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المقدمة
مرحبًا أولياء األمور المحترمين  -والطلبة األعزاء،
تصبح الحياة ذات مغزى أكبر بالنسبة لنا حينما نتعرف على الطلبة وأولياء أمورهم
الفاضلين والموهوبين والواعين مثلكم .والى جانب ذلك فإننا نبذل جهدًا مكثفًا مع جميع أصدقائنا
لنقدم الدعم لكم وألولياء أموركم .إن من دواعي فرحنا الذي ال يقدر بثمن بالنسبة لنا أن نقدم الدعم
لكم وألولياء أموركم في مرحلة التعليم وجني ثمار هذه المساهمات في الدعم.
في هذا السياق ،قمنا بإعداد سلسلة من كتيبات الدعم التربوي من أجل إرشاد أولياء األمور
القيمين الذين شهدنا بذلهم للجهود المكثفة دائ ًما ألطفالهم .والهدف من إصدار هذه الكتيبات
اإلرشادية التي تحتوي على المعلومات األساسية ،هو تمكين طلبتنا األعزاء الذين يحتاجون
إلى تعليم خاص من؛ تقديم الدعم الواعي من قبل أولياء أمورهم بشكل أكثر ،والتعرف على
أوجه القصور لديهم عن قرب ،ومعرفة خصائص المواقف التي يعيشون فيها ،ومعرفة المشاكل
المحتملة التي قد تواجههم وطرق حلولها.
في البداية ،أود أن أشكر اليونيسف  UNICEFعلى دعمها لتعزيز قدرة مراكز االستشارة
والبحوث من حيث توفير خدمات التعليم الشامل ( ،)RAMKEGوأشكر األكاديميين المحترمين
الذين ساهموا في إعداد هذه الكتيبات في ضوء المعرفة العلمية ،وأقدم الشكر للمدرسين
المحترمين .أود أن أشكر بشكل خاص أولياء األمور وأقارب الطالب اآلخرين الذين سيدعمون
طالبنا باستخدام هذه الكتيبات اإلرشادية.
آمل أن تساهم هذه الكتيبات التي تم إعدادها وفقًا ألنواع إعاقات طلبتنا الذين يحتاجون إلى
ً
تأهيال لطلبتنا ولكم أنتم أيها األبوين الغاليين.
تعليم خاص في توفير حياة تعليمية أكثر
يشرفنا أن نكون مع طالبنا المميزين وعائالتهم في أي وقت وفي أي مكان وفي أي موقف.
نتمنى لكم الصحة والسعادة.

محمد نزير جول
المدير عام للتعليم الخاص والخدمات اإلرشادية
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مقدمة
اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط ( )BHEDهي واحدة من المشاكل النفسية الرئيسية
واضحة المعالم في مرحلة الطفولة BHED .هو اضطراب النمو العصبي الذي يتكون من ثالث
مجموعات أساسية من األعراض :فرط الحركة ،نقص االنتباه واالندفاع .وقد أظهرت العديد من
الدراسات العلمية على مدى السنوات ال  30الماضية أن اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه
هو اضطراب هيكلي من أصل بيولوجي وانتقال جيني .على الرغم من أن أعراض اضطراب
فرط الحركة ونقص االنتباه  BHEDتبدأ عادة بالمالحظة بين سن  ، 5-4إال أن األعراض عند
معظم األطفال تصبح أكثر وضو ًحا مع العام الدراسي.
يتم تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه عن طريق مقابلة نفسية مع الطفل واألسرة
 ،وفحص الحالة العقلية  ،وأخذ التاريخ النمائي والطبي للطفل  ،والمعلومات التي تم الحصول
عليها من البيئات األخرى التي يوجد فيها الطفل  ،وتقييم المقاييس واالختبارات المطبقة عند
الحاجة من قبل الطبيب ككل  ،والدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقلية ()5-MSD
إنشاؤه نتيجة تلبية معايير تشخيص . ]1[ . BHED
إذا لم يتم عالج اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه  ،فإن عواقبه تؤثر سلبا في المقام األول
على الطفل وبيئته بأكملها .تشكل أعراض وعواقب اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه ،الذي
يشخصه طبيب نفسي لألطفال والمراهقين ويتطلب عال ًجا طبيًا  ،وضع جدول سريري حول هذا
االضطراب وفق وجهات النظر ،لن يكون من الخطأ القول بأن اضطراب فرط الحركة ونقص
االنتباه هو « مشكلة صحية عامة ”.نتائج التشخيص والعالج المبكر واعدة للغاية .لهذا السبب ،
اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه هو اضطراب يجب أن يعرفه جميع المهنيين والعائالت
في مجال الصحة والتعليم.
في هذا الكتيب ؛ يتم تضمين تعريف اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه وأسبابه والسمات
السريرية لألطفال والمراهقين المصابين بهذا التشخيص والصعوبات المحتملة التي قد يواجهها
األطفال واآلباء وما يمكن القيام به في هذه المواقف ومعلومات حول الحقوق القانونية لألطفال
المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه.

مساعدة األستاذ د .شاضية سنام باش جول
إخصائية الصحة النفسية واألمراض األطفال والمراهقين
senem.basgul@hku.edu.tr
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التعريف
والتصنيف
اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه وهو اضطراب في النمو العصبي يتكون من ثالث
مجموعات من األعراض األساسية تسمى فرط النشاط  ،ونقص االنتباه  ،واالندفاع .يُعد
اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط أحد المشكالت النفسية المحددة جيدًا واألكثر أهمية
في مرحلة الطفولة .وقد اعترفت جميع منظمات السلطة ذات الصلة بالصحة  ،وخاصة منظمة
الصحة العالمية والجمعية األمريكية للطب النفسي  ،بهذا المرض.
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على عكس االعتقاد الشائع BHED ،ليس مرض العصر الحديث .في عام  ، 1844نشر
هاينريش هوفمان كتاب قصة “ ،”Kıpır Kıpır Phillوكان بطل الرواية لديه اضطراب
فرط الحركة ونقص االنتباه  ،والذي وصف المرض . ]2[ .تم تعريف اضطراب فرط الحركة
ونقص االنتباه علميًا ألول مرة منذ  100عام .في عام  ، 1902في النسيت  ،ذكر طبيب أطفال
اسمه جورج فريدريك ستيل أن بعض األطفال كانوا أكثر نشا ً
طا  ،وكانوا يعانون من صعوبات
أكاديمية على الرغم من عدم وجود إعاقات ذهنية لديهم  ،وكانوا يواجهون صعوبة في تعلم
القواعد األخالقية . ]3[ .تحدد هذه األعراض الثالثة المعايير المطلوبة لتشخيص اضطراب
فرط الحركة ونقص االنتباه اليوم .في السنوات الالحقة  ،تم تسمية هذا االضطراب  ،المشار إليه
بأسماء مختلفة في أنظمة التصنيف العلمي « ،اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط» في عام
 .1987يعد اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه أحد أكثر االضطرابات التي تم بحثها وله
أعلى درجة من صحة التشخيص.

الصورة  :1فيدجيتي فيل « ،هاينريش هوفمان. ]2[ .
يتم تعريف أعراض  BHEDمن قبل األسر والمعلمين بأنها «الكسل» « ،األذى» أو «مدلل».
يعتقد العديد من اآلباء أن الطفل المتهور يمكنه» التحكم في سلوكه إذا أراد « وبالتالي فرض
عقوبات شديدة على الطفل .من ناحية أخرى  ،يتم تعريف بعض أعراض اضطراب فرط الحركة
ونقص االنتباه على أنها الكسل  ،وتقلب المزاج  ،والغيرة  ،وعدم المسؤولية  ،ويتم تجاهل اآلثار
السلبية للمرض على نوعية حياة الطفل .تعريف غير صحيح أخرى من  BHEDهو أن قضية
أخالقية .كل هذه األساليب تتسبب في فقدان التشخيص وفقدان خطير للوظيفة والثقة بالنفس في
العملية لألطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه .التقييم السريري هو العامل
األكثر أهمية في تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه.
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تنبيه BHED :ليست مشكلة سلوك أن الطفل يفعل عن قصد ،بل هو التشخيص الطبي.

الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقلية في  5 MSDلتشخيص  BHED؛ تم تحديد
ضا  9 ،في مجال االهتمام و  9في مجال التنقل واالندفاع (الجدول . ]1[ .)1
ما مجموعه  18أعرا ً
الجدول  5 MSD :1معايير تشخيص BHED
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اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه هو اضطراب يتضمن ثالث مجموعات من األعراض
بمظاهر سريرية مختلفة تحت اسم واحد .ال يلزم فحص جميع أعراض اضطراب نقص االنتباه
مع فرط النشاط من أجل التشخيص .عدد وتواتر األعراض في السؤال هو المهم .وجود  6من 9
أعراض في قسم االنتباه أو فرط النشاط ضروري للتشخيص .يتم ذكر نوع  BHEDالمشترك
عندما يكون هناك  6أعراض من كال المنطقتين .باإلضافة إلى ذلك  ،يتم تعريف نوعين منفصلين
من حيث المظهر السريري وخصائص األعراض  ،حيث يكون فرط النشاط واالندفاع في
المقدمة وعجز االنتباه في المقدمة (الجدول  .)2ظهور األعراض قبل سن  12عا ًما  ،ووجودها
لمدة  6أشهر على األقل  ،والمراقبة في أكثر من مكان واحد مهمان للتشخيص .مجرد وجود
أعراض في المدرسة أو في المنزل ال يكفي لتشخيص [. ]4[ ; ]1
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الجدول  :2األنواع الفرعية لـ DEHB

نوع  DEHBالمركب :
هناك ثالثة أعراض تتمثل في نقص االنتباه وفرط النشاط واالندفاع .يُفهم هذا النوع تقليديًا عند
عا .
ذكر اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه .إن النوع الفرعي لـ  DEHBهو األكثر شيو ً
 DEHBمع فرط النشاط واالندفاع :
وفقا ألعراض نقص االنتباه فرط النشاط واالندفاع هي أعراض مثل مراقبة أكثر تواترا وشدة.
الحظ أكثر مواءمة المشاكل األكاديمية والمشاكل السلوكية .إنه أندر نوع.
إن كان نقص اإلهتمام هو الظاهر في اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه :
هؤالء األطفال عمو ًما لديهم تحصيل أكاديمي منخفض أو أقل من قدراتهم .ولكن مشاكل
التكيف والتنقل تكاد تكون معدومة .الفشل التي تم تحديدها من قبل المعلمين واألسر كما الكسل
أو مشكلة القدرة .لذلك ،يتم عادة تقديمهم في وقت متأخر اآلن االعتراف بها ومعالجتها .عندما
يبدأ العالج في وقت متأخر  ،تقل احتمالية الحصول على نتائج من العالج.

تنبيه :لتشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه  ،يجب مالحظة األعراض منذ
الصغر وفي أكثر من مكان.
تنبيه :اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه هو اضطراب مع  3جدول سريرية مختلفة
تحت عنوان تشخيص واحد.
كتاب اقتراح .M :اوزتورك .)Başgül، SS( 2020 ،التحفز عند األطفال“ .اضطراب نقص االنتباه واضطراب
فرط النشاط التشخيص والعالج” .اسطنبول :دار النشر أوتشورما.

الغفلة واالندفاع أو التنقل ،يمكن رؤيتها من وقت آلخر لمعظمنا .ومع ذلك ،في المصابين بمرض
 ،DEHBهذه األعراض هي أكثر شيوعا بكثير وشديدة .لذلك ،وسوف تتأثر حياتهم .باإلضافة إلى
الصعوبات التي تمت مواجهتها بسبب مشاكل االنتباه والتنقل واالندفاع  ،قد تؤثر المشكالت الثانوية
المصاحبة الضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه وغيره من االضطرابات النفسية سلبًا على حياة
هؤالء األفراد (الجدول .)3
تنبيه :في األطفال الذين يعانون من  ،DHEBويزيد من احتمال حدوث أمراض عقلية أخرى مع
األعراض في هذه الحاالت ،وبهذا تكون االعراض أكثر شدة.
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الجدول  :3غالبا ما يترافق  DEHBمن اضطرابات نفسية أخرى
اضطراب العناد الشارد
اضطراب السلوك
اضطراب التعلم محدد
االكتئاب واالضطراب الثنائي القطب
اضطرابات القلق
اضطرابات التشنج الالإرادي
يمكن الخلط بين اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه والعديد من الحاالت الطبية .من المهم أن
يتم التشخيص التفريقي لهذه الحاالت من اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه من قبل الطبيب
النفسي لألطفال والمراهقين الذي يتبعه (الجدول  .)4لكن هذا ال يعني أنه سيطلب من كل طفل
إجراء اختبارات .األطفال والمراهقين الطب النفسي ،وبعد الفحص السريري وتقييم ،قد يطلب
لتقييم احتياجات بعض االختبارات وغيرها من التخصصات الطبية للتشخيص [. ]5
انتباه :بما أن أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه يمكن الخلط بينها وبين الحاالت
الطبية األخرى ،فمن المهم تقييم األسباب المحتملة بالتفصيل من قبل الطبيب  ،إذا لزم األمر.
الجدول  :4األمراض واالضطرابات التي يمكن غالبًا الخلط بينها وبين اضطراب فرط الحركة
ونقص االنتباه
الغدة الدرقية من األمراض
بعض العيوب الهيكلية في الدماغ
اآلثار الجانبية لبعض األدوية
بعض االضطرابات العصبية
فقر الدم
متالزمة  Xالهشة
التسمم بالرصاص
توقف التنفس أثناء النوم
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األسباب

أظهرت الدراسات العلمية أن اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه هو اضطراب في النمو
العصبي يحدث بمساهمة عوامل بيئية مختلفة على أساس االستعداد الوراثي. ]6[ .
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وراثيا  DEHBهو اضطراب وراثي معقد .في الدراسات الجينية الجزيئية  ،أصبح من الواضح
أن جينات  )DRD4 )D4و  DAT1المرتبطة بنظام الدوبامين هي المسؤولة .باإلضافة إلى
ذلك  ،هناك دراسات تظهر تأثر الجينات المرتبطة بالنوربينفرين .نتيجة لدراسات التوائم  ،تم
اإلبالغ عن أن معدالت االعتالل المشترك الضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه كانت 50-
 % 84في التوائم المتطابقة و % 40-30في التوائم األخوية .يتم اإلبالغ عن خطر DEHB
في األقارب المقربين من األطفال الذين يعانون من  DEHBفي  .%35-10خطر  DEHBفي
األطفال الذين لديهم اآلباء واألمهات  DEHBهو  .%60في دراسة عينة كبيرة أجراها إركان
وآخرون ( ،)2013تم اإلبالغ عن انتشار اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه بنسبة%12
 ”.وتشير جميع البيانات التي التبديل الجيني كبير [ . ]8[ . ]7حوالي  %5-7تحت سن 18
عاما ،كما رأينا في البالغين هو معدل المبلغ عنها  .%7-0.6وفي بلدنا ،تم اإلبالغ عن هذا
.المعدل على أنه  12-13في المائة؛ []11[ ]10[ ]9[ ]6
في دراسات التصوير للدماغ ،أظهر األطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة أن تدفق
الدم واستخدام السكر في المنطقة األمامية التي تنظم االهتمام في الجزء األمامي من الدماغ؛
كان ينظر إليه على أنه يتجنب .في دراسة تشريحي عصبي ،أدمغة هؤالء األطفال ،ال ينبغي أن
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يكون غياب التماثل عادة االختالفات الهيكلية الصغيرة ،مثل حجم أنسجة معينة في الدماغ وتفيد
التقارير .في المنشورات الحديثة وظيفة ليست فقط في المنطقة األمامية من الفوضى ،واإلشارة
إلى أن االتصاالت بين القشرة والمناطق القشرية في ظل مشاكل في الشبكة المشتركة .وتهدف
هذه الدراسات إلى فهم أسباب  .DEHBوجود أو عدم وجود هذه النتائج ،فإنه ليس حاسما من
حيث العالج .ولذلك ،من المهم بصفة خاصة لألسر أن تعرف أن التشخيص ال يتم بأي طريقة
التصويرية [. ]12
منها ،وكذلك األطفال الذين يعانون من  ،DEHBفي السائل النخاعي ( ،)BOSوقد ذكرت
لخفض الدم والبول مستويات الدوبامين والنورادرينالين .ومع ذلك  ،ليست هناك حاجة لتشخيص
السائل النخاعي السائل والدم وتحليل البول. ]5[ ]13[ .
يمكن لعوامل البيئية الضارة أيضا تسهيل تشكيل  .DEHBالوالدة المبكرة والصعبة ،مثل
الصدمات عند الوالدة ،والحمل المتعدد ،وااللتهابات ،والتدخين الحمل لألم ،والكحول
والمخدرات ،مثل المواد مثل االستخدام ،يمكن أن يسبب تطور  DEHBلدى األطفال .ويمكن
رؤية DEHBبعد كما تم اإلبالغ عن إصابة في الرأس .لقد ثبت أن حليب الثدي يمكن أن يكون
وقائيًا من اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه]5[ .
قد تؤدي أمراض األطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه الموصوفة أعاله
ضا إلى اضطرابات تخطيط كهربية الدماغ لدى هؤالء األطفال .ولكن ،
والتي تشمل الدماغ أي ً
ال يطلب  EEGللتشخيص .ومع ذلك  ،إذا لوحظت نتيجة شبيهة بالنوبة في طفل تمت متابعته
بتشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه  ،فقد يُطلب إجراء مخطط كهربية الدماغ
نتيجة لتقييم الطبيب  ،إذا لزم األمر [. ]14
وهناك أيضا العوامل النفسية التي تسبب  .DEHBتعتبر األسباب مثل الحرمان العاطفي
 ،وأحداث الحياة الصعبة  ،والضعف في العالقات بين الوالدين والطفل والوظيفة األسرية
 ،والتاريخ العائلي للمرض العقلي من العوامل التي تؤهب وتسهل اضطراب فرط الحركة
ونقص االنتباه بدالً من التسبب في اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه .ال يحدثDEHB
المواقف تتعارض اآلباء أبدا أو مشكلة الحدود .ومع ذلك ،فإن المشاكل التي سبق تحديدها مع
أسر األطفال الذين يعانون من  ،DEHBيمكن اعتبار العوامل السلبية في عالج  .DEHBفي
هذه المرحلة  ،من المهم جدًا أن يتم إبالغ العائالت عن اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه.
[. ]5
تنبيه :أي طريقة التصوير لتشخيص  DEHBوليس هناك حاجة إلجراء اختبار الدم .هذه االختبارات
إذا كانوا يرغبون في اتباع ما يراه الطبيب ذلك ضروريا.

ن ت رن
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يمكنك مشاهدة  DEHB ،اإلنترنت :للحصول على معلومات مفصلة حول علم األحياء العصبية
. https://adhd-institute.com/burالفيديو باللغة اإلنجليزية على الرابط ذي الصلة)تاريخ الوصولden-of-adhd/aetiology/neurobiology/ )28.06.2020 :
13

اإل

الخصائص

 DEHBهو مرض النمو العصبي ويمكن أن تختلف األعراض وفقا لمراحل السن والتنمية
[ . ]4يمكن مالحظة األعراض األولى الضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه في الرحم.
تذكر األمهات أن أطفالهن نشيطون للغاية في الرحم أثناء الحمل .قد تظهر على بعض األطفال
المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه أعراض التململ الشديد واألرق والبكاء
المستمر ورفض تناول الطعام في العامين األولين.عند نقلهم الى الطبيب المختص بأمراض
األطفال بسبب هذه الشكوى ال يستطيع الطبيب تشخيص اي مرض وعادة يشخص بأنه مصاب
بغازات البطن.
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وبحلول سن ما قبل المدرسة ،والحركة المفرطة وعدم الكفاءة الحركية المصاحبة في بعض
األطفال هي األعراض األكثر وضوحا .هؤالء األطفال عمو ًما ال يمشون ويركضون ويحبون
التسلق والقفز .إذا كانت تتعارض مع أقرانهم والقتالية في اللعبة .من ناحية أخرى  ،قد ينخرطون
في أعمال محفوفة بالمخاطر قد تضر بأجسادهم  ،مثل التعليق من النافذة واللعب بالنار والقفز من
مكان مرتفع .قد يواجهون مشاكل في المهارات األكاديمية مثل استخدام القلم الرصاص والرسم
والقص .خالل هذه الفترة ،فرط الحركة لألوالد ،قلة االنتباه والتعلم عند الفتيات هي مشاكل تم
مالحظتها.
عندما يتعلق األمر بسن المدرسة ،عالمات الرئيسية الثالثة من  DEHBتصبح مشكلة .كل
من يعيش في المنزل وكذلك مشاكل التكيف مع المدرسة .من خالل عدم القدرة على الجلوس،
ويهيمون على وجوههم في الفصول الدراسية ،في صخب ليجذب انتباه المعلم وإدارة المدرسة
على الفور .نقص االنتباه نظرا لعدم القدرة على متابعة الدروس ،والواجبات المنزلية والقيام
بها وانخفاض كبير في التحصيل الدراسي أيضا بين األعراض .هناك حاجة إلى االندفاع من
المشاكل السلوكية الناجمة في عالقات الزمالء على حد سواء في العالقة مع المعلمين الطفل
والديه ويعيش في مشاكل األسباب الكثيفة.

عند الوصول إلى سن المراهقة ،ومواصلة تغيير الطريقة معظم الحاالت أعراض .DEHB
المراهقة DEHB ،يمكن رؤية بطريقتين مختلفتين .أوال ،من خالل استمرار االندفاع األسرة
لدى المراهقين المشكالت السلوكية األكثر خطورة أنه يخلق ويسبب مزيدا من التدهور في
عالقتها مع المدرسة .وإلى جانب التحصيل الدراسي يقلل حتى أكثر من ذلك .ثانيا  ،ينخفض
اندفاع بعض األطفال وفرط النشاط تدريجيا خالل فترة المراهقة  ،ولكن تظل أعراض نقص
االنتباه مشكلة .على الرغم من أن هؤالء المراهقين ال يعانون من مشاكل سلوكية  ،إال أنهم

ن ت رن

ت

اإلنترنت :يمكنك مشاهدة الفيديو اإلنجليزي عن تعريف  DEHBوأسبابه وصعوباته
في المدرسة( YYaxnwXjEus=vhctaw/moc.ebutuoy.www//:sptth .تاريخ
الوصول)2020.06.28 :
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غالبا ما يصطدمون بعائالتهم بسبب الفشل األكاديمي بسبب نقص االهتمام ومشاكل التواصل
االجتماعي وصعوبة تحمل المسؤولية .بعض المراهقين الذين تتزايد فرط النشاط تأخذ القضية
إلى قصور النشاط [( ]5[ . ]15الجدول .)5
الجدول  :5المراهقين  DEHBلوحظ في كثير من األحيان ميزات
تقليل من الالمباالة والنجاح من المجرى القديم لدورة قدراته العقلية جيدة وخاصة في األطفال
الذين يعانون من الفصول العادية ال يحاولون المراهقة يمكن الحصول عليها في المتوسط
أو حتى فوق التحصيل الدراسي العادي .ومع ذلك ،قد ينخفض األداء األكاديمي بسرعة بعد
فترة المراهقة بسبب عدد الدورات الدراسية وزيادة درجة الصعوبة في الدورات .هذا زيادات
أخرى تراجع تردد في سياق المراهق .يتم فصل المراهق تماما عن الدروس .ال يمكن التقاط
وتيرة معينة في التحضير المتحان مهم .نجاح االمتحان ال يزال أقل من التوقعات.
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الالمباالة في أداء مسؤولياتهم :صعوبة المسؤولية ،عدم القدرة على الحفاظ على وظيفة
عادية ،واحدة من األعراض الرئيسية لعدم تشتت االنتباه إلى أن المنظمة .المراهقين DEHB
في المسؤوليات اليومية البسيطة (تخطيط الغرفة والنظافة والعناية بالجسم ،والمسؤوليات
المنزلية) يعيش في مشاكل كبيرة .يؤدي هذا الشرط صراعات حادة داخل العائلة.
ومن المتوقع الصراعات آباء المراهقين مع الرقم التنموي والسلطة :زيادة الصراع مع
أولياء األمور ورموز السلطة .المراهقين مع االندفاع والصراع أكثر كثافة بكثير العيش مع
والديهم ورموز السلطة بسبب صعوبة مطابقة للقواعد .تسبب هذه النزاعات مشاكل خطيرة في
األسرة  ،تتراوح من وقت آلخر إلى العنف .يتم ترك اآلباء حول لهم وال قوة في هذه الحالة هو
السبب كثير من اآلباء يسعون للعالج ،وإن تأخر.
عدم االمتثال للقواعد في المدرسة ،التغيب عن المدرسة :المراهقون مع  DEHBقد تعمل
ضد النظام في المدرسة أو غير مبال أو المتمردة .إدخال خصوصا في الصراع مع المعلمين
لمناقشة جملة وتشمل األعراض الشائعة السلوك المتمرد على سلطتهم .من ناحية أخرى ،عدم
الذهاب إلى المدرسة دون معرفة األسرة وتصبح عادة هي أيضا من المشاكل الهامة.
العصبية المفاجئ  ،عدم القدرة على التحكم في الغضب :قد يكون التهيج المفاجئ والسريع من
األعراض الطبيعية لفترة النمو في مرحلة المراهقة .لكن نوبات الغضب الشديدة  ،وعدم القدرة
على التحكم في الغضب  ،والغضب بسرعة كبيرة وصعوبة التهدئة هي خصائص مشتركة
للمراهقين الذين يعانون من االندفاع.
السلوكيات التي تضر بالذات والممتلكات عند الغضب :المراهقون المصابون باضطراب فرط
الحركة ونقص االنتباه  ،الذين يغضبون بسرعة  ،يمكن أن يظهروا سلوكيات ضارة ألنفسهم
وبيئتهم عندما ال يستطيعون تهدئة غضبهم .السلوكيات مثل اللكم جدار ,زجاج ,رمي وكسر
العناصر شائعة.
االستحواذ أصدقاء غير مناسبين وسيئيين :وهي الفترة التي طليعة عالقات الزمالء في
مرحلة المراهقة .المراهقون المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه لديهم عادات
سيئة وسلوكيات محفوفة بالمخاطر ويتواصلون بسهولة مع مجموعات األقران ويتصرفون
معهم .تحذيرات والديهم حول األصدقاء عادة ما تكون غير فعالة.
الميل الى عمل محفوف بالمخاطر :المراهقين التسرع ،وجدت في العمل أكثر خطورة للطفولة
وفقا لزيادة الثقة بالنفس .هذه اإلجراءات المحفوفة بالمخاطر يمكن أن تؤدي في بعض األحيان
إلى إصابات وحوادث خطيرة .على سبيل المثال ،فإن خطر حوادث المرور بسبب استخدام
المركبات السريعة وغير الخاضعة للرقابة (السيارات) مرتفع.
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إدمان اإلنترنت واأللعاب :المراهقون المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه أكثر
خطورة بكثير من المراهقين اآلخرين من حيث إدمان اإلنترنت وألعاب الكمبيوتر .بسبب
الصعوبات التي يواجهونها في التحكم في أنفسهم  ،ال يمكنهم إنهاء األلعاب على أي حال  ،فهم
يحاولون باستمرار القفز إلى «مستوى» آخر .العناصر العنيفة فيها تجعلهم أكثر انخرا ً
طا في
األلعاب .إذا كان األمر يتعلق بجني األموال من األلعاب  ،فهناك خطر تطوير عادات وإدمان
شبيه بالمقامرة.
السلوك الجنسي غير المنضبط :فعل سلوك دون التفكير يتجلى في األفعال الجنسية .التجارب
الجنسية في سن مبكرة ،فإن بناء الصحة الجنسية تكون معرضة للخطر ويمكن أن تحدث نتائج
كبيرة كما الحمل في سن مبكرة.
زيادة مخاطر الكحول والتدخين وتعاطي المخدرات :أهم نشاط خطر للمراهقين المصابين
باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه هو فضولهم المبكر حول الكحول والسجائر وتعاطي
المخدرات .يقول هؤالء المراهقون ذوو الفضول المفرط « ،ماذا عن؟» ال يمكنهم رفض
العروض من محيطهم .بسبب شجاعتهم المفرطة ،فإن فكرة «ال شيء يحدث لي» يسهل مثل
هذا االستخدام.
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مشاكل النوم :ال يحب األطفال والمراهقون المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه
النوم بشكل عام .بتعبير أدق  ،إنهم ال يريدون النوم حتى لو كانوا نائمين  ،فهم يريدون أن
يعيشوا الليل .يسبب اضطراب النوم ،وخاصة في المراهقين الذين يذهبون إلى المدرسة ،إجهاد
مفرط في االستيقاظ في الصباح واألزمات المرتبطة بها في األسرة .المراهق الذي ال يستطيع
النوم يصرف انتباهه أكثر في المدرسة  ،وتزداد صعوبات التعلم .يمكن مالحظة النعاس أثناء
النهار عند المراهقين الذين يعانون من نقص شديد في االنتباه .خاصة في الوظائف التي تتطلب
جهدا عقليا  ،ينامون على الفور ويريدون النوم.
مشاكل العالقات مع األقران :يستخدم المراهقون المندفعون القوة الجسدية بسهولة في الصراع
 ،وبالتالي ينخرطون بسرعة في الخالفات .سمات القيادة واضحة  ،وأحيانا يمكن أيضا تبجح.
ألنهم يتصرفون دون تفكير وشجعان  ،يمكن أن يتضرروا في المعارك .يتدخلون في مشاكل ال
تهمهم بمنطق «توزيع العدل» ويجدون أنفسهم في وسط المشكلة .وبسبب هذا السلوك  ،يمكنهم
الحصول على تصنيف «متنمر» .من ناحية أخرى ،بتشجيع من قبل األصدقاء لسلوك محفوف
بالمخاطر ال يقوم به األطفال اآلخرين ،ألنهم يتصرفون دون تفكير ،شجاعة وودية ،وأنها قد
تكون مذنبة .في هذه المرحلة ,هم في الواقع «ضحايا».
تنبيه :قد تكون مصحوبة أعراض  DEHBغالبا مشاكل سلوكية ومشاكل الصداقة ومشاكل النوم،
ومشاكل إضافية ،مثل قضايا اإلدمان والغضب.

 DEHBهو أن الكبار هم أقل من قدرة نجاحها ،هم أكثر عرضة لالضطرابات العقلية مثل
اضطرابات القلق غالبا ما تكون غير قادر على إكمال تعليمهم ،وانخفاض مستويات النجاح
في عالم األعمال ،وإشكالية األصدقاء والعالقات الزوجية ،والثقة بالنفس ،وتعتبر المهارات
االجتماعية لتكون أقل [. ]17[ . ]16
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مراحل التشخيص

عمليات التشخيص  .DEHBالطبية والنفسية وتشمل التقييمات التي أجريت في مجال التعليم.
هذه التقييمات؛ يتم أخذ الخصائص تنمية المهارات العقلية والجسدية والروحية واالجتماعية
واألكاديمية ،واألداء واالحتياجات التعليمية الطفل بعين االعتبار .يتم إجراء التشخيص الطبي
من قبل األطباء النفسيين لألطفال والمراهقين .يتم تحديد التشخيص التعليمية وتحديد احتياجاتهم
التدريبية من قبل مراكز اإلرشاد والبحوث (.)RAM
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التشخيص الطبي
 DEHBهو اضطراب طبي يمكن أن يؤثر على حياة الطفل بأكملها عندما تترك دون عالج.
ولذلك ،فإن تشخيص  ،DEHBاستنادا بالتأكيد على التقييمات السريرية التي أدلى بها والطبيب
النفسي للمراهقين واألطفال .للتشخيص ،يجب مالحظة أعراض الطفل التي تبدأ وتستمر في
عملية النمو في بيئات متعددة ،في شكل أعراض مماثلة .لهذه األسباب  ،من المهم جدا التعاون
مع عائلته والمعلمين في كل من تشخيص ومتابعة اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه .يجب
الحصول على المعلومات من مصادر عديدة ويجب تقييم سلوك الطفل في أكثر من بيئة واحدة
بالتفصيل.
للتشخيص ال يلزم اختبار تخطيط الدماغ واألشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي و
 SPECTواختبارات الدم .إذا كان الطفل يعاني من مشكلة طبية إضافية ويرى الطبيب ذلك مناسبا
 ،يجوز له طلب هذه الفحوصات .ال يمكن تشخيص الذكاء واالنتباه االختبارات ،مع االختبارات
النفسية األخرى مع  .DEHBاالختبارات المذكورة إبالغ الطبيب المعالج عن الوظائف المعرفية
واالهتمام للطفل في دعم التشخيص السريري .قد يطلب الطبيب هذه االختبارات عندما يرى
حاجة.
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نمو الدماغ يستمر بسرعة في مرحلة الطفولة المبكرة .لهذا السبب  ،من المهم جدا التمييز
بين أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه التي لوحظت في الطفل قبل سن  6من
الخصائص التنموية العادية .هذا ال يعني أنه ال يمكن تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص
االنتباه تحت سن  6سنوات .من خالل التقييم الدقيق لمستوى نمو الطفل  ،يمكن ذكر تشخيص
اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه إذا كانت الحركة غير مناسبة بدرجة كبيرة لمستوى النمو
وكان مدى االنتباه أقل من مستوى التطور .على سبيل المثال ،وهو طالب في المدرسة المتوسطة
التجول في الصف ،بينما ال يتناسب مع أعمارهم ومستوى نموهم فأنه في مستوى النمو للطفل
دون سن  4سنوات يعتبر هذا السلوك أمرا طبيعيا [. ]5
يمكن أن تتسبب الصعوبات السلوكية والمعرفية واالجتماعية والعاطفية لألطفال المصابين
باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه في فقدان الوظيفة في العديد من المجاالت التي تحدد
نوعية حياة الطفل .للتشخيص ،وكذلك أعراض  DEHBفمن المهم أن يعيش في فقدان وظائف
بسبب  .DEHBمن الضروري تقييم االختالالت الوظيفية لدى األطفال المصابين باضطراب
فرط الحركة ونقص االنتباه في ثالثة مجاالت :المنزل والمدرسة والشخصية ]1[ .؛ [( ]4الجدول
)6
تنبيه :التعاون بين األطباء واألسر والمعلمين مهم جدًا وضروري في تشخيص اضطراب فرط
الحركة ونقص االنتباه وعالجه.
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الجدول  :6فقدان وظائف في األطفال الذين يعانون من DEHB
في المنزل؛ بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بمسؤولياتهم  ،وصعوباتهم في اتباع الروتين اليومي
 ،وافتقارهم إلى التنظيم  ،يتم الصراع باستمرار في المنزل.
في المدرسة؛ يواجهون مشاكل بسبب عدم قدرتهم على متابعة الدروس بشكل مناسب  ،ونقص
في واجباتهم المدرسية  ،وعاداتهم الدراسية المنتظمة.
في المجال الشخصي تتدهور الصداقات ألنهم يجدون صعوبة في االنصياع لقواعد األلعاب ،
وال يمكنهم انتظار دورهم  ،ودائ ًما ما يكون لهم رأيهم الخاص.

ظهور بعض األعراض قبل سن  21عا ًما  ،ووجودها لمدة  6أشهر على األقل  ،والمراقبة في
أكثر من مكان واحد مهمان للتشخيص .والعامل األكثر أهمية في التشخيص هو التقييم السريري.
إذا لم تظهر على الطفل عالمات اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه أثناء المقابلة السريرية ،
فهذا ال يعني أن الطفل ال يعاني من اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط .لذلك من المهم جدا
أن يتم أخذ قصة الطفل بالتفصيل.
تنبيه :تشخيص  . DEHBيتم تحديد فحص الحالة العقلية للطفل من خالل مقابلة األسرة وأخذ
التاريخ النمائي والطبي للطفل  ،والمعلومات التي تم الحصول عليها من البيئات األخرى التي يوجد
بها الطفل  ،وتقييم المقاييس واالختبارات المطبقة ككل من قبل الطبيب النفسي لألطفال والمراهقين
وتلبية المعايير الالزمة للتشخيص.

بعد التشخيص الطبي الذي أجراه الطبيب  ،إذا خلص الطبيب إلى أن الصعوبات األكاديمية للطفل
كبيرا في الوظيفة  ،أو إذا اعتقد معلمو الطفل أن الطفل لديه مثل هذه الحاجة  ،فيجب
تسبب فقدانًا ً
اتخاذ تدابير تعليمية للطفل .في هذه الحالة  ،في حدود معرفة وموافقة األسرة  ،يتم توجيههم
إما إلى  RAMمباشرة بقرار من المعلم وإدارة المدرسة أو يمكن تقديم طلب مع «تقرير طبيب
واحد» لطبيب المتابعة .بعد اإلحالة  ،يجب على األسرة أوالً تحديد موعد من  RAMللمدرسة
التي يحضرها الطفل .عند الذهاب إلى هذا الموعد  ،يجب أن يكون لديهم النماذج التي أعدتها
إدارة المدرسة وتقرير طبيب واحد في حالة استالمهم.
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التقييم التربوي وعملية
التشخيص
يتم إجراء التقييم التربوي والتشخيص في مراكز التوجيه والبحث ( )RAMالتابعة لوزارة
التربية الوطنية .لكي يحصل األطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه من قبل
طبيب نفساني لألطفال والمراهقين على حقوقهم التعليمية  ،يجب تحديد احتياجات اضطراب
فرط الحركة ونقص االنتباه من حيث التعليم نتيجة للتقييم التربوي الذي تم إجراؤه في .RAM
لهذا  ،يجب أوالً أخذ التقرير الصحي المأخوذ من الطبيب واالستمارات التي تحتوي على التقييم
األكاديمي للطفل ونتائج المالحظات التي قدمتها إدارة المدرسة .بعد ذلك  ،يمكن للعائالت تحديد
موعد عبر اإلنترنت من  RAMحيث تنتسب مدرسة الطفل أو يمكن للمدارس طلب موعد رسميًا
من  .RAMفي يوم الموعد  ،نذهب إلى  RAMمع الطفل والتقارير ذات الصلة .يتم أخذ الطفل
في تقييم تعليمي فردي من قبل خبراء يعملون في  RAMويمكن تطبيق االختبارات التي تقيس
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المنطقة المعرفية .في النهاية  ،يتم تشخيصه تربويًا ويتم تحديد الحاجة التعليمية ومشاركتها مع
األسرة والمدرسة .نتيجة لهذه التقييمات  ،يتم تضمين األطفال المصابين باضطراب فرط الحركة
ونقص االنتباه الذين ال يحتاجون إلى تدابير تعليمية إضافية من حيث الذكاء في ممارسات التعليم
من خالل التعميم .بعد اجتماع بنظمه مجلس إدارة برنامج التعليم الفردي ( )BEPالذي تم إنشاؤه
في المدارس وحضره أولياء األمور والمعلمون ،يتم إعداد وتنفيذ برنامج التعليم الفردي الخاص
بالطفل BEP .هو خاص لكل طفل.

تنبيه :باإلضافة إلى ذلك  ،بالنسبة للتشخيصات األولى  ،يمكن للمدرسة توجيه الطفل إلى RAM
مباشرة بالتعاون مع العائلة  ،أو يمكن للعائلة التقدم إلى  RAMمباشرة باالستمارات التي يتلقونها
من المدرسة .إذا كانت  RAMتتطلب ذلك ،في كلتا الحالتين ،يجب استشارة طبيب نفساني لألطفال
والمراهقين من أجل التشخيص الطبي للطفل.

التدابير التربوية ألطفال  ،DEHBفي مجال التدريب مع نفس المنهج مع أقرانهم في التعليم
الرسمي ،ولكن المكاسب لعرض مشكلة خاصة .ولهذا الغرض  ،يتم تحديد الوضع الحالي
واحتياجات الطفل بقرار مشترك من دائرة التوجيه المدرسي ومدير المدرسة والمعلمين واألسرة.
كل واحدة فريدة ومختلفة عن األطفال الذين يعانون من  DEHBبرنامج التعليم الفردي ()BEP
النتائج ،حق الطفل في التعليم محمي .وفي حالة الحاجة ،يمكن للطفل االستفادة من غرفة التدريب
على الدعم في المدارس .يتم إعادة تكوين أفضل الممارسات البيئية عند الضرورة ،وفقا لمتابعة
الطفل .يجب إعداد  BEPوتطبيقه على كل طفل لديه إجراء تعليمي ومصاب باضطراب فرط
الحركة ونقص االنتباه .يجب أن تكون األسرة ان تتابع تنفيذ  BEPمن قبل المدرسة.
ضا في إجراء االختبار
األطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه لديهم الحق أي ً
في مكان منفصل ووقت إضافي في هذه االختبارات في حالة اتخاذ إجراءات االمتحان من قبل
 ،RAMقبل اختبارات النظام المركزي.

ن ت رن

ت

اإلنترنت :يمكنك زيارة للحصول على معلومات مفصلة حول التعليم الدمج  /التكامل.
(تاريخ الوصول
https://orgm.meb.gov.tr/www/kaynastirmabutunlestirme-uygulamalari-ile-ilgili-yayinlar/icerik/433

اإل

تنبيه :عندما يتقرر أن الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه يحتاج إليها  ،يجب
اتخاذ تدابير تعليمية لحماية حقوقه التعليمية.

تشعر أسر األطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه بالقلق إزاء دعم التعليم
الخاص والتدابير التعليمية وتمتنع إلى حد ما .يعتقدون أن التقارير ستكون في سجل أطفالهم وقد
تواجههم بشكل سلبي في المستقبل .قد يرى بعض اآلباء أن هذا يمثل عقبة عندما يتعلق األمر
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باإلبالغ .ومع ذلك  ،عندما ال يحمون حقوق أطفالهم التعليمية  ،فإنهم يمنعونهم من النجاح بما
يتناسب مع قدراتهم .الوضع الذي يجب القلق بشأنه هو فقدان حقوق الطفل .ألنه  ،مقارنة بأقرانهم
 ،سيكون من الصعب عليهم تحقيق النجاح الذي يمكنهم تحقيقه بذكائهم الحالي  ،والصداقات
الصحية والثقة الكافية بالنفس  ،إذا لم يتم دعمهم.

األكاديمية  DEHBنتائج
واالجتماعية
صا طبيًا  ،ولكن نتائجه يمكن أن تسبب العديد
يُعد اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه تشخي ً
من المشكالت التي تهم نفسه وكذلك بيئته .من الضروري معالجة هذه المشاكل بشكل فردي
واجتماعي من حيث التعليم والتدريب.
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التحديات في المجال األكاديمي
قد يواجه األطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه صعوبة في المجال األكاديمي
ويفشلون في ذلك بسبب مشاكل االنتباه والعديد من الصعوبات األخرى في التعلم .يمكن أن يكون
هناك العديد من أسباب الفشل عند األطفال .ويجب إيجاد أسباب الفشل ودعم كل طفل للنجاح من
حيث قدرته .ألن النجاح مهم جدا ً للروح البشرية .الطفل ،الذي يشعر بالنجاح من حيث قدرته،
وسوف توفر ما يكفي من اإلشباع الروحي ،وزيادة قدرته على التحمل الروحي واستكمال عملية
التنمية بطريقة صحية.

تنبيه :كل طفل يستحق أن يكون ناج ًحا .إذا فشل الطفل  ،يجب التحقيق في السبب.

إذا اعتبرنا الفشل في نطاق علم النفس المرضي ؛ يجب إجراء التشخيص التفريقي للطفل من
حيث  ،DEHBوإعاقة التعلم المحددة ( )ÖÖGواإلعاقة العقلية ويجب التخطيط للعالج وفقًا
لذلك.
اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه يصبح تعلم الطفل  ،بغض النظر عن الذكاء  ،مشكلة
بسبب قلة االنتباه .ال يفهم الطفل الذي يعاني من مشاكل في االنتباه التعليمات بشكل كامل وال
نظرا ألن الطفل ال يستطيع االنتباه  ،ال
يمكنه متابعة الدرس ألنه ال يستطيع االنتباه .مرة أخرى ً ،
يمكنه إرسال المعلومات التي حفظها على المدى القصير إلى الذاكرة طويلة المدى  ،ونتيجة لذلك
ضا نسيان المعلومات التي
 ،ال يمكن تسجيل األشياء التي تم تعلمها بشكل مناسب وصحيح .يتم أي ً
ال يمكن تسجيلها في الذاكرة طويلة المدى .يصبح هؤالء األطفال لديهم شرود ومشتتين .تشتتون
بسهولة جدا في الفصول الدراسية .بعد تشتيتهم  ،ال يمكنهم التركيز وترك الدرس .يجلسون
لساعات في بداية الدرس لكنهم يغادرون الطاولة قبل أن يتمكنوا من إكمال الواجب المنزلي.
غالبا ما يفقد أدوات الدرس وال يمكنه استخدام متعلقاته بشكل صحيح .ال يمكنهم التخطيط بشكل
صحيح لواجباتهم ومسؤولياتهم ويواجهون صعوبة في تحديد األولويات .أما األشخاص النشطون
والمندفعون  ،فقد ال يتمكنون من متابعة الدرس  ،حيث يجدون صعوبة في الجلوس في أماكنهم
طوال الدرس ويحتاجون إلى حركة مستمرة  ،على الرغم من عدم وجود مشاكل في االنتباه .من
كثيرا  ،يمكنهم في كثير من األحيان مقاطعة الدرس وإلهاء أنفسهم والفصل عن
خالل التحدث
ً
الدرس .إنهم غير صبورين وال يمكنهم تأجيل رغباتهم .في هذه النواحي  ،يمكن تشبيه تحقيق
األطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه بـ « دلو به ثقب في القاع ”.حتى لو
امتألت المياه باستمرار من األعلى  ،فإنها ستختفي من القاع ولن يتم ملء الدلو بما يكفي.
سبب آخر للفشل هو  ، ÖÖGبغض النظر عن الذكاء  ،أن الطفل يجد صعوبة في التعلم في
مجاالت معينة .يواجه هؤالء األطفال صعوبة كبيرة في وضع المعلومات التي حفظوها على
المدى الطويل وفي دمج المعلومات التي تم تعلمها حديثًا مع المعرفة السابقة بشكل صحيح .بسبب
وعيهم  ،ستكون ثقتهم بأنفسهم منخفضة جدًا .تكون أدمغة هؤالء األطفال الصحيحة المسؤولة عن
األنشطة الفنية أكثر نشا ً
طا بكثير من أدمغتهم اليسرى المسؤولة عن المهارات األكاديمية .عندما
يطلب منهم استخدام أدمغتهم الصحيحة ،يحصلون على الفرصة إلظهار نجاحهم .كان إيشان،
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الممثل الرئيسي لفيلم «نجوم على األرض»  ،وهو إنتاج جميل لفهم  ، ÖÖGطفالً فاشالً للغاية
عندما ركز على صعوبة تعلم الحروف واألرقام  ،وأظهر كفاءته بحصوله على المركز األول
في مسابقة الرسم.
القصور العقلي هو سبب مهم للفشل .يعاني الطفل من مشاكل التعلم في جميع المجاالت .أكاديميا
 ،هم وراء أقرانهم من حيث المهارات االجتماعية والعناية الشخصية .يسجلون أقل من المتوسط
في اختبارات الذكاء .يمكن لألطفال الذين يعانون من إعاقات ذهنية خفيفة تعلم القراءة والكتابة
في وقت أبكر من األطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه عن طريق
القيام بمزيد من التكرارات إذا لم يكن لديهم اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه وأمراض
ضعف االنتباه وفرط الحركة.
أسباب وعالجات التشخيصات السريرية الثالثة المذكورة أعاله مختلفة .لهذا السبب  ،يجب
إجراء التشخيص التفريقي لهذه األسباب الطبية المحددة للفشل من قبل طبيب نفساني لألطفال
والمراهقين  ،ويجب مساعدة كل طفل على النجاح بما يتناسب مع قدرته باستخدام النهج المناسب.
في الشكل  ، 1ثم يتم نقل انتقال المدخالت من الذاكرة الحسية إلى الذاكرة العاملة  ،والتي هي
جزء من الذاكرة قصيرة المدى  ،إلى الذاكرة طويلة المدى  ،في حين يتم وصف تأثيرات االنتباه
والتعلم والتكرار والذكاء  ،ويتم تخطيط أسباب الفشل. ]5[ .
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الشكل  :1العالقة بين الذاكرة واالنتباه والتعلم
تنبيه :األسباب الرئيسية للفشل األكاديمي هي ؛ اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه واضطراب
فرط الحركة ونقص االنتباه واإلعاقة العقلية .من المهم جدًا إجراء التشخيص التفريقي لهذه الحاالت
ودعم الطفل في أسرع وقت ممكن.

التحديات االجتماعية
تعتبر عواقب اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه التي تؤثر على الطفل اجتماعيًا خارج
ضا .هؤالء األطفال  ،الذين يصرفون انتباههم منذ سن مبكرة ،
المجال األكاديمي مهمة جدًا أي ً
والذين يكون نجاحهم األكاديمي متخلفا ومتنقال  ،يتعرضون للكثير من االنتقادات .يتم تحذيرهم
باستمرار من قبل الكبار وينبذهم أصدقاؤهم .قد ال يُسمح لهم بالمشاركة في األلعاب بسبب عدم
قدرتهم على انتظار دورهم وأخطاء االنتباه المتكررة .يمكن لومهم على ما لم يفعلوه .هم أيضا
عرضة لسوء معاملة األقران .من الشائع أن يقوم األطفال الهادئون والخجولون بسلوك غير
مقبول اجتماعيًا ولكنه ممتع من خالل االستفادة من الخصائص االندفاعية لألطفال المصابين
باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه  ،ثم معاقبتهم لألطفال المصابين باضطراب فرط الحركة
ونقص االنتباه .إذا لم يقم المعلمون أو الكبار بتقييم األحداث بالتفصيل  ،فسيصبح هؤالء األطفال
ضحايا .لهذه األسباب  ،قد يكون لديهم ثقة منخفضة بالنفس وغاضبون وقلقون وغير سعداء .قد
يتعرضون للفشل الوظيفي في سن متقدمة .هم محفوفون بالمخاطر من حيث اإلدمان مثل السجائر
والكحول والمخدرات .مرة أخرى  ،يمكن رؤية اإلدمان السلوكي بشكل متكرر لدى األطفال
والمراهقين والبالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه. ]5[ .
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فيما يتعلق بالعواقب االجتماعية المجتمعية الضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه  ،بينما يعاني
األطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه من فشل أكاديمي  ،وتدني احترام
الذات  ،وتشكل اضطرابات القلق التي تتطور أثناء العملية وتعاسةهم مشكلة بالنسبة لهم  ،كما أن
لسلوكياتهم العديد من النتائج السلبية داخل األسرة وفي الفصل الدراسي .هؤالء األطفال يمكن أن
يقعوا في مشاكل مع القانون عندما يكبرون بسبب مشاكل االنتباه  ،فإنها يمكن أن تسبب العديد
من الحوادث وخاصة حوادث المرور .قد يواجهون مشاكل مع األصدقاء والعالقات الزوجية .هم
في مجموعة الخطر من حيث اإلدمان .يتم تلخيص النتائج السريرية الضطراب فرط الحركة
ونقص االنتباه غير المشخص وغير المعالج في الجدول ]5[ 7
الجدول  :7عواقب عدم عالج اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه مدى الحياة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26

التعليم
معدل القدرة المتوقعة وال يمكن أن تظهر التحصيل الدراسي
انخفاض معدل التخرج من المدارس الثانوية
انخفاض معدل التخرج من الجامعة
زيادة معدل اإليقاف أو الطرد من المدرسة
العالقات بين األشخاص
صعوبة تكوين صداقات صحية والحفاظ عليها
تكوين أصدقاء سيئين والتكيف معهم بسرعة
وجود صراعات متكررة مع األسرة واألقران
صعوبة الحفاظ على العالقات بسبب التقلبات العاطفية
ارتفاع المشاكل الزوجية  ،ارتفاع معدل الطالق
العالقات المتوترة بين الوالدين والطفل وإخوة الطفل
ال تغضب بسرعة
صعوبة في التعامل مع خيبة األمل
قلة الثقة بالنفس واحترام الذات
اإلساءة اللفظية وخطر التحرش
ينظر إليها على أنها غير ناضجة عاطفيا وسلوكيا
عدم التقدير والتعاطف مع احتياجات اآلخرين
المشاكل السلوكية
تواتر حوادث وإصابات السيارات
المشاركة في أعمال خطرة
تجربة جنسية في سن مبكرة ،وحاالت حمل المراهقات
اإلدمان
وجود مشاكل مالية
تجاهل القواعد االجتماعية
السلوك غير الالئق تجاه القيم األخالقية
وجود مشاكل قانونية
عدم القدرة على العمل باستمرار والتغييرات الوظيفية المتكررة
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الصحة
اضطراب في عادة األكل ،وتناول الكثير أو قليال
مشاكل النوم أكثر أو أقل من النوم
ارتفاع معدالت التدخين والكحول وتعاطي المخدرات
زيادة استخدام األدوية غير الطبية
الحمل في سن مبكرة وخطر اإلصابة باألمراض المنقولة جنسيا

عالج DEHB
بعد التشخيص يجب عالج اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه في أقرب عمر ممكن بسبب
خطر التسبب في عواقب سلبية كما هو موضح أعالهDEHB .هو مشكلة هيكلية .إنها مشكلة
مرتبطة بالبنية البيوكيميائية لدماغنا .إنه اضطراب يتطور بسبب عدم عمل مركز االنتباه والتحكم
اآللي بشكل جيد .هذا هو السبب في عالج اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه بالدواء في
المقام األول . ]18[ .في عام  ، 1955اقترحت إدارة الغذاء والدواء األمريكية مجموعة األدوية
المنشطة التي ما زلنا نستخدمها اليوم في عالج اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه .يوضح لنا
هذا أن هناك  65عا ًما على األقل من الخبرة والمعرفة العلمية في عالج اضطراب فرط الحركة
ونقص االنتباه ( [.) ]18[ ]20[ ]19

ن ت رن

ت

اإلنترنت :يمكنك مشاهدة الفيديو باللغة اإلنجليزية من الرابط للحصول على معلومات مفصلة
=v؟. https://www.youtube.com/watchحول عالج األطفال من تعاطي المخدرات)تاريخ الوصولCniuZ0sQPeA )28.06.2020 :

اإل

يتم نقل جميع أنواع المعلومات في الفضاء "المفاجئ" بين الخاليا العصبية في دماغنا  ،من
خالل مواد حاملة تسمى "الناقالت العصبية" .يعمل العالج الدوائي من خالل هذه الناقالت ،
الدوبامين والنورادريلين .تم الكشف عن اآلثار واآلثار الجانبية لألدوية من خالل دراسات علمية
مفصلة للغاية وطويلة األمد (الشكل  .)2أظهرت دراسات متابعة التصوير بالرنين المغناطيسي
أن العالج الدوائي يؤثر بشكل إيجابي على نمو الدماغ في حالة اضطراب النمو مثل اضطراب
نقص االنتباه مع فرط النشاط [. ]5[ ]21
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الشكل  :2نطاق الطقات
تم استخدام العالجات الدوائية لسنوات عديدة مع األطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه لتحسين
قدرتهم على التحكم في السلوك وزيادة مدة وجودة االنتباه .تتأثر النتائج التي يتم الحصول عليها من العالج بالعقاقير
بعوامل مثل عمر الطفل  ،ومستوى الذكاء  ،وامتثال األسرة للعالج والمثابرة .ال يجوز استخدام الدواء على الفور
في كل حالة اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه .يقرر الطبيب النفسي لألطفال والمراهقين ما إذا كان الدواء
ضروريًا أم ال .إذا قمنا بتفصيل الحاجة إلى تناول األدوية وفقا ألعراض DEHB
فرط النشاط واالندفاع .إذا تسبب في إيذاء الطفل لنفسه واآلخرين  ،وتعطيل االنسجام االجتماعي
والصداقات  ،وإحداث اضطراب في الفصل وإزعاج اآلخرين  ،وإحداث اضطرابات مستمرة في األسرة  ،يبدأ
العالج عن طريق األدوية.
نقص االنتباه؛ إذا كان يؤثر سلبًا على تعلم الطفل  ،ويقلل بشكل كبير من جودة التعلم والنجاح األكاديمي
ضا استخدام األدوية.
 ،ويعطل عالقاتهم مع البيئة  ،يمكن أي ً
ما هو الدواء الذي يجب استخدامه  ،ومتى سيستمر العالج الدوائي ومتى ينتهي يعتمد على حالة الطفل واستجابته
مبكرا  ،فإن معدل الحصول على النتائج يكون أعلى .بعد المراهقة أو بعد تناول
للعالج .ومع ذلك  ،إذا بدأ العالج
ً
الدواء مدى الحياة قد تكون هناك حاجة في نسبة صغيرة جدا من الناس .يتم تلخيص النتائج المتوقعة لألدوية في
عالج اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه في الجدول .8
:الجدول  :8نتائج تناول األدوية في عالج اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه
يساعدون في التحكم في السلوك
أنها تقلل من االندفاع
تزيد من القدرة على تحمل اإلحباط
أنها تساعد على تنظيم الحركات
تزيد من فترة االنتباه والجودة
يقصرون وقت رد الفعل
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يحسنون عالقتهم مع األسرة
يصلحون الصداقات
أنها تزيد االمتثال إلى المدرسة
تزيد من تطوير اللغة ومهارات التعبير اللفظي
أنها تزيد من النجاح األكاديمي
أنها تزيد من الثقة بالنفس

تنبيه :بعض األدوية المستخدمة في عالج اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه تخضع للمراقبة
في بلدنا وكذلك في جميع أنحاء العالم .ال توجد مخاطر اإلدمان عندما تستخدم هذه األدوية تحت
إشراف الطبيب .السبب في أنها تباع بوصفات خاصة هو منع استخدام هذه األدوية ألغراض أخرى
غير عالج اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه.
تنبيه :األدوية المستخدمة في عالج اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه ال تزيد من خطر األدمان
لدى األطفال في المستقبل .على العكس من ذلك  ،فإن األطفال المصابين باضطراب فرط الحركة
ونقص االنتباه والذين يتلقون األدوية يكونون أقل عرضة لإلصابة بتعاطي المخدرات في مرحلة
المراهقة والبلوغ مقارنة بمن لم يتلقوا عال ًجا .

ن ت رن

ت

اإلنترنت :يمكنك مشاهدة الفيديو باللغة اإلنجليزية على الرابط ذي الصلة حول الحاجة إلى
. https://adhd-instiالدواء عند األطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباهtute.com/disease-management/pharmacological-therapy/mode-of-action
)تاريخ الوصول)28.06.2020 :

اإل

توصية الكتاب :للحصول على معلومات مفصلة حول عالج اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه  ،يمكنك قراءة
الكتاب ذي الصلة .أوزتورك م ،.باشغول ،ش.س .)2020( .التحفز عند األطفال " .تشخيص وعالج اضطراب نقص
االنتباه وفرط النشاط " .اسطنبول :منشورات طائرة ورقية.
المعلومات المضللة حول استخدام األدوية النفسية في بلدنا تمنع األطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص

االنتباه من استخدام األدوية عند الضرورة .رفض العائالت الدواء  ،خوفًا من اآلثار الجانبية  ،يؤخر
العالج وقد يتسبب في عواقب ال رجعة فيها .بعض اآلباء يشعرون " ،وكأنهم يقومون بإيذائهم" عندما
يعطون أطفالهم الدواء ألنهم ال يفهمون تماما وقبول العالج من المخدرات .ومع ذلك  ،فإن الغرض من
العالج هو عدم التسبب في ضرر أوال .بناء على ما قرأوه عن أدوية اضطراب فرط الحركة ونقص
االنتباه بسبب تلوث المعلومات  ،قال اآلباء" :أريد عالجا خاليا من األدوية .فإنه يمكن أيضا أن تكون
موجودة في النهج في شكل" .هو الطبيب الذي سيطبق قرار التشخيص والعالج بناء على األدلة  ،مع
األخذ في االعتبار الفائدة العالية للطفل .يجب أن تعترف األسرة أوالً بوجود اضطراب فرط الحركة
ونقص االنتباه في طفلهم ويجب أن تأخذ هذا الموقف في االعتبار أثناء توجيه سلوك الطفل .إذا كانت
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األسرة لديها مخاوف في نقطة العالج  ،فمن األنسب البحث عن رأي طبيب ثان .يجب على العائالت طلب
معلومات من طبيبهم حول اآلثار واآلثار الجانبية للعالج الدوائي [.]22
قبل بدء العالج  ،من المهم أن يكون لدى الطفل نفسه وبيئته المباشرة والمعلمين معلومات أساسية حول
اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه .االنتقال إلى خطوات أخرى في عملية العالج وتنفيذها دون هذه
المعلومات لن تكون فعالة .باإلضافة إلى العالج الطبي  ،وإبالغ العائالت والمعلمين عن اضطراب فرط
الحركة ونقص االنتباه  ،قد يحتاج اآلباء إلى تلقي المشورة لحل المشكالت التي يواجهونها مع أطفالهم
 ،ودعم الطفل في حاالت األمراض النفسية اإلضافية مثل اضطرابات القلق والمزاج االكتئابي  ،وتلقي
تدريب فردي على أوجه القصور األكاديمية .تم إثبات فوائد التمارين الرياضية المنتظمة علميًا في عالج
اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه .يمكنهم أيضا تناول مكمالت أوميغا  3إذا أوصى الطبيب بها .
إن مواقف األسرة والمدرسين تجاه العالج مهمة جدا .التعليقات غير العلمية من قبل أشخاص غير األطباء
في الصحافة وعلى اإلنترنت  ،والبيانات السلبية والكاذبة عن البيئة المباشرة للطفل  ،والمعلومات الخاطئة
من قبل العاملين في الصيدلة قد تقلق العائالت .يمكن للطبيب النفسي لألطفال والمراهقين فقط اتخاذ القرار
بشأن كيفية عالج اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه  ،وهو تشخيص طبي .يجب أن تجري األسرة
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مقابلة مفصلة مع الطبيب الذي يشخص الطفل ويخطط لعالجه  ،حول عملية العالج  ،ويجب أن يسأل
كل األسئلة التي تدور في ذهنه .إذا لم يكن الوالدان مقتنعين بدرجة كافية  ،فيمكنهما الحصول على رأي
طبيب آخر .في جميع أنحاء العالم  ،يتم تطبيق عالج اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه بنا ًء على
األدلة باستخدام بروتوكول وخوارزمية مماثلة .نقطة أخرى مهمة ،ألن الكثير من المشاكل المحتمل أن
تحدث على حد سواء في المنزل أو في المدرسة ،وأثناء العالج األسري هو ضرورة التعاون الوثيق بين
المدارس واألطباء.
يجب أال يسيء األشخاص المحيطون بالطفل تفسير أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه من
أجل تنظيم عالقتهم مع الطفل .اآلباء واألمهات الذين يصفون سلوك الطفل أو صعوبة مع الدروس كما
األذى أو الكسل تميل إلى معاقبة باستمرار الطفل إلى درجة أن تخرب عالقتهم .ومع ذلك  ،يُالحظ أن
هؤالء األطفال ال يفهمون الكثير عن العقوبات  ،بل على العكس  ،تزداد المشاكل أكثر في وقت قصير.
يتم البحث عن سبل العالج إلعادة تأسيس عالقة صحية مع الطفل .تتم مراجعة مواقف األسرة تجاه الطفل
ومحاولة القضاء على األخطاء [ .]22من المفيد جدا لآلباء والمعلمين قراءة األعمال العلمية المكتوبة على
اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه هو مشكلة طبية مثل مرض السكري .نقص االنتباه ليس خطأه ،
تما ًما كما أن اضطراب التمثيل الغذائي للسكر لدى طفل مصاب بالسكري ليس خطأ الطفل .إنها صورة
سريرية تتطور بدون يد الطفل .في هذه الحالة  ،فإن عدم في عالج الطفل هو في الواقع ظلم للطفل .على
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المدى الطويل  ،من المحتم على الطفل الذي يتعرض لمعاملة ال يستحقها أن يعاني من مشكلة ثقة بالنفس
وعواقب سلبية قد تؤثر سلبًا على حياة الطفل بأكملها.
اآلباء واألمهات الذين لديهم طفل مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه يحتاجون إلى التحلي
بالصبر والتفهم .على الرغم من اختالف العالج في كل طفل  ،إال أن لألسرة دور كبير في حل هذه
الصورة السريرية التي تستغرق وقتًا طويالً .الهدف من العالج هو مساعدة الطفل وتحسين نوعية حياته
وعدم اإلضرار بثقته بالنفس [.]22
ضا إلى االستشارة والعالج للصعوبات التي يسببها اضطراب فرط الحركة ونقص
قد تكون هناك حاجة أي ً
االنتباه في حياة الطفل وبيئته .يمكن دراسة طرق التعامل مع مشاكل احترام الذات  ،وصعوبات المهارات
االجتماعية  ،ومشاكل األقران والصراعات مع الوالدين  ،والقدرة على التحكم في االندفاع بشكل فردي.
ضا في اضطرابات االكتئاب والقلق التي لوحظت
باإلضافة إلى ذلك  ،فإن العالج النفسي الفردي مهم أي ً
عند هؤالء األطفال .يستفيدون بشكل خاص من األساليب المعرفية والسلوكية .يمكن استخدام العالجات
الجماعية وتقنيات الدراما النفسية .ومع ذلك  ،فإن عالج اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه مع العالج
النفسي وحده ليس كافيا ً وممكناً.
يعاني معظم األطفال والمراهقين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه من مشاكل في
التوازن والتنسيق الحركي .لذلك  ،النشاط البدني مهم .الرياضة هي أيضا مهمة جدا من حيث توجيه
إيجابي طاقات األطفال التسرع وفرط النشاط .يمكن للرياضة أن تحمي الطفل من العديد من السلوكيات
السلبية التي يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر في مرحلة المراهقة .من خالل توفير االنضباط للطفل ،
وزيادة ثقتهم بأنفسهم  ،وملء وقتهم وأخذ طاقتهم  ،فإنه يمنع تطور العديد من العادات السيئة مثل إدمان
الكمبيوتر  ،وتشكيل صداقات سلبية والكحول وتعاطي المخدرات .من المستحسن علميا أن يلعب األطفال
الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه رياضات منتظمة ومستمرة.

تنبيه :ال يوجد دليل علمي على أن التقنيات البديلة مثل تطبيقات الوخز باإلبر والعالجات العشبية وطرق
االرتجاع العصبي واالرتجاع البيولوجي فعالة في عالج [ ]5اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه.
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المشاكل المحتملة،
وطرق التعامل معها،
والتوجه
األطفال الذين يعانون من اضطراب فرط االنتباه يعانون من مشاكل أكاديمية ،وخاصة النوع
الفرعي من نقص االنتباه .يقول المعلمون إن هؤالء األطفال ال ينجحون بما يتناسب مع
قدراتهم  ،وأنهم مشتتون في الفصل  ،وهم غير منظمين وليس لديهم الكثير من ملكية معدات
التدريس .إن دعم والديه مهم بشكل خاص من أجل التغلب على التحديات التي يواجهانها
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في المجال األكاديمي .يجب متابعة تعليم الطفل عن كثب من الصف األول في المدرسة
االبتدائية .إذا كان الطفل يجد صعوبة في أداء الواجب المنزلي وحده  ،فيجب مساعدته.
يريد المعلمون أن يقوم األطفال بواجباتهم المنزلية بمفردهم  ،ولكن هذا غير مرجح لألطفال
المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه .عندما ال تكون مساعدة ،تفعل واجباتها
يمكن أن يستغرق ساعات .هذا الموقف يمنع الطفل من التعلم بجودة .مساعدة الوالدين في
الواجبات المنزلية ال تعني أن الطفل كسول ويقوم بواجبه بدالً من ذلك .ما يجب القيام به هنا
يجب أن يكون في شكل دعم لتخطيط الواجب المنزلي والدراسة  ،والمساعدة في القضايا
الواجب المنزلي يساعد
التي ال يفهمها .مجرد الجلوس بجانب الطفل أثناء أداء
وقت أقصر .يجب التخطيط
الطفل على أداء واجباته المدرسية بجودة أفضل وفي
وبعد .يمكن للوالدين إعداد
للترتيبات المتعلقة بالواجبات المنزلية قبل
خريطة المنظمة التي سيتم تنفيذها
جنبا إلى جنب مع الطفل (الجدول
 .)9نتيجة لهذه الممارسة
 ،يمكن استخدامه كإجراء
سيستمتع به الطفل  ،أو كمكافأة
على الطعام الذي يحبه.

الجدول  :9نماذج من األسئلة حول إعداد المخطط الهيكلي لتخطيط الواجبات المنزلية
في أي وقت يمكنه القيام بالواجبات المنزلية؟
ما هي المواد التي سيحتاجها؟
في أي المجاالت ستقدم دعمك؟
كم سوف تساعد؟
متى سينتهي األمر؟
ماذا لو لم يؤدوا واجباتهم؟

ن ت رن

ت

اإلنترنت :يمكنك مشاهدة الفيديو على الرابط ذي الصلة للحصول على اقتراحات حول
v=VHznYB9Xtxs؟. https://www.youtube.com/watchأساليب األبوة واألمومة
)تاريخ الوصول)28.06.2020 :
38

اإل

هؤالء األطفال مشتتون في الفصل وقد ال يتمكنون من الحصول على ما يكفي من الدروس.
لذلك  ،قد يحتاجون إلى التعلم من خالل دعمهم بشكل فردي .إذا لم يتمكن الوالدان من التحلي
بالصبر أثناء الدراسة مع الطفل وكان هناك نزاع مستمر  ،فيجب الحصول على دعم مدرس
خاص واحد على واحد .على الرغم من أنه يختلف وفقا للطفل  ،إال أن األطفال المصابين
باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه ال يزالون بحاجة إلى الدعم  ،خاصة من حيث مهارات
التخطيط  ،خالل حياتهم التعليمية.
يعاني األطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه من مشاكل سلوكية شديدة
في المنزل والمدرسة .ال تزال تتطلب هؤالء األطفال في المقام األول على توجيه من اآلباء
واألمهات لدعم حيث السلوكية .هؤالء األطفال في صراع دائم مع والديهم في المنزل ألسباب
عديدة مثل عدم تحمل المسؤولية  ،وعدم االمتثال للقواعد  ،واللعب بصوت عا ٍل  ،ونسيان
الروتين اليومي  ،وتعطيل رعايتهم الشخصية  ،وعدم الرغبة في أداء واجباتهم المدرسية ،
وقضاء الكثير من الوقت مع ألعاب الكمبيوتر .إجراءات مثل الذهاب إلى الفراش في المساء
االستعداد للمدرسة في الصباح يمكن أن تتحول إلى الصراع .يمكن أن يتشاجروا بسهولة مع
إخوانهم أو أطفال الضيوف الذين يعودون إلى المنزل .يحتاج األطفال المصابون DEHB
إلى دعم وتوجيه والديهم  ،أوالً وقبل كل شيء  ،لتجربة عواقب السلوكيات  ،وتعلم القواعد
 ،وتنظيم أنفسهم  ،واستعادة احترامهم لذاتهم المتضرر .يواجه اآلباء صعوبة كبيرة في هذه
المرحلة .لكن بغض النظر عن أي شيء  ،يجب عليهم التحلي بالصبر والتواصل معهم .و
الجدول  10مثال على التوجيه األبوي .النصيحة والنقد والنصح والمقارنة باآلخرين لن تنجح
إطالقا  ،بل على العكس تزيد من المشاكل .بدالً من ذلك  ،يمكن استخدام التدخالت السلوكية
بالتعاون مع المعلمين والخبراء األكفاء في إدارة السلوك.
الجدول  :10التخطيط لعمل من قبل الطفل مع الوالدين
”مثال ؛ " كن مستعدا عند الباب في وقت معين في الصباح
ما هي االستعدادات المطلوبة لهذا؟
من إين لنا مساعدته؟
كم سيفعل بنفسه؟
ماذا سيكون تسلسل األشياء التي يجب القيام بها؟
في أي وقت سيكون على الطاولة وفي أي وقت سيكون عند الباب؟
ماذا ستكون عاقبة إذا فشل في تنفيذ الخطة؟
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من المفيد جدًا تبسيط المهام الموكلة إلى األطفال الذين يعانون من  DEHBووضع خطط
تتضمن ذلك .يجب إجراء تخطيط منفصل لكل سلوك مستهدف ،ويجب بالضرورة أن تحدث
نتيجة السلوك مع الطفل من قبل .إذا نسي ما يُقال  ،يمكن كتابة الخطة وتعليقها في غرفته
ويمكن عمل تذكيرات صغيرة .يمكن تطبيق الترتيبات التي تسهل حياة الطفل في الغرفة
والحمام ومناطق أخرى من المنزل .وينبغي أيضا أن يساعد على تخطيط الوقت .في كل
منظمة  ،سيكون من المريح جدا بالنسبة له أن يجلس ويخطط معا حول ما يجب عليه فعله من
قبل ويذكره باألوقات.
إذا كان اآلباء غاضبين عند حدوث مشكلة ،فمن المهم أن يبتعدوا عن البيئة لفترة معينة من
الزمن ويتحدثوا معهم عندما يهدئون من أجل حل المشاكل وتطوير السلوك اإليجابي بعد ذلك.
على سبيل المثال ،من المهم تحديد وقت عندما يقول" :لن أتحدث إليك لمدة نصف ساعة" .بعد
نصف ساعة  ،من الضروري أن تذهب إليه وتسأله عن سبب بقائك بعيدا  ،وما هي المشكلة
 ،وما الذي يمكن عمله لتجنب مشاكل مماثلة وما هو اقتراح الحل الخاص به .يجب أال ينسى
اآلباء أن األطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه ال يراكمون خبراتهم  ،فهم
يرتكبون نفس الخطأ باستمرار ويندمون عليه  ،لذا فإن التكرار المتكرر ضروري .التواصل
بين اآلباء واألمهات مع بعضهم البعض وأطفالهم وطرق حل المشاكل هي أيضا مهمة جدا.
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ألن األطفال يأخذون والديهم كنماذج .سيتبع اآلباء مسارات مماثلة لحل المشكالت .في سلوكه
الخاطئ  ،إذا غضب والده جدا وضرب الطفل  ،وقال انه سوف يختار سلوك ضرب كحل
عندما يكون لديه مشاكل مع صديقه .إذا صرخ والداه في وجهه ،وقال انه سوف يقاتل مع
أصدقائه يصرخون.
تنبيه :إذا كان اآلباء متفهمين وغير قادرين على التوصل إلى حلول عقالنية  ،فلن يتم حل المشكالت مطلقًا
وستزداد األمور سو ًءا.

ن ت رن

ت

. https://اإلنترنت :يمكنك مشاهدة الفيديو على الرابط ذي الصلة للموقف األبوي المناسب
)تاريخ الوصولwww.youtube.com/watch?v=FCcSuJ9uGRE )28.06.2020 :

اإل

يمكن تفريق األطفال الذين يعانون من مشاكل االنتباه بسهولة شديدة بواسطة محفزات مختلفة
من الخارج .يجب تقييم االنتباه البصري والسمعي واللمسي لهؤالء األطفال والبحث عن
الحلول المناسبة (الجداول .)11-12
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الجدول  :11التدابير التي يمكن اتخاذها لزيادة االنتباه السمعي لألطفال المصابين باضطراب
فرط الحركة ونقص االنتباه
تحدث إليه بجمل بسيطة ومفهومة .تأكد من أنه يفهم أو يستمع.
كرر األوامر الهامة .ومع ذلك ،إذا كنت متأكدا من أن نفهم الضغط عليها مرة أخرى.
ال تتحدث بصوت عال.
عندما تتحدث معه ،توقف عن فعل ما لديك وركز عليه.
تحدث معه على نفس المستوى وحاول االتصال بالعين.
إذا كنت تعتقد أنه ال يستمع إليك عندما تتحدث ،فقط المس كتفه.
تقليل األصوات المنزلية قدر اإلمكان في البيئة التي يعمل فيها.
إذا كان الصمت يشتت انتباههم ويعملون بشكل أفضل مع الموسيقى  ،فامنحهم هذه الفرصة.
إذا كان ممكنا ،أحضر له غرفة منفصلة للعمل.
ال تدعو الضيوف المزدحمين إلى المنزل إن أمكن خالل ساعات دراسته.

الجدول  :12التدابير الرامية إلى زيادة االهتمام البصري لألطفال المصابين بأضطراب فرط
االنتباه
إذا كان ذلك ممكنا  ،ينبغي أن يكون هناك غرفة منفصلة.
يجب أن تكون الغرفة مفروشة ببساطة  ،وينبغي تفضيل األلوان المريحة والخفيفة  ،ويجب أن
تكون الجدران فارغة قدر اإلمكان  ،وال ينبغي تعليق زينة لصرف االنتباه.
يجب تصنيف األلعاب والكتب في خزائن.
يجب أال يكون هناك تلفاز في بيئة العمل.
يجب أال يكون هناك شيء سوى المواد التي سيعمل عليها جدول الدراسة.
يجب تشجيعها على ترتيب مكتبها قبل بدء العمل.
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قد يكون لدى بعض األطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه أيضا حساسيات
قد يكون لدى بعض األطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه أيضا حساسيات
وحساسية عن طريق اللمس .على سبيل المثال  ،قد يكون لدى األشخاص المصابين باضطراب
فرط الحركة ونقص االنتباه الذين ال يرغبون في االستحمام حساسية حسية للماء .كإجراء وقائي
لهذا ،يمكن أن يحاولوا غسلها عن طريق صب الماء مع وعاء بدال من نافورة .يمكن ترتيب
المالبس واألشياء في غرفة األطفال الذين ال يرتاحون لألشياء ذات الفراء وفقًا لذلك .قد ال
يرتاحون الرتداء األشياء الضيقة والجوارب وإطارات الغسيل .في مثل هذه الحاالت ،ينبغي
مثابرا وال تخلق مناطق نزاع جديدة .إذا
اتخاذ تدابير وفقا الحتياجات الطفل .من المهم أال تكون
ً
لم تؤخذ هذه الحساسيات على محمل الجد وال يمكن إيجاد حل  ،فسيكون الطفل عالقًا بما ال يرتاح
قادرا على االهتمام بما يحتاج إلى التعامل معه وسيغضب .إذا كان
له طوال اليوم  ،ولن يكون ً
لديهم حساسية  ،فيجب تقييمهم من قبل طبيب وتلقي العالج المناسب.
اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه هو اضطراب يؤثر سلبا على الحياة األكاديمية واالجتماعية
لألطفال والمراهقين ويقلل من نوعية حياتهم .ومع ذلك  ،بصرف النظر عن جميع العواقب
السلبية  ،فإن األطفال والمراهقين والبالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه
لديهم بعض الخصائص اإليجابية الشائعة .يمكن لألشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة
ونقص االنتباه أن يعملوا بجدية أكبر وأن يكونوا أكثر إنتاجية من معظم الناس إذا أمكن ترجمة
طاقاتهم إلى إنتاج .إنهم ال يتعبون ،ويمكنهم القيام ببعض الوظائف في نفس الوقت .االنتهاء من
العمل بسرعة  ،والتحرك بسرعة والتوصل إلى استنتاج في أقرب وقت ممكن  ،والتفكير والنتائج
المتحركة هي الميزات التي تزيد من اإلنتاجية .يتمتع األطفال المصابون باضطراب فرط الحركة
ونقص االنتباه بخيال ثري وغير عادي إلى حد ما .أنها ترسم بشكل مختلف عن أي شخص آخر،
والتعليق ،والنظر في األشياء من زوايا مختلفة جدا .على الرغم من ذلك  ،قد ال تتاح الفرصة
للعديد من األطفال الموهوبين لعرض قدراتهم بسبب المشكالت االجتماعية واألكاديمية المرتبطة
باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه .يمكن لألفراد المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص
االنتباه بسهولة إقامة حوار مع من حولهم والتصرف بطريقة ودية .عندما يدخلون المجتمع  ،ليس
لديهم مشاكل في التواصل .هم مرحون وشجاعون .عندما يتم تقييم هذه السمات اإليجابية جيدًا
وال تطغى عليها السمات السلبية  ،يمكن أن تصبح مكاسب كبيرة. ]5[ .
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الحقوق القانونية

لالستفادة من هذه الحقوق في بالدنا وفقا لتقرير تقييم االحتياجات الخاصة لألطفال الذي نشرته
وزارة الصحة ،يجب ان يكون هنالك تقرير من مستشفى مفوض من قبل وزارة الصحة لإلبالغ
عن شخص معاق بنسبة  % 40على األقل أو وفقا لالئحة تقرير تقييم االحتياجات الخاصة
لألطفال المنشورة في  20فبراير ، 2019ويجب ان يتضمن التقرير عبارة () ÖGVاي انه
شخص بحالة خاصة.
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من يستطيع أن يستفيد من
حقوقه القانونية؟
لالستفادة من هذه الحقوق في بالدنا ،يتم اإلعتماد على تقرير الذي تم الحصول عليه من مستشفى
مرخص من قبل وزارة الصحة إلصدار تقرير اللجنة الصحية لإلعاقة ،أو وفقًا لالئحة الخاصة
بتقييم االحتياجات الخاصة لألطفال ( )ÇÖZGERالمنشورة في  20شباط  ، 2019التي ال
تحتوي معدل اإلعاقة بل جملة :لديه إحتياجات خاصة (.« )ÖGV
الحقوق التعليمية

حقوق التعليم
ال يمكن منع حق التعليم لذوي االحتياجات التعليمية الخاصة ألي سبب كان .يبدأ سن التعليم
اإللزامي لألفراد الذين يتبين أن لديهم احتياجات تعليمية خاصة من  36شهرا .مع األخذ بعين
االعتبار تطور وخصائص األطفال  ،يمكن تمديد فترة التعليم في فترة ما قبل المدرسة .على
الرغم من أنه من الضروري لألفراد ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة مواصلة تعليمهم من
ضا االستفادة من مدارس التربية
خالل االنسجام/االندماج طوال فترة التعليم اإللزامي ،يمكنهم أي ً
الخاصة أو فصول التربية الخاصة المفتوحة لهؤالء األفراد .و أيضا،
التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لألطفال بين  36-0أشهر ذوي االحتياجات التعليمية
الخاصة،
خدمة التعليم المنزلي لألفراد الذين يوثقون أن الطالب ذوي اإلعاقة وفي عمر مرحلة التعليم
اإللزامي لن يستفيدوا من المؤسسات التعليمية الرسمية لمدة ال تقل عن اثني عشر أسبوعا ً
وحتى إن إستفادوا فهذا قد يضع صحتهم في خطر،
خدمة التعليم في الفصول الدراسية داخل المستشفيات للطالب في سن التعليم اإللزامي وذوي
االحتياجات التعليمية الخاصة الذين يتلقون عالج داخلي في المؤسسات الصحية بسبب
مشاكل صحية لمواصلة تعليمهم،
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ويمكن أن تقدم مراكز التعليم الشعبي لهؤالء األفراد خدمات تعليمية واسعة النطاق من أجل
تزويد األفراد ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة بالمعرفة والمهارات في المجاالت المهنية
والتقنية واالجتماعية والثقافية ،إلعادتهم إلى الحياة ،وليصبحوا أفرادا منتجين.
غرفة التعليم الداعم
وبالنسبة للطالب الذين يواصلون تعليمهم من خالل االندماج/اإلنسجام بدوام كامل في المدارس
بالمرحلة التعليم االبتدائية واإلعدادية ،تفتح مديريات التعليم الوطنية للمقاطعات أو المناطق غرفة
التعليم الدعمة في المدارس .يمكن لهؤالء الطالب الحصول على تدريب في غرف التعليم المساند
بنسبة تصل إلى  % 40من إجمالي ساعات الدورة األسبوعية بقرار من وحدة تطوير خطة
التعليم الفردي ( )BEPالمنشأة داخل المدارس.
خدمات الفحص االحترازية
يمكن الحصول على خدمات في االمتحانات المقامة من قبل النظام المركزي عن طريق مراكز
التوجيه والبحث بما يتناسب مع كفاءة األفراد ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة.
تقديم طلبات امتحان الجامعة
يطلب من الطالب تقديم تقارير مجلس اإلعاقة الصحية إلى مكاتب تسجيل ( OSYMمركز
امتحانات التقييم الجامعي) خالل مرحلة التقديم من أجل اتخاذ ترتيبات مثل الوقت اإلضافي ،
والقارئ  ،ومستخدم للغة اإلشارة وفقا لحالة اإلعاقة في امتحان الجامعة.
ضا حقوق في مجاالت
باإلضافة إلى حقوق التعليم لذوي االحتياجات التعليمية الخاصة ؛ لديهم أي ً
المؤسسات العامة  ،والصحة  ،واإلعفاء والخصم الضريبي  ،والعمل  ،والحياة العملية  ،والضمان
االجتماعي  ،والمساعدة االجتماعية  ،كما الموظفين الذين لديهم أطفال  /أقارب معاقون .يقع
يمكن أن تستفيد من عنوان ويب التالية لمعلومات أكثر تفصيال فيما يتعلق بهذه الحقوق وأرقام
االتصال.
https://khgmcalisanhaklaridb.saglik.gov.tr/tr،54457/engelli-haklari-rehberi.
html
 h t t p s : / / w w w. a i l e v e c a l i s m a . g o v. t r / t r - t r / s s s / e n g e l l i - v e - y a s/li-hizmetleri-genel-mudurlugu
https://ailevecalisma.gov.tr/media/19199/engelli-bilgilendirme.pdf
الخدمات االجتماعية ALO 183
المساعدات االجتماعية ALO 144
وزارة التربية الوطنية ALO MEBİM 444 0632
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األفراد الذين يعانون من اضطراب
فرط النشاط ونقص االنتباه
"دليل للعائالت"

يعتبر قصور ضعف االنتباه وفرط الحركة واالندفاع اضطرابا في النمو العصبي يتكون
من ثالث مجموعات من األعراض األساسية ،إذا لم يتم تشخيصه في فترة مبكرة وعدم
معالجته بشكل مناسب ،يتأثر كل من الطفل ومحيطه سلبيا من هذا األمر .غالبًا ما
يتخلف األطفال المصابون قصور ضعف االنتباه وفرط الحركة عن قدراتهم األكاديمية
ويواجهون صعوبة في اكتساب المعرفة والمهارات التي يتطلبها أعمارهم .األطفال الذين
ينشطون بشكل مفرط ومندفعون قد يتعرضون أحيانًا لحوادث ذات عواقب وخيمة .يؤدي
المحفزات السلبية من محيط هؤالء األطفال ووعيهم الذاتي غالبا الى هؤالء األطفال من
تدني الثقة بالذات.
تنخفض نوعية حياة الطفل المصاب قصور ضعف االنتباه وفرط الحركة وعائلته بسبب
الصعوبات التي يعيشها .عندما يصل هؤالء األطفال إلى سن الرشد ال يمكنهم الوصول
إلى أدائهم الحقيقي وقد يواجهون صعوبات في تكوين عالقاتهم .نظرا لجميع هذه
األسباب يجب على اآلباء والكبار المسؤولين عن جميع أنواع رعاية األطفال أال يبتعدوا
أبدا عن ضوء العلم ،ويجب أال يتخذوا قرارات بناء على أساليب غير مثبتة ومعلومات
شائعة عند اتخاذ قرارات بشأن تشخيص قصور ضعف االنتباه وفرط الحركة وعالجه.
وخالف ذلك سيدفع األطفال الثمن األكبر .يجب على اآلباء بالتأكيد استشارة الطبيب
النفسي لألطفال والمراهقين إذا اشتبهوا في أن طفلهم قد يكون مصابا بقصور ضعف
االنتباه وفرط الحركة أو إذا قدم معلم الطفل مالحظات لهم حول وجود هذه المشكلة.

