
اضطراب القلق العام



في األطفال القلق العام كيف يبدو اضطراب 
؟والمراهقين

غالبا ما ٌنشغل األطفال الذٌن ٌعانون من اضطراب القلق العام بالمخاوف المتعلقة بشأن نجاحهم فً األنشطة وقدرتهم على 
.الحصول على تقدٌر من اآلخرٌن

.ٌتكون لدى ٌكون هؤالء األطفال أفكار مستمرة تتسم بالشك الذاتً و عدم القدرة على السٌطرة، و انتقاد الذات باستمرار

على عكس المخاوف العادٌة لدى األطفال ٌستمر اضطراب القلق العام لمدة ستة أشهر على األقل وٌصٌب األطفال طوال 
(.فً البٌت، فً المدرسة، ومع األصدقاء)الٌوم 

قد ٌبدو الطفل غٌر مرن أو مفرط قلق حول اتباع القواعد، أو أنه قد ال ٌكون قادر على التمتع بالهواٌات أو األنشطة 
.الترفٌهٌة األخرى

.قد ٌبدو بعض األطفال خجولٌن بٌنما، فً الواقع، هم مشغولون بمخاوف كبٌرة

.حتى إذا كان األطفال مدركون أن مخاوفهم هً أكثر حدة مما  تقتضٌه الحالة، فإنه قد ال ٌكون قادرا على وقف القلق



اعراض القلق العام بالمدرسة

:فً المدرسة، ٌتسم الطفل مع اضطراب القلق العام بمزٌج من األعراض المذكورة أدناه

.القلق المفرط حول مجموعة متنوعة من األمور -1

.السعً المتكرر لقبول المعلم -2

.الطفل قد ال ٌفهم لماذا هو متوتر جدا. عدم القدرة على شرح المخاوف -3

.على الرغم من طمأنة البالغٌن، ما تزال المخاوف موجودة. عدم القدرة على التوقف عن القلق -4

قد ٌطور األطفال صعوبة فً دخول المدرسة فً الصباح إذا ربطوا المزٌد من . صعوبة االنتقال من البٌت إلى المدرسة -5
هذا قد ٌؤدي إلى الوصول فً وقت متأخر. المخاوف مع المدرسة

.القلق قد ٌؤدي بالطفل إلى اإلصرار على البقاء فً المنزل. رفض أو عدم الرغبة فً الذهاب إلى المدرسة -6

.تجنب األنشطة األكادٌمٌة واألقران -7



اعراض القلق العام بالمدرسة

.الذاتالذاتً وتدنً احترام النقد  -8

صعوبة فً التركٌز بسبب القلق المستمر، والتً قد تؤثر على مجموعة متنوعة من األنشطة المدرسٌة، من اتباع  -9
.اهتمامالتوجٌهات وانجاز المهام إلى إٌالء 

قد تكون أٌضا موجودة، مما ٌضاعف من ،( ADHD)حاالت أخرى، مثل اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة  -10
.كذلكاضطرابات أخرى الطفل من وجود " تحصن"الصحٌة العقلٌة ال أحدى الحاالت وجود . التعلمصعوبات 

قد ال ٌتم . القلق األخرى، مثل الرهاب االجتماعً، قلق االنفصال أو اضطراب الهلعقد ٌعانى الطفل من اضطرابات  -11
وال ٌمكن رؤٌتها تتمثل داخلٌا قد ٌحاول إخفاء األعراض، وألن أعراضهم القلق ألن الطفل اضطرابات  على  التعرف
.بسهولة

نفترض أن ال ٌنبغً أن . وٌنبغً عدم تجاهلها فً هذه الفئةان تصٌب الطفل مع القلق ، صعوبات التعلم ٌمكن  -12
إذا كان ال ٌزال لدى الطفل صعوبة أكادٌمٌة بعد ٌتم التعامل مع . كلٌا إلى القلقعود الطفل فً المدرسة تصعوبات 

عزوف الطفل المتكرر على الذهاب إلى المدرسة قد ٌكون . التعلمالتقٌٌم التعلٌمً الضطراب األعراض، ٌنبغً النظر فً 
.غٌر مشخصةالتعلمٌة  مؤشرا على اإلعاقة 



كيف يتن عالج اضطراب القلق العام؟

ٌتم عالج حاالت القلق العام عن طرٌق التعاون و التكامل بٌن العالج الدوائً، العالج النفسً السلوكً، التدخالت النفسٌة 
.بالمدرسة و بالمنزل

التدخالت النفسٌة                      العالج الدوائً
العالج النفسً الفردي                                                باستخدام مضادات االكتئاب -1

العالج المعرفً السلوكً -2

جلسات ارشاد الوالدٌن -3

العالج النفسً الجماعً -4

االرشاد المدرسً -5



:التدخالت المنزلية

فهم طبٌعة القلق وكٌف ٌشعر بها الطفل سوف تساعد اآلباء على التعاطف مع الصراعات التً :  فهم المرض -1
.ٌعانى منها الطفل

العزلة ٌمكن أن تزعزع الثقة بالنفس و تزٌد االكتئاب لدى األطفال الذٌن ٌعانون : االستماع إلى مشاعر الطفل -2
.دون تلقً النصٌحة، قد ٌكون لها تأثٌر قوي ومفٌد،مجرد االستماع الى الطفل بقدر من التفهم. من القلق

إذا رأى الطفل أحد الوالدٌن قادر . عندما ٌصبح الطفل قلقا حول هذا الحدث أو الموضوع: الحفاظ على الهدوء  -3
.األب/على التزام الهدوء، ٌمكن للطفل أن ٌقلد موقف األم

.ونالحظ انه او انها نجت من المواقف السابقة التً تسبب القلق: طمأنة الطفل بلطف -4

.10بما فً ذلك التنفس العمٌق، عد إلى : تعلم تقنيات االسترخاء -5



(:القلق)التدخالت في الصف 
عندما تنقطع ورقة : تحدٌد كٌفٌة التعامل فى الحاالت المختلفة)حدد السلوك المناسب للطالب فً المواقف المثٌرة للقلق  -1

عندما ٌكسر قلم رصاص خالل اختبار، ارفع . االختبار، ٌمكن الحصول على شرٌط الصق أو الحصول على نسخة أخرى
.(ٌدك، و اطلب قلم الرصاص أخر

إذا كان الحدٌث أمام الصف  غٌر مرٌح، . السماح للطالب بتناول الطعام فً مجموعة صغٌرة من األقران المألوفة -2
.الطالب قد ٌقرأ الطالب المطلوب منه إلى جهاز تسجٌل

إذا كان الطالب قلقا من رحلة مدرسٌة، فتوفٌر المهام التً تصرف انتباهه من القلق، مثل التحقق من الحضور له تأثٌر  -3
.قوي على مستوى القلق

مساعدة الطالب على إٌجاد حلول ٌتم تنفٌذها عندما ٌكون غارق فً القلق أو فً وجود المواقف المثٌرة للخوف أو  -4
.وٌفضل أن تكون المناقشة خارج الفصل، عندما ال ٌكون الطالب على مستوى التوتر العالً. المحفزات

السماح للطالب بدخول المدرسة من الجانب أو )تحدٌد البدائل لتجنب التعرض غٌر الضروري المواقف المثٌرة للقلق  -5
إذا طلق والدي الطالب، تحدٌد  موضوع تعبٌر غٌر . الخلف حتى انه ال ٌضطر أن ٌمر من المنطقة التً تشعره بالخوف

.كتابة عن الطالق/ حتى ال ٌضطر الطالب إلى التفكٌر « ماذا فعلت فً أجازه الصٌف»

أو العكس، لتحدٌد )انها تعاملت مع حاالت مماثلة خالل العام الماضً أن نرى تحسنا / مساعدة الطالب بدراسة كٌف انه  -6
(.ما الذي تغٌر مما ٌجعل من الصعب استخدام االستراتٌجٌات التً عملت سابقا



(:القلق)التدخالت في الصف 

التلفزٌون لتقدٌم محتوى جدٌد / استخدام األسئلة حول الحٌوانات األلٌفة، والرٌاضة، أو ٌفضل الشخصٌات األدبٌة  -7
"(.ماذا كان سٌفعل بٌن تٌن فً هذه الحالة؟)"للمواقف المثٌرة للقلق وجعلها  أكثر راحة للطالب 

-البدائل المذكورة  :A -الوضع تحدٌدها  :S: حث الطالب على استخدام خطوات حل مشكلة معٌنة -8

C: النتائج المتوقعة.

وضع منهج مقبول إلزالة الحساسٌة للطالب -9

مع جمل " كسر الواجب الى مهام صغٌرة "اٌجابٌة الستخدامها  فً المواقف المثٌرة للقلق، مثل " النصوص"إدخال  -10
أنا فعلت هذا عدة مرات، وأنا اآلن سوف أبدأ فقط عن طرٌق حل مشكلة واحدة، ثم أتأكد لمعرفة ما إذا كانت اإلجابة  "مثل 

. صحٌحة

أخشى أن الناس سوف ترى انى فاشل لو لعبت "ٌقول الطالب . مساعدة الطالب على تقٌٌم األدلة لالستنتاجات السلبٌة -11
هل حدث شًء ٌثبت هذا آخر مرة لعبت كرة القدم ؟هل هناك رٌاضة أخرى تحب أن تلعبها »: نسأل ". فً فرٌق كرة القدم

»بشكل أفضل؟

ال أستطٌع أن أذهب إلى المدرسة ألننً قلق أن الطالب االخرٌن "ٌقول الطالب : تحدي المدركات السلبٌة الطالب -12
"ماذا ٌفعل الطالب عند وصولهم إلى المدرسة ؟ من الطالب السعداء لرؤٌتك؟: "لها/ نسأل له ." سوف ٌسخرون منً



(:القلق)التدخالت في الصف 

أنا ال ٌمكن أن أدع والدتً تذهب فً مترو "كمثال ٌقول الطالب : مساعدة الطالب التعرف على األفكار السلبٌة التلقائٌة -13
»ماذا حدث فً أخر مرة أخذت أمك المترو هل هً عادت الى المنزل بسالم: "تسأل الطالب". قد ٌنفجر القطار. األنفاق

ال أستطٌع أن أذهب إلى حفلة المدرسة ألن الجمٌع "ٌقول الطالب : مساعدة الطالب بدراسة وجهات النظر األخرى -14
»كٌف سٌواجه صدٌقك مثل هذا الوضع ؟: "نسأل الطالب." سٌالحظ أننً عصبً

نسأل ." أخشى أن أبدأ فً البكاء فً الصف"ٌقول الطالب : تزوٌد الطالب بردود منافسة لألفكار أو السلوكٌات السلبٌة -15
إذا بدأت تشعر بالحزن، ما ٌمكن أن تفعله قبل أن تبدأ فً البكاء ٌمكنك قراءة شًء ٌجعلك تضحك هل ٌمكنك : "الطالب

»صرف انتباه نفسك عن طرٌق التفكٌر فً شًء مبهج؟؟؟

( 1: عندما ٌشعر بالقلق، سٌقوم الطالب: المخطط السلوكً لتطوٌر إجراءات وقف التصعٌد باتفاق مع مدرسات الفصل -16
القٌام ( 4الوصول لشخص معٌن ذو ثقة ؛ ( 3. المفضل مع الوضع" بطلك"تحدٌد كٌف ٌتعامل ( 2. أنافس عمٌقة  10بأخذ 

(.ركن من أركان الغرفة، والمكتبة)القراءة فً منطقة بدٌلة لمدة خمس دقائق ( 5. بعمل بدٌل



(:االنفعالية)التدخالت في الصف 

شد . أخذ ثالثة أنفاس عمٌقة: تقدٌم خطوات محددة ٌمكن للطالب أن ٌتخذها لالسترخاء، أو توفٌر طقوس االسترخاء -1
.األصابع  لمدة خمس ثوان، ثم االسترخاء

إذا شكى الطالب من الصداع المتكرر دون مسببات طبٌة، : توفٌر بؤر بدٌل إللهاء الطالب عن األعراض ا لجسدٌة -2
مسائل حسابٌة ثم المشً إلى  10القٌام بحل ثالث مسائل حسابٌة  ثم الوقوف،  أو )تزوٌد الطالب بعبارة للتفكٌر أو نشاط 

(. الملعب

الطالب ٌحدد ما سبق أو ما  أدى إلى االنفعالٌة، البحث عن ما ٌؤدي الى التصعٌد، ومن ثم : ٌحدد الطالب مسببات للقلق -3
نفسها مع / أو تحدٌد خطوات إلبطاء التصعٌد، مثل أن ٌلهً نفسه / انها ٌمكن تجنب التعرض للمسبب و / ٌحدد كٌف انه 

.مهمة آخري ، أو التحدث إلى الطالب اآلخرٌن، أو انتظار دقٌقتٌن قبل الوصول إلى المعلم

لها  التوتر أو الخوف واقتراح استراتٌجٌات المواجهة المختلفة، ثم ٌرسموا / أطلب من الطالب رسم صورة لما ٌشبه له  -4
.الحل" تصور"صورا لحلول حتى ٌستطٌع الطالب 



الصمث االختياري
.هو عادة قادرا على الكالم ال ٌتكلم فً حاالت معٌنة أو ألشخاص معٌنٌنكون فٌه الطفل الذي هو اضطراب القلق الذي 

الخزي، صمته ٌبقى صامتا حتى عندما تتضمن عواقب (  االختٌاري)الصمت االنتقائً األطفال الذٌن ٌعانون من 
.العقابالنبذ االجتماعً أو حتى 

فً الكالم فً بعض لكنهم ٌفشلون تماما على فهم الكالم واللغة الصمات االختٌاري قادرون ٌعانون من الذٌن األطفال 
.توقع الكالم منهم الحاالت، على الرغم من 

.اآلخرٌنحٌاء أو وقاحة من قبل هذا السلوك  على أنه قد ٌنظر إلى 

بحرٌة جدا أو حتى بشكل ٌتكلم أن ٌكون صامتا تماما فً المدرسة طوال سنوات لكن الصمت االنتقائً ٌجوز للطفل مع 
.مفرط فً المنزل

ال ولكن بعض الناس تشارك مشاركة كاملة فً األنشطة االجتماعٌة : ٌوجد تباٌن هرمً بٌن األشخاص بهذا المرض
ٌتكلمون، والبعض اآلخر سوف ٌتحدث فقط إلى أقرانهم ولكن لٌس للبالغٌن، والبعض اآلخر سوف ٌتحدث إلى الكبار عندما 

إلى أي شخص، وٌشارك فً ال ٌتحدث والبعض اآلخر لألقران، التً تتطلب إجابات قصٌرة ولكن أبدا ٌوجه الٌهم األسئلة 
.المقدمة لهموجد، من األنشطة عدد قلٌل، إن 



فٌه الوضع الى درجة الى لم ٌعد ، وهو اضطراب ٌتقدم "التدرٌجًالصمت »حاد ٌعرف باسم قد ٌصل الوضع الى شكل 
.ٌتحدث إلى أي شخص فً أي موقف، حتى أفراد األسرة المقربٌن

:بما ٌلًٌتمٌز صمات االنتقائً هو بالتعرٌف 
( حٌث هناك توقعات لٌتحدث، على سبٌل المثال، فً المدرسة)فً مواقف اجتماعٌة محددة المستمر عن لحدٌث االمتناع •

.فً حاالت أخرىالتحدث على الرغم من 

.التواصل االجتماعًمع االضطراب ٌتداخل مع التحصٌل العلمً أو •

(.تقتصر على الشهر األول من المدرسةال )شهر واحد مدة االضطراب هً على األقل •

.عدم التحدث ال ٌعود إلى نقص فً المعرفة، أو الراحة مع، اللغة المنطوقة المطلوبة فً الوضع االجتماعً•

وال ٌحدث حصرا أثناء اإلصابة ( التأتأةمثل )كجزء من اضطراب التواصل بشكل أفضل اعتبار االضطراب ال ٌتم •
.والفصام، اضطراب ذهانً أو غٌرهاالنمو العام ، باضطراب 

.بقوة مع اضطرابات القلق، وخاصة اضطراب القلق االجتماعًالصمت االنتقائً وٌرتبط •

: من 100)القلق االجتماعً ٌعانون من اضطراب أٌضا بالصمت االنتقائً فً الواقع، فإن غالبٌة األطفال المصابٌن •
(: فً بلد آخر97المشاركٌن فً دراستٌن و 



لذا ٌتوقع بعض الباحثٌن أن الصمت االنتقائً قد ٌكون استراتٌجٌة تجنب ٌتم استخدامها من قبل مجموعة فرعٌة من األطفال 
.الذٌن ٌعانون من اضطراب القلق االجتماعً للحد من محنته فً المواقف االجتماعٌة

خاصة فً األطفال الصغار، ٌمكن للصمت االختٌاري أن ٌكون ٌتم الخلط بٌنه وبٌن اضطراب طٌف التوحد، وخاصة إذا 
.كان الطفل منسحب خصوصا حول الخبٌر بتشخٌص األمراض، والتً ٌمكن أن تؤدي إلى معالجة غٌر صحٌحة

على الرغم من أن الناس الذٌن ٌعانون من التوحد قد ٌكونون أٌضا صامتٌن بشكل انتقائً، اال انهم ٌتسمون أٌضا بأعراض 
.أخرى مثل  الخفقان بالٌد، والسلوكٌات المتكررة، والعزلة االجتماعٌة حتى بٌن أفراد األسرة

إذا كان . بعض المصابون بالتوحد قد ٌكون ٌصمت انتقائٌا بسبب القلق فً المواقف االجتماعٌة التً ال ٌفهمونها تماما
.الصمت ٌرجع كلٌا الضطراب طٌف التوحد، فإنه ال ٌمكن تشخٌصه على أنه صمت اختٌاري

 

.الصمت االنتقائً قد ٌوجد مع أو ٌكون بسبب اضطراب نقص االنتباه

االسم السابق الصمت االنتخابً ٌؤدى إلى وجود سوء فهم واسع النطاق بٌن علماء النفس أن الطفل ٌنتقى او ٌختار الصمت 
لتعكس الطبٌعة الالإرادٌة . فً مواقف معٌنة، فً حٌن أن الحقٌقة هً أنهم غالبا ما ٌرغبون فً التحدث لكنهم ال ٌستطٌع

.1994لهذا االضطراب، تم تغٌٌر االسم إلى الصمت االنتقائً فً عام 



:االعراض األخرى للصمث االنتقائي

:باإلضافة الى عدم الكالم 

.واالنسحابأو العزلة االجتماعٌة / الخجل والقلق االجتماعً، والخوف من الحرج االجتماعً، و •

.بالعٌنصعوبة الحفاظ على االتصال •

.تبتسمأن الفارغ والتردد التعبٌر •

.متصلبة ومحرجةحركات •

.األسرةصعوبة التعبٌر عن المشاعر، وحتى ألفراد •

.العمرالمٌل للقلق أكثر من معظم الناس من نفس •

.التغٌٌراتالرغبة فً روتٌن وكراهٌة •

.والزحامحساسٌة للضوضاء •



:بهذه الحالة ٌكونالناس على الجانب اإلٌجابً، كثٌر من 

.،فً الذكاء و اإلدراك و الفضول  من المستوى المتوسطاعلى •

.والموسٌقىاإلبداع وحب الفن •

.ومشاعرهماآلخرٌن ألفكار التعاطف والحساسٌة •

.والخطأوهناك إحساس قوي بالصواب •



.السنمع التقدم فً حالتهم بالضرورة ال تتحسن من الصمت االنتقائً الذٌن ٌعانون الشائع األشخاص خالفا لالعتقاد 

االكتئاب سهم الصمت االنتقائً فً ٌٌمكن أن  من دون عالج، . العالج الفعال أمر ضروري للطفل لٌنمو بطرٌقة صحٌحة
.أخرىالمزمن، المزٌد من القلق، ومشاكل اجتماعٌة وعاطفٌة 

ٌتحدثون مع بعضهم وبالتالً تتوقف محاولة الشروع فً ال المصاب أن الطفل فً نهاٌة المطاف ٌتوقع اآلخرٌن قد 
 ، وزٌادة مستوٌات القلق فً الحاالت التً ٌتوقع لتحدثالطفل لٌضغط على قد على الجانب االخر ، فإنه . االتصال اللفظً

.فٌها الكالم

كانت إذا المدرسة ٌستحق النظر لذلك تغٌٌر . العالجٌةالتغٌر فً البٌئة قد ٌكون أحد االعتبارات المشاكل فإن نظرا لهذه 
أو ٌحرمهم / بمثابة الصدمة االجتماعٌة للفرد و تكون تماما ٌمكن أٌضا أن وإال فان البٌئة الجدٌدة داعمة للغاٌة، البٌئة البدٌلة 

.من أي صدٌق أو دعم لدٌهم حالٌا

.الفعالوالبٌئة الداعمة هً الخطوات األولى نحو العالج االستٌعاب الوعً وضمان زٌادة بغض النظر عن السبب، 

إال على المواكبة المصابٌن ال تضطر إلى تغٌٌر المدارس أو الفصول ولٌس لدٌهم صعوبة فً األطفال فً أغلب األحٌان 
العالج فً سنوات المراهقة أو البالغٌن ٌمكن أن ٌكون أكثر صعوبة ألن الفرد المصاب . التواصل والجبهة االجتماعٌة

.كونه صامتعلى أصبح معتاد 



.العالج الدقٌق ٌعتمد على عمر الشخص، األمراض النفسٌة المصاحبة، وعدد من العوامل األخرى

على سبٌل المثال، عادة ما تستخدم التحفٌز التدرٌجى مع األطفال األصغر سنا ألن األطفال األكبر سنا والمراهقٌن ٌدركون 
.الوضع بأنه محاولة لجعلهم ٌتكلمون ، وكبار السن بهذه الحالة واألشخاص الذٌن ٌعانون من االكتئاب هم أكثر حاجة للدواء

. ٌتم جلب الطفل المصاب فً الفصل الدراسً حٌث ال ٌتكلم الطفل وٌتم تصوٌره بالفٌدٌو

. أوال مع المعلم و ٌسال الطفل األسئلة التً من المحتمل لن ٌتم الرد علٌها

ثم ٌستبدل ملقن الكالم وٌسأل الطفل نفس األسئلة بواسطة أحد الوالدٌن، أو أي شخص ٌشعر الطفل بالراحة فً التحدث معه 
.وهذه المرة انتزاع استجابة لفظٌة

ثم ٌظهر هذا الفٌدٌو للطفل . ثم ٌتم تعدٌل الفٌدٌو من األحادٌث معا إلظهار الطفل ٌجٌب على األسئلة التً ٌطرحها المعلم 
خالل سلسلة من عدة أسابٌع، وفً كل مرة ٌرى الطفل نفسه أو نفسها ٌجٌب شفهٌا على المعلم، توقف الشرٌط وٌتم إعطاء 

.الطفل التعزٌز اإلٌجابً



على المغلف، ٌتم كتابة اسم الطفل جنبا إلى جنب مع عالمة . ٌتم وضع مغلف فً الفصل الدراسً للطفل فً مكان ظاهر
و ٌقول للطفل انه عندما ٌطلب المغلف . داخل المغلف عنصر قد حدد والد الطفل أن ٌكون من المرغوب فٌه للطفل. استفهام

. بصوت عال بما فٌه الكفاٌة للمعلم وغٌره فً الفصل الدراسً، فإن الطفل سوف ٌحصل على الحافز الغامض

تدرٌجٌا ٌقدم شخص آخر الى . ٌمكن جلب الطفل المصاب فً بٌئة ٌتم التحكم فٌها مع شخص ٌمكن التواصل معه بسهولة
.هذا الوضع

وهذا ٌمكن أن ٌستغرق وقتا طوٌال لواحد أو اثنٌن  ولكن قد تصبح أسرع . ٌتم جلب شخص جدٌد ببطء فً مجموعة الحدٌث
.كلما اصبح المرٌض أكثر راحة مع هذه التقنٌة

تدرٌجٌا، ٌتم جلب . كمثال على ذلك، فإن الطفل قد ٌكون ٌلعب لعبة مع أحد أفراد العائلة فً أحد الفصول فً المدرسة
كل شخص . عندما ٌرتاح الطفل فً وجود المعلم، ثم ٌتم جلب أحد الزمالء لٌكونوا جزءا من اللعبة. المعلم فً اللعبة أٌضا

.ٌجلب فً حال استمر الطفل فً االنخراط لفظٌا وبشكل إٌجابً



االتصال بصورة غٌر مباشرة مع شخص هو أو هً ٌخاف من التحدث إلٌه من خالل وسائل مثل البرٌد اإللكترونً، 
، الدردشة على شبكة اإلنترنت، والصوت أو تسجٌالت الفٌدٌو، والتحدث (أو الفٌدٌو/ النص والصوت و )والرسائل الفورٌة 

هذا ٌمكن أن ٌجعل الموضوع أكثر راحة مع فكرة التواصل مع هذا . أو الهمس إلى وسٌط فً وجود الشخص المستهدف
.الشخص

مثل اصوات الحروف )بالتشجٌع أوال للتفاعل بشكل ال شفهً، ثم لقول أصوات معٌنة . تشجٌع الطفل على الكالم ببطء 
.بدال من الكلمات، ثم الهمس، وأخٌرا أن ٌقول كلمة أو أكثر( األبجدٌة

ٌعتقد العدٌد من الممارسٌن أن هناك أدلة تشٌر إلى أن مضادات االكتئاب قد تكون مفٌدة فً عالج األطفال والبالغٌن الذٌن 
استخدام الدواء قد ٌنتهً . ٌستخدم هذا الدواء لخفض مستوٌات القلق و لتسرٌع عملٌة العالج. ٌعانون من الصمت االنتقائً

بعد تسعة إلى اثنً عشر شهرا، وبمجرد أن الشخص قد تعلم المهارات الالزمة للتعامل مع القلق وأصبح أكثر راحة فً 
وغالبا ما ٌستخدم الدواء لألطفال األكبر سنا والمراهقٌن والبالغٌن والذي أدى إلى االكتئاب وغٌرها . المواقف االجتماعٌة
.من المشاكل والقلق



بٌنما على الدواء، وٌنبغً أن . الدواء، عندما ٌستخدم، ال ٌنبغً أبدا أن ٌعتبر عالج كامل للشخص مع الصمت االنتقائً
.ٌكون الشخص فً العالج السلوكً لمساعدتهم على تعلم كٌفٌة التعامل مع القلق وتهٌئتهم للحٌاة من دون دواء

.وقد استخدمت عقاقٌر مضادة لالكتئاب، باإلضافة إلى وضع نماذج الذاتٌة والدافع السرى للمساعدة فً عملٌة التعلم

شكرا


