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ُ

دائـــمـــا مـــا يــســيء األطـــفـــال
هم؛  نموِّ ، فهذا جزٌء من 

َ
ف التصرُّ

السلوكية  االضــطــرابــات   
َّ

أن  
َّ
إال

د  والتمرُّ األذى  د  مــجــرَّ تتجاوز 
الطفل   

َ
عند ويــحــدث  البسيط.  

من  يــعــانــي  ــذي  ــ ال املـــراهـــق  أو 
من  نمٌط  سلوكيٍة  اضــطــرابــاٍت 
أو  العدائي  أو  العدواني  السلوك 
املؤذي، الذي ينبغي أن يدوَم ألكثر 
اضطرابًا   

ُّ
ُيعد كي  أشهٍر  ة 

َّ
ست من 

 
ُ

األطفال على  ويظِهَر  سلوكيًا.   
اضطراباٍت  من  يعانون  الذين 
تشمل  مرضية  عالمات  سلوكيٍة 

ما يلي: 
تخريب أو تدمير املمتلكات. 

بإيذاء أنفسهم  التهديد  أو  إيذاء 
أو اآلخرين أو الحيوانات األليفة. 

إظهار العداء تجاه رموز السلطة. 
حدوث نوبات غضب ومجادالت. 
التي  األخــرى   

ُ
العالمات تشمل 

من  يعاني  الطفل   
َّ

أن إلى  تشير 
اضطراباٍت سلوكية ما يلي: 
ر. 

ِّ
- النشاط الجنسي املبك

أو  رٍة 
ِّ
مبك  

ٍّ
ســن فــي  التدخني   -

رات.
ِّ

شرب الكحول أو تعاطي املخد
- الكذب أو السرقة. 

أو  املدرسة  في  ئ  السيِّ األداء   -
الهروب منها. 

 نقص االنتباه 
ُ

تشمل اضطرابات

مجموعات،  ثــالث  إلــى  شاط 
َّ
الن

والنشاط  االنــتــبــاه،  ــة 
َّ
قــل ــي:   وهـ

 فئٍة 
ُّ

املفرط، واالندفاع. وتشمل كل
ة بها.  أعراضًا خاصَّ

ة االنتباه ما 
َّ
 قل

ُ
وتشمل أعراض

يلي: 
ب 

َّ
تتطل الــتــي  املــهــام  ب 

ُّ
تجن  -
تركيزًا. 

ت االنتباه بسهولة. 
ُّ

- تشت
اإلرشــادات  باع 

ِّ
ات في  صعوبة   -

والتعليمات. 
وصعوبة  دًا  جيِّ اإلصغاء  عدم   -

ر اإلرشادات. 
ُّ
تذك

 النشاط املفرط 
ُ

وتشمل أعراض
ما يلي: 

في  االســتــمــرار  فــي  صعوبة   -
الجلوس ألكثر من فترٍة وجيزٍة. 

ي،  والتلوِّ التململ  في  اإلفراط   -
التململ  ــم  ــاس ب ــرف  ــع ُي الـــذي 

الحركي أيضًا. 
- الركض كثيرًا. 

ما  االنــدفــاع   
ُ

أعـــراض وتشمل 
يلي: 

الئقة  غير  بتعليقات  ه  التفوُّ
من دون تفكير. 

- صعوبة في انتظار دورهم. 
مقاطعة اآلخرين. 

الدخول في مخاطر ال داعي لها، 
ب إصابات.  التي قد تسبِّ

والسلوك املؤذي ما يلي: 
َمَع  االنِتباِه  قِص 

َ
ن اضِطراُب   -

شاط. 
َّ
رِط الن

َ
ف

ف.  َصرُّ
َّ

- اضطراب الت
ي واملعارضة. 

ِّ
- اضطراب التحد

هذه  مــن   
ًّ
كـــال نناقش  وســـوف 

األنواع. 
َمَع  االنِتباِه  قِص 

َ
ن اضِطراُب   -  1

شاط
َّ
رِط الن

َ
ف

َمَع  االنــِتــبــاِه  قِص 
َ
ن اضــِطــراُب 

شاط هو اضطراٌب شائٌع 
َّ
رِط الن

َ
ف

الصعب  من  يجعل  الطفولة،  في 
واالنتباه.   التركيز  الطفل  على 
يعانون  الذين  لألطفال  ويمكن 
َمَع  االنِتباِه  قِص 

َ
ن اضِطراب  من 

مفرطني  يكونوا  أن  شاط 
َّ
الن رِط 

َ
ف

يجدوا  أن  يمكن  أو  النشاط،  في 
ل.   والتحمُّ الصبر  فــي   

ً
صــعــوبــة

من  االضــطــراُب  هــذا  يجعل  كما 
الصعب على الطفل أن ُيظِهر أداًء 
 

َ
ُيحسن أن  أو  املدرسة،  في  دًا  جيِّ

 
َ

ف التعرُّ  
َّ

إن  . املنزل  في  ف  التصرُّ
قِص 

َ
ن ــراب  ــِط اض أعـــراض  ــى  إل

شاط يمكن أن 
َّ
رِط الن

َ
االنِتباِه َمَع ف

 
َ

ة
َّ
قل  

َّ
أن إدراك  على  األهل   

َ
يساعد

تركيز الطفل أو نشاطه املفرط قد 
يكونان من عالمات االضطرابات 
 

ُ
ــراض ــف أعـ

َّ
ــصــن

ُ
الــســلــوكــيــة. وت

رِط 
َ
ف َمَع  االنِتباِه  قِص 

َ
ن اضِطراب 

د. مصطفى أبو العزايم 
إخصائى الطب النفسى

 
ُ

ل االضطرابات
َّ
 باالضطرابات السلوكية عند األطفال. وتتمث

ً
 نقص االنتباه والسلوك املؤذي عادة

ُ
عرف اضطرابات

ُ
ت

 الطفل أو املراهق ألكثر من 
َ

السلوكية عند األطفال بحدوث نمٍط من السلوك العدائي أو العدواني أو املؤذي عند
 عند 

ً
د؛ فهي تختلف كثيرًا عن السلوك املالحظ عادة د األذى والتمرُّ  السلوكية مجرَّ

ُ
ة أشهٍر. تتجاوز االضطرابات

َّ
ست

 
ً

 الذين يعانون من مشاكل سلوكيٍة خطرٍة ومتواصلٍة أكثَر عرضة
ُ

 أو مرحلِة نموٍّ مماثلٍة. يكون األطفال
ٍّ

أطفاٍل في سن
رة. 

ِّ
ى لالنتحار، ولكن املساعدة متوف

َّ
ة، وحت ة النفسيَّ للفشل في املدرسة، ولغيرها من مشاكل الصحَّ

االضطراباتُ 
السلوكية
 عنـــد

 األطفــال

املوسوعة

النفسية

إعداد :
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ف. 
ُّ

ث دون توق
ُّ

- التحد
 ما يقع عليه 

ِّ
- اللمس واللعب بكل

نظرهم. 
األطــفــال  بعض   

َ
عــنــد وتــحــدث 

الــذيــن ُيــعــانــون مــن اضــِطــراب 
شاط 

َّ
الن ــرِط 

َ
ف َمَع  االنِتباِه  قِص 

َ
ن

االضطراب،  هذا  أعراض  جميُع 
ــة االنــتــبــاه 

َّ
ــل ــى ق ــة إلـ ــاف ــاإلض ب

ولكن  واالندفاع.  املفرط  والنشاط 
ــراٍض  أع من  هم 

ُ
بعض يعاني  قد 

ة التركيز، والبعض اآلخر 
َّ
أكثر لقل

من أعراٍض أكثر للنشاط املفرط. 
 أنـــــواٍع من 

ُ
وتـــوجـــد ثـــالثـــة

رِط 
َ
َمَع ف قِص االنِتباِه 

َ
ن اضِطراب 

شاط: 
َّ
الن

- نشاط مفرط في الغالب. 
ة انتباه في الغالب. 

َّ
- قل

- مزيج من النوعني. 
األنواع  لهذه  التشخيُص  ويعتمد 
التي  ــراض  ــ األع على  املختلفة 
أن  ويمكن  الشخص.   على  تظهر 
قِص 

َ
ن اضِطراب  تشخيُص   

َ
ل

ِّ
يشك

يًا؛ 
ِّ

تحد شاط 
َّ
الن رِط 

َ
ف َمَع  االنِتباِه 

حيث ال يمكن االشتباُه بوجود هذا 
الطفل  ُيظِهر  لم  إذا  االضطراب 
وفي   . املفرط  النشاط  ــراض  أع
 أكبر 

ٌ
غالب األحيان، هناك احتمال

لديهم  الذين  األطفال  لتشخيص 
قِص 

َ
ن باضِطراب  مفرط  نشاط 

بينما  شاط، 
َّ
الن رِط 

َ
ف َمَع  االنِتباِه 

االضطراب  هذا  بوجود  ُيشتبه  ال 
ة 

َّ
قل لديهم  الذين  األطفال   

َ
عند

نشاط  لديهم  ليس  ولكن  انتباه، 
مفرط. 

ف 2 - اضطراُب التصرُّ
هو  ف  ــرُّ ــصـ ــتـ الـ ــراب  ــ ــط ــ اض

يحصل  آخــر  سلوكي  اضــطــراٌب 
يشعر  فـــال  ــة؛  ــول ــف ــط ال ــالل  ــ خ
باضطراب  املصابون  األطــفــال 
حرٍص  أو  بتعاطٍف   

َّ
إال ف  التصرُّ

كما  اآلخرين.   مشاعر  تجاه  قليٍل 
فات  تصرُّ فهَم  يسيؤوا  أن  يمكن 
ها 

َّ
أن على  ــن  ــري اآلخ ــداف  أهـ أو 

يمكن  وبذلك  دة، 
ِّ

مهد أو  عدائية 
أن يستجيبوا بعدوانية . ويمكن أن 
ف بالظهور  يبدأ اضطراُب التصرُّ
رٍة، كمرحلة ما قبل 

ِّ
 مبك

َ
في مراحل

 
ُ

ــراض األع تبدأ  ولكن  املــدرســة، 
منتصف  فــي  بالظهور  ــة  الــهــامَّ
منتصف  ى 

َّ
وحت الطفولة  مرحلة 

 
ُ

 أعراض
ُّ

 . وتقل
ً

 املراهقة عادة
ِّ

سن
بلوغ  ــدى  ل ف  الــتــصــرُّ اضــطــراب 
 

َّ
سن والــشــبــاب  األطــفــال  معظم 
هذه  ت  استمرَّ إذا  ــا  أمَّ الــرشــد. 
 

ِّ
سن ــى 

َّ
حــت بالظهور   

ُ
ــراض ــ األع

إلى  السلوك  هذا  ي  فيؤدِّ الرشد، 
باضطراب  إصابتهم  تشخيص 

َمع. 
َ

عاِدَية للُمجت
ُ
ة امل خِصيَّ

َّ
الش

ــراب  ــط  اض
ُ

ــراض ــ وتــشــمــل أعـ
ف ما يلي:  التصرُّ

ــاص  ــخ ــاه األش ــج ــة ت ــي ــدائ ــع ال
والحيوانات. 

- تدمير املمتلكات. 
- الكذب أو السرقة. 

ر.  ة طبع ونوبات غضب وتهوُّ
َّ

- حد
أو  بــالــنــدم  شــعــور  أي  غــيــاب   -

بالذنب. 
- إيذاء النفس. 

خطرٍة  بصورٍة  القوانني  خرق   -
رٍة.  ومتكرِّ

 
ً

عــادة للقلق  يــدعــو  ــا  م ــر  ــث وأك
املرتبط  الــعــدوانــي   

ُ
السلوك هــو 

فقد  ف؛  الـــتـــصـــرُّ ــراب  ــط ــاض ب
من  يعاني  الـــذي   

ُ
الــطــفــل يــقــوم 

باالسترجال  ف  التصرُّ اضطراب 
أو  بتهديدهم  أو  اآلخــريــن  على 
 

َ
ف بتخويفهم، كما يمكن أن يتصرَّ
بــوحــشــيــٍة تــجــاه األشــخــاص أو 
 

ُ
األطفال يقوم  كذلك   . الحيوانات 
ــن اضــطــراب  ــن يــعــانــون م ــذي ال
كما  بشجاراٍت،  بالبدء  ف  التصرُّ
أو   

َ
األسلحة يستخدموا  أن  يمكن 

ممارسة  على  ــدًا  أح يجبروا  أن 
أن  يمكن  كما  الجنسي.   النشاط 
من  يعاني  الذي   

ُ
الطفل ف  يتصرَّ

أمانٍة  ة 
َّ
بقل ف  التصرُّ اضطراب 

األعراض  من  هو  فالكذُب  أيضًا، 
وقد   . االضطراب  لهذا  الشائعة 
على  للحصول   

ُ
ــال ــف األط يكذب 

أغراٍض أو خدماٍت من اآلخرين . 
املتاجر  من  يسرقوا  أن  يمكن  كما 
أو من أصدقائهم وأفراد عائلتهم، 
الصعب  ومن  الغرباء.  من  ى 

َّ
حت أو 

 مع األطفال الذين يعانون 
ُ

التعامل
 ،

ً
عــادة ف  التصرُّ اضطراب  من 

بمشاعر  اهتمامهم  عدم  بسبب 
إخفاء  يحاولون  ال  فقد  اآلخرين؛ 
في   

ً
صعوبة ويجدون  عدوانهم، 

مع  حقيقيٍة  صــداقــاٍت  تكوين 
ون بهم وبسالمتهم.   أشخاٍص يهتمُّ
آخر   

ٌ
عرض هو  املمتلكات  وتدميُر 

ف؛  من أعراض اضطراب التصرُّ
إشعال  على   

ُ
األطفال ُيقِدم  فقد 

الضرر.   إحــداث  ة  بنيَّ الحرائق 
من  أخرى   

ٌ
أشكال تحدث  قد  كما 

أو  النوافذ  كسر  مثل  التخريب، 
 رذاذ الدهان على املمتلكات .  

ِّ
رش

 الذين يعانون من 
ُ

ويعصي األطفال

في   
َ

القواعد ف  التصرُّ اضطراب 
املدرسة أو في املنزل، وهذا يشمل 
بعد  ما  إلى  املنزل  خــارَج  ر 

ُّ
التأخ

الوقت املسموح، بالرغم من منعه 
ويمكن  األهــل.  قبل  من  باتًا  منعًا 
أو  املدرسة  عن   

ُ
الطفل َب  يتغيَّ أن 

ويترافق  املــنــزل.   من  يهرب  أن 
باضِطراب  ف  التصرُّ اضطراُب 
اط 

َ
ش

َّ
الن ــرِط 

َ
ف َمَع  االنِتباه  قِص 

َ
ن

حدوث  في  يسهم  قد  الذي  غالبًا، 
بات مزاجية واضطراب القلق. 

ُّ
تقل

ي واملعارضة
ِّ

3 - اضطراب التحد
في  صعوبة  إيجاد  املمكن  من 
التفريق بني طفٍل عنيٍد وطفٍل يعاني 
ي واملعارضة. 

ِّ
من اضطراب التحد

الذين   
ُ

األطــفــال يبدو  أن  ويمكن 
ي 

ِّ
التحد اضــطــراب  من  يعانون 

غاضبني  أو  َوِقــحــني  واملــعــارضــة 
يلفتون  فهم  ة؛ 

َّ
بشد صبيانيني  أو 

في  املبالغة  ــالل  خ مــن  األنــظــار 
بسيطٍة.  مشاكل  تجاه  الفعل  ة  ردَّ
من  كثيٍر   

ُ
حــال هو  هذا  كان  وإذا 

إدراك  حينئٍذ  يمكن  األطــفــال، 
اضطراب  تشخيص  صعوبة  مدى 
تساعد  وقد  واملعارضة.   ي 

ِّ
التحد

ي 
ِّ

 أعراض اضطراب التحد
ُ

معرفة
واملعارضة على تحديد ما إذا كان 
ه، أو إذا 

ِّ
 الطفل طبيعيًا لسن

ُ
سلوك

هو  سلوكي  اضطراب  وجــود  كان 
سبب هذا السلوك. 

ــراب  ــط  اض
ُ

ــراض ــ وتــشــمــل أعـ
ي واملعارضة ما يلي: 

ِّ
التحد

مع  الـــجـــدال  فــي  اإلفـــــراط   -
البالغني. 

ٍر.  - الغضب واالستياء بشكٍل متكرِّ
رة.  - نوبات غضب متكرِّ

- رفض االمتثال للبالغني. 
ي وخرق القواعد بانتظام. 

ِّ
- تحد

لئيمة  عـــبـــارات  ــدام  ــخ ــت اس  -
 االستياء. 

َ
وكريهة عند

اضطراب   
ُ

ــراض أع تشمل  وقد 
ي واملعارضة ما يلي أيضًا: 

ِّ
التحد

املفرطة  بالحساسية  الشعور   -
واالنزعاج بسهولة من اآلخرين. 

- إلقاء اللوم على اآلخرين نتيجة 
ف.  األخطاء أو سوء التصرُّ

أو  ــاج  إلزع دة  متعمَّ محاوالت   -
إغضاب اآلخرين. 

- سلوك حاقد وسعي لالنتقام. 
ــراب  ــط  اض

ُ
ــراض ــ وتــظــهــر أعـ

 في 
ً

ــادة ي واملــعــارضــة عـ
ِّ

الــتــحــد
تكون  قد  ولكن  مختلفة،  بيئاٍت 
أكثر  ملحوظة   

ُ
ــراض ــ األع ــذه  ه

أو  املنزل  في  الطفل  يكون  عندما 

من عالمات االضطرابات السلوكية نقص االنتباه مع فرط النشاط

تدمري املمتلكات هو عرض آخر 
من أعراض اضطربات التصرف
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األماكن  هي  فهذه  املدرسة؛  في 
وقواعد  سلطة  رمــوز  توجد  حيث 
ي 

ِّ
التحد اضطراُب  ر  ويتطوَّ ثابتة.  

جانب  إلـــى   
ً

ـــادة عـ ــة  ــارض ــع وامل
ــرط  ــف امل النشاط  ــراب  ــطـ اضـ

والتقصير في االنتباه. 
األسباب

ــُب  ــب ــروف س ــ ــع ــ مـــن غــيــر امل
 

َ
عند السلوكية  ــات  ــراب ــط االض
 

َ
العوامل  

َّ
أن ُيعتقد  األطفال. ولكن، 

البيولوجية والنفسية واالجتماعية 
 

َّ
أن من  الرغم  على  املسؤولة.  هي 

لالضطرابات  الدقيق  السبب 
غير  ــال  ــف األط  

َ
عــنــد السلوكية 

أشياء  تــوجــد  ـــه 
َّ
أن  

َّ
إال ــروف،  ــع م

مشتركة كثيرة بني األطفال الذين 
االضطرابات  ــذه  ه مــن  يعانون 
املثال،  سبيل  فعلى   . السلوكية 
الفتيان  إصابة  تشخيُص  يجري 
ــؤذي  ــوك املـ ــل ــس ــراب ال ــط ــاض ب
وتحصل  ــات.   ــي ــت ــف ال ــن  م ــر  ــث أك
أكثر  في  السلوكية   

ُ
االضطرابات

الذين  ــال  ــف األط  
َ

عــنــد ــان  ــي األح
من  األقل  على  ذويهم  أحد  يعاني 
أو اضطراب  اضطرابات مزاجية 
غالب  ــي  ف رات. 

ِّ
ــد ــخـ املـ تــعــاطــي 

األحيان.
ف  التصرُّ  

ُ
اضطرابات الَحظ 

ُ
وت

ملا  ضوا  تعرَّ الذين  األطفال  في 
يلي: 

- سوء معاملة األطفال. 
- نزاعات عائلية. 

- خلل جيني. 
عند  رات 

ِّ
املخد تعاطي  مشاكل   -

هات.  اآلباء أو األمَّ
- الفقر. 

 
َّ

أن إلــى  الــدالئــل   
ُ

بعض وتشير 
اضــِطــراب  مثل  االضــطــرابــات، 
شاط، 

َّ
الن رِط 

َ
ف َمَع  االنِتباِه  قِص 

َ
ن

بيئيٍة.   ــل  ــوام ع بسبب  تحصل 
املحتملة  األسباب   

ُ
بعض وتشمل 

الرصاص  ة  ملادَّ ض  التعرُّ يلي:  ما 
والتدخني،  الطالء،  في  املوجودة 
الحمل،  ــالل  خ الكحول  وشــرب 
مثل  الغذائية  ضافات 

ُ
امل وبعض 

نات االصطناعية . ولكن يجب  امللوِّ
ن 

َّ
القياُم ببحوث أكثر قبل أن يتمك

سبب  على  التأكيد  من  العلماُء 
االضطرابات السلوكية. 

التشخيص
ــُص  ــي ــخ ــش ــب ت ــعـ ــصـ مــــن الـ
والسبُب  السلوكية،  االضطرابات 
ــال  ــف األط مـــن  الــكــثــيــر   

َّ
أن هـــو 

وكثيري  ي 
ِّ

التحد كثيري  يكونون 

إلى  وقٍت  من  ومندفعني  النسيان 
السلوك   

ُ
تعريف ر  ويتغيَّ ــر.   آخـ

دائمٍة؛  بصورٍة  للطفل  »الطبيعي«  
سلوكًا  ما  عائلة  تراه  ما   

َّ
إن حيث 

كذلك  تراه  ال  قد  للطفل،  طبيعيًا 
هو  ــا  م ويعتمد  ــرى.  ــ أخ  

ٌ
عــائــلــة

الِعرق  مثل  عوامل،  على  »طبيعي« 
االقتصادي  واملستوى  والجنس 
يجعل  الذي  األمر  كبيٍر،   

ٍّ
حد إلى 

ــاالت  ح تشخيص  الــصــعــب  ــن  م
االضطراب السلوكي.

سلوك  اعتبار   
َ

مسألة  
َّ

أن كما 
تعتمد  ال  أم  طبيعيًا  الطفل 
ة  الخاصَّ األمــور  من  يلي  ما  على 

بالطفل: 
- السن. 

- النمو النفسي والعاطفي. 
- النمو الفكري. 

- الشخصية. 
- النمو الجسدي. 

تشخيٍص  ــى  ــل ع ــول  ــص ــح ــل ول
 من 

َّ
ــد الضــطــراب ســلــوكــي، البـ

ة 
َّ

ملد الطفل   
َ

عند األعراض  هور 
ُ

ظ
 

َ
يكون أن   

َّ
أكثر. والبد أو  ة أشهر 

َّ
ست

ــراض  األع هــذه  خطورة  مستوى 
 طبيعيًا 

ُّ
أكثر من املستوى الذي ُيعد

 
ِّ

السن فــي  آخــريــن  أطــفــاٍل  عند 
أكثر  في  تحدث  أن  ويجب  نفسها، 
ل 

ُّ
 من تدخ

َّ
ه البد

َّ
أن من موقع.  كما 

اليومية  بالحياة  االضطراب  هذا 
بشكل كبيٍر . وال يوجد اختباٌر واحد 
يمكن من خالله تشخيص إصابة 
 . السلوكي  باالضطراب  الطفل 

على  يجب  ذلــك،  من   
ً
بــدال ولكن 

اإلخصائى النفسى جمع معلوماٍت 
الطفل.   ويحاول  وبيئة  عن سلوك 
استبعاَد   

ً
ال أوَّ النفسى  الطبيب 

ــراض  ــألع ــرى ل ــ ــاالت أخ ــم ــت اح
الطفل؛ فعلى سبيل  الظاهرة على 
 

ُ
بعض ب  تسبِّ أن  يمكن  ــال،  ــث امل
األوضاع  أو  األحــداث  أو  الحاالت 
عند  تًا 

َّ
مؤق مؤذيًا  سلوكًا  ية  الصحِّ

الطفل.  في بعض األحيان، ُيجرى 
ــدم  فــحــٌص جــســدي وفــحــص ال
 

ُ
أعــراض كانت  إذا  مــا  لتحديد 
عن   

ً
ناجمة السلوكي  االضطراب 

حاالٍت  وفي  ــر.   آخ ٍي  صحِّ ظــرٍف 
نادرٍة، يمكن إجراُء فحص للدماغ 
الســتــبــعــاد وجـــود اضــطــرابــات 
املعلومات  بجمع  يقوم  كما  أخرى.. 

ميه. 
ِّ
من أهل الطفل ومعل

العالج
االضــطــراب   

ُ
معالجة تعتمد 

ة 
َّ

شد ومــدى  نــوع  على  السلوكي 
ن  ويتكوَّ االضطراب.  خطورة  أو 
أو  م 

ُّ
بالتكل عـــالٍج  مــن  الــعــالج 

أو  باألدوية  عــالٍج  أو  التخاطب 
م، 

ُّ
بالتكل العالج  وخالل  كليهما. 

تأثير  كيفية   
ُ

الــطــفــل ــم 
َّ
يــتــعــل

أفكاره  في  السلوكي  االضطراب 
ــه ومــشــاعــره.   ــزاج وســلــوكــه وم
على  التدريب   

ُ
تضمني ويمكن 

ملساعدة  االجتماعية  املهارات 
التعامل  كيفية  م 

ُّ
تعل على  الطفل 

ــع األقـــران  بــإيــجــابــيــٍة أكــثــر م
من   

ُ
العديد وهناك   . والبالغني 

م.  
ُّ
بالتكل للعالج  املختلفة  األنواع 

 
َ

م الرعاية
ِّ

ويمكن للجهة التي تقد
خاذ القرار حول 

ِّ
املساعدة على ات

م للطفل. 
ُّ
أفضل نوع للعالج بالتكل

العديد  ــداُم  ــخ ــت اس ويــمــكــن 
ــراض  أع ملعالجة  ــة  ــ األدوي مــن 
واضطراب  ف  التصرُّ اضطراب 
واضِطراب  واملعارضة  ي 

ِّ
التحد

شاط 
َّ
الن رِط 

َ
ف َمَع  االنِتباِه  قِص 

َ
ن

قِص 
َ
ن اضِطراب   

ُ
معالجة ويمكن 

شاط باألدوية 
َّ
رِط الن

َ
االنِتباِه َمَع ف

من  ل 
ِّ
تقل هات  منبِّ وهي  املنبهة، 

االندفاع والنشاط املفرط وتزيد 
من االنتباه.  وفي بعض الحاالت، 
هات  املنبِّ استخداُم  يجري  قد 
ف  ــالج اضـــطـــراب الــتــصــرُّ ــع ل
واملعارضة   ي 

ِّ
التحد واضطراب 

أخرى  أدوية  استخداُم  ويمكن   .
السلوك  ــات  ــراب ــط اض لــعــالج 
قِص االنِتباِه 

َ
ن املؤذي واضِطراب 

فق معظُم 
َّ

.  ويت شاط 
َّ
رِط الن

َ
َمَع ف

أن  ينبغي  ال  ــه 
َّ
أن على  الخبراء 

يقتصر عالُج هذه االضطرابات 
يجب  حيث  وحدها،  األدوية  على 
من   

ً
شــكــال ــالج  ــع ال يشمل  أن 

والتدبير  م 
ُّ
بالتكل العالج  أشكال 

األحيان،  غالب  في  السلوكي. 
ــراب  ــطـ ــالُج االضـ ــ ــون عـ ــكـ ويـ
عند  نجاحًا  األكــثــر  السلوكي 
إشراك عائلة الطفل، حيث يمكن 
األسرة  ــراد  وأف  

ُ
األهــل م 

َّ
يتعل أن 

تدبير  فــي  تساعدهم  تقنيات 
مشكلة سلوك طفلهم. 

معالجة االضطراب السلوكى بالتكلم أو التخاطب أو عالج باألدوية أو كالهما

املنبهات تقلل من االندفاع والنشاط  املفرط وتزيد من اإلنتباه


