل
البسيطة.

مشكلة قضم األظافر لدى األطفال

ُّ
يعد الطفل كائنًا رقيقًا وسهل التشكيل،
واضح بالبيئة املحيطة به،
بشكل
فيتأثر
ٍ
ٍ
ويكتسب منها السلوكيات املختلفة ،ومن
واملعلمني في
ً
هنا تكمن ًمسئولية ً اآلبــاء ً
تنشئته تنشئة سليمة وصحيحة خالية من
العيوب واملشاكل بعيدًا عن االضطرابات
واملشاكل النفسية التي تؤثر في شخصيته
املستقبلية ،ولكن قد ّ
بشكل
يتعرض الطفل
ٍ
مباشر لبعض الظروف
مباشر أو غير
ٍ
ٍ
املحيطة التي تسبب له بعض العادات غير
الجيدة ومنها عادة قضم االظافر.
ُّ
وتعد مشكلة فضم األظافر من العادات
التي قد يصاب بها الطفل في بداية عمره
وقــد تستمر ملا بعد مرحلة البلوغ ،إلى
جانب مص اإلبهام أو شد الشعر أو حك
األسنان معًا ،وتنتج هذه املشكلة بسبب
ّ
تعرضه لبعض الضغوطات االجتماعية،
مرحلة
مثل :ابتعاد أحد الوالدين عنه في
ٍ
من مراحل حياته فيشعر بعدم األمــان
ويلجأ إلى هذه العادة للتنفيس عن قلقه
والضغط النفسي الذي يعاني منه ،وقد
يلتقط الطفل هذه العادة من أحد أفراد
العائلة الكبار ،فــتــراه يلجأ إليها عند
تعرضه للضغط أو الغضب أو الخوف أو
أثناء انشغاله بمشاهدة برنامج تلفزيوني.
ً
الطفل في هذه الحالة عادة
تكون ًأظافر
ً
سميكة ومصبوغة باللون األصفر ،وقد
تتطور الحالة عنده بقضم النسيج اللحمي
الناعم الذي يحيط باألظافر.
اآلثار السلبية ملشكلة قضم األظافر
 التأثير السلبي على نمو األظافروتشويه منظرها وإصابتها بالهشاشة مما
يؤدي إلى سهولة كسرها.

 نقل امليكروبات والجراثيم إلى داخلالفم نتيجة وضعه ليده داخل فمه.
 إصابة املنطقة املحيطة باألظافربــالــجــروح مما قــد يـــؤدي إلــى حــدوث
النزيف أو تجرثم الجرح.
 طريقة لظهور االلتهابات الفطرية فياألظافر وما حولها.
طــرق عــاج مشكلة قضم األظافر
عند األطفال
 عدم لفت انتباه الطفل إلى مثل هذهالعادة كي ال يكسر الحاجز ُويقبل عليها
أكثر.
 محاولة إشغال يديه بالنشاطاتاملختلفة مثل الرسم ،وتركيب البازيل.
 االهتمام بالطفل وإعطاؤه املزيد منالحب والرعاية واالهتمام.
 مــحــاورتــه  -عــنــدمــا يــكــون قـــادرًاعلى االستيعاب  -حــول هــذه املشكلة
ومخاطرها على صحته وعلى شكل
وجمال أظافره.
 االبــتــعــاد عــن اســتــخــدام األســلــوبالقاسي في العالج ألن ذلك قد يزيد
املشكلة سوءًا.
ّ
 محاولة التعرف على السبب الذي قادهإلى قضم أظافره ثم معالجة السبب.
مستقرة قدر اإلمكان
بيئة
 وضعه في ٍٍ
وإبــعــاده عــن املــشــاكــل والضغوطات
النفسية وتوفير الجو النفسي الهادئ.
 تعزيزه ماديًا ومعنويًا مثل :الهداياواملكافآت ،والتصفيق عند ترك العادة.
ً
 تقليم أظافره أوال بأول للمحافظةعلى نظافته ً الشخصية وتصبح عملية
القضم صعبة عليه.
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ضعف التركيز والنسيان
عنــد األطفـــال

يعاني الكثير من اآلبــاء واألمهات من
ضعف في تركيز البعض من أبنائهم
وكثرة نسيانهم ،كطلب شيء معني من
الطفل ،ثم يأتي بشيء آخر ،أو يعود لألم
ويطلب منها تكرار ما طلبت منه ألنه نسي
ما قالته له ،وفي الغالب يكون األطفال في
منتهى النشاط أثناء اللعب ،ولكنهم في
املقابل في منتهى الكسل عند استرجاع
أي معلومات تلقوها من قبلُ ،ويصاب
األطفال بضعف التركيز والنسيان نتيجة
الكثير من األســبــاب املختلفة ،ويمكن
السيطرة عليه عن طريق بعض الوسائل
والطرق املتعددة.
أسباب ضعف التركيز والنسيان عند
األطفال
ترجع مشكلة تشتت االنتباه وضعف
التركيز لدى األطفال إلى مجموعة من
األسباب ،وهي:
 سوء التغذية والنظام الغذائي املتبعلدى الطفل ،حيث إن نقص بعض املعادن
والفيتامينات يؤثر سلبًا على تركيز الطفل
وذاكرته ،إذ يجب أن يحتوي غذاء الطفل
على مستوى جيد من فيتامينات ،B, E, A
باإلضافة إلى الكثير من املعادن واألمالح؛
مثل :الكالسيوم ،والحديد ،والفسفور،
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والــكــبــريــت ،والــبــوتــاســيــوم ،وحامض
الفوليك ،واألوميجا.3
 عدم توازن الهرمونات أو اضطرابفي إفــراز الغدد ،وبخاصة نقص إفراز
الغدة الدرقية والغدة فوق الكلوية.
 وجــود مشاكل فــي امتصاص بعضاملعادن الثقيلة؛ مثل :الزئبق والرصاص.
 التوتر والصدمات النفسية للطفليمكن أن تتسبب في ضعف ذاكرته.
 اإلرهاق الشديد ،اإلفراط في مشاهدةالتلفاز ،واللعب باأللعاب اإللكترونية ،فهي
تبطئ عمل الدماغ ،وبالتالي تتسبب بتشتت
االنتباه ،والنسيان ،وضعف التركيز.
 كثرة النوم أو قلة النوم .الجوع واإلجهادالبدني.
عالج ضعف التركيز والنسيان عند
األطفال
لعالج ضعف التركيز والنسيان عند
األطفال يجب اتباع ما يلي:
 تهيئة الجو املناسب للدراسة؛ بحيثيكون بعيدًا عن الضوضاء ُ واإلزعـــاج،
وتوفير إضــاءة مناسبة ال ترهق عينى
الطفل أثناء الدراسة.
 التغذية املناسبة الصحية ،إذ يجب أنيحتوي طعام الطفل اليومي على جميع

الفيتامينات واملــعــادن الضرورية التي
يحتاجها جسم الطفل في طــور النمو،
لذلك فهو بحاجة إلى نظام غذائي صحي
ومتوازن
 التكرار ،فهو أمر مهم للطفل الذييعاني من النسيان وضعف التركيز نتيجة
التشتت وعدم االنتباه ،فتكرار املعلومات
يسهل استرجاعها بفعالية.
 ممارسة بعض التمارين الرياضية،فهي تنشط الدورة ِّالدموية في الجسم،
وتحسن الذاكرة وتنشطها ،كما أنها تزيد
تدفق الدم إلى الدماغ.
 الحصول على ساعات نــوم كافية،وتجنب النوم الزائد الذي يتسبب بخمول
الذاكرة.
 يجب أال يــكــون وقــت املــذاكــرة بعدتناول وجبة طعام ثقيلة ،ليستطيع الطفل
التركيز ويتجنب النسيان والخمول.
 التركيز على لعب األلعاب التي تعتمدعلى التفكير والتركيز.
 استبدال مشاهدة األفالم والرسومبالبرامج الوثائقية التي تطور
املتحركة
ِّ
عمل املخ وتنشطه.
 زيادة اإلطراء للطفل ومدحه كثيرًا،وخاصة أمام اآلخرين.

