
اضطزاب فزط الحزمت ّ قلت 
(ADHD)التزميز 



ADHDها ُْ ال 
ADHD   هو حالة طبٌة ٌصعب على األشخاص فٌها  تنظٌم انتباههم، وتنظٌم

.أنفسهم، والسٌطرة على نزواتهم

الحفاظ على  ADHDبالنسبة لبعض الناس مع عنصر فرط النشاط فً ال 
.الهدوء، والبقاء جالسا، أو وقف جمٌع حركات الجسم أمر مستحٌل تقرٌبا

فً حٌن ان الجمٌع قد ٌشعر فً بعض األحٌان بلحظات من أحالم الٌقظة، 
ٌواجه هذه الصعوبات فً كثٌر من  ADHDالتململ، أو النسٌان، شخص ما مع 

أشهر على  6األحٌان، فً بٌئات متعددة، مثل البٌت والمدرسة، على مدى فترة 
.األقل



أًْاع رئيسيت هي  3لتصبح  ADHDتتجوع أعزاض 
:ُذا االضطزاب

ٌتمٌز بالنسٌان، والتشتت، وصعوبة التركٌز والحفاظ على االنتباه -نوع عدم االنتباه  -1 

ٌتمٌز بالمٌل للعمل أو الكالم قبل النظر فً العواقب،  -مندفع / نوع مفرط نشاط  -2 
.التململ، وصعوبة البقاء فً مقاعدهم، أو مقاومة الحاجة إلى التحرك باستمرار

ٌتمٌز بصعوبات كبٌرة فً كل من تنظٌم االنتباه وفرط النشاط  -النوع المختلط  -3 
.االندفاع/ والسٌطرة 

% 12-3فً المجتمع تتراوح بٌن   ADHDنسبة ال  

.على حٌاة الطفل االجتماعٌة و االكادٌمٌة و كذلك على حٌاته االسرٌة ADHDٌؤثر ال  



في الطفْلت ّ  ADHDميف تبذّ أعزاض ال
الوزاُقت

متشوقون لمعرفة بٌئتهم وتحوٌل انتباههم من  3-2ومن المتوقع أن ٌكون األطفال من سن 
.لعبة إلى أخرى

.وبالمثل، المتوقع من األطفال الصغار التحرك كثٌرا الستكشاف عالمهم

كلما تقدم األطفال فً مرحلة الطفولة، ٌستطٌع معظمهم تطوٌر القدرة على تنظٌم سلوكهم 
.والحفاظ على التركٌز على المهام حسب الحاجة

فً المقابل، ال ٌحققون  المستوٌات التً تتناسب مع ،ADHDاألطفال الذٌن ٌعانون من 
.أعمارهم من ضبط النفس والتنظٌم والتركٌز



حتى  ADHDوغالبا ال ٌتم االلتفات الى األطفال الذٌن ٌعانون من نوع عدم االنتباه من ال   
.ٌؤدي هذا االضطراب إلى انخفاض األداء األكادٌمً

ومع ذلك فإن هؤالء االطفال تواجههم مجموعة متنوعة من التحدٌات، بما فً ذلك النسٌان 
المتكرر والملل، صعوبة فً تذكر التعلٌمات والمسؤولٌات، ومشاكل فً التركٌز، والنفور 

.من المهام العسٌرة عقلٌا

فً نفس الوقت ، قد ٌكون الطفل قادرا على تركٌز االنتباه لفترات طوٌلة من الوقت على 
.األنشطة الممتعة التً تتطلب اهتمام و تركٌز، مثل ألعاب الفٌدٌو أو االعمال الفنٌة

كذلك ٌمكن ان ٌوصف هؤالء األطفال بالحالمٌن و ٌمكن مالحظة انسحابهم اجتماعٌا مما 
 ADHDٌجعلهم عرضة لإلصابة باضطرابات القلق أكثر من األطفال المصابٌن بأنواع ال 

.األخرى

و، لمجموعة متنوعة من ، ADHDالفتٌات أكثر عرضة لنوع عدم االنتباه من ال    
.األسباب، هم أقل عرضة للتشخٌص



.السٌطرة على تصرفاتهماالندفاع  ٌكون من الصعوبة / من أعراض فرط النشاط األطفال الذٌن ٌعانون 

.عصٌان متعمد، وتجاهل لآلخرٌن، أو ، وقاحةعلى أنها نزعات متهورة ٌساء فهم تصرفاتهم وغالبا ما 

دون طلب شٌاء االخرٌن من ولمس أبحماس شدٌد الجدٌدة االشٌاء هؤالء األطفال ٌمٌلون إلى استكشاف 
.اإلذن

وتهٌج اآلخرٌن رفض ، (جسدٌةكسر ممتلكات أو إصابات )لحوادث اإلهمال هذا السلوك المندفع قد ٌؤدي 
ٌحتمل أن تكون والتعرض لمواقف ، (بسبب صعوبات االنتظار واحد بدوره أو احترام قواعد اآلخرٌن)

(.عبر الشارع قبل النظر فً كال االتجاهٌن اإلندفاععلى سبٌل المثال، )خطرة 

.بسبب وجود تلك السلوكٌات ٌتم تشخٌص هذه الحالة بسهولة و بصورة متواترة

و صعوبة اتباع اإلحباط من انخفاض القدرة على تحمل  ADHDالمصابون بال األطفال ٌعانى جمٌع 
.القواعد

ٌنظرون الٌهم  قد الن أقرانهم ٌواجهون تحدٌات اجتماعٌة  ADHDونتٌجة لذلك، األطفال الذٌن ٌعانون من 
.ناضجٌن ومزعجٌنغٌر أنهم على 

.فً مشاكل مع الكباربه للوقوع من قبل أقرانه أو اإلٌقاع استفزاز الطفل قد ٌتم 



    
ٌجد  ADHDفً حٌن أن المراهقٌن األكبر سنا قادرٌن على وصف الصعوبات التً ٌواجهونها بسبب 

بدال من ذلك، األطفال الذٌن ٌعانون من . األطفال صعوبة فً التعرف على الصعوبات التً ٌواجهونها
ADHD  غالبا ما تكون على علم فقط أنهم  ٌتعرضون  لمشاكل أكثر من أقرانهم فً كثٌر من األحٌان، مما

.ٌؤدي إلى الشك فً الذات وتدنً احترام الذات

ٌمر عبر مرحلة المراهقة إلى مرحلة البلوغ، أعراض فرط النشاط و  ADHDعموما، كشخص مع 
.االندفاع تقل بوضوح

عندما ٌتم تشخٌص األطفال الذٌن ٌعانون من هذا االضطراب، فإنه لٌس من غٌر المألوف بالنسبة لآلباء 
.التً لم ٌسبق اكتشافها او تشخٌصها ADHDاكتشاف أعراض خاصة بهم من 

الكشف المبكر عن االضطراب األساسً وخطة المعالجة الشاملة ٌمكن أن تساعد فً تجنب العدٌد من 
.الصعوبات مستقبال

.للتشخٌص ٌحتاج الطبٌب او المعالج الى معلومات متكاملة من المنزل و المدرسة



في الوٌزل
مزٌج من األعراض المذكورة عدم االنتباه لدٌهم ٌعانون من أعراض األطفال الذٌن  فً المنزل، 

:أدناه

.االنتباهصعوبة فً االلتفات أو تحوٌل  -1

.األنشطة  القرٌبةمثل األصوات أو المشتتات صعوبة تجاهل  -2

الٌقظة كثٌر من الطفل فً أحالم قد ٌبدو أن . عدم االستماع إلى شخص ٌتحدث إلٌهمٌظهر  -3
.األحٌان

.األنشطةالواجبات المدرسٌة أو ٌخطئ الطفل أخطاء متكررة وٌسبب ذلك اهمال فً  -4

(.الطرٌقالطفل تعلٌمات فً منتصف ٌنسى ). النسٌان المتكرر للمهام والتعلٌمات -5

.األدوات المدرسٌةمثل تكرار فقدان األشٌاء الخاصة  -6

.صعوبة إنجاز المهام بسبب مشاكل المحافظة على التركٌز -7

.صعوبة فً تنظٌم المهام -8

.المنزلٌةتجنب األنشطة التً تتطلب التركٌز المستمر مثل الواجبات  -9



لذيِن هزيج هي فزط الٌشاط ّالتِْر قذ يعاًْى هي أعزاض األطفال في الوٌزل، 
:أدًاٍاألعزاض الوذمْرة 

.التململ المتكرر  بالٌدٌن أو القدمٌن وصعوبة فً الجلوس مستقرا -1

.صعوبة فً البقاء جالسا عندما ٌكون الجلوس هو المنتظر منه مثل أثناء وجبات الطعام أو فً المدرسة -2

.الركض أو التسلق فً أماكن غٌر الئقة -3

.  الصعوبة فً اللعب بهدوء -4

.ٌتحدث أكثر مما هو مناسب مع وجود  صعوبة فً تقدٌم إجابة بسٌطة عن أي سؤال -5

.مدفوعا بمحرك"ٌبدو و كأنه   -6

.ٌندفع فً اإلجابة عن األسئلة الموجهة الٌة قبل اكتمال سؤال -7

.صعوبة االنتظار فً الطابور -8

.مقاطعة اآلخرٌن -9



هعزضْى لخطز هزتفع  ADHDجويع الشباب هع 
:لإلصابت ب

حٌث ان الطفل ال ٌستطٌع التحكم فً تركٌزه او سلوكه كبقٌة من هم فً مثل سنة، مع تكرار نفس : انخفاض قٌمة الذات -1
.األخطاء

.صعوبات فً العالقات مع االقران-2

.تجربة الكحولٌات و المواد المخدرة -3

.االكتئاب و الشعور بعدم الرغبة فً الحٌاة -4



قذ تْاجَ هجوْعت هي  ADHDالذيي يعاًْى هي األطفال في الوذرست، 
.األعزاض الوذمْرة أدًاٍ، باإلضافت إلى تلل الوذمْرة أعالٍ

.صعوبة فً االلتفات، والتركٌز على األعمال المدرسٌة، واالستماع للتوجٌهات -1

.مشاكل تنظٌم األعمال المدرسٌة وتذكر المهام -2

.عدم القدرة على الجلوس والبقاء فً مقاعدهم -3

.صعوبة فً انتظار دورهم فً الطابور، او فً انتظار الدور لإلجابة فً الصف، أو انتظار دورهم أثناء المبارٌات -4

.اضطرابات التعلم شائعة  -5

.عادة ٌعانون من اضطرابات مصاحبة مثل اضطرابات المزاج والقلق ADHDاألطفال الذٌن ٌعانون من  -6

.اضطرابات الكالم واللغة التً قد تحتاج إلى تقٌٌم من قبل المختصٌن -7



العالج الذّائي

و لكن هذا ال ٌنفى  ADHDالعالج الدوائً ٌلعب دور هام جدا فً عالج ال
.أهمٌة التدخل السلوكً

.التدخل السلوكً ٌمكن ان ٌتم على عدة مستوٌات

.ما سوف ٌتم التركٌز علٌه فً هذه الدورة هو التدخل السلوكً داخل الفصل



الوذرسيت لعذم االًتباٍالتذخالث 

الوضع بالصف:

، ودعنا ،ورقةاألقالم الخاصة بك الجلوس ،اخرج ٌرجى .)إٌجابٌةبطرٌقة الفصل الدراسً المطلوب من الطفل فً توضٌح  -1
(األولىإلٌجاد مهمتنا للوحة ننظر 

منتظم خالل أول خمسة دقائق بروتٌن االلتزام (.)وخاصة فً بداٌة العام)الفصل الدراسً اإلجراءات فً  ( روتٌنٌا)ممارسة  -2
(.المهاممن لوحة و أخرجوا الدفاتر، التحقق ، الجمٌع جلوس»كل ٌوم 

.الصفغرفة الدراسً فً موقع مركزي فً ونشر قواعد الصف  مراجعة-3

.فً دفتر الطالبللصف وضع قائمة بالمواد الالزمة  -4

.من القراءة من الدراسات االجتماعًاستخدام مجلدات ملونة لتمٌٌز الرٌاضٌات  -5

«مغلقة، الذراعٌن على الطاولةوالشفاه االتصال بالعٌن، »االهتمام، مثل إلظهار توضٌح خطوات  -6

األساسٌة تعلٌم المعلومات أو . الهامة فً النص مع عالمات التبوٌب الملونةبعمل  رموز على المقاطع الطالب  ٌقوم  -7
.مالحظة الصقة"باستعمال 



التذخالث الوذرسيت لعذم االًتباٍ
.ابتكار لغة  داخل الفصل الدراسً أو إشارات لزٌادة االهتمام و االنتباه -8

.ٌطلب المعلم من الطالب تكرار التوجٌهات التً ذكرها -9

.كتابة التوجٌهات على اللوحة، وكذلك ذكر التوجٌهات مرة أخرى شفوٌا -10

".ارفع ٌدك عند االنتهاء من األسئلة الثالثة األولى، وسوف أأتً جانبا للتحقق منها" -11

.السماح للطالب بسرد خطوات منظمه قبل محاولة البدء فً المهمة المطلوبة منه -12

.استخدام جهاز توقٌت فً غرفة الصف لإلشارة إلى الوقت المتبقً  للعمل قبل المهمة التالٌة -13

كسر المهام إلى أجزاء دقٌقة واحدة أو اثنٌن، والتحقق من أن الطالب ٌفهم قبل ان ٌضٌف مزٌد من المعلومات أو الخطوات  -14
.الالحقة

.إقران المفضل و األسهل من المهام مع المهام األكثر صعوبة -15



التذخالث الوذرسيت لعذم االًتباٍ
.العمل على جلوس الطالب فً الموقع الذي ٌحد من التشتت -16 

.تزوٌد الطالب بمنبهات حسٌة متعددة مما ٌشٌر إلى العودة إلى المهمة المطلوبة منه -17 

(.بدال من السماح للطالب آخرٌن بالتعامل مع الموقف)توضٌح للطالب مهمة معٌنة الستكمال العمل الجماعً  -18 

.تقدٌم مخطط للطالب فً المدرسة والبٌت، للتحقق من توقٌت االنتهاء من المهام و توقٌت تسلٌمها -19 

تعزٌز  النجاحات فً الفصل الدراسً و الفرصة باستخدام  الملصقات و النقاط التً ٌجمعها الطالب للحصول على  -20 
.األنشطة المرغوبة

مكافأة الطالب بالفرٌق االفضل، و الذى ٌضمن . وضع الطالب فً فرق، والسماح للفرق للتحقق من عمل بعضهم البعض -21 
.أن كل عضو ٌحصل على اإلجابات الصحٌحة

أنها قد دونت كل المهام بشكل / تحدٌد المرشدٌن األقران الذي ٌمكن أن ٌرشد الطالب أو ٌساعد الطالب للتأكد من أنه  -22 
.صحٌح وٌحتوي على المواد الضرورٌة



التذخالث الوذرسيت لفزط الحزمت
.«الذراع/ ٌمكن للطالب أن ٌحرك  إصبعه بدال من الساق »توفٌر استجابات بدٌلة للنشاط المفرط  -1

السماح للطالب بحمل ورقة الحضور إلى االدارة، نقل »األماكن التً ٌستطٌع الطالب التحرك فٌها / تحدٌد أوقات مقبولة  -2
«األوراق أو الكتب فً غرفة الصف

.ٌسمح للطالب بالوقوف فً المقعد بعد ان ٌنهى المطلوب منه من العمل لفترة وجٌزة -3

.أو أحد الزمالء التباعه عند االصطفاف"( الثالث مثال)"تزوٌد الطالب بمكان معٌن فً الطابور  -4

ونحن نمضً من خالل الممرات ، سنستخدم فقط »توضٌح حجم الحركة وتوقعات الطالب قبل األنشطة غٌر المنظمة  -5
«أصوات تهمس إذا كان علٌنا أن نتكلم وغٌر مسموح بالجري اثناء ذلك

تحدٌد المساحة الشخصٌة المقبولة  -6

قل لً أمرٌن فعلتهما  فً إجازة نهاٌة "تحدٌد استجابات الطالب عن طرٌق هٌكل تنظٌمً ٌحدد من ما ٌمكن أن ٌصف  -7 
."االسبوع



لالًذفاعيتالتذخالث الوذرسيت 
»على استعداد للتعلم"تحفٌز الطالب لتحدٌد الطالب اآلخرٌن الذٌن ٌبدون  -1

.تذكر األسئلة/ النقاش حتى ٌستطٌع الطالب كتابة / تعوٌد الطالب على استخدام السبورة خالل المحاضرات  -2

العد إلى خمسة ثم رفع ٌدك وننظر المعلم فً عٌون عند محاولة "تطوٌر مع الطالب خطة متعددة المراحل لالنتظار، مثل  -3
".اإلجابة على االسئلة

.إنشاء روتٌن حٌث ٌكتب الطالب اإلجابات  قبل ان ٌقولها لبعض المقررات الدراسٌة -4

ممارسة تلك السلوكٌات  فً . تمٌٌز السلوكٌات االجتماعٌة اإلٌجابٌة المناسبة مثل التقاسم، ومساعدة اآلخرٌن، والتضحٌة -5
.غرفة الصف، وتعزٌز الطالب لتوظٌف السلوك االجتماعً المطلوب بشكل صحٌح

االنتهاء من عملك، ووضع جمٌع المواد حٌث ٌنتمون، "إعداد الطالب لالنتقال، وتوضٌح السلوكٌات المناسبة والمتوقعة، مثل  -6
".وأصطف وضع ٌدٌك فً جٌوبك

(دقٌقتٌن إلى خمس دقائق قبل أو بعد مجموعة)ٌسمح للطالب باالنتقال وبصرف النظر عن مجموعة  -7

على باب الفصل الدراسً لتذكٌر الطالب بانه من المتوقع عدم مغادرة الفصول الدراسٌة والمشً فً " عالمة التوقف"نشر  -8
.الممر



تعذيل السلْك
. عندما ٌقاوم الطالب االلتزام بالتوجٌهات ، ٌتحول الحدٌث إلى اختٌارات الطالب ونتائجه

إذا اخترت عدم إكمال هذه . ٌمكنك أن تقرر سواء اكمال هذه المهمة فً الوقت الحالً"
المهمة اآلن، سوف تشمل العواقب المحتملة المزٌد من الواجبات المنزلٌة اللٌلة، أو البقاء 

.فً الفرصة لتنهً  المطلوب منك خاللها

أثناء نوبات سوء السلوك أوضح ما ترٌد من الطالب أن ٌفعل بدال من وصف سوء السلوك 
ال تسلم ورقة دون "بدال من " المرة القادمة التً تسلم فٌها ورقة، تأكد من اسمك فً أعلى)"

"(اسمك فً أعلى 


