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  ADHDفرط احلركة وتشتت اإلنتباه  ماذا تعرف عن 

هو درجة غري طبيعية من النشاط احلركي الزائد وضعف الرتكيز تكون موجودة يف أكثر من مكان 

وتعترب هذه النقطة مهمة جدًا يف احلكم على  ، وليس فقط يف موقع واحد،والسوق يف البيت و املدرسة مثاًل

وهي ناجتة عن مشكالت وظيفية تؤثر على املستوى ، املشكلة، حيث تفرقها عن مشكالت سلوكية أخرى

عتقاده أنه أقل تؤثر سلبا على الطفل الالتعليمي للطالب، مع أن معدل ذكاءه طبيعي أو فوق الطبيعي، و

وأبعادها  عور احمليطني به إذا مل يكونوا مدركني حلقيقة املشكلةقدرة من غريه وهذا غالبا ما يكون ش

 .احلقيقية

الشهر اخلامس من احلمل حيث يظهر  منظهور يف البدأ مؤشرات فرط احلركة الشديد ت عادة ماو

على اجللية تظهر بعض أعراض فرط احلركة وتشتت اإلنتباه و اجلنني حركة فوق املعتادة داخل الرحم،

كثري من األطفال يكونوا يف فرتة من فرتات ال بد أن منيز بأن و ،قبل سن املدرسة املصابني معظم األطفال

وكثري من  ،حياتهم مشاغبني ودرجة حركتهم زائدة بعض الشيء أو درجة انتباههم ضعيفة نوعا ما

عن كيفية  املدارس لديها أطفال يعانون من هذه املشكلة، لكن قلة من املعلمني لديهم املعلومات الكافية

 التعامل مع الطفل الذي يعاني من مثل هذه احلالة.

 ،وفوضويني، وعصبينيفاألطفال الذين يعانون من فرط النشاط احلركي ليسوا بأطفال مشاغبني، 

لكنهم أطفال لديهم مشكلة حقيقية هلا كما يعتقد الكثريون، أو عدميي الرتبية  ، وخمربنيوعنيفني

هؤالء األطفال  ُأَسرويواجه  ،االجتماعية والعالقات ذكاءالو قدراتالسلوك والتأثري سيء على تطور 

عوبات كثرية باإلضافة إىل اجملهود الكبري الذي يبذلونه يف التعامل مع هذا الطفل، فهم متهمني من ص

فسي اضافى، فينتج عن ذلك قسوة ضغط نيسبب قبل اجلميع بعدم قدرتهم على الرتبية، وهذا حبد ذاته 

عن سلوك الطفل  فهم تراكمي خاطيء كما يؤدي إىل  ،ولكن بدون فائدة، الطفل يف التعامل مع

 .واالعتقاد بأنه ال ميكن له حتسني أداؤه بشكل أفضل مما هو عليه
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اخلاضعة يري ار اإلضطراب على العديد من املعاوتعتمد الدراسات اخلاصة بتحديد نسبة إنتش

اإلدراكية واألكادميية، إضافة إىل تأثريه على للدراسة ومن أهمها تأثريه على مهارات التعلم النمائية و

والتأثري السلوكي، ومن هنا فإن أهم الدراسات اليت إهتمت بهذا اجلانب قد حددت   االجتماعيةالعالقات 

من أفراد اجملتمع وخاصة يف الفئة العمرية من امليالد وحتى سن  %32إىل  %22 نينسب إنتشار ترتاوح ب

 يظهر بوضوح تأثري وجود االضطراب على النواحي املذكورة.املراهقة، حيث 

، فرط احلركة، وتشتت اإلنتباه) الصفات اليت يتصف بها الطفل يف مثل هذه احلالة:ومن أهم 

، ووجود تلك أو أحدها ويعتمد التشخيص يف معظم دول العامل على وجود الصفات الثالث (،اإلندفاعيةو

الصفات بدرجات متفاوتة عند األطفال تؤثر تأثريًا مباشرًا على تطور مهارات الطفل ودرجة حتصيله 

النمائية  منهم يعانون من صعوبات يف التعلمالعلمي، فكثري من األحباث اثبتت ان نسبة كبرية 

 .كما أسلفنا واإلدراكية واألكادميية

ا كه ملمثل النشاط احلركي الزائد وسرعة احلركة أو حتري صعوبة يف ضبطهاالاحلركة وزيادة ف

مثل اإلنتقال من نشاط إىل  الصعوبة يف الرتكيز والبقاء على املهمةحوله بشكل منظم أو عشوائي، أو 

 تهور دون التفكري بالعواقباملسلوك ال، أو لتعلمعملية أو الرتكيز يف تفاصيل غري مهمة ل آخر قبل إمتامه

، كلها من أو الرغبة يف عدم االلتزام بالقواعد والتعليمات، مثل اللعب العنيف مع األقران والقفز للنتائج

 أو بعضها أو كلها من خالل التقييم يؤكد وجود اإلضطراب.أحدها  وظهور، أشكال أو أنواع االضطراب

كما نؤكد ضرورة إستبعاد وجود أمراض أو إعاقات حسية قد يكون هلا تأثري سليب على السلوك، 

وقد تظهر على أنها مؤشرات لوجود االضطراب ولكنها يف احلقيقة ليست كذلك، ما يوجب االهتمام 

فريق عن طريق  ىَرْجُت إجرائية وإحصائية ،وسلوكيةطبية إختبارات وفحوصات وجود  جدًا مبعرفة 

 ، ألن األعراض تتداخل مع اعراض مشكالت نفسية وسلوكية أخرى كثرية. متعدد التخصصات
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 إىل ثالثة حماور:   ADHDفرط احلركة وتشتت اإلنتباهوينقسم التدخل املناسب لألطفال ذوي 

 املساعدة التعليمية: -1

ذين يعانون من مشاكل وصعوبات يف التعلم )وهذه ليست هلا عالقة لَّقد حيتاج بعض االطفال ا

ستخدمة معهم حيث املرتاتيجيات التعليم سمبستوى الذكاء( إىل مساعدة خاصة يف تغيري أساليب وإ

 من بعض احلصص االسبوعية املخصصة لصعوبات التعلم. اميكن أن يستفيدو

 العالج السلوكى: -2

وهو مهم جدا حيث يوضع برنامج خاص للطفل ينفذ فى البيت بالتعاون مع االهل، وفى املدرسة 

ل اذا نفذ بطريقة بالتعاون مع املعلم. ويعتمد على إسرتاتيجيات بناء وتعديل السلوك وهو جدا فعا

 صحيحة.

كما أن للمدرسة التاثري الفعال فى مساعدة الطفل، فدراية املعلم بهذا املوضوع مهمة جدًا، وتكمن 

مهارته وابداعه ومتيزه عن االخرين فى تغري مسار هذا الطفل الذى يواجه صعوبات خمتلفة إىل املسار 

فيذها بإحرتافية الصحيح، فهو االساس فى خطة العالج، وبتعاونه وتفهمه خلطة العالج السلوكى وتن

 ميكن أن نستغنى عن العالج باالدوية. 

 العالج الطيب:  -3

وصف بعض األدوية الفعالة اليت تساعد الطفل على  "فقط"املختص  اإلستشاري ميكن للطبيب

اهلدوء وختفيف فرط احلركة وتزيد الرتكيز، بناء على حاجته احلقيقية وجبرعات تتناسب مع عمره 

ن يكون االهل على علم أليت ال ختلو من بعض االعراض اجلانبية والتى حنب دائما ووزنه وحدة مشكلته، وا

أو فقدان الرغبة يف املشاركة اجلماعية، وكل هذه األعراض  بها كاالرق، وفقدان الشهية، والعصبية

ث كما أن هناك بعض األعراض اليت ال حتدمؤقتة تنتهي بعد عدة أيام أو تقل إىل حدها األدنى املقبول، 

باستمرار مثل الصداع، أو الدوخة، أو الغثيان، أو امحرار فى اجللد، وميكن للطبيب املختص إعطاء 

 النصائح املناسبة للتعامل معها.

 د. سامي بن مصطفى السقا
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