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ميــن 
ّ
 يشــمل أفضــل املمارســات الواجــب علــى جميــع املعل

ً
 ومباشــرا

ً
 واضحــا

ً
"لقــد وضــع د. باركلــي دليــا

اتباعهــا مــع الطــاب ذوي اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه. يحتــوي الدليــل علــى عــدة اقتراحــات 
 مــن تنظيــم الفصــل الدرا�ســي وحتــى التدخــات القابلــة للتنفيــذ بســهولة مــع معظــم املراحــل 

ً
عمليــة؛ بــدءا

ميــن 
ّ
الدراســية بهــدف تحســين األداء األكاديمــي والجوانــب الســلوكية. ولــذا؛ فهــذا الكتــاب مهــم للمعل

واملديرين وأولياء األمور واألخصائيين الذين يتعاملون مع ذوي اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه 
في املدارس!"

جامعــة واليــة  جامعــة بوفالــو،  أســتاذ اإلرشــاد وعلــم النفــس التربــوي،  فابيانــو،  جريجــوري  أ.د./   -
نيويورك.

"يجــب أن يكــون كتــاب "إدارة اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه فــي املدرســة" لــدى كل ُمعلــم 
 
ً
 مختصــرا

ً
 إرشــادّيا

ً
يتعامــل مــع الطــاب ذوي اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه؛ ألنــه يعــد دليــا

ــم الطــاب ذوي اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه فــي املدرســة   يهــدف إلــى تفهُّ
ً
 وعملّيــا

ً
وواضحــا

ودعمهــم للنجــاح. وبالرغــم مــن أن جميــع التوصيــات الــواردة فــي الدليــل تســتند إلــى دراســات وأبحــاث 
 للتقييم 

ً
ترجم ملمارسات يسهل تطبيقها في جميع املراحل الدراسية. ويعد الكتاب دليا

ُ
تجريبية، فإنها ت

والتدخــل اإليجابــي فــي مختلــف املراحــل الدراســية االبتدائيــة واملتوســطة والثانويــة. وفــي ذات الســياق، 
 الضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه ملعلمي القطاعين العام والخاص، 

ً
 جامعا

ً
أصدر د. باركلي دليا

مــع  يتشــاورون  الذيــن  النفســيين(  واالستشــاريين  )كاألخصائييــن  املــدارس  فــي  لألخصائييــن  وكذلــك 
املعلمين". 

- أ.د./ جورج ج. دوباول، أستاذ علم النفس التربوي، جامعة ليهاي.

"إن كتــاب اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه فــي املدرســة منهــل زاخــر ومرجــع متميــز للمعلميــن فــي 
مجال املمارسات التربوية الجيدة لعاج فرط الحركة وضعف االنتباه وكيفية تطبيقها. يقدم د. باركلي 
-أحــد الخبــراء األوائــل فــي املجال-معلومــات مرجعيــة شــيقة وواضحــة حــول أســاس اضطرابــات النمــو 
العصبية التي تؤدي إلى اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه ونقص الوظائف التنفيذية والتنظيم 
الذاتــي لــدى ذوي اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه. ويصــف الكتــاب طــرق التدريــس املناســبة 
يشــمل الكتــاب عــدة إســتراتيجيات تعليميــة عمليــة  ألصحــاب هــذا العجــز ويفســر أســباب نجاحهــا.  
مدعومــة بالبحــث والدراســة وقابلــة للتطبيــق فــي الفصــول الدراســية. ويســتطيع املعلمــون االســتفادة 
باملعلومــات التفصيليــة عــن أحــدث األدويــة لعــاج اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه. وســيكون 
إذ أنــه ســهل القــراءة وعملــي ويقــدم للمعلميــن املعلومــات الازمــة  للمعلميــن؛   

ً
ونافعــا  

ً
الكتــاب مفيــدا

ملساعدة ذوي اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه!" 

- أ.د./ ليندا ج. بيفنر، أستاذ بقسم الطب النف�سي، جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو
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نبذة عن المؤلف

أ.د./ راسيل أ. باركلي، أستاذ الطب النف�سي بجامعة ساوث كارولينا الطبية.

حاصل على شهادة البورد في ثاثة تخصصات: علم النفس السريري، وعلم نفس األطفال واملراهقين، 
ــف 

ّ
 للطــب النف�ســي الســريري، أل

ً
 وممارســا

ً
 وأســتاذا

ً
وعلــم النفــس العصبــي الســريري. يعتبــر د. باركلــي عاملــا

 خاصــة باإلرشــاد الســريري، بمــا فــي ذلــك الكتــب املدرســية 
ً
 تشــمل معاييــر خاصــة للتقييــم، وكتبــا

ً
22 كتابــا

، وكتاب اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه هذا: وهو كتيب للتشــخيص 
ً
املهنية املشــهود لها دوليا

 
ً
والعــاج، بطبعتــه الرابعــة )دار نشــر جيلفــورد، 2015(. كمــا نشــر د. باركلــي أكثــر مــن 275 مقالــة وفصــا
 عــن طبيعــة وطــرق تقييــم وعــاج اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه واالضطرابــات املرتبطة 

ً
علمّيــا

بــه. وهــو مؤســس ومحــرر النشــرة اإلخباريــة الســريرية، وكتــاب "تقريــر اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف 
  .

ً
االنتباه " املنشور منذ أربعة وعشرين عاما

قام الدكتور باركلي بتصميم وإدارة الفصول الدراسية في املدارس كجزء من بحثه املمول من الحكومة 
الفيدراليــة حــول التدخــات املدرســية املبكــرة لعــاج األطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطــراب فرط الحركة 
مــع آالف املــدارس حــول التعامــل مــع حالــة األطفــال املصابيــن   

ً
وقــد تشــاور أيضــا وضعــف االنتبــاه. 

باضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه ضمن ممارساته السريرية. 

قــام د. باركلــي بتدريــب اآلالف مــن املتخصصيــن فــي املــدارس حــول التعامــل مــع اضطــراب فــرط الحركــة 
وضعــف االنتبــاه مــن خــال العديــد مــن ورش العمــل، وقــدم أكثــر مــن 800 عنــوان بحثــي حــول العالــم، 
 good"و "Today show"و "minutes 60" وظهــر فــي برامــج تلفزيونيــة علــى املســتوى الوطنــي مثــل برنامــج
morning America" و"CBS Sunday morning" و"CNN" والعديد من البرامج التلفزيونية واإلذاعية 

األخرى لنشر الوعي واملعلومات املجربة حول اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه.  

حصل على العديد من الجوائز من الجمعيات املهنية عن إنجازاته املتميزة. 

 www.ADHDLectures.comو  gro.yelkrabllessur.www :موقعه اإللكتروني



“إدارة اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه في املدرسة”     7

إقرار المؤلف

أود أن أشكر ليندا جاكسون مع دار PESI على تقديرهما ألهمية وجود شرح مفصل للطرق التي يمكن 
للمعلميــن اســتخدامها فــي إدارة اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه فــي بيئــة املدرســة، ودعمهمــا 
 ممتن بشكل خاص لزوجتي "بات" لصبرها ودعمها لي خال فترة 

ً
وتشجيعهما لهذا الكتاب. وإنني دائما

تأليفــي لهــذا الكتــاب، ووجودهــا فــي حياتنــا ونشــر الــدفء فــي املنــزل الــذي نشــأ فيــه ولــداي االثنــان ســتيف 
وكيــن. وقــد انتشــر هــذا الــدفء ليشــمل ابننــا ســتيف وزوجتــه لــورا بعــد إنجابهمــا طفليهمــا ليــام وكريــغ. 
أشكر كل واحد منهم إلدخال املودة والبهجة والرعاية والتعلم والحب إلى حياتي. لهذا كله وأكثر سأبقى 

 لألبد.
ً
ممتنا

أ.د./ راسيل أ. باركلي

تشارلستون – ساوث كارولينا
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إقرار المترجمتان

 عند 
ً
ُيعد اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه من أكثر االضطرابات النمائية العصبية شيوعا

األطفال واملراهقين. ومن املهم عند التشخيص بهذ االضطراب أن يكون العاج متعدد الوسائط من 
خال الدعم العاجي الدوائي، والعاج النف�سي، والدعم التربوي واألسري.

كما ال يخفى على الجميع مدى محدودية العلم بهذا االضطراب وكيفية التعامل معه والحاجة 
 وأولياء األمور بشكل عام، باإلضافة إلى وجود 

ً
املاسة لتعلم ذلك بين أوساط املدارس خصوصا

 بين املختصين وأولياء األمور من جهة واملعلمين من جهة أخرى، لذلك أردنا بهذا 
ً
فجوة كبيرة جدا

الكتاب أن ننشر الوعي وأن نقرب املسافات وأن نكون حلقة الوصل بين األهالي واملعلمين بحيث 
 واحدة مع أطفالنا الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه 

ً
 يدا

ً
نكون جميعا

. آملين بما في هذا الكتاب من استراتيجيات 
ً
 وأكاديميا

ً
لتفهمهم ومساعدتهم على التحسن سلوكيا

علمية وعملية مثبتة بالبرهان، ومسردة بأبسط األساليب تحقيق ما نسمو له -بإذن هللا-. راجين من 
هللا تعالى أن يبارك لنا هذا العمل الصغير وأن يجعله في ميزان نشر العلم النافع وأن نساعد به كل 

راغب في تعلم كيفية التعامل مع األطفال واملراهقين الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة 
وتشتت االنتباه.

ستاذ الطب النف�سي بجامعة ساوث كارولينا الطبية. على 
ٔ
. باركلي، ا

ٔ
.د./ راسيل ا

ٔ
نشكر املؤلف ا

تعاونه واستجابته السريعة، واملساهمة  في نشر الكتاب باللغة العربية للمساهمة في بناء بيئة مهيأة 
ومناسبة لكل طالب لديه اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه. 

كما نود شكر ليندا جاكسون،ودار النشر PESI في تسهيل العملية واالتفاقية وجعل هذا املجهود 
 باللغة العربية. 

ً
 وقائما

ً
ممكننا

كما نود أن نقدم بالشكر الجزيل لجمعية اشراق على دعمهم املتواصل وتبني نشر هذا الكتاب في 
 نود أن نشكر اللجنة العلمية 

ً
 وليس آخرا

ً
األوساط بين املعلمين واملختصين وأولياء األمور، وأخيرا

بجمعية اشراق على مراجعة ترجمة هذا الكتاب لتفادي أي ثغرات أو قصور غير مقصود حتى ُيقدم 
وينشر على أكمل وجه. 
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املترجمتان :

 أ.مروة أحمد بحي�سي، أخصائية نفسية حاصلة على ماجستير علم نفس أطفال عيادي من جامعة 
أنجليا روسكين /كامبريدج. خبرة عملية في مجال االضطرابات النفسية والنمائية لدى األطفال 

واملراهقين . حاصلة على تدريب معتمد في كيفية التعامل مع اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه 
عبر مراحل الحياة.

أ.فداء فؤاد زواوي، أخصائية نفسية في مجال االضطرابات النفسية لدى األطفال. حاصلة على 
درجة البكالوريوس في مجال علم النفس في جامعة امللك عبد العزيز بجده بمرتبة الشرف األولى. 
خبرة عملية في مجال االضطرابات النفسية لدى األطفال في مستشفى امللك عبد هللا التخص�سي 

لألطفال بالحرس الوطني بالرياض. حاصلة على تدريب معتمد في كيفية التعامل مع اضطراب فرط 
الحركة وتشتت االنتباه عبر مراحل الحياة.
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مقدمة المؤلف

علــى الرغــم مــن أننــي كتبــت العديــد مــن الكتــب لألخصائييــن الســريريين وأوليــاء أمــور األطفــال الذيــن 
يعانــون مــن اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه والبالغيــن املصابيــن بــه، فــإن هــذا أول كتــاب أكتبــه 
. وقــد وجهــت هــذا الكتــاب إلــى املعلميــن ألننــي أعلــم بأنهــم خــط الدفــاع األمامــي الــذي 

ً
للمعلميــن خصوصــا

يحمــي منظومــة التعليــم ويتعامــل مــع املشــكات التعليميــة التــي مــن املرجــح أن تواجــه الغالبيــة العظمــى 
مــن األطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه فــي جميــع مراحــل التعليــم 

املدر�سي.

كان الدافــع اآلخــر لنشــر هــذا الكتــاب هــو اضطــرار املجــال التعليمــي ملواجهــة اضطــراب فــرط الحركــة 
وضعف االنتباه بشكل أكبر من القطاعات األخرى فيما يخص األطفال واملراهقين. يواجه أكثر من 
%90 من األطفال واملراهقين )الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه( مشاكل 
ســلوكية وانفعاليــة فــي الصــف الدرا�ســي، أو فــي عالقاتهــم مــع أقرانهــم فــي املدرســة، أو فــي انخفــاض 
مثــل صعوبــة  الصعوبــات،  بهــذه  املرتبطــة  الســلبية  اآلثــار  مــن  معاناتهــم  أو  األكاديمــي،  تحصيلهــم 
الحفــاظ علــى املســتوى التعليمــي، وصعوبــة االنتســاب ملؤسســات تعليميــة خاصــة رســمية، أو تعرضهــم 

إلى تعليق حضورهم إلى املدرسة أو إلى الطرد.

ما بين 30 - %40 من األطفال واملراهقين الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه ال 
يكملــون التعليــم اإللزامــي فــي الواليــات املتحــدة بســبب املشــاكل املذكــورة املرتبطــة باملدرســة. ويكمــل 
التعليــم الجامعــي مــا بيــن 5 - %10 فقــط، وهــي نســبة أقــل )بـــما يتــراوح مــن 3 إلــى 7 مــرات( مــن املتوســط   
الوطني في الواليات املتحدة.  باختصار، تعتبر املدرسة املجال األوسع الذي يحتاج إلى مساعدة عاجلة 

في التعامل مع األطفال واملراهقين املصابين باضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه.

تعرضت عدة كتب أخرى ملسألة اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه في املدارس، فلماذا نقرأ 
هذا الكتاب؟

عــادة مــا تشــتمل الكتــب األخــرى التــي تعرضــت لهــذه املســألة علــى مجــرد وصــف للمشــكات املختلفــة 
والواضحــة لــدى األطفــال واملراهقيــن الذيــن يعانــون مــن اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتباه وشــرح 
املشــكات املرتبطــة بهــا فــي الفصــول الدراســية بســهولة. وبالتالــي، ينفــرد هــذا الكتــاب بأنــه يتجــاوز هــذا 
الوصــف الســطحي للمشــكلة واألعــراض وينتقــل إلــى شــرح أســباب حــدوث هــذه املشــاكل. يخبــرك عــن 
الصعوبــات الكامنــة وراء االضطرابــات النفســية العصبيــة فــي اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه 
والتي تتسبب في العديد من املشكات املدرسية لدى معظم األطفال واملراهقين املصابين به. "اضطراب 
فرط الحركة وضعف االنتباه" هو أكثر من مجرد مشكلة في االنتباه وفرط النشاط أو في االندفاع، فهو 
الفعــال فــي املدرســة وفــي معظــم  اضطــراب فــي النظــام التنفيــذي للدمــاغ -وهــو نظــام ضــروري لــألداء 
املجــاالت الحياتيــة املهمــة األخــرى )انظــر الفصــل 3 ملزيــد مــن التفاصيــل حــول عاقــة الدمــاغ باضطــراب 

فرط الحركة وضعف االنتباه(. 
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فــي الصفحــات القادمــة، ســتعرف أن اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه يعيــق التطــور الطبيعــي 
للوظائــف التنفيذيــة للدمــاغ، ممــا يعنــي أن هــذا االضطــراب هــو اضطــراب نقــص فــي الوظائــف التنفيذيــة 
)EFDD(. وألن النظــام التنفيــذي هــو أســاس التنظيــم الذاتــي للجســم، فــإن اضطــراب فــرط الحركــة 
 اضطــراب نقــص التنظيــم الذاتــي )SRDD(. ولهــذا؛ فاضطــراب فــرط الحركــة 

ً
وضعــف االنتبــاه هــو أيضــا

 علــى 
ً
وضعــف االنتبــاه هــو أحــد أكثــر االضطرابــات النفســية املســببة للضعــف إن لــم يكــن أكثرهــا إضعافــا

ــج بشــكل روتينــي فــي العيــادات الخارجيــة فــي مجــال علــم النفــس الســريري والطــب 
َ
اإلطــاق والــذي ُيعال

النف�سي.

رؤية "السبب" خلف "السلوك" يمكن أن يساعد املعلمين واألطباء ليس فقط على فهم األسباب 
الكامنــة وراء املشــاكل الســلوكية للطفــل أو املراهــق )املصــاب باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف 
 يســاعدهم علــى فهــم الســبب وراء اختيــار طريقــة معينــة 

ً
االنتبــاه فــي الفصــل الدرا�ســي(، بــل أيضــا

للتدخــل دون غيرهــا. فهــو ال يحــدد فقــط مــا يمكــن للمعلميــن القيــام بــه للمســاعدة، ولكنــه يمنــح نفــس 
القدر من األهمية لعملية اختيار األساليب الفعالة لذلك.

يمكــن  العاجيــة"  التدخــات  اختيــار  وأســباب  الســلوكية  املشــاكل  "أســباب  فهــم  خــال  ومــن 
للمعلميــن تقديــر املبــادئ التــي تســتند إليهــا هــذه العاجــات وبالتالــي اســتخدام تلــك املبــادئ لتطويــر 
تدخــات جديــدة بمفردهــم. علــى ســبيل املثــال: ُيطلــب مــن املعلميــن فــي كثيــر مــن األحيــان زيــادة 
تكــرار العواقــب الوخيمــة، أو تقليــل زمــن العمــل، أو الســماح بفتــرات راحــة متكــررة للتمريــن، أو 
 كان ذلــك( إلــى منطقــة عمــل الطفــل لــدى األطفــال واملراهقيــن الذيــن 

ً
إضافــة املزيــد مــن الهيكلــة )أيــا

يعانون من اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه. وهناك توصيات أخرى غير هذا.

أطفــال  مــع  ذلــك  نفعــل  ال  بينمــا  أجلهــم  مــن  األمــر  هــذا  نفعــل  أن  يجــب  ملــاذا  اآلن:  الســؤال 
ذلــك  يكــون  قــد  معهــم.  جيــد  بشــكل  يعمــل  األســلوب  هــذا  ألن  هــو:  املثالــي  الجــواب  آخريــن؟ 
اســتخدامه  مــن  بــدالً  مــا  �ســيء  عمــل  ســبب  معرفــة  األفضــل  مــن  أنــه  تعتقــد  أال  لكــن   ،

ً
صحيحــا

الفهــم  مــن   
ً
مزيــدا مــا  أســلوب  فاعليــة  وراء  الكامنــة  األســباب  تعطينــا  أال  يعمــل؟  أنــه  ملجــرد 

والقدرة على تطوير عاجات أكثر وأفضل؟ 

 الطريقــة التــي عرفــت بهــا البحريــة البريطانيــة أن ثمــار الحمضيــات )مثــل الليمــون( قــادرة 
ً
لنتأمــل معــا

آخريــن.  دون  لهــا  البحــارة  بعــض  تنــاول  عنــد  ذلــك  عرفــوا  فقــد  اإلســقربوط.  داء  عــاج  علــى 
لكنهــم لــم يعرفــوا ملــاذا نجحــت! ومــا إن تعرفــوا علــى دور نقــص الفيتامينــات فــي التســبب فــي مــرض 
ومنعــه.  اإلســقربوط  مــرض  عــاج  علــى  قادريــن  اآلخريــن  البحــارة  جميــع  أصبــح  حتــى  اإلســقربوط، 
الوضــع  فــإن  وعليــه؛  ومنعهــا.  األخــرى  الفيتامينــات  نقــص  متازمــات  عــاج  إلــى  ذلــك  وأدى 

نفسه ينطبق على اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه. 

العاجــات  فاعليــة  مــن   
ً
كثيــرا يحســن  أن  يمكــن  االضطــراب  حــدوث  وراء  الكامــن  الســبب  معرفــة 

الحالية حتى إنه قد يؤدي إلى تطوير عاجات جديدة أفضل. 

واملراهقــون  األطفــال  يواجههــا  التــي  املدرســية  املشــكات  ســبب  عــن  ســنتحدث  الكتــاب  هــذا  فــي 
درايــة  أكثــر  تكــون  أن  مــن  نــك 

ّ
يمك ممــا  االنتبــاه،  وضعــف  الحركــة  فــرط  باضطــراب  املصابــون 

بطبيعة هذا االضطراب، بل أن تكون أكثر فاعلية في التعامل مع هذه املشاكل. 
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النثــر  مــن  الكثيــر  فــي  وقتــك  أضيــع  لــن  أننــي  هــو  نوعــه،  مــن   
ً
فريــدا  

ً
أيضــا الكتــاب  هــذا  يجعــل  مــا 

القص�ســي والتفســيرات التفصيليــة والنتائــج البحثيــة األكاديميــة الخاصــة بالدراســة واالستشــهادات 
املرجعية التي ال داعي لها.

االنتبــاه  وضعــف  الحركــة  فــرط  اضطــراب  يســببها  التــي  املشــكات  إلــى  مباشــرة  ســأتطرق  إننــي  بــل 
للتعامــل  املثلــى  والطــرق  املشــكات،  هــذه  حــدوث  وســبب  املدرســة،  فــي  واملراهقيــن  األطفــال  لــدى 
 فــي كل جــزء مــن أجــزاء 

ً
 وواضحــا

ً
معهــا، وأهميــة تطبيــق أســلوب مــا دون غيــره لحلهــا. ســأكون مباشــرا

الكتــاب. ســتجد فــي هــذا الكتــاب املعلومــات التــي تحتاجهــا إلــى جانــب نقــاط مخصصــة لألســاليب 
الفعالــة التــي يمكنــك اســتخدامها، ومعلومــات واضحــة عــن الخطــوات التــي يجــب عليــك اتباعهــا 

لتنفيذ تلك األساليب.

 قــراءة روايــة جيــدة. ولكــن 
ً
إذا كنــت ممــن يميلــون إلــى األســلوب القص�ســي فــي الســرد، فيمكنــك دائمــا

إذا كنــت تريــد أن تعــرف بالضبــط مــا يجــب عليــك القيــام بــه ملســاعدة طفــل أو مراهــق مصــاب 
باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه فــي الفصــل الدرا�ســي وســبب القيــام بذلــك، فهــذا الكتــاب 

مناسب لك بالتأكيد.

يوفــر هــذا الكتــاب مجموعــة مــن الحلــول املناســبة ملعالجــة املشــكات املرتبطــة باضطــراب فــرط 
الحركــة وضعــف االنتبــاه فــي الفصــل الدرا�ســي. وبالطبــع، ال أتوقــع منــك اســتخدام كافــة األســاليب 
املدرســية  املشــكلة  نــوع  علــى  الحــال  بطبيعــة  تعتمــد  اتخاذهــا  يجــب  التــي  فالخطــوات  املذكــورة. 
الخاصــة بالطفــل ومســتواه ودرجــة نضجــه، والوقــت املناســب، والفرصــة املناســبة، واملــوارد املتوفــرة 
الوالديــن  تعــاون  مــدى  الحــاالت،  بعــض  وفــي  املدرســية،  والسياســات  الخطــوات  تلــك  لتوظيــف 
للمســاعدة فــي أي خطــوة. وكمــا تعلمــون، لتصميــم برنامــج قــادر علــى مســاعدة أي طفــل، فــإن أهــم 

م فيه البرنامج. �سيء السياق الذي ُيصمَّ

أو  طفــل  ملســاعدة  بهــا  اإلملــام  عليــك  يجــب  التــي  الخبــرات  مــن  واســعة  مجموعــة  ســأعطيك  لــذا؛ 
نــك مــن تصميــم مــا تعتقــد أنــه  ِ

ّ
مك

ُ
مراهــق مصــاب باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه، بحيــث ت

أفضل خطة لتحسين حالة الطفل بما يناسب السياق.

 
ً
أعلــم أنــك تعــرف مــا هــو األفضــل للطفــل أو املراهــق الــذي فــي ذهنــك اآلن؛ فــإذا اكتشــفَت طرقــا

فــي  االنتبــاه  وضعــف  الحركــة  فــرط  باضطــراب  متعلقــة  مشــكلة  لعــاج  هنــا(  هــا 
ّ
غِط

ُ
أ )لــم  جديــدة 

فصلــك الدرا�ســي، فأرجــو منــك إرســالها ألتمكــن مــن مســاعدة املعلميــن اآلخريــن فــي اإلصــدار التالــي 
للكتاب )عنوان بريدي اإللكتروني هو: ten.tsacmoc@9676yelkrabrd (. شكًرا!
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الفصل األول

ما هو اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه؟

اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه هــو اضطــراب فــي النمــو العصبــي وهــو عبــارة عــن تأخــر أو قصــور 
في نمو نوعين على األقل من القدرات العصبية النفسية. وهما أعراض فرط الحركة وضعف االنتباه. 

يتــم تصنيــف هــذا االضطــراب علــى أنــه اضطــراب فــي النمــو العصبــي ألن األدلــة العلميــة علــى الــدور الكبيــر 
لألســباب العصبيــة والجينيــة فــي اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه أصبحــت اآلن ســاحقة وال 

يمكن دحضها، حيث يعتبر هذا االضطراب في املقام األول نتيجة لتأخر في قدرات عقلية محددة. 

ترجــع أســباب هــذا العجــز إلــى حــد كبيــر إلــى التأخــر و/أو الخلــل الوظيفــي فــي نضــوج مناطــق معينــة مــن املخ. 
 نتيجة 

ً
ويبدو أن هذا الخلل في املخ ينشأ إلى حد كبير بسبب عامل وراثي، ولكنه يمكن أن يحدث أيضا

لتضرر الطفل واملراهق أو تعرضه لتأثيرات مضرة أخرى في أي وقت أثناء النمو ولكن في أغلب األحيان 
أثناء تكوين املخ قبل الوالدة.

ألعــراض اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه أبعــاد مختلفــة مــن حيــث أنهــا تعكــس الحــد األق�ســى 
الستمرارية القدرة البشرية الطبيعية أو املعتادة ضمن هذين املجالين.

يعاني األطفال واملراهقون املصابون باضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه من اضطراب: 

خارج عن إرادتهم واختيارهم  
يظهر بشكل جوهري في طبيعتهم النفسية والجسدية.  

غير واضح املعالم ، مثل: الحمل  
يختلف عن سلوك وقدرات الطاب اآلخرين ضمن تلك األبعاد من حيث الدرجة )الكمية(   

وليس النوع )النوعية(.
 في وقت ما أثناء نمو الطفل )قبل 16 سنة في 98 ٪ من جميع الحاالت(.

ً
يصبح واضحا  

 في العديد من املواقف ولكن ليس بالضرورة في جميع املواقف.
ً
من املحتمل أن يكون ظاهرا  

من املحتمل أن يستمر خال عملية النمو للعديد من األفراد ولكن ليس بالضرورة لجميع   
الحاالت.



  14    “إدارة اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه في املدرسة”

أعراض اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه

تشمل األعراض التي تظهر في أغلب األحيان عند األطفال واملراهقين املصابين باضطراب فرط 
الحركة وضعف االنتباه اآلتي:

عدم االنتباه:

الفشل في االهتمام بالتفاصيل الدقيقة . 	

ارتكاب أخطاء تافهة ومتسرعة ليس لها عاقة بعدم املعرفة. 	

عدم القدرة على االستمرارية أو املحافظة على االنتباه خال املهام واألنشطة.  	

	 .)
ً
 )ال يبدو أنه يستمع أو يصغي جيدا

ً
عدم القدرة على اإلصغاء جيدا

عدم اتباع التعليمات. 	

الفشل في إنهاء العمل. 	

عدم القدرة على تنظيم األنشطة بشكل جيد. 	

تجنب االنخراط في أشياء تتطلب بذل جهد مستمر. 	

فقدان األشياء الازمة إلكمال املهام أو األنشطة. 	

سهولة التشتت الذهني )يتشتت بسهولة(. 	

نسيان األشياء. 	

فرط الحركة واالندفاع:

تململ اليدين أو القدمين أو إحداث صرير وحركة باملقعد. 	

ترك املقعد دون سبب في املواقف التي تتطلب منه الجلوس.  	

الركض في كل اتجاه أو تسلق األشياء في األماكن الغير مناسبة. 	

عدم القدرة على اللعب بهدوء. 	

 واالندفاع عند أي فرصة كما لو كان الطفل دراجة نارية. 	
ً
امليل إلى الحركة دوما

كثرة الكام. 	

اإلجابة على األسئلة املطروحة عليه قبل االنتهاء من السؤال.  	

عدم القدرة على االنتظار. 	

مقاطعة اآلخرين أو التدخل في أنشطتهم. 	
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تحدث هذه األعراض على األقل بشكل متكرر وبشكل مفرط بالنسبة ألعمارهم. حيث ُيظهر الطفل أو 
املراهــق أغلــب األعــراض )6 أعــراض أو أكثــر( مــن األعــراض املذكــورة فــي القائمــة. يجــب أن تظهــر عــدة 
أعــراض فــي مرحلــة الطفولــة )قبــل 12 ســنة(. يجــب أن تســتمر هــذه األعــراض ملــدة 6 أشــهر علــى األقــل، 
ويجــب أن تحــدث فــي مكانيــن مختلفيــن أو أكثــر )مثــل: املنــزل، واملدرســة، والعمــل، واملجتمــع(، ويجــب أن 
تــؤدي إلــى ضعــف فــي األداء خــال القيــام بأنشــطة الحيــاة الرئيســية، مثــل األنشــطة االجتماعيــة )ضمــن 
األســرة، واألقــران، واملجتمــع( أو األنشــطة األكاديميــة، أو األنشــطة املهنيــة. يتغلــب نســبة قليلــة مــن 
األطفال على كل الظروف املذكورة؛ مما يجعل نسبة األطفال أو املراهقين األسوأ أداًء في هذه املجاالت 

من  92-95% .

النقص في القدرات العقلية الذي يسهم في األعراض

تصــورت أنــا والعديــد مــن الباحثيــن الســريريين رجــوع هــذه األعــراض لعجــز فــي القــدرات العقليــة التاليــة، 
 مــا يشــار إليهــا بالوظائــف التنفيذيــة )اقــرأ املزيــد عنهــا وعــن شــبكات الدمــاغ فــي الفصــل 3، مــا 

ً
والتــي غالبــا

الذي يسبب اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه؟(:

·االســتمرارية نحــو الهــدف املوجــه )عــدم االنتبــاه( ومقاومــة التشــتت: مــا يميــز مشــاكل االنتبــاه 
التي تظهر في اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه عن تلك التي تظهر في اضطرابات أخرى - مثل 
االكتئاب، هو أن املصابين باضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه يعانون من مشاكل في الحفاظ 

على االنتباه لفترة زمنية مستقبلية واملثابرة عليه.

وهــم أقــل قــدرة علــى إنجــاز األمــور التــي تحتــاج إلــى وقــت، أو إنجازهــا فــي الوقــت املحــدد، أو فــي الوقــت الــذي 
ينطــوي علــى االلتــزام بأحــداث مســتقبلية. كمــا أنهــم ينتبهــون إلــى مــا يحــدث اآلن فقــط، ويهملــون مهماتهــم 
فوا به. وحتى إذا حاولوا املثابرة على  ِ

ّ
ل
ُ
الواجب إتمامها ليكونوا مستعدين لآلتي أو ليكونوا قد أنهوا ما ك

أداء املهــام أو األهــداف، فإنهــم أكثــر عرضــة مــن اآلخريــن للتشــتت بفعــل أحــداث ال صلــة لهــا بالهــدف أو 
املهمة.

 أفــكار بعيــدة عــن 
ً
تلــك األحــداث املشــتتة ليســت مجــرد أشــياء بعيــدة تحــدث مــن حولهــم، ولكنهــا أيضــا

الواقع تحدث في أذهانهم. املشــكلة هنا ليســت باســتقبالهم للمشــتتات أكثر من اآلخرين، ولكن املشــكلة 
تتمثل في إخفاقهم في مقاومة تلك املشتتات كما يفعل اآلخرون.

·الذاكرة العاملة:

فوا به،  ِ
ّ
ل
ُ
ينبع جزء كبير من عدم اهتمامهم عن عدم قدرتهم على التركيز على الهدف الذي اختاروه أو ك

 فــي 
ً
والخطــوات الواجــب اتباعهــا لتحقيقــه، وماحظــة تحقــق الهــدف بمجــرد حدوثــه. وهــذا يعكــس نقصــا

الذاكرة العاملة، وهي القدرة على تذكر املهمة التي سيقوم بها الفرد. 

ال تعتبر الصعوبات التي تحدث في تذكر الحقائق أو املعلومات أو املعارف مشكلة بقدر عدم القدرة على 
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تذكــر مــا يجــب القيــام بــه واالســتمرار فيــه حتــى يتحقــق. وحتــى لــو حــاول املصابــون بهــذا االضطــراب وضــع 
مثــل تلــك املعلومــات فــي االعتبــار لتوجيــه ســلوكهم نحــو هــدف أو مهمــة محــددة كحفــظ التعليمــات أو 
الواجبــات املوكلــة إليهــم، فــإن أي انحــراف أو عامــل تشــتيت ســيؤدي إلــى تعطيــل هــذا النــوع الخــاص مــن 
الذاكرة وتقليل عملها. يمسح التشتت الخريطة الذهنية للذاكرة العاملة، وبالتالي فإن الطفل يتوقف 

عن فعل أي �سيء آخر بخاف ما يفعله وقتها.

وبعــد أن يتفاعــل مــع أي عامــل مشــتت وين�ســى خطــوات املهمــة املــوكل بهــا، فمــن غيــر املرجــح بعدهــا أن 
 علــى تحقيــق الهــدف أو املهمــة األصليــة. باختصــار، األطفــال أو املراهقــون املصابــون 

ً
يكــون الطفــل قــادرا

باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه هــم أقــل قــدرة مــن اآلخريــن علــى تذكــر مــا كان مــن املفتــرض 
القيــام بــه. نعــم، هــؤالء األطفــال كثيــرون النســيان. ولكــن كمــا تــرون، هــو نــوع خــاص مــن النســيان – 

فالطفل ين�سى ما يفترض به أن يفعله )نسيان املستقبل(.

·الكبت:

األطفــال واملراهقــون املصابــون باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه ليســوا مجــرد أشــخاص 
مندفعيــن فــي تصرفاتهــم )ال يوجــد لديهــم قــدرة علــى التحكــم باألفعــال(، ممــا يدفعهــم إلــى التنقــل هنــا 
)النشــاط املفــرط(. إن عجزهــم عــن التحكــم فــي  أو التحــرك أكثــر مــن الــازم  وهنــاك، وملــس األشــياء، 
االندفــاع يمتــد إلــى ســلوكهم اللفظــي )التحــدث بشــكل مفــرط( وإلــى أنشــطتهم املعرفيــة أو التفكيــر )اتخــاذ 
القــرارات االندفاعيــة(. كمــا أنــه يتداخــل مــع دوافعهــم الذاتيــة، ممــا يعنــي أنهــم أكثــر عرضــة مــن اآلخريــن 

النتظار املكافآت أو اإلشباع الفوري.

بعبــارة أخــرى، هــم يقيســون قيمــة الحــدث أو النتيجــة املســتقبلية أو املتأخــرة )املكافــأة أو العقوبــة( أكثــر 
من غيرهم، مما يجعلهم يميلون إلى تفضيل الوقت الراهن -فهم يفضلون الحصول على نتائج صغيرة 

 من نتائج أكبر في وقت الحق.
ً
اآلن بدال

، فــإن اندفاعهــم واضــح فــي انفعاالتهــم. هــم أكثــر عرضــة إلظهــار ردود أفعالهــم العاطفيــة والقيــام 
ً
وأخيــرا

بذلــك بســرعة أكبــر مــن اآلخريــن فــي ســنهم. وفــي حــال إظهارهــم لبعــض املشــاعر القويــة التــي أثارتهــا بعــض 
لــذا فــإن األطفــال  األحــداث، فســيواجهون صعوبــة أكبــر بكثيــر فــي التحكــم بهــذه املشــاعر أو تنظيمهــا. 
 لإلثــارة، وقــد يصابــون 

ً
 وأكثــر تعرضــا

ً
املصابــون باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه أقــل صبــرا

 أكثر عرضة للتفاعل مع الغضب، وأكثر عرضة 
ً
باإلحباط بسهولة أكبر، كما أنهم أكثر ذكاًء، ولكن أيضا

وماءمــة لرفاهيتهــم   
ً
أقــل نضجــا فهــم يظهــرون مشــاعر  بالعــدوان عنــد تعرضهــم لاســتفزاز.  للــرد 

املستقبلية من اآلخرين.

·التخطيط وحل املشكالت:

يرتبــط اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه بصعوبــات فــي إيجــاد خيــارات ممكنــة للتغلــب علــى 
العقبات التي تواجهها عند السعي لتحقيق األهداف أو التفكير في حلول متعددة تطرحها املشاكل.
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 مــا 
ً
العجــز ذو الصلــة هــو فــي القــدرة علــى بنــاء وتنفيــذ خطــوات الخطــة الازمــة لتحقيــق الهــدف. وغالبــا

تكــون هــذه الصعوبــة واضحــة فــي األوســاط املدرســية فــي مشــاكل الحســاب الذهنــي والســرد اللفظــي 
لألســئلة املطروحــة فــي الفصــل أو فــي االمتحانــات والتقاريــر الشــفوية والتقاريــر املكتوبــة وغيرهــا مــن املهــام 

.
ً
التي تتطلب استجابة معقدة ومنظمة جيدا

 هنا، فهو أن اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه يتداخل مع األفكار 
ً
 متكررا

ً
إذا الحظت موضوعا

واألفعــال والكلمــات والدوافــع واالنفعــاالت التــي تهــدف إلــى تنظيــم الســلوك عبــر الوقــت واالســتعداد 
 من مجرد االستجابة للحظة اآلنية. 

ً
للمستقبل بدال

وإن التصــرف املتهــور وباندفاعيــة، والفشــل فــي االســتمرار بعمــل مــا، وســهولة التشــتت يجعلهــم أكثــر 
 باللحظــات اآلنيــة ويجعلهــم بعيديــن عــن فكــرة الوقــت وغيــر مدركيــن لهــا. ســوف يــؤدي العجــز 

ً
انشــغاال

املعرفــي املذكــور أعــاه إلــى تعطيــل الوظائــف التنفيذيــة للطالــب خــال األنشــطة املدرســية اليوميــة. 
 عبر بعض املشاكل، مثل:

ً
وسيكون النقص في الوظائف التنفيذية في الحياة اليومية واضحا

-ضبــط النفــس: قصــور فــي ضبــط الســلوك، والقــدرة املحــدودة علــى ضبــط النفــس، والرغبة في 
نتائــج فوريــة وإشــباع فــوري، وصعوبــات إبــداء مصالــح الفــرد ورغباتــه املباشــرة علــى مصالــح 

اآلخرين.

-اإلدارة الذاتيــة للوقــت: قصــور فــي القــدرة علــى إدارة الوقــت والتنظيــم لتحقيــق أهــداف الفــرد 
أو إنجاز مهام معينة.

 
ً
-الدافع الذاتي: عدم القدرة على تنشيط واستمرارية الدافع الذاتي للقيام بمهام مملة نسبيا

أو مجهدة أو طويلة ال توجد فيها مصلحة جوهرية أو مكافأة فورية.

-التنظيــم الذاتــي وحــل املشــكالت: صعوبــة فــي تنظيــم مســاحة الفــرد الشــخصية، ومكتبــه، 
وخزانتــه، واملــواد األكاديميــة، ومــا إلــى ذلــك، وذلــك إلنجــاز العمــل بكفــاءة وفعاليــة. ســيكون 
 
ً
، سيكون هناك أيضا

ً
. كما ذكرنا سابقا

ً
 مألوفا

ً
نسيان ما يجب القيام به أو ما تم تحديده أمرا

عجز واضح في تأدية املهام التي تتطلب استعمال الذاكرة العاملة ومهارة حل املشكات.

لالنفعــاالت: صعوبــة فــي كبــح املشــاعر واالندفاعيــة كــرد فعــل لألحــداث  الذاتــي  -التنظيــم 
 بحيــث يتحمــس الطالــب بســهولة، ويكــون عرضــة 

ً
االســتفزازية العاطفيــة. ويكــون هــذا واضحــا

 
ً
ومصابــا نافــد الصبــر،   

ً
ويكــون دومــا لــكل مــن االضطرابــات العاطفيــة اإليجابيــة والســلبية، 

باإلحباط، ويشعر بالغضب، والعدائية، والعدوانية التفاعلية.

فين )وفق معايير تشخيصية للبحث( على أنهم مصابون باضطراب  صنَّ
ُ
يقع أغلب األطفال واملراهقين امل

فرط الحركة وضعف االنتباه ضمن أسوأ %7 في كل مجال من مجاالت الوظائف التنفيذية الرئيسية 
فــي الحيــاة اليوميــة. ومــن الســهل أن نــرى كيــف يمكــن أن يــؤدي هــذا العجــز إلــى عــدد ال يح�ســى مــن 
الصعوبــات فــي العمــل فــي البيئــات التعليميــة التــي عــادة مــا تفضــل القادريــن علــى العمــل فــي الوظائــف 

التنفيذية هذه.
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الفصل الثاني

حقائق حول اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه

مــن البالغيــن ُيصابــون   3-5% ومــن  مــن املراهقيــن،   4-7% ومــن  مــن األطفــال،   5-8% مــن   
باضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه.

وبالتالــي فــإن معــدل انتشــار اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه يتناقــص إلــى حــد مــا مــع   
تقــدم العمــر، ممــا يعنــي أن بعــض األطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف 
االنتبــاه ســيتعافون مــن االضطــراب عنــد بلوغهــم ســن الرشــد )بنســبة مــن 34-10٪ حســب 

تعريف كل شخص للتعافي(.
  أعراض فرط الحركة تنخفض بشكل حاد مع تقدم العمر أكثر من أعراض ضعف االنتباه.

لكــن عــدد مجــاالت الحيــاة اليوميــة التــي يظهــر فيهــا اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه   
 التســاع دائــرة املجــاالت املتاحــة أكثــر مــن مرحلــة الطفولــة 

ً
يمكــن أن يــزداد مــع تقــدم العمــر نظــرا

تربيــة  التعايــش مــع شــريك،  إدارة األمــوال،  العمــل،  القيــادة،  الجنــس،  )علــى ســبيل املثــال: 
األطفال، إلخ(.

  فــي بعــض املناطــق، قــد يكــون معــدل انتشــار اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه أعلــى مــن 
غيرهــا، كمــا هــو الحــال فــي املراكــز املتمدنــة الكثيفــة التــي ترتفــع فيهــا معــدالت الفقــر أو أحيــاء 
الطبقة العاملة أو الطبقة املتوسطة الدنيا أو املناطق املحيطة بالقواعد العسكرية أو املناطق 
التي تحتوي على عدد كبير من العوامل التي يمكن أن تســبب اضطراب فرط الحركة وضعف 
االنتبــاه )التعــرض للســموم، ســوء الرعايــة قبــل الــوالدة، التدخيــن أو تعاطــي الكحــول أثنــاء 
الحمــل، ومــا إلــى ذلــك - انظــر الفصــل 3(. وقــد يكــون اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه 
 النتشــار هــذا االضطــراب بيــن البالغيــن 

ً
بيــن أطفــال بعــض الفئــات املهنيــة نظــرا  

ً
أكثــر شــيوعا

العاملين في تلك املهن. وبالنظر إلى املساهمة الجينية العالية في ظهور اضطراب فرط الحركة 
 مصابــون باضطــراب فــرط 

ً
وضعــف االنتبــاه، مــن املرجــح أن ينجــب هــؤالء البالغــون أطفــاال

الحركة وضعف االنتباه.
نســبة اإلصابــة باالضطــراب بيــن الذكــور واإلنــاث هــي 4-3: 1، وعنــد األطفــال 2.5-2: 1 فــي ســن   
املراهقــة، وحوالــي 1.5: 1 فــي مرحلــة البلــوغ. ســبب االختــاف بيــن الجنســين خــال النمــو غيــر 

معروف في الوقت الحالي. 
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  طبيعة أعراض اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه نفسها ال تختلف بين الذكور واإلناث. 
ومع ذلك، فإن االضطرابات األخرى أو التأخر الذي يمكن أن يظهر مع اضطراب فرط الحركة 
 أو أقــل )بحســب جنــس 

ً
وضعــف االنتبــاه مثــل العــدوان أو االكتئــاب، قــد تكــون أكثــر شــيوعا

الطفل(. من املحتمل أن يكون لدى األوالد املصابين باضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه 
ميــل أكبــر للســلوك العدوانــي أو غيــر االجتماعــي، ويكونــون أكثــر عرضــة لانخــراط فــي املخاطــر، 
وأكثــر عرضــة لخطــر مشــكات القيــادة الاحقــة وتعاطــي املخــدرات واإلدمــان مقارنــة بالفتيــات 
املصابــات باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه. وقــد تكــون الفتيــات املصابــات باضطــراب 
فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه أكثــر عرضــة للتعــرض ملشــكات تتعلــق باألقــران مثــل التعــرض 
للرفــض أو االكتئــاب أو اضطرابــات القلــق أو اضطرابــات األكل أو الشــره املر�ســي وربمــا الفشــل 
األكاديمــي )علــى الرغــم مــن أن هــذا أمــر قابــل للنقــاش(. كا الجنســين املصابيــن باضطــراب فــرط 

الحركة وضعف االنتباه أكثر عرضة ملشاكل التعايش هذه من األطفال العاديين.
  ال يوجد دليل على وجود اختافات كبيرة أو ذات معنى في طبيعة االضطراب أو في انتشاره عبر 
املجموعــات العرقيــة. فــي بعــض األماكــن التــي يبــدو أن فيهــا مجموعــة عرقيــة تعانــي مــن اضطراب 
فرط الحركة وضعف االنتباه أكثر من املعتاد، يكون ذلك بسبب العوامل األخرى التي لوحظت 
بالفعل والتي قد تؤثر على انتشار االضطراب في املنطقة. ال تصاب مجموعة عرقية معينة بهذا 

االضطراب بسبب خلفياتهم العرقية وحدها.
 
ً
وتشــخيصهم ســريريا  

ً
قــد يكــون عــدد األطفــال الذيــن يتــم إحالتهــم فعليــا فــي أي منطقــة،   

باالضطراب أكثر أو أقل من نسبة االنتشار لاضطراب داخل تلك املناطق. معدالت التشخيص 
الســريري ليســت هــي نفــس معــدالت االضطــراب الحقيقيــة. يوجــد فــي بعــض املناطــق عــدد قليــل 
 علــى حــاالت اضطــراب فــرط 

ً
مــن الخبــراء الطبييــن والنفســيين، وقــد يكــون املهنيــون أقــل تدريبــا

الحركة وضعف االنتباه، أو قد يكون أولياء األمور واملدارس في تلك املنطقة أقل معرفة بحالة 
اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه، أو قــد يكــون لديهــم مــوارد قليلــة إلجــراء التقييمــات 
الســريرية وعاجهــا. وبالتالــي، قــد تكــون معــدالت تشــخيص اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف 

االنتباه أقل بكثير من مستوى االنتشار الفعلي لاضطراب في تلك املنطقة. 
فــي املناطــق ذات الثــروة االقتصاديــة األكبــر، قــد تحــدث أنمــاط معاكســة لتلــك املذكــورة أعــاه.   
أي أن معدالت التشــخيص قد تتطابق مع معدالت االنتشــار أو حتى تتجاوزها. في األحياء ذات 
الدخــل املرتفــع، حيــث يتــم التركيــز علــى التفــوق األكاديمــي، قــد تكــون معــدالت التشــخيص أعلــى 
من معدالت االنتشار ألن اآلباء )واملدارس( يقومون بالضغط على األطباء لتشخيص الحاالت 
الهامشــية )أو حتــى الوهميــة( لاضطــراب والتــي ال تفــي بجميــع معاييــر وجــود اضطــراب فــرط 
الحركــة وضعــف االنتبــاه. ويمكــن أن يحــدث هــذا عندمــا يرغــب األهــل فــي الحصــول علــى أدويــة 
منشــطة و/أو أماكــن تعليميــة ألطفالهــم لتحســين أداءهــم األكاديمــي حتــى يتمكنــوا مــن التفــوق 

على األطفال اآلخرين. 
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تحديد العوامل التي تؤثر على شدة اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباهتحديد العوامل التي تؤثر على شدة اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه

قــد يظهــر األطفــال واملراهقيــن الذيــن يعانــون مــن اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه تقلبــات كبيــرة 
في شدة أعراضهم في مواقف أو أوضاع مختلفة. بشكل عام، قد تكون أعراض اضطراب فرط الحركة 

وضعف االنتباه في كثير من األحيان أسوأ في األوضاع التالية أو أثناء املهام التي تكون:

مملة أو غير مثيرة. 	

تتضمن نتائج متأخرة بشكل كبير أو ماحظات قليلة. 	

تتطلب العمل بشكل مستقل عن اآلخرين. 	

تفتقر إلى اإلشراف. 	

تتضمن مجموعات من األطفال. 	

مألوفة للغاية )وبالتالي عادة ما تكون أقل إثارة لاهتمام(. 	

 من الغرباء أو البالغين اآلخرين. 	
ً
تتضمن إشراك اآلباء بدال

 مــا يتصرفــون  	
ً
تتضمــن أوليــاء األمــور أو املشــرفين الذيــن يتحدثــون أكثــر مــن الــازم ولكنهــم نــادرا

للسيطرة على سوء السلوك.

تتطلب االنتظار. 	

تحدث في وقت متأخر من بعد الظهر أو املساء )ضعف في ضبط النفس(. 	

 كبيرة على الحركة )مثل العمل املكتبي في الفصول الدراسية(. 	
ً
تضع قيودا

كل هذه األمور تتطلب وجود وظائف تنفيذية سليمة وتنظيم ذاتي. يمكن أن تكون أعراض اضطراب 
 فــي الحــاالت التــي تنطــوي علــى عوامــل معاكســة لتلــك املوجــودة 

ً
فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه أقــل تأثيــرا

في القائمة السابقة. على وجه التحديد، قد تتضمن الحاالت األفضل أنشطة ممتعة أو مهام مشجعة 
للغايــة أو مثيــرة لاهتمــام )مثــل ألعــاب الفيديــو(، والكثيــر مــن الحركــة )علــى ســبيل املثــال: صالــة األلعــاب 
الرياضية، ساحة اللعب، الرياضة(، املكافآت املتكررة والنتائج السريعة، املناطق الخاضعة لإلشراف 
 من العمل بشكل مستقل، التعامل مع شخص 

ً
الشديد، عمل األطفال في فرق صغيرة مع نظرائهم بدال

واحد ناضج، استخدام مجاالت جديدة يتحدث فيها املشرفون لفترة وجيزة ويدعمون تعليمات العمل 
.
ً
 أو معدوما

ً
بالنتائج، بحيث يكون ضغط انتظار النتائج ضئيا
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الفصل الثالث

أسباب اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه

ُيعــرف اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه باضطــراب النمــو العصبــي. ترجــع أســبابه الرئيســية إلــى 
عوامل وراثية وعصبية أكثر من رجوعها إلى عوامل اجتماعية.

علم الوراثة

 اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه هو اضطراب ذو جانب وراثي واضح. على سبيل املثال: إذا تم 
تشخيص األب بهذا االضطراب، فإن أطفاله سيكونون أكثر عرضة لإلصابة باالضطراب بما يتراوح من 
 باضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه، 

ً
6 - 8 مرات )بنسبة من 35 – 54 %(. إذا كان الطفل مصابا

يكــون االحتمــال البيولوجــي إلصابــة أخيــه أو أختــه أكثــر بمــا يتــراوح مــن 5-3 مــرات )بنســبة مــن 25 – 35 
.)%

بينما يكون االحتمال البيولوجي لإلصابة )من جهة األم( باضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه أكثر 
بمــا يتــراوح مــن 3 - 4 مــرات، ويكــون االحتمــال البيولوجــي لإلصابــة ) مــن جهــة األب( أكثــر بمــا يتــراوح مــن 5 
- 6 مــرات. وإذا أصيــب واحــد مــن تــوأم متماثــل باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه، فســيكون 
 بنفــس االضطــراب بمــا يتــراوح مــن 75 – 90٪ مــن الحــاالت. تظهــر هــذه اإلحصــاءات 

ً
توأمــه اآلخــر مصابــا

بوضوح الطبيعة الوراثية الضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه.

تتراوح الدرجة التي تســهم فيها االختافات الفردية في الجينات بين األشــخاص باالختافات الفردية في 
أعــراض اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه بيــن 65 – %80. وبعبــارة أخــرى، فــإن مــا يصــل إلــى 
%80 مــن االختافــات بيــن األشــخاص فــي درجــة أعــراض اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه ناتجــة 

عن اختافات في التركيب الجيني لكل شخص.

هــذه النســبة أعلــى مــن املســاهمة الوراثيــة فــي ســمات املــزاج والشــخصية وظهــور االكتئــاب والقلــق 
والســلوك املعــادي للمجتمــع وحتــى الــذكاء. وهــي أقــل فقــط مــن املســاهمة الوراثيــة فــي التبايــن بيــن النــاس 
 قــد يتســبب فــي اضطــراب فــرط 

ً
 إلــى أن مــا يتــراوح مــن 44-25 جينــا

ً
فــي أطوالهــم. وتشــير األبحــاث حاليــا

الحركــة وضعــف االنتبــاه. هــذه الجينــات ال تختلــف عــن تلــك التــي تظهــر فــي النــاس العادييــن. لذلــك ال 
يرتبط أي جين محدد أو جين مر�سي باإلصابة باضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه كما هو موضح 

في اضطراب "تاي ساكس" Tay-Sachs أو غيره من االضطرابات العصبية الشديدة. 
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ويظهر لنا مشاركة نسخ مختلفة من الجينات التي تظهر لدى األشخاص العاديين في حدوث اضطراب 
فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه. علــى ســبيل املثــال: قــد يكــون لــدى األطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطــراب 
 مــا ُيعــرف باســم 

ً
 بالطفــل العــادي وغالبــا

ً
فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه نســخة أطــول مــن الجيــن مقارنــة

."Tandem repeats" التكرار الترادفي

على ســبيل املثال: قد يكون لدى األطفال العاديين أربع أو خمس نســخ من الجين، بينما قد يكون لدى 
األطفــال املصابيــن باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه ســبع نســخ أو أكثــر، ممــا يــؤدي إلــى ظهــور 
نسخة أطول من هذا الجين. تسمى هذه االختافات في طول الجينات )تعدد األشكال(. تؤدي النسخة 
املختلفــة مــن الجيــن فــي حــاالت اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه إلــى ظهــور بروتينــات مختلفــة 
ومــواد كيميائيــة أخــرى وتــؤدي إلــى تغييــرات هيكليــة مختلفــة فــي الدمــاغ. وهــذه االختافــات تجعــل أداء 

 بدرجة كافية إلنشاء اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه.
ً
 - أحيانا

ً
الدماغ مختلفا

 أو أكثــر( يجــب أن تكــون موجــودة 
ً
، هــذا التفســير ال يعنــي أن جميــع الجينــات الخطــرة )25 جينــا

ً
أيضــا

إلحــداث هــذا االضطــراب، قــد تتســبب مجموعــة فرعيــة فقــط بذلــك. وهــذا يعنــي أن حــاالت اضطــراب 
فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه ســتختلف بحســب الجينــات التــي ســتؤدي إلــى ظهــور االضطــراب عنــد فرد 
 أن ظهــور االضطــراب لــدى شــخص يتطلــب وجــود مــا يتــراوح مــن 8-5 جينــات فقــط 

ً
معيــن. لنفــرض مثــا

مــن بيــن تلــك املجموعــة املذكــورة. لكــن الفكــرة تكمــن فــي معرفــة أي مجموعــة فرعيــة مــن تلــك املجموعــة 
ســتعمل علــى ظهــور اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه، حيــث قــد تختلــف مجموعــة الجينــات 
الخطرة املسببة الضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه عن الجينات التي تسببت في حالة أخرى من 

االضطراب. 

 أن ظهور حاالت بأعراض مماثلة لهذا االضطراب قد تكون نتيجة 
ً
تعني هذه العشوائية الوراثية أيضا

لجينــات مختلفــة. هــذه االختافــات يمكــن أن تــؤدي إمــا إلــى اختافــات طفيفــة أو حتــى مهمــة فــي طبيعــة 
(، وهــو ضمــن احتماليــة 

ً
، والبعــض اآلخــر أكثــر تشــتتا

ً
اضطــراب فــرد معيــن )بعــض األفــراد أكثــر اندفاعــا

التعــرض لاضطرابــات األخــرى )مثــل االكتئــاب، واضطرابــات التعلــم، والتدخيــن، أو أي ســوء تصــرف 
آخــر(، وظهــور عواقــب مختلفــة لاضطــراب )مشــاكل فــي القيــادة، الســلوك اإلجرامــي(، وحتــى االســتجابة 

ملختلف األدوية أو غيرها من العاجات. 

يســاعدنا فهــم الجينــات الخاصــة باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه علــى فهــم ســبب احتمــال 
ارتبــاط اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه ببعــض االضطرابــات النفســية األخــرى التــي تتقاســم 
الجينــات الكامنــة أو املتشــابهة. علــى ســبيل املثــال: ُعِثــر علــى بعــض الجينــات الخطــرة املســببة الضطــراب 
طيــف  واضطرابــات   ،  )Dyslexia( القــراءة  بعــض اضطرابــات  فــي  االنتبــاه  الحركــة وضعــف  فــرط 
التوحد)ASD(، واالضطراب الثنائي القطب) Bipolar(، في حين تشترك الجينات األخرى مع اضطراب 
التحدي املعارض )ODD(، واضطراب املســلك) Conduct disorder(، وحتى إدمان النيكوتين وإدمان 

الكحول. 
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 ألن اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه هــو اضطــراب يقــع علــى طــول سلســلة متصلــة، وألنــه 
ً
نظــرا

وراثــي، يمكــن للمــرء أن يــرى عامــات النمــط الظاهــري الضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه داخــل 
عائلــة تحمــل الشــكل الوراثــي لاضطــراب. وهــذا يعنــي أن الوالديــن واألشــقاء املصابــون باضطــراب فــرط 
 مــن أعــراض أو 

ً
الحركــة وضعــف االنتبــاه قــد يكونــون أكثــر عرضــة إلظهــار بعــض األشــكال األكثــر اعتــداال

ســمات االضطــراب حتــى لــو لــم يســتوفوا جميــع متطلبــات التشــخيص. ]ماحظــة: ينطبــق ال�ســيء نفســه 
 بشــدة[. علــى الرغــم مــن أن معظــم حــاالت 

ً
 وراثيــا

ً
علــى اضطرابــات طيــف التوحــد، والتــي تتأثــر أيضــا

اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه تكــون وراثيــة وتنطــوي علــى وجــود جينــات تســهم فــي حــدوث 
اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه مــن األب إلــى الطفــل، يمكــن أن تنشــأ حــاالت جديــدة مــن 
اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه فــي األســرة بســبب الطفــرات الوراثيــة فــي جينــات االضطــراب 
الخطــرة التــي تكــون ضمــن البويضــة أو الحيوانــات املنويــة. تنتقــل هــذه الطفــرات إلــى األطفــال ممــا يخلــق 
 من خطر اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه في األسرة على الرغم من أن الوالدين ال 

ً
 جديدا

ً
خطا

يعانون من أي اضطراب أو أي عامل خطر مرتفع.

علم األعصاب

مئات من الدراســات البحثية التي تســتخدم مجموعة متنوعة من الطرق لقياس بنية الدماغ، واألداء 
تدعــم اآلن االســتنتاج القائــل بــأن اضطــراب فــرط الحركــة  )الشــبكات(  والنمــو والترابــط  الوظيفــي، 
وضعــف االنتبــاه هــو اضطــراب ناتــج عــن األعصــاب إلــى حــد كبيــر، حيــث تــم ربــط مــا ال يقــل عــن خمــس أو 
ســت مناطــق فــي الدمــاغ باالضطــراب: قشــرة الفــص الجبهــي، والقشــرة الحزاميــة األماميــة )بمنتصــف 
فصــوص الفــص الجبهــي(، والقســم األمامــي مــن الجســم الثفنــي، الجســم املخطــط، واملخيــخ. وال تــزال 
هنــاك شــكوك حــول مــا إذا كان املهــاد مــن ضمنهــا. وممــا يثيــر االهتمــام أن الدالئــل تشــير إلــى أن الجانــب 
 فــي تكويــن اضطــراب فــرط 

ً
األيمــن مــن الدمــاغ فــي بعــض أو معظــم هــذه املناطــق قــد يكــون أكثــر انخراطــا

الحركة وضعف االنتباه من الجانب األيسر. لكن يبدو أن جانبي هذه املناطق متورطين في االضطراب 
بشكل عام. 

، تكــون أدمغــة األطفــال واملراهقيــن الذيــن يعانــون مــن اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه 
ً
عامــة

أصغــر بنحــو  3 – %10 علــى مســتوى العالــم فــي املــادة الرماديــة )املــادة املوجــودة علــى الطبقــة الخارجيــة 
مــن الدمــاغ(. لكــن يبــدو أن مناطــق الدمــاغ الخمــس املحــددة أعــاه كانــت أصغــر بحوالــي %30-15 مــن 

املعتاد بالنسبة لكل سن.
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وجــدت األبحــاث التنمويــة أن الدمــاغ قــد تأخــر 
ملــدة مــن عاميــن إلــى ثاثــة أعــوام عــن التطــور 
الفــص  وخاصــة  املناطــق،  هــذه  فــي  املفتــرض 
الجبهــي، وكان نشــاطه أقــل فــي حــاالت املقارنــة 
املعتــادة بنســبة مــن %30-10. فــي اآلونــة األخيــرة، 
كشــفت طــرق التصويــر العصبــي الدقيقــة عــن 
فــي الشــبكات العصبيــة تحــت  عيــوب مجهريــة 
التــي تربــط مناطــق  )املــادة البيضــاء(  القشــرية 
الدمــاغ ببعضهــا البعــض. هــذه األســاليب تجعــل 
حالــة قصــور النضــج فــي اضطــراب فــرط الحركــة 
 عبــر رؤيــة الترابــط 

ً
وضعــف االنتبــاه أكثــر وضوحــا

 
ً
)الشبكات( في هذه الهياكل أكثر مما كان واضحا
فــي دراســات املــادة الرماديــة الســطحية فقــط. 
وعلــى الرغــم مــن أن حجــم الدمــاغ بأكملــه قــد 
يصبــح فــي النهايــة أقــرب إلــى املعــدل الطبيعــي مــع 
التقــدم فــي العمــر، فمــن املرجــح أن يظــل اتصــال 
بالنســبة   

ً
ناقصــا وعملهــا  العصبيــة  الشــبكات 

للعديــد مــن الحــاالت حتــى مرحلــة البلــوغ، ولكــن 
ليس في جميع الحاالت. وال شك في أن اضطراب 
فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه ذو منشــأ عصبــي، 
وبالتالــي يجــب تصنيفــه علــى أنــه اضطــراب نمــو 

عصبي.  

ا، يمكنــك اآلن فهــم ســبب تصنيــف اضطــراب 
ً
إذ

خانــة  تحــت  االنتبــاه  وضعــف  الحركــة  فــرط 
األسباب الوراثية والعصبية. الجينات املشاركة 
فــي التســبب فــي اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف 
االنتبــاه هــي جينــات تبنــي وتديــر مناطــق وشــبكات 
وإصــدارات  النمــو،  أثنــاء  الدمــاغ  فــي  معينــة 
الجينــات املشــاركة فــي اضطــراب فــرط الحركــة 
مقارنتهــا  عنــد  تختلــف  التــي  االنتبــاه  وضعــف 
باألشــخاص العاديين تؤدي إلى اختافات وحتى 

أوجه قصور في هذه الهياكل وأدائها.
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 في كثير من الحاالت.
ً
 عصبيا

ً
يعتبر اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه اضطرابا

 مــن مصــادر أخــرى. يمكــن أن تتداخــل معظــم هــذه الحــاالت أو العوامــل مــع 
ً
لكنــه يمكــن أن ينشــأ أيضــا

نمــو املــخ وعملــه، خاصــة فــي مناطــق الدمــاغ املرتبطــة باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه. علــى 
سبيل املثال: من املعروف اآلن أنه عندما تدخن األم التبغ أو تشرب الكحوليات أكثر من كمية معينة 
أثنــاء فتــرة الحمــل، فإنهــا تزيــد مــن خطــر إصابــة الجنيــن باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه مــن 

2-3 مرات مقارنة باملخاطر املعتادة.

هــذا الخطــر املتزايــد مــن املحتمــل أن يكــون نتيجــة للتأثيــر الســام لهــذه املــواد علــى نمــو الدمــاغ. مضاعفــات 
الحمل األخرى قد تفعل ال�سيء نفسه وتغير نمو الدماغ بشكل غير طبيعي.

قد تشمل هذه املضاعفات حاالت مثل العدوى التي تتعرض لها األم أثناء الحمل، ومضاعفات الوالدة 
مثل والدة الطفل قبل األوان بشكل كبير، ودرجة الضغط الشديد الذي تعرضت له األم أثناء الحمل، 
ومعــدل تعاطــي األدويــة األخــرى إلــى جانــب التبــغ والكحــول أثنــاء الحمــل، وعوامــل أخــرى. قــد تكــون نســبة 
أقــل مــن حــاالت اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه ناتجــة عــن إصابــات فــي الدمــاغ بعــد والدة 
الطفــل، بســبب أمــراض أو صدمــة فــي الدمــاغ أو أورام أو ســكتة دماغيــة أو حتــى تســمم، مثــل التعــرض 

للرصاص أو املبيدات الحشرية.

فــي اآلونــة األخيــرة، أظهــرت بعــض األبحــاث أن عوامــل الخطــر البيئيــة هــذه يمكــن أن تتفاعــل مــع الجينــات 
 فتزيــد مــن خطــر 

ً
الخطــرة املســببة الضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه التــي تمــت مناقشــتها ســابقا

إصابــة الطفــل باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه. وقــد تــم توضيــح هــذا األمــر عبــر الرســم البيانــي 
أدناه.

 من أكثر الجينات الخطرة املسببة الضطراب 
ً
على سبيل املثال: إذا نقلت إحدى النساء الحوامل واحدا

فرط الحركة وضعف االنتباه إلى طفلها وكانت تدخن خال الحمل، فإن خطر اإلصابة بفرط الحركة 
وضعــف االنتبــاه فــي طفلهــا يتضاعــف مــن ضعفيــن إلــى ثاثــة أضعــاف أكثــر ممــا كان يمكــن أن يحــدث مــن 
وجــود الجيــن الخطــر وحــده أو تدخيــن األم وحــده )دليــل علــى وجــود جيــن خطــر عبــر التفاعــل البيئــي(. 
باختصــار، مــن املحتمــل أن حوالــي مــن %70-60 مــن حــاالت اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه 

ناتجة عن الوراثة أو العوامل الوراثية. 

 على 
ً
 بســبب مضاعفات الحمل التي قد تؤثر ســلبا

ً
كما تنشــأ نســبة من %25-20 من تلك الحاالت أيضا

نمــو املــخ أو التــي تتفاعــل مــع الجينــات الخطــرة املســببة الضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه. كذلــك 
تنشأ نسبة  من 5 – %20 املتبقية من إصابات في الدماغ بعد الوالدة.
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أسباب اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه

الحظ هنا أنه ال يوجد دليل دامغ يشير إلى أن العوامل االجتماعية، مثل األبوة أو البيئة التعليمية، قد 
فاألدلــة املوجــودة التــي تســتخدم مثــل تلــك  تتســبب فــي اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه. 
التفســيرات أصبحــت اآلن ضعيفــة لدرجــة أنــه ال يوجــد عالــم مرمــوق يعمــل فــي هــذا املجــال ويمنحهــا أي 
مصداقيــة. هــذا ال يعنــي أن العوامــل االجتماعيــة غيــر مهمــة، لكنهــا ليســت العامــل األول املفســر لحــدوث 

اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه.

وال تــزال العوامــل االجتماعيــة مهمــة فــي تحديــد مــدى القصــور لــدى الشــخص املصــاب باالضطــراب هــذا 
 في تحديد مدى قابلية الطفل لإلصابة 

ً
 مهما

ً
في مواقف محددة، كما تمارس العوامل االجتماعية تأثيرا

واضطــراب   )ODD( املعــادي  والســلوك  واالكتئــاب،  القلــق  )مثــل  األخــرى  النفســية  باالضطرابــات 
املســلك)Conduct disorder( ومــا إلــى ذلــك(. باإلضافــة إلــى ذلــك، تحــدد العوامــل البيئيــة االجتماعيــة 
مدى حصول األطفال على الرعاية الازمة لعاج اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه ونوعية تلك 

الرعاية، بما في ذلك بيئة املدرسة.
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مخاطر ما قبل الوالدة ومخاطر الوالدة المبكرة

 عاقــة املــواد الغذائيــة مثــل الســكر أو املــواد الحافظــة الغذائيــة واملــواد 
ً
اســتبعدت األبحــاث مؤخــرا

املضافــة بظهــور اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه. قــد يكــون بعــض األطفــال حساســين لألطعمة 
امللونة بشكل كاٍف إلحداث أعراض اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه أو تفاقمها بشكل معتدل، 
 مــا يكــون تأثيرهــا فــي األطفــال فــي ســن مــا قبــل 

ً
ولكــن هــذه اآلثــار غيــر موجــودة فــي كثيــر مــن األطفــال وغالبــا

املدرسة، وليس في سن املراهقة أو البلوغ. 

لــم يتــم العثــور علــى أي عاقــة ملضــادات األكســدة باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه، وبالتالــي 
فــإن تنــاول املكمــات الغذائيــة التــي تزيــد مــن وجودهــا فــي الجســم ال يســاعد فــي حــاالت األطفــال املصابيــن 
باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه. أظهــرت بعــض الدراســات التــي أجريــت علــى األطفــال الذيــن 
يعانــون مــن اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه وجــود نقــص فــي الحديــد، ولكــن هــذه النتيجــة غيــر 
موثقة عبر الدراسات، وليس ملكمات الحديد أي فائدة في التعامل مع هذا االضطراب في هذه الحالة. 

كمــا أن اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه ال ينشــأ مــن مشــاهدة التلفزيــون بشــكل مفــرط، أو 
اســتخدام أجهــزة الكمبيوتــر بشــكل متكــرر أو لعــب ألعــاب الفيديــو. علــى الرغــم مــن أن درجــة مشــاهدة 
التلفاز في سنوات ما قبل املدرسة كانت مرتبطة بدرجة بسيطة بحالة عدم االنتباه في بعض الدراسات؛ 

 في تأكيد تلك النتيجة. كما أن اتجاه السبب غير واضح. 
ً
بينما فشلت دراسات أخرى تماما
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األطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه يفضلــون مشــاهدة التلفــاز أكثر من 
األطفال العاديين، لذلك قد يؤدي اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه إلى زيادة مشــاهدة التلفاز. 
ومــن املؤكــد أن هــذا االضطــراب يرتبــط بزيــادة اســتخدام اإلنترنــت أو ألعــاب الفيديــو، لكــن غيــر صحيــح 
أنــه يســبب اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه، بــل إن هــذا االضطــراب ييهــئ األطفــال الســتخدام 

الوسائط اإللكترونية بشكل مفرط.

علــى ســبيل املثــال: يفضــل األطفــال )الذيــن يتمتعــون بقــدرة محــدودة علــى التركيــز( لعبــة فيديــو مثيــرة 
مــن التمريــن،   

ً
مــن القــراءة للمتعــة، كمــا أنهــم يفضلــون مشــاهدة التلفــاز بــدال  

ً
ســريعة الحركــة بــدال

ويفضلــون اســتخدام اإلنترنــت أو وســائل التواصــل االجتماعــي علــى هواتفهــم الذكيــة للتواصــل مــع 
 من التفاعل مع أقرانهم في الحي أو املدرسة.

ً
اآلخرين، حتى مع الغرباء، بدال

وكما ترون في الفصول الســابقة، فإن اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه هو اضطراب عصبي في 
االنتباه، وضبط النفس، وفي الوظائف التنفيذية، وينشأ إلى حد كبير من أصول عصبية وجينية.
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الفصل الرابع

 مبادئ للتعامل مع قصور الوظائف التنفيذية في اضطراب 
فرط الحركة وضعف االنتباه

يعانــي األطفــال واملراهقيــن املصابــون باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه مــن عجــز خطيــر فــي 
الوظائف التنفيذية والتنظيم الذاتي.

وللتعامــل مــع هــذا العجــز أو القصــور، هنــاك عــدة مبــادئ أساســية مهمــة يجــب وضعهــا فــي االعتبــار عنــد 
اختيــار تدخــات محــددة للمشــاكل التعليميــة لألطفــال واملراهقيــن املصابيــن باضطــراب فــرط الحركــة 

وضعف االنتباه.

فيمــا يلــي املبــادئ التــي تكمــن وراء اإلدارة الفاعلــة لقصــور الوظائــف التنفيذيــة املرتبطــة بفــرط الحركــة 
وضعف االنتباه في املدارس:

استخراج أو تجسيد املعلومات 	
تجسيد الفجوات الزمنية أو التخلص منها 	
استخراج أو تجسيد الدوافع   	
الوظائف التنفيذية والتنظيم الذاتي: الطرق الخمسة لتغيير الوظائف التنفيذية 	
 لحل املشكات 	

ً
ضع دليا

التدخل عند نقطة األداء في السياق الطبيعي 	
التعامل مع اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه وحالة قصور الوظائف التنفيذية كحالة  	

مزمنة.
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استخراج أو تجسيد المعلومات

 )مثل الذاكرة العاملة( ضعيفة أو 
ً
إذا كانت عملية تنظيم السلوك عن طريق املعلومات املمثلة داخليا

متأخــرة فــي األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه وقصــور الوظائــف 
التنفيذية، فستتم مساعدة هؤالء الطاب على أفضل وجه من خال "عملية التجسيد واالستخراج". 

ستكون هناك حاجة إلى تقديم تمثيل فعلي لتلك املعلومات عند نقطة األداء.

بمــا أن املعلومــات الســرية أو الخاصــة مصــدر ضعيــف للتحكــم فــي التحفيــز، فــإن جعــل هــذه املعلومــات 
علنيــة وعامــة قــد يســاعد فــي تعزيــز التحكــم فــي الســلوك. اجعــل املعلومــات ملموســة وضــع املعلومــات 

 بالطريقة التي كانت خال مراحل تطوره النمائي السابقة.
ً
املمثلة خارج الطفل تماما

كل مــا هــو داخــل محتــوى عقولنــا بــدأ كمعلومــات خارجيــة. يبــدو أن األشــكال الداخليــة للمعلومــات التــي 
ينتجهــا النظــام التنفيــذي، إذا تــم إنشــاؤها، تكــون ضعيفــة بشــكل غيــر عــادي فــي قدرتهــا علــى التحكــم فــي 
الســلوك والحفــاظ عليــه اتجــاه املســتقبل عنــد أولئــك الذيــن يعانــون مــن قصــور الوظائــف التنفيذيــة. 
يظل هذا السلوك إلى حد كبير تحت سيطرة الجوانب البارزة للسياق املباشر. لذلك؛ اجعل املعلومات 

تظهر على السطح مرة أخرى.

إن حــل هــذه املشــكلة املتمثلــة فــي عــدم القــدرة علــى االحتفــاظ باملعلومــات الذهنيــة فــي حالــة اضطــراب 
فرط الحركة وضعف االنتباه ال يتمثل في اإللحاح على املصابين بهذا االضطراب ملحاولة بذل جهد أكبر 
 مــن ذلــك، يكمــن الحــل فــي توفيــر إرشــادات ماديــة فوريــة وملموســة 

ً
أو تذكــر مــا يفتــرض بهــم فعلــه. بــدال

مماثلــة لإلرشــادات الضمنيــة املقدمــة التــي أظهــرت عــدم فاعليتهــا. بمعنــى، أنــه علــى املختصيــن الذيــن 
يعالجــون املصابيــن بقصــور فــي الوظائــف التنفيذيــة التغلــب علــى تحديــات البيئــة ضمــن لعبتهــا الخاصــة 

من خال اإلرشادات.
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كذلك يجب تقليل مصادر عوامل التشتيت عالية الجاذبية التي قد تخرب أو تشوه أو تعطل املعلومات 
ويجــب أن تحــل محلهــا اإلشــارات،  واملوجهــة نحــو املهــام والســلوك كلمــا أمكــن ذلــك.   

ً
املمثلــة عقليــا

والحــركات واألشــكال األخــرى مــن املعلومــات التــي تكــون بــارزة وجذابــة، ولكنهــا مرتبطــة بشــكل مباشــر 
 ال يتجــزأ منهــا. مثــل هــذه املعلومــات الناتجــة عــن االســتخراج تعمــل 

ً
باملهمــة املــراد إنجازهــا أو تشــكل جــزءا

على مساعدة الفرد على فعل ما يعرفه.

إذا كانت القواعد الفاعلة خال األنشطة التعليمية غير قادرة على التحكم في سلوك الطفل، فيجب 
، يمكــن التوضيــح عنهــا عبــر نشــر 

ً
أن يتــم اســتنباط القواعــد املناســبة عبــر االســتخراج والتجســيد مثــا

إشارات حول البيئة املدرسية وقواعدها بحيث يمكن للطالب في كثير من األحيان الرجوع إليها. تحفيز 
الطالــب علــى التعبيــر عــن تلــك القواعــد بنفســه وبصــوت عــاٍل قبــل وأثنــاء أداء العمــل الفــردي قــد يكــون 
 تســجيل هــذه القواعــد علــى مســجل رقمــي يســتمع إليــه الطالــب عبــر ســماعة 

ً
. يمكــن أيضــا

ً
 أيضــا

ً
مفيــدا

أذن أثناء العمل. 

تجسيد الفجوات الزمنية أو التخلص منها

يعتبر تنظيم سلوك الفرد خال الوقت املحدد وخال املهمة أحد أهم املعيقات التي يسببها اضطراب 
فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه. يســبب القصــور فــي الوظائــف التنفيذيــة مشــاكل فــي تخطيــط الســلوك 

وفترة حدوثه والتقيد باملواعيد، بحيث يكون هناك قصر نظر بالنسبة للرؤية املكانية للوقت.

م فيه سلوك الفرد أكثر من املعتاد من خال أحداث قريبة من الوقت 
َ
فهي تحدث قصر نظر زمني ُيحك

 مــن املعلومــات الداخليــة التــي تتعلــق بأحــداث مســتقبلية 
ً
الحالــي أو داخلــه وضمــن ســياق فــوري بــدال

طويلة املدى.

يســاعد هــذا األمــر فــي تفســير القــرارات التــي يتخذهــا الطــاب املصابــون بقصــور فــي الوظائــف التنفيذيــة، 
رؤيتهــم لألمــور تبــدو قاصــرة بالنســبة لآلخريــن مــن حولهــم. فاهتمامهــم باألحــداث املســتقبلية ال يــكاد 
يذكر، وبالتالي يوجه الكثير من سلوك الفرد إلى تعظيم املكافآت الفورية والهرب من املصاعب الحالية 

أو الظروف املعاكسة دون االهتمام بالعواقب املتأخرة لتلك اإلجراءات.
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 من 
ً
يمكن مساعدة من يعانون من قصور في الوظائف التنفيذية عن طريق جعل الوقت أكثر وضوحا

الخــارج، عــن طريــق تقليــل أو القضــاء علــى الفجــوات فــي الزمــن بيــن مكونــات الطــوارئ الســلوكية )حادثــة 
 املســاعدة فــي ســد هــذه الفجــوات الزمنيــة 

ً
- اســتجابة - نتيجــة(. يمكــن ملقدمــي الرعايــة وغيرهــم أيضــا

املتعلقة باألحداث املستقبلية.

هنــاك حــل آخــر يتمثــل فــي تقليــل أو إزالــة العناصــر املرتبطــة باملشــاكل ذات الصلــة باملهمــة عندمــا يكــون 
 مــن إخبــار الطفــل بأنــه يجب تنفيذ 

ً
. حيــث يجــب أن تكــون العناصــر متجــاورة متناســقة. بــدال

ً
ذلــك ممكنــا

مشروع على مدار األيام القليلة املقبلة أو األسبوع أو الشهر املقبل، ساعده في القيام بخطوة واحدة في 
اليوم للوصول نحو هذا الهدف النهائي بحيث يكون )عند املوعد النهائي( قد أنجز العمل ولكن بسهولة 

وعلى فترات عمل يومية محددة تمتاز بنتائج فورية وحوافز يومية للقيام بذلك.

استخراج وتجسيد الدوافع

 وجود عجز 
ً
تفترض نظرية الوظائف التنفيذية الخاصة باضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه أيضا

فــي أشــكال الدوافــع الداخليــة الازمــة لدفــع الســلوك املوجــه نحــو األهــداف. وإن االعتــراض الدائــم علــى 
 لتصحيــح 

ً
افتقــار هــؤالء األطفــال إلــى الحافــز أو قــوة اإلرادة أو االنضبــاط الذاتــي )الكســل( لــن يكــون كافيــا

 
ً
املشــكلة. وإن التراجــع عــن مســاعدتهم فــي الســير ضمــن التيــار الطبيعــي لألمــور -كطريقــة لتعليمهــم درســا

يصحح سلوكهم-ما هو إال وصفة لكارثة. 

 مــن ذلــك، يجــب ترتيــب وســائل مصطنعــة إلنشــاء مصــادر خارجيــة للتحفيــز عنــد األداء فــي الســياق 
ً
بــدال

 فيــه. علــى ســبيل املثــال: قــد تكــون هنــاك حاجــة إلــى توفيــر 
ً
الــذي يكــون فيــه العمــل أو الســلوك مرغوبــا

مكافــآت رمزيــة، مثــل األنظمــة الرمزيــة، خــال أداء املهمــة أو أي ســلوك موجــه نحــو الهــدف عندمــا تكــون 
العواقب الفورية قليلة أو معدومة ضمن هذا األداء.

 وتصبــح برامــج املكافــآت الرمزيــة للشــخص املصــاب بمتازمــة فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه املرتبطــة 
، ممــا يســمح لهــم 

ً
بالقصــور الوظيفــي بمثابــة األجهــزة التعويضيــة التــي يســتخدمها املعاقــون جســديا

بــاألداء بشــكل أكثــر فاعليــة فــي بعــض املهــام التــي ســيواجهون بهــا صعوبــة كبيــرة. إن العجــز التحفيــزي 
الناجــم عــن عجــز قصــور الوظائــف التنفيذيــة يجعــل مثــل هــذه املكافــآت الرمزيــة عامــل تحفيــز خارجــي 

ملعظم األطفال الذين يعانون من ذلك القصور.
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أســاليب تعديــل الســلوك مناســبة بشــكل خــاص لتحقيــق هــذه الغايــات. يمكــن تطبيــق العديــد مــن 
التقنيــات لهــذا النــوع مــن العــاج علــى األطفــال الذيــن يعانــون مــن قصــور الوظائــف التنفيذيــة املرتبطــة 

، من املهم أن ندرك أن:
ً
باضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه. لكن أوال

 ضعيفة فيما يخص محاولة بدء سلوك موجه  	
ً
أشكال التحفيز الداخلية واملولدة ذاتيا

ما نحو هدف محدد والحفاظ عليه.
 ما تكون مصطنعة( يجب ترتيبها بحسب السياق  	

ً
مصادر التحفيز الخارجية )والتي غالبا

عند نقطة األداء.
زيل الدافع الخارجي، فلن يستمر  	

ُ
هذه املكافآت يجب أن تستمر لفترات طويلة. إذا أ

السلوك بشكل أكبر وسيتراجع الفرد عن تركيزه نحو الهدف وتقل قدرته على إدامة 
اإلجراءات اتجاه املهام واألهداف.

، هناك هدفان إلدارة سلوك أي شخص:
ً
عموما

التدريب التعليمي. 	
الحفاظ على الحافز. 	

ــدرَّس املهــارة مــن خــال 
ُ
تــم تنفيــذ الهــدف األول لألفــراد الذيــن لــم يكتســبوا بعــد أي مهــارة. بمجــرد أن ت

األساليب التربوية أو غيرها من األساليب، يمكن سحب األساليب والحفاظ على السلوك املفترض عن 
طريق االتصال مع الحاالت الطبيعية. ولكن في اضطرابات قصور الوظائف التنفيذية مثل اضطراب 
فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه، فــإن القضيــة ليســت الجهــل أو عــدم معرفــة املهــارات. تتمثــل املشــكات 
هنــا فــي توقيــت املهــارة وتنفيذهــا ضمــن نقــاط األداء الرئيســية ومــع الدافــع الذاتــي الــازم للحفــاظ علــى 
األداء. حيث يمكن أن توفر العاجات السلوكية املساعدة التحفيزية أو املستمرة الازمة. ولكن ستؤدي 
إزالــة الدوافــع الخارجيــة بعــد التحســن فــي أداء املهمــة إلــى فقــدان الدافــع والعــودة إلــى الحالــة األساســية 

للتحفيز الذاتي املحدود وعدم القدرة على دعم التقدم تجاه األهداف.

الوظائف التنفيذية والتنظيم الذاتي: الطرق الخمسة لتغيير 
حالة الوظيفة التنفيذية

مــن خــال املســاواة بيــن الوظائــف التنفيذيــة والتنظيــم الذاتــي، ومــن خــال عــرض التنظيــم الذاتــي 
لانفعاالت كما وصفها "غروس" على أنها شكل محدد لعملية تنظيم ذاتي أكثر عمومية، توضح نظرية 
قصور الوظائف التنفيذية في اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه خمسة مسارات على األقل من 

خالها يمكن للوظيفة التنفيذية/ التنظيم الذاتي التأثير على األنشطة املوجهة لألهداف:

اختيــار املوقــف، وتعديــل املوقــف، والتحكــم / إعــادة توجيــه االهتمــام، وإعــادة التقييــم، وتعديــل / كبــت 
فــي محاولــة ملســاعدة الطــاب علــى إعــادة التأهيــل أو علــى األقــل التعويــض عــن قصــور  االســتجابة. 
 يمكن لألطباء من خالها السعي 

ً
الوظائف التنفيذية الخاصة بهم، توفر هذه املسارات الخمسة فرصا

للتغلب على هذا القصور. على الرغم من إمكانية الوصول إلى هذا الهدف من خال العمل املباشر مع 
ــل دعمــه بشــكل كبيــر عبــر تقديــم النصــح ملقدمــي الرعايــة ملســاعدة الفــرد فــي هــذه  الطالــب، إال أنــه ُيفضَّ
 ليائم متجه تعديل وضع التنظيم 

ً
املسارات الخمسة. تعديل "نقطة األداء" كما سيتم مناقشته الحقا

الذاتي. 
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قــد تكــون العاجــات الســلوكية املعرفيــة املختلفــة مفيــدة فــي مســار إعــادة التقييــم. النقطــة املهمــة هنــا 
ليســت تحديد جميع الطرق املمكنة التي يمكن من خالها اســتخدام هذه املســارات الخمســة للتحكم 
الذاتي لتحسين الوظائف التنفيذية لدى أولئك الذين يعانون من قصور فيها، ولكن على املعلمين أن 
يدركوا أن هذه املسارات موجودة وجاهزة للتطبيق. ترتبط فكرة القصور التحفيزي املصاحبة لقصور 
الوظائــف التنفيذيــة ضمــن اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه بالقــوة التنظيميــة الذاتيــة والجهد 

)قوة اإلرادة( املرتبط بأنشطة التنظيم الذاتي. 

وللحقيقــة توجــد العديــد مــن املؤلفــات حــول هــذا املوضــوع والتــي تــم تجاهلهــا مــن قبــل علمــاء النفــس 
 عليهــا بالنظــر إلــى أن هــذه 

ً
 مباشــرا

ً
العصبــي الذيــن يدرســون الوظائــف التنفيذيــة، ومــع ذلــك فــإن لــه تأثيــرا

الوظيفة جزء من التنظيم الذاتي.

والتخطيــط،  والتثبيــط،  )الذاكــرة العاملــة،  تشــير األبحــاث إلــى أن كل تطبيــق للوظائــف التنفيذيــة 
، بحيــث يــؤدي 

ً
والتفكيــر، وحــل املشــكات، ومــا إلــى ذلــك( يســتنزف مجموعــة املــوارد املحــدودة مؤقتــا

االســتخدام املطــول للوظائــف التنفيذيــة إلــى اســتنزاف مجموعــة الجهــد املتوفــرة إلــى حــد كبيــر. يمكــن أن 
ينتج عن ذلك أن يصبح الطاب أقل قدرة على التنظيم الذاتي في املواقف الاحقة أو الفترات الزمنية 
الاحقة مباشرة. وبالتالي هم أكثر عرضة ملشاكل الفشل بشكل مباشر في جهودهم ومقاومتهم للحصول 
علــى اإلرضــاء الفــوري والنتائــج املباشــرة. قــد تتفاقــم مثــل هــذه النوبــات املؤقتــة بســبب اإلجهــاد، أو 

الكحول أو تعاطي العقاقير، أو املرض، أو حتى بسبب انخفاض مستويات السكر في الدم.

 إلى العوامل التي قد تعمل على تجديد موارد املصادر بسرعة أكبر. وتشمل:
ً
تشير األبحاث أيضا

ممارسة الرياضة البدنية الروتينية. 	

االستراحة ملدة 10 دقائق بشكل دوري أثناء املواقف العصيبة املطلوب فيها تنظيم ذاتي. 	

االسترخاء أو التأمل ملدة 3 دقائق على األقل بعد هذه األنشطة. 	

 تصور املكافآت أو النتائج أثناء املشاركة في مهام تتطلب التنظيم الذاتي عند التعامل مع اضطراب  	
فرط الحركة وضعف االنتباه في املدرسة.

الترتيــب ملنــح مكافــآت صغيــرة دوريــة فــي جميــع مراحــل املهمــة فــي الحــاالت التــي تســتدعي التنظيــم  	
الذاتي.

 االنخراط في عبارات تأكيد الذات قبل أداء مثل هذه املهام وأثناءها. 	

توليد االنفعاالت اإليجابية. 	

 تناول املشروبات الغنية بالجلوكوز أثناء املهمة. 	

تشــير بعــض األبحــاث كذلــك إلــى أن الســعة الفعليــة ملجموعــة املــوارد يمكــن تعزيزهــا بممارســة التماريــن 
الرياضية الروتينية واملمارسة الروتينية للمهام التي تنطوي على التنظيم الذاتي يومًيا ملدة أسبوعين.
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وضع دليل لحل المشكالت

 ال يمكــن لألطفــال املصابيــن باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه إبقــاء تركيزهــم علــى املعلومــات أو 
معالجة املعلومات العقلية كاألطفال اآلخرين. وهذا يعني أن حل املشكات العقلية صعب عليهم.

 ملســاعدتهم؛ حاول التفكير في طرق لجعل املشــكلة أو أجزاء املشــكلة مادية بطرق مختلفة حتى يتمكن 
 لتسهيل املعلومات العقلية.

ً
الطفل من التعامل مع هذه األجزاء يدويا

على سبيل املثال: إذا كان عليهم القيام بحسابات عقلية، أحضر لهم بعض الكرات الزجاجية أو بعض 
 ملســاعدتهم علــى 

ً
ع�ســي األرقــام أو العــداد الخشــبي أو طريقــة أخــرى لحســاب املعلومــات ومعالجتهــا ماديــا

حل املشكات الرياضية. 

إذا كان لدى الطفل مقال مكتوب، فعليك تشجيعه على استخدام بطاقات الكتابة الصغيرة ) 3 × 5( 
وكتابــة فكــرة مختلفــة علــى كل بطاقــة بمجــرد أن تتبــادر األفــكار إلــى ذهنــه. دعــه يفكــر ويتعلــق باملوضــوع 
يمكــن للطفــل أخــذ  وبالتالــي،  اطلــب منهــم كتابــة الفكــرة علــى بطاقــة منفصلــة.  بطريقتــه. وكالعــادة، 

"بطاقات األفكار" هذه وإعادة تنظيمها في مقال محدد حول املوضوع.

أنــا متأكــد مــن أنــه يمكنــك التفكيــر فــي طــرق أخــرى للقيــام بذلــك لطفــل أو مراهــق مصــاب باضطراب فرط 
ــر مــا يجــب التأكيــد عليــه هنــا ليــس الطريقــة ولكــن املبــدأ: اجعــل حــل 

َّ
الحركــة وضعــف االنتبــاه. تذك

 وليس مجرد عمل عقلي.
ً
 ملموسا

ً
 يدويا

ً
املشكات عما

التدخل في نقطة األداء في البيئات الطبيعية

بحســب املبــادئ الســابقة، مــن املحتمــل أن يرفــض املعلمــون معظــم أســاليب التدخــل للطــاب املصابيــن 
بقصــور فــي الوظائــف التنفيذيــة املرتبطــة باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه والتــي ال تتضمــن 
 خــال األداء. وكمــا لوحــظ، فــإن نقطــة األداء هــي املــكان فــي البيئــة الطبيعيــة حيــث توجــد 

ً
 نشــطا

ً
تدخــا

املشــكلة، وهــي املــكان الــذي يجــب أن يحــدث فيــه التدخــل إذا كان الهــدف هــو معالجــة املشــكلة فــي نفــس 
املوقف. 
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مــن غيــر املحتمــل أن تنجــح الــدروس التــي تقــام مــرة واحــدة فــي األســبوع فــي تحســين حــال الطالــب الــذي 
يعاني من قصور في الوظيفة التنفيذية دون بذل جهود مضاعفة إلدخال ســبل مســاعدة خال نقاط 
األداء الرئيســية فــي البيئــات الطبيعيــة ملعالجــة املجــاالت الضعيفــة فــي األنشــطة التعليميــة لديــه. هــذا ال 
يعنــي أن التدريــب املكثــف أو إعــادة تدريــب الوظائــف التنفيذيــة )كمــا هــو الحــال فــي تدريــب الذاكــرة 
العاملة( قد ال يكون له بعض الفوائد القصيرة األجل. فقد ثبت أن هذه املمارسات تزيد من احتمالية 
اســتخدام الذاكــرة العاملــة وزيــادة ســعة مســاحة مــوارد التنظيــم الذاتــي لــدى األفــراد العادييــن، علــى 

.
ً
األقل مؤقتا

التعامل مع اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه وقصور 
الوظيفة التنفيذية المصاحبة له كحالة مزمنة

أظهرت االستعراضات السابقة ملسببات اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه وجود آثار عامة أكثر 
بكثير ويجب أن يكون املنهج املتبع في التعامل معها هو نفسه املتبع في التعامل مع اإلعاقات الطبية أو 
مــرض الســكري هــو حالــة مماثلــة للعديــد مــن أشــكال قصــور الوظائــف  النفســية املزمنــة األخــرى. 

التنفيذية.

 
ً
فــي وقــت التشــخيص، يجــب علــى جميــع املتواجديــن خــال التشــخيص إدراك أنــه ال يوجــد عــاج حاليــا
لهــذه الحالــة. ومــع ذلــك، يمكــن لوســائل العــاج املتعــددة أن تعمــل علــى تخفيــف األعــراض واآلثــار املترتبة 

للحالة، بما في ذلك تناول جرعات يومية من األدوية وتغيير البيئة واملهام وأنماط الحياة املختلفة.

بعد التشخيص مباشرة، يعمل الطبيب على تثقيف املريض والعائلة حول طبيعة االضطراب املزمن، 
ثــم يقــوم بتصميــم وتنفيــذ خطــة عاجيــة لهــذه الحالــة. علــى املريــض الحفــاظ علــى هــذه الخطــة لفتــرات 
طويلــة للحفــاظ علــى عمليــة تخفيــف األعــراض التــي تحققهــا العاجــات فــي البدايــة. مــن الناحيــة املثاليــة، 

فإن الخطة العاجية هذه ستقلل أو تلغي النتائج الثانوية املترتبة على ترك الحالة دون عاج.
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، يختلــف كل مريــض وكذلــك تختلــف كل حالــة مــن الحــاالت املزمنــة التــي يتــم عاجهــا. نتيجــة 
ً
وعمومــا

لذلك، من املحتمل أن تحدث اختراقات وتغييرات في األعراض بشكل دوري خال فترة العاج التي قد 
 .
ً
تتطلب إعادة التدخل أو تصميم وتنفيذ خطة عاجية معدلة أو جديدة تماما

ال ُينظر إلى التغييرات التي قد تطرأ على البيئة التي قد تساعد املصابين باالضطراب على أنها بيئة تعمل 
علــى تصحيــح التعلــم الخاطــئ الســابق أو علــى أنهــا تــؤدي إلــى تحســينات دائمــة يمكــن أن تســمح بســحب 

العاجات.

 مــن ذلــك، فــإن النظــرة األكثــر ماءمــة للعــاج النف�ســي هــي تصميــم بيئــة تعليميــة اصطناعيــة تســمح 
ً
 بــدال

للطالب بالتعامل مع هذا االضطراب وتعويضه بشكل أفضل. 

وإن التقنيــات الســلوكية وغيرهــا مــن التقنيــات املســتخدمة ملســاعدة األشــخاص الذيــن يعانــون مــن 
االنتبــاه تشــبه األطــراف  الحركــة وضعــف  فــرط  املرتبطــة باضطــراب  التنفيذيــة  الوظائــف  قصــور 
االصطناعيــة ومســاعدات الســمع والكرا�ســي املتحركــة واألطــراف الصناعيــة األخــرى التــي تقلــل مــن تأثيــر 
اإلعاقة وتسمح للفرد بمزيد من القدرة على تحقيق أداء أفضل في أنشطة حياتهم الرئيسية. توفر هذه 
الطــرق أساســات اجتماعيــة وثقافيــة إضافيــة حــول الطالــب الــذي يعانــي مــن قصــور فــي الوظائــف 

التنفيذية بحيث يكون األداء في هذه البيئة املحددة أكثر فاعلية.
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الفصل الخامس

عشر قواعد محددة للتعامل مع اضطراب فرط الحركة وضعف 
االنتباه

بناء على املبادئ املستعرضة في الفصول السابقة، فيما يخص تعريف قصور الوظائف التنفيذية 
لدى األطفال واملراهقين الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه، يمكن لنا 

استنتاج عشر قواعد واجبة االتباع عند وضع أي برنامج للتعامل مع تلك االضطرابات. وهي كاآلتي:

تكون القواعد والتعليمات املخصصة لألطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة   -1
وضعــف االنتبــاه واضحــة ومختصــرة ومقدمــة عبــر أســاليب مرئيــة وملموســة وواضحــة تفــوق 

وضوح املطلوب في التعامل مع األطفال العاديين.

تحديــد التعليمــات بشــكل واضــح، وجعــل الطفــل يكررهــا 
بصوت عاٍل، وينطقها بهدوء مع نفسه أثناء متابعة بقية 
والقيــام بعــرض مجموعــة مــن القواعــد أو  التعليمــات، 
إشارات لهذه القواعد بشكل بارز في جميع أنحاء الفصل 
الدرا�ســي )علــى ســبيل املثــال: عامــات التوقــف مــع عيــون 
وتابــع،  “توقــف،  معنــى  إليصــال  كبيــرة  وآذان  كبيــرة 
فهــي ضروريــة للتعامــل الســليم مــع األطفــال  واســتمع”( 
املصابيــن باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه. وإن 
االعتماد على تذكر الطفل للقواعد وكذلك على التنبيهات 

 ما تكون محاولة فاشلة. 
ً
اللفظية البحتة غالبا

تجسيد الوقت والفترات الزمنية بشكل حقيقي )مجسم(  -2

األطفــال املصابــون باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه هــم أقــل قــدرة علــى 
اإلحســاس والشــعور بالوقــت إلدارة ســلوكهم الحالــي وإنجــاز العمــل فــي الوقــت 
املناسب، ومع مرور الوقت، وفي الوقت املحدد. عندما تكون هناك حاجة لفترات 
زمنيــة قصيــرة بمقــدار ســاعة أو أقــل للقيــام بالعمــل، قــم بتجســيد تلــك الفتــرة 
الزمنية باستخدام ساعة أو مؤقت مطبخ أو جهاز عد أو أي وسائل خارجية أخرى 
إلظهــار مقــدار الوقــت الــذي يم�ســي وســرعة مــروره للطفــل. يمكنــك اســتخدام 
مؤقــت الســاعة الكبيــرة املوجــود علــى موقــع moc.esuoherawdda.www  لهــذا 
الغــرض. أو مــا عليــك ســوى اســتخدام مؤقــت فــرن املطبــخ الصغيــر بحيــث تضعــه 
علــى مكتــب الطفــل. أمــا فــي حالــة الفتــرات الزمنيــة األطــول، قّســم العمــل إلــى فتــرات 
أقصر باستخدام حصص عمل أصغر، واسمح للطفل بأخذ فترات راحة متكررة 

بين فترات العمل هذه.
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يجــب إظهــار العواقــب أو النتائــج للتعامــل مــع ســلوك األطفــال املصابيــن باضطــراب فــرط   -3
الحركة وضعف االنتباه بسرعة وبشكل فوري أكثر مما هو مطلوب لدى األطفال العاديين.

التأخير في العواقب يقلل بشكل كبير من فاعليتها لألطفال املصابين 
باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه. كمــا ياحــظ خــال هــذا 
الفصــل، يجــب أن يكــون التوقيــت والتطبيــق اإلســتراتيجي للعواقــب 
مــع األطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف 
 وأكثــر أهميــة بكثيــر. ولكــن هــذا األمــر ليــس 

ً
االنتبــاه أكثــر انتظامــا

 علــى 
ً
 فقــط بالنســبة للمكافــآت وحســب بــل ينطبــق أيضــا

ً
صحيحــا

العقوبــة التــي يمكــن أن تكــون خفيفــة ولكــن فاعلــة مــن خــال 
تكــون  التصــرف. وعليــه  مــا يمكــن عنــد إســاءة  بأســرع  تطبيقهــا 
ليســت  والخفيفــة،  التطبيــق،  الســريعة  هــي:  الفاعلــة  العقوبــة 

القاسية، والعادلة.

يجــب تطبيــق العواقــب بشــكل متكــرر، وليــس فقــط بشــكل مباشــر، علــى األطفــال الذيــن   -4
يعانون من اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه في ضوء قصورهم التحفيزي.

يبدو أن متابعة السلوك، أو االلتزام املستمر بالقواعد بعد اإلعان عنها وبدء االلتزام بها، يمثل مشكلة 
لألطفال املصابين باضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه. كما يبدو أن املاحظات املتكررة أو املكافأة 

على االلتزام بالقاعدة مفيدة في الحفاظ على االستمرار في االلتزام بالقواعد مع مرور الوقت.

يجــب أن يكــون نــوع العواقــب املســتخدمة مــع األطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطــراب فــرط   -5
( مــن تلــك الالزمــة إلدارة 

ً
الحركــة وضعــف االنتبــاه فــي كثيــر مــن األحيــان أكبــر أو أكثــر قوة)تأثيــرا

سلوك األطفال العاديين.

عــدم الحساســية النســبية لألطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه اتجــاه 
االستجابة للعواقب يفرض إلدارة سلوكهم أن يكون لديهم عامل جذب كافي أو معززات قوية لتحفيزهم 
: إن مجرد الثناء أو التوبيخ الَعَر�سي ال يكفي ببســاطة 

ً
للقيام بالســلوكيات املطلوبة. يكفي أن نقول إذا

للتعامل مع األطفال املصابين باضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه بفعالية.

يجــب توفيــر درجــة مناســبة وأكثــر ثــراًء مــن الحوافــز أثنــاء تعزيــز الســلوك املناســب قبــل تنفيــذ   -6
العقاب.

 مع املكافأة. لذلك من الضروري وضع برامج تحسين 
ً
هذا يعني أن العقوبة يجب أن تبقى متوازنة نسبيا

 ووضعها على مدى أسبوع إلى أسبوعين قبل تنفيذ العقاب حتى تكون العقوبة التي تستخدم 
ً
قوية أوال

بشكل قليل فعالة ألق�سى حد.

 لــن يتحســن األطفــال املصابــون باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه باســتخدام طــرق مثــل 
ً
غالبــا

 فــي الفصــل، بالتالــي 
ً
تكلفــة االســتجابة أو اســتخدام الوقــت املســتقطع، فــإذا كان عامــل التعزيــز منخفضــا

 .
ً
فإن الحرمان منه من املحتمل أنه لن يكون عقابا
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مبــدأ "اإليجابيــات قبــل الســلبيات" هــو األســلوب الواجــب اتباعــه اليــوم مــع األطفــال الذيــن يعانــون مــن 
اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه. عندما يفشــل العقاب، فإن هذا املبدأ هو املجال األول الذي 
يجــب علــى األطبــاء أو االستشــاريين أو املعلميــن اســتخدامه لحــل املشــكات قبــل وضــع برامــج عقــاب أعلــى 

.
ً
أو أكثر تكرارا

توظيفهــا  يتــم  التــي  الخاصــة  املكافــآت  أو  التعزيــزات  تلــك  تغييــر  يجــب   -7
فــرط  مــن اضطــراب  الذيــن يعانــون  مــع األطفــال  بشــكل دوري وباســتمرار 
الحركــة وضعــف االنتبــاه أكثــر مــن غيرهــم مــن األطفــال العادييــن. مــع اعتبــار 
.
ً
امليل السابق إلى التعود السريع أو اإلشباع السريع للنتائج واملكافآت خصوصا

 في الوقت الحالي في تحفيز امتثال الطفل، 
ً
هذا يعني أنه على الرغم من أن عامل تعزيز معين يبدو فعاال

. لذلك يجب تغيير املكافآت مثل أنظمة 
ً
فمن املحتمل أنه سيفقد قيمته بشكل أسرع من املعتاد الحقا

: كل أسبوعين أو ثاثة أسابيع للحفاظ على قوة وفاعلية البرنامج 
ً
االقتصاد الرمزي بشكل دوري، مثا

في تحفيز سلوك الطفل املناسب. ومن املحتمل أن يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى فقدان قوة برنامج 
املكافآت والتخلي املبكر عن التقنيات املستخدمة بناًء على افتراض خاطئ بأنها ببساطة لن تعمل بعد 

اآلن.

 من 
ً
 كبيرا

ً
يمكن الحفاظ على أنظمة االقتصاد الرمزي على مدار عام درا�سي كامل من غير أن تفقد قدرا

قوتهــا فــي البرنامــج بشــرط تغييــر التعزيــزات بشــكل متكــرر الســتيعاب مشــكلة التعــود. ويمكــن إرجــاع هــذه 
 مــا تكــون النتيجــة أن قيمــة 

ً
 إلــى البرنامــج بمجــرد إبعادهــا لفتــرة كافيــة مــن الوقــت، وغالبــا

ً
املكافــآت الحقــا

التعزيز تتحسن بسبب غيابها أو عدم توفرها لفترة من الوقت.

وضعــف  الحركــة  فــرط  باضطــراب  املصابيــن  األطفــال  مــع  للتعامــل  املفتــاح  هــو  التوقــع   -8
االنتباه.

بالتخطيــط املســبق   
ً
هــذا يعنــي أن علــى املعلميــن أن يكونــوا أكثــر وعيــا

للتعامــل مــع األطفــال الذيــن يعانــون مــن هــذا االضطــراب، خاصــة أثنــاء 
مراحل االنتقال عبر األنشــطة أو الفصول، لضمان إدراك األطفال هذا 
االنتقــال فــي القواعــد )والعواقــب( التــي علــى وشــك الحــدوث. كذلــك مــن 
املفيــد للمعلميــن قضــاء بعــض الوقــت فــي حــث الطفــل علــى تذكــر قواعــد 
، وتذكــر املكافــآت 

ً
الســلوك فــي املوقــف الــذي ســيواجهه، وتكرارهــا شــفهيا

والعقوبات التي ستكون قبل الدخول في هذا النشاط أو املوقف.

"فكــر بصــوت عــاٍل، فكــر فــي املســتقبل": هــي رســالة مهمــة للمعلميــن. مــن غيــر املحتمــل أن تكــون مثــل هــذه 
التعليمــات الذاتيــة املعرفيــة ذات فائــدة دائمــة، ولكــن عندمــا يتــم دمجهــا مــع إجــراءات إدارة الطــوارئ، 
فإنهــا يمكــن أن تســاعد بشــكل كبيــر فــي إدارة الفصــول الدراســية لألطفــال املصابيــن باضطــراب فــرط 

الحركة وضعف االنتباه. سوف تقرأ املزيد عن هذه الطريقة في فصل التخطيط االنتقالي.
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يجــب أن يخضــع األطفــال املصابــون باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه للمســاءلة   -9
العامــة بشــكل أكبــر عــن ســلوكهم ومــدى تحقيقهــم للهــدف فــي كثيــر مــن األحيــان أكثــر مــن األطفــال 

العاديين.

الضعــف فــي الوظائــف التنفيذيــة املرتبطــة باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه تــؤدي إلــى جعــل 
 فــي املعلومــات الداخليــة )التمثيــل العقلــي(، وأقــل مراقبــة عبــر وعيــه الذاتــي 

ً
ســلوك الطفــل أقــل تنظيمــا

مما هو الحال مع األطفال العاديين. 

تتطلــب معالجــة مثــل هــذا الضعــف بتزويــد الطفــل املصــاب باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه 
بمزيــد مــن التلميحــات الخارجيــة حــول متطلبــات األداء عنــد "نقــاط األداء" الرئيســية فــي املدرســة، 
ومراقبته عن كثب بواسطة املعلمين، واستخدام العواقب في كثير من األحيان على مدار اليوم الدرا�سي 

من أجل السيطرة على السلوك وتحقيق الهدف.

10-التدخــالت الســلوكية )بالرغــم مــن نجاحهــا( تعمــل فقــط أثنــاء تنفيذهــا، وتتطلــب املراقبــة 
والتعديل املستمر بمرور الوقت لتحقيق أق�سى قدر من الفاعلية.

أحد السيناريوهات الشائعة هو أن يستجيب الطالب في البداية لبرنامج جيد التصميم، لكن مع مرور 
الوقــت، تتدهــور االســتجابة. فــي حــاالت أخــرى، قــد يفشــل برنامــج الســلوك فــي تعديــل الســلوك علــى 
اإلطــاق. هــذه النتائــج ال تعنــي أن البرامــج الســلوكية ال تعمــل، وإنمــا تشــير هــذه الصعوبــات إلــى ضــرورة 
تعديــل البرنامــج. ومــن املحتمــل أن تكــون إحــدى املشــكات الشــائعة: فقــدان املكافــآت لقيمتهــا، وعــدم 
تنفيــذ البرامــج بشــكل متســق ومســتمر، وعــدم اعتمــاد البرنامــج علــى تحليــل وظيفــي للعوامــل واألســباب 

املرتبطة باملشكلة.
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الفصل السادس 

تطبيق مقياس أساسي لتقييم المشكلة السلوكية

تقييــم املواقــف التــي تواجــه األطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه فــي 
 قبل البدء في أي تدخات 

ً
املدرســة والتي ثبت أنها أكثر إشــكالية بالنســبة لهم يمكن أن يفيد، خصوصا

لعاج املشكات السلوكية واألكاديمية.

، يمكن أن يكون هذا التقييم بمثابة املستوى األسا�سي ملشاكلهم، واالستعانة به فيما بعد لتقييم 
ً
أوال

نجاح تدخاتك. إحدى األدوات املفيدة لهذا النوع من التقييم السريع هو استبيان املواقف املدرسية 
 لهذا الغرض فقط.

ً
)انظر الصفحة 44( الذي اخترعته منذ أكثر من 30 عاما

 فــي البيئــات املدرســية التــي قــد يواجــه فيهــا األطفــال 
ً
 مختلفــا

ً
يســرد مقيــاس التصنيــف هــذا 12 موقفــا

 توضيــح مــا إذا كان 
ً
ُيطلــب منــك أوال املصابــون باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه املشــاكل. 

املوقــف يمثــل مشــكلة لهــذا الطفــل. بعــد ذلــك، يجــب عليــك تقييــم درجــة الســلوك الــذي يحــدث فــي كل 
موقف باستخدام مقياس من 1 إلى 9. 

كيفية التصحيح

يمكنــك تســجيل املقيــاس للحصــول علــى رقميــن. أحدهمــا هــو رقــم بيئــة املشــكلة )املجــاب عنهــا بـ"نعــم"( 
والثاني هو متوسط   درجة الخطورة. يتم حسابه عن طريق إضافة جميع التصنيفات )األرقام املحاطة 
بدائرة( في جميع املواقف التي فيها مشكلة )إجابات "نعم"( لهذا الطفل. ال تحسب املواقف التي كانت 
ــم هــذا العــدد علــى رقــم بيئــة املشــكلة  إجاباتهــا "ال" ألنــه لــن يتــم تقييمهــا علــى مقيــاس مــن 9-1. بعدهــا قّسِ
)الرقــم املختــار عنــد اإلجابــة بنعــم(. احفــظ هــذا املقيــاس كتدبيــر أسا�ســي. وإذا كنــت تريــد أن تعــرف مــدى 
 باألطفــال النموذجييــن، فإليــك هنــا مبــادئ توجيهيــة 

ً
أهميــة هــذه الدرجــات بالنســبة لهــذا الطفــل مقارنــة

تقريبية لدرجات من املقياس.

ــم األرقــام فــي الجــدول بشــكل منفصــل للفتيــان والفتيــات ضمــن فئتيــن عمريتيــن مختلفتيــن. إذا كان  قسَّ
ُ
ت

الطفــل الــذي صنفَتــه لديــه تصنيــف أعلــى مــن هــذه األرقــام أو مســاٍو لهــا بالنســبة لعمــره وجنســه، فــإن 
هــذا الطفــل يشــكل %93 مــن ضمــن التعــداد. هــذا مثــال نموذجــي لتحديــد مــا إذا كان الطفــل يعانــي مــن 

مستويات َمرضية كبيرة أو مشكلة سلوكية.
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إرشادات خاصة بتسجيل النقاط

إناثذكور

قياس الخطورةرقم بيئة املشكلةقياس الخطورةرقم بيئة املشكلةنطاق العمر

6–87.44.54.03.1

9–117.65.14.52.6

بعد أسابيع قليلة من استخدام األساليب املوجودة في هذا الكتاب لتقليل املشاكل السلوكية 
 لعناصر املقياس. يمكنك بعد ذلك مقارنتها بتقديراتك األولى )تقييم 

ً
 جديدا

ً
للطفل، أكمل تقييما

أسا�سي( ملعرفة ما إذا كان قد حدث أي تحسن في سلوك الطفل )انخفاض في تصنيفات كل موقف 
وفي الدرجات العامة(.
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نموذج استبيان الوضع المدرسي

اسم الطفل: خالد                                 التاريخ:  1 رجب

اسم الشخص الذي يقدم النموذج: أ.أحمد

التعليمــات: هــل يواجــه الطفــل أي مشــاكل مــع االلتــزام بالتعليمــات أو األوامــر أو القواعــد فــي أي مــن هــذه 
املواقف؟ إذا كان األمر كذلك، ُيرَجى وضع دائرة حول كلمة »نعم« ثم دائرة حول الرقم بجانب املوقف 
الــذي يصــف مــدى خطــورة املشــكلة بالنســبة لــك. إذا لــم يكــن الطفــل يواجــه مشــكلة، ضــع دائــرة حــول 

»ال« وانتقل إلى املوقف التالي في النموذج.

إذا أجبت بـ "نعم"، حدد مقياس الخطورة

شديدبسيطنعم / ال املوقف

123456789النعمعند الوصول إلى املدرسة

123456789النعمخال العمل املنفرد

خال نشاطات جماعية 
صغيرة

123456789النعم

خال وقت االستراحة داخل 
الصف

123456789النعم

خال تقديم محاضرات 
للصف

123456789النعم

123456789النعمفي االستراحة

123456789النعمخال الفسحة

123456789النعمفي املمرات داخل املدرسة

123456789النعمفي الحمامات

123456789النعمخال الرحات الخارجية

123456789النعمخال اجتماعات خاصة

123456789النعمفي الباص

هذا املستند الستخدام املعلم فقط

إجمالي عدد املواقف التي فيها مشكلة: 4

محصلة الخطورة: 4.25
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نموذج استبيان الوضع المدرسي

اسم الطفل:                                         التاريخ:  

اسم الشخص الذي يقدم النموذج: 

التعليمــات: هــل يواجــه الطفــل أي مشــاكل مــع االلتــزام بالتعليمــات أو األوامــر أو القواعــد فــي أي مــن هــذه 
املواقف؟ إذا كان األمر كذلك، ُيرَجى وضع دائرة حول كلمة »نعم« ثم دائرة حول الرقم بجانب املوقف 
الــذي يصــف مــدى خطــورة املشــكلة بالنســبة لــك. إذا لــم يكــن الطفــل يواجــه مشــكلة، ضــع دائــرة حــول 

»ال« وانتقل إلى املوقف التالي في النموذج.

إذا أجبت بـ "نعم"، حدد مقياس الخطورة

شديدبسيطنعم / ال املوقف

123456789النعمعند الوصول إلى املدرسة

123456789النعمخال العمل املنفرد

خال نشاطات جماعية 
صغيرة

123456789النعم

خال وقت االستراحة داخل 
الصف

123456789النعم

خال تقديم محاضرات 
للصف

123456789النعم

123456789النعمفي االستراحة

123456789النعمخال الفسحة

123456789النعمفي املمرات داخل املدرسة

123456789النعمفي الحمامات

123456789النعمخال الرحات الخارجية

123456789النعمخال اجتماعات خاصة

123456789النعمفي الباص

هذا املستند الستخدام املعلم فقط

إجمالي عدد املواقف التي فيها مشكلة: 

محصلة الخطورة: 
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الفصل السابع 

إدارة الفصل الدراسي: اعتبارات خاصة

ضــع فــي اعتبــارك التوصيــات القادمــة خــال الصفحــات املتبقيــة مــن هــذا الكتــاب اختــر الطريقــة األكثــر 
ماءمــة للطفــل أو املراهــق املصــاب باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه ملســاعدته. ابــدأ ببعــض 
امليــزات األساســية للفصــل الدرا�ســي وأســلوب التعليــم الــذي يمكــن أن يســاعد فــي تحســين أداء املــدارس 

مع األطفال واملراهقين املصابين باضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه.

 بيــن أســاليب التعليــم االســتباقية )قبــل حــدوث 
ً
 مهمــا

ً
عنــد مراجعــة هــذه األمــور، ضــع فــي اعتبــارك تمييــزا

املشــكلة الســلوكية( والتفاعليــة )بعــد حــدوث املشــكلة الســلوكية(. العديــد مــن االقتراحــات املقدمــة 
تكــون أمثلــة علــى أســاليب التدريــب االســتباقي وإدارة الســلوك، وهــي تتناقــض مــع املنهــج التفاعلــي املعتــاد 
الــذي يتبعــه الكثيــر مــن املعلميــن مــع طــاب اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه. فهنــا، يتــم إجــراء 
تغيير في موقف الفصل أو إعداد املنهج أو الخطة قبل حدوث أي مشكلة. هذا املنهج يقلل من احتمال 
 من احتمالية ظهور 

ً
حدوث مثل هذه املشــاكل في املســتقبل. كما يزيد أســلوب التدريب االســتباقي أيضا

الســلوك املناســب واألداء األكاديمــي الجيــد. وأعتقــد أنــك توافقنــي الــرأي فــي أن األســاليب االســتباقية 
تفــوق األســاليب التفاعليــة فــي التعامــل مــع الطــاب املصابيــن باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه 
 أو حتى تمنع احتمال نشوء مشكلة في موقف ما. بينما تتعامل األساليب 

ً
ألن الطريقة األولى تقلل فعليا

التفاعلية مع املشكلة بعد حدوثها. 

اطلب من املرشد النف�سي في املدرسة أو من مدّرس على دراية باضطراب فرط الحركة وضعف  	
االنتبــاه العمــل كمستشــار أو كحلقــة وصــل بيــن املعلميــن اآلخريــن فــي املدرســة واألطفــال ذوي 
يمكــن لهــذا املستشــار أن يقــدم معلومــات أساســية عــن  االنتبــاه.  وضعــف  الحركــة  فــرط 
اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه للمعلمين )كما هو موضح في الفصول 1–3( باإلضافة 
إلى تقديم توصيات بشأن ترتيبات وتعديات الفصل املطلوبة وإستراتيجيات إلدارة السلوك، 

مثل اإلستراتيجيات املوضحة في بقية الكتاب.

ال تجعل الطفل يعيد السنة الدراسية!  	
تشير األبحاث إلى أن هذا الفعل له أضرار 
عديدة وفوائد قليلة -إن وجدت. األفضل 

 من تكرار 
ً
أن تضع خطة عاج حقيقية بدال

حالة الفشل. 

اســتخدم األســابيع القليلــة األولــى مــن الســنة الدراســية لبــدء خطــة إلدارة الســلوكيات داخــل  	
الفصــل. ركــز أكثــر علــى وضــع قواعــد واضحــة وتوفيــر عواقــب ســريعة وموثوقــة. ركــز بشــكل أقــل 
علــى املناهــج الدراســية أو خطــة الــدرس وابــذل املزيــد مــن الجهــد فــي إدارة الســلوك. بعــد ذلــك 

 إلى محتوى خطة الدرس.
ً
يمكنك تحويل التركيز تدريجيا
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ــل عــبء العمــل الكلــي للطفــل أو املراهــق إلــى مــا هــو 
ّ
قِل  

فــي  الوقــت  لشــغل  العمــل  مــن مجــرد   
ً
بــدال ضــروري 

الــذي  العمــل  حجــم  “مــا  نفســك،  اســأل  الفصــل. 
يحتاجه هذا الطالب إلثبات فهمه واكتسابه للمفهوم 

الذي أدِرّسه؟” يكفيك هذا األمر.

 أصغــر مــن العمــل فــي وقــت واحــد مــع فتــرات راحــة متكــررة )علــى ســبيل املثــال: 
ً
  أعــِط حصصــا

5 تماريــن فــي كل مــرة، وليــس 30 تمريــن، مــع فتــرات راحــة قصيــرة بيــن فتــرات العمــل(. علــى ســبيل 
املثال: خذ ورقة العمل التي تتضمن 30 تمرين في الرياضيات تريد حلها واقطع الصف العلوي 
منهــا املكــون مــن 5 تماريــن فقــط. أعــِط الورقــة املقتطعــة إلــى الطالــب املــراد لتنفيــذ املهــام خــال 
الدقائــق القليلــة القادمــة. عنــد اكتمــال العمــل وتســليمه لــك، اقطــع الصــف التالــي مــن املهام )5 
 الســتكمال العمــل فــي غضــون بضــع دقائــق 

ً
تماريــن أخــرى(، وأعــِط الورقــة إلــى الطالــب مجــددا

أخرى. استمر في هذه العملية حتى يحل جميع التمارين.
املبــدأ الــذي يجــب اتباعــه هنــا هــو تخصيــص حصــص عمــل أصغــر فــي املــدة الزمنيــة الواحــدة،   
 
ً
وإعطــاء اســتراحة، ثــم تخصيــص حصــة عمــل صغيــرة أخــرى. هــذا األمــر يجعــل العمــل مناســبا

 .
ً
وفي نطاق انتباه الطفل، وبالتالي من املرجح أن ُينَجز كاما

 )جميــع املقاعــد تتجــه لألمــام نحــو منطقــة 
ً
 تقليديــا

ً
ــب املقاعــد الدراســية فــي الفصــل ترتيبــا ِ

ّ
رت  

التدريس(.
ضع الطفل املصاب باضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه بالقرب من منطقة التدريس   
كمــا يوفــر لــك ذلــك القــدرة علــى  للحصــول علــى مزيــد مــن اإلشــراف والتفاعــل مــع الطفــل، 

االنخراط في مزيد من التفاعات املتكررة مع الطفل حول سلوكه وأدائه. 
 بمكافــأة 

ً
. ابــدأ أوال

ً
 )عــدد التماريــن املحلولــة( والدقــة ثانيــا

ً
ليكــن هدفــك تحســين اإلنتاجيــة أوال  

الطفــل عــن كل تمريــن حــاول حلــه وتجاهــل موضــوع الدقــة فــي الوقــت الحالــي. بمجــرد تحســن 
 )صحة 

ً
نَجز. ولكن إذا ركزت على الدقة أوال

ُ
اإلنتاجية، يمكنك زيادة التركيز على دقة العمل امل

الحــل أو خطئــه(، فلــن تشــجع الطفــل علــى اإلنتاجيــة بــل قــد تقلــل منهــا إذا مــا واجهــت الطفــل 
ببعض التمارين الخاطئة.

ال ترسل العمل املتبقي غير املكتمل إلى املنزل ليكمله الوالدان. يعاني آباء األطفال املصابين   
باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه مــن توتــر كبيــر فــي املنــزل بســبب املســؤوليات املنزليــة 
العاديــة والواجبــات املدرســية التــي يتعيــن القيــام بهــا وال يحتاجــون إلــى تحمــل أعبــاء مدرســية 

إضافية أنت سببها.
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يوحي العمل غير املكتمل أن املشكلة   
تكمن في املدرسة داخل الفصل 

الدرا�سي، وهو املكان الذي يتم فيه 
تنفيذ الحلول، ال التهرب منها.

أعِط واجبات منزلية أسبوعية حتى   
يتمكن األهل من التخطيط ألسبوعهم 

 لذلك.
ً
وفقا

ــل الواجبــات املنزليــة لألطفــال فــي املرحلــة االبتدائيــة أو ألغهــا )تشــير األبحــاث إلــى محدوديــة  ِ
ّ
قل  

الفائدة للواجبات املنزلية لألطفال قبل املرحلة الثانوية(. عند وجود ضرورة إلعطاء الواجبات 
املنزليــة، اجعلهــا ال تزيــد عــن عشــر دقائــق مضروبــة بمســتوى صــف الطفــل فــي املدرســة )علــى 

سبيل املثال: )10( دقائق × الصف الثالث )3( = إجمالي 30 دقيقة(.

اسمح للطفل بإظهار بعض التململ في   
منطقة العمل أو املقعد طاملا استمر 

بالعمل. أعِط الطفل كرة مطاطية 
لتنفيس التوتر ودعه يضغطها بقوة في 

يده أثناء عمله، أو دع الطفل يجلس على 
 من الكر�سي 

ً
كرة التوازن الكبيرة بدال

العادي، حيث تسمح هذه الكرة لبعض 
األطفال بالحركة للحفاظ على االستقرار 
أثناء الجلوس ويمكن أن تساعد الطفل 

على التركيز في عمله.

امنح األطفال فترات راحة قصيرة   
ومتكررة للنشاط البدني خال اليوم 

الدرا�سي.

أحضر مجلدات منظمة باأللوان وغيرها   
من أدوات التنظيم املنتشرة، للمساعدة 
في تنظيم مواد الطاب وواجباتهم بشكل 

أفضل.
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حاول أن تجعل الطاب يميزون النقاط الرئيســية في كل نص ســيتم قراءته بأقالم التمييز.   
ثم اطلب من الطالب كتابة تلك النقاط الرئيسية على الورقة بعد االنتهاء من القراءة.

استخدم التدريس التفاعلي -أعِط الطالب   
 ملساعدتك في 

ً
 بدنيا

ً
 ونشاطا

ً
 مفيدا

ً
شيئا

التدريس. يمكن أن يتحقق األمر بأن يقف 
الطالب بجانبك ويمسك القلم أثناء اإلشارة إلى 

املواد املوجودة على السبورة والتي تناقشها 
 مع الفصل. أو يمكن أن يكون على 

ً
حاليا

الطالب كتابة الكلمات األساسية أو تمارين 
الرياضيات على السبورة أثناء مناقشتك لهذه 

املادة.

اســمح للطــالب بالتــدرب علــى املهــارات باســتخدام أجهــزة الكمبيوتــر -اســمح للطــاب باســتخدام   
برامــج التعلــم االلكترونيــة للتــدرب علــى املهــارات التــي تمــت تغطيتهــا فــي الفصــل. تظهــر األبحــاث أن 
األطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه يتحســن تركيزهــم أكثــر خــال 
اســتخدام برامــج التعلــم االلكترونيــة ويتعلمــون باســتخدامها أكثــر مــن التعلــم باســتخدام أوراق 

عمل كتابية.
اكبــح محــاوالت اإلجابــة املتســرعة علــى األســئلة. حــاول اســتخدام ألــواح العمــل الفليــن )ألــواح   
 وقلــم كتابــة 

ً
 صغيــرا

ً
 أبيضــا

ً
الكتابــة( التــي تكــون بمســاحة 1 قــدم × 1 قــدم. امنــح كل طفــل لوحــا

، وعندمــا تطــرح األســئلة، يكتــب كل طالــب اإلجابــة علــى اللــوح الخــاص بــه ويرفعــه فــي 
ً
مخصصــا

الهــواء. بعــد رفــع جميــع األلــواح، يمكنــك أن تســأل أحــد الطــاب أن يشــرح للصــف كيــف وصــل إلــى 
اإلجابة الصحيحة. 

أعــِط "رفيــق الدراســة" بعــض الواجبــات املنزليــة. هــذا يشــبه مســاعدة األصدقــاء فــي الدراســة   
( ولكنه يتم خارج املدرسة. اطلب من األطفال الذين يعيشون بالقرب من 

ً
)ستتم مناقشته الحقا

 بالتنــاوب فــي كل مــرة بمنــزل 
ً
بعضهــم البعــض وينتمــون إلــى نفــس الفصــل أن يحلــوا واجباتهــم معــا

أحدهم. 
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اســتخدم األنشــطة الجذابــة واألنشــطة العاديــة بالتنــاوب داخــل الفصــل الدرا�ســي للحفــاظ   
علــى مســتوى اهتمــام األطفــال. يمكــن أن تــؤدي الكثيــر مــن املوضوعــات أو األنشــطة اململــة إلــى 
إصابــة الطفــل املصــاب باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه إلــى فقــد التركيــز، وصــرف 

االنتباه، وبالتالي يصبح عامل اضطراب وتشتيت في فصلك الدرا�سي.
كــن أكثــر حيويــة ودراميــة عندمــا تــدرس )اجعــل الدراســة ممتعــة!(. كــن مثــل روبــن ويليامــز فــي   
 .Ferris Bueller’s Day Off وليــس مثــل بــن ســتاين فــي فيلــم ،The Dead Poets Society فيلــم
 بمــا تدّرِســه، فــا تتوقــع أن يكــون الطالــب املصــاب باضطــراب 

ً
 أو مهتمــا

ً
إذا لــم تكــن متحمســا

 !
ً
فرط الحركة وضعف االنتباه مهتما

 إلــى 
ً
. هــذا يشــير أيضــا

ً
ضــع يــدك علــى الطفــل برفــق عنــد التحــدث إليــه لجــذب انتباهــه كليــا  

أهمية ما ستقوله. لذا عندما تريد قول �سيء لطالب مصاب باضطراب فرط الحركة وضعف 
ــل مــا تريــد. لكــن كــن 

ُ
االنتبــاه، اذهــب إليــه مباشــرة، وضــع يــدك علــى يــده أو ذراعــه أو كتفــه، وق

م املقصود بسرعة وإال ستفقد انتباهه.  – وقّدِ
ً
مختصرا

ضع أصعب املواد في الفترات القليلة األولى من اليوم الدرا�سي عندما يكون الطالب في قمة   
 إلى وقت الحق من اليوم.

ً
 وترفيها

ً
التركيز. اترك املوضوعات األكثر نشاطا

اســتخدم تعليمــات مباشــرة أو تعليمــات مدروســة أو مــواد تعليميــة جيــدة التنظيــم لشــرح مهــام   
متكــررة لتقديــم ماحظــات إلــى الطالــب  بســيطة  وباختبــارات  واضحــة،  بأهــداف  قصيــرة، 

املصاب باضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه إلظهار مدى إتقانه للمادة.
اطلب من الطفل أن يحاول تحديد أهدافه. اســأله: "كم عدد التمارين التي يمكن أن تحلها   
خــال الدقائــق الخمــس التاليــة؟" علــى األرجــح ســيقوم طفــل مصــاب باضطــراب فــرط الحركــة 
 مــن مهمــة مفروضــة عليــه. بعــد االنتهــاء مــن ذلــك، 

ً
وضعــف االنتبــاه بــأداء مهمــة اختارهــا هــو بــدال

إذا رغبــَت فــي املزيــد مــن العمــل، اســأل الطفــل عــن عــدد التماريــن التــي يمكــن أن يضيفهــا ويحلهــا 
مــرة أخــرى، يتمثــل املفهــوم هنــا فــي إعطــاء فتــرات عمــل قصيــرة تتخللهــا فتــرات راحــة قصيــرة ملنــح 

الطفل فرصة لشحذ اهتمامه.
دّرِب الطالب على مهارات استخدام لوحة املفاتيح ومعالج النصوص في أقرب وقت ممكن.   
وذلــك ألن الطــاب الذيــن يعانــون مــن اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه لديهــم نســبة 
عاليــة مــن مشــاكل التنســيق الحركــي وصعوبــات فــي الكتابــة اليدويــة. لذلــك ال تفــرض عقوبــات 

على عجز الطفل عن التحكم وامنحه وسائل بديلة للتعبير عن أفكاره.
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 مســجلة، 
ً
 تعليميــة إضافيــة، وكتبــا

ً
امنــح الطالــب جلســات مســاعدة بعــد املدرســة، ودروســا  

ومقاطع فيديو لتعزيز العمل الذي قمت به في الفصل. عندما يكون على الطفل االنتظار بعد 
 .
ً
املدرسة ملقابلتك، يمكنك مساعدته في إكمال الواجبات املنزلية مثا

املالحظــات  تدويــن  الطالــب  مــن  اطلــب   
وأثنــاء  الفصــل  وقــت  أثنــاء  باســتمرار 
قراءته للمواد. يجب على الطفل املصاب 
باضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه 
النقــاط  عــن  موجــزة  ماحظــات  تدويــن 
أو  يشــاهده  أو  يقــرؤه  فيمــا  الرئيســية 
يســتمع إليــه للمســاعدة فــي تركيــز اهتمامــه 
علــى العمــل والحفــاظ عليــه.  مــرة أخــرى، 
أثنــاء  الحركــة  ببعــض  للطالــب  اســمح 
هــذا ال يقلــل فقــط مــن أعــراض  تركيــزه. 
اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه 
بل يمكن أن يســاعد على تحســين ذاكرته 

العاملة الضعيفة.

اقترح على اآلباء واألمهات أن يفكروا في الجمع بين التدخالت السلوكية التي تمت مناقشتها   
خال هذا الكتاب مع أدوية عالج االضطراب لاستفادة منهما إلى أق�سى حد.
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الدراسة مع األقران

تشــير األدلــة إلــى أنــه عندمــا يعمــل الطــاب املصابــون باضطــراب 
فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه مــع أقرانهــم لتعلــم مــواد جديــدة 
بشــكل يــدوي، مــن األرجــح أن يركــزوا ويتعلمــوا هــذه املــادة أســرع 
ممــا لــو كانــوا يســتمعون إلــى محاضــرة فــي الفصــل. وهــو مــا يعــرف 
الخطــوات   

ً
وهــو يتضمــن أساســا باســم الدراســة مــع األقــران. 

املوجزة التالية:

1.إنشــاء النصــوص املكتوبــة ومناقشــتها وتوزيعهــا )تعتمــد أوراق العمــل علــى املفهــوم أو املهــارة 
التي تدّرِسها(.

2.تعليم أي مفاهيم ومهارات جديدة في الفصل بالشكل املعتاد.

3.توفير التعليمات األولية للعمل الذي يتعين القيام به.

4.تقسيم الصف إلى أزواج.

علــى هــذا الطالــب أن يعلــم الطالــب اآلخــر فــي  5.اطلــب مــن أحــد الطــاب أن يكــون املعلــم. 
مجموعتــه مــا شــرحه املعلــم للتــو خــال املحاضــرة والــذي تــم تضمينــه فــي ورقــة العمــل. ثــم يقــوم 

الطالب بامتحان شريكه في املادة.

6.عليــك التحــرك أو الــدوران فــي الفصــل خــال هــذا الوقــت، واإلشــراف علــى الســلوك، وتدريــب 
الطلبة حسب الحاجة.

7.احــرص علــى اســتبدال الطالــب الــذي يقــوم بــدور املعلــم بشــريكه فــي املجموعــة فــي املهمــات 
التالية.

 حتى ال 
ً
 أو أسبوعيا

ً
ِعد تنظيم الفصل الدرا�سي ليتضمن مجموعات زوجية مختلفة يوميا

َ
8.أ

.
ً
 لفترة طويلة جدا

ً
يعمل نفس األطفال معا

9.انشر نتائج االختبار على لوحة إعانات في مقدمة الفصل أو ارسمها في مخطط.
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الفصل الثامن

االكثار من تعزيز السلوك اإليجابي 

وبحســب املذكــور فــي الفصــل الثانــي، فــإن الطــاب املصابيــن باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه 
يكون لديهم دوافع ذاتية أقل بكثير من الطاب اآلخرين. هذا يعني أنهم لن يكونوا قادرين على االستمرار 
مثل اآلخرين في أداء عمل ال توجد فيه مكافآت فورية بشكل عام. وللمساعدة في تعويض هذا الضعف 
في الدوافع الذاتية، يحتاج املعلمون إلى تقديم املزيد من "املكافآت" املادية أو امللموسة للطاب الذين 
يعانون من اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه عند االقتراب من إنهاء أي عمل. ويمكن استخدام 

عدة طرق لتحقيق ذلك:

·  زيادة استخدام املديح الشفهي، والتأكيد، وإظهار التقدير، وأشكال أخرى من االستجابات 
اإليجابية مع طاب فرط الحركة وضعف االنتباه ألدائهم في العمل ولسلوكياتهم اإليجابية.

·  اتبع مبدأ "مدير لدقيقة واحدة" )الكثير من املديح املتقطع بين الفينة واألخرى خال الحصة 
الدراســية(. علــى مــدار عــدة عقــود، كان كتــاب "مديــر لدقيقــة واحــدة" لكاتبــه كينيــث بانشــارد، أحــد 
 فــي مجــال إدارة األعمــال. يقــول الكاتــب إن أفضــل املــدراء َمــن لديهــم أفضــل عاقة 

ً
أكثــر الكتــب مبيعــا

مــع املوظفيــن وبالتالــي يســتقبلون منهــم أفضــل عمــل. هــؤالء املــدراء هــم أولئــك الذيــن يتصرفــون 
 أطــول 

ً
 خلــف مكتبــه بحســب الضــرورة. بينمــا يم�ســي وقتــا

ً
 محــدودا

ً
كاآلتــي: يم�ســي املديــر الجيــد وقتــا

بكثيــر فــي التنقــل بيــن موظفيــه بشــكل دوري. خــال هــذه األثنــاء يق�ســي املديــر مــدة دقيقــة واحــدة 
فقط مع كل موظف، ياحظ أي �ســيء جيد، مفيد، منِتج، أو إيجابي قد قام به املوظف، ثم يعلق 
 عــن هــذا 

ً
 وحقيقيــا

ً
 واقعيــا

ً
 بدقــة مــا قــد فعلــه املوظــف، ويظهــر لــه تقديــرا

ً
 موصفــا

ً
 وجيــزا

ً
عليــه تعليقــا

العمل. 
، لكن كلمات التقدير الدقيقة واملوجزة والواقعية حول مدى جودة 

ً
املديح املفرط لن يكون متقبا

 وســيؤدي إلــى تحفيــز أكبــر فــي املســتقبل لهــذا املوظــف 
ً
 جــدا

ً
العمــل الــذي تــم القيــام بــه ســيكون مقبــوال

وسيســاهم فــي زيــادة االنتاجيــة فــي مــكان العمــل. بعدهــا، ينتقــل املديــر إلــى موظــف آخــر ويفعــل ال�ســيء 
 مع الطاب الذين يعانون 

ً
ذاته. كذلك على املعلمين أن يفعلوا نفس ال�سيء مع طابهم، وخصوصا

من اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه. 

·  اســتخدم نظــام النقــاط أو القطــع النقديــة الرمزيــة لتنظيــم املكافــآت. تقــدم 
عــرف باســم املعــززات 

ُ
ت نقديــة رمزيــة”،   

ً
“قطعــا أنظمــة االقتصــاد الرمــزي للطــاب 

.
ً
 محددا

ً
 مستهدفا

ً
الثانوية، وذلك عندما ُيظهر الطاب سلوكا
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نظام تعزيز االقتصاد الرمزي

1.حدد األهداف املراد تحقيقها )على سبيل املثال، إكمال العمل املدر�سي(.  

2.اختر نوع القطعة الرمزية املراد استخدامها )على سبيل املثال، قطع معدنية،   
ملصقات، بطاقات على شكل قوائم باملهام ويقوم الطالب بوضع عامة “ √ “ عليها(.

3.حدد عدد القطع الرمزية التي يجب كسبها إلظهار كل سلوك مستهدف على حده   
 إلى أجزاء صغيرة وإعطاء قطعة رمزية لكل 

ً
)يمكن للمعلمين تقسيم املهام األكثر تعقيدا

جزء مكتمل(.

4.يعمل الطالب واملعلم على اختيار أنواع األنشطة واملكافآت التي يمكن استبدال   
القطع الرمزية بها )على سبيل املثال، خمس قطع تساوي خمس دقائق الستخدام 

الحاسوب أو جهاز iPad بحرية في الفصل(. أن�سئ قائمة مكتوبة بهذه األنشطة واملهمات 
املتطلبة لها وألصقها في مكان مرئي بالقرب من الطاب.

5.يتم تعليم الطاب قيمة القطع الرمزية )نمذج ملا يجب أن يحدث لكسب قطعة   
رمزية، واشرح ما يمكن استبدال القطع الرمزية به من ألعاب متوفرة داخل الفصل، أو أي 

أنشطة أخرى(.

. ال تؤجل االستبدال 
ً
6.يمكن للطاب استبدال القطع الرمزية باألنشطة يوميا  

ألكثر من يوم واحد. وكلما زاد تكرار استبدال القطع الرمزية خال اليوم، كلما زادت 
فاعليتها أكثر وأدت إلى تحفيز الطاب أكثر.

7.يجب مراقبة التدخل لتقييم فاعليته - هل ينجح؟ هل هناك زيادة في   
السلوكيات املستهدفة املناسبة؟

أو  محــدودة  ميزانيــات  املعلمــون  يمتلــك   ·
الكمبيوتــر  وأجهــزة  األلعــاب  لشــراء  معدومــة 
ومكافــآت أخــرى لفصولهــم الدراســية. وملعالجــة 
األمــور إرســال  اطلــب مــن أوليــاء  هــذه املشــكلة، 
مســتوى  لرفــع  لديهــم  التــي  القديمــة  األلعــاب 
يمكنــك القيــام  األنشــطة الترفيهيــة فــي الفصــل. 
بذلــك فــي بدايــة العــام الدرا�ســي مــن خــال إرســال 
تطلبهــم فيهــا بالبحــث عــن أي  مذكــرة إلــى اآلبــاء 
منازلهــم  فــي  مســتخدمة  وغيــر  قديمــة  ألعــاب 
إلرســالها إلــى املدرســة. أرســل املذكــرة مــرة أخــرى 
بعــد عطلــة العيــد، ومــن املحتمــل أن تحصــل علــى 
شــحنة جديــدة مــن األلعــاب والُدمــى ومــا إلــى ذلــك 
للمســاعدة فــي تعزيــز نظــام املكافــآت املتوفــرة فــي 

الفصل الدرا�سي.
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·  اجلــب ألعــاب الفيديــو التــي تــم التبــرع بهــا للفصــل الســتخدامها أثنــاء وقــت الفــراغ، واجعلهــا 
واحدة من املكافآت التي يمكن كسبها من خال نظام االقتصاد الرمزي في الفصل. تمتلك العديد 
مــن العائــات إصــدارات قديمــة مــن ألعــاب Game Boy و X-Box و PlayStation وغيرهــا مــن أجهــزة 
األلعــاب التــي لــم يعــد أطفالهــم يســتخدمونها بعــد الحصــول علــى أحــدث موديــل منهــا. لكــن ألعــاب 
الفيديو هذه وان كانت قديمة ما زالت ممتعة ويمكن أن تحفز الطاب في الفصل كمكافأة إلنجاز 

العمل وكسب القطع الرمزية الازمة للحصول على املكافأة.

·  األنشــطة الجماعيــة واملكافــآت املرتبطــة بهــا. هــذا األســلوب يفيــد فــي اضفــاء متعــة املنافســة 
الجماعية للتعلم وإلنجاز العمل. )قّسم فصلك إلى فرق من 4 إلى 5 طاب لكل فريق(. على أعضاء 
 إلكمــال املشــروع أو املهمــة. تتنافــس الفــرق ضــد بعضهــا إلنجــاز العمــل والســعي 

ً
الفريــق العمــل معــا

لكســب القطــع الرمزيــة أو األنشــطة. مــن املحتمــل أن يســاعد أعضــاء الفريــق بعضهــم البعــض علــى 
التركيز في أداء املهمة، وتشجيع للطالب الذي يعاني من اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه.

حــاول إنشــاء )أو شــراء( شــريط موســيقي الســتخدامه كتحفيــز ذاتــي )يمكنــك شــراء هــذه    ·
التسجيات من moc.esuoherawdda.www ( واستخدامه كما هو موضح أدناه:

 يتكــون مــن نغمــات، مثــل رنيــن الجــرس أو صفــارة أو مفتــاح بيانــو أو أي 
ً
 رقميــا

ً
 صوتيــا

ً
-أن�ســئ تســجيا

ل هــذه األصــوات بحيــث ال يمكــن التنبــؤ بالفواصــل الزمنيــة بينهــا. وهــذا األمــر ين�ســئ  ســجَّ
ُ
صــوت آخــر. ت

 مــن النغمــات. بالنســبة للتســجيل األول، اجعــل النغمــات تحــدث بشــكل متكــرر 
ً
 متغيــرا

ً
 زمنيــا

ً
جــدوال

ولكن احتفظ بالفواصل الزمنية القصيرة بين النغمات بشكل غير متوقع أو عشوائي.

-يستخدم هذا التسجيل عندما يكون لدى الطاب مهام يقومون بها في مقاعدهم.

-عنــد بــدء اســتخدام هــذا التســجيل، أخبــر الفصــل أنــك ســتقوم بتشــغيل تســجيل لبعــض األصــوات. 
وســوف يســمعون هــذه األصــوات أثنــاء عملهــم. اآلن، عنــد ســماع أي نغمــة أثنــاء قيامهــم بالعمــل، يقــوم 
الطاب بوضع تقييم ذاتي ألنفسهم من خال تحديد ما إذا كانوا يعملون بتركيز أثناء سماعهم لذلك 

الصوت أم ال.

يعطــي كل طالــب نقطــة لنفســه إذا كان يعمــل أثنــاء ســماع صــوت النغمــة. أمــا إذا كان الطالــب ال يعمــل 
حينهــا، يكــون عليــه خصــم نقطــة مــن بطاقــة األداء الخاصــة بــه. يمكــن للطــاب اســتخدام عامــات )+( و 
)-( علــى البطاقــة لإلشــارة إلــى الخصــم أو اإلضافــة. عنــد االنتهــاء مــن العمــل، يقــوم الطــاب بحســاب عــدد 

 .
ً
النقاط واستبدالها بقطع رمزية أو أنشطة كما في نظام االقتصاد الرمزي التي تم مناقشته سابقا

·  اســتخدم نظــام التدريــب علــى االنتبــاه – وهــو عبــارة 
عــن صنــدوق صغيــر يعمــل بشــكل آلــي لتوزيــع املكافــآت 
املتكــررة ألطفــال اضطــراب فــرط الحركــة ونقــص االنتبــاه 
فتــرات عملهــم ضمــن الفصــل. يحتــوي الصنــدوق  أثنــاء 
علــى لوحــة عــرض رقميــة فــي املقدمــة توضــح عــدد النقــاط 
التــي حصــل عليهــا الطالــب. هنــاك ضــوء أحمــر فــي الجــزء 

العلوي من الصندوق وجرس داخل الصندوق. 
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عندمــا يبــدأ الطالــب بالعمــل علــى مكتبــه، يتــم تشــغيل الجهــاز. ســيعطي الصنــدوق للطالــب نقطــة 
على كل دقيقة يقضيها في العمل. بينما يحمل املعلم جهاز إرسال السلكي صغير، فإذا رأى الطالب 
 عــن العمــل، يضغــط علــى زر جهــاز اإلرســال، فيومــض الضــوء األحمــر 

ً
 عــن املهمــة أو متوقفــا

ً
مشــتتا

طــرح نقطــة مــن إجمالــي النقــاط املعروضــة علــى 
ُ
وت الــذي فــي الصنــدوق، ويصــدر صــوت جــرس، 

الشاشة الرقمية. باختصار، يقدم الجهاز املكافآت بوتيرة متكررة بينما يقوم املعلم بإزالة النقاط 
بشــكل مســتمر حــال تراجــع أداء الطالــب خــال وقــت املهمــة. بعــد انتهــاء فتــرة العمــل، يمكــن للطالــب 

استخدام هذه النقاط لشراء املكافآت في نظام االقتصاد الرمزي بالفصل الدرا�سي.

·  بغــض النظــر عــن نــوع نظــام املكافــآت الــذي تــم إنشــاؤه، يجــب أن ُيســمح للطــالب بالوصــول إلــى 
 أو أكثــر مــن مــرة خــال اليــوم( وليــس فــي 

ً
املكافــآت املخصصــة لهــم فــي الفصــل بشــكل مســتمر )يوميــا

نهايــة األســبوع املدر�ســي فقــط. كلمــا تأخــرت فــي الســماح للطــاب باســتبدال القطــع الرمزيــة الخاصــة 
بهــم للحصــول علــى املكافــآت، كلمــا كانــت القطــع الرمزيــة أقــل فاعليــة وقــدرة علــى تحفيــز الســلوك 

املرجو للطالب.

 اســتعادة القطــع الرمزيــة مــن الطالــب عنــد انخراطــه فــي ســلوك غيــر مرغــوب أو 
ً
·  يمكــن أيضــا

انشــغاله عــن املهمــة. وهــو مــا يعــرف باســم تكلفــة االســتجابة. إذا قمــت بذلــك، تأكــد مــن الحفــاظ 
 أكثــر ممــا 

ً
علــى نســبة املكافــآت والعقوبــات بنســبة 2: 1 أو أكثــر. بهــذه الطريقــة، يكســب الطــاب دائمــا

يخسرون. 
 أن يبقــى نظــام االقتصــاد الرمــزي بالفصــل الدرا�ســي نظــام مكافــآت، ال نظــام عقــاب. 

ً
هدفنــا دومــا

فــإذا انخفضــت نســبة املكافــأة إلــى العقوبــة لتصبــح 1: 1، بحيــث يخســر الطــاب أغلــب عــدد النقــاط 
 بغرامات أكثر مما لديه من القطع، فلن يعمل النظام بعد 

ً
التي يكسبونها، أو يصبح الطالب مدينا

ذلك على تحفيز الطاب على التصرف بشكل جيد ومرغوب.
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الفصل التاسع

بطاقة تقرير السلوك اليومي واتفاقية السلوك

 باســم بطاقــة املاحظــة املنزليــة – وكذلــك اتفاقيــة 
ً
تعتبــر بطاقــة تقريــر الســلوك اليومــي - املعروفــة أيضــا

املدر�ســي لألطفــال  الســلوك مــن بيــن أكثــر األدوات فاعليــة فــي املســاعدة فــي تحســين الســلوك واألداء 
املصابيــن باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه. حيــث يعتبــر كاهمــا أمثلــة للتدريــب املســبق وإدارة 
 من املنهج التفاعلي املعتاد الذي يتبعه الكثير من املعلمين مع الطاب الذين يعانون من 

ً
السلوك بدال

وَضــع خطــة قبــل حــدوث أي 
ُ
ت اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه. باســتخدام هــذا األســلوب، 

مشكلة لتقليل احتمالية حدوثها. كما أنه يزيد من احتمالية تحقيق السلوك املناسب واألداء املدر�سي 
املرغوب.

إنشاء بطاقات تقرير السلوك اليومي

 لقواعــد معينــة حتــى يكــون فعــال 
ً
أي نظــام لتســجيل الســلوك أو أي بطاقــة تقريــر، يجــب اعــداده وفقــا

ألق�سى حد:

يجب تحديد األهداف اليومية بطريقة إيجابية.  ·
.
ً
تحدد البطاقة األهداف السلوكية واألكاديمية أيضا  ·

د عدد صغير من األهداف. ُيحدَّ  ·
 يكون بتصنيف رقمي أو بدرجات معينة.

ً
يقدم املعلم ماحظات كمية – عادة  ·

يتم تقديم املاحظات عند نهاية كل حصة دراسية.  ·
رسل البطاقة إلى املنزل في نهاية 

ُ
يجب أن يكون هناك تواصل يومي ومستمر مع أولياء األمور )ت  ·

كل يوم مدر�سي ملراجعتها من قبل الوالدين(.
يتم تحديد املكافآت في املنزل وربطها بالسلوك املدر�سي للطالب وأداؤه. يقوم الوالدين بشكل   ·
أسا�ســي بإعــداد نظــام اقتصــاد رمــزي يتــم فيــه إنشــاء قائمــة باملكافــآت وتحديــد قيمــة أو تكلفــة كل 
مكافأة منها. يتم صرف القطع الرمزية أو النقاط املكتسبة في بطاقة التقرير اليومي للحصول على 

هذه املكافآت.
يجب التماس تعاون الوالدين قبل البدء.  ·

 واملراهقين.
ً
أشرك الطالب في عملية وضع األهداف وخاصة األطفال األكبر سنا  ·

 لتحديد أي تعديات ضرورية. 
ً
راجع البطاقة أسبوعيا  ·

يحتــوي البيــان التالــي علــى اإلرشــادات التــي يمكــن مشــاركتها مــع الوالديــن حــول بطاقــة تقريــر الســلوك 
اليومــي، وكيفيــة تنفيذهــا، وأنــواع البطاقــات التــي يمكــن للمعلميــن والوالديــن إنشــاؤها الســتخدامها مــع 

الطالب الذي يعاني من اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه.
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مذكرة خاصة لألهل واملعلمين

استخدام بطاقة تقرير السلوك املدر�سي اليومي 

يقــوم املعلــم بإرســال تقييــم لســلوك الطفــل فــي املدرســة فــي ذلــك اليــوم، والــذي يمكــن لألهــل اســتخدامه 
إلضافة أو سحب املكافآت املتوفرة في املنزل.

وقد أثبتت هذه البطاقات أنها فعالة في تعديل مجموعة واسعة من املشكات مع األطفال في املدرسة.

 لســهولة اســتخدامها وفاعليتهــا مــن حيــث التكلفــة، واشــتراك كل مــن املعلــم والوالديــن فيهــا، فإنهــا 
ً
ونظــرا

 ما تكون من أوائل الحلول التي يتعين عليك تجربتها في حالة حدوث مشكات سلوكية في املدرسة 
ً
غالبا

مــع الطفــل. يمكــن أن تتكــون تقاريــر املعلــم مــن ماحظــة مكتوبــة أو بطاقــة تقريــر رســمية. ونحــن نو�ســي 
باستخدام بطاقة تقرير السلوك املدر�سي الرسمية التي تظهر في نهاية هذه املذكرة.

ظهــر البطاقــة )الســلوك املســتهدف( الــذي يجــب أن يكــون محــور تركيــز البرنامــج علــى الجانــب األيســر مــن 
ُ
ت

البطاقة. بينما تكون األعمدة املرقمة املتوافقة مع كل حصة دراسية في املدرسة في الجزء املتبقي منها.

 لألرقــام يعكــس مــدى تحســن أداء الطفــل لــكل مــن هــذه الســلوكيات لــكل حصــة فــي 
ً
يعطــي املعلــم تصنيفــا

الفصل. توجد بعض األمثلة في نهاية هذا الفصل.

كيفية عمل بطاقة التقرير اليومي

. ومــع تحســن ســلوك الطفــل، 
ً
 مــا يتــم إرســال تقاريــر املعلــم إلــى املنــزل يوميــا

ً
باســتخدام هــذا النظــام، عــادة

، أو حتــى 
ً
(، أو مــرة أســبوعيا

ً
 )الثاثــاء والخميــس مثــا

ً
يمكــن تقليــل التقاريــر اليوميــة إلــى مرتيــن أســبوعيا

 بشــكل كامــل. قــد يتــم تطويــر مجموعــة متنوعــة مــن بطاقــات 
ً
، ثــم يتــم التخلــص منهــا نهائيــا

ً
مــرة شــهريا

 لطفلــك. وقــد تتضمــن بعــض الســلوكيات املســتهدفة املتعلقــة 
ً
التقاريــر اليوميــة املصممــة خصيصــا

 )إكمــال 
ً
بالســلوك االجتماعــي )املشــاركة، اللعــب مــع األقــران، اتبــاع القواعــد( واألداء األكاديمــي أيضــا

األكاديمــي  وقــد تنجــح هــذه الطريقــة عنــد اســتهداف حــاالت األداء  تماريــن الرياضيــات أو القــراءة(. 
املنخفض مثل )اإلنتاج الضعيف للعمل(.

من أمثلة السلوكيات التي يجب استهدافها: إتمام العمل أو جزء محدد منه، البقاء في املقعد املخصص 
 تضميــن الســلوكيات 

ً
للطالــب، اتبــاع توجيهــات املعلــم، واللعــب بشــكل تعاونــي مــع اآلخريــن. يمكــن أيضــا

كســلوكيات مســتهدفة يجــب خفضهــا  الصــراخ(  التخريــب،  العدائيــة،  )علــى ســبيل املثــال،  الســلبية 
بواســطة هــذا النظــام. وإلــى جانــب اســتهداف أداء الطفــل فــي الفصــل، يتــم تضميــن بعــض األهــداف 

.
ً
الخاصة بالواجبات املنزلية أيضا
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يجــد األطفــال صعوبــة فــي تذكــر إحضــار الواجبــات املنزليــة إلــى املنــزل. وقــد يكملــون واجباتهــم املدرســية فــي 
املنــزل ولكنهــم ينســون أخذهــا معهــم إلــى املدرســة فــي اليــوم التالــي. ولهــذا الســبب تــم وضــع برنامــج بطاقــة 

تقرير السلوك املدر�سي من ضمن عدة أسباب.

يو�سى بوضع 4 إلى 5 أهداف والعمل عليها. ابدأ بالتركيز على بعض السلوكيات التي ترغب في تغييرها، 
لتعزيــز نجــاح طفلــك فــي البرنامــج. عندمــا يظهــر تحســن فــي بعــض الســلوكيات املســتهدفة، يمكنــك إضافــة 
عــدد قليــل مــن الســلوكيات األخــرى التــي تحتــاج إلــى تحســين. نو�ســي بوضــع ســلوك واحــد أو ســلوكين علــى 
 على 

ً
 بشكل جيد، بحيث يكون الطفل قادرا

ً
األقل من السلوكيات اإليجابية التي يقوم بها الطفل حاليا

كسب بعض النقاط في بداية البرنامج.

عــادة، يتــم مراقبــة األطفــال طــوال اليــوم الدرا�ســي. ومــع ذلــك، لكــي ننجــح فــي تحســين الســلوك املطلــوب 
الذي يحدث بشــكل متكرر، قد نحتاج إلى مراقبة الطفل في البداية في جزء فقط من اليوم الدرا�ســي، 
كمراقبتــه فــي مــادة أو فــي فصــل أو فصليــن. ومــع تحســن ســلوك الطفــل، يمكــن توســيع نطــاق البطاقــة 

 لتشمل املزيد من الحصص/ املواد حتى تتم مراقبة الطفل على مدار اليوم. 
ً
تدريجيا

في الحاالت التي يحضر فيها األطفال العديد من الفصول املختلفة التي يدرسها معلمون مختلفون، قد 
يشــتمل البرنامــج علــى بعــض املعلميــن أو جميعهــم، بحســب نســبة الحاجــة إلــى املســاعدة فــي كل فصــل. 
عندمــا يتــم تضميــن أكثــر مــن معلــم فــي البرنامــج، قــد تتضمــن بطاقــة التقريــر الواحــدة مســاحة لجميــع 
املعلميــن لتقييــم الطفــل، أو يمكــن اســتخدام بطاقــات تقاريــر مختلفــة لــكل فصــل وتنظيمهــا فــي دفتــر 
ماحظــات ليتــم حملهــا بيــن الفصــول. )مــرة أخــرى، يمكــن أن تكــون البطاقــة املعروضــة فــي نهايــة هــذه 
 ألنها تحتوي على أعمدة يمكن استخدامها لتقييم الطفل من ِقبل املعلم نفسه في 

ً
املذكرة مفيدة نظرا

نهاية كل فصل، أو بواسطة معلمين مختلفين(. 

يعتمــد نجــاح البرنامــج علــى إيجــاد طريقــة واضحــة ومســتمرة لترجمــة تقاريــر املعلــم إلــى مكافــآت فــي املنــزل. 
ومن مميزات بطاقات تقرير السلوك املدر�سي أنها تساعد على استخدام مجموعة واسعة من املكافآت.

، يجب توفير املكافآت والثناء واالهتمام كحد أدنى في املنزل عندما يكون الطفل جيد السلوك 
ً
وعموما

ذلك اليوم في املدرسة، كما هو موضح في بطاقة التقرير.

 مــا تكــون املكافــآت امللموســة أو برامــج املكافــآت ضروريــة. علــى 
ً
ومــع وجــود العديــد مــن األطفــال، غالبــا

 ملشــاهدة التلفــاز أو منحــه 
ً
ســبيل املثــال، قــد يقــوم الوالديــن فــي املنــزل بمكافــأة الطفــل عبــر منحــه وقتــا

 اســتخدام نظام االقتصاد الرمزي الذي 
ً
. يمكن أيضا

ً
وجبة خفيفة خاصة أو الســماح له بالســهر قليا

 عــن الســلوك الســلبي. وقــد يتــم وضــع كل 
ً
 عــن الســلوك اإليجابــي ويفقــد نقاطــا

ً
يكســب فيــه الطفــل نقاطــا

من املكافآت اليومية )مثل: قضاء الوقت مع الوالدين، أو الحصول على الحلوى املفضلة، أو مشاهدة 
التلفاز( واملكافآت األسبوعية )مثل: مشاهدة فيلم، تناول العشاء في مطعم، الذهاب في نزهة خاصة( 

في البرنامج نفسه.
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مزايا بطاقة التقرير اليومي 

بشكل عام يمكن أن تكون بطاقات تقرير السلوك املدر�سي اليومي أكثر فاعلية من برامج إدارة السلوك 
املطبقة في الفصل الدرا�سي، وتزداد فاعليتها عند دمجها مع تلك البرامج.

 من تكرار املاحظات 
ً
 الستفادة األطفال غالبا

ً
تبدو التقارير اليومية مناسبة بشكل خاص لألطفال نظرا

 للوالديــن ماحظــات مفصلــة أكثــر 
ً
 فــي املدرســة. توفــر هــذه البرامــج أيضــا

ً
بشــكل أكثــر ممــا يتكــرر منهــا عــادة

 بنفسه، كما تعلمون فإن معظم األطفال عندما ُيسألون عن يومهم املدر�سي، 
ً
مما يقدمه الطفل عادة

"، وهي كلمة قد ال تكون دقيقة.
ً
سيعطون إجابة من كلمة واحدة فقط، كان "جيدا

تذكيــر األهــل بضــرورة مكافــأة ســلوك الطفــل املرغــوب،   
ً
يمكــن لبرامــج بطاقــات التقاريــر هــذه أيضــا

وتحذيرهما عندما يصبح السلوك مشكلة تتطلب منهم املزيد من العمل املكثف لتعديله. باإلضافة إلى 
ذلك، عادة ما يكون نوع املكافآت املتوفرة في املنزل وجودتها أكثر من تلك املتوفرة في الفصل الدرا�سي، 

 عند األطفال الذين يحتاجون إلى مكافآت أكثر قوة.
ً
وهو عامل قد يكون حاسما

 
ً
 وجهدا

ً
بصرف النظر عن هذه الفوائد، فإن بطاقات التقرير املدر�سي اليومي تتطلب بشكل عام وقتا

 لذلك، من املحتمل أن يتجاوب 
ً
أقل بكثير مقارنة ببرامج إدارة السلوك في الفصل الدرا�سي. ونتيجة

املعلمون الذين لم يتمكنوا من بدء برنامج إلدارة السلوك في الفصل الدرا�سي مع بطاقة التقرير 
املدر�سي اليومي التي يرسلها الوالدين من املنزل.

 
ً
علــى الرغــم مــن النجــاح املذهــل لبرامــج بطاقــات التقاريــر اليوميــة، فــإن فاعليــة البرنامــج تعتمــد اعتمــادا
 علــى االســتخدام العــادل واملســتمر 

ً
 علــى تقييــم املعلــم الدقيــق لســلوك الطفــل. ويعتمــد أيضــا

ً
أساســيا

للعواقــب فــي املنــزل. فــي بعــض الحــاالت، قــد يحــاول األطفــال قطــع النظــام أو مقاومتــه عــن طريــق االمتنــاع 
عــن إحضــار التقريــر إلــى املنــزل. وفــي بعــض الحــاالت، قــد يــزورون توقيــع املعلــم أو قــد يمتنعــون عــن تقديــم 
البطاقــة ليوقعهــا معلــم معيــن. ولتثبيــط هــذه املمارســات، ينبغــي التعامــل مــع املاحظــات أو التواقيــع 
املفقودة بالطريقة نفسها التي يعامل بها التقرير السلبي )مثل أن يفشل الطفل في كسب النقاط أو أن 
يتــم تغريمــه بســحب النقــاط منــه(. أو قــد يعاقــب الطفــل لبقيــة اليــوم بحيــث ال يحصــل علــى أي مكافــأة 

لعدم إحضاره التقرير إلى املنزل.
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بعض األمثلة على بطاقات التقرير المدرسي اليومي

سيتم مناقشة عدة أنواع من بطاقات تقرير السلوك املدر�سي التي تعتمد على تقييم السلوك املدر�سي 
اليومــي. وقــد تــم تقديــم مثاليــن فــي نهايــة هــذه املذكــرة عنهــا، وهــي البطاقــات التــي نو�ســي معظــم األهالــي 

باستخدامها حال رغبتهم في بدء العمل على بطاقة تقرير السلوك بشكل سريع.

واحــدة مــن هــذه البطاقــات هــي ملتابعــة الســلوك فــي الفصــل، واألخــرى ملتابعــة الســلوك فــي الُفســحة. 
استخدم البطاقة املائمة بحسب نوع املشاكل التي يواجهها الطفل في املدرسة.

الحــظ أن كل بطاقــة تحتــوي علــى خمســة مجــاالت مــن املشــاكل الســلوكية التــي قــد يواجههــا األطفــال. 
بالنســبة لبطاقــة تقريــر متابعــة الســلوك فــي الفصــل، تتوفــر أعمــدة لســبعة معلميــن مختلفيــن أو أكثــر 
لتقييــم الطفــل فــي هــذه املجــاالت مــن املشــاكل الســلوكية، أو ملعلــم واحــد يقيــم فيهــا الطفــل عــدة مــرات 

خال اليوم الدرا�سي.

لقــد وجدنــا أنــه كلمــا كان التقييــم متكــرر، كلمــا كانــت املاحظــات فعالــة أكثــر لألطفــال، ومفيــدة ومليئــة 
باملعلومــات للوالديــن. يوضــع توقيــع املعلــم أســفل العمــود بعــد تقييمــه ألداء الطفــل خــال الحصــة 

لضمان عدم التزوير.

في حال كان الطفل يواجه مشكلة في احضار الواجب الصحيح للمنزل، فيمكن للمعلم مطالبة الطفل 
بنسخ الواجب املنزلي على ظهر البطاقة قبل إكمال التقييم. بهذه الطريقة، يقوم املعلم فقط بفحص 
الجــزء الخلفــي مــن البطاقــة للتأكــد مــن دقــة الطفــل فــي نســخ الواجــب املنزلــي ثــم إكمــال التقييــم املوجــود 

في مقدمة البطاقة.

نشــجع املعلميــن علــى تقديــم شــرح موجــز حــول ســبب  بالنســبة للتقييمــات الســلبية بشــكل خــاص، 
الحصــول علــى هــذا التقييــم الســلبي. يقــوم املعلمــون بتقييــم األطفــال باســتخدام نظــام مــن 5 درجــات )1 

.)
ً
= ممتاز، 2 = جيد، 3 = متوسط، 4 = ضعيف، و 5 = ضعيف جدا

يأخــذ الطفــل بطاقــة جديــدة إلــى املدرســة كل صبــاح، أو يمكــن للوالديــن تقديــم البطاقــة عنــد ذهــاب 
الطفل للمدرسة، أيهما يساعد على أن يتم ذلك باستمرار. وبمجرد عودة الطفل إلى املنزل، يجب على 
ثــم متابعــة   ،

ً
الوالديــن فحــص البطاقــة علــى الفــور ومناقشــة التقييمــات اإليجابيــة مــع الطفــل أوال

املناقشة بحياد )دون غضب!( مع الطفل حول سبب التقييمات السلبية. بعد ذلك ُيطلب من الطفل 
عمل خطة لكيفية تجنب الحصول على تقييم سلبي في اليوم التالي. وعلى الوالدين تذكير الطفل بهذه 
الخطة في صباح اليوم التالي قبل مغادرة الطفل للمدرسة. بعد صياغة الطفل للخطة، على الوالدين 

منح نقاط للطفل لكل درجة جيدة على البطاقة وخصم نقاط لكل درجة سلبية.
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على سبيل املثال، قد يتلقى طفل صغير في سن املدرسة االبتدائية خمس قطع رمزية عن الدرجة )1(، 
وثــاث قطــع عــن )2(، وقطعــة واحــدة عــن )3(، بينمــا يتــم تغريمــه ثــاث قطــع رمزيــة عــن الدرجــة )4( 
، قــد يتــم اســتخدام النقــاط 

ً
وخمــس قطــع عــن الدرجــة )5( علــى البطاقــة. بالنســبة لألطفــال األكبــر ســنا

25 و 15 و 5 و -15 و -25، علــى التوالــي للتعبيــر عــن الدرجــات مــن 1 إلــى 5. ثــم تضــاف القطــع أو النقــاط، 
خصــم الغرامــات، ويقــوم الطفــل بعــد ذلــك باســتبدال مــا تبقــى منهــا باملكافــآت املوجــودة فــي قائمــة 

ُ
وت

املكافآت املنزلية.

برنامــج آخــر مــن بطاقــة التقريــر اليومــي يتــم تقديمــه للتعامــل مــع املشــاكل الســلوكية ومهــارات التواصــل 
مــع اآلخريــن خــال فتــرة الفســحة. كل يــوم يتــم تعبئــة البطاقــة بواســطة املعلــم أثنــاء فتــرة الفســحة، ثــم 
يتم مراجعتها بواسطة معلم الفصل عندما يعود الطفل إلى الفصل، ويتم إرسالها إلى املنزل واستخدام 

نظام القطع الرمزية/ النقاط املنزلية كما هو مذكور أعاه.

 اســتخدام أســلوب "فكــر بصــوت عــاٍل، فكــر لألمــام" مــع الطفــل قبــل خروجــه 
ً
علــى معلــم الفصــل أيضــا

للفسحة.   في هذا األسلوب، يقوم املعلم )1( بمراجعة قواعد السلوك املناسب أثناء فترة الفسحة مع 
ــب مــن قبــل املعلــم أثنــاء فتــرة 

َ
ــر الطفــل بأنــه مراق ِ

ّ
الطفــل ويتأكــد أنهــا مكتوبــة علــى البطاقــة، )2( ُيذك

الفســحة، )3( ويوجــه الطفــل إلــى تســليم البطاقــة علــى الفــور إلــى مراقــب فتــرة الفســحة حتــى يتمكــن مــن 
تقييم سلوك الطفل أثناء هذه الفترة.

 للعــاج باســتخدام بطاقــات تقريــر الســلوك، كمــا هــو واضــح فــي هــذه 
ً
أي ســلوك يمكــن أن يكــون مســتهدفا

البطاقات. إذا كانت البطاقات املعروضة هنا غير مناسبة ملشاكل سلوك طفلك في املدرسة، فيمكنك 
تصميم بطاقة جديدة باستخدام البطاقات الفارغة املتوفرة في الصفحات القادمة، فهي ال تستغرق 

 في البناء ويمكن أن تكون مفيدة للغاية في تحسين سلوك وأداء الطفل األكاديمي.
ً
 طويا

ً
وقتا

د. باركلي، األطفال العنيدون. حقوق النشر محفوظة 1997، مطبعة جيلفورد.

  يمكنكم تنزيل بطاقات التقارير التالية من على:   

go.pesi.com/barkley
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ر�سي اليومي ك املد
سلو

طاقة تقرير ال
– ب

عينة 
ب

ريخ:  21 رج حمد                                                 التا
طفل: أ

سم ال
ا

املعلم: أ.عبد العزيز
ت التالية:

صنيفا
خدم الت

ست
سية. ا

را اً لكل مادة أو فترة د
ص

خدم عموداً منف
ست

ة أدناه. ا ت املذكور
ال هذا اليوم في املجاال

طفل خ
ك ال

سلو
يرجى تقييم 

طفل على ظهر هذه 
ك ال

سلو
ت حول 

ي تعليقا
ف أ

ض
ك. أ

ص ب
سفل العمود الخا

ِع أ ف للغاية. ثم َوقّ
ضعي

ف، 5 = 
ضعي

ط، 4 = 
س

جيد، 3 = متو
1 = ممتاز، 2 = 

طاقة.
الب

ص/ املواد
ص

الح
ت 

سلوكيا
ال

املراد تقييمها
1

2
3

4
5

6
7

شاركة في 
امل

صل
الف

3
3

2
3

2
2

3

طة 
ش

األداء في األن
صفية

ال
2

4
3

3
2

3
3

ت 
اتباع تعليما

املعلم
4

2
2

4
3

4
3

االندماج مع 
اميذ

الت
3

3
4

3
2

5
4

ب 
ج

جودة الوا
املنزلي

2
2

2
3

3
3

3

توقيع املعلم
س

م.
ه.د

ك.م
م.د

ل.ج
م.ج

ك
ي.

إ
طاقة:

ق في األسفل أو على ظهر الب
ب التعلي

اكت
س

ت الهدوء. م.
صعوبة في اتباع قاعدة وق

حمد اليوم 
جه أ

وا



  64    “إدارة اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه في املدرسة”

ر�سي اليومي ك املد
سلو

طاقة تقرير ال
 ب

ريخ:   طفل:                                                 التا
سم ال

ا
املعلم: 

ت التالية:
صنيفا

خدم الت
ست

سية. ا
را اً لكل مادة أو فترة د

ص
خدم عموداً منف

ست
ة أدناه. ا ت املذكور

ال هذا اليوم في املجاال
طفل خ

ك ال
سلو

يرجى تقييم 
طفل على ظهر هذه 

ك ال
سلو

ت حول 
ي تعليقا

ف أ
ض

ك. أ
ص ب

سفل العمود الخا
ِع أ ف للغاية. ثم َوقّ

ضعي
ف، 5 = 

ضعي
ط، 4 = 

س
جيد، 3 = متو

1 = ممتاز، 2 = 
طاقة.

الب

ص/ املواد
ص

الح
ت 

سلوكيا
ال

املراد تقييمها
1

2
3

4
5

6
7

شاركة في 
امل

صل
الف

طة 
ش

األداء في األن
صفية

ال
ت 

اتباع تعليما
املعلم

االندماج مع 
اميذ

الت
ب 

ج
جودة الوا
املنزلي

توقيع املعلم
طاقة:

ق في األسفل أو على ظهر الب
ب التعلي

اكت
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ر�سي اليومي ك املد
سلو

طاقة تقرير ال
ريخ:  ب طفل:                                                      التا

سم ال
ا

املعلم: 
ت التالية:

صنيفا
خدم الت

ست
سية. ا

را اً لكل مادة أو فترة د
ص

خدم عموداً منف
ست

ة أدناه. ا ت املذكور
ال هذا اليوم في املجاال

طفل خ
ك ال

سلو
يرجى تقييم 

طفل على ظهر هذه 
ك ال

سلو
ت حول 

ي تعليقا
ف أ

ض
ك. أ

ص ب
سفل العمود الخا

ِع أ ف للغاية. ثم َوقّ
ضعي

ف، 5 = 
ضعي

ط، 4 = 
س

جيد، 3 = متو
1 = ممتاز، 2 = 

طاقة.
الب

ص/ املواد
ص

الح
ت 

سلوكيا
ال

املراد تقييمها
1

2
3

4
5

6
7

طاقة:
ق في األسفل أو على ظهر الب

ب التعلي
اكت
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سحة
ت الفراغ أو الف

ك اليومي في وق
سلو

طاقة تقرير ال
– ب

عينة 
ب

ريخ:  21 رج حمد                                                 التا
طفل: أ

سم ال
ا

املعلم: أ.عبد العزيز
ت التالية:

صنيفا
خدم الت

ست
سية. ا

را اً لكل مادة أو فترة د
ص

خدم عموداً منف
ست

ة أدناه. ا ت املذكور
ال هذا اليوم في املجاال

طفل خ
ك ال

سلو
يرجى تقييم 

طفل على ظهر هذه 
ك ال

سلو
ت حول 

ي تعليقا
ف أ

ض
ك. أ

ص ب
سفل العمود الخا

ِع أ ف للغاية. ثم َوقّ
ضعي

ف، 5 = 
ضعي

ط، 4 = 
س

جيد، 3 = متو
1 = ممتاز، 2 = 

طاقة.
الب

ص/ املواد
ص

الح
ت املراد 

سلوكيا
ال

تقييمها
1

2
3

4
5

6
7

اءه
زم ال يدفع 

3
3

3
3

2
2

3

ن 
ق اآلخري

ضاي
ال ي

سخر منهم
وال ي

4
3

4
4

3
4

2

ت 
ت وق

يتبع تعليما
سحة

الفراغ/ الف
2

2
2

2
3

3
3

يندمج مع األطفال 
ن

اآلخري
2

3
2

3
3

2
3

ب وال 
ضر

ال ي
حد

جر مع أ
شا

يت
5

4
4

5
3

4
5

توقيع املعلم
س

م.
ه.د

ك.م
م.د

ل.ج
م.ج

ك
ي.

إ
طاقة:

ق في األسفل أو على ظهر الب
ب التعلي

اكت
س

حمد وليد اليوم.  م.
ب أ

ضر
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سحة
ت الفراغ أو الف

ك اليومي في وق
سلو

طاقة تقرير ال
 ب

ريخ:   طفل:                                                  التا
سم ال

ا
املعلم: 

ت التالية:
صنيفا

خدم الت
ست

سية. ا
را اً لكل مادة أو فترة د

ص
خدم عموداً منف

ست
ة أدناه. ا ت املذكور

ال هذا اليوم في املجاال
طفل خ

ك ال
سلو

يرجى تقييم 
طفل على ظهر هذه 

ك ال
سلو

ت حول 
ي تعليقا

ف أ
ض

ك. أ
ص ب

سفل العمود الخا
ِع أ ف للغاية. ثم َوقّ

ضعي
ف، 5 = 

ضعي
ط، 4 = 

س
جيد، 3 = متو

1 = ممتاز، 2 = 
طاقة.

الب

ص/ املواد
ص

الح
ت املراد 

سلوكيا
ال

تقييمها
1

2
3

4
5

6
7

اءه
زم ال يدفع 

ن 
ق اآلخري

ضاي
ال ي

سخر منهم
وال ي

ت 
ت وق

يتبع تعليما
سحة

الفراغ/ الف
يندمج مع األطفال 

ن
اآلخري

ب وال 
ضر

ال ي
حد

جر مع أ
شا

يت
توقيع املعلم

طاقة:
ق في األسفل أو على ظهر الب

ب التعلي
اكت
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سحة
ت الفراغ أو الف

ك اليومي في وق
سلو

طاقة تقرير ال
 ب

ريخ:   طفل:                                                         التا
سم ال

ا
املعلم: 

ت التالية:
صنيفا

خدم الت
ست

سية. ا
را اً لكل مادة أو فترة د

ص
خدم عموداً منف

ست
ة أدناه. ا ت املذكور

ال هذا اليوم في املجاال
طفل خ

ك ال
سلو

يرجى تقييم 
طفل على ظهر هذه 

ك ال
سلو

ت حول 
ي تعليقا

ف أ
ض

ك. أ
ص ب

سفل العمود الخا
ِع أ ف للغاية. ثم َوقّ

ضعي
ف، 5 = 

ضعي
ط، 4 = 

س
جيد، 3 = متو

1 = ممتاز، 2 = 
طاقة.

الب

ص/ املواد
ص

الح
ت 

سلوكيا
ال

املراد تقييمها
1

2
3

4
5

6
7

طاقة:
ق في األسفل أو على ظهر الب

ب التعلي
اكت
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اتفاقية السلوك

 من بطاقة تقرير السلوك، يمكن للمدرسين إعداد اتفاقية سلوك داخل الفصل.
ً
بدال

يجب أن تحتوي هذه االتفاقية على البنود التالية:

1.تحديد العمل األكاديمي واألهداف السلوكية بشكل واضح وصريح ومكتوب. على سبيل 
املثال:

أوافق أنا )الطالب( على إتمام جميع واجبات مادة الرياضيات ولغتي بدقة بنسبة %80 على 	 
األقل.

، وأتبع اإلرشادات، وأستمع إلى املعلم.	 
ً
سأظل هادئا

2.تحديد املكافآت التي سيحصل عليها الطالب بشكل واضح ومكتوب. على سبيل املثال:
15 دقيقة إضافية من اللعب في نهاية اليوم الدرا�سي.	 
استخدام األلعاب واألنشطة الترفيهية.	 
استخدام الكمبيوتر للعب أو العمل ملدة 15 دقيقة إضافية.	 
10 نقاط لكل مهمة يكملها الطالب بدقة.	 
مساعدة املعلم على استكمال بعض املهمات أو الوظائف في الفصل.	 
، فسوف أحصل على نشاط خاص مع والَدي.	 

ً
إذا كان أسبوعي ناجحا

3.حدد العقوبة بشكل واضح ومكتوب، على سبيل املثال:
فقدان 10 نقاط أو قطع رمزية على كل مهمة غير مكتملة.	 
استكمال 5 أوراق عمل خال وقت الفراغ.	 

ــع الطالــب علــى االتفاقيــة، وأن توضــع نســخة منهــا فــي مــكان مرئــي بالقــرب مــن الطالــب  ِ
ّ
مــن املفيــد أن ُيوق

حتى يتمكن من الرجوع إليها طوال فترة الحصة.
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الفصل العاشر 

 تجسيد الوقت والمعلومات

نذكــر مــن الفصــل الثانــي أن األطفــال واملراهقيــن املصابيــن باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه 
يعانون من ضعف الذاكرة العاملة. هذا يعني أنهم ال يستطيعون االحتفاظ بنفس القدر من املعلومات 
 أقل قدرة على استدعاء املعلومات من الذاكرة واستخدامها 

ً
التي يحتفظ بها الطاب اآلخرون. هم أيضا

عند تواجدهم في الفصل أو حال تغير املوقف من نشاط سابق إلى آخر جديد.

 ألن املعلومــات "الداخليــة" أو العقليــة ليســت فعالــة بشــكل خــاص فــي توجيــه ســلوك الطالــب 
ً
ونظــرا

املصــاب باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه، فمــن املفيــد تعزيــز الذاكــرة العاملــة عــن طريــق وضــع 
أجــزاء رئيســية مــن املعلومــات فــي مجــال الطالــب املرئــي أو الح�ســي ضمــن مــكان العمــل الــذي يكــون فيــه. 
وتســمى عمليــة وضــع هــذه املعلومــات بشــكل مــادي فــي املجــال املرئــي للطالــب باســم تجســيد املعلومــات. 
يستعرض هذا الفصل باختصار بعض الطرق التي يمكن للمعلمين املساعدة بها في تجسيد املعلومات 
املهمــة عــن املوقــف الحالــي أو فتــرات الراحــة املرتبطــة بهــذا املوقــف أو فــي الفصــل الدرا�ســي أو أثنــاء العمــل 
 عــن املنهــج 

ً
األكاديمــي.  وهــذا يعتبــر مثــال آخــر لشــكل مــن أشــكال التدريــب املســبق وإدارة الســلوك بــدال

التفاعلي املعتاد الذي يحدث بعد السلوك. هنا، يتم وضع خطة قبل حدوث أي مشكلة من أجل درء 
احتمال حدوث مثل هذه املشاكل. حيث تقلل الطرق من احتمال حدوث املشكات وتزيد من احتمال 

تصرف الطالب بشكل مناسب والعمل بفاعلية أكبر في املوقف.

وضع قواعد واضحة وبأشكال محسوسة

ألصق القواعد على اللوح املخصص في مقدمة   
الفصل.  يمكنك إضافة مجموعة من القواعد لكل 

فترة من فترات العمل املختلفة. 
أن�سئ عالمة توقف ثالثية الجوانب من لوح الفلين.   

ل القاعدة املطلوب اتباعها  ِ
ّ
كل جانب بلون مختلف يمث

في هذا الجانب. على سبيل املثال، استخدم:األحمر = 
وقت الدرس، األصفر = حل التمارين، األخضر = 

اللعب الحر.

ــر وضعيــة العامــة إلــى اللــون املائــم     عندمــا يبــدأ موقــف جديــد، اطلــب مــن الفصــل االنتبــاه، ثــم غّيِ  
لقواعد هذا املوقف، ثم اطلب من الطاب قراءة هذه القواعد بصوت عاٍل وفي انسجام تام.
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  ضــع مجموعــة مــن البطاقــات امللونــة علــى مكتــب الطالــب بحيــث تحتــوي كل بطاقــة علــى 
ــه الطــاب إلــى  مجموعــة مــن القواعــد لــكل مــادة أو نشــاط درا�ســي. عنــد بــدء هــذا النشــاط، َوّجِ
اســتخدام بطاقاتهــم واالنتقــال للقواعــد املائمــة لهــذا النشــاط. كل نشــاط لــه قواعــد مختلفــة 
وبطاقــة ملونــة مختلفــة لتســهيل التعــرف عليهــا. اطلــب مــن الطفــل قــراءة القواعــد املوجــودة فــي 

تلك البطاقة في بداية كل نشاط.
شــجع الطفــل علــى اســتخدام التوجيــه الذاتــي والقــراءة بصــوت منخفــض أثنــاء العمــل، فيقــول   
بصــوت واضــح وخافــت التعليمــات التــي عليــه اتباعهــا. أو يمكنــه قــراءة القواعــد املوجــودة علــى 

البطاقة بصوت مسموع، كما أوضحنا سابقًا.
تأكــد مــن أنــك تعطــي األوامــر والتعليمــات للطفــل بطريقــة فعالــة. فيمــا يلــي بعــض النقــاط   

األساسية التي يجب وضعها في االعتبار ملساعدتك في القيام بذلك:
� تأكــد مــن أنــك تعنيــه حقــًا! هــذا يعنــي عــدم إعطــاء أمــر ال تنــوي متابعتــه حتــى اكتمالــه. عندمــا 
تطلــب أمــرًا مــا، خطــط لدعمــه بعواقــب مناســبة، ســواء كانــت إيجابيــة أو ســلبية، إلظهــار أنــك 

تعني حقًا ما قلته وطلبته.
�ال تصــدر األمــر علــى شــكل ســؤال أو خدمــة تريدهــا. حــدد األمــر ببســاطة وبشــكل مباشــر وبنبــرة 

صوت عملية وجدية.
� ال تعطــي الكثيــر مــن األوامــر فــي وقــت واحــد. معظــم األطفــال يســتطيعون اتبــاع أمــر أو أمريــن 
فقــط فــي كل مــرة. حــاول إعطــاء أمــر واحــد فقــط فــي كل مــرة. إذا كانــت املهمــة التــي تريــد أن يقــوم 

مها إلى خطوات صغيرة واطلب منه خطوة واحدة فقط في كل مرة. بها الطفل معقدة، َقّسِ
� تأكد من أن الطفل منتبه لك. تأكد من أن هناك تواصل بصري بينك وبين الطفل. إذا لزم 
األمــر، اقتــرب مــن الطفــل، واملــس كتفــه، أو أدر وجــه الطفــل اتجاهــك برفــق للتأكــد مــن أنــه 

يستمع ويشاهد أثناء إعطاء األمر.
� قلــل جميــع املشــتتات قبــل إعطــاء األمــر. يعتبــر مــن األخطــاء الشــائعة التــي يرتكبهــا معظــم 
انشــغال  التعليمــات واألوامــر أثنــاء  يحــاول املعلمــون إعطــاء  فــي كثيــر مــن األحيــان،  املعلميــن. 
الطالــب فــي بعــض األنشــطة املمتعــة بالنســبة لــه. ال يمكنــك توقــع أن ينتبــه األطفــال ملــا تقــول 
وهنــاك �ســيء آخــر أكثــر متعــة فــي الفصــل، فإمــا أن توقــف هــذه املشــتتات بنفســك أو تطلــب مــن 

الطفل أن يوقفها قبل إعطاء األمر.
� اطلــب مــن الطفــل تكــرار األمــر. ليــس عليــك القيــام بهــذا بعــد كل أمــر تصــدره، ولكــن فقــط 
عندمــا تكــون غيــر متأكــد مــن أن الطفــل قــد ســمع األمــر أو فهمــه. باإلضافــة، إلــى األطفــال الذيــن 

يعانون من ضعف التركيز واالنتباه، فإن تكرار األمر عليهم يزيد من احتمالية متابعتهم له. 
� أن�ســئ بطاقــات للمهــام. إذا كان الطالــب كبيــرًا بمــا يكفــي للقيــام بمهــام تخــص الفصــل، فقــد 
تجد أنه من املفيد أن تن�سئ بطاقة مهمة لكل عمل. أو كما ذكر سابقًا، يمكنك إنشاء بطاقات 
تحتــوي علــى قواعــد ملــواد معينــة تدرســها، مثــل وقــت القــراءة، ووقــت الرياضيــات، ومــا إلــى ذلــك. 
يمكــن أن تكــون كل بطاقــة بلــون مختلــف لإلشــارة إلــى أن القواعــد أثنــاء هــذه املــادة تختلــف عــن 

املواد األخرى.
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يمكــن أن تكــون بطاقــة العمــل أو بطاقــة املهمــة بمقــاس 3 × 5. ُتــدَرج فيهــا الخطــوات التــي يجــب   
القيام بها ألداء املهمة بشكل صحيح أو خال املادة التي تدرسها. بعد ذلك، عندما يبدأ الطفل 
تلــك املهمــة أو املــادة، مــا عليــك ســوى تســليم البطاقــة لــه وإخبــاره بأنهــا تحتــوي علــى مــا ترغــب فــي 

تحقيقه. هذه الطريقة لألطفال الذين يبلغون من العمر ما يكفي ليستطيعوا القراءة.
هــذه البطاقــات يمكــن أن تقلــل إلــى حــد كبيــر مــن مقــدار الجــدل الــذي يحــدث حــول مــا إذا كان   
الطفــل قــد قــام بعمــل مــا أو عمــل روتينــي بشــكل صحيــح أو امتثــل للقواعــد الخاصــة بحصــة 
معينة. يمكنك أيضًا أن تضع على البطاقة الوقت الذي يجب أن تستغرقه املهمة، ثم اضبط 
ــت علــى هــذه الفتــرة الزمنيــة، وضعــه علــى مكتــب الطفــل أو فــي مــكان العمــل حتــى يعــرف  املؤّقِ

بالضبط متى يجب أن ينتهي من املهمة.
حّضــر "أشــرطة التذكيــر"، وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن عبــارات التشــجيع املســجلة إلكترونيــًا   
بواسطة األب أو األم )أو املعلم( يقومون فيها بتذكير الطفل بقواعد السلوك أثناء أداء املهمة. 

يمكن للطفل االستماع إلى هذا التسجيل باستخدام سماعات األذن أثناء العمل املدر�سي.

اجعل الوقت حقيقيًا )ملموسًا(

ال يمكن لألطفال واملراهقين الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه إدارة أو توجيه 
 على حس الطفل الذاتي بالوقت، 

ً
 إلى حسهم بالوقت، ويجب أال يعتمد املعلمون كثيرا

ً
سلوكهم استنادا

 هــو 
ً
 عنــد األطفــال املصابيــن باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه. الهــدف إذا

ً
والــذي يعتبــر ضعيفــا

 عند الطفل، وهو ما يعني بشــكل أسا�ســي اســتخدام بعض األجهزة ملســاعدة 
ً
 ملموســا

ً
جعل الوقت أمرا

األطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه في معرفة مقدار الوقت الذي لديهم 
لعمــل �ســيء مــا، ومــن ثــم مقــدار الوقــت الــذي انق�ســى منــه، وكــم الوقــت املتبقــي إلنهــاء العمــل علــى مهمــة 

ما.

تــات أو مؤشــرات الوقــت  ِ
ّ
للقيــام بذلــك، يمكنــك اســتخدام الســاعات أو املؤق

املسجلة، أو أي �سيء ُيظِهر مقدار الوقت الذي سيلتزمون به في أداء العمل. 
وهــو جهــاز   ،Time Timer يمكنــك اســتخدام مؤقــت  علــى ســبيل املثــال: 
مســاحته 8 × 8 بوصــة مــع قــرص أحمــر عليــه يشــير إلــى فتــرة زمنيــة تصــل إلــى 
ســاعة واحــدة. عندمــا يكــون لــدى الطفــل عمــل يقــوم بــه خــال فتــرة زمنيــة 
محددة، يمكنك ضبط هذه الســاعة على تلك الفترة الزمنية. يظهر الوقت 
املتــاح باللــون األحمــر علــى وجــه الســاعة ومــع مــرور الوقــت، تتناقــص كميــة 
 
ً
 يعلــن نهايــة فتــرة العمــل. يمكــن أيضــا

ً
اللــون األحمــر حتــى ينتهــي ويصــدر صوتــا

.My Time Activity Timer العثور على مؤقتات رقمية على اإلنترنت، مثل

 تنزيــل مجموعــة متنوعــة مــن الســاعات وتطبيقــات املؤقــت عبــر اإلنترنــت للجهــاز اللوحــي أو 
ً
يمكنــك أيضــا

وتشــمل   http://www.online stopwatch.com/classroom-timers أو الهاتــف الذـكـي علــى   iPad
أشــكال الســاعات املتوفــرة، الشــكل التقليــدي والقنابــل الزمنيــة، وشــخصيات الرســوم املتحركــة التــي 

تعلن السباق، والساعات االفتراضية، وما إلى ذلك.
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الفصل الحادي عشر 

تحسين الوعي الذاتي

 بسلوكهم من 
ً
األطفال واملراهقون الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه أقل وعيا

الطــاب اآلخريــن، ألنهــم ال يراقبــون ســلوكهم بشــكل مســتمر أو فــي كثيــر مــن األحيــان علــى عكــس مــا يفعلــه 
الطاب اآلخرون.

ظهر وسائل محددة يمكن للمعلمين استخدامها لتحسين الوعي الذاتي أو املراقبة 
ُ
معظم البحوث لم ت

الذاتيــة للطــاب املصابيــن باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه. مــع ذلــك، إليــك بعــض األســاليب 
التي استخدمها الباحثون االكلينيكيون وغيرهم:

·اطلب من الطفل تســجيل إنتاجية عمله على جدول أو رســم بياني. ضع هذا الجدول في مكان 
واضــح، مثــل لوحــة اإلعانــات فــي مقدمــة الفصــل الدرا�ســي. كل يــوم يســجل الطالــب عــدد املهــام التــي 
أكملها في حصة معينة على هذا الجدول أو الرسم البياني. إذا تم ذلك سيتمكن الطالب من رؤية 

مستوى أداؤه في الفصل مع مرور الوقت.

·ارجــع لقــراءة فقــرة بطاقــات تقريــر الســلوك اليومــي فــي الفصــل التاســع. يمكنــك أن تــرى بســهولة 
 من املعلم في نهاية كل حصة دراســية. بمعنى آخر، 

ً
أن هذه البطاقات يمكن أن يعبئها الطفل بدال

 لســلوكه وأداؤه األكاديمــي فــي الجوانــب املحــددة لــه فــي البطاقــة. يمكــن 
ً
 ذاتيــا

ً
يقــدم الطفــل تقييمــا

القيام بذلك باستخدام مقياس التقييم نفسه الذي كان املعلم يستخدمه لتقييم أو تقدير سلوك 
الطفل.
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 ملــا قــام بــه 
ً
يقيــم الطفــل نفســه علــى بطاقــة الســلوك اليومــي، ثــم يراجعهــا املعلــم ليــرى إذا كان موافقــا

الطفــل مــن تقييــم لنفســه. إذا لــم يكــن األمــر كذلــك، يناقــش املعلــم هــذا االختــاف فــي الــرأي وإذا كان 
هناك أي أسباب لهذا االختاف بين تقييم املعلم وتقييم الطفل. ثم يمكن للطفل إعادة تقييم نفسه 
بنــاًء علــى املاحظــات الجديــدة التــي قدمهــا لــه املعلــم. ونحــن نشــجع املعلميــن علــى البــدء ببطاقــة تقريــر 
الســلوك اليومــي األساســية، وبعــد بضعــة أســابيع عندمــا يبــدأ ســلوك الطفــل بالتحســن، يمكــن للمعلــم 

االنتقال إلى هذا النوع من التقييم الذاتي.

 إلخبــار األطفــال بأنهــم يتصرفــون 
ً
 مبّســطا

ً
     · بالنســبة لألطفــال الصغــار، طــور الباحثــون نظامــا

. علــى ســبيل املثــال: 
ً
بطريقــة غيــر الئقــة، ولجعلهــم يتوقفــون عمــا يفعلــون، ويراقبــون أنفســهم ذاتيــا

 ومراقبــة ذاتــه بواســطة قــول كلمــة: "ســلحفاة". 
ً
يطلــب املعلــم مــن الطفــل الصغيــر التوقــف فــورا

 أنه عندما يسمع املعلم يقول هذه الكلمة، عليه أن يقوم باآلتي:
ً
حيث تم اخبار الطفل مسبقا

1.يتوقــف عمــا يفعلــه، ويضــع يديــه وذراعيــه إلــى جانبيــه، ويجعــل أرجلــه قريبــة مــن بعضهــا 
البعض.

2.ينظر ببطء عبر الفصل الستعادة إحساسه بمكانه وبما يحدث.
ِلب مني أن أفعل؟"

ُ
3.يسأل نفسه بصوت عاٍل "ماذا ط

4.ثــم يجيــب الطفــل علــى ســؤاله ويعــود إلــى املهمــة املحــددة لــه، أو يتبــع التعليمــات التــي أعطيــت 
له.

5.وللقيــام بذلــك بنجــاح، يختــم بعــض املعلميــن أيــدي األطفــال بأختــام صغيــرة تحمــل صــور 
ساحف. يجمع األطفال هذه األختام على ظهر أيديهم طوال اليوم. ثم يتم استخدامها كقطع 
رمزيــة يتــم اســتبدالها باملكافــآت أو األنشــطة الخاصــة فــي الفصــل فــي وقــت الحــق مــن ذلــك اليــوم. 
أو يمكــن للمعلــم اســتبدال األختــام بملصقــات علــى شــكل ســاحف ملونــة تلصــق علــى بطاقــة 
محفوظــة علــى مكتــب الطفــل. إذا تعــذر شــراء هــذه األنــواع مــن امللصقــات، فيمكــن للمعلــم 

ببساطة إعطاء الطفل قطعة نقدية رمزية كلما نجح في مراقبة ذاته.

Motivaider، وهــو صنــدوق صغيــر  ى   ُيســمَّ
ً
اســتخدم جهــازا  ·

هــزاز مــع جهــاز توقيــت رقمــي مدمــج. يضــع الطفــل هــذا الصنــدوق 
حيــث يهتــز الجهــاز علــى فتــرات  الصغيــر علــى حزامــه أو فــي جيبــه. 
يحددهــا املعلــم. يمكــن تثبيــت هــذه الفواصــل الزمنيــة )علــى ســبيل 
علــى مــا تــم  بنــاًء  أو يمكــن جعلهــا عشــوائية،  املثــال: كل دقيقــة( 
الطفــل وتذكيــره  لتنبيــه  بشــكل دوري  الجهــاز  يهتــز  ثــم  إعــداده. 
بمراقبــة ذاتــه “مــاذا تفعــل اآلن؟”، أو االنتبــاه إلــى املهمــة املوكلــة لــه 

من قبل املعلم.
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 أو املراهقيــن الذيــن يعانــون مــن اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف 
ً
· بالنســبة لألطفــال األكبــر ســنا

االنتبــاه، أو�ســي باســتخدام إشــارات رمزيــة غيــر لفظيــة ليتوقفــوا عــن أعمالهــم الحاليــة ويراقبــوا 
 أنــه عندمــا يــرى تلــك اإلشــارة، يتعيــن 

ً
ذاتهــم. يمكنــك القيــام بذلــك عــن طريــق إخبــار املراهــق مســبقا

عليه إجراء تقييم ذاتي ملا يفعله والعودة إلى العمل، أو العودة إلى اتباع تعليمات معينة، أو مجرد 
الهــدوء واســتعادة الســيطرة علــى ســلوكه. علــى ســبيل املثــال: يمكنــك أن تخبــر الطالــب أنــه عندمــا 
، انمــا يتعيــن عليــك أن تبــدأ بتقييــم ذاتــك، 

ً
ســقط مشــبك الــورق علــى مكتبــك فهــذا ليــس حادثــا

ُ
أ

السيطرة على سلوكك، أو االنتباه للمعلم. 

· فــي الحــاالت األكثــر شــدة مــن اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه، يمكنــك أنــت أو املرشــد 
النف�ســي فــي املدرســة التفكيــر فــي تســجيل فيديــو للطفــل خــالل املشــكلة فــي فتــرة الحصــة الدراســية. 
فــي وقــت الحــق مــن ذلــك اليــوم وخــال فتــرة زمنيــة محــددة، يمكــن للطالــب مراجعــة  بعــد ذلــك، 
التســجيل معــك أو مــع املرشــد النف�ســي، وإيقــاف الفيديــو بشــكل دوري ملناقشــة ســلوك الطفــل ومــا 
إذا كان مــا قــام بــه صحيــح أو غيــر صحيــح. ثــم ناقــش مــا يمكــن أن يفعلــه الطفــل بطريقــة مختلفــة إذا 
حدثــت املشــكلة مــرة أخــرى. أو�ســي بإقــران هــذه الطريقــة بنظــام مكافــآت كنظــام االقتصــاد الرمــزي 
ملكافــأة الطالــب عــن كل فتــرة تراجــع فيهــا الفيديــو وتناقشــه معــه، وعــن كل تحســين يقــوم بــه الطالــب 

في سلوكه أثناء وجوده في الفصل.
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الفصل الثاني عشر

التخطيط االنتقالي 
األطفال واملراهقون املصابون باضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه ال يعانون فقط من مشكلة في 
 مــن املراقبــة الذاتية 

ً
الذاكــرة العاملــة )تذكــر القواعــد التــي تطبــق علــى موقــف معيــن( ولكــن يعانــون أيضــا

لســلوكياتهم. ترتبــط هاتــان املشــكلتان مــع حالــة عــدم االنتبــاه التــي تنتابهــم أثنــاء األوقــات التــي ينتقــل فيهــا 
 مــا تحــدث 

ً
الطــاب مــن نشــاط أو فصــل درا�ســي إلــى نشــاط أو فصــل درا�ســي آخــر. ونتيجــة لذلــك، غالبــا

املشــكات الســلوكية أثنــاء هــذه العمليــة االنتقاليــة أو بعدهــا. وللمســاعدة فــي معالجــة هــذا املوقــف، 
أو�سي بتطوير طريقة تسمى "التخطيط االنتقالي" يجب مناقشتها مع الطفل قبل استخدامها.

التخطيط االنتقالي

في التخطيط االنتقالي، قبل بدء نشاط جديد أو حصة دراسية أو حتى دخول فصل جديد، 
يجب على الطالب القيام بما يلي:

1.قبل الدخول ملوقف جديد )كدخول الفصل التالي، أو بدء االستراحة، أو الذهاب إلى 
ساحة الطعام(، يطلب املعلم من الطفل التوقف عما يفعل!.

2.ثم يقوم املعلم بمراجعة قاعدتين أو ثاث قواعد يجب على الطفل االلتزام بها في هذا 
املوقف الجديد.

3.ثم يكرر الطفل هذه القواعد بصوت عاٍل للمعلم.

4.يشرح املعلم املكافأة التي سيمنحها نتيجة اتباع هذه القواعد )قطع رمزية، اللعب على 
الكمبيوتر، منح وقت إضافي للعب... إلخ(.

5.يشرح املعلم للطفل بعد ذلك عقوبة كسر هذه القواعد.

6.ثم يقوم املعلم بتحديد تعليمات فورية للطفل للقيام بمهمة ما أو البدء بنشاط ما. على 
سبيل املثال، يمكن للمعلم أن يقول: “اذهب إلى مقعدك، وأخرج كتاب الرياضيات، وانتقل 

إلى الفصل العاشر وابدأ القراءة”.

7.يدخل الطفل بعد ذلك املوقف الجديد ويتبع خطة املعلم.

8.يقوم املعلم بمكافأة الطالب بشكل متكرر ومستمر خال النشاط الجديد.

9.في نهاية النشاط، يتحدث املعلم لفترة وجيزة مع الطالب لتقييم النجاح )أو الفشل(.
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 تطوير هذا اإلجراء أو استبداله ببطاقة بمقاس 3 × 5 بوصة مكتوب عليها القواعد 
ً
 يمكن للمعلم أيضا

التــي يجــب علــى الطفــل اتباعهــا بشــكل روتينــي عنــد الدخــول فــي هــذا املوقــف الجديــد أو املــادة أو الفصــل 
الدرا�سي. وبهذه الطريقة، يكون للطفل قواعد مجسدة ومكتوبة على بطاقة يستطيع أن يأخذها معه 

إلى مقعده خال فترة املوقف الجديد.

 من املنهج التفاعلي املتعارف 
ً
هذا مثال آخر لشــكل من أشــكال التدريب االســتباقي وإدارة الســلوك بدال

 مــع طــاب اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه. فــي هــذه الحالــة، يتــم 
ً
عليــه الــذي يســتخدم غالبــا

وضــع خطــة قبــل حــدوث أي مشــكلة مــن أجــل درء احتمــال حــدوث مثــل هــذه املشــاكل. عــادة، يســمح 
املعلمــون الطــاب الخــوض عبــر هــذه املواقــف االنتقاليــة دون مســاعدة. ثــم عندمــا تتطــور املشــكلة، 

 ما يكون ذلك من خال فرض االنضباط. 
ً
يضطر املعلمون إلى التعامل مع هذه املواقف، وعادة

تعــد إدارة الســلوك االســتباقي أفضــل بكثيــر مــن اإلدارة التفاعليــة فــي جعــل اليــوم الدرا�ســي يمــر بساســة 
أكبر لكل من املعلم والطالب املصاب باضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه.
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الفصل الثالث عشر

التأديب
قبــل تنفيــذ أي مــن األفــكار أو األســاليب التهذيبيــة املدرجــة هنــا، يجــب علــى املعلــم التحقــق مــن مديــر 
املدرســة فيما يتعلق باللوائح والسياســات املتعلقة باالنضباط أو العقوبات. فيما يلي بعض األســاليب 

 في املدارس كشكل من أشكال العقاب على سوء تصرف الطاب:
ً
التي طبقتها أنا وآخرون سابقا

اســتخدم التوبيــخ الخفيــف والخــاص واملوجــز واملباشــر – شــخصن العقــاب. بمعنــى: اقتــرب   
م إرشــادات تصحيحيــة وموجــزة، واجعــل الطالــب  مــن الطفــل، واملــس ذراعــه أو كتفــه، وقــّدِ
مــة علــى الفصــل  عمَّ

ُ
يعيدهــا. يعتبــر التوبيــخ والتعليمــات املباشــرة الشــخصية أكثــر فعاليــة مــن امل

كله أو التي تكون بصوت عاٍل عبر الغرفة لتوبيخ أحد الطاب.
السرعة هي مفتاح االنضباط: العدالة السريعة! ما يجعل العقاب ذا فائدة، ليس الشدة،   
وال درجــة األلــم، وال البغــض، ولكــن الســرعة التــي ُيطبــق فيهــا العقــاب بعــد الســلوك الســلبي 
مباشــرة. فمن خال التصرف الســريع بعد ظهور املشــكلة مباشــرة، فإنك تبني مصداقية لدى 
الطفل عنك ويكون األمر أكثر فعالية في الحد من تكرار السلوك السلبي أو أي سلوك مشابه.

م بمهمة”
ُ
خطوات ألسلوب “ق

ــم بمهمــة”. 
ُ
 مــن اســتخدام أســلوب الوقــت املســتقطع التقليــدي، جــرب أســلوب “ق

ً
بــدال

 مــن جلــوس الطالــب الــذي يعانــي مــن اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه علــى 
ً
فبــدال

كر�ســي العقــاب دون فعــل أي �ســيء – وهــي دعــوة إلــى امللــل واملزيــد مــن الســلوك الســلبي – 
 يجب القيام به خال فترة العقاب. كما يتيح للطفل 

ً
تقدم هذه الطريقة للطالب نشاطا

التحكــم فــي طــول فتــرة العقــاب كلمــا أنجــز العمــل بشــكل ســريع. كل هــذا يحتــاج إلــى شــرح 
مقدم حتى يفهم الطالب ما أنت على وشك فعله.

فــي الجــزء الخلفــي مــن الفصــل الدرا�ســي مــع أوراق عمــل   
ً
 شــاغرا

ً
 وكرســيا

ً
1.ضــع مكتبــا

بسيطة مرصوصة ومحفوظة هناك.

 )علــى ســبيل 
ً
2.عندمــا ي�ســيء الطفــل التصــرف، أخبــره بالخطــأ الــذي فعلــه وأعطــه رقمــا

املثال: “صرخت في الصف”، أعطني اثنين(.

3.يذهب الطفل بعد ذلك إلى املكتب في الجزء الخلفي من الفصل، ويجلس على املقعد، 
ثم يقوم بحل أوراق العمل كجزء من العقاب.

4. عنــد االنتهــاء مــن العمــل، يضــع الطالــب الــورق علــى مكتــب املعلــم ثــم يعــود إلــى مقعــده 
الطبيعي.
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تتضمــن تكلفــة االســتجابة ببســاطة فقــدان القطــع الرمزيــة أو املكافــآت )بنــاًء علــى مــدى ســوء   
 وإال 

ً
، حــاول أال تســتخدم هــذه الطريقــة كثيــرا

ً
ســلوك الطالــب(. مــع ذلــك، كمــا حــذرت ســابقا

ســتدمر أي برامــج تعزيزيــة تطبقهــا. إذا تجــاوزت عقوبــة ســحب املكافــآت مرحلــة كبيــرة، فســوف 
يفقد البرنامج أي قيمة تحفيزية يراها الطالب ويصبح غير فعال.

تشــتمل املقــاالت األخالقيــة علــى كتابــة مقــال يتعلــق بانتهــاك القواعــد، وقــد تــم اســتخدامها   
لعــدة قــرون كشــكل مــن أشــكال االنضبــاط فــي البيئــات املدرســية. اطلــب مــن الطفــل أن يكتــب 
 مــن 

ً
: ضــرب أطفــال آخريــن( ومــا الــذي يتوجــب عليــه فعلــه بــدال

ً
ملــاذا عليــه االمتنــاع عــن )مثــا

، ولكــن قــد 
ً
، خاصــة مــع الطــاب األكبــر ســنا

ً
ظهــر األبحــاث أن هــذه الطريقــة ناجحــة جــدا

ُ
ذلــك. ت

ال تكون فعالة مثل باقي الطرق األخرى التي تمت مناقشتها هنا.
 

 لتهدئة األعصاب يمكن إرسال الطفل املنزعج أو الذي أساء التصرف إليه 
ً
 خاصا

ً
أن�سئ مكانا  

 عــن الطــاب اآلخريــن. الغــرض مــن هــذا املــكان هــو 
ً
لفتــرة وجيــزة، بحيــث يجلــس فــي هــدوء وبعيــدا

السماح للطفل باستعادة السيطرة على انفعاالته عندما يكون مستاًء.
 

إذا كنــت تخطــط  خاصــة،  غرفــة  فــي  أو  الفصــل  فــي  املســتقطع  الوقــت  أســلوب  اســتخدم   
الستخدام الوقت املستقطع، تذكر أن عليك فرضها مباشرة، خال ثواٍن من انتهاك القواعد 
أو ســوء الســلوك. تأكد من أن مكان الوقت املســتقطع يكون داخل الفصل أو في غرفة خاصة 
مجاورة يمكن اإلشــراف عليها أو مراقبتها. تشــير األبحاث إلى أن هذا النوع من العقاب ال يعمل 

إذا كان مكان الوقت املستقطع في ممرات املدرسة.
 

الســلوك، فكــر فــي اســتخدام أســلوب اإليقــاف  مــن ســوء  الشــديدة واملتكــررة  الحــاالت  فــي   
املؤقت عن الدراسة أو إلحاق الطالب بجلسات خاصة لعاج املشاكل السلوكية.
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الفصل الرابع عشر

 ارشادات إلدارة سلوك المراهقين

 مع حاالت األطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة 
ً
 بعض مما يلي قد تمت مناقشــته ســابقا

 الستخدامها مع املراهقين 
ً
وضعف االنتباه. ولكن هناك طرق وأساليب أخرى قد تم تطويرها خصيصا

املصابين باضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه في البيئة املدرسية.

ضــع فــي عيــن االعتبــار اســتخدام دواء لفــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه بجانــب أي مــن الطــرق   
التــي ســيتم اســتخدامها إلدارة ســلوك املراهقيــن. هــذه األدويــة ســيتم مناقشــتها بالتفصيــل فــي 
 
ً
الفصــل الخامــس عشــر. اقتــرح علــى الوالديــن أن يفكــروا فــي مكافــأة املراهــق بمبلــغ نقــدي يوميــا
إذا لــزم األمــر. فاملــدارس فــي املراحــل املتوســطة والثانويــة تطالــب الطــاب الذيــن يعانــون مــن 
 من تنظيم ذاتي، وإدارة للوقت، 

ً
اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه بمتطلبات عالية جدا

ومراقبــة ذاتيــة، وغيرهــا مــن الوظائــف التنفيذيــة فــي الحيــاة اليوميــة. كمــا تفــرض هــذه املراحــل 
 على الطالب أن يتفاعل مع عدد أكبر من املعلمين وغيرهم من موظفي املدرسة 

ً
التعليمية أيضا

 الطاب، ومع القليل من النظام واملراقبة أقل بكثير مما يتم توفيره في املرحلة االبتدائية. 
ً
وأيضا

لهذه األسباب، فإن أدوية فرط الحركة وضعف االنتباه قد تساعد في السيطرة على أعراضه 
 فــي تحســين األداء األكاديمــي للطالــب بجانــب الطــرق 

ً
علــى مــدار اليــوم الدرا�ســي، ويســاعد أيضــا

الســلوكية التــي تمــت مناقشــتها هنــا. فالجمــع بيــن الطــرق العاجيــة تــؤدي إلــى تجربــة تعليميــة 
ناجحــة للطالــب املصــاب باضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه مقارنــة باســتخدام طريقــة 

عاجية واحد فقط.
 

 ملســاعدة 
ً
15 دقيقــة فقــط يوميــا ابحــث عــن "مــدرب" أو "مرشــد" بالــغ فــي املدرســة يعطــي   

املراهق. يقدم هذا املرشد ثاثة جلسات مراجعة في كل يوم درا�سي.
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طريقة التدريب في املدرسة

باختصار:

1.يكــون مكتــب املرشــد بمثابــة »خزانــة« الطالــب الشــخصية. هــذا هــو املــكان الــذي   
 في الصباح، وفي وقت الفسحة، وبعد املدرسة، وحتى بين بعض 

ً
يذهب إليه املراهق أوال

 من الذهاب إلى خزانته الشخصية في املدرسة.
ً
الحصص بدال

2.يقدم املرشد ما ال يقل عن ثاثة جلسات مدتها 5 دقائق في كل يوم درا�سي.  

3.علــى املراهــق الذهــاب إلــى املرشــد فــي ذلــك الوقــت للتحــدث عــن اليــوم املدر�ســي،   
واملســاعدة فــي الحفــاظ علــى التنظيــم، ومراجعــة الواجبــات املنزليــة فــي ورقــة الواجــب، 
وتتبع سلوك الطالب من خال بطاقة تقرير السلوك اليومي، والخوض في حوار تحفيزي 

لتشجيع الطالب على االستمرار إلى أن يأتي وقت الجلسة التالية.

4.ففــي بدايــة اليــوم، يقــوم الطالــب باملــرور علــى املرشــد، ويحصــل علــى بطاقــة تقريــر   
ســلوك يومــي جديــد، وكذلــك علــى ورقــة لتســجيل الواجــب املنزلــي )إذا لــم يتــم اســتخدام 
تقويــم أو مفكــرة يوميــة لهــذا الغــرض(، وبعدهــا يقــوم بترتيــب الكتــب بحســب تسلســل 

الحصص إلى قبل الفسحة، ويستمع إلى حديث املرشد التحفيزي.

5.في وقت الفسحة، يعود املراهق لزيارة املرشد. يقوم املرشد بمراجعة ومناقشة ما   
هــو موجــود علــى بطاقــة تقريــر الســلوك اليومــي مــن تقييمــات املعلميــن الصباحيــة. يقــوم 
 بمراجعــة ورقــة الواجــب املنزلــي. وبعــد ذلــك يســاعد الطالــب علــى تنظيــم 

ً
املرشــد أيضــا

الكتــب واألدوات الازمــة للحصــص القادمــة ويشــجع الطالــب ويحفــزه علــى حضــور 
حصص ما بعد الظهر.

6.يلتقــي الطالــب باملرشــد فــي نهايــة اليــوم الدرا�ســي ملراجعــة بطاقــة تقريــر الســلوك   
اليومــي، وورقــة الواجــب املنزلــي، واملســاعدة فــي تنظيــم املــواد التــي ســيأخذها معــه ألداء 

الواجب املنزلي، وأي مناقشة أخرى ألي مشكلة قد تعرض لها خال اليوم.

حتى إذا كان هناك صعوبة في االستعانة بمرشد، فا يزال بإمكان الطاب املصابون باضطراب   
فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه االســتفادة مــن اســتخدام أوراق الواجبــات اليوميــة لتســجيل 

الواجبات املنزلية. 

 أو 
ً
 أن يســتفيد املراهقــون مــن اســتخدام بطاقــة تقريــر الســلوك املدر�ســي يوميــا

ً
يمكــن أيضــا  

. عندمــا يســتطيع الطالــب الذهــاب إلــى املدرســة ملــدة أســبوعين كامليــن بــا تقييمــات 
ً
أســبوعيا

ســلبية، عنــد اذن يمكنــه االنتقــال إلــى اســتخدام البطاقــة كتقييــم ذاتــي كمــا تمــت مناقشــته فــي 
فصل سابق.
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احتفــظ بمجموعــة إضافيــة مــن الكتــب املدرســية فــي املنــزل فــي حالــة نســيان الطالــب للكتــب   
الازمــة للقيــام بواجــب منزلــي فــي تلــك الليلــة. يمكــن للوالديــن دفــع تأميــن علــى الكتــب االضافيــة 

لدى ادارة املدرسة، ثم استرداد هذا التأمين وارجاع الكتب في نهاية العام الدرا�سي.

دع املراهقيــن الذيــن يعانــون مــن اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه اســتخدام مهــارات   
 ألن 

ً
 مــن الكتابــة الخطيــة، نظــرا

ً
الكتابــة علــى لوحــة املفاتيــح لكتابــة املهــام والواجبــات بــدال

الكتابة باليد تمثل مشكلة للكثير من املراهقين.

 
ً
 حتــى يتمكــن مــن االســتماع إلــى التســجيل الحقــا

ً
اســمح للمراهــق بتســجيل املحاضــرات رقميــا  

أثنــاء الدراســة. )ســتجد منتــج القلــم الذكــي علــى www.livescribe.com (. Smart Pen ™ هــو 
قلــم بداخلــه كمبيوتــر يســاعدك علــى عــدم فقــدان أي كلمــة. حيــث يســاعد قــرص التســجيل 
كمــا يربــط  الطــاب علــى تســجيل كل مــا يســمعونه ويقولونــه ويكتبونــه،   ™  Pulse بتقنيــة 
تسجياتهم الصوتية بماحظاتهم املكتوبة. بحيث يمكن للطاب االستماع إلى أهم املعلومات 
املسجلة من املحاضرات عن طريق النقر فقط على ما كتبوه. يحتوي القلم على ذاكرة بسعة 
2 غيغابايت ويمكنه االحتفاظ بأكثر من 200 ساعة من التسجيل الصوتي، حسب اإلعدادات. 

 

  اطلــب مــن الوالديــن تطبيــق نظــام “املقابــل املــادي”: 
مقابــل   

ً
مبلغــا للمراهقيــن  اآلبــاء  يدفــع  ببســاطة، 

الدرجات التي يحصلون عليها في أي مهمة أو امتحان. 
 
ً
 كبيــرا

ً
يحــب املراهقــون املــال، لــذا فــإن هــذا يعــد حافــزا

علــى ســبيل  األكاديمــي فــي املدرســة.  لتحســين األداء 
املثال: لكل ورقة يتم إحضارها إلى املنزل بدرجة جيد 
أو C، يضيف اآلباء مبلغ 0.25 ريال إلى املبلغ النقدي 
 ،B أو   

ً
ولــكل درجــة جيــد جــدا املخصــص للمراهــق؛ 

يضيــف األهــل مبلــغ 0.50 ريــال؛ ولــكل درجــة ممتــاز أو 
A، يضيف األهل مبلغ 1 ريال. وفي حال كانوا يدفعون 
 للمراهــق، عليهــم إعــادة تنظيــم هــذا 

ً
 شــهريا

ً
مخصصــا

الــذي  املخصــص مــن خــال برنامــج املكافــآت هــذا 
يعتمد على األداء األكاديمي للمراهق.
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تذكــر أن تقــوم بجدولــة املــواد األصعــب فــي وقــت متأخــر مــن الصبــاح أو فــي أول ســاعات بعــد   
الظهــر. املراهقــون ال يكونــون بنفــس حالــة اليقظــة التــي لــدى األطفــال بمجــرد دخولهــم ســن 
البلــوغ. مــن املحتمــل أن يجــد املراهقــون أنهــم فــي حالــة تأهــب واســتعداد أكبــر فــي أوقــات الصبــاح 
املتأخــرة عــن املبكــرة. لهــذا ضــع ذلــك فــي اعتبــارك عنــد جدولــة الحصــص الدراســية ملراهــق 

مصاب باضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه.  
تنــاَوب بيــن املــواد املطلوبــة أو الصعبــة مــع املــواد االختياريــة أو األكثــر متعــة علــى مــدار اليــوم   

حيثما أمكن ذلك.

 فــي االختبــارات املحــددة بزمــن. ال يوجــد دليــل علــى أن هــذا الفعــل يســاعد 
ً
 إضافيــا

ً
ال تعــِط وقتــا  

فــي حــاالت اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه علــى وجــه التحديــد، بــل يمكنــك أن تفيــد 
، مثــل: 10 دقائــق إضافيــة إلكمــال االختبــار. ولكــن مــن 

ً
 قليــا

ً
 إضافيــا

ً
 بمنحــه وقتــا

ً
الفصــل كامــا

األفضــل أن يتــم امتحــان املراهــق الــذي يعانــي مــن اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه فــي 
منطقــة اختبــار هادئــة بعيــدة عــن املشــتتات، واســتخدام طريقــة تســمى "الســاعة املؤقتــة". 
ُيســمح للطالــب بنفــس املــدة  وتشــمل اســتخدام ســاعة توقيــت توضــع علــى مقعــد الطالــب. 
الزمنيــة املمنوحــة للطــاب اآلخريــن. ولكــن الفــرق، أنــه يحــق لهــذا الطالــب فــي أي وقــت إيقــاف 
ســاعة التوقيــت، وأخــذ اســتراحة قصيــرة )دقيقــة أو دقيقتيــن، لشــرب املــاء، تمديــد األقــدام 
واأليــدي... إلــخ(، وبعــد ذلــك يعــود إلــى االختبــار ويعيــد تشــغيل ســاعة التوقيــت. يمكــن للطالــب 
القيام بذلك كلما شعر بالحاجة للقيام به أثناء االختبار. سيؤدي ذلك إلى اعطاء وقت إضافي 
لذلك الطالب الذي يعاني من اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه. لكن منح وقت إضافي 
ليــس هــو الحــل هنــا أو العنصــر الرئي�ســي. الحــل يكمــن فــي تقســيم االختبــار إلــى أجــزاء قصيــرة تتيــح 

للمراهق فترات راحة متكررة وسرعة في أداء االمتحان. 

اســمح للمراهــق باالســتماع إلــى املوســيقى عبــر   
أو  هــادئ  ســماعات األذن بمســتوى صــوت 
معقــول أثنــاء القيــام بالتدريبــات املكتبيــة أو 
الدراســة أو أثنــاء أداء الواجــب املنزلــي. تظهــر 
األبحــاث أن هــذا يفيــد ويزيــد االنتبــاه ويحســن 
مــن اإلنتاجيــة أثنــاء العمــل كمــا فــي الدراســة 

الصامتة أو تجزئة العمل.

اعط للمراهق املنهج أو الخطة الدراسية كمذكرة مكتوبة لكل حصة ليستطيع مراجعتها.  

 في حالة األطفال، اطلب من املراهق الذي يعاني من اضطراب فرط الحركة 
ً
كما ذكرنا ســابقا  

وضعف االنتباه تدوين املالحظات في الفصل وأثناء القراءة ملساعدته على االنتباه. 
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دّرب املراهــق علــى نظــام SQ4R البســيط لتعزيــز فهــم املقــروء أثنــاء الدراســة أو أداء الواجــب   
املنزلي.

 
SQ4R طريقة

 1. استعرض بسرعة املواد املطلوب حلها.

 2. راجع أو أكتب األسئلة التي يجب اإلجابة عليها في كل فقرة.

اقرأها.	 

ره. 	 
ُ

اقرأ بصوت عاٍل ما هو مهم تذك

اكتبها.	 

ثم راجع ما كتبت.	 

قم بذلك مرة أخرى بعد كل فقرة جديدة.	 

جرب طريقة الدراسة مع األقران للمراهقين. صفحة )  52 (.  
الدراسة مع زميل بعد املدرسة. صفحة )  49 (.  

البحــث عــن زمــالء الدراســة َمــن " ُيشــد بــه الظهــر": يمكــن للطــاب تبــادل أرقــام الهاتــف أو   
قدت أوراق العمل أو ضاعت.

ُ
البريد اإللكتروني لاتصال ببعضهم في حال ف

 
ً
اطلب من املراهقين حضور جلسات املساعدة التي تقدم بعد املدرسة كلما كان ذلك متاحا  
أو احصــل علــى موعــد محــدد لهــذا الغــرض إن لــم يتــم تقديمــه بشــكل روتينــي للطــاب. إذا كان 
الدافع لحضور هذه الجلسات يمثل مشكلة للمراهق الذي يعاني من اضطراب فرط الحركة 
وضعف االنتباه، اسأل الوالدين إذا كانوا قادرين على تقديم مكافأة مالية للمراهق لتشجيعه 

.
ً
على القيام بذلك، كما هو الحال في نظام "املقابل املادي" املشار إليه سابقا

جدولــة مواعيــد اجتماعــات األهــل واملعلميــن مــع املراهــق لتكــون كل ســتة أســابيع )وليــس فــي   
األسبوع التاسع فترة رصد الدرجات(.
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الفصل الخامس عشر 

األدوية المستخدمة إلدارة اضطراب فرط الحركة وضعف 
االنتباه. 

مــن املحتمــل أن يتنــاول مــا بيــن %40 -%80 مــن األطفــال واملراهقيــن الذيــن يعانــون مــن اضطــراب فــرط 
الحركــة وضعــف االنتبــاه أدويــة كجــزء مــن عاجهــم مــن قبــل الطبيــب النف�ســي. مــن املفيــد للمعلميــن 
معرفــة أنــواع األدويــة التــي مــن املحتمــل أن يتناولهــا هــؤالء الطــاب، وكيفيــة عمــل هــذه األدويــة، ومــا هــي 
 
ً
اآلثــار الجانبيــة املحتملــة لذلــك. فالكثيــر مــن األطفــال الذيــن يتناولــون األدويــة قــد يكونــون أكثــر اســتجابة
لألساليب السلوكية املستخدمة إلدارة اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه املرتبط باملشاكل التي 
 مــا يــؤدي دمــج هــذه األســاليب مــع تنــاول األدويــة إلــى تحســن ملحــوظ أكثــر ممــا 

ً
تحــدث فــي املدرســة، وغالبــا

يحدث عند استخدام شكل واحد فقط من أشكال العاج.

المنشطات والمثبطات

 هنــاك فئتيــن رئيســيتين مــن أدويــة اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه معتمــدة مــن قبــل هيئــة 
الغــذاء والــدواء لاســتخدام مــن قبــل األطفــال واملراهقيــن، هــذه الفئتيــن هــي األدويــة املنشــطة واألدويــة 
. وجميعهــا تتحكــم بأعــراض اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف 

ً
املثبطــة. كاهمــا يجــب أن يؤخــذ يوميــا

االنتبــاه مــا دام الطــاب يتناولونهــا. وال ينتــج عنهــا أي آثــار جانبيــة دائمــة علــى اضطــراب فــرط الحركــة 
 مــا يــؤدي التوقــف عــن اســتخدام الــدواء إلــى عــودة 

ً
وضعــف االنتبــاه لــدى الطالــب حــال إيقافهــا، وغالبــا

أعــراض اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه إلــى املســتويات التــي كانــت عليهــا. يتــم التعامــل مــع هــذه 
األدويــة مثــل أدويــة األنســولين التــي تعالــج الســكري. فاألنســولين ال يعالــج مــرض الســكري، لكنــه يبقيــه 

تحت السيطرة طاملا أنه ُيستخدم بشكل صحيح.

 ولكن إذا توقف الطالب عن تناول الدواء، فستعود املشكلة الكامنة مع أعراضها.

 مــا يعمــل هــذان النوعــان املذكــوران مــن أدويــة اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه علــى زيــادة 
ً
عــادة

كميــة مادتيــن )أو أكثــر( مــن املــواد الكيميائيــة فــي الدمــاغ تعــرف باســم الناقــات العصبيــة. تشــارك هــذه 
املــواد الكيميائيــة فــي الســماح للخايــا العصبيــة بالتواصــل مــع بعضهــا البعــض حتــى يتمكــن الدمــاغ مــن 

العمل بفاعلية.

، تزيــد هــذه األدويــة مــن كميــة املــواد الكيميائيــة املوجــودة خــارج الخايــا العصبيــة، 
ً
بشــكل أكثــر تحديــدا

والتــي يمكــن أن تزيــد مــن نشــاط الخايــا العصبيــة املجــاورة. النواقــل العصبيــة هــي الدوباميــن والنــور 
إبينفريــن. وبجعــل الخايــا العصبيــة تفــرز املزيــد مــن هــذه املــواد الكيميائيــة العصبيــة )أو بمنــع الخايــا 
العصبيــة مــن ســحب هــذه املــواد الكيميائيــة مــرة أخــرى إلــى الخليــة بمجــرد إطاقهــا(؛ فإنهــا تزيــد مــن 
التواصــل الــذي يحــدث بيــن الخايــا العصبيــة فــي مناطــق الدمــاغ املرتبطــة بشــكل مباشــر باضطراب فرط 

الحركة وضعف االنتباه.
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باختصار، إن زيادة هذه املواد الكيميائية في الدماغ في هذه املناطق تجعل الدماغ يعمل بشكل أفضل 
 بشــكل طبيعــي. كمــا تشــير الدراســات الحديثــة إلــى أن األطفــال الذيــن يتناولــون هــذه األدويــة 

ً
وأحيانــا

)وخاصــة األدويــة املنشــطة( مــن املحتمــل أن يكــون لديهــم نمــو فــي الدمــاغ أقــرب إلــى املعــدل الطبيعــي مــن 
األطفــال املصابيــن باالضطــراب والذيــن لــم يتناولــوا هــذه األدويــة - وهــي ظاهــرة تعــرف باســم الحمايــة 

العصبية.

أنواع المنشطات وكيفية عملها

 )MPH( امليثالفينيديــت يتــم تســويق نوعيــن أساســيين مــن املنشــطات فــي الواليــات املتحــدة:   
ً
 حاليــا

واألمفيتاميــن )AMP(. تعمــل هــذه املنشــطات فــي الدمــاغ بشــكل أسا�ســي علــى زيــادة كميــة الدوباميــن 
املتاحــة لاســتخدام خــارج الخايــا العصبيــة. ولكنهــا كذلــك تســتطيع بشــكل بســيط أن تزيــد كميــة النــور 
. يقــوم األمفيتاميــن بذلــك بشــكل رئي�ســي عــن طريــق زيــادة كميــة 

ً
إبينفريــن خــارج الخايــا العصبيــة أيضــا

 بشكل بسيط 
ً
الدوبامين التي يتم إنتاجها وطرحها من الخلية العصبية عند تنشيطها. وقد يقوم أيضا

بعرقلــة نظــام النقــل الــذي يتــم مــن خالــه إعــادة امتصــاص الدوباميــن فــي الخليــة العصبيــة بعــد إطاقــه. 
يمكن أن يؤدي ذلك إلى ترك املزيد من الدوبامين خارج الخلية ملواصلة عمله. بينما يعمل امليثالفينيديت 
بشــكل رئي�ســي عــن طريــق منــع إعــادة امتصــاص معظــم مــادة الدوباميــن املطروحــة. لهــذا الســبب، ُيعــرف 

باسم مانع النقل أو االسترداد. 

ولكــن يمكــن إســاءة اســتخدام كل مــن امليثالفينيديــت واألمفيتاميــن ألنهمــا يزيــدان الدوباميــن فــي مناطــق 
الدمــاغ املعروفــة باســم مراكــز املكافــأة. يمكــن أن يــؤدي تحفيــز هــذه املراكــز إلــى زيــادة احتمــال ادمــان مثــل 
هذه األدوية التي يتم تناولها. لكن من غير املحتمل أن تفعل ذلك أدوية اضطراب فرط الحركة وضعف 
االنتبــاه عنــد تناولهــا عــن طريــق الفــم والبلــع وكمــا هــي موصوفــة. لكنهــا قــادرة علــى التســبب فــي اإلدمــان إذا 
مــا تــم استنشــاقها عبــر األنــف كمســحوق أو حقنهــا فــي الوريــد كمحلــول عنــد خلطــه باملــاء. وقــد صنفــت 
 الحتمــال 

ً
إدارة مكافحــة املخــدرات فــي الواليــات املتحــدة املنشــطات علــى أنهــا مــواد خاضعــة للرقابــة نظــرا

 علــى كميــة 
ً
تعاطيهــا كمخــدرات، إلــى جانــب أدويــة أخــرى قــد تســبب اإلدمــان. يضــع هــذا التصنيــف قيــودا

، وكيفيــة وصــف هــذا الــدواء، وكيفيــة تخزينــه فــي الصيدليــات، وكيفيــة 
ً
الــدواء التــي يمكــن إنتاجهــا ســنويا

توزيعه ومراقبته في الواليات املتحدة.

يتــم إدخــال هذيــن الدواءيــن إلــى الجســم عبــر خمســة طــرق موضحــة فــي املربــع أدنــاه. وتختلــف الطــرق فــي 
املــدة التــي يبقــى فيهــا أثــر الــدواء فــي الــدم، وبالتالــي فــي الدمــاغ. وقــد أجريــت مئــات الدراســات حــول ســامة 

وفاعلية هذه املنشطات وطرق تناولها.
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طرق تناول املنشطات الخمسة

 وهي إما عن طريق: الحبوب، كبسوالت الضخ، كبسوالت الحبيبات، اللصاقات، والدواء األولي. 

أســماء العامــات التجاريــة املختلفــة ألدويــة اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه التــي ستســمع عنهــا 
:
ً
تعبر عن أشكال األمفيتامين أوامليثالفينيديت فقط، والتي يتم تناولها بإحدى الطرق املذكورة سابقا

الحبوب

 لعــدة عقــود. تــم اكتشــاف اإلصــدار األول مــن األمفيتاميــن فــي عــام 
ً
هــذا الشــكل مــن الــدواء كان متوفــرا

عرف الحبوب بسهولة 
ُ
1930م، بينما تم اكتشاف اإلصدار األول من امليثالفينيديت في عام 1950م. وت

امتصاصها، فعادة ما تذوب في غضون 20-15 دقيقة من تناولها عن طريق الفم وبلعها. 

وعــادة مــا تصــل املــادة إلــى ذروتهــا فــي الــدم )وبالتالــي فــي الدمــاغ( خــال 60 إلــى 90 دقيقــة، وقــد يســتمر 
وجودهــا مــن 3 إلــى 5 ســاعات يتــم الســيطرة فيهــا علــى أعــراض اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه 

لدى معظم األفراد.

وهنــا كانــت مشــكلتهم. فــإذا كنــت ترغــب فــي التحكــم بأعــراض اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه 
لليــوم بأكملــه أي )فيمــا يتــراوح مــا بيــن 14 و16 ســاعة(، فيجــب تنــاول هــذه األدويــة مــن مرتيــن إلــى أربــع 
مــرات فــي اليــوم أو أكثــر. وهــو مــا يشــكل مصــدر إزعــاج يتعــرض لــه األشــخاص الذيــن يضطــرون إلــى تنــاول 

هذه األدوية، ناهيك عن حقيقة أن الكثيرون ينسون تناول هذه األدوية في كثير من األحيان.

أدت هــذه املشــكلة وغيرهــا مــن املشــاكل إلــى قيــام شــركات األدويــة باستكشــاف طــرق أفضــل إلدخــال 
األدويــة إلــى الجســم والحفــاظ علــى نشــاطها لفتــرة أطــول. األســماء التجاريــة التــي قــد تســمع عنهــا فيمــا 
يخــص هــذه الحبــوب هــي: Ritalin® )خليــط مــن d-MPH وl-MPH (، وFocalin® )d-MPH فقــط(، و
)خليــط مــن أشــكال أو أمــاح    ®Adderallو  ،®I-AMP( Benzedrine(و  ،)Dexedrine® )d-AMP

.)d-AMP و l-AMP

كبسوالت الضخ

ثــم جــاء اختــراع نظــام كبســولة الضــخ إليصــال هــذه األدويــة إلــى الجســم وإبقائهــا فــي مجــرى الــدم لفتــرة 
أطــول. اســم العامــة التجاريــة لهــذا النظــام هــو Concerta® ويحتــوي هــذا الــدواء علــى امليثالفينيديــت. 
وهي حافظة على شــكل كبســولة مع ثقب صغير ُحفر بالليزر على أحد نهاياتها الطويلة. داخل الحافظة 
يوجــد غرفتــان. تحتــوي إحداهمــا علــى حمــأة ميثالفينيديــت تشــبه العجينــة، أمــا الغرفــة األخــرى فارغــة. 

بينما يوجد كذلك مسحوق ميثالفينيديت ُيغلف سطح الكبسولة.
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 كمــا هــو 
ً
اآلن، إليكــم الجــزء املثيــر مــن العمليــة: عندمــا تبتلــع الكبســولة، فــإن املســحوق يتحلــل تمامــا

 لبــدء الكبســولة فــي امتصــاص 
ً
 كافيــا

ً
الحــال مــع حبــوب امليثالفينيديــت )أو Retalin(، والــذي يعطــي وقتــا

املــاء مــن املعــدة )وبعــد ذلــك األمعــاء(. يتــم امتصــاص املــاء مــن خــال جــدار الكبســولة بشــكل مســتمر، 
حتــى يتدفــق إلــى الغرفــة الفارغــة. عندمــا تمتلــئ تلــك الغرفــة، فإنهــا تضغــط علــى الغرفــة األخــرى التــي 
تحتــوي علــى املعجــون، ثــم يســتمر الضغــط ليؤثــر علــى املعجــون فيبــدأ بالخــروج مــن الفتحــة املوجــودة فــي 

الكبسولة. وهي مصممة للقيام بذلك بشكل يستمر ملدة  12-8 ساعة أو أكثر.

 ،
ً
والنتيجــة النهائيــة هــي أن الكثيــر مــن النــاس، وخاصــة األطفــال، يتناولــون فقــط كبســولة واحــدة يوميــا

 )أو أكثــر(. تأتــي الكبســوالت بعــدة جرعــات بحيــث يمكــن 
ً
 مــن أخــذ حبــة مرتيــن أو ثــاث مــرات يوميــا

ً
بــدال

لألطبــاء ضبــط الجرعــة لتناســب االحتياجــات الفرديــة واســتجابات املريــض الــذي يعانــي مــن اضطــراب 
فرط الحركة وضعف االنتباه. 

 واملراهقين قد يحتاجون كل يوم إلى جرعة 
ً
لكن هناك مشكلة واحدة وهي أن بعض األطفال األكبر سنا

أطــول مــن العــاج عــن التــي يوفرهــا نظــام الكبســولة هــذا. وللتعامــل مــع هــذه املشــكلة، يســتخدم بعــض 
األطباء حبوب األمفيتامين أو امليثالفينيديت في نهاية اليوم للحصول على ما يتراوح من 3 إلى 5 ساعات 
إضافيــة مــن العــاج باألدويــة بعــد أن يفقــد Concerta® ســيطرته علــى أعــراض اضطــراب فــرط الحركــة 
وضعــف االنتبــاه. ومــع ذلــك القصــور البســيط، إال أنــه ال يســعنا ســوى أن نشــكر ونقــدر هــذا اإلبــداع 

البشري الفريد الذي أدى الكتشاف نظام العاج هذا.

كبسوالت الحبيبات

في نفس الوقت الذي تم فيه اختراع طريقة كبسوالت الضخ، كان املهندسون الكيميائيون )الدوائيون( 
يعدلون طريقة تســتخدم “كبســوالت الحبيبات” كوســيلة للحفاظ على األدوية في الجســم لفترة أطول. 
 ،”Contact“ وقد استخدمت هذه الطريقة لسنوات مع بعض األدوية، مثل العامة التجارية القديمة
ولكن كان ال بد من تعديل النظام بطرق مختلفة الستخدامها مع مادة األمفيتامين وامليثالفينيديت. 

اليوم أصبح لدينا كبسوالت الحبيبات التي تستخدم كلتا املادتين. يتم طاء حبيبات صغيرة من الدواء 
بطريقــة يــذوب فيهــا بعضهــا فــور ابتاعهــا، بينمــا يــذوب بعضهــا اآلخــر بعــد ســاعة أو ســاعتين أو ثــاث 
ســاعات أو أكثــر. هــذا يعنــي أنــه يمكــن تنشــيط الــدواء بشــكل تدريجــي وامتصاصــه فــي مجــرى الــدم خــال 

12-8 ساعة عند معظم الناس.

لــدى هــذا النظــام ميــزة إضافيــة تســمح للشــخص الــذي ال يســتطيع أو ال يريــد أن يبتلــع الكبســولة التــي 
تحتوي على هذه الحبيبات بفتح الكبسولة )تفكيكها( وسكب الحبيبات على ملعقة صغيرة من عصير 
التفــاح أو الزبــادي أو غيرهــا مــن األطعمــة وابتاعهــا. هــذه الطريقــة ال تغيــر طريقــة عمــل الــدواء فــي الجســم. 
وربمــا تكــون قــد ســمعت عــن هــذا النظــام الدوائــي عبــر بعــض األســماء التجاريــة فــي الواليــات املتحــدة مثــل 
 Adderall XR® و )Medadate CD® )MPH و )Focalin XR® )d-MPH و )Ritalin LA® )MPH

.))AMP
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تأتــي كبســوالت الحبيبــات بجرعــات مختلفــة، ممــا يســمح للطبيــب بضبــط الجرعــة إلــى املســتوى األمثــل 
لــكل فــرد. مثــل طريقــة كبســوالت الضــخ، فــي بعــض األحيــان يجــب اســتكمال نظــام كبســوالت الحبيبــات 
بجرعة إضافية في وقت متأخر من اليوم عبر تناول الكبسوالت الفورية أو التي تذوب فور ابتاعها من 

نفس صنف الدواء. مما يسمح بالتحكم باألعراض لفترة أطول إذا لزم األمر. 

 أفضــل فــي أعــراض اضطــراب فــرط 
ً
ظهــر بعــض األبحــاث أن نظــام كبســوالت الحبيبــات يوفــر تحكمــا

ُ
ت

الحركــة وضعــف االنتبــاه فــي الصبــاح مقارنــة بســاعات الظهيــرة. فــي املقابــل، يوفــر نظــام كبســوالت الضــخ 
 فــي 

ً
 جيــدا

ً
 بســاعات الصبــاح. ويوفــر كا النظاميــن تحكمــا

ً
 أفضــل فــي فتــرة مــا بعــد الظهــر مقارنــة

ً
تحكمــا

أعــراض اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه علــى مــدار اليــوم، ولكــن ليــس فــي نفــس ســاعات اليــوم 
 مــا 

ً
بالضبــط. وقــد تكــون هــذه مشــكلة فــي بعــض األحيــان فــي تحديــد النظــام الــذي سيناســب شــخصا

 علــى املــدة الزمنيــة التــي يرغــب فيهــا بالتحكــم بأعــراض اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه 
ً
اعتمــادا

خال اليوم.

اللصاقات

تمــت املوافقــة علــى االختــراع التالــي لنظــام تعاطــي األدويــة املنشــطة بعــد ســنوات قليلــة فقــط مــن ظهــور 
 
ً
نظــام كبســوالت الضــخ والحبيبــات. وهــي عبــارة عــن لصاقــة مطليــة بطبقــة الصقــة يتــم وضعهــا مباشــرة

على الجلد، مثل الجزء الخلفي من الكتف أو األرداف. 

تحتــوي اللصاقــة علــى امليثالفينيديــت. وعنــد لصقهــا علــى الجلــد، يتــم امتصــاص املــادة الكيميائيــة مــن 
وطاملــا كانــت اللصاقــة موجــودة علــى الجلــد، سيســتمر ضــخ  خــال الجلــد لتدخــل إلــى مجــرى الــدم. 

امليثالفينيديت إلى الجسم لعدة ساعات خال اليوم بحسب احتياج كل فرد.

 أو صعوبة في النوم، فيجب إزالة اللصاقة قبل ساعات عدة 
ً
 ألن املنشطات يمكن أن تسبب أرقا

ً
ونظرا

 على القدرة على النوم.
ً
من النوم للسماح للعقار املوجود في الجسم بالتحلل دون التأثير سلبا

ظهــر هــذا النظــام تحــت اســم العامــة التجاريــة Daytrana® )MPH(، ولكــن بــراءة االختــراع الخاصــة بــه 
معروضة للبيع ويمكن شراؤها من قبل شركة أخرى وإعادة تسميتها في املستقبل.

هــذا اختــراع ذكــي آخــر يعمــل علــى إدخــال املنشــطات فــي مجــرى الــدم واالحتفــاظ بهــا هنــاك لفتــرة كافيــة 
 مزايا أخرى مثل 

ً
للتحكم في أعراض اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه في معظم اليوم. ولها أيضا

عدم الحاجة إلى البلع، والقدرة على إيصال الدواء إلى مجرى الدم بمجرد وجود اللصاقة على الجلد.
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من مساوئ هذه الطريقة، هو أنه يجب عليك أن تتذكر أن تخلع تلك اللصاقة قبيل موعد النوم بفترة 
معقولة. واملشكلة األخرى هي أن %20-15 من الناس يعانون من ظهور طفح جلدي في مكان اللصاقة 
وقــد يضطــرون للتوقــف عــن اســتخدام اللصاقــة لهــذا الســبب. وكمــا هــو الحــال مــع األشــكال األخــرى مــن 

األدوية، تأتي اللصاقة بجرعات مختلفة لضبطها بحسب حالة كل فرد.

الدواء األولي

 فــي عــام 2008، حصــل نظــام آخــر علــى موافقــة هيئــة الغــذاء والــدواء األمريكيــة لاســتخدام مــع البالغيــن 
 ®Vyvanse املصابين باضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه، وهذا النظام يستخدم االسم التجاري
 الســتخدام الــدواء مــع األطفــال واملراهقيــن. وهــذا 

ً
)أحــد أشــكال األمفيتاميــن(. وقــد جــاءت املوافقــة الحقــا

املنتج هو مثال آخر على اإلبداع البشري.

إحــدى مشــاكل كبســوالت االفــراز الفــوري وأنظمــة كبســوالت الحبيبــات هــو إمكانيــة اســتخدامها بشــكل 
 خلط هذا املسحوق باملاء 

ً
سيئ. ويتم ذلك عادة عن طريق سحق الحبيبات واستنشاقها. ويمكن أيضا

وحقنــه فــي الوريــد. وســواء تــم شــمها عــن طريــق األنــف أو حقنهــا فــي الوريــد، تدخــل املنشــطات إلــى الــدم 
والدماغ بسرعة كبيرة. وهذا الغزو السريع للدماغ واالنخفاض السريع في مناطق معينة من الدماغ هو 
مــا يســبب “االندفــاع” أو النشــوة التــي يمكــن أن يواجههــا النــاس مــع املنشــطات التــي يتــم تناولهــا بتلــك 

 هذا ال يحدث حال تناول الدواء عن طريق الفم.
ً
الطريقة. وطبعا

هذه املشكلة دفعت بشركة تكنولوجيا حيوية صغيرة بالقرب من ألباني في نيويورك، إلى ابتكار طريقة 
ال يمكن تنشيط األمفيتامين )AMP-d( فيها إال إذا كان في املعدة البشرية أو األمعاء. ولقد حققت ذلك 

من خال ربط مركب ليسين بـاألمفيتامين.

فــإن ارتبــاط الــدواء النشــط بمركــب آخــر يغيــر مــن نمــط التنشــيط النموذجــي، وهــذا مــا تســميه هيئــة 
الغــذاء والــدواء األمريكيــة “الــدواء األولــي”. فــي هــذا الشــكل، يكــون األمفيتاميــن غيــر نشــط وســيظل كذلــك 
حتى يتم بلعه. بعد ذلك، تقوم مادة كيميائية تحدث بشكل طبيعي في املعدة واألمعاء وإمدادات الدم 
بفصل الليسين عن األمفيتامين وبالتالي يمكن لألمفيتامين  d-AMP(( أن يبدأ العمل ويتم امتصاصه 

في مجرى الدم.

، تقلــل هــذه 
ً
تــم تصميــم الــدواء بطريقــة يســتمر فيهــا وجــود العقــار فــي الجســم مــن 10 إلــى 14 ســاعة، عــادة

الطريقة من إمكانية إســاءة االســتخدام إلى حد كبير، مع توفير وقت أطول للحفاظ على نشــاط الدواء 
في الجسم من جرعة واحدة.



“إدارة اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه في املدرسة”     91

األعراض الجانبية للمنشطات

 التــي يتعــرض لهــا األشــخاص عنــد تنــاول األدويــة املنشــطة 
ً
ســيتم ســرد األعــراض الجانبيــة األكثــر شــيوعا

)األمفيتامين وامليثالفينيديت( بحسب احتمالية حدوثها من األعلى إلى األقل:

األرق، أو صعوبة الدخول في النوم.  ·
 واملراهقين يعتبرون 

ً
فقدان الشهية، خاصة بالنسبة لوجبة الغداء: بعض األطفال األكبر سنا  ·

 إذا كانوا يحاولون فقدان الوزن.
ً
ذلك مفيدا

 واملراهقيــن أنــه عــرض ســلبي، بــل 
ً
فقــدان الــوزن: مــرة أخــرى، ال يــرى بعــض األطفــال األكبــر ســنا  ·

 ملساعدتهم في فقدان الوزن.
ً
يعتبرونه إيجابيا

الصداع.  ·
الغثيان أو اضطراب في املعدة.  ·

 إلــى حــد مــا حــول مــا إذا كانــت املنشــطات تزيــد مــن القلــق ولكــن 
ً
القلــق: ال يــزال البحــث قائمــا  ·

معظــم الدراســات وجــدت أنهــا تفعــل ذلــك، خاصــة مــع األطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطــراب فــرط 
الحركة وضعف االنتباه، وأنه ينبغي االستمرار في إدراج هذا العرض كعرض سلبي محتمل.

العصبية السريعة، أو االنزعاج بسهولة، أو الغضب، أو االنفجار: بالشكل الذي يحدث عادة   ·
 مــن 

ً
، فــإن ادارة اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه يمكــن أن يقلــل فعليــا

ً
. عمومــا

ً
أو أكثــر قليــا

فــإن املشــكات املتعلقــة بتنظيــم الفــرد   ،
ً
كمــا ذكرنــا ســابقا مشــاكل تحكــم الفــرد فــي انفعاالتــه. 

النفعاالتــه هــي فــي الواقــع مــن خصائــص اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه، لذلــك فــإن عــاج 
، وليس أسوأ.

ً
االضطراب يمكن أن يجعل هذا األمر أفضل كثيرا

الحــركات الاإراديــة: قــد ال يظهــر هــذا العــرض بشــكل مباشــر فــي املر�ســى مــا لــم يكــن لديهــم تاريــخ   ·
عائلي طبي الضطراب الحركات الاإرادية )Tic disorders(، وبالتالي سيكونون أكثر عرضة لإلصابة 
بهــذا االضطــراب مــن غيرهــم. إذا كانــت الحــركات الاإراديــة موجــودة بالفعــل، فيمكــن أن تتفاقــم فــي 
ثلــث هــذه الحــاالت، ولكــن فــي بقيــة الحــاالت تظــل الحــركات الاإراديــة دون تغييــر أو حتــى يمكــن أن 

تتحسن.
زيــادة توتــر العضــات: علــى الرغــم مــن عــدم شــيوع هــذا العــرض، يشــير بعــض األشــخاص إلــى   ·
ظهــور أحاســيس كمــا لــو أنهــم شــربوا الكثيــر مــن الكافييــن، مثــل حــدوث شــد فــي الفــك أو كثــرة تعليــق 

 بمزيد من التوتر في أجسادهم وجلستهم.
ً
الفك أو توتر العضات في الجبين أو الشعور عموما

 مــن معــدل ضربــات القلــب وضغــط الــدم بشــكل طفيــف ولكنهــا بشــكل عــام ال 
ً
تزيــد املنشــطات أيضــا

تزيــد عــن الحــد املعقــول، )أقــل بكثيــر عــن حالــة ضربــات القلــب بعــد صعــود الســالم(. ربمــا ســمعت 
ادعــاءات بــأن هــذه األدويــة تزيــد مــن احتماليــة إدمــان األدويــة، وخاصــة املنشــطات األخــرى. الغالبيــة 
العظمــى مــن األبحــاث ال تدعــم هــذا االدعــاء. وقــد تــم التواصــل مــع األشــخاص الذيــن تناولــوا أدويــة 
اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه لســنوات، بمــا فــي ذلــك األطفــال الذيــن كبــروا مــع هــذا 
االضطــراب، وجــد أنهــم لــم يقومــوا بإســاءة اســتخدام الــدواء بــل علــى العكــس، كانــوا بــكل املقاييــس 
أقــل عرضــة إلســاءة اســتخدام الــدواء مــن أولئــك الذيــن لــم يتلقــوا العــاج. ربمــا ألن تناولهــم لــدواء 

اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه كان يساعدهم على التحكم في اندفاعهم.
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 أن هــذه األدويــة، وخاصــة املنشــطات، قــد تزيــد مــن احتماليــة حــدوث وفــاة 
ً
ربمــا تكــون قــد ســمعت أيضــا

مفاجئــة، عــادة جلطــة قلبيــة )توقــف القلــب عــن النبــض(. وفــي حــاالت نــادرة كذلــك، يصــاب املريــض 
بسكتة دماغية. لكن على الرغم من أن بعض األشخاص قد ماتوا أثناء تناولهم هذه املنشطات، فإن 
 على عوامل خفية أخرى يمكن أن تؤدي وحدها إلى الوفاة املفاجئة. وتشمل 

ً
هذه الحاالت تنطوي دائما

هــذه األســباب أشــياء مثــل تاريــخ مــن عيــوب فــي القلــب مــع االنخــراط فــي ممارســة أنشــطة متعبــة قبيــل 
الوفاة. 

وتشــير األدلة املتوفرة بالفعل إلى أن األشــخاص الذين يتعاطون املنشــطات لديهم احتمال أقل إلى حد 
ما للوفاة املفاجئ عن غيرهم من الناس )ما يتراوح من 1 - 7 أشخاص لكل 100,000 شخص في السنة، 

حسب العمر(.

ربمــا يرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى أن األطبــاء يفحصــون بشــكل روتينــي عــن مشــكات القلــب قبــل البــدء فــي 
وصف األدوية املنشطة، وعادة ال يستخدمون هذه األدوية إذا اكتشفوا وجود مشكلة ما. وال يصفونها 
ملــن تزيــد احتماليــة تعرضهــم ملشــاكل القلــب إذا تناولــوا املنشــطات. وقــد تــم تحذيــر األطبــاء مــن وصــف 
املنشــطات فــي حالــة مــا إذا كان لــدى املريــض تاريــخ أســري مــن الوفــاة املفاجــئ أو لديــه تاريــخ مــن تشــوهات 

القلب الهيكلية أو عدم انتظام ضربات القلب أو مشاكل القلب الرئيسية األخرى. 

 عدم وصف املنشطات لألشخاص املصابين بارتفاع ضغط الدم العادي أو املر�سي 
ً
ومن املنطقي أيضا

ألنه يمكن أن يجعل املوقف أكثر خطورة بالنسبة لهم. بينما ال وجود ملظاهر خطر واضح على األطفال 
واملراهقين األصحاء الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه.

أتوموكستين – دواء مثبط

 فــي عــام 2003م، وافقــت هيئــة الغــذاء والــدواء األمريكيــة علــى أول دواء مثبــط لعــاج اضطــراب فــرط 
الحركــة وضعــف االنتبــاه لــدى األطفــال واملراهقيــن والكبــار، وهــو أول دواء جديــد ملــرض اضطــراب فــرط 
. كان هذا الدواء هو أتوموكستين، تحت االسم التجاري 

ً
الحركة وضعف االنتباه منذ أكثر من 25 عاما

أجريــت دراســات عشــوائية  األكثــر دراســة قبــل موافقــة الهيئــة عليــه.  وقــد كان الــدواء   .®Strattera
ومزدوجــة عميــاء شــملت أكثــر مــن 6000 مريــض فــي جميــع أنحــاء العالــم لدراســة فاعليــة هــذا الــدواء، 
وأعراضــه الجانبيــة، وســامته. اآلن )كمــا هــو الحــال مــع املنشــطات( يتنــاول ماييــن األشــخاص فــي جميــع 

أنحاء العالم هذا الدواء إلدارة اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه.

كمــا الحظنــا، يعمــل األمفيتاميــن فــي املــخ عــن طريــق زيــادة كميــة الدوباميــن التــي يتــم إنتاجهــا وطرحهــا مــن 
 بشــكل خفيــف إلــى عرقلــة نظــام النقــل 

ً
الخليــة العصبيــة عنــد تنشــيطها. قــد يــؤدي األمفيتاميــن أيضــا

الذي يتم من خاله إعادة امتصاص الدوبامين في الخلية العصبية بعد إطاقه.

 باســم مانــع 
ً
 علــى منــع إعــادة امتصــاص الدوباميــن، ويعــرف أيضــا

ً
بينمــا يعمــل امليثالفينيديــت أساســا

النقــل أو االســترداد. وعلــى النقيــض، يعمــل األتوموكســتين علــى منــع امتصــاص النــور إبنيفريــن بمجــرد 
إطاقــه. مثــل امليثالفينيديــت، لكنــه يمنــع إعــادة امتصــاص مــادة كيميائيــة عصبيــة مختلفــة. إال أن 
بعــض األبحــاث تشــير إلــى أن القيــام بذلــك، يــؤدي باألتوموكســتين إلــى زيــادة الدوباميــن خــارج الخايــا 

العصبية في أجزاء معينة من الدماغ، مثل الفص األمامي.
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 عــن املنشــطات، ألنــه ال يؤثــر علــى مراكــز الدمــاغ التــي مــن املحتمــل أن 
ً
كمــا يختلــف األتوموكســتين أيضــا

ي هــذا الــدواء باملثبــط. وهــذا هــو الســبب فــي  تكــون مرتبطــة بإدمــان العقاقيــر أو تعاطيهــا. لهــذا الســبب، ُســّمِ
عدم تصنيفه على أنه مادة خاضعة للرقابة في الواليات املتحدة.

 مــن قبــل 
ً
تشــير األبحــاث إلــى أن احتماليــة اإلدمــان علــى هــذا الــدواء ضعيفــة، ممــا يعنــي أنــه أقــل تفضيــا

مدمنــي املخــدرات مقارنــة باألدويــة النفســية األخــرى مثــل مضــادات االكتئــاب، وهــذا يعنــي أن املدمنيــن 
. يمكن أن تؤدي الوسائل املختلفة التي يعمل بها هذا الدواء على الدماغ إلى 

ً
يعجبهم بدرجة قليلة جدا

ظهــور صــورة مختلفــة مــن األعــراض الجانبيــة املحتملــة )ردود الفعــل الســلبية( وربمــا فوائــد مختلفــة 
بعض ال�سيء عما يمكن رؤيته في املنشطات.

 فــي التحكــم بأعــراض اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه مثلــه 
ً
 فعــاال

ً
يعتبــر األتوموكســتين تقريبــا

. ويتضح أن نفس النسبة املئوية من املر�سى تستجيب بشكل إيجابي 
ً
مثل املنشطات، ولكن ليس تماما

لكلتــا الفئتيــن مــن األدويــة )املنشــطات واملثبطــات(، ونســبة املر�ســى املســتجيبين هــي %75. ومــع ذلــك، 
تشــير بعــض الدراســات إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن %50 مــن النــاس يســتجيبون بشــكل إيجابــي لــكا 
 من األتوموكستين، 

ً
النوعين من األدوية، فإن %25 قد يستجيبون بشكل أفضل لألدوية املنشطة بدال

 من األدوية املنشطة. بمعنى آخر، 
ً
وأن %25 الباقين قد يستجيبون بشكل أفضل لـألتوموكستين بدال

يستجيب بعض األشخاص الذين لديهم اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه لنوع من األدوية أكثر 
من النوع اآلخر.

ال ينبغــي أن نتفاجــأ مــن هــذه النتيجــة بالنظــر إلــى أن جميــع النــاس ليســوا متطابقيــن مــن الناحيــة 
البيولوجيــة خاصــة فــي تنظيــم أدمغتهــم ووظائفهــا. تشــير بعــض الدراســات إلــى أن األتوموكســتين قــد ال 
ينتــج عنــه تحســن كبيــر فــي أعــراض اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه كمــا تفعــل املنشــطات. لكــن 
بالنســبة لبعــض البالغيــن، فــإن درجــة التحســن كافيــة للتحكــم فــي اضطرابهــم بشــكل فعــال وبــدون ظهور 

نفس أنواع األعراض الجانبية التي قد يصاب بها من يتناول املنشطات.

على سبيل املثال: تظهر بعض الدراسات أن املنشطات تزيد من القلق، والحركات الاإرادية العصبية 
أو العــادات العصبيــة، واألرق. بينمــا لــم تظهــر هــذه النتائــج فــي دراســات أخــرى، ولكــن ال تــزال هنــاك 
، فإن من املحتمل إســاءة اســتخدام املنشــطات 

ً
احتمالية ملثل هذه األعراض الجانبية بالطبع. وعموما

 علــى القلــق، بــل قــد 
ً
أو توفيرهــا إلــى أشــخاص آخريــن لــم توصــف لهــم. بينمــا ال يؤثــر األتوموكســتين ســلبا

يقلــل مــن ذلــك بشــكل كبيــر، وال يزيــد مــن ســوء الحــركات الاإراديــة أو العــادات العصبيــة وال يــؤدي عــادة 
إلى األرق.

فاملشكلة التي يواجهها األطباء مع مر�سى اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه ليست في اختيار أكثر 
دواء يعمــل بشــكل أفضــل، بــل فــي اختيــار الــدواء األنســب للمريــض بالنظــر إلــى الخصائــص الفريــدة لــكل 
 وجــود العديــد مــن أنظمــة أو طــرق تنــاول 

ً
مريــض. فامتــاك العديــد مــن األدويــة املختلفــة، يشــبه تمامــا

 لحالة كل مريض. وباستخدام األتوموكستين، 
ً
األدوية، وهو يتيح لألطباء تحسين طريقة عاجهم وفقا

 أطول مع الطالب لضبط الجرعة املناسبة له بخاف الحال مع املنشطات، 
ً
توقع أن يستغرق األمر وقتا

 أطول للتكيف مع األعراض الجانبية لألدوية املشابهة لألتوموكستين. 
ً
وذلك ألن الجسم يستغرق وقتا

 من فترة املنشطات قبل زيادة 
ً
لهذا السبب، قد يصف األطباء للمر�سى جرعة معينة لفترة أطول قليا

الجرعة للمرة األولى.
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األعراض الجانبية لألتوموكستين

 هي:
ً
األعراض الجانبية األكثر شيوعا

الغثيان أو القيء  ·
جفاف الفم  ·

اإلحساس بالدوخة  ·
اإلمساك  ·

التعرق  ·
انخفاض الرغبة الجنسية )الدافع الجن�سي( أو ضعف االنتصاب  ·

 بكثير من املنشطات(
ً
األرق )أقل شيوعا  ·

العصبيــة الســريعة )كمــا هــو الحــال مــع املنشــطات - بعــض املر�ســى فــي الواقــع يخبــرون عــن   ·
تحسن مزاجهم أو ضبط انفعاالتهم أثناء تناول هذا الدواء(

 مــن معــدل ضربــات القلــب وضغــط الــدم، ولكــن بشــكل أقــل مــن 
ً
كمــا أن األتوموكســتين قــد يزيــد أيضــا

املنشطات. كما أن هذا الدواء يسبب بشكل استثنائي ونادر مضاعفات في الكبد، وهو أمر يحدث مرة 
واحــدة مــن كل مليــون شــخص عولجــوا باســتخدامه )4 حــاالت مــن 4.5 مليــون شــخص تمــت معالجتهــم 
حتــى اآلن(. ويبــدو أن هــذا األمــر ناتــج عــن تفاعــل املناعــة الذاتيــة للجســم مــع الــدواء، حيــث أن الجهــاز 
املناعــي للجســم يهاجــم الــدواء فيتســبب فــي التهــاب الطبقــات الخارجيــة للكبــد. فــي اآلونــة األخيــرة، تــم 
 لتســبب عوامــل أخــرى ال عاقــة لهــا بالــدواء. لــذا فــإن 

ً
شــطب هــذه الحالتيــن مــن األعــراض الجانبيــة نظــرا

خطــر هــذا العــرض الجانبــي أصبــح بنســبة واحــد مــن كل 2 أو 3 مليــون شــخص يتــم عاجهــم. ولزيــادة 
األمــان، فــإن األشــخاص الذيــن لديهــم تاريــخ فــي أمــراض الكبــد أو مشــاكل فــي الكبــد األفضــل لهــم تجنــب 

استخدام األتوموكستين.

تحتــوي النشــرة الطبيــة الخاصــة بأتوموكســتين علــى تحذيــر مــن أن هــذا الــدواء قــد يزيــد مــن احتماليــة 
لكــن ليــس محاولــة االنتحــار، وفــي حــاالت األطفــال فقــط. هــذا العــرض الجانبــي  التفكيــر االنتحــاري، 
مشــكوك فيــه بالنظــر إلــى عــدم الدقــة التــي ُجِمعــت بهــا املعلومــات املســتند إليهــا فــي التجــارب االكلينيكيــة 
األولية لهذا الدواء. ولم يتم رصد هذه املشكلة املتمثلة في زيادة التفكير االنتحاري بالنسبة للمراهقين 
والبالغيــن الذيــن يعانــون مــن اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه لــدى اســتخدام أتوموكســتين. 
، وجــدت األبحــاث الحديثــة أن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف 

ً
أيضــا

االنتبــاه الذيــن توقفــوا عــن تنــاول الــدواء لديهــم معــدل تفكيــر انتحــاري أعلــى بكثيــر مــن أولئــك الذيــن 
. هــذه النتائــج تشــير إلــى أن تنــاول هــذه األدويــة لعــاج اضطــراب 

ً
يتناولــون أتوموكســتين أو دواًء منشــطا

 من خطر التفكير أو محاولة االنتحار.
ً
فرط الحركة وضعف االنتباه قد يقلل فعليا
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األدوية الخافضة لضغط الدم

يتــم اســتخدام دواءيــن آخريــن فــي بعــض األحيــان لعــاج اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه، ولكــن 
يجــب اعتبارهمــا "الخيــار األخيــر" إذا لــم تثبــت فاعليــة غيرهمــا مــن أدويــة فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه. 
كاهما بدءآ كدواءين يستخدمان لعاج ارتفاع ضغط الدم، وتسمى باألدوية الخافضة لضغط الدم. 
أحدهما هو الكلونيدين، الذي يعمل على تعزيز مستقبات ألفا األدرينالية. حيث تحتوي بعض الخايا 
العصبيــة فــي الدمــاغ علــى فتحــات صغيــرة تســمى "مســتقبات ألفــا -2". يبــدو أن هــذه األدويــة تعمــل علــى 
تقليــل أو إغــاق هــذه الفتحــات، ممــا ينتــج عنــه إشــارات عصبيــة أقــوى أو أكثــر فاعليــة فــي تلــك الخايــا. 

وعند تناول جرعات قليلة، فإن هذا الدواء سيعمل على تحفيز األنظمة املثبطة في الدماغ.

 )®)Kapvay وافقت هيئة الغذاء والدواء األمريكية على نسخة "ممتدة املفعول" من دواء الكلونيدين
فــي عــام  2010 م كعــاج الضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه لــدى األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم 
مــا بيــن 17-6 ســنة. ومــع ذلــك، يمكــن لألطبــاء اســتخدامه خــارج نطــاق هــذه الفئــة العمريــة، مثــل وصفــه 
للبالغيــن الذيــن يعانــون مــن اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه. كمــا يمكــن اســتخدامه بمفــرده أو 
 مثــل األدويــة األخــرى التــي تعالــج اضطــراب فــرط الحركــة 

ً
مــع املنشــطات. قــد ال يكــون هــذا الــدواء فعــاال

 لعاج االضطرابات املصاحبة الضطراب فرط الحركة وضعف 
ً
وضعف االنتباه، لكن يستخدم أحيانا

An-( أو اضطــراب الشــخصية املعاديــة للمجتمــع )Conduct disorder )االنتبــاه مثــل اضطــراب املســلك 
 اضطرابات الحركات الاإرادي العصبية 

ً
tisocial disorder( أو الغضب السريع. يمكن أن يعالج أيضا
) Tic disorders(، واضطرابات النوم، وقد يقلل من القلق.

يعمل الكلونيدين العادي بشكل سريع. لكن النسخة "املمتدة املفعول" التي تمت املوافقة عليها لعاج 
اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه يمكن أن تبقى فترة أطول.

ــَدر، والــذي يميــل إلــى أن يصبــح أقــل مــع االســتمرار فــي 
َ
 للكلونيديــن هــو الخ

ً
العــرض الجانبــي األكثــر شــيوعا

 إلــى انخفــاض ضغــط الــدم، وفــي بعــض األحيــان ينتــج عنــه 
ً
العــاج. يمكــن أن يــؤدي الكلونيديــن أيضــا

شكاوى من جفاف الفم، ورؤية األحام املزعجة، واالكتئاب، واالرتباك. بخاف أدوية اضطراب فرط 
يتطلــب األمــر عمليــة  الحركــة وضعــف االنتبــاه األخــرى، ال يمكــن إيقــاف هــذا الــدواء بشــكل مفاجــئ. 
تدريجية بطيئة على مدى عدة أيام أو أسابيع. ال ينبغي أن ُيستخدم هذا الدواء إذا كان املريض يتناول 
حاصرات مستقبات بيتا أو حاصرات قنوات الكالسيوم. كما يو�سي الخبراء بمراقبة ضغط الدم ألي 
شــخص يســتخدم هــذه األدويــة لعــاج اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه، وذلــك عنــد بــدء تنــاول 

الدواء أو عند إيقاف الكلونيدين، أو عند زيادة الجرعات.

الــدواء الثانــي الــذي يســتخدم فــي عــاج ارتفــاع ضغــط الــدم وعــاج اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف 
االنتبــاه هــو دواء جوانفاســين. فــي عــام 2009م، وافقــت هيئــة الغــذاء والــدواء األمريكيــة علــى إصــدار 
نســخة "ممتــدة املفعــول" مــن هــذا العقــار باســم "®Intuniv" لعــاج اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف 
. مــرة أخــرى، يمكــن لألطبــاء اســتخدام 

ً
االنتبــاه لــدى األشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 6 و17 عامــا

هــذا الــدواء مــع البالغيــن عنــد الضــرورة. يمكــن تنــاول الــدواء بمفــرده أو مــع أي مــن األدويــة املنشــطة التــي 
.
ً
تمت مناقشتها سابقا
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 أقــل بالخــدر، ومفعولــه 
ً
بعــض مــن فوائــد جوانفاســين )التــي يتفــوق بهــا عــن الكلونيديــن( تشــمل شــعورا

يبقــى ملــدة أطــول فــي الجســم، ومخاطــره أقــل علــى القلــب واألوعيــة الدمويــة. هــذا الــدواء يمكــن أن يــؤدي 
إلــى انخفــاض طفيــف فــي ضغــط الــدم ومعــدل النبــض. أمــا بالنســبة لألعــراض الجانبيــة فتشــمل الخــدر، 
مثــل املنشــطات أو   

ً
فعــاال قــد ال يكــون هــذا الــدواء  مــرة أخــرى،  واالكتئــاب.  والعصبيــة الســريعة، 

األتوموكستين. لكنه يساعد في عاج االضطرابات املصاحبة الضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه، 
مثل الغضب والعدائية، ويساعد في الحد من االندفاعية أو فرط الحركة.

يجب أن يدرك املعلم والطالب، أن هذه األدوية الخافضة لضغط الدم واملستخدمة لعاج اضطراب 
 باملنشــطات أو األتوموكســتين. 

ً
فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه لــم تخضــع ملــا يكفــي مــن األبحــاث مقارنــة

وقــد تمــت املوافقــة عليــه مــن قبــل هيئــة الغــذاء والــدواء األمريكيــة بشــكل أسا�ســي لألطفــال بنــاًء علــى 
 للكميــة املحــدودة مــن األبحــاث، فــإن هــذه األدويــة تعتبر الخيار األخير 

ً
األبحــاث املحــدودة املتوفــرة. ونظــرا

 تجربــة األدويــة األخــرى املخصصــة 
ً
للتعامــل مــع اضطــراب فــرط الحركــة وضعــف االنتبــاه. ويجــب أوال

الضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه املذكورة أعاه.
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موقع ويب جيد يحتوي على مجموعة كاملة من األفكار حول تطوير املناهج للطاب املصابين 
باضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه واستراتيجيات إدارة السلوك.

ما مشروع Teach ADHD.ca؟

"بدأ مشروع Teach ADHD ضمن برنامج األبحاث الدماغية والسلوكية في "مستشفى األطفال 
املر�سى" وتطور من خال مبادرة "Teach for Success" التابعة ملجموعة مصادر أنظمة الصحة 

املجتمعية باملستشفى. تتمثل مهمة املشروع في توفير املواد التعليمية ذات الصلة للمعلمين والتي 
جاءت من األبحاث الحالية الخاصة باضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه من أجل تحسين نتائج 

التعلم لجميع الطاب. تنوي TeachADHD تقديم املعلومات التي تدعمها األبحاث فقط. وقد تم 
تقييم جميع املواد التي تم تطويرها لهذا املشروع من قبل املعلمين من حيث أهميتها التعليمية. تم 

تطوير املعلومات من منظمات متعددة بما في ذلك األنظمة املدرسية املنتشرة في جميع أنحاء 
تورونتو، ومستشفى األطفال املر�سى، قسم العاج الدماغي والسلوكي، TVOntario، وغيرها".

بالصفحة التالية استعراض دقيق لألدوية، من وجهة النظر الكندية:

noC-loohcS-dnaemoH/segaP/dhda-htiw-nerdlihc-gnihcaet/ac.dhdahcaet.www//:ptth-
 xpsa.noitcen

بريتيش كولومبيا - وزارة التربية والتعليم

 dhda/delaiceps/ac.cb.vog.decb.www//:ptth

مصادر من ساندرا ريف

 srehcaet-rof-dhda-dda/feirardnas/moc.tseretnip.www//:sptth

املدارس الناجحة

http://successfulschools.org/wp-content/uploads/trip_guide_adhd_interventions.
pdf?phpMy

Admin=168c4a6ce7f3t76b9b6da

الرابطة الوطنية لعلماء النفس في املدارس

nI_moorssalC_DHDA_50-8S_1-50/stuodnah/secruoser/gro.enilnopsan.www//:ptth-
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http://www.nasponline.org/resources/handouts/spe-و  dp.snoitnevretf
 20template.pdf٪20needs٪cial

معهد تنمية الطفل، ذ.م.م

 rehcaet/seitilibasid_gninrael/gninrael/moc.ofnitnempoleveddlihc//:ptth

الرابطة الوطنية ملعلمي التربية الخاصة - إدارة الفصول الدراسية لألطفال املصابين باضطراب 
فرط الحركة وضعف االنتباه

ucoD/snoisiviD/slaohSelcsuM/slaohSelcsuM/sdaolpU/gro.camcp.segami//:ptth-
 fdp.DHDA_seuqinhceT_tgnM_moorssalC/stnemucoD/seirogetaCstnem

HelpGuide مصادر من

http://www.helpguide.org/articles/add-adhd/teaching-students-with-adhd-atten-
 tion-deficitdisorder.htm

وزارة التعليم األمريكية

//:ptth و  lmth.4gp_gnihcaet-dhda/dhda/sbup/hcraeser/tatshcsr/vog.de.2www//:ptth
 fdp.8002-gnihcaet-dhda/dhda/sbup/hcraeser/tatshcsr/vog.de.2www

مركز التدخل

/stneduts-gnignellahc/snoitnevretni-laroivaheb/gro.lartnecnoitnevretni.www//:ptth
 ytivitcarepyh-gniganam-seigetarts-ediwloohcs

Additude مجلة

 http://www.additudemag.com/adhd/article/6006.html

أفكار جديدة

 fdp.yratnemele-snoitnevretni-moorssalc-101/fdp/ten.saediwen//:ptth

نبذة عن اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه

 http://add.about.com/od/childrenandteens/a/adhd-classroom.htm 

عالم التعليم

 lmths.c841seussi/seussi_a/moc.dlrownoitacude.www//:ptth

قناة التدريس

  stneduts-dhda-gnihcaet/soediv/gro.lennahcgnihcaet.www//:sptth
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يوفر مقاطع فيديو ملساعدة املعلمين الذين يعانون من مشاكل في إدارة الفصول الدراسية مع طاب 
اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه

أفكار لتعليم األطفال املصابين باضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه - ليا ديفيز .

13lmth.94piTrehcaeT/selcitrArehcaeT/moc.raebyllek.www//:ptth

يمكنكم تحميل نسخة PDF من النشرات املوجودة في هذا الكتاب عبر املوقع اإللكتروني 

go.pesi.com/barkley
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Russell A. Barkley 

-Taking Charge of Adult ADHD 

Russell A. Barkley with Christine M. Benton 

-ADHD and the Nature of Self-Control 

Russell A. Barkley 

-ADHD in Adults: What the Science Says 

Russell A. Barkley, Kevin R. Murphy, and Mariellen Fischer 

-Attention-Deficit Hyperactivity Disorder:  A Handbook for Diagnosis and Treatment, 
Third Edition 

Russell A. Barkley 

-Defiant Children: A Clinician's Manual for Assessment and Parent Training, Third 
Edition

 Russell A. Barkley 

-Defiant Teens: A Clinician's Manual for Assessment and Family Intervention 

Russell A. Barkley, Gwenyth H. Edwards, and Arthur L. Robin 

-Taking Charge of ADHD, Revised Edition: The Complete, Authoritative Guide for 
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 Russell A. Barkley 

-Your Defiant Child: Eight Steps to Better Behavior, 2nd Edition 
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