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النفس المطمئنة

 فرط الّنشاط 
ارتباطًا  ترتبط  الطفل  حركة   

ّ
إن

كثرة   
ّ

ولكن النمّو،  بسالمة  ُمباشرًا 
رورة 

ّ
بالض تعني  ال  الّطفل  حركة 

 
ّ

إال َمرضّية،  ُمشكلة  لديه  تكون  أن 
 

ّ
الحد عن  شكلة 

ُ
امل هذه  زادت  إن 

قادر  غير  الطفل  وأصبح  الطبيعّي، 
يجب  فهنا  تصّرفاته،  ضبط  على 
 

ّ
وُيعد حلول.  عن  بالبحث  البدء 
الحركة  كثير  الطفل  مع  عامل 

ّ
الت

أمر  ه 
ّ
ألن للوالدين؛  كبيرًا  يًا 

ّ
تحد

ُمرِهق، وقد يكون ُمحِرجًا أيضًا، وقد 
تتفاقم املشكلة ليصل األمر إلى عدم 
األطفال،  هؤالء  ملثل  املدرسة  ل  تقبُّ
مييز بني نشاط الطفل 

ّ
ولكن يجب الت

 
ُّ

كل وهل  ائد، 
ّ

الز شاط 
ّ
والن الطبيعّي 

بما  ُمصاٌب  هو  الحركة  كثير  طفٍل 
ُيسّمى بفرط النشاط أم ال؟

 تعريف فرط الّنشاط 
وفرط  االنتباه  نقص  اضطراب 
 )DHDA( بـ  ُيعَرف  ما  أو  شاط 

ّ
الن

دة 
ّ

املعق االضطرابات  أحد  من  هو 
الدراسّي  حصيل 

ّ
الت على  ر 

ّ
تؤث التي 

 
ّ

سن في  عالقاته  وعلى  للطفل، 
االضطراب  هذا  ص 

ّ
ُيشخ املدرسة، 

 في عمر الّسابعة، 
ً

لدى األطفال عادة
دٍة.

ّ
عن طريق معايير محد

بفرط  الطفل  إصابة  تحديد   
شاط

ّ
الن

شاط 
ّ
الن فرط  عالمات  تبدأ   

 
ٍّ

سن في  الطفل  على  بالظهور 
لذلك،  الوالدان  ينتبه  ال  وقد  مبكرة، 
ويعتبرانه أمرًا طبيعّيًا، وعند وصوله 
 

ّ
مرحلة املدرسة تتطّور املشكلة، ولكن
األطفال قد يكونون كثيري الحركة أو 
يكون  أن  دون  أقرانهم  عن  مختلفني 
والحركة،  شاط 

ّ
الن فرط  هو  الّسبب 

مظاهر  تكون  أن  هو  ذلك  د 
ّ

يحد وما 
 دائمًا، وفي 

ً
ائدة مستمّرة

ّ
الز الحركة 

سواًء  الطفل؛  إليه  يذهب  مكاٍن  أّي 
وال  غيرها،  أو  املدرسة،  أو  البيت، 
ُيظِهر الطفل هذه التصّرفات في بيئة 
تظهر  أن  يجب  كما  وحسب،  دة 

ّ
محد

ٍة 
ّ

ملد ائدة 
ّ

الز الحركة  سلوكّيات  عليه 
ص 

َّ
ة أشهر قبل أن ُيشخ

ّ
 عن ست

ّ
ال تقل

ه طفل يعاني من فرط النشاط.
ّ
على أن

عالمات فرط الّنشاط 
هناك مظاهر وعالمات يتمّيز بها 
شاط، 

ّ
الّطفل الذي يعاني من فرط الن

وهي:
ات؛ 

ّ
الذ على  املتمركز  الّسلوك   •

شعور  بمعرفة  الطفل  يهتّم  ال   
ُ

حيث
فيقاطع  رغباتهم،  أو  اآلخرين 
يستطيع  وال  باستمراٍر،  حديثهم 
ور، وليست لديه مهارات 

ّ
االلتزام بالد

تواصٍل ولعٍب مع أقرانه.
حيث  العاطفّي؛  االضطراب   •
يعاني الّطفل في التعامل مع مشاعره 
من  نوبات  من  ويعاني  وعواطفه، 
غير  واألماكن  املواقف  في  الغضب 

املناسبة. 
على  القدرة  وعدم  ململ، 

ّ
الت  •

ودون  بهدوٍء  الكرسّي  على  الجلوس 
يتحّرك  أن  الّطفل  فيحاول  ِحراك، 
مكانه  عن  ينزل  أو  جالٌس،  وهو 
ويركض، أو يرفض أو يعاند الجلوس 

على الكرسّي. 
يقوم  التي  املهاّم  إتمام  عدم   •
منه؛  ب 

َ
ُيطل ما  نوع  كان  أّيًا  بها 

بالواجبات  يبدأ   
ً
مثال الطفل  فترى 

بعمل  ويقوم  يتركها،  ثّم  املدرسّية، 
آخر.

حيث  واالنتباه؛  ركيز 
ّ

الت ة 
ّ
قل  •

الطفل  مع  ث 
ّ

التحد  
ٌ

أحد حاول  لو 
منه،  معّينٍة  مهّمٍة  وطلب   

ً
مباشرة

ب، 
َ
وسؤاله عّما إذا كان يفهم ما ُيطل

يستطيع  ال  قد  ه 
ّ
ولكن نعم،  فسيقول: 

تكرار ما قيل له إذا ُطلب منه ذلك.
يرتكبها  التي  األخطاء  كثرة   •
قدرته  عدم  إلى  ذلك  ويعود  ؛  الطفل 
ه 

ّ
نفيذ، وليس ألن

ّ
خطيط أو الت

ّ
على الت

 ،
ٍّ

متدن ذكاٍء  مستوى  لديه  أو   
ٌ

ُمهِمل
 دون قصٍد.

ً
مّما قد يجعله مهمال

والّسهو  رود 
ُّ

الش عالمات  ظهور   •
وكثرة  معّينة،  حاالٍت  في  الطفل  على 
عاملًا  له   

ّ
وكأن عنده،  اليقظة  أحالم 

خاّصًا ال يبالي بما يحصل خارجه.
 أسباب فرط الّنشاط 

هناك عدٌد من العوامل التي بّينتها 
تكون  قد  والتي  العلمّية،  راسات 

ّ
الد

ت 
ُّ

وتشت شاط 
ّ
الن فرط  أسباب  من 

االنتباه، وهذه العوامل هي:
أثبتت  الجينّية:  العوامل   •
عائليٍّ  تاريٍخ  وجود   

ّ
أن راسات 

ّ
الد

يزيد  كليهما،  أو  األبوين  أحد  لدى 
احتمالّية إصابة األبناء بهذه املشكلة. 
أوضحت  العضوّية:  العوامل   •
يعانون  الذين  األطفال   

ّ
أن راسات 

ّ
الد

من فرط الحركة، لديهم اضطرابات 
األطفال  تفوق  ماغ 

ّ
الد تخطيط  في 

 
ّ

أن العلماء  بعض  وذكر  العادّيني، 
 دماغيٌّ 

ٌ
شاط الزائد هو تلف

ّ
سبب الن

 
ً

ة
ّ
أدل األبحاث  م 

ِّ
قد

ُ
ت لم  ولكن  بسيٌط، 

 على ذلك.
ً

فعلّية
غوط 

ّ
النفسّية: مثل الض العوامل   •

الطفل  لها  يتعّرض  التي  النفسّية 
األسرّية،  املشاكل  ومنها:  نّموه،  أثناء 

ربية الخاطئة. 
ّ

نشئة والت
ّ

وأنماط الت
التعّرض  مثل  البيئّية:  العوامل   •
سّية  إلى التسّمم، ورّدات الفعل التحسُّ
واملواد  األطعمة  أنواع  لبعض 

الصناعّية.
 كيفّية التعامل مع الّطفل كثير احلركة 
 من املمكن أن 

ٌ
ة

ّ
هناك أساليب عد

تساعد على تنظيم أداء الّطفل الذي 
شاط، من األمثلة 

ّ
الن يعاني من فرط 

عليها:
واأللعاب  األدوات  •اختيار 
لحالة  املناسبة  التعليمّية  والوسائل 

الّطفل. 
هادئٍة،  بيئٍة  في  الطالب  وضع   •
اإللهاء،  ومصادر  املثيرات  من  تخلو 
أو   ،

ٌ
كثيرة  

ٌ
ألوان فيها  يكون  فال 

، أو ألعاٌب، وما إلى ذلك.
ٌ

رسومات

كيف تتعامل مع 
الطفل كثري الحركة ؟
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مع  راسة 
ّ

للد صديٍق  اختيار   •
على  الّسهل  من  فأحيانًا  الّطفل؛ 
الطفل أن يؤّدي واجباته املدرسّية إن 

ساعده طفل من أقرانه في ذلك.
رات؛ 

ّ
املذك دفاتر  استخدام   •

عليه،  التي  املهاّم  الّطالب  ليعرف 
راسة، 

ّ
للد يحتاجه  الذي  والوقت 

مع  عب 
ّ
الل وقت  م 

ّ
ينظ أن  عليه   

ّ
وأن

الطفل  تذكير  ويجب  راسة، 
ّ

الد
حيث  الوقت؛  بمراقبة  باستمراٍر 
بفرط  املصابون  األطفال  يعاني 
بُمضيِّ  يشعرون  هم 

ّ
أن من  شاط 

ّ
الن

الوقت بسرعٍة.
فمن  باستراحٍة؛  املهّمات  كسر   •
ًا على الطفل الذي يعاني 

ّ
الّصعب جد

ساعاٍت  يجلس  أن  شاط 
ّ
الن فرط  من 

لذلك  املدرسّية،  الواجبات   
ّ

لَيُحل
بعد   

ً
فمثال  ،

ً
استراحة إعطاؤه  يجب 

ذ 
َ

ؤخ
ُ

راسة ت
ّ

 من الد
ً

 عشرين دقيقة
ّ

كل
عشر دقائق لالستراحة.

وترتيب  مًا، 
َّ

ُمنظ الطفل  إبقاء   •
يحصل  ى 

ّ
حت بسهولٍة؛  األشياء 

عليها، ومن أمثلة ذلك: وضع الكتاب 
العمل  وأوراق  به  الخاّصة  والكّراسة 
عند  نفسها  باآللّية  والعمل  معًا، 
عليه   

َ
يسُهل لكي  الّطفل؛  تدريس 

إنجاز واجباته.
الوسائل  استخدام  في  نويع 

ّ
الت  •

 
ّ

التعليمّية حسب عمر الّطفل، مثل: حل
أوراق العمل عن طريق الكمبيوتر، أو 
الكتب  لقراءة  اإلنترنت  استخدام 

 من الكتب الورقّية. 
ً
بدال

عم 
ّ

عزيز النفسّي، وتقديم الد
ّ

• الت
للخبرات  الّسماح  وعدم  للطفل، 
الّطفل  بإحباط  السّيئة  أو  السلبّية 
جعله  محاولة  بل  املدرسة،  تجاه 
واثقًا من نفسه، وتعزيز أدائه الجّيد 

باستمراٍر.
 

ً
مباشرة للّطفل  الجوائز  تقديم   •
منه،  ب 

َ
طل

ُ
ت التي  املهاّم  تأدية  بعد 

واجباته،  إلتمام  جلوسه  بعد   
ً
فمثال

الحديقة  إلى  هاب 
ّ
بالذ له  ُيسمح 

أثناء  لة 
َّ

املفض ه 
َ

عبت
ُ
ل ِعب 

َ
ل أو  عب، 

ّ
لل

االستراحة. 
ت 

ُّ
شاط وتشت

ّ
طرق عالج فرط الن

االنتباه 
م للعالج، 

َ
ستخد

ُ
ة ت

ّ
هناك طرق عد

خِدمت 
ُ

است لو  أكثر   
ً

فّعالة وتكون 
العالج  ليكون  معها  طريقة  من  أكثر 

، ومنها:
ً
ُمتكاِمال

هذا  يعتمد  السلوكّي:  العالج   -1
مختلفٍة  طرٍق  على  العالج  من  وع 

ّ
الن

لتعديل سلوك الّطفل وتحسني أدائه، 
ومن هذه الّطرق:

دون  ذلك  يتّم  الذاتّي:  التنظيم   -
ويشمل   ، خارجيٍّ عالجيٍّ  ٍل 

ُّ
تدخ

حيث  الذاتّية؛  واملتابعة  املالحظة 
في  نفسه  يضبط  أن  الّطفل  م 

َّ
ُيعل

بط 
ّ

م هذا الض ظروٍف معّينٍة، ثّم ُيعمَّ
شاِبهة، فينتبه لنفسه 

ُ
على املواقف امل

يتصّرف  عندما  أ 
َ
وُيكاف فاته،  وتصرُّ

ُيحّبها،  بمكافأٍة  جّيدٍة  بطريقٍة 
تحسني  في  االستمرار  على  ه 

ّ
وتحفز
األداء. 

- التعزيز الرمزّي: يعني استخداَم 
لوحٍة  وضع  مثل  معّينٍة،  مادّيٍة  رموٍز 
حيث  الجّيدة؛  األعمال  خانة  عليها 
عمٍل   

ّ
لكل  

ٌ
نجمة الخانة  في  لَصق 

ُ
ت

يجمعها  نجماٍت  عشر   
ّ

كل ومع  جّيٍد، 
يستطيع أن يطلب ما ُيريد، وقد أثبت 
فرط  عالج  في   

ً
فاعلّية األسلوب  هذا 

ت االنتباه.
ُّ

الحركة وتشت
-  االسترخاء: ُيدّرب الطفل على أن 
أشياء  ل  تخيُّ طريق  عن  نفسه  ئ 

ِّ
يهد

االسترخاء  ُيستعَمل  قد  أو  مريحة، 
لتهدئة  مثال؛  دليك 

ّ
بالت العضلّي 

األطفال. 
يتعاقد  حيث  السلوكّي:  عاقد 

ّ
الت  -

بعقٍد  الّطفل  مع  م 
ّ
املعل أو  األهل 

بنوده،  على  الّطرفان  فق 
ّ

يت مكتوٍب، 
وإيجابّيًا   

ً
عادال يكون  أن  ويجب 

الواجب  الّطفل  فيه  يؤّدي  وواضحًا، 
على  يحصل  وباملقابل  املطلوب، 

فق عليها في العقد.
َّ

ت
ُ
الهدّية امل

أن  تتضّمن  الّراجعة:  غذية 
ّ

الت   -
الذي  الّسلوك  نتائج  للطفل  شَرح 

ُ
ت

نفسه  الّطفل  يرى  أن  مثل  به،  يقوم 
تصّرف  كيف  ويرى  الفيديو،  في 
زاويٍة  من  الّسلوك  فهم  ليستطيع 
الّسيطرة  يحاول  الي 

ّ
وبالت أخرى، 

عليه.
عند  تنشأ  قد  النفسّي:  العالج   -2
راِهق مشكالت نفسّية أو 

ُ
الّطفل أو امل

االجتماعّية؛  عالقاته  في  مشكالت 
وُيساعد  شاط، 

ّ
الن فرط  بسبب 

تخّطي  على  الّطفل  النفسّي  العالج 
هذه املشكالت.

ز العالج 
ّ
غذية: يترك

ّ
3- العالج بالت

للطفل؛  الغذائّي  مط 
ّ
الن تغيير  على 

باأللوان  شَبعة 
ُ
امل املواّد  بمنع  وذلك 

الكيميائّية  هات 
ّ
نك

ُ
وامل الصناعّية 

واملواّد الحافظة، وتوجيه الطفل إلى 
الخضار،  من  املفيد  الطعام  تناول 
البيضاء،  حوم 

ّ
والل والفواكه، 

حل 
ّ
الن عسل  إلى   

ً
إضافة واألسماك، 

اليومّي؛  غذائه  في  دمجه  وضرورة 
لدوره في تخفيف هذا االضطراب.

األدوية   
ّ

عد
ُ

ت باألدوية:  العالج   -4
الدوائّية  العالجات  من  ئة 

ِّ
هد

ُ
امل

اضطراب  ملعالجة  انتشارًا  األوسع 
ن  تحسِّ فهي  الحركة؛  فرط 
لهذا  صاِحبة 

ُ
امل األساسّية  األعراض 

 
ّ

أن عيوبها  من  ولكن  االضطراب، 
كما  قصيٍر،  لوقٍت  يدوم  مفعولها 
بأضرار  الّطفل  ُيصاب  أن  يمكن 

جانبّيٍة جّراء استخدام هذه األدوية.

أطفالنا  تساعد  التى  الهامة  النصائح   بعض  إليك  سيدتى 
على التركيز واالستيعاب: 

1- االبتعاد عن األجهزة اإللكترونية 
كحل  التركيز  يتطلب  أمر  أي  بفعل  الطفل  يقوم  أن  قبل 
 من إغالق التلفاز، أو 

ً
، يجب التأكد أوال

ً
الواجبات املدرسية مثال

 الطفل يجلس بعيدًا عنه مسافة مناسبة، بحيث ال 
ّ

التأكد من أن
يؤثر على انتباهه وتركيزه، كما يجب إغالق جهاز الحاسوب أو 
نقله بعيدًا عنه، والتأكد من إيقاف تشغيل أّية أجهزة إلكترونية 

 إذا كان الطفل يمتلك واحدًا.
ً
أخرى كالهاتف الخلوي مثال
2- أهمية وقت استراحة 

يجب على الطفل أخذ فترات من االستراحة أثناء قيامه بأّي 
عشر  من  االستراحة  توقيت  ويصل  تركيز،  إلى  بحاجة  واجب 
إلى عشرين دقيقة تختلف باختالف عمره، بحيث يقوم الطفل 
ويعود  ويشرب،  ويتحّرك  ينهض،  ثّم  الوقت،  من  لفترة  بالعمل 
للعمل مّرة أخرى، مع االنتباه إلى عدم قيامه بأية أعمال كبيرة 

ما قضاء هذه الفترة في االسترخاء فقط
ّ
خالل االستراحة، إن

3- استخدام األلغاز
التركيز  ز 

ِّ
تعز أن  ُيمكن  التي  األلغاز  أنواع  من  العديد  يوجد   

الوقت  في  به  الخاصة  الحركية  املهارات  ن  وتحسِّ الطفل  لدى 
 األلغاز ليست دائمًا أشياء مادية ُيمكن 

ّ
ذاته، مع اإلشارة إلى أن

بالغرض،  تفي  التي  الذهنية  األلغاز  من  العديد  فهناك  ملسها؛ 
التحليل  قوة  ز 

ِّ
تعز التي  املنطقية  واأللغاز  الكلمات  ألعاب  مثل: 

واالستنتاج لدى الطفل، وتساعده على إيجاد اإلجابة الصحيحة 
 من عينيه ويديه.

ً
باالعتماد على عقله بدال

 4- القيام بمهمة واحدة 
واحدًا  شيئًا  الطفل  يفعل  أن  يعني  واحدة  بمهمة  القيام   

ّ
إن

الوقت  في  مهام  بعدة  القيام   
ّ

أن ورغم  معني،  واحد  وقت  في 
شير إلى 

ُ
 الدراسات ت

ّ
ذاته بالنسبة للبالغني أمٌر إيجابي، إال أن

لتعلم   
ً
فمثال األداء؛  من  ل 

ِّ
ويقل التركيز  ُيضعف  املهام  تعدد   

ّ
أن

الحروف  أغنية  ترديد  على  التركيز  يجب  األبجدية  الحروف 
آخر،  شيء  أي  فعل  دون  حرف  كل  إلى  النظر  مع  بالتزامن 
إلى  النظر  دون  مرة  كل  في  واحدة  مشكلة  حل  على  والتركيز 

جميع املشكالت معًا.

كيف نعلم 
الطفل الرتكيز


