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هو اضطراب عصبي بيولوجي يؤدي إ¬ صعوبة � تنظيم احلركة واالندفاعية واالنتباه، ويعرف بأنه اضطراب 
تطوري يؤدي إ¬ اختالف وتناقض � ا�داء والقدرة، وقد يستمر حتى البلوغ بأشكال وأعراض ²تلفة. يغلب 

لدى الذكور احلركة املفرطة واالندفاعية، بينما يك¾ لدى اÀناث تشتت االنتباه وك¾ة السرحان.

:(COMBINED) أوال: أعراض مش�كة
وفيه يالحظ وجود ا�عراض الثالثة حيث تكون مهيمنة بنفس الدرجة على السلوك.

:(INATTENTIVE) ثانيا: تشتت االنتباه
� هذا النوع يهيمن تشتت االنتباه على الشخص بشكل أكÊ من احلركة املفرطة واالندفاعية.

:(HYPERACTIVE/IMPULSIVE) ثالثا: اضطراب فرط احلركة
أما هنا فيالحظ هيمنة فرط احلركة واالندفاعية أك¾ من تشتت االنتباه.
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 اÀصابات أثناء احلمل أو الوالدة أو الشهور ا�و¬ بعد الوالدة.
نقص ا�وكسجني. 

االلتهابات الدماغية. 
تناول ا�م للكحول أثناء احلمل. 

تدخني ا�م احلامل. 
الوالدة املبكرة: حيث تش� الدراسات إ¬ أن ا�طفال الذين ولدوا قبل

ا�وان (قبل ا�سبوع السابع والثالثني من احلمل) أك¾ عرضة لالضطراب. 
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أظهرت العديد من الدراسات عددÑ من العوامل التي قد تسهم � اضطراب فرط احلركة وتشتت 
االنتباه وتشمل:

العوامل الوراثية
ذوي  ا�باء  نصف  إ¬  ثلث  أن  إ¬  الدراسات  تش�  حيث  االضطراب  إ¬  املؤدية  العوامل  أهم  وهي 
اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه سيكون لديهم طفل لديه هذا االضطراب. ووجود االضطراب 

لدى أحد الوالدين يزيد من فرصة وجوده لدى طفلهم بنسبة تصل إ¬ أك¾ من ٥٠٪.

العوامل البيئية وتشمل:
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السعودية  العربية  اململكة   � أما   ٪٥٫٢٩ االنتباه  وتشتت  احلركة  فرط  الضطراب  العاملي  املعدل 
فكانت نسبة انتشاره � الرياض ٣٫٤٪ (البطي،٢٠١٧)، وأشارت دراسة (أبو طالب، فرحني، ٢٠١٣) إ¬ أن 
نسبة انتشار فرط احلركة وتشتت االنتباه � جيزان كانت ١٣٫٥ ٪، أما � جدة فكانت نسبة االنتشار بني 

طالب املرحلة االبتدائية (٤٫٢٪) للطالبات و(٧٫٤ ٪) للطالب الذكور.
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أثبتت الدراسات الفسيولوجية العصبية والدوائية ودراسات تخطيط الدماغ وتصويره أن أنظمة الناقالت 
املوصالت  كمية  نقص  حيث  من   ßكيميائي اختالًال  لديها  للمخ  ا�مامي  اجلبهي  القسم   � العصبية 
� توصيل الرسائل العصبية بني  Ñالكيميائية. تلعب املوصالت الكيميائية (الدوبامني والنورأدرينالني) دور
خاليا الدماغ � املراكز التي تنظم السيطرة على أعراض االنتباه واالنفعاالت والسلوك وتسهل للخاليا 
 ßهام Ñتنفيذ عملها والتواصل بني أطراف الدماغ املسئولة. نقص كمية املوصالت الكيميائية يلعب دور

� اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه. 
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انــواع  مبختلــف  ودرايــة  خــÊة  وعلــى  مؤهــل  ²تــص  قبــل  مــن  والتشــخيص  التقييــم  عمليــة  تتــم 
اÀضطرابــات والتشــخيص الفارقــي، ويكــون التشــخيص بجمــع معلومــات عــن تاريــخ تطــور منــو الطفــل 
(مقابلــة  ²تلفــة  بوســائل  املعلومــات  جمــع  ويتــم  اخملتلفــة،  العمريــة  املراحــل   � وســلوكياته 
أخــرى) مــع جمــع معلومــات عــن  بِاÀضطــراب، ومقاييــس  ا�هــل، مقاييــس خاصــة  اكلينيكيــة مــع 
ســلوكيات الطفــل � بيئــات ²تلفــة أن أمكــن (بيئــة املنــزل، املدرســة، االصدقــاء، ا�قــارب، اجملتمــع). 

كما يتم أيضا جمع املعلومات من السجالت الطبية واملدرسية.

كمــا ميكــن أن يتــم مســبقا الفحــص العصبــي والطبــي العــام حتــى 
يتأكــد  حيــث  لëعــراض  عضــوي  ســبب  وجــود  عــدم  مــن  نتأكــد 
الطبيــب أو ا�خصائــي مــن عــدم وجــود أمــراض أو اضطرابــات أخرى 

مشابهة � أعراضها Àضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه.
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تكون  وأن  الرئيسية  ا�عراض  االنتباه  وتشتت  احلركة  فرط  اضطراب  ذوي  ا�شخاص   � تتوافر  أن 
مهيمنة على سلوكهم.

أو  أواالجتماعية  ا�كادميية  كالناحية  حياته،  من  نواحي  عدة  على  لالضطراب  سلبي  تأث�  ظهور 
العالقات ا�سرية.

هذه  تستمر  أن  على  عشر  الثانية  سن  قبل  لالضطراب  الرئيسية  ا�عراض  من  أك¾  أو   6 ظهور 
ا�عراض ملدة 6 أشهر على ا�قل بدرجة ال تتفق مع مستوى النمو.

أن تكون ا�عراض مهيمنة على السلوك � بيئتني ²تلفتني
كاملنزل واملدرسة.
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فرط احلركة

اÀنـدفـاعـيـة

تشتت اÀنتباه
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التملل � املقعد.
� كث� من ا�حيان يîك الشخص مقعده � ا�وقات التي يفîض منه أن يجلس فيه.

والبالغني  املراهقني  عند  يقتصر  وقد  مناسبة،  غ�  وأماكن  أوقات   � ويتسلق  يركض 
بالشعور بالقلق.

عدم القدرة على اللعب واالنخراط � ا�نشطة بهدوء.
يوصف الشخص بأنه ال يهدأ أبدÑ و� حركة مستمرة.

ك¾ة الكالم.
االندفاع باÀجابة على السؤال قبل انتهائه.

صعوبة انتظار الدور.
مقاطعة ا�خرين والتطفل عليهم.
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غالبß ما يفشل � االنتباه للتفاصيل، ويرتكب أخطاء � العمل ويكون العمل غ� دقيق.
غالبß ما يواجه صعوبة � احلفاظ على االنتباه أثناء املهام وا�نشطة.

يبدو وكأنه ال يسمع أثناء احلديث له.
ال يتبع التوجيهات غالبا ويفشل � إنهاء مهام العمل والواجبات.

صعوبة تنظيم املهام وا�نشطة.
جتنب أداء املهام التي تتطلب جهد عقلي.

نسيان ا�شياء الالزمة Àجناز املهام وا�نشطة.
سهولة التشتت.

غالبا ما ينسى ا�نشطة اليومية.
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يصعب عليه التنظيم وقد يبدو فوضويا � كث� من ا�حيان.
غالبß ما يصعب عليه إيجاد ما يحتاج إليه، وينسى أغراضه.

لديه صعوبات أكادميية.
قد تتأثر عالقاته بأصدقائه.

قد يبدو أنه ال يهتم مبظهره اخلارجي وال بطريقة أكله.
يحتاج وقتß طويًال للبدء � أداء الواجب املطلوب منه.

ك¾ة إصابته بالكسور واجلروح بسبب óاوالته اخلطرة كالتسلق، والقفز من مسافات عالية.
املزاجية والعناد كأن يتغ� من حال �خر � اليوم نفسه دون تفس� أو أي سبب واضح.

���א� �א��	�
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صعوبات التعلم.
ضعف السمع.

ضعف النظر.
االكتئاب.

استخدام اخملدرات.
اضطرابات النوم.

اضطرابات املزاج والقلق.

اضطرابات الغدة الدرقية.
التوحد.

(ODD) اضطرابات املعارضة والعصيان
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وأعراض  بأشكال  ولكن  احلاالت  من   %  80-60  � البلوغ  بعد  االنتباه  وتشتت  احلركة  فرط  اضطراب  يستمر 
²تلفة حيث تختفي هيمنة فرط احلركة على السلوك، بينما تستمر االندفاعية وتشتت االنتباه.
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�30 من املراهقني ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه يضطروا إ¬ إعادة السنة الدراسية 
أك¾ من مرة.

�35 من التالميذ ذوي االضطراب ال يستطيعون إكمال املرحلة الثانوية.
25 � من املراهقني ذوي االضطراب يتم طردهم من املدرسة.

�35 من املراهقني ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه ينقطعون عن الدراسة.
�80 من املراهقني ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه متأخرون أكادمييß على ا�قل سنتني 

� القراءة والكتابة أو الرياضيات.
يواجه ا�شخاص ذوي االضطراب صعوبات � مهارات التخطيط / التنظيم، تدوين املهارات، وضعف 

� الوظائف التنفيذية ومهارة إدارة الوقت مما يصعب عليهم البدء باملهام ا�كادميية وإجنازها.
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نسبة حوادث السيارات لدى املراهقني ذوي االضطراب تزيد أربع مرات عن أقرانهم العاديني. 
.öسلوك غ� قانو �20- �60 من املراهقني ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه متورطني 

وتعاطي  املبكر،  التدخني  سلوكيات   � واالنخراط  لالندفاع  عرضة  أك¾  االضطراب  ذوو  املراهقون 
الكحول واÀدمان.
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أقرانهم  من  أك¾  اجتماعية  مشكالت  االنتباه  وتشتت  احلركة  فرط  اضطراب  ذوي  ا�شخاص  يواجه 
بسبب اندفاعيتهم، حيث يواجهون مشكالت � تكوين الصداقات ويتعرضون للرفض االجتماعي من 

قبل أقرانهم.
�32,3 من البالغني ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه معرضني للفصل من العمل واالنتقال 
بني عدد من الوظائف بسبب صعوبة التواصل مع الزمالء ورئيس العمل، أو مشكالت مرتبطة بالتغيب 

عن العمل وعدم االلتزام، أو عدم القدرة على إجناز املهام املتوقعة منهم.
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يواجه ا�شخاص ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه مشكالت عاطفية تتمثل � ضعف تقدير 
أقرانهم  من  عرضة  أك¾  أنهم  كما  االجتماعية،  العالقات  وضعف  املتكررة  اÀحباطات  بسبب  الذات 
حيث  الغضب  وسرعة  االنفعاالت  وحدة  املزاج  تقلب  واضح  بشكل  عليهم  ويالحظ  واالكتئاب.  للقلق 
يصعب عليهم التحكم � عواطفهم وانفعاالتهم فتصدر عنهم ردود فعل قوية وغ� متوقعة وغ� 

مناسبة للموقف الذي حتدث فيه.
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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 والîبويني. العالج يركز على 
 � وأدائه  الشخص  وظيفة  على  ا�عراض  آثار  من  التخفيف 

اجلوانب اخملتلفة من حياته.
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أك¾  احلاالت.  من   �  90  -  80  � جناحه  الطبي  العالج  أثبت 
وتشتت  احلركة  فرط  اضطراب  عالج   � املستخدمة  ا�دوية 
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.

¤����א���¢ א�
قدراتهم  أقصى  إ¬  للوصول  االنتباه  وتشتت  احلركة  فرط  اضطراب  ذوي  ا�شخاص  دعم  إ¬  يهدف 

أكادمييß واجتماعيß من خالل اسîاتيجيات 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 اÀيجابي.

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

السلوكيات غ� املالئمة.

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

وتطوير مفهوم الذات وضبط النفس.
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جميع املعلومات املذكورة وضعت لتأمني املساعدة لكم  

بعد استشارة اللجنة الطبية والنفسية.
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