موضوع العدد

اإلضطرابات النفسية والسلوكية عند األطفال:
هل من عوامل مسببة؟ وما هي العالجات املمكنة؟
منها األطفال.
ما هو االضطراب السلوكي؟
انه مفهوم واسع يشمل كل ما يطال السلوك اإلنساني ويحرّف مساره
عما هو مألوف واعتيادي ومتكيّف مع شروط البيئة التي يعيش فيها
الفرد بحيث يؤثر هذا االنحراف على توافق الفرد مع نفسه ومع اآلخرين.
الطفل املضطرب سلوكيا هو الطفل الذي ال يستطيع أن ينشئ
عالقات اجتماعية فعاّلة وسليمة مع غيره ،ويتصف سلوكه بأنه غير
مرغوب فيه وغير مثمر.
رولى راشد
يؤكد عالم النفس االميركي إريك هومبركر إريكسون على دور
الثقافة في تنشئة وتشكيل الطفل او الفرد البالغ من خالل النمو.
ان كال من اخلبرات املاضية واحلاضرة للفرد واجملتمع تؤثر على عملية
النمو .وباإلضافة الى ذلك لم يقبل اريكسون مبدا فرويد املتضمن
ان النمو يكتمل بعد اخلمس سنوات االولى بصفة اساسية .فالنمو
عملية طويلة املدى ،واحيانا ال حتل صراعات الطفولة بصورة مرضية
حتى مرحلة البلوغ.

مظاهر االضطرابات السلوكية
يتخذ االضطراب السلوكي مظاهر متعددة ومتباينة .فقد يتصف
املضطرب سلوكيا بالعدوانية والتمرّد على ممثلي السلطة في نظره،
فنجده دائما في صراع مع والديه ورفاقه ومدرّسيه .وقد ينضم الطفل
املضطرب سلوكيا إلى مجموعة من األطفال بقصد القيام بأعمال ال
تتفق مع معايير اجلماعة وأساليب السلوك املتفق عليه .كما أن هذا
السلوك قد يتسم باالنطواء واالنسحاب ،فيعزف الطفل عن مشاركة
أقرانه ،ويؤثر العزلة على املشاركة ،وبالتالي يعيش في أوهام خاصة به.
وقد يكون الطفل املضطرب سلوكيا سريع االنفعال يثور بنوبات غضب
وعدوان وصراخ ،فيضرب ويكسر ألتفه األسباب أو ألسباب غير كافية
لهذه االستثارة .كما ميكن لهذه املظاهر أن تتخذ صفة احلساسية
الشديدة لتظهر على شكل شعور باخلجل والتردد واخلوف االجتماعي
وعدم الثقة بالنفس وتوقع الفشل.

للطفل حاجات أساسية يسعى إلى إشباعها في تعامله مع البيئة
التي يعيش فيها .وقد تعطل البيئة املنزلية إشباع حاجات بعض
األطفال أو حتول دون إروائها ،عندئذ يلجؤون إلى أساليب سلوكية شاذة،
ويتعرضون لصعوبات قد تؤدي إلى مشكالت نفسية عندهم تنتقل
معهم إلى املدرسة .ومن الطبيعي أن يزداد االهتمام بهذه املشكالت،
ألن صحة التالميذ النفسية ليست ذات مكانة هامة في توفير التكيّف تصنّف االضطرابات في فئتني:
والسعادة لهم فحسب ،بل هي إضافة إلى ذلك ذات أثر بالغ في توفير األولى :فئة األفراد ذوي االضطرابات السلوكية البسيطة واملتوسطة.
الطمأنينة واألمن للمجتمع الذي يعيشون فيه .لذلك هناك اجتهادات الثانية :فئة األفراد ذوي االضطرابات السلوكية الشديدة.
اما الفئة األولى فهم الذين يشكلون الغالبية العظمى من املضطربني
تصب في خانة ايجاد حلول لهذه املشكالت.
سلوكيا .وتظهر االستجابات السلوكية في عدة مظاهر ،منها :العناد
ال يقتصر وجود االضطرابات السلوكية على فئات معينّة دون غيرها من املستمر – عدم الطاعة – املشاجرة مع اآلخرين – املزاج احلاد – إيذاء
األطفال؛ فهذه االضطرابات ميكن أن تظهر عند األطفال املعوقني بكل اآلخرين – صعوبة حتمّ ل املسؤولية والتهرّب منها – الغيرة املتطرفة
فئاتهم كما تظهر عند األطفال العاديني .ورغم االستخدام املتنوع في – سرعة الغضب – جذب االنتباه – سرعة اإلنسحاب من املواقف –
املصطلحات التي تشير إلى االضطراب كالشذوذ واالنحراف واإلعاقة النشاط الزائد – اخلجل الشديد – احلساسية الزائدة – سرعة تشتّت
في السلوك االجتماعي واالنفعالي واملدرسي إال أن اجلوهر واحد ،فنحن االنتباه – األنانية املفرطة – القلق الزائد – زيادة أحالم اليقظة – الكسل
أمام طفل يشكو من اضطراب في سلوكه ،سواء كان هذا السلوك الزائد – حاالت جنوح األحداث كالسرقة والعدوان بأشكاله اخملتلفة –
الكذب.
ميثل مظهرا اجتماعيا أم انفعاليا أم نفسيا أم مدرسيا.
هناك عدة تساؤالت تطرح حول االضطرابات السلوكية التي يعاني أما الفئة الثانية فهم الذين يشكلون النسبة األقل والتي تبدو في
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مظاهر واستجابات سلوكية مرضية مزمنة ،مثل حاالت االنغالق العوامل التي تسبب االضطرابات السلوكية للطفل

وحاالت فصام الطفولة واملتالزمات التي تظهر فيها حركات جسمية
مستمرة وجملة االضطرابات العقلية واالضطرابات النفسية الشديدة  -1العوامل العقلية
من العوامل التي تسبّب االضطرابات السلوكية للفرد هي ضعف
كحاالت الهستيريا والقلق واالكتئاب.
قدرته العقلية .فإذا كان مقدار ذكاء الطفل ضعيفا ،فإنه ال يستطيع
هناك شرطان هامان ينبغي توافرهما كي نستطيع احلكم ما إذا كان اإلفادة الكاملة من التربية التي تقدم له ،فقد يكون لدى الفرد ضعف
في القدرة على االنتباه والتركيز واالستمرار أو ضعف في القدرة اللغوية
أحد هذه املظاهر ميثل عرضا لالضطراب السلوكي أو ال.
أو احلسابية.
أولهما :التكرار واالستمرار في هذا السلوك.
والشرط الثاني :هو أن يؤدي هذا التكرار أو االستمرار في السلوك إلى  -2العوامل االنفعالية
انعدام قدرة الفرد على التكيّف االجتماعي والشخصي .ومعنى هذا قد تظهر هذه االضطرابات نتيجة لعوامل انفعالية مكبوتة يسببها
أن تكرار ظهور االستجابات السلوكية مبختلف مظاهرها واستمرارها سوء النمو االنفعالي ،مما يؤدي إلى الغيرة أو الغضب أو الشعور بالنقص
شرط أساسي ،فقد يكذب الطفل في أحد املواقف عندما يجد أن قوله والذلة أو االنتقام كما نالحظه في مشكالت السرقة والتخريب التي
الصدق قد يضره أو يسيء إليه .وهذا سلوك عادي أما إذا تكرر كذب ترجع إلى طبع الطفل ومزاجه ونوع شخصيته.
الطفل في مواقف مختلفة فإن هذا السلوك غير عادي .ألنه سيؤثر  -3العوامل اجلسدية
على العالقات االجتماعية التي ينشئها الطفل وغيره وعلى مفهوم هي تلك العوامل املسؤولة غالبا عن حاالت االضطراب السلوكي
الشديد مثل العوامل املرتبطة بالوراثة والعاهات اجلسدية .إن الصلة
الطفل عن ذاته واجتاهاته نحو نفسه ،وهذا هو الشرط الثاني.
بني النمو اجلسدي وسلوك اإلنسان وتصرّفه أمر ال يشك فيه؛ فهناك
بعض العاهات كاخللل في السمع أو الضعف في البصر أو النطق
صفات األطفال املضطربني سلوكيا
أو فقد عضو من أعضاء اجلسم ،ونالحظ أن اختالل مصادر النشاط
في اجلسم بازدياد اإلفرازات الغدية ،فيكون الطفل غير مهيأ للقيام
 -1الصفات االنفعالية واالجتماعية
إن الطفل الذي يعاني من اضطراب سلوكي هو طفل مضطرب بالنشاط الكافي لتصريف الطاقة املتدفقة .كل ذلك يؤدي إلى ظهور
انفعاليا ،وعاجز عن إنشاء عالقة سليمة مع نفسه ،وال يستطيع اضطرابات سلوكية عند األطفال على شكل املشاكسة واملشاجرة أو
أن ينشئ عالقة اجتماعية سليمة مع غيره .فالطفل الذي نشأ ولم العدوان.
يشبع حاجته إلى األمن يعجز عن أن يطمئن إلى غيره في عالقاته  -4العوامل االجتماعية
االجتماعية .كما أن الطفل الذي أدت الظروف التي عاش فيها إلى عدم تتعدد العوامل االجتماعية .فبعضها ينشأ في املنزل من جو األسرة،
إشباع حاجته إلى احلب والتقبّل ال يستطيع أن يحب غيره أو يتقبله ،وبعضها يتكوّن في املدرسة.
ألنه لم يسبق له أن شعر بحب اآلخرين أو تقبلهم له .والطفل الذي • العوامل األسرية :هي العوامل املسؤولة عن تكوين شخصية الطفل
اتسمت اجتاهات أبويه بالسلبية نحوه أثناء منوه ،وشعر بالرفض وعدم وتنشئته .وترجع أسباب العوامل إلى أمناط العالقة بني الطفل ووالديه،
التقبّل ،ال شك أنه يشب عاجزا عن تقبّل ذاته ،ألن تقبّل الذات ما هو إال فاملشكالت السلوكية عند الطفل تنشأ نتيجة لسوء املعاملة التي
يتلقاها الطفل وضعف اجلو الثقافي والفكري في املنزل ،أو بسبب الفقر
انعكاس لتقبّل اآلخرين لهذه الذات.
وسيطرة اجلهل ،او الشجار واخلصام الناجت من عدم التوافق بني الوالدين،
أو بسبب تفكك األسرة لعدم وجود أحد الوالدين .هذه األسباب تؤدي
 -2الصفات العقلية والتحصيلية
تتأثر جوانب الطفل العقلية مبا سيكون عليه حاله من فقدان األمن إلى منو غير سليم .مما يؤدي إلى ضعف في تكوين الشخصية وعدم
واحلب والتقبّل .وينعكس ذلك على األداء العقلي والتحصيلي ،فغالبا قدرة الطفل على استخدام احليل النفسية لتحقيق التكيّف.
تشجع على
ّ
ما يكون املضطربون سلوكيا أقل حتصيال من غير املضطربني .قد • العوامل النفسية :هناك بعض املواقف في املدرسة
يكون ذلك النخفاض في القدرات العقلية ،وقد يكون ذلك ناجما عن حدوث االضطرابات السلوكية كأساليب املعاملة املدرسية من
شروط الوسط الذي يعيش فيه الطفل وتأثيره في حياته النفسية املعلمني ،مثل العقوبات وما يصاحبها من شدة وعدم احترام شخصية
واالنفعالية .وهذا ينطبق على فئات املضطربني سلوكيا من احلاالت الطفل؛ مما يكون لديه رد فعل ،ويدفعه إلى السلوك الشاذ ،كالهروب
البسيطة واملتوسطة أو احلاالت الشديدة من االضطراب ،فغالبا ما من املدرسة مثال.
تواجه مشكالت عقلية يتعذر معها للطفل أن يكون في حدود ما
هو عادي ومتوسط .وغالبا ما تظهر اجلوانب التحصيلية واملعرفية برامج اإلرشادات العالجية
على شكل اضطرابات سلوكية في املدرسة ،فهناك عالقة قوية بني
تهدف برامج العالج املوجهة إلى األطفال املضطربني سلوكيا إلى
االضطرابات السلوكية وصعوبات التعلّم.
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مساعدتهم من أجل التخلص من االضطراب والعودة بالطفل إلى دور األسرة في بناء الشخصية النفسية

احلياة اآلمنة .وتقضي هذه البرامج أن يتواجد األطفال في صف تتوافر
فيه أجواء التسامح ،وإطالق االنفعاالت املكبوتة ،والتقبل واحلب ،واملزيد يلعب املناخ األسري دورا مهما في تنمية قدرات الطفل ،حيث يحقق
من العناية والدفء العاطفي.
املناخ املالئم أهم مطالب النمو النفسي واالجتماعي .ألن الطفل في
ظل هذا املناخ يتعلم التفاعل االجتماعي ،ويتعلم املشاركة في احلياة
ماذا عن إجراءات الوقاية من االضطرابات السلوكية؟
اليومية ،وكذلك يتعلم ممارسة االستقالل الشخصي.
الشك ان هناك رزمة عالجات لالضطرابات السلوكية عند االطفال
جوهرها احملبة .وتنطلق من التشديد على الوضع الصحي للطفل الطفل في جميع املراحل السابقة جنده متأثرا باألسرة .ومتثل األسرة
بفحوص طبية سنوية ورعاية طبية مستمرة ملعاجلة العاهات املسببة الوسيط الذي ينقل كل املعارف واخلبرات التي تسود اجملتمع بعد أن
لهذه املشكالت ،للتخفيف من حدة شعور األطفال بهذه العاهات ،يترجمها إلى أساليب عملية في تنشئة األبناء متمثلة في توفير اجملال
وتوفير التوازن الغذائي للقضاء على ضعف اجلسم ،وزيادة النشاط الكافي ملتابعة ميولهم وهواياتهم داخل املنزل وخارجه ،ومناقشتهم
واحليوية لديهم.
في املوضوعات التي تهمهم ،وتشجيعهم على اإلطالع.
الى جانب حتسني املعاملة األسرية ،وضرورة عناية األبوين بالطفل
ذي املشكالت السلوكية ،واحلد من اخلصام واملنازعات األسرية أمام
أطفالهم .واملعاملة احلسنة والهادئة معهم ،وعدم إهمالهم وإهمال
مطالبهم .واالهتمام بهم وعدم استثارتهم إلثارة غضبهم ،وعدم
مناقشة مشكالتهم على مسمع اآلخرين .ألن ذلك سوف يولد لديهم
شذوذا أقوى من السابق في سلوكهم.

من الصعب تشخيص االضطرابات النفسية والسلوكية ،والسبب
هو أ َّن الكثير من األطفال يكونون كثيري التحدِّي وكثيري النسيان
تعريف السلوك «الطبيعي» للطفل
ُ
ومندفعني من وقت إلى آخر .يتغيَّر
بصورة دائمة؛ حيث إ َّن ما تراه عائلة ما سلوكا ً طبيعيا ً للطفل ،قد ال
تراه كذلك عائلة أخرى.

موضوع االضطرابات النفسية والسلوكية عند االطفال هو ملف
إن الطفل يولد بانفعال أساسي هو عبارة عن استثارة عامة .ومع هذا العدد  43من «الصحة واالنسان» الذي اخترنا تناوله مع نخبة من
النضج تتمايز هذه االستثارة العامة فتصبح سرورا أو محبة .ثم تتمايز االختصاصيني بعدما اصبحت هذه االضطرابات ظاهرة منتشرة في
مرة أخرى إلى انفعاالت وتعبيرات انفعالية أكثر تخصصا.
اجملتمعات تعددت معها شروحات اسبابها وإمكانيات عالجها دون وجود
قانون يحمي هؤالء ويحفظ حقهم لالسف حتى تاريخه.
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