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 المقدمة:
 

يعتقد أن اضطراب فرط النشاط ونقص االنتباه حالة سلوكية ذو منشأ عصبي    
، وهي تسبب نموذج من تصرفات تجعل الطفل تبدأ في مرحلة الطفولة عند الفرد

غير قادر على إتباع األوامر أو على السيطرة على تصرفاته أو أنه يجد صعوبة 
رة. اء دائم باألشياء الصغيبالغة في االنتباه للقوانين وبذلك هو في حالة إله

 صفوف المدارسالمصابون في هذه الحالة يواجهون صعوبة في االندماج في 
، وال يتقيدون بقوانين الصف مما يؤدي إلى تدهور األداء والتعلم من مدرسيهم

ر ى التركيز وليس ألنهم غيالمدرسي لدى هؤالء األطفال بسبب عدم قدرتهم عل
  .الناس أنهم مشاغبون بطبيعتهم ، لذلك يعتقد أغلبيةأذكياء

يشكل التعامل مع األطفال المصابين باضطراب فرط النشاط ونقص االنتباه تحديًا 
  .كبيرًا ألهاليهم ولمدرسيهم في المدرسة وحتى للطفل نفسه أحياناً 

هذه الحالة ال تعتبر من صعوبات التعلم ولكنها مشكلة سلوكية عند الطفل ويكون 
على أمر  زدة مفرطي النشاط واندفاعيين وال يستطيعون التركيهؤالء األطفال عا

، ويشكل وجود طفل مصاب بهذه الحالة مشكلة حقيقية ما ألكثر من دقائق فقط
أحيانًا لألهل وحتى الطفل المصاب يدرك أحيانًا مشكلته ولكنه ال يستطيع السيطرة 

حب د من العلى تصرفاته ويجب على الوالدين معرفة ذلك ومنح الطفل المزي
والحنان والدعم وعلى األهل كذلك التعاون مع األطباء والمعالجين والمدرسين من 

 .أجل كيفية التعامل مع الطفل
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 :لمحة تاريخية      

وصفت األدبيات الطبية اضطراب فرط النشاط ونقص االنتباه منذ زمن طويل. وكان أول من وصف    
األطفال الذين يعانون من شدة االندفاع وفرط الحركة في سلوكهم هو الطبيب النفسي األلماني هاينريك 

، منع (على الم وأطلق على هذه المشكلة السلوكية ) الجنون التلقائي أو قصور القدرة 4981هوفمان 
م بنشر مقال حيث وصف أطفال لديهم هياج حركة ومشاكل 4891وقام طبيب األطفال جورج ستيل 

في االنتباه وصعوبة في التحكم في اندفاعهم والحاجة إلى المكافأة الفورية وقد عزا في وصفه هذه 
عاة س لديهم مرا الخصائص السلوكية إلى أن هؤالء األطفال ليس لديهم ) اعتبار لآلخرين ( أو لي

لآلخرين وأطلق على هذا االضطراب ) نقص التحكم األخالقي ( ويعتبر سوء اإلدراك التاريخي السابق 
 أنه حيث ،اضطراب فرط النشاط ونقص االنتباهنموذجًا ممثاًل لقصر النظر الشائع المرتبط بأعراض 

ؤولون عما يظهر مسلوكهم وأنهم كثيرًا ما يساء تفسير األطفال المصابين به على أنهم يتحكمون في س
سمي و  ، وقد تم ربط هذا االضطراب في العقود التالية باإلصابة أو إعطاب في المخعليهم من أعراض

ونتيجة لهذا االسم تحولت حالة االضطراب من مشكلة أخالقية إلى  االضطراب عطب المخ البسيط،
نتيجة لعطب بمخ األطفال. وأدرك مشكلة بيولوجية لكنه حمل معه سوء فهم الحالة بأن جعلها 

المتخصصون بعد ذلك أن بعض األطفال الذين يعانون االضطراب ال تظهر عليهم عالمات عطب 
  .()سوء األداء الوظيفي البسيط في المخظاهر في المخ وبالتالي تغير اسم االضطراب إلى 

مة الصحة العالمية أطلق على االضطراب فرط النشاط حين تم إدراجه ألول مرة في تصنيف منظ
فرط  )متزامنةوذلك بوصفه  (ICD-9)لألمراض في طبعتها التاسعة من التصنيف الدولي لألمراض 

رة من في الطبعة العاش النشاط(فرط  )اضطرابوالذي أطلق عليه بعد ذلك  بالطفولة(النشاط الخاصة 
  .تصنيف منظمة الصحة العالمية لألمراض

كما أطلق عليه ) رد الفعل مفرط النشاط الخاص بالطفولة ( في الدليل التشخيصي واإلحصائي 
ولم يتم  DSM-2لالضطرابات العقلية الصادر من جمعية الطب النفسي األمريكية في طبعته الثانية 

 تبارهم وعليه فقد تم إعادة إدراك االضطراب باع4899تسليط الضوء على جانب نقص االنتباه إال منذ 
اضطراب نقص االنتباه يصاحبه أو ال يصاحبه فرط نشاط في الدليل التشخيصي الثالث ، ثم تال 
تسميته اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط في الدليل التشخيصي الثالث المعدل والرابع والخامس 

 .الضطرابل ، لذلك سنعتمد في هذا الكتيب على تسمية اضطراب فرط النشاط ونقص االنتباه كإشارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :أوال  
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 المفهوم والتعريف:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
حالة من الصعوبات النمائية التي يعاني فيها بعض األطفال من قصور أو صعوبة 

الحظ ، ويكون أكثر توتراً أو تكراراً وحدة عما يباه أو فرط النشاط أو االندفاعيةفي االنت
، والذي يثير الكثير من اإلزعاج أقرانهم في نفس العمرلعاديين من لدى األطفال ا

طة ، ويؤثر بالسلب على كافة األنشسة أو المحيطين بالطفلسواء في األسرة أو المدر 
  .المتعلمة

 

 

ضطراب فرط ا

النشاط ونقص 

 االنتباه
 

 

 النشاط فرط 

يعني عدم تمتع الطالب باالتزان واالستقرار االنفعالي الذي يمكنه من التركيز على 
المثيرات المعروضة واالنتباه إليها الذي يأخذ صورًا عديدة تختلف باختالف 

ج الخرو  ، ويمكن تعريفه إجرائياً على أنهواختالف المواقف البيئية لكل طفلاألطفال 
اط: اني فرط النشويالحظ على الطالب الذي يع، من المقعد والتحدث دون استئذان

على الكرسي في أثناء الجلوس عليه، واالنتقال من ، والتأرجح التململ المستمر
، حيث أن فرط النشاط يالزم الطالب مكان إلى آخر، والتجول في الصف، والقفز

  .ه وفي كل أحوالهتفي كل تصرفا
 

 االنتباهنقص 

في عدم  ، والذي يظهرالب للمثير الرئيس المعروض أمامهانتباه الطيقصد به عدم 
مامه أو ، ربما ألنه ال يثير اهتاه واإلصغاء والتواصل مع المتكلمالقدرة على االنتب

بسبب عزوفه عنه ألن هناك مثيرًا أهم في حياته أو بسبب صعوبة فهم داللته مما 
ن أسباب ولعل الحركة المفرطة م ،ًا ويبتعد عنهيثير التوتر لديه فيضيق به ذرع

  .نقص انتباه هذا الطفل
 

 :ثانيا  
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 نسبة انتشار اضطراب فرط النشاط ونقص االنتباه
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تتفاوت تقديرات مدى شيوع اضطراب فرط النشاط ونقص 
االنتباه حسب المعايير المستخدمة. وجمعت مراجعة منهجية 

دراسة من جميع أنحاء العالم ثم قامت  491حديثة بيانات من 
ضمن  % 3لسن المدرسة و % 6بحساب معدل شيوع مقداره 

، ورغم أن التقديرات كانت غير متجانسة بين الدراسات المراهقة
، فةى التفاوت بين الثقافات المختللم يكن هناك دليل واضح عل

ع لالضطراب بين وأظهرت البيانات المجمعة انتشار أوس
، وهي مالحظة معترف بها من الناحية ر عن اإلناثالذكو 

 .الطبية

 :ثالثا  
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 العمرية النمو مراحلالنشاط ونقص االنتباه حسب  فرط اضطراب أعراضظهور 

تختلف طريقة ظهور األعراض وفقًا لمرحلة النمو ويتضمن الجدول أدناه األعراض األكثر شيوعًا 
 الطفل المصاب باالضطرابوفقًا لسن 

 
 
 
 
 

 نقص االنتباه

سنوات ما قبل 
 المدرسة

سنوات المدرسة 
 البلوغ المراهقة األولية

  فترات لعب
قصيرة )أقل 

 (دقائق 3من 

  ترك األنشطة
 دون إكمالها

 عدم اإلنصات 

  أنشطة
مختصرة 
 49)أقل من 

 دقائق(

  تغيرات سابقة
ألوانها في 

 األنشطة

  كثير
ر غي النسيان،

 مرتب مشتت

  أقل مثابرة
من أقرانه 
 39)أقل من 

 دقيقة(

  عدم االنتباه
على تفاصيل 

 المهمة 

  ضعف
التخطيط 
 للمستقبل

  ال يكملون
 التفاصيل

 نسيان المواعيد 

  التبصر انعدام
النظر في )

 العواقب( 

 فرط النشاط
 يلف كالدوامة   قلق وعدم

استقرار حين 
يتوقع منه 

 الهدوء

 متململ   إحساس شخصي
داخلي بعدم 

 االستقرار

 االندفاعية

 ال يستمع 

  ليس لديه
إحساس 
 بالخطر

  يتصرف في
 غير دوره

  يقاطع
األطفال 
 اآلخرين 

  ضعف
السيطرة على 

 النفس

  يخاطر
بصورة 
 متهورة

 حوادث حركية 

  اتخاذ القرارات قبل
أوانها وبصورة 

 تخلو من الحكمة

 انعدام الصبر 

 رابعا :
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  يكسر القواعد
 دون تفكير

  يتسبب في
 حوادث

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة بصفة في سن ما قبل المدرس ويعتبر تقييم اإلصابة باضطراب فرط النشاط ونقص االنتباه صعباً 
ية إال ، وال يمكن اعتبارها غير طبيعيات طبيعية في هذه الفئة العمرية، حيث تكون هذه السلوكخاصة

ونجد في  ،والمهامور كبير في أداء الوظائف إذا كانت شديدة جدًا ومتغلغلة ومنتشرة بحيث تسبب قص
سنوات المدرسة أن األطفال الذين يعانون من اضطراب فرط النشاط ونقص االنتباه كثيرًا ما يجذبون 

رحلة ، ونتيجة لمشاكل االنتباه ويسهل التعرف عليهم عن منفسهم نتيجة قصور أدائهم الدراسياالنتباه أل
 .أو قد يتغير لشعور داخلي بالتململ ما قبل المدرسة. ويميل فرط النشاط للتقلص في سن المراهقة
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 أنواع اضطراب فرط النشاط ونقص االنتباه

 
 واألنواع هي:  معينة،يوجد ثالث أنواع فرعية لالضطراب على أساس ظهور أو غياب أعراض 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 –توافرت المعايير التي تلبي كاًل من نقص االنتباه وفرط النشاط  )إذاالنوع الفرعي المجمع  .1
 االندفاعية معاً 

اه مع تمت تغطية المعايير الخاصة بنقص االنتب )إذاالنوع الفرعي الذي يغلب عليه نقص االنتباه  .2
 االندفاعية( –عدم تغطية المعايير الخاصة بفرط النشاط 

فرط تمت تغطية المعايير الخاصة ب )إذااالندفاعية  –النشاط  النوع الفرعي الذي يغلب عليه فرط .3
 االنتباه(االندفاعية مع عدم تغطية المعايير الخاصة بنقص  –النشاط 

وينتشر النوع الفرعي الذي يغلب عليه نقص االنتباه لدى البنات ويقل انتشاره في المواقع العالجية ألن 
يتميز النوع الفرعي و  النشاط،نتباه بينما يزيد في حالة فرط تحويل األطفال للعالج يقل في حالة نقص اال

 لمجتمع،ااالندفاعية بأنه أقل شيوعًا سواء في البيئة العالجية أو في  –الذي يغلب عليه فرط النشاط 
  .كما يعتبر النوع الفرعي المجمع أكثر نوع فرعي يتم تشخيصه في المواقع العالجية

 

 :خامسا  
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 أسباب اضطراب فرط النشاط ونقص االنتباه 

 
يمثل اضطراب فرط النشاط ونقص االنتباه اضطراب أسري له مكون وراثي قوي وتمثل قابلية هذا  

 (% 66التباين التي تعود إلى العوامل الجينية اإلضافية تبلغ  )نسبةالمرض ألن يكون موروثًا 
وتمثل النسبة السابقة واحدة من أعلى النسب في حقل االضطرابات العقلية ورغم ذلك فإن العوامل 

حيث يعتبر هذا االضطراب اضطرابًا متعدد العوامل  االضطراب،الوراثية وحدها ال تفسر ظهور 
ي زيادة ف في أسبابه أي أن أسبابه تكون بيئية ووراثية وبيولوجية حيث تلعب جميع هذا العوامل دوراً 

 ومن أهم العوامل:  االضطراب،خطر ظهور هذا 
 

حيث كشفت العديد من الدراسات عن أن اضطراب فرط النشاط                             
ما تظهر ك األسرة،ونقص االنتباه له جذور وراثية بمعنى انتقال الخصائص الوراثية من خالل 

المعدالت العالية النتشار أعراض هذا االضطراب بين األقارب من الدرجتين األولى والثانية وبين 
األقارب البيولوجيين. وُتظهر دراسات التوائم أن هناك اتفاق في حدوث أعراض هذا االضطراب 

 .واحدة(يشتركون في بويضة  )الذينبين التوائم المطابقة 
 

                                
تذهب بعض الدراسات إلى أن هذا االضطراب هو نتائج االستثارة                               

حيث تخفق  بالدماغ،الزائدة للحاء المخ وأن االختالل الوظيفي يتمركز في منظومة التكوين الشبكي 
في كف الدفعات العصبية الزائدة. بينما تشير دراسات أخرى إلى أنه لدى هؤالء األطفال مستوى 

وأن فرط النشاط واالندفاعية هما محاولة  الشبكية،منخفض من االستثارة في وظيفة المنظومة 
  .لتيسير المدخالت الحسية وزيادتها بحيث تصل إلى المستوى األمثل لالستثارة

  
                                                     

حيث تشير الدراسات إلى أن األطفال ذوي فرط النشاط                                      

آلة الجلدي األساسي وض )التوصيلونقص االنتباه أظهروا مؤشرات تدل على انخفاض المستوى 

 الفرد(.مقدار االستجابة الجلدية لدى 

 

 العوامل الوراثية

           العوامل العصبية 

 العوامل المرتبطة بالنظام 
             الحسي

 :سادسا  
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تشير الدراسات إلى تعدد العوامل البيئية المسببة الضطراب فرط                               

 وث البيئي خالل التل بالرصاص،النشاط ونقص االنتباه حيث يمكن ذكرها بما يلي: التعرض للتسمم 
 
 

 تعرض األم الحامل  المبكرة،فترة الحمل أو فترة مراحل الطفولة                               
تساهم باضطراب فرط النشاط و  والكحولإدمان األم أثناء الحمل على التدخين  ،Xلألشعة كأشعة 
مثل الحرمان العاطفي من الوالدين أو نتيجة للتعامالت القاسية والخاطئة وللظروف  ونقص االنتباه

  .االقتصادية لألسرة
 
 
 
 
 
 

 تشخيص اضطراب فرط النشاط ونقص االنتباه

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العوامل البيئية                

 لعوامل اجتماعية              ا

يتم تشخيص اضطراب فرط النشاط ونقص االنتباه على أساس طبي صرف ويمكن أن يتبع 
الصادر عن جمعية الطب النفسي األمريكية  DSMالتشخيص إما الدليل التشخيصي واإلحصائي 

الصادر عن منظمة الصحة العالمية ، ويجب أخذ مرحلة  ICDأو التصنيف العالمي لألمراض 
نمو الطفل في االعتبار حين التشخيص إضافة على ظهور األعراض في أكثر من بيئة مثل بيئة 

، كما يجب أن يكون هناك دليل واضح عن قصور واضح في  وغيرهاالمنزل وبيئة المدرسة ....
المهنية ، ويعتبر تقييم بيئة األسرة مسألة أساسية األداء في النواحي االجتماعية أو الدراسية أو 

و غير أ اضطرابيهفيما يخص األطفال األصغر سنًا حيث أنه في حال وجود تصرفات والدية 
متناسقة أو إيذاء أو إهمال فإن األطفال غالبًا ما يكون رد فعلهم انتهاج سلوك يماثل كثيرًا أعراض 

ص ه التصرفات الوالدية يمكن أن يؤدي بسهولة إلى تشخينقص االنتباه وفرط النشاط ، وإغفال هذ
 غير سليم ، باإلضافة إلى طلب إجراء فحوصات طبية بصرية وسمعية وعصبية وتحاليل غدية 

 

  :سابعا  
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خيصي وفق الدليل التش وفيما يلي المعايير التالية الضطراب فرط النشاط ونقص االنتباه 
  :APAعن الجمعية األمريكية للطب النفسي  DSM-5واإلحصائي الخامس الصادر 

A.  االندفاعية يتداخل مع األداء أو  –أو فرط النشاط  \نمط مستمر من نقص االنتباه و
 : (1)أو  \و  (4)كما يتظاهر ب  التطور،

 
1 . 
 
ستة من األعراض التالية أو أكثر استمرت لستة أشهر على األقل لدرجة ال تتوافق مع المستوى    

 األكاديمية:  \التطوري والتي تؤثر سلبًا ومباشرًة على النشاطات االجتماعية والمهنية 
ي أو الفشل ف والعدائي، االعتراضي: إن األعراض ليست فقط مظهرًا من مظاهر السلوك مالحظة

فيلزم خمسة  فوق(،وما  46 )سنفهم المهام أو التعليمات. بالنسبة للمراهقين األكبر سنًا والبالغين 
 .أعراض على األقل

  غالبًا ما يخفق في إعارة االنتباه الدقيق للتفاصيل أو يرتكب أخطاء دون مباالة في الواجبات
ل غير العم ويت تفاصيل،إغفال أو تف الً )مثالمدرسية أو في العمل أو في النشاطات األخرى 

 . الدقيق(

  مثالً )غالبًا ما يصعب عليه المحافظة على االنتباه في أداء العمل أو في ممارسة األنشطة 
  .(المحاضرات، المحادثات أو القراءة المطولةصعوبة المحافظة على التركيز خالل 

 تى )عقله يبدو في مكان آخر مثاًل حرة غالبًا ما يبدو غير مصٍغ عند توجيه الحديث إليه مباش
  واضح(. عند غياب وانشغال

 ومية أو ية اليغالبًا ال يتبع التعليمات ويخفق في إنهاء الواجب المدرسي أو األعمال الروتين
  لة(.بسهو المهام مثاًل ولكنه يفقد التركيز بسرعة كما يتلهى  الواجبات العملية )يبدأ

 مثاًل،بعة في إدارة المهام المتتا )الصعوبةي تنظيم المهام واألنشطة غالباً ما يكون لديه صعوبة ف 
د لحسن يفتق العمل،غير منظم  فوضوي، الشخصية،صعوبة الحفاظ على األشياء والممتلكات 

  المحددة(.والفشل بااللتزام بالمواعيد  الوقت،إدارة 

 كالعملالً نه جهداً عقلياً متواصغالباً ما يتجنب أو يكره أو يتردد في االنخراط في مهام تتطلب م( 
للمراهقين األكبر سنًا وعند البالغين إعداد التقارير وملء  المنزل،المدرسي أو الواجبات في 

  الطويلة(.مراجعة األوراق  النماذج،

  ب المدرسية واألقالم والكت )كالموادغالبًا ما يضيع أغراضًا ضرورية لممارسة مهامه وأنشطته
  .(ا.... وغيرهواألدوات والمحافظ والمفاتيح واألوراق والنظارات والهواتف النقالة 

                      نقص االنتباه     
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 ن قد تتضمن يللمراهقين األكبر سنًا وعند البالغُهل تشتيت انتباهه بمنبه خارجي )غالبًا ما يس
  .(أفكارًا غير ذات صلة

 مراهقين ، للاألعمال الروتينية اليومية، إنجاز المهامة اليومية )مثل كثير النسيان في األنشط
 .(ند البالغين إعادة طلب المكالمات، دفع الفواتير، والمحافظة على المواعيداألكبر سنًا وع

  

2 . 
 
ستة من األعراض التالية استمرت لستة أشهر على األقل لدرجة ال تتوافق مع المستوى التطوري  

 األكاديمية  \والتي تؤثر سلبًا ومباشرًة على النشاطات االجتماعية والمهنية 
في  أو الفشل والعدائية،إن األعراض ليست فقط مظهرًا من مظاهر السلوك االعتراضي  :مالحظة

فيلزم خمسة  فوق(وما  46 )سنالتعليمات. بالنسبة للمراهقين األكبر سنًا والبالغين فهم المهام أو 
  .أعراض على األقل

 غالبًا ما يبدي حركات تململ في اليدين أو القدمين أو يتلوى في كرسيه.  

  ُالدراسة  في صفوفنتظر فيها منه أن يالزم مقعده. )غالبًا ما يغادر مقعده في الحاالت التي ي
  المقعد(.مكتب أو أماكن العمل األخرى أو في الحاالت التي تتطلب مالزمة أو ال

 ن يقد يقتصر األمر عند المراهقين أو البالغأو يتسلق في مواقف غير مناسبة ) غالبًا ما يركض
  .(على إحساسات الشعور باالنزعاج

 يهية غالبًا ما يكون لديه صعوبات عند اللعب أو االنخراط بهدوء ضمن نشاطات ترف 

  معين  ال يرتاح للثبات في شيءن متحفزًا أو يتصرف كما لو أنه }مدفوع بمحرك{ )غالبًا ما يكو
  عه(.ملفترات مطولة كما في المطاعم أو االجتماعات حيث قد يلحظ اآلخرون صعوبة التماشي 

 غالبًا ما يتحدث بإفراط.  

 لآلخرين مثاًل، ال ينتظر دوره فيلجمل يكمل افع لإلجابة قبل اكتمال األسئلة )غالبًا ما يند 
  .(الحديث

  ًالنتظار في الصف وفي اثناء االصطفاف الباحة عند اما يجد صعوبة في انتظار دوره ) غالبا
  .(مثالً 

 مثاًل في المحادثات واأللعاب أو األنشطة آلخرين أو يقحم نفسه في شؤونهم )غالبًا ما يقاطع ا
بالغين ، بالنسبة للمراهقين والب أو يتلقى اآلذنن أن يطلقد يبدأ في استخدام أشياء اآلخرين دو 

  .(أو يستولي على ما يفعله اآلخرون  قد يتدخل

 
 

 االندفاعية                         –فرط النشاط  
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B.  41االندفاعية أو أعراض نقص االنتباه قبل عمر  –وجود بعض أعراض فرط النشاط 
  .سنوات

C.  االندفاعية أو أعراض نقص االنتباه في بيئتين أو  –وجود بعض أعراض فرط النشاط
اء أو األقارب وغيرها من ، مع األصدقمدرسة مثاًل وفي المنزل أو العملال )فيأكثر 

  .(األنشطة
D.  يوجد دليل واضح وصريح على تداخل األعراض وتأثيرها على جودة األداء االجتماعي

 .أو األكاديمي أو المهني

 
E.  في سياق الفصام أو أي اضطراب ذهاني آخر وال ُتفسر بشكل ال تحدث األعراض حصرًا

ج أو اضطراب قلق أو اضطراب أفضل كاضطراب عقلي آخر مثل: اضطراب مزا
   .، أو التسمم بمادة ما أو سحب مادة ماشخصية

 
 
 
 
 
 
 

 خصائص اضطراب فرط النشاط ونقص االنتباه في مرحلة المدرسة

 
 النشاط باضطراب فرط الطفل المصاب : يتسموالسلوك غير المقبول اجتماعياً الحركة الزائدة  .1

 الدراسي مقعده من ويتنقل يتحرك، نجده قد لذلك الهادفة، البدنية غير الحركة كثرة من ونقص االنتباه

 عليه وتظهر جلسته في يتململ نجده، و الحصة في مرة من ألكثر داخل الصف أخرى  ألماكن

 دمقصو  هدف دون  عشوائي بشكل ويحركها المحيطة باألشياء باللعب ويبدأ، الضجر عالمات
 الطفل بأنت بعض الدراسات أشار  كما ، نفسه ضبط على  قدرته عدم بسبب الفوضوية عليه وتغلب

 النظام تخالف والتي ،اجتماعياً  المرفوضة تالسلوكيا ببعض يقوم االضطراب بهذا المصاب

 قد أنه كما ،لإلزعاج مثير وبشكل ، مناسبة غير بطريقة من زمالئه األشياء يطلب كأن به المعمول

وعالقات  صداقات، تكوين في وقصور التصرف، في وإساءة اآلخرين، تجاه عدوانية تبسلوكيا يقوم
  .مع األقران

 :ثامنا  
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ونقص  الزائد النشاط باضطراب المصاب الطفل يعاني: ضعف االنتباه والتركيز واإلنصات .2
 مثير نحو انتباهه تركيز على القدرة قصور خاصة عام بشكل االنتباه على القدرة ضعف من االنتباه

 الطفل قدرة صعوبة المعلمون  ويالحظ ،سريع بشكل ى أخر  إلى مهمة من واالنتقال طويلة، لفترة معين

 للدروس اإلنصات على القدرة وعدم ،إليه الموجهة واإلرشادات ،التوجيهات نحو انتباهه تركيز على
 .والتعليمات

باضطراب فرط النشاط  المصابين األطفال مع يتعاملون  الذين المعلمون  يالحظ: االندفاعية .3
 وقد ،الفئة هذه لدى الشيوع وكثيرة مميزة سمة وهي االندفاعية سمة عليهم تغلب بأنهم ونقص االنتباه

 حتى أو ،تفكير دون  إليه الموجهة األسئلة عن واإلجابة ،اآلخرين أحاديث بمقاطعة الطفل يقوم

 يبالون  ال كما ،الدور انتظار على القدرة في قصور عليهم يالحظ كما ،السؤال إتمام قبل عنها اإلجابة
  .بعواقب األمور ونتائجها السلبية

 القدرة في صعوبة يجد االضطراب بهذا المصاب الطفل لكون  : نظراً التفكيرضعف القدرة على  .4

 التفكير في قصور من يعاني المصاب، فإن الطفل الزائد والنشاط واإلنصات والتركيز االنتباه على

 لذلك ،واضحة وغير ،مترابطة وغير مركزة، وغير منظمة، غير يتلقاها التي المعلومات كون  بسبب

 ينقل وال صحيح بشكل يتعلم ال فهو ،تعلمها وأن سبق التي األشياء من كثير في يخطئ قد الطفل نجد
  .صحيح بشكل التعلم أثر
 المعلومات لربط طويالً  وقتاً  يتطلب فهو التفكير على الطفل قدرة لضعف : نظراً االستجابةتأخر  .5

 الذاكرة في المخزنة المعلومات الستدعاء أطول وقتاً  يتطلب قد وبالتالي ،وتخزينها ،الصحيح بالشكل

  .األشياء نحو الطفل استجابة تأخر إلى يؤدي بدوره وهذا ،المدى طويلة
باضطراب فرط النشاط  المصاب الطفل يعاني: قصور في القدرة على إنهاء المهام الموكلة إليه .6

 ينهي وال ،يتململ فإنه وبالتالي ،إليه الموكلة المهام إنهاء على القدرة قصور منونقص االنتباه 

  .متواصل دون إنهائها بشكل ألخرى  مهمة من وينتقل ،إليه الموكلة المهام
 المشاكل بسببقرار  أي اتخاذ في التردد االضطراب بهذا المصاب الطفل على يغلب: التردد .7

 تأخير له يسبب مما ،ما مهمة بشأن قراراته خطأ أو ،صحة في يشك يجعله ما ،منها يعاني التي

  .له الموكلة المهمة قطع وبالتالي ،االستجابة
 ،الزمني بعمره مقارنةً  النضج عدم االنفعالية االضطرابات هذه بين ومن: االضطرابات االنفعالية .8

 ،وتقلبه المزاج، وتذبذب ،اآلخرين لوم إلى والميل ،الغضب وسرعة ،التهور عليه فيغلب والعقلي
 .الداخلية وانفعاالته ،وعواطفه ،مشاعره إظهار وصعوبة الجديدة الظروف مع التأقلم وصعوبة
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 فقد ،التعبيرية اللغة في قصور من االضطراب بهذا المصاب الطفل يعاني: اضطرابات الكالم .9

 النطق في اضطرابات بعض من يعاني قد كما ناقصة، جمله تكون  وقد الحديث، ربط يستطيع ال

  .والكالم
صعوبات  لديه يكون  قد كما التحصيل في تدني من ذلك ويظهر: األداء األكاديمي المنخفض .11

 صعوبات مستمر بشكل يربطون  التعلم صعوبات في المختصين بعض جعل ما وهذا ، تعليمية

 يفتقر قد االضطراب بهذا المصاب التلميذ أن كما ، اضطراب فرط النشاط ونقص االنتباه مع التعلم

 وأسرته، صفال في زمالئه من المساعدة طلب في يستمر قد وبالتالي، لمهارات حل المشكالت

 المدرسية أدواته وفقدان المدرسية الواجبات إنهاء على قدرته عدم عليه نالحظ ذلك إلى باإلضافة

 ون يتأخر  قد كما ، ملحوظ بشكل المهام إنهاء سرعة التالميذ هؤالء على يبدو وقد مستمر، بشكل

 يظهر التي الشديدة الحاالت بعض في ون يطرد وقد بأقرانهم بالمقارنة دراسيين عامين إلى دراسياً 

 .اجتماعياً  مرفوضة سلوكيات التلميذ فيها
 من سلسلة في المشاركة على القدرة قصور في والمتمثلة: قصور في الوظائف التنفيذية .11

 ،بالتسلسل ما مهمة تنفيذإجراءات  تنظيم على قدرتهم عدم مثل ذاتياً  توجيهاً  تتطلب التي تالسلوكيا
 من يعانون  كم ،العملية الذاكرة باستخدام المهام أو العمل في مشكالت من يعانون  لذلك إضافة

 أو ما سلوك توجيه أجل من نفسه داخل الفرد يجريه الذي الحديث) الداخلي الحديث في مشكالت

 اإلثارة ومستويات ،مشاعرهم على السيطرة في مشكالت ذلك يصاحب ما وغالباً ( ما مشكلة حل

 وينتابهم ،السابقة واإليجابية السلبية التجارب تجاه فيه مبالغ بشكل يتصرفون  ما فكثيراً  ،لديهم

 الشخص عند تجاوزها يمكن التي اإلحباط حاالت تجاه الغضب من وحاالت ،مرتفع بصوت الصراخ

 .العادي
: إن هذه المشكلة تجعلهم يفشلون في حل قصور في تحديد وتوجيه األهداف السلوكية .12

  .المشكالت وتنفيذ المهام
يعاني الطفل المصاب بهذا االضطراب من قصور في : قصور في مهارات السلوك التكيفي .13

  .العناية بالذات واالستقاللية وغيرها من مهارات الحياة اليومية
: تؤكد الدراسات أن الطفل المصاب بهذا االضطراب مشكالت الدمج االجتماعي مع األقران .14

خصوصًا وفي بناء يعاني من مشاكل اجتماعية في التعامل مع اآلخرين عمومًا ومع األقران 
  .العالقات االجتماعية كالصداقات والمحافظة عليها

ا: نذكر منه االضطراب،قد نجدها لدى الطفل المصاب بهذا  مشكالت أخرى باإلضافة إلى  .15
ق العصبي القل التعليمات،العناد والتحدي ومعارضة  الممتلكات،العدوانية تجاه اآلخرين وتخريب 

 .وغيرها النوم،اضطراب  والعزلة،وحدة االنسحاب وال واالكتئاب،
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التوعية والتثقيف لمن يتولون العناية بالطفل الذي لديه اضطراب فرط النشاط ونقص 
 االنتباه

 

مصطلحات تخدام لغة و يجب على المعالجين توفير معلومات مناسبة وكافية لألبوين والمعلمين باس
 ، وتأتي أهمية التوعية مما يلي: يمكنهم فهمها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ويتم ذلك من خالل ما يلي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التأكد من فهم األسرة والمعلمين ما هو اضطراب فرط النشاط ونقص االنتباه.  

  تحسين درجة االلتزام بالعالج من خالل مشاركة الطفل واألسرة والمعلمين في
رسم خطة العالج والتأكد من فهم الطفل وأهله لفوائد العالج وفهم مخاطره مثل 

  .لجانبية للعالجاآلثار ا

 تحديد الحواجز التي تحول دون نجاح العالج. 
 

  التدخالت النفسية االجتماعية
 

 التثقيف النفسي لألسرة

تثقيف المعلمين ضمن  
 المدرسة

 :تاسعا  
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1.  
 

  أهمية تقبل ورعاية الطفل الذي يعاني من اضطراب فرط النشاط ونقص االنتباه 

  االلتزام بالثبات حول ما هو مسموح وغير مسموح للطفل القيام به 

 وإظهار رد فعل فقط على أهم المشاكل و مكافأته إذا أظهر سلوكًا حسناً مدح الطفل أ ،
 ا المواقف الصعبة التي يمكنه توقعه السلوكية. وإيجاد سبل لتجنب المواجهات الحادة أو

  بدء التغيير السلوكي من خالل التركيز على عدد قليل من السلوكيات الواضحة جداً والتي
 نعتقد أن بإمكان الطفل القيام بها 

  إعطاء أوامر واضحة وبسيطة وقصيرة تركز على ما ينبغي للطفل القيام به بداًل من
 ليه عدم القيام بها التركيز على األمور التي ينبغي ع

  يجب االمتناع التام عن اإلساءة للطفل جسدياً أو عاطفيًا. والتأكد من جعل العقوبة خفيفة
وأقل تكرارًا من الثناء. على سبيل المثال: حجب المكافآت مثل الغذائية والنشطة الممتعة 

 إذا قام الطفل بتصرف غير مقبول 

 ل بالمشكلة قيام الطف( واضح ولمدة قصيرة بعد كبديل للعقوبة يمكن استخدام )وقت مستقطع
الوقت المستقطع هو إبعاد مؤقت للطفل عن بيئة مجزية كجزء من برنامج السلوكية. )
، بحيث يتم التخطيط للبرنامج مسبقًا واالحتفاظ بسجل مكتوب لمجرياته. لوكلتعديل الس

 عند الحاجة  ومن المفيد إطالع األهل على كيفية تطبيق أسلوب الوقت المستقطع

  ًتأجيل النقاش مع الطفل لحين يكون هادئا 

  
 

2.  
 

 الطلب من الطفل الجلوس في مقدمة الصف.  

 إعطاء الطفل وقتًا إضافيًا لفهم الواجبات.  

 تقسيم الواجبات الطويلة إلى أجزاء أصغر.  

  المناسبة لوقفهالتحسب لوجود تنمر ضد الطفل واتخاذ اإلجراءات.  
 
 
 

التثقيف النفسي 
 لألسرة

تثقيف المعلمين ضمن  
 المدرسة
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 عالج اضطراب فرط النشاط ونقص االنتباه 

 
يؤثر اضطراب فرط النشاط ونقص االنتباه في الكثير من مجاالت األداء مثل األداء في المنزل  

 ،عالج للتأثير في كل هذه المجاالت، ويجب أن يسعى الالمواقف االجتماعية وفي المدرسة وفي
ويجب على المعالجين بعد التقييم أن يحددوا أهداف العالج ورسم خطة عالج تتكامل فيها وسائل 
العالج المطلوبة لتحقيق األهداف. ويجب تفصيل خطط العالج حالة حالة لكل طفل مع مراجعتها 

  .بصورة مستمرة وتعديلها وفقًا لما يطرأ من احتياجات ووفقًا لالستجابة السابقة
 ومن هذه ه،ليتم التركيز على األعراض المرافقة  ونقص االنتباه اضطراب فرط النشاطعالج  في

  الطرق:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ظهر أن العديد من األدوية فعالة وآمنة لألطفال الذين لديهم اضطراب فرط النشاط 
 ننسى ، ويجب أالدوية إلى أدوية منشطة وغير منشطةونقص االنتباه. ويمكن تقسيم األ

دة بينت ع ، كماة والتي قد تختلف من طفل إلى آخرة لهذه األدوياألعراض الجانبي
ط الزائد من األطفال ذوي النشا % 89حتى  69من  % 89إلى  69، أن من دراسات

، وأن أكثر أشكال السلوك التي تحسنت بهذه األدوية هي قدرة يستجيبون جيدًا لألدوية
  .الطفل على تحسين انتباهه وتركيزه

 

العالج 
 لدوائيا

و ، وأساس هذه الطريقة هي في هذا االضطرابلقد استخدمت تقنيات العالج المعرف
تعليم األطفال أسلوب الحديث الذاتي الذي يتيح لهم االحتفاظ بانتباههم إلى المهمات 

ق تخدم طر ، كما تسدث عنه أو ما يقومون به من أفعالالمتنوعة لما يريدون التح
ف إيقا، و لمهمات، وذلك من أجل تعزيز انتباه األطفال على ااإلجرائي أيضاً  اإلشراط

، كما تم إدخال األهل والمعلمون في هذه التقنية أشكال السلوك التخريبي في الصف
 .لمساعدة األطفال في تعميم أشكال السلوك السوي خارج نطاق الصف

العالج 
 النفسي

 :عاشرا  
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 طراب،االضيتم تصميم عدد من الطرق التربوية لمعالجة األطفال المصابين بهذا 
زائد ، وخفض نشاطه الطفل على اإلفادة من التعلم الصفيوذلك بهدف دعم قدرة ال

  .وتركيز انتباهه
 

العالج 
 التربوي

لتي امن خالل تحديد السلوكيات التي تمثل مشكلة وجمع البيانات حول الظروف 
تسبق ظهور تلك السلوكيات والظروف التي تليها. وبعد ذلك يتم وضع خطة 
تفصيلية حول كيفية التعامل مع المواقف التي تمثل مشاكل ويتم تطبيق مجموعة 

، بةكية لوقف السلوكيات غير المرغو مختلفة من االستراتيجيات والفنيات السلو 
 .فة للطفلويشمل العالج السلوكي اآلباء والمدرسين باإلضا

 

العالج 
 السلوكي

أنه ثبت أن العالج الدوائي فعال فيما يخص معظم األطفال ، كما ثبتت فائدة العالج 
السلوكي كعالج أولي أو كعالج مساعد مع العديد من األطفال ، وذلك اعتمادًا على 

ن تحقيقها وظروف األسرة ويجب أن تتضمطبيعة الظروف المصاحبة والنتائج المطلوب 
خطط العالج واحدًا على األقل من طريقتي العالج سابقتي الذكر ، ويعتمد القرار على 
ما إذا كنا سوف نلجأ للعالج غير الدوائي مقابل اللجوء إلى العالج الدوائي على سن 

اض الطفل وعلى الصورة العامة لألعراض ومدى شدة االضطراب ، ومخاطر األعر 
الجانبية واالستعداد لاللتزام بالعالج ، واالضطرابات المرضية المصاحبة ، وتفضيالت 
األبوين والطفل نفسه ، والتكلفة وإمكانية وسهولة الحصول على الدواء ومدى توافر 

 .المعالجين المدربين

وخالصة 
 القول 
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