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فرط  اضطراب  ذوي  با�شخاص  احمليط  واجملتمع  ا�سرة  معرفة  العالج  جناح  عوامل  أهم  من 
والطرق  االضطراب  خصائص  بجميع  عام  بشكل  اجملتمع  وعي  وكذلك  االنتباه  وتشتت  احلركة 

الصحيحة للتعامل معها.

البد من أن تكون الثقافة املعرفية مستمرة ودائمة وشاملة 
بحيث تشمل كل أفراد اجملتمع حول الطفل وتشمل ا�سرة 
بتقدمي املساعدة من ا�خصائيني وال�بويني. العالج يركز على 
 � وأدائه  الشخص  وظيفة  على  ا�عراض  آثار  من  التخفيف 

اجلوانب اخملتلفة من حياته.
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ا�دوية املستخدمة � عالج اضطراب فرط   Éأك ٨٠ - ٩٠ ٪ من احلاالت.  الطبي جناحه �  العالج  أثبت 
احلركة وتشتت االنتباه هي ا�دوية املنشطة مثل رتالني أو دكسدرين أو ادرال أو كونسرتا وهنالك أدوية 

أخرى تستخدم � العالج منها ا�دوية املضادة لالكتئاب أو ا�دوية اخملفضة للضغط.
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يهدف إÑ دعم ا�شخاص ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت 
من   Òواجتماعي  Òأكادميي قدراتهم  أقصى   Ñإ للوصول  االنتباه 

خالل اس�اتيجيات تربوية فعالة.
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يركز العالج السلوكي ل�شخاص ذوي فرط احلركة وتشتت االنتباه على:

تدريب الوالدين على إدارة السلوك السلبي وزيادة السلوك ا�يجابي.

بسبب  فقدوها  مبهارات  االنتباه  وتشتت  احلركة  فرط  اضطراب  ذوي  ا�شخاص  تزويد 
من  والتخلص  حدتها  وتخفيف  االضطراب  أعراض  على  السيطرة  على  بتدريبهم  االضطراب 

السلوكيات غÙ املالئمة.

يعمل على تدريب ا�شخاص ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه على املهارات الالزمة 
للتعامل وزيادة الثقة بالنفس وزيادة ال�كيز

وتطوير مفهوم الذات وضبط النفس.
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إÑ أقصى  للوصول  الطفل  االنتباه ملساعدة  ال�بوي الضطراب فرط احلركة وتشتت  العالج      يهدف 
قدراته أكادمييÒ واجتماعيÒ، فاملدرسة لها تأثÙ قوى وفعال � مساعدة الطفل، ودراية املعلم بهذا 
سبب  معرفة  عند   Òمتام سيختلفان  الطفل  مع  وتعامله  فعله  ردة  أن  حيث  مهمة،  جدا  املوضوع 

سلوكياته. وقد يكون أول من يكتشف املشكلة ويحول الطفل إÑ العيادة بعد موافقة ا�هل.

ال بد لل�بوي الناجح من معرفة مراحل النمو لßطفال حتى يتعرف على ما هو شاذ وما هو طبيعي لهذه 
التعرف  املرحلة لتقدمي العالج والوقاية معÒ ومن املعلومات ذات القيمة للقيام بدور تربوي فعال هي 
البارزة للطلبة ذوي  االنتباه، ومبا أن السمة  على اضطرابات الطفولة كاضطراب فرط احلركة وتشتت 
اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه هي عدم قدرتهم على البقاء � مقاعدهم وعدم متكنهم من 
إنهاء املهام التعليمية املطلوبة منهم، ووجود أحد هؤالء الطلبة � الصف يشكل حتدي ملعلم التعليم 
العام فهو غÙ معد تربويÒ للتعامل مع تلك املشكلة السلوكية وال�بوية لعدم وعيه باالضطراب وهذا قد 
يدفع املعلم أن يسيء تفسÙ سلوك الطفل ذو االضطراب ويعتâ تصرفه عمل متعمد وصورة من 
للعقوبة ويدخل كًال من املعلم والطالب � حلقة مغلقة من سوء  صور حتدي سلطة املعلم فيلجأ 

التفسÙ وسوء السلوك بشكل يؤثر سلبيÒ على النواحي ا�كادميية النفسية واالجتماعية لهذا الطالب.
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إعطاء الطفل احملبة من دون شروط.
 التدريب على التعامل الصحيح مع الطفل.

التواصل مع املدرسة واملعلم ومتابعة التقارير اخلاصة بالطفل.
 إيجاد نقاط القوة لدى الطفل والعمل على تنميتها.

العمل كمدافع عن حقوق الطفل.
متابعة دواء الطفل وفعاليته � املدرسة وخالل

جلسات الواجبات املنزلية.
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هناك ثالث äاور أساسية مهمة تؤثر على تعامل املعلم مع الطالب ذو اضطراب فرط احلركة وتشتت

االنتباه وهذه احملاور تشمل:

1-  ��  ���� א����� �א����א�:
معرفة املعلم باالضطراب تعد أهم احملاور �ن فهم سلوك الطالب ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت 

االنتباه مهم جدا للتعامل معهم ودعمهم داخل الصف وخارجه.

بنفــس  إجنازهــا  أو  املهــام  إمتــام  عــدم  مثــال: 
املالزمــة  الصفــات  مــن  مــرة  كل   � املســتوى 
وتشــتت  احلركــة  فــرط  اضطــراب  ذوي  للطــالب 
االنتبــاه، فالطالــب قــد ينجز مهمــة � يــوم وال ينجزها 

� اليوم الذي يليه.

٩
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ــرط  ــراب ف ــة ذوي اضط ــع الطلب ــل م ــم � التعام ــÙ مه ــل تأث ــâ عام ــم تعت ــخصية للمعل ــات الش الصف
احلركــة وتشــتت االنتبــاه ومــن أكــÉ الصفــات تأثــçÙ هــي املرونــة فعندمــا يكــون لــدى املعلــم توجــه 
للتعديــل والتغيــÙ � التعامــل مــع املشــكالت الصفيــة والســلوكيات اخملتلفــة � التعامــل مــع الطــالب 

ذوي فرط احلركة وتشتت االنتباه فإنه حتمÒ سيواجه النجاح � التغلب على هذه السلوكيات.
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ا�ســلوب الــذي يســتخدمه املعلــم � التدريــس داخــل الصــف مــن أهــم العوامــل املؤثــرة علــى الطــالب 
ذوي فــرط احلركــة وتشــتت االنتبــاه، فيجــب علــى املعلــم اختيــار ا�ســلوب املناســب � تدريــس هــؤالء 
الطــالب مبــا يســتثÙ دافعيتهــم ويجــذب انتباههــم ويوظــف حركتهــم بشــكل إيجابــي ممــا يقــوي نقــاط 

الضعف لديهم ويعزز دافعيتهم نحو التعلم.
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إحالة الطالب إÑ طبيب ا�طفال والذي بدوره سيحيله إÑ فريق عمل طبي. 
توعية العاملني باملدرسة والطلبة وا�هاê باالستعانة بذوي االختصاص.

النفسي،  ا�خصائي  الطالبي،  املشرف  املدرسة،  مدير  من  مكون  مدرسي  عمل  فريق  تشكيل 
بالتنسيق مع  والوالدين والطالب نفسه، لعمل خطة عالجية  ال�بية اخلاصة  الطالب، معلم  معلم 

الفريق الطبي. 
تشجيع اجلو االجتماعي ا�يجابي بني الطالب وزمالئه.

التقييم املستمر للطفل. 
التعديل � اخلطة العالجية وفقÒ لتوصيات الفريق متعدد التخصصات.

١١
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هنــاك إجــراءات تقــوم بهــا ا�دارة املدرســية وأخــرى يقــوم بهــا املعلــم �يجــاد بيئــة تربويــة مالئمــة للطالب 

ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه:

� البدء ينبغي التعرف على هوية الطالب كطالب ذو اضطراب فرط حركة وتشتت انتباه (ADHD) وذلك 
:êمن خالل إتباع التا
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يؤثر املعلم على أداء الطالب من خالل ا�ساليب التالية:

وضع قواعد صفية واضحة وإيجابية للطالب.
السماح للطالب ذوي فرط احلركة وتشتت االنتباه بتفريغ احلركة من خالل توظيفها � عملية التعلم 

باستخدام أنشطة موجهة.
التهيئة لالنتقاالت: يلزم تقدمي التذكÙات املسبقة للطالب ذوي فرط احلركة وتشتت االنتباه عند االنتقال من 

نشاط ìخر أو عند البدء � مهام جديدة ومساعدتهم � التحضÙ لنهاية اليوم والعودة إÑ املنزل.
توظيف اس�اتيجية الدعم عن طريق ا�قران � عملية التعلم مما يساعد الطلبة ذوي االضطراب على تكوين 

عالقات إيجابية، وتطوير مهاراتهم ا�كادميية وإكسابهم السلوكيات املناسبة وتعزيز مفهوم الذات.

فيما يلي بعض ا�رشادات املساعدة � دعم الطالب داخل الصف:

�����-����� ��¡ א�
 ينتبــه الطــالب ذوي اضطــراب فــرط احلركــة وتشــتت االنتبــاه للمعلمــني عندمــا يقدمــون التعليــم علــى نحو 
منظــم ومبتكــر، فتعديــل املــواد التعليميــة بطريقــة تعــزز التوافــق بــني مهــارات الطلبــة واملنهــاج 

والتنويع � اس�اتيجيات التدريس واستثارة التفكÙ يحسن انتباه الطلبة ذوي االضطراب.
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االق�اب من الطالب. 
توفÙ التواصل البصري.

تقدمي املعلومات بحيث تكون واضحة وîتصرة مع ال�كيز على كلمات رئيسية.
تغيÙ نâة الصوت عند تقدمي املعلم للمعلومات مبا يناسب أهميتها.

البحث عن مفتاح التواصل الناجح وفق منط ذكاء الطالب سواء بصري، أو سمعي،
 أو حركي، أو اجتماعي، أو بيئي، أو ذاتي، أو رقمي.

تقدمي احملفزات واملعززات ا�يجابية سواء: مادية أو معنوية.
ال�كيز على دعم السلوكيات ا�يجابية للطالب وتعزيز إجنازاته

وان كانت بسيطة.
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ميثــل حجــر ا�ســاس � زيــادة احتماليــة فهــم الطلبــة للتعليمــات داخــل الصــف، فمــن ا�مور التــي تهيئ 

الطلبة لتلقي التعليمات:
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يجب أن يكون الصف خاê من املشتتات.
تتوفر فيه إضاءة وتهوية جيدة.

يجب مراعاة اختيار مقعد الطالب � مكان قريب للمعلم وبعيد عن املشتتات ومصادرها كا�بواب والنوافذ.
يلزم توفÙ مقاعد وكراسي مريحة، وتوفÙ الوسائل املساعدة على تفريغ احلركة مثل الكرات املرنة، طاوالت 

ذات عجالت، وتوفÙ أدراج منظمة للتخزين.
وضع نشرة القواعد الصفية � مكان بارز وواضح للطالب.

�¤�� א���£� א������ -�
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ال  �نه  أقرانهم  من  ذكاًء  أقل  االنتباه  وتشتت  احلركة  فرط  اضطراب  ذوي  ا�طفال  يبدو  قد 
يتبني  للدعم املناسب  تلقيهم  عند  ولكن  االنتباه،  تشتت  كاٍف بسبب  بشكل  ذكاءهم  يستخدمون 

أنهم يتمتعون مبستوى ذكاء عادي أو متفوق.
 êاملعروف بالضبط عدد ا�طفال الذين تتحسن حاالتهم مع تقدم العمر، إال أن هناك حوا Ùمن غ

الثلث إÑ النصف منهم تستمر لديهم ا�عراض، لذلك ينبغي تقدمي الدعم الالزم � سن مبكرة. 
قد يبدي الطفل حتسنÒ باستخدام العالج الدوائي، ولكن قد تزداد حاجته له خالل ف�ة منوه ليتعلم 

الكثÙ من املهارات، با�ضافة للتحصيل ا�كادميي.
   .âالعالج الدوائي له أعراض جانبية، ولكن فوائده أك

ا�عراض اجلانبية للدواء تختلف من دواء ìخر ومن طفل ìخر.
ميكن أن يستخدم ا�بوين العالج السلوكي مع كل ا�بناء بدون استثناء. 

ª©א¨§ �א � �¦ א���� �	�  ���¥א
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كل ا�دوية ال تزيل أعراض اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه وإمنا تسيطر عليها لف�ة زمنية 
ت�اوح ما بني ٤-١٢ ساعة.

.Òونفسي Òما يؤثر على منو الطفل اجتماعي Òالعالج غالب Ùإن تأخ
العالج السلوكي ليس سحرç يزيل االضطراب عن الطفل بل هو برنامج يساعد الطفل على خفض 

أو إزالة السلوك غÙ املالئم وزيادة احتمال عدد مرات ظهور السلوك املالئم.
املواقف  مع  بنجاح  للتعامل  الالزمة  املهارات  على  الطفل  تدريب  على  يعمل  السلوكي  العالج 

اخملتلفة � البيت واملدرسة والبيئة احمليطة. 
العالج السلوكي يؤدي إÑ زيادة قدرة الطفل على التفاعل والتقبل االجتماعي. 

لالضطراب  املصاحبة  واملشكالت  املظاهر  على  التغلب  على  الطفل  يساعد  السلوكي  العالج 
بضبط النفس، والتحكم � استجاباته، زيادة دافعه وإصراره على إجناز العمل، وزيادة ال�كيز أثناء 

.Òواجتماعيا ومهني Òأداء املهام مبا يكفل له النجاح أكادميي
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ا�هل  مع  التواصل  و�  الطالب  مالحظة   � متعاونني  يكونوا  أن  املدرسة  أفراد  كل  على  يجب 
وا�طباء إذا أمكن.

يجب على املعلم أو املعلمة تدوين مالحظاتهم حول سلوك الطالب
حتت تأثÙ العالج وتزويد ا�طباء بها حتى يتم الوصول إÑ اجلرعة املناسبة

والفعالة للعالج.
يحتاج الفريق املعالج أن يتواصل مع املعلم ويكون صورة واضحة

عن تأثÙ الدواء على أداء الطالب ا�كادميي وسلوكه. 

��� א������¦ �� ªא�� �»� א����� ����א�
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اطلب العون واملساعدة فال يوجد أحد قادر على معرفة كل شيء. 
ال تنس أن تتواصل مع زمالئك � املدرسة واملشرفني للتوصل إÑ أفضل السبل لدعم هؤالء الطالب. 

ال تعتâ الطالب كسوال عندما يكون أدائه حتت املستوى املطلوب.
ال تستغرب من تناقض أدائهم فالتفاوت � ا�داء هو من الصفات املميزة لßشخاص ذوي اضطراب فرط 

احلركة وتشتت االنتباه.
على  قادرين  سيجعلهم  بهم  وإميانك  ك�بوي  لك  بحاجة  هم  الطالب  فهؤالء  طالب  أي  من  ا�مل  تفقد  ال 

النجاح رغم الصعوبات.
تواصل مع ا�هل واعمل معهم على تكوين فريق لدعم الطالب.

عن  البعد  كل  والبعيدين  الطالب  انتقاد  عن  يكفون  ال  والذين  السلبيني  با�صدقاء   Òاطä نفسك  جتعل  ال 
أسلوب التفكÙ املتفهم واملتسامح.

ال تستمع لßساتذة السابقني الذين يحاولون تصوير الطالب بصورة سلبية بل اعط الطالب فرصة وتوقع ا�فضل.
ال تنسى الطالب الذي يجلس دائما � اخللف والذي قد متر عليه السنة الدراسية ببساطة دون مشاركة 

فهؤالء الطالب هم ا�كÉ حاجة لدعمك وتدخلك.
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جتنب إعطاء االختبارات املكتوبة بخط اليد.
قم بتدريب الطالب على îتلف أنواع أسئلة االختبارات.

توفÙ مساحة كافية للحل � االختبار.
اخليارات  (صح/خطأ،  االختبارات  أنواع  مبختلف  القيام  ومهارات  اس�اتيجيات  على  الطالب  درب 

املتعددة، امß الفراغات).
قم بقراءة أسئلة االختبار على التالميذ.

قم بقراءة ا�سئلة ùددç للطالب الذين يحتاجون �يضاحات َإضافية.
قم بتقسيم االختبار لعدة أجزاء والقيام بها � أيام îتلفة بدًال من اختبار واحد طويل.

فذلك   êالتا اليوم   � باملراجعة  وقم  الدراسية،  للوحدة  والقصÙة  املتكررة  االختبارات  بإجراء  قم 
يساعد على حتسني فهم الطالب للمادة.

عند احلاجة ميكن إجراء االختبار للطالب لوحده أو � ùموعة صغÙة بإشراف معلم التعليم اخلاص.
خصص بعض االختبارات التي يتم أخذها وإجنازها � املنزل للتمرين وكسر الروتني.
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ال حتاسب على ا�خطاء ا�مالئية أو النحوية � االختبارات التي تعتمد على قياس مدى ا�ملام باحملتوى.
� مادة ا�مالء قم بإعطاء عدد أقل من الكلمات للطالب الذين يعانون من صعوبات إمالئية (ينبغي أن 

متلي عليهم تلك الكلمات أوًال � االختبار قبل الطالب اìخرين).
تعاون مع ا�هل للتدريب على االختبارات � املنزل.

أقصر،  جمل  لكتابة  احلاجة  عند  املعدلة  االختبارات  أسئلة  لكتابة  التعلم  صعوبات  معلم  مع  تعاون 
ومصطلحات أسهل ومنوذج أسهل للقراءة.

حل  مبهارات  اخلاص  الرياضيات  اختبار   � الضرب  وجداول  احلاسبة  اìلة  باستخدام  للطالب  السماح 
املسائل وليس للحساب.

بالثناء  قم  أخطاء  أي  وجود  عدم  من  للتحقق  مرات  وثالث  مرتني  إجاباتهم  مراجعة  على  الطالب  شجع 
والتشجيع دائما فهؤالء الطالب تكون ثقتهم بأنفسهم متدنية � معظم ا�حيان.

قم مبراجعة منوذج االختبار لبعض الطالب عند احلاجة (مثل تقليل عدد العناصر املكتوبة � الصفحة 
تكبÙ اخلط، زيادة املسافة بني العناصر املكتوبة)

قم بتجربة جميع طرق االختبار مشاركة ومناقشة «اس�اتيجيات إجراء االختبار». 
� حال صعوبات الكتابة أو ضعف اخلط يسمح للطالب باستخدام جهاز احلاسب اêì للكتابة. 
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جميع املعلومات املذكورة وضعت لتأمني املساعدة لكم  

بعد استشارة اللجنة الطبية والنفسية.
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