
 

 عالج احلاالت املرضية:
إزغاد ٚتعًِٝ يًٛايدٜٔ حٍٛ األضايٝب ايرتب١ٜٛ  .1

ايؿخٝخ١ ٚنٝف١ٝ َٛاد١ٗ املػهالت ايٓفط١ٝ ألطفاهلِ 
 املكطسبني.

عالج ْفطٞ فسدٟ يًطفٌ ٖٚٛ إَا إٔ ٜأخر َطازًا  .2
ضًٛنًٝا بإٔ ٜٛقع ايطفٌ يف ٚضط عالدٞ ٜدعِ فٝ٘ 

أٚ ٜأخر  .اجلٛاْب اإلجياب١ٝ، ٜٚكعف اجلٛاْب ايطًب١ٝ
َطازًا َعسفًٝا بإٔ ٜتِ تؿخٝح األفهاز ٚايتؿٛزات 

أٚ ٜأخر َطاز تدزٜب ع٢ً املٗازات ، اخلاط١٦
 .االدتُاع١ٝ ايؿخٝخ١

عالج أضسٟ ، حٝح تدخٌ األضس٠ بأنًُٗا يف ايعالج ع٢ً  .3
اعتباز إٔ اقطساب ضًٛى ايطفٌ ٜعهظ اقطسابًا يف 

 .األضس٠ نهٌ

ال بإؾالح ال ميهٔ إؾالح اقطساب ضًٛى ايطفٌ إ .4
املؿدز األضاضٞ القطساب٘ ٖٚٛ األضس٠ ، ٜٚتِ ٖرا َٔ 
خالٍ دًطات َتعدد٠ يًعالج األضسٟ ٜكّٛ بٗا َعاجل 

 َتدؿـ يف ايعالج األضسٟ .

عالج ْفطٞ مجعٞ يًطفٌ ٚضط دلُٛع١ َٔ األطفاٍ  .5
أٚ يًٛايدٜٔ َع آخسٜٔ يدِٜٗ َػهالت َػاب١ٗ َع 

  .أبٓا٥ِٗ

٠ ع٢ً نجري َٔ يًطٝطسايعكاقري  اضتدداّميهٔ  .6
 األعساض املصعذ١ َجٌ ايعٓف ٚاالْدفاع ٚنجس٠ احلسن١.

 
 
 
 

     ؟السموك اضطرابما هو 
ٖٛ ايُٓط املتهسز ٚايجابت َٔ ايطًٛى ايرٟ تٓتٗو فٝ٘ 
احلكٛم األضاض١ٝ يآلخسٜٔ، أٚ اخلسٚج ع٢ً األعساف 
ٚايكٛاْني االدتُاع١ٝ بػهٌ خطري ٚيهٞ ٜهٕٛ هلرا 

١ فٝذب إٔ ٜطتُس ملد٠ ال االقطساب ق١ُٝ تػدٝؿٝ
ايتػدٝـ عاد٠ ٖرا  ٞٚ ٜعط تكٌ عٔ ضت١ غٗٛز .

ًَا. 81يألطفاٍ ٚاملساٖكني ايرٜٔ تكٌ أعُازِٖ عٔ   عا
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 :االسباب اليت تؤدي اىل اضطراب السموك
 

 :الوراثية االسباب  .1
مت زبط حاي١ تًف ايفـ اجلبٗٞ َٔ ايدَاغ َع اقطسابات 
ايطًٛى. ٚقد ٜهٕٛ ضبب تًف ايفـ اجلبٗٞ ٚزاثٞ، اٚ َهتطب 

 .عٔ طسٜل ايتعسض إلؾاب١
 

 البيئية ومنوا : االسباب .2
:السرةا .أ
يف حتدٜد ؾفات  دٚزٖاّٚؾختِٗ ايٓفط١ٝ  ًٜٔٛايدي

اضايٝب ،ايعالقات ايطًب١ٝ بني افساد االضس٠  ،ٚضًٛنٝات أبٓا٥ِٗ
حدٚخ ي٘ ايدٚز يف ٖرٙ ايب١٦ٝ  ،ق١ً ايدخٌ، ايتٓػ١٦ اخلاط١٦

  .سابات ايطًٛن١ٝ عٓد االطفاٍطاالق
 

 ::املدرسة . ب

ناالضًٛب االضايٝب املدتًف١ اييت ٜطتددَٗا املعًُٕٛ 
تؤثس يف تهٝف ايتًُٝر اٚ ضتبدادٟ ، املتٗإٚ ، املتربرب اال

 .اقطساب٘
 االسباب النفسية: .3

ايبٝٛيٛد١ٝ  اداتاحلإغباع ٚ عدّ  ايػعٛز باإلحباط
َا ايٓهٛف. اٚ  فػٌباي ػعٛزايٜؤدٟ اىل  يًطفٌ، ٚايٓفط١ٝ

ايرٜٔ تعسقٛا يإلٜرا٤ اجلطدٟ أٚ  األطفا١ٍ ض٤ٛ َعاًَ
  .اجلٓطٞ يفرتات ط١ًٜٛ ٜهْٕٛٛ أقسب القطسابات ايطًٛى

 
 العوامن الجقافية: .4

يًكِٝ ٚاملعاٜري االدتُاع١ٝ ٚ ٚضا٥ٌ االعالّ  ٚ ايتهًٓٛدٝا  إ
يف  االدتُاعٞ ٚايطًٛنٞ  يًفسد دٚز يف ايتطٛزاالْفعايٞ،

  .تػذٝع ايعٓف
 

 :السموكعالمات وأعراض اضطراب 
 ُّس َا عاد٠  .خيٝفِٗ أٚ ٜٗددِٖ أٚ اآلخسٜٔ ع٢ً ٜتٓ
  ٚ ايتؿسف ، احلٝٛاْاتايتعاٌَ بكط٠ٛ َع ايٓاع ٚ

ايبد٤ يف ٚ  ٌ ايتعدٟ أٚ ايتدٜٛف أٚ ايرتٖٝبَج  ١عدٚاْٝب
  .املػادسات ٚاملكاٜكات

 ذ٣ دطدٜاالأ احلام ازح١ اٚ  ايطالح، اجلالت الاضتدداّ ا 
 .آلخسٜٔبا

 ازض١ ايٓػاط اجلٓطٞ.إدباز غدـ آخس ع٢ً مم 

 َجٌ إحساقٗا أٚ ايج١ُٓٝاملُتًهات احلام ايكسز ب ،
  ضسقتٗا. ،تدَريٖا

 يًخؿٍٛ ع٢ً طًبات٘ ٚايهرب املتهسز ،اخلداع ،ايػسٚز. 
 َجٌ ايبكا٤ احملعٛز ْنياْتٗانات خطري٠ َٚتهسز٠ يًكٛا ،

ًًا، اهلسٚب َٔ   ، ٚ ايتػٝب عٔ املدزض١.املٓصٍيٝ
 ٜٚاعتبازٖا  ،ٔ أٚ أٖدافِٗإضا٠٤ فِٗ تؿسفات اآلخس

 .عدا١ٝ٥ أٚ َٗدد٠

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : السموكضطراب ة الالوقائي اتاالجراء
تسنٝب١ أضس١ٜ ٚادتُاع١ٝ زاضد١ َٚس١ْ احلفاظ ع٢ً  .1

َعامل  ٞيف ْفظ ايٛقت َتطًُا باألَإ ٚاالضتكساز ٜعط
 . األّٚاقخ١ يألدٚاز االدتُاع١ٝ يألب ٚ

ٚاخلطأ يف ٚقٛح قٛاعد ايجٛاب ٚايعكاب ٚايؿٛاب  .2
ايب١٦ٝ اييت ٜعٝؼ فٝٗا ايطفٌ، فٗرا ٜطاعد ع٢ً إٔ 
ٜبين ايطفٌ تٛقعات َف١َٛٗ يطًٛن٘ فٝٓكبط ٖرا 

 ايطًٛى .
تٛافس ايكد٠ٚ ايؿاحل١ يف حٝا٠ ايطفٌ خاؾ١ ايٛايدٜٔ  .3

 ٚاملدزضني ٚايسَٛش ايد١ٜٝٓ ٚاالدتُاع١ٝ .
تفِٗ احتٝادات ايطفٌ ايبٝٛيٛد١ٝ ٚايٓفط١ٝ  .4

إغباعٗا بػهٌ َتٛاشٕ ال ٜؿٌ  ١ٚاالدتُاع١ٝ ٚذلاٚي
 ٚال ٜؿٌ إىل حد احلسَإ.ايدالٍ ايصا٥د  إىل

ٚزؽ عٌُ يًٛايدٜٔ  عكد ْدٚات ٚدٚزات تدزٜب١ٝ ٚ .5
 .ٚاملدزضني ٚنٌ َٔ ٜتعاٌَ َٔ األطفاٍ ٚاملساٖكني

َعا١ًَ نٌ طفٌ حطب إَهاْٝات٘ ٚقدزات٘ ٚعدّ  .6
َكازْت٘ ببك١ٝ أقساْ٘ حت٢ ال ٜػعس بايعذص ٚايد١ْٝٚ 

 حباط ٚبايتايٞ ٜؿبح غاقبًا ٚعٓٝدًا ٚعٓٝفًا .ٚاإل
إعطا٤ ايفسؾ١ نا١ًَ يًطفٌ يًتعبري عٔ ْفط٘ ٚعٔ  .7

 .قدزات٘ دٕٚ قٗس أٚ إيػا٤ إلزادت٘ أٚ اختٝازٙ
 

 


