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  فرط الحركة 

 وتشتت االنتباه 

 
Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder  (ADHD) 
  

 

 

   



 
 

 
 

٢

 دليل التواصل
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אW 

االحتياجـات  أن تصبح اجلمعية رائدة في جودة وشمولية اخلدمات والبرامج املقدمة لـذوي  

  .اخلاصة على املستوى احمللي واإلقليمي

 

אW 

جمعية عنيزة للتنميـة واخلـدمات اإلنسـانية هـي جمعيـة خيريـة تسـعى لرعايـة وتأهيـل          

ذوي االحتياجــات اخلاصــة فــي إطــار رؤيــة مســتقبلية شــاملة إلحــداث تغييــر إيجــابي فــي  

  .واملشاركة فيه بفاعليةحياتهم وسلوكياتهم لتمكنهم من االندماج في اجملتمع 

  

אW 

אאWالوفاء بتقدمي أفضل وأجود اخلدمات بروح من الشفافية والوضوح. 

אWتطوير اخلدمات للوصول ملستويات تنافسية ذات جودة عالية. 

אWالتميز في اخلدمات والوصول إلى الرضا الكامل للمنتفعني منها.  

אWحس من املسؤولية لدى فريق العمل جتاه املنتفعني وأسرهمتأدية املهام ب. 
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  فهرس المحتويات

אא א 
  ٥  مقدمة عامة

  ٦  فرط احلركة وتشتت االنتباهتعريف اضطراب 

  ٧  نسبة االنتشار

  ٨  حقائق وأرقام

  ٨  األسبــــــاب

  ١٠  األعراض والسمات

  ١٢  التشخيــــص

  ١٥  يةــالعالجالبرامج 

  ١٨  آثــار االضطراب

األبحاث احلديثة حول اضطراب فرط احلركة وتشتت 

  االنتباه
٢١  

  ٢٣  حقائق عن االضطراب

إرشادات ألسرة الطفل ذوي النشاط الزائد وتشتت 

  االنتباه
٢٥  

  ٢٨  املراجع
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  مقدمة عامة

ــرتبط    ــادة النشــاط عنــد األطفــال قــد ت ــذكاء،  زي ــا ارتفعــت  فبال ــذكاء زادت احلركــة   درجــةكلم ال

  . الطفــــل عــــن املــــألوف فــــذلك عالمــــة مرضــــية عنــــد النشــــاط احلركــــي والنشــــاط لكــــن إذا زاد

العـادي وبـني فـرط احلركـة وخصوصـاً       النشـاط ذي الطـابع  أولياء األمـور البـد علـيهم التمييـز بـني      

  .و ضعف في التركيزصاحب له تشتت في االنتباه وقلة امل

يعتقد بأن هناك مسببات عضـوية فـي املـخ مثـل تلـف املـخ أدت إلـى ظهـور هـذا          في بداية األمر، كان 

االضطراب لذا ظهرت مسميات مختلفـة لهـذا االضـطراب مثـل االخـتالل الـوظيفي اخملـي البسـيط،         

  ."فرط احلركة"عضوي، ثم ظهر مصطلح وتلف املخ ال

قسـيم فـرط احلركـة    مت ت تشـخيص السـريري واخملتبـري والنفسـي    ومع التقدم العلمـي فـي مجـال ال   

ألنــواع، وارتــبط معــه أو بدونــه نقــص االنتبــاه وتشــتت التركيــز واختلطــت معــه أمــراض واضــطرابات 

نفســية واجتماعيــة عديــدة، لــذلك فــأن فــرط احلركــة ونقــص االنتبــاه لــدى األطفــال قــد يـــُشير     

هـدئ لنشـاط   إلى إصابة في القشرة اخملية مما يضعفها وبالتالي يضـعف تأثيرهـا القـوي امل   ) أحياناً(

املراكز حتت القشرية، فتكون حركـة الطفـل غيـر هادفـة وال معنـى لهـا، وقـد يكـون أيضـاً زيـادة فـي            

الكهربــاء الدماغيــة أو خلــل مــا فــي الســياالت الكيميائيــة الدماغيــة للخاليــا العصــبية، وكــل هــذه    

  .بالكتي من فرضيات أولية سوف نتلمس تفاصيلها وفصولها بني طيات وصفحات هذا اجلزء
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   ADHDفرط الحركة وتشتت االنتباه اضطراب 

  
يظهر على شكل  حركات جسمية تفوق احلد الطبيعي أو املقبول،بأنه هذا االضطراب يعرف 

فالنشاط الزائد . مجموعة اضطرابات سلوكية تنشأ نتيجة أسباب متعددة نفسية وعضوية معا

مناسبة تظهر نتيجة أسباب عضوية أو نفسية ، غير ال إرادية عشوائية جسمية حركات عبارة عن 

  .وتكون مصحوبة بضعف في التركيز

وكثيرا ما يرافق اضطراب االنتباه مع النشاط الزائد أو فرط احلركة ، ألن هذا األخير سبب له كما 

  .بينته الدراسات السريرية والتجريبية

 يؤثر في بنية ووظائف الدماغسلوكي ناجت عن خلل  اضطراب عصبي: بأنه  أيضاً وميكن تعريفه

وهو اضطراب ميكن التعامل معه و تخفيف حدة أعراضه بهدف  على السلوك و األفكار و العواطف

يتم  وغالباً مساعدة الطفل على التعلم و ضبط النفس مما يساهم برفع مستوى ثقته بنفسه

ستمر األعراض عليه في سنوات و ت ٩إلى  ٥ما بني  الذي يعاني من االضطرابالتعرف على الطفل 
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من احلاالت إلى % ٦٠ -٣٠كذلك قد تستمر األعراض أو بعضها في  ,فترة الطفولة و املراهقة 

  .مرحلة الرشد

  

  نسبة االنتشار

أكثر عرضة بهـذا االضـطراب بأربعـة أضـعاف مـن       الذكورتشير وزارة الصحة في الواليات املتحدة أن 

الــذين عــانوا مــن هــذا االضــطراب تســتمر أعراضــهم حتــى ســن علــى األقــل ثلثــا األطفــال و؛ اإلنــاث 

تقريـرا مفصـال   " نيويـورك تـاميز  "املراهقة وبعضهم إلى سن البلوغ، وفي هـذا اإلطـار أعـدت جريـدة     

سـنة مت تشخيصـهم    ١٧-٣من األطفال في أميركا الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني     % ٧.٤قدرت فيه أن 

ــذا االضــطراب  ــا أن ، وكشــفت دراســة أجريــت فــي ب   به ــن  % ١.٧ريطاني ــانون م ــى األقــل يع هــذا  عل

 .االضطراب أيضاً

مدارس بسلطنة عمان شـملت   ٨أما في منطقة اخلليج العربي، فقد وجدت دراسة أجريت أخيراً في 

مـن العينـة يعـانون مـن اضـطراب نقـص االنتبـاه وفـرط احلركـة مصـحوب           % ٧.٨أن طالب )  ١٥٠٢ (

  .باضطرابات سلوكية

السعودية ال توجد إحصائية دقيقة لنسبة انتشار هذا االضطراب ولكن أجرت وفي اململكة العربية 

  .لديهم هذا االضطراب% ١٦,٥  دراسة في املنطقة الشرقية وأفادت بأن ما نسبته
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  حقائق وأرقام

من التحويالت للعيادات النفسية سببها اضطراب فرط احلركة وتشتت %  ٥٠ - ٣٠ إن ما نسبته 

  االنتباه في أمريكا 

  مليون زيارة لعيادات الطب النفسي لهذا االضطراب في أمريكا ١٠ما نسبته إن 

  ممن يستمر معهم هذا االضطراب في مرحلة املراهقة%  ٧٠إن ما نسبته 

  ممن يستمر معهم هذا االضطراب لسن البلوغ %  ٦٠ -  ٥٠ إن ما نسبته 

  

  األسبــــــاب

إلى الدراسـات واألبحـاث ومـا نشـر فـي هـذا        مسببات هذه  احلالة غير معروفة متاما إال أنه بالرجوع

    :املوضوع جند أن الباحثني يرجعون سبب هذا االضطراب إلى اآلتي 

 
ً
  ) אلورאثية(אلعوאمل אلبيولوجية : أوال

والدليل على ذلك أن ما  االضطرابعامل الوراثة يلعب دوراً كبيراً في هذا  إلى أنالباحثني  يشير

ذين يعانون من هذا االضطراب يوجد بني أفراد أسرهم عضو من األطفال ال%) ٩٠(على  يزيد

من والدي هؤالء األطفال كانوا %) ٢٥(ودراسات أخرى ذكرت أن ) ADHD(مصاب بهذا االضطراب 

يعانون من اضطراب نقص االنتباه وفرط احلركة في طفولتهم، ويقول الباحث أن  التوائم لهم 

  %).٩٢ - ٥٠( لهذا االضطراب تتراوح نسبته ما بني ) Genetics(قابلية فيما بينهم لنقل اجلينات 
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ً
  : אلعوאمل אلبيئية وאالجتماعية: ثانيا

فوجدوا أنها متتاز بالتفكك ) ADHD(بدأ الباحثون يحللون بيئة الطفل املصاب بهذا االضطراب 

واألمن األسري وسوء التربية واخلصومات داخل األسرة وغالباً تفتقد هذه البيئة لالستقرار 

معدن (بعض الباحثني ربط هذا االضطراب بالتسمم ببعض السموم واملعادن مثل . النفسي

الذي يستخدم في طالء ألعاب األطفال، وال تزال هذه العوامل موضع بحث وخالف بني ) الرصاص

  .اخملتصني في هذا اجملال

  

 
ً
  فال אالكثار من تناول אلسكريات وعالقتها بزيادة אلحركة لدى אألط:ثالثا

التي حتتوي ) الشيكوالته، واآليس كرمي واملشروبات الغازية(مت دراسة تناول بعض السكريات مثل 

على مادة الكافيني املنبهة لألطفال والبالغني وتبني من نتائج معظم األبحاث عدم تأثير هذه 

  السكريات على سلوكيات األطفال بشكل أكيد

  

 
ً
  :إصابات אلدماغ: رאبعا

اط اخملي، خصوصا الفص األمامي أو تلف بعض خاليا املخ نتيجة نقص حيث ينخفض النش

  .األكسجني بسبب تعسر الوالدة

فتى وفتاة ) ١٥٢(في دراسة أجراها املعهد القومي األميركي للصحة العقلية لألطفال، شملت و

  .منهم كان حجم املخ لديهم أقل من الطبيعي% ٤ –% ٣يعانون من االضطراب، ظهر أن 



 سبيل 

لني لهذا 

 

ي دليلهــا 

صــيرة ال          

تتحـدث  

   .هم    

تسـلقون  

ــداً نو   .أبـ

ينتظـروا     

 

هذا االضطراب فعلى 

عند األطفال احلاملني

م اصغر من األطفال 

فــي" للطــب النفســي 

ة انتبــاههم جــدا قص

 ال يسمعون عندما ت

ــبه ــم أو كتـــ  أقالمهـــ

عادة ما يت.. بسيطة

ــأنهم ال        ــدؤوـم بـ نيهـ

وال يسـتطيعون أن ي

ماغ الطفل املصاب به

تخدم بشكل سليم ع

 حجم الدماغ لديهم

 السمات 

لرابطــة األميركيــة ل

دة الزمنيــة لدرجــة 

عينة، يبدون وكأنهم 

ــعوا  ــوا أيـــــن وضـــ ســـ

م أو مقاعدهم فترة ب

ــ ــل وصـــف لهـ وق، أقـ

سـماع السـؤال، و   مـن  

  

 

١٠

ختالفات هامة في دم

ية في الدماغ ال تست

ذا االضطراب يكون 

   

األعراض وا

ال"قامــت بتقســيمها   

 :كالتالي

ء األطفــال بــان املــد

اء نشاط أو لعبة مع

ــهم أو ينس وا أغراضـــ

في مكانهم   أن يبقوا

ــو ــي السـ ــت وفـ  البيـ

ألسئلة قبل االنتهـاء 

 .ن في الكالم

حثون إلى حتديد اخ

ل العصبية الكيميائي

ألطفال املصابني بهذ

 %).٤(مبا يقرب من 

 : الرئيسية

ة أعــراض أو ســمات ق

وهي ك  والتشخيصي

يتصــف هــؤالء :بــاه

ن أن يستمروا في إنها

ــدو ــا يفقـــ ــادة مـــ عـــ

ال يستطيعون  :ركة

ــي  ــان فـ ــل مكـ ــي كـ فـ

يجاوبون على األ  :ة

أي نشاط ويقاطعون

 
 

 

توصل الباحو

املثال النواقل 

وا االضطراب

يعيني مبالطب
  

عراضألا  

هــي ثالثــة   

اإلحصائي 

قلــة אالنتب) ١  

يستطيعون

ــيهم ع.. إلـــ

زيادة אلحر) ٢

ــرون ف ويجـ

אالندفاعية) ٣

دورهم في أ

     



ن الطفل 

ان واحد 

من هذه 

ر من ستة أشهر فأن

تكرر في أكثر من مكا

صاب باالضطراب م

 فإذا استمرت ألكثر

ويشترط أيضاً أن تت

د يعاني الطفل املص

تكرر 

طلوبة من 

  ).اللعب مثالً

ً مستمراً 

  .فل اخلاصة

 

١١

ها والتركيز عليها، 

ركة ونقص االنتباه و

، وقد)ند األصدقاء

  :ضروري كلها

ك        :ة אل

فاصيل الدقيقة أو ت

ة، أو في األعمال املط

ا(ى العمل أو النشاط 

  .خلاصة

تتطلب جهداً ذهنياً 

رر فقدان أشياء الطف

  .ثير خارجي

   

 :ض العامة

راض يجب مالحظته

اضطراب فرط احلر

يت أو الشارع أو عن

، لكن ليس من الض ض

ع نقص אالنتباه وقلة

درة على االنتباه للتف

ي الواجبات املدرسية

ستمرار التركيز على 

نظيم أمور الطفل اخل

نخراط في أنشطة ت

  .مثالً

ذاكرة والنسيان وتكر

شتت االنتباه بأي مث

 
 

 

األعراض  

هي أعرا

مصاب با

في البي(

عراضاأل

أعرאض تدل ع  

عدم القد• 

األخطاء في

   .الطفل

صعوبة اس• 

صعوبة تن• 

جتنب اال• 

كالدراسة م

ضعف الذ• 

سهولة تش• 

 



  .ي اللعب

  ).انتباه

  

ط قوتـه      

مقارنتـه  

م وجـود    

قدره انتظار دوره في

  .طفال اآلخرين

جلري في الشارع دون ا

حديـد قدراتـه ونقـاط

زن ومحيط الرأس وم

لدم والتأكد مـع عـد

نشاط آلخر وعدم ق

تدخل في العاب األط

مثل اجل(ر للعواقب 

.  

   ـــص

للطفـل لتحد" ر ذكـاء  

س النمو والطول والوز

مع والبصر وضغط ال

 

١٢

 :لنشاط

كاإلحساس (م 

عندما يكون 

ألشياء في 

  .مة

شاط واالنتقال من ن

قاطعة اآلخرين أو الت

ة خطيرة دون تقدير

 اآلخرين في الصف

التشخيــ

  :قاط التالية

اختبـار"ميكـن عمـل   

عام ومالحظة وقياس

جلنس، وقياس السم

אلة ع فرط אلحركة وאل

القدمدائمة باليد أو 

  ).دى املراهقني

قدرة على اجللوس ع

  .مياً أو مطلوباً

ة الدائمة أو تسلق األ

و األماكن غير املالئم

قدرة على إكمال النش

 والكالم الزائد، ومقا

ط في العاب حركية

ة أصدقاءه وزمالئه 

التشخيص في النق ة

في البداية مي :אلذكاء 

  .ضعفه

فحص ع :ص אلرسيري

ه في نفس العمر واجل

 
 

 

אألعرאض אلدא  

حركة د• 

بالتوتر لد

عدم الق• 

ذلك إلزام

احلركة • 

األوقات أو

عدم الق• 

الثرثرة • 

االنخرا• 

مضايقة• 

ةقيطرمتكن 

 قياس )١

ونقاط ض

אلفحص) ٢

مع أقرانه
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فــي الغــدة الدرقيــة، وكشــف التوافــق احلركــي العصــبي كوجــود حركــات عصــبية غيــر    تضــخم

  .طبيعية

ي) ٣ في حالة الشك بوجود أمـراض أو عيـوب ومشـاكل معينـة يـتم التأكـد بعمـل         :אلفحص אلمخ

 فمثالً وجود تشنجات أو نوبـات صـرع خفيفـة نحتـاج لعمـل تخطـيط دمـاغ        .. فحوصات طبية

(EEG) انت هناك زيادة في اجلانب الكهربائي في املـخ، كـذلك نحتـاج عمـل     للتعرف على ما إذا ك

للتأكـد مـن عـدم وجـود      (MRI) ورنـني مغناطيسـي للـدماغ     (CT‐scan) أشـعة املقطعيـة للـدماغ    

 .عيوب دماغية
  

 بعــض مــلء إلــى حتتــاج وتلــك الطفــل، حالــة لتقيــيم املســتخدمة املقــاييس مــن العديــد هنــاك

 ،) املدرسـة  - الشـارع  - املنـزل (اخملتلفـة  البيئـات  فـي  الطفـل  سـلوكيات  ملعرفـة  واملقاييس االستبيانات

ــا امليدانيــة املالحظــة علــى وتعتمــد  هــذه بتعبئــة ويقــوم اليوميــة، حياتــه فــي الطفــل بــه يقــوم مل

 املدرسـة،  فـي  الطالبـي  املرشد أو املعلم بها يقوم كما الطفل، برعاية يقوم ومن الوالدين االستبيانات

 احلقيقي التشخيص على احلصول خاللها من ميكن الطفل حالة عن صورة تعطي االستبيانات تلك

  .العـــــــــالج فـــــــــي تقدمـــــــــه مـــــــــدى معرفــــــــة  طريقهـــــــــا عـــــــــن ميكـــــــــن كمـــــــــا ، للحالــــــــة 

هنــاك العديــد مــن املقــاييس املســتخدمة لتقيــيم حالــة الطفــل، وتلــك حتتــاج إلــى مــلء بعــض            

، )املدرسـة   -الشـارع   -املنـزل  (لبيئـات اخملتلفـة  االستبيانات واملقاييس ملعرفـة سـلوكيات الطفـل فـي ا    

ــا يقــوم بــه الطفــل فــي حياتــه اليوميــة، ويقــوم بتعبئــة هــذه         وتعتمــد علــى املالحظــة امليدانيــة مل

االستبيانات الوالدين ومن يقوم برعاية الطفل، كما يقوم بها املعلم أو املرشد الطالبـي فـي املدرسـة،    



 
 

 
 

١٤

الطفل ميكن من خاللها احلصول على التشخيص احلقيقي تلك االستبيانات تعطي صورة عن حالة 

  :للحالة ، كما ميكن عن طريقها معرفة مدى تقدمه في العالج، ومن املقاييس املستخدمة

  )للوالدين –للمعلمني ( مقياس كورنز -  

  للوالدين –للمعلمني   مقياس أديس-  

    إخباخ  –مقياس ايدل بروك -  

  الطفل مقياس قائمة حتديد سلوكيات    -

  :املستخدمةوفي ما يلي واحدة من االختبارات 
   



 

 ط النشاط

  شتت االنتباه

فرطو نقص االنتباه

ط الحركة وتش

جــاوز عمــر   

ط املفــرط  

ــادة    لي زيـ

 

١٥

تبيان كونرز لتقييم

ة الضطراب فرط

عقــاقير عنــدما يتج

النشــاطألدويــة مــن   

ــال لـــى الهـــدوء وبالتـ

  :ية

  كة 

است

برامج العالجية

 :  

لعــالج باألدويــة والع

وحتــدّ األ..  ســنوات  

وتســـاعد الطفـــل عل

 تعمل األدوية العالجي

قليل من فرط احلرك

 
 

 

  

الب

:אلعالج אلدوאيئ

عــادة يبــدأ ال

الطفــل ســت 

والعدوانيـــة و

كيف  التركيز

لتقا •



ؤدي الى التقليل من    . العنف املصاحب

ن السكر واحملليات 

وعلى الرغم من . 

صوصاً لألطفال دون 

اً جتنب األغذية 

ة شبة واضحة بني 

وبني الغذاء الذي 

 معــني فــي    

ـيم اآلداب  

ينفــذ فــي   

تعــاون مــع  

لسـلوكيات  

 

١٦

كة واالندفاعية سيؤ

   . ب

ال حتذر كثيراً من

)..أللوان الصناعية

خص(علمي ملموس 

كون من املفيد جد

ا ألنه توجد عالقة

و  ADHDاالنتباه 

خدم لعــالج ســلوك 

ء في املدرسة، أو تعلـ

مج خــاص للطفــل ي  

لك فــي املدرســة بالت

للـى نظـام التعزيـز ل   

  .دة التركيز

  .يل االندفاعية

قليل من فرط احلرك

فيف القلق واالكتئاب

   :يئ

ألبحاث العلمية ال

األ(كذلك الصبغات 

ثبات قاطع أو دليل ع

، إال أنه قد يكو)ة

في هذا السبب.. ها

ط احلركة ونقص ا

  . فل

  : كي

ــي األهميــة، ويســتخ

ب مثل حتسني األداء

ــا   ة حيــث يوضــع برن

اون مــع األهــل، وكــذ

د العالج السلوكي عل

 
 

 

زياد •

تقلي •

التق •

تخف •

يئאلغذאאلعالج 

الدراسات واأل

الصناعية وك

عدم وجود إث

سن السادسة

احملتوية عليه

أعراض فرط

يتناوله الطف

אلعالج אلسلوك

وهــو غايــة فــ

الطفل املصاب

ــة  االجتماعي

البيــت بالتعــا

املعلم ويعتمد



ل برنــامج 

  .خلاص

ـوع بأنـه      

بتحويـل  

ضـطراب  

د معرفـة           

صـعوبات      

ي خطـة  

رائع بكـل  

.. األهــل 

وثانيــاً بعمــل  ــطراب

ي فصوالً للتعليم اخل

  
ت فـي مقدمـة املوضـ

ف االضطراب ويقوم ب

ذا فمعرفة املعلم باض

ف بكـل تأكيـد عنـد

طفـل الـذي يواجـه ص

نه يُعتبر األساس في

ضاف له دور إنساني را

وكي باملســاعدة مــع 

االضــ وفهــم طبيعــة  

خاله مدرسه حتوي

دة الطفل، وكما قلـت

ن يالحظ ويكتشف 

لذ.. تحدث مع األهل

 مـع الطفـل سـيختلف

تغير مسار هـذا الط 

على املعلم أن يدرك أن

فبكل تأكيد سيض.. 

خطــة العــالج الســلو

 

١٧

لتعامــل مــع الطفــل 

ة ضمن قدراته أو إد

وي وفعال في مساعد

أول منجه التخصيص 

بيب األطفال بعد الت

ث رد ة فعلـه وتعاملـه 

اط به دور كبير في 

لطبيعيني، ويجب ع

.أبداً عظيمة وراقية

ويــتعلم خه ويتفهمــه  

  :مي

ه الوالــدين لكيفيــة ا

ت الطفل في املدرسة

  : يف אلعالج

همية ودور وتأثير قو

رسة واملعلم على وج

خملتص النفسي أو طب

حيـث .. في األهمية

سلوك، وعندها سينا

قرانه من األطفال ال

رسالة املعلم دائماً وأ

ة، وعنــدما يقــوم بــه

 
 

 

 . املرغوبة

  

אلعالج אلتعليم

أوالً بتوجيــه 

يخدم حاجات

دور אلمدرسة 

املدرسة لها أه

قد تكون املد

الطفل إلى اخمل

الطفل غاية ف

سبب هذا الس

تختلف عن أق

العالج، وألن ر

معنــى الكلمــة



 
 

 
 

١٨

سنســتطيع بســهولة وســرعة التعجيــل بعــالج الطفــل املصــاب باالضــطراب واالســتغناء عــن العــالج     

  .باألدوية الكيماوية نهائياً

  آثــار االضطراب

  : ع אألرسة  آثار אالضطرאب

تعتبر العناية بالطفل املصاب باضـطراب فـرط احلركـة وتشـتت االنتبـاه مـن أصـعب املهـام التربويـة          

  .وبقية أفراد األسرة للوالدين 

الوالدين كثيرا ما يتأثر إما بتغيب مسـتمر أو بتغييـر عمـل     تشير األبحاث أن األداء الوظيفي ألحد 

  .متكرر

بني الوالـدين أو   كثير من األحيان ما يؤدي التوتر والقلق املتعلق بالتعامل مع هذا الطفل إلى نزاعات 

   .بني الوالدين وبعض األطفال اآلخرين

  .االجتماعي وانعزلت بسبب إحراج الطفل املصاب لهم كثير من األسر قللت من نشاطها  

شغال الشديد والضغط الذي يسببه لهن هذا اإل قررن بعض ا ألمهات عدم إجناب طفل آخر بسبب  

  الطفل

شقيا أو سيئا لكنه يصعب عليه االستجابة لألسرة ألنه  يجب إن يدرك الوالدين أن الطفل ليس 

   .تغلبه فرط حركته أو تشتت انتباهه

  .إال أن األخطر في هذا االضطراب أن املشكالت املصاحبة له قد تتعدى الفرد وأسرته إلى اجملتمع

ميل املصاب إلى تخريب املمتلكات العامة , املشاكل االجتماعية الناجتة عن إهمال الرعاية بهومن 

والسرقة واملشاجرة ومخالفة وحتدي السلطات ومخالفات املرور واحلوادث املرورية، بل قد تتطور 

   .إلى أمور أخرى أكثر خطورة



ذكاء 

 ومن 

ت 

راب لديهم مستوى ذ

ى التركيز واالنتباه، 

 فرط احلركة وتشتت

 

              

ويلة في األنشطة 

   .ية

اني من هذا االضطر

عن عدم القدرة على

إلضافة إلى اضطراب 

  .في اللغة واحملادثة

            :ألطفال

  
 االستمرار لفترة طو

ي احللقة لفترة كافية

  :ية 

  خل الفصل 

رجون من 

  .اآلخرينطعون 

ه من أدوات أكثر 

لهم ويكون 

 

١٩

  : يم 

م من أن أغلب من يعا

تعلم ناجتة ع شكالت

قد يكون لديهم باإل

ر القراءة أو مشاكل ف

مرحلة رياض אأل  - يم 

عدم مقدرتهم على 

رة على االستمرار في

مرحلة אالبتدאئي  -  يم 

 لتوجيه االنتباه داخ

بأنهم متململون يخر

كالم والثرثرة ويقاط

فصل الدراسي وما به

تى املهام التي توكل ل

ب ع مستوى אلتعلي

فإنه بالرغمملدرسة 

مشن معظمهم يواجه 

ة أن بعض األطفال ق

روبات أخرى مثل عس

ب ع مستوى אلتعلي

 األطفال من خالل ع

عدم القدر أوخملتلفة 

ب ع مستوى אلتعلي

د مسؤولية الطالب 

ون هؤالء األطفال ب

هم كثيراً، يحبون الك

ً ما يحملقون في الف

علم أو السبورة أو حت

 
 

 

آثــار אالضطرא

أما صعوبات ا

طبيعي إال أن 

املهم مالحظة

االنتباه صعو

ار אالضطرאآثــ

يعرف هؤالء 

الترفيهية اخمل

ار אالضطرאآثــ

تتزايد •

يصفو •

أماكنه

غالبًا  •

من املع



   .عية

 وال تعــود 

ى متابعــة 

 وتغييــر    

الت علـى       

ن عالقاتهم االجتماع

املشــكلة والى لــديهم     

 

ل عــدم القــدرة علــى 

ــيم،  قــدرة علــى التعل

  .ت

ن ويواجهـون مشـكال

  :طة وאلثانوية 

ــة    

ــي  

 

ج،  

ب في فشل كثير من 

  :شد

ـتت االنتبــاه تتالشــى

  . اآلخر قد تتفاقم

شــكالت متعــددة مثــل

ملطلوبــة، وعــدم القـ

عدم الرضا عن الذات

ـع الـزمالء واآلخـرين

  .يرها

 

٢٠

   .مكتمل

مرحلة אلمتوسط - يم 

ى مرحلـــــة املراهقــــ

   .تدريجياً

نشـــاط احلركـــي وفـــ

   .ني وقليلي الراحة

ما، ويحبون الضـجيج

   .تعليمية 

ت االجتماعية يتسبب

سن אلرش مرحلة -  يم 

فــرط احلركــة وتشــت

   .رى

ض ولكن عند البعض 

ــطراب يواجهــون مش

التقــارير امل أوجبــات  

 باالكتئاب والقلق وع

ة مـعة عالقـات ناجحـ      

والطالق وغي خلالفات

  

م في معظمه غير م

ب ع مستوى אلتعلي

ــال إلـــــى ـــول األطفـــ

إلى االستقرار تعون 

ــدون زيـــادة فـــي النش

ل قد يصبحون قلقني

 يبحثون عن شيء م

سبب لهم مشكالت ت

عدم تطور املهارات  ن

ب ع مستوى אلتعلي

مصــابني باضــطراب ف

ض في الظهور مرة أخر

قد تتقلص األعراض

فــاقم لــديهم االضــت

خــرين ونســيان الواج

وقد يشعرون . تكرر

 يفشـلون فـي إقامـة 

كاخلحلياة الزوجية، 

 
 

 

أداؤهم

ار אالضطرאآثــ

يتحـــ •

فينزع

ال يبــ •

املقابل

دائماً  •

مما يس

أنكما  •

ار אالضطرאآثــ

م ٣مــن كــل ١

األعراض 

عند البعض ق

تكثيــر ممــن ي

حــديث اآلخ

الوظيفة املت

كما أنهم قـد 

مستوى احل



 ADHD  

ـه عامـل          

علـى قـوة       

وتعـيش        

ــر         لتفكي

ات التـي        

ي تـرابط     

متحــدث 

يتسـمون   

  Dشتت االنتباه

عـادة مـا يتـدخل فيـه

فعـال فـي التـأثير ع

ـت األسـرة مسـتقرة      

ــى حســن ا ــاء عل ألبن

  . واجليد

ة احلركـات والنشـاطا

صـعوبة احملاولـة فـي 

اجليــد للم واإلنصــات

الحظ كذلك أنهـم ي

ط الحركة وتشت

ع األطفال 

عانون من ضعف 

ت الدراسة أن 

يتصف 

ون في األخطاء 

يطني بهم دون 

 אلوجدאنية

درة علـى االنتبـاه ع

 واستقرارها لـه دور ف

ز عاليـة، فكلمـا كانـ

فــات ســاعد ذلــك األ

ظة واالنتباه الثابت و

فـال مـن خـالل كثـرة 

 بطريقة تدل على ص

وامتابعــة األحاديــث   

موضوع احلديث ويال

 

٢١

ل اضطراب فرط

   ا باالضطرאب

حديثة أن عدم متتع 

اآلباء يجعلهم يعنب 

لة االنتباه، وأوضحت

سلوكاً غير صحيح، ي

ير مما يجعلهم يقعو

 تسبب أضرارا للمحي

ضطرאبات אلسلوكية وא

، أن ضـعف القـد»رول  

ذلك متاسك األسرة 

متتعهم بنسبة تركيز

عــن املشــاكل واخلالف

قدرتهم على املالحظ

ف على هؤالء األطف

فاعهم في احلديث 

غيــر قــادرين علــى م

ل وأفعال بعيدة عن م

ث الحديثة حول

ناية אألبوية وعالقتها

دت دراسة أميركية ح

حلنان واحلب من جان

درة على التركيز وقل

ك يجعلهم يسلكون س

الندفاع وعدم التفكي

يراً ويقومون بأفعال 

   .الة

وאالضستقرאر אألرسي 

بـروس إيـر«. د أكـد د 

راثة بشكل كبير، كذ

كير األطفال ومدى مت

ــاة أســرية بعيــدة ع

الستيعاب وزادت من ق

رول أننا ميكن التعرف

ددون سبب واضح وان

كمــا يالحــظ أنهــم غ

لتدخل كثيراً بأقوال

 
 

 

األبحاث

אلعن -١

أكد

باحل

القد

ذلك

باال

كثي

مباال

אالس -٢

وقد

الور

تفك

حيـ

واال

إير. وأضاف د

يقومون بها د

مــا يقولــون، ك

ومحاولتهم ال



 
 

 
 

٢٢

هم، واالســتجابة الضــعيفة لتحقيــق رغبــات وتعليمــات بــالبطء فــي إجنــاز األعمــال التــي تطلــب مــن 

  . احمليطني بهم

 אلنتائج אاليجابية للتشخيص אلمبكر  -٣

وأثبتت الدراسات أن أفضل النتـائج تظهـر عنـد التشـخيص وبـدء العـالج املبكـرين        

  .كما أظهرت أن األدوية ميكن أن تساعد الطفل على ممارسة حياته اليومية

   



 
 

 
 

٢٣

  حقائق عن االضطراب

  الحقيقة  االعتقاد الخاطئ

 عـــن نـــاجت االنتبـــاه ونقـــص احلركـــة فـــرط

  الزائد التدليل مثل الوالدين تربية

ــه ــطراب إنـ ــلوكي اضـ ــة سـ ــعف نتيجـ ــالت ضـ  املوصـ

  الدماغ في العصبية

 الطفــل يســتخدمه أســلوب احلركــة فــرط

  رغباته لتلبية والديه على للضغط

 الســيطرة الطفــل يســتطيع ال مرضــية حالــة هــي

  منعها دون تدخل طبي أو سلوكي أو عليها

 االنتبــاه ونقــص احلركــة فــرط اضــطراب إن

 عنــد منــه الشــفاء ويــتم األطفــال، يصــيب

  البلوغ

ــطراب أن ــيب االضـ ــل  يصـ ــال وتقـ ــراض األطفـ  األعـ

ــاهرة ــع الظـ ــدم مـ ــي التقـ ــر، فـ ــد العمـ ــوغ وعنـ  البلـ

 مـن  العديـد  فـي  الـتحكم  كيفيـة  يـتعلم  أن يستطيع

  .االضطراب متاماً من يشفى ال ولكن األعراض،

 بســــــهولة ميكنــــــه اخملــــــتص الطبيــــــب أن

  زيارة احلالة له خالل احلالة تشخيص

 فـــي الطفـــل مالحظـــة إلـــى يحتـــاج التشـــخيص أن

 املدرسـة ومـن   – الشـارع  - البيت في اليومية، حياته

ــدين قبــل ــتم ومــن واملدرســني الوال  للوصــول بــه يه

  للتشخيص

 ونقــص احلركــة فــرط اضــطراب أعــراض أن

ــاه ــة االنتبــ ــزة، خاصــ ــبه وال ومميــ  أي تشــ

  أخرى حاالت أو أمراض

 وحــاالت أمــراض أعــراض مــع تتشــابه األعــراض أن

ــرط الضــطراب خاصــة وليســت أخــرى،  احلركــة ف

  االنتباه ونقص

ــال ــة بفــرط املصــابني األطف ــئني احلرك  ملي

 االبتكــار، علــى قــادرين والنشــاط، بالطاقــة

 النشـاط  فـي  زيـادة  لـديهم  مرضـية يكـون   حالة هي

 مصـحوبة  وتكون هدف، بدون غالباً ولكن واحلركة،



 
 

 
 

٢٤

 به يقومون ما يكملون ال نراهم لذا االنتباه، بنقص  أقرانهم من أكثر ينجزوا وأن

  مهام من

ــة فــرط باضــطراب املصــابني ــديهم احلرك  ل

  )تأخر عقلي( املعرفية القدرات في نقص

 الفكريــــة قــــدراتهم تكــــون مــــا عــــادة املصــــابني أن

التركيـز ويخفقـون    يستطيعون ال ولكنهم طبيعية،

  في املهارات األكادميية بسبب االضطراب

 فــرط اضــطراب لعــالج املســتخدمة األدويــة

 تخــدير إلـى  تــؤدي االنتبـاه  ونقــص احلركـة 

  الطفل

 لعمـــر املناســـبة باجلرعـــة الـــدواء اســـتخدام عنـــد

 تـؤدي  ولكـن  للتخدير، تؤدي ال فإنها ووزنه، الطفل

  لسلوكياتا حتسني وفي التركيز زيادة إلى

 بعــض وتخفيــف بالســيطرة يقــوم الــدوائي العــالج  االضطراب وإزالة لعالج كاف الدوائي العالج

  وليس جميع األعراض االضطراب أعراض

 ونقـص  احلركـة  فـرط  اضـطراب  حالـة  عالج

  السلوكي العالج على يعتمد االنتباه

 طفــل مــن وتختلــف متنوعــة، االضــطراب أعــراض

ــر، ــراض، حســـب يختلـــف والعـــالج آلخـ  وفـــي األعـ

 والعـالج  السـلوكي  العالج إلى حتتاج احلاالت جميع

  التربوي العالج إلى باإلضافة الدوائي

 دائمــــاً يكــــون احلركــــة فــــرط اضــــطراب

  التعلم بصعوبات مصحوباً

 الدراسـي  بالتـأخر  مصـحوبة  تكـون  مـا  عـادة  احلالة

ــز، نقــص نتيجــة ــن التركي ــي ولك  احلــاالت بعــض ف

 - القـراءة  فـي  صـعوبة (  تعلـم  صعوبات هناك يكون

ــة  ولـــيس منفصـــل كاضـــطراب) احلســـاب - الكتابـ

  للحالة نتيجة



 
 

 
 

٢٥

  إرشادات ألسرة الطفل ذوي النشاط الزائد وتشتت االنتباه

   אلمدرس مع وאلتباحث אلتشاور

 فـي  املـدرس  مـع  مشـكلة  هنـاك  يكـون  فقـد  املدرسـة  في فقط طفلك مع حتدث املشكلة هذه كانت إذا

 املشــكلة ومناقشــة ومشــاورته املــدرس مقابلــة مــن البــد احلالــة هــذه وفــي ، للــدرس شــرحه أســلوب

   املمكنة واحللول

ل دאخل אلضغوطات مرאقبة    אلم

 ، املنزل في معينه لضغوط فعل رد ذلك يكون فقد املنزل في طفلك مع حتدث املشكلة هذه كانت إذا

 بظـروف  متـر  وأنـت  طفلـك  لـدى "التهـور "  االنـدفاع  أو الزائـد  النشـاط  أو االنتبـاه  تشتت الحظنا فإذا

 األخصـائيون  ويقتـرح  ، مؤقتـاً  يكـون  قـد  السـلوك  هذا فان ، مستقرة غير أحوال أو طالق أو انفصال

  مشاعره عن التعبير في فرصته تزيد حتى الطفل مع تقضيه الذي الوقت زيادة هنا

  :  אلسمع حاسة فحص

 حاسـة  فحـص  فعليـك  ، احلركة كثير أو مندفع غير ولكن التشتت وسهل االنتباه قليل طفلك كان إذا

 بعــض ففــي ، االســتماع وبعمليــات بــه مشــكالت أي وجــود وعــدم ســالمته مــن للتأكــد عنــده الســمع

  . للمخ تام بشكل كلها التصل املعلومات أن يحتمل جيدا يسمع أنه رغم األحيان

فيه אلتسلية زيادة   : وאل

  واإلثارة اجلسدي والتماس واأللوان ، والتنوع ، واإلبداع احلركة على الطفل أنشطة حتتوي أن يجب



 
 

 
 

٢٦

 ألـوان  بقلم بطاقات على الكلمات كتابة للطفل ميكن الكلمات هجاء في الطفل مساعدة عند فمثال 

   والتدريب واملراجعة للتكرار تستخدم البطاقات وهذه

  : אلطفل مكان تغي

 كـان  إذا أطـول  ولفتـرات  الواجبـات  فـي  أكثـر  التركيـز  يسـتطيع  بسرعة انتباهه يتشتت الذي الطفل

   شبك أو مفتوحة حجرة من بدالً حائطاً يواجه املكتب كرسي

   אلطفل אنتباه ترك

 تركيــز منطقــة أو مســاحة علــى وضــعها مــا صــورة شــكل علــى املقــوى الــورق مــن كبيــره قطعــة اقطــع

 الواجبـات  عمـل  أثنـاء  وذلـك  اإلطـار  داخـل  والنظـر  التركيـز  منـه  واطلـب  الطفـل  مكتـب  أمام االنتباه

  . التركيز زيادة على يساعده وهذا

ي صلאلتوא   : אلب

   والكالم احلديث قبل معه البصري باالتصال دائماً عليك االنتباه قليل طفلك مع التواصل لتحسني

   אلمملة אألسئلة عن אبتعد

  على أسهل القصيرة البسيطة فاألوامر األسئلة من بدالً والعبارات اجلمل استخدام على تعود

:  لـه  قـل  ذلـك  مـن  فبـدالً ) ؟ كتابـك  جتـد  أن تسـتطيع  أال:(  للطفـل  تقـل  فـال ..  التنفيذ في الطفل 

  )اآلن كتابك واحضر اذهب(



 
 

 
 

٢٧

  كالمك حدد
ُ
  :جيدא

 ، وكـذا  كـذا  يفعـل  أن اخبـره  ، كـذا  تفعـل  ال تقول أن من فبدالً لطفلك إيجابية تعليمات أعط دائماً

 سـوف  وإال)  األرض علـى  قـدمك  ضـع ( لـه  قـل  ذلـك  مـن  وبـدالً )  الكرسـي  عـن  قـدك  ابعد(  تقل فال

   املكتبة على قدميه يضع كأن آخر بعمل ويقوم الكرسي عن قدميه الطفل يبعد

  : אلوאجبات قائمة إعدאد

)  صـح ( عالمـة  ووضـع  بهـا  يقـوم  أن الطفـل  علـى  يجب التي والواجبات باألعمال قائمة إعداد عليك

 ال التـي  واألعمـال  ، كمفكـرة  القائمـة  هـذه  وتعمـل  نفسـك  تكـرر  ال وبهذا الطفل يكمله عمل كل أمام

   القائمة في عليها يتعرف أن الطفل أخبر تكتمل

  : אلمحاولة ع אلطفل وتحف تقدير

 لـديهم  األطفـال  مـن  فكثيـراً  وسـعه  في ما أقصى يبذل يكون فقد االنتباه قليل طفلك مع صبوراً كن

  . به واالستمرار ما بعمل البدء في صعوبة

    



 
 

 
 

٢٨

  :حدد אتجاهك جيدא

 ومـع  ، فيـه  مرغـوب  غيـر  بسـلوك  يقـوم  عنـدما  الطفل بتجاهل دائما ينصحون األطفال منو خبراء

 انتبـاه  كـل  الطفـل  إعارة هو واملهم لذلك انتباه أي يلقى ال ألنه ذلك عن الطفل سيتوقف ذلك تكرار

   اجليد السلوك في ويبدأ مرغوب الغير السلوك عن يتوقف عندما

  ضع
ً
م محددא نظاما   : به وאل

 يســتفيدون االنتبــاه مشــكالت مــن يعــانون الــذين فاألطفــال ، املوضــوعة واملواعيــد باألعمــال التــزم

 وغيـره  األكـل  وتنـاول  التلفـاز  ومشـاهدة  الواجبـات  كـأداء  واملنظمـة  عليهـا  املواظب األعمال من غالباً

 وعـدم  النظـام  أو اجلـدول  بتغييـر  الطفـل  يشـعر  ال حتـى  والتوقـف  االنقطـاع  فتـرات  بتقليل ويوصى

   ثباته

  : للتنفيس فرصة אلطفل أعط

 أثناء احلركة ببعض بالطفل السماح اخلبراء يقترح أطول فترة عمله في مستمراً طفلك يبقى لكي

  .عمله أثناء بها يلعب املطاط أو امللون اخليط من أسفنجية كرة يعطى أن: فمثالً .العمل

  

  المراجع

  .دليل علمي لآلباء واخملتصني/ راب ضعف االنتباه والنشاط الزائداضطنايف عابد الزارع  )١

  .جمال اخلطيب تعديل السلوك اإلنساني )٢

  .مترجم/ عبد العزيز السرطاوي و أمين خشان اضطراب عجز االنتباه وفرط احلركة  )٣
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