
يت�شم  الدماغ  يف  ا�شطراب  هو  االنتباه  ونق�ص  احلركة  فرط 
ت�شخي�ص  يتم  الن�شاط.  فرط  و/اأو  االنتباه،  ونق�ص  باالندفاع، 
خ�شائ�ص  تتجلى  الدرا�شة.  �شن  يف  االأطفال  عند  عادة  احلالة 
ينتظر  ال  املثال،  �شبيل  على  معينة؛  بت�شرفات  اال�شطراب،  هذا 
الفرد امل�شاب دوره يف الكالم عند التواجد يف جمموعات، وي�شرع 
باالإجابة حتى قبل طرح ال�شوؤال بالكامل، ويتدخل يف اأحاديث 
ت�شرفات  اأن  كما  االندفاع.  يظهر  مما  باإفراط،  ويتكلم  الغري، 
اأخرى تظهر عدم االنتباه وفرط الن�شاط؛ كال�شعور بامللل خالل 
القيام مبهام ب�شيطة، و�شعوبة التحكم بالذات للرتكيز على املهام 
واإ�شدار  طويل،  لوقت  اجللو�ص  بو�شعية  البقاء  ويف  عام،  ب�شكل 
تتواجد  ما  وعادًة  م�شتمر.  ب�شكل  والتحرك  والتململ،  ال�شجة، 
حدًة  ت�شتد  ولكنها  االأطفال،  يف  وال�شلوكيات  اخل�شائ�ص  هذه 
وتزداد كثريًا يف االأوالد امل�شابني با�شطراب فرط احلركة ونق�ص 
االنتباه، بحيث توؤثر �شلبًا على حياتهم االجتماعية والدرا�شية.

عوامل الخطورة 

ال نزال جنهل االأ�شباب الدقيقة ال�شطراب فرط احلركة ونق�ص 
االنتباه، فهو ا�شطراب معقد ومتعدد العوامل. وت�شري الدرا�شات 
اإىل اأن الت�شوهات يف بنية بع�ص املناطق الدماغية وعوامل اأخرى 
كالوزن املنخف�ص عند الوالدة، اأو تعر�ص االأم للتدخني والتوتر 
اأحد  وفقدان  الطفولة  خالل  لل�شدمات  والتعر�ص  احلمل  خالل 
بع�ص  واإن  كما  به.  االإ�شابة  اإىل  توؤدي  قد  كليهما،  اأو  الوالدين 
باإفراز  املرتبطة  اجلينات  اأن  اأظهرت  قد  اجلينية  الدرا�شات 
الدماغ  خاليا  بني  الر�شائل  ينقل  الدماغ  يف  )مركب  الدوبامني 
اأعرا�شه.  وحدة  اال�شطراب  حدوث  على  توؤثر  قد  املختلفة( 
مرات  بثالث  تفوق  مبعدالت  البنني  يف  اال�شطراب  يحدث 
نظرياتها عند البنات، مع العلم اأن ذلك قد يعود بب�شاطة ل�شعف 

الت�شخي�ص عند الفتيات.

التشخيص والعالج

وهو  االنتباه،  ونق�ص  احلركة  فرط  ا�شطراب  ت�شخي�ص  ي�شعب 
وتقارير  االأهل،  ميالأها  مرجعية  وقوائم  ا�شتبيانات  عرب  يتم 
طبية  حتاليل  اإجراء  ويتم  كما  الولد.  ومراقبة  املدر�شني،  من 
ال�شتبعاد وجود اأمرا�ص اأخرى قد تكون العامل امل�شبب للم�شاكل 
اال�شطراب  هذا  من  اأنواع  ثالثة  حتديد  مت  لقد  ال�شلوكية. 
على  الغالب  يف  ي�شتمل  نوع  الت�شخي�ص:  معايري  اأحدث  بح�شب 
اأعرا�ص  على  الغالب  يف  ي�شتمل  ونوع  االنتباه،  نق�ص  اأعرا�ص 
مع  االنتباه  نق�ص  فيه  ميتزج  ونوع  واالندفاع،  الن�شاط  فرط 
االأكرث  الت�شخي�شية  الربوتوكوالت  وت�شتخدم  الن�شاط.  فرط 
�شيوًعا القائمة املرجعية املدرجة اأدناه، وب�شكل عام يلزم وجود 
نوع  لت�شخي�ص  االأوىل  املجموعة  من  االأقل  على  اأعرا�ص  �شتة 
نق�ص االنتباه، و �شتة اأعرا�ص على االأقل من املجموعة الثانية 

لت�شخي�ص النوع الثاين )فرط الن�شاط واالندفاع(.

االأعرا�ص.  تختلف طرق معاجلة هذا اال�شطراب بح�شب حدة 
للمدر�شة  الذهاب  ب�شن  لالأطفال  ال�شلوكي  بالعالج  ُيكتفى  حيث 
كما  احلدة.  متو�شطة  اإىل  خفيفة  اأعرا�ص  من  يعانون  والذين 
يتم تدريب االأهل، فعلى االأهل واملدر�شني ا�شتخدام نظام مكافاأة 
الت�شرفات احل�شنة، وجتاهل الت�شرفات الغري مالئمة )كالتحرك 
ب�شكل م�شتمر(، وو�شع قواعد �شارمة ملنع الت�شرفات غري املقبولة 
اأما يف حال كانت االأعرا�ص �شديدة  املثال.  �شبيل  كال�شرب على 
اأو معّندة على العالج النف�شي، فت�شتخدم االأدوية، حيث تتح�شن 
االأعرا�ص على نحٍو بارز على املدى الق�شري، اأما على املدى الطويل 
اأن العالج باالأدوية  )ثالث �شنوات واأكرث(، فلم تثبت الدرا�شات 

يعلو فائدًة عن العالج ال�شلوكي. 

اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه
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عدم االنتباه
استمرار ستة )أو أكثر( من أعراض عدم االنتباه التالية لمدة  ستة أشهر على األقل إلى درجة سوء التكيف وعدم التوافق 

مع المستوى التطوري:

 غالبًا ما يخفق في إعارة االنتباه للتفاصيل أو يرتكب أخطاء طيش في الواجبات أو في النشاطات  األخرى. «
 لديه غالبًا صعوبة في المحافظة على االنتباه في أداء العمل أو في ممارسة األنشطة .  «
غالبًا ما يبدو غير مصغ عند توجيه الحديث إليه .  «
ليس  «  ( العملية  الواجبات  أو  اليومية  الروتينية  األعمال  أو  المدرسي  الواجب  إنهاء  في  ويخفق  التعليمات  يتبع  ال  غالبًا 

لسبب سلوك معارض أو إخفاق في فهم التعليمات(. 
غالبًا ما يكون لديه صعوبة في تنظيم المهام واألنشطة. «
غالبًا ما يتجنب أو يرفض االنخراط في مهام تتطلب منه جهدا عقليًا )كالعمل المدرسي أو الواجبات في المنزل(. «
غالبًا ما يصغ أغراضًا ضرورية لممارسة مهامه وأنشطته )كاأللعاب أو األقالم أو الكتب  أو األدوات(. «
غالبًا ما يسهل تشتيت انتباهه بمنبه  خارجي .  «
كثير النسيان في حياته اليومية. «

فرط النشاط واالندفاع
استمرار ستة )أو أكثر( من أعراض عدم االنتباه التالية لمدة  ستة أشهر على األقل إلى درجة سوء التكيف وعدم التوافق 

مع المستوى التطوري:

غالبًا ما  يبدي حركات تململ في اليدين أو القدمين أو يتلوى في مقعده. «
غالبًا ما يغادر مقعده في الصف أو في حاالت أخرى ينتظر فيها منه أن يالزم مقعده. «
غالبًا ما ينتقل من مكان إلى آخر أو يقوم بالتسلق في مواقف غير مناسب )قد يقتصر األمر عند  المراهقين أو الراشدين  «

على إحساس بعدم الصبر واالنزعاج(.
غالبًا ما يكون لديه مصاعب في اللعب أو االنخراط بهدوء ضمن نشاطات ترفيهة.  «
غالبًا ما يكون دائم النشاط أو يتصرف كما لو أنه »مدفوع بمحرك« )على نابض( . «
غالبًا ما ينطبق بأجوبة قبل اكتمال األسئلة. «
غالبًا ما يجد صعوبة في انتظار دوره.  «
غالبًا ما يقاطع اآلخرين أو يقدم نفسه في شؤونهم )مثال  في أحاديثم أو ألعابهم(. «

اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه في العالم 
العربي

يوجد يف منطقة اخلليج العربي عدد من اأعلى معدالت االنت�شار 
ونق�ص  احلركة  فرط  با�شطراب  االإ�شابة  ن�شبة  ترتاوح  ملر�ص 
االنتباه يف العامل العربي من ١١.٦٪ يف اململكة العربية ال�شعودية 
باالعتماد  االنت�شار  ن�شب  حتديد  مت  وقد  اليمن.  يف   ٪  ١.٣ اإىل 
ونذكر  خمتلفة  عربية  دول  يف  كربى  اإح�شائية  عينات  على 

منها على �شبيل املثال العراق )١٠.٥ ٪( وقطر )٨.٣ ٪( وعمان 
)٧.٨٪( وم�شر )٦.٥ ٪( واالأردن )٦.٢٤٪( واالإمارات العربية 
ا  املتحدة )٤.١٪( ولبنان   )١.٧٪(. وقد وجدت الدرا�شات اأي�شً
العرب  ال�شكان  لدى  االنتباه  ونق�ص  احلركة  فرط  ا�شطراب  اأن 
قد يرتبط بنق�ص فيتامني )د( واإ�شابات الدماغ و/اأو البدانة. 
كما ويقرتح بع�ص االأطباء اأن ال�شلوك الذي يندرج �شمن اأعرا�ص 
ا�شطراب فرط احلركة ونق�ص االنتباه عامليًا قد ال يعترب كذلك 

يف العامل العربي مما قد يوؤدي اإىل �شوء ت�شخي�ص اال�شطراب. 
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