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آآآآآه ه ه ه ،ثم آآآآه ه ه ه ثم آآآآه ه ه  ،ما السوء الذي اقرتفته يف 
حيايت، يك أعاقب هكذا ؟؟؟ وممن ؟؟؟ من أعز وأغىل وأحب الناس 

إىل قلبي !!! 
من إبني هادي الذي مل يبلغ بعد السبع سنوات .

إنه يوتّرين ويفقدين أعصايب مّم يضطرين لتأنيبه ومعاقبته أحيانا 
كثرية بقسوة . ولكن دون جدوى ...
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اليوم تلقيت رسالة إنذار من املدرسة ،تبلغني أنها قد تضطر إىل 
فصل هادي بشكل نهايئ من املدرسة ،فالوضع يزداد سوءا،ً 

واإلنذارات املتكررة مل تعط أية نتيجة، فهو يجد صعوبة يف الجلوس 
ألكرث من بضع دقائق معدودة  يف الصف دون حراك ، يرثثر مع 

رفاقه غري آبه بتعليامت املعلمة ،كام أنه يترصف عىل هواه فتارة 
يرقص وتارة يغني وأحيانا يتجول يف أرجاء الصف دون إستئذان 

املعلمة.

 أنا أود 
حقا الجلوس واإلصغاء إىل املعلمة 

لكن يش ء ما ,يدفعني للعكس متاما. 
األمر خارج إراديت 
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إعتقدت أن املدرسة قد تساهم يف تعديل سلوكه ،وجعله طفال 
مهذباً ، هادئاً، محرتماً، مطيعاً ...إذ أنه طفل فوضوي ،غري مرتب 

،يرمي بألعابه وثيابه يف كل أنحاء املنزل وال يجبد الجلوس و الرتكيز 
عىل التلفاز أو عىل لعبة محددة.

واعتقدت أن االختالط ،واللعب مع أطفال من عمره يساهامن يف 
الحد من االندفاعية والعدوانية التي متنعه من اللعب مع أوالد الحي 

والجريان واالقارب األكرب منه سناً . إاّل أن أصدقاء املدرسة مثل 
أطفال الحي راحوا يتذمرون منه ويرفضون اللعب معه ألنه ال يحرتم 

قواعد اللعبة وال ينتظر دوره كام أنه يحدث ضجة وضوضاء أثناء اللعب 
االمر الذي يستدعي تدخل الناظر فيمنع هادي وزمالءه من اللعب ما 

يثري غضب األوالد اآلخرين .  

أنا حزين 
جدا ,فأصدقايئ يرفضون اللعب 

معي ويعتقدون أين أتقصد أذيتهم ... 
أنا أود اإلستمتاع باللعب معهم 

,ومتضية أوقاتا ممتعة  
فقط  ال غري ...
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زوجي يظن أننا قد أفرطنا يف تدليله فال يشء يردعه، يقوم مبا يحلو 
له يف أي وقت ويف أي مكان ... يقاطع أحاديث الراشدين ويلّح كثريا 

للحصول عىل ما يريد وما إن يحظى به حتى يهمله وينتقل إىل آخر.

والداي 
يتشاجران كثريا بسببي 

,أنا طفل يسء ,ال يجيد حتى 
اللعب ...
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هو طفل ذيك ،محّب ،ذو طاقة خارقة ... ال يشعر بالتعب أبداً ، رغم 
أنه ال ينام سوى ساعات معدودة وال يتناول وجباته الغذائية كاملة 

،إذ رسعان ما يجد ما يلفت إنتباهه  . لقد الحظُت أنه ال ينجز شيئا 
كامالً ، فهو رسيع التشتت ... أظن أنه بحاجة لبعض املهدئات الخاصة 

باألطفال ،سأتوجه إىل الصيدلية املجاورة وأشرتي بعضاً منها عله 
يهدأ قليال ويركز... فيمكنه متابعة السنة الدراسية ،ولعيل أشعر 

بالراحة .إذ أيّن تعبت من مراقبته واإلعتناء واللحاق به ... أود أن أحظى 
ببعض الوقت ألهتم بنفيس أو ألقوم بزيارة ما ، فمؤخراً أتفادى 

زيارة األصدقاء واألقارب يك ال أسمع تعليقاتهم الجارحة عن هادي.
لكني فوجئت بردة فعل الصيديل الذي رفض إعطايئ أي نوع من 

املهدئات وطلب مني مراجعة اإلختصاصيّة اإلجتامعية املتواجدة يف 
مستوصف البلدة. 
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يف اليوم التايل ،توّجهت مرسعة مع هادي إىل املستوصف حيث 
قابلت اإلختصاصيّة اإلجتامعية التي رحبت يب واستقبلت هادي 

بإحرتام  وهدوء . استمعت إىل شكواي وبدت مهتمة جداً إذ عمدت 
إىل تقديم الدعم النفس-إجتامعي  وإعطايئ بعد اإلرشادات الخاصة 
بحال هادي واملفضل اتباعها ثم حددت يل موعدا مع اإلختصاصيّة 

النفسية التي أوضحت يل بدورها أن هادي يعاين من اضطراب 
النشاط املفرط ونقص الرتكيز ،غري أن املتابعة اإلجتامعية –النفسية  

متكنه من متابعة دراسته يف املدرسة مع أصدقائه.
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تعريف :
إن اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط هو أحد االضطرابات السلوكية 
التي تصيب االطفال و تظهرعوارضه قبل سّن الّثانية عشرة ،وتدوم ألكثر 

من ستة أشهر في أماكن متعددة )منزل ،مدرسة ، ...( .ويؤثر بشكل مباشر 
في الحياة اإلجتماعية والشخصية واألكاديمية للطفل .

االعراض الشائعة :
اإلفراط الحركي:

• االنتقال من نشاط إلى آخر دون أتمام ما يبدأ به
• االفراط في الركض ،وصعوبة في الجلوس في مكان واحد

عدم اإلنتباه:
• صعوبة التركيز أو االنتباه أو سهولة االلتهاء عن العمل ،اللعب

• قلة النظام والترتيب . 

اإلندفاع:
• االفراط في الكالم والتململ .

• عدم القدرة على انتظار دوره في اللعب أو التكلم مع االخرين 
• االندفاعية المفرطة : قد يفعل أشياء فجأة من دون التفكير بالعواقب  

هذه األعراض تكون متطرفة جدًا إلى حد أنها تؤثر على حياة الطفل 
بطرق مختلفة :

• في المنزل ،يواجه الوالدان صعوبة في تهذيبه ،ويغضبان من سلوكه 
المتهور ومن عدم إصغائه الرشاداتهم .

• في المدرسة ،يكون أداؤه ضعيفًا ويزعج المعلم النه ال يستطيع أن يبقى 
هادئا ويقاطع الصّف بشكل متكرر .علما أنه ال يعاني من أي  تأخر ذهني 

في االغلب  .
• في اللعب ،يغضب رفاقه ألنه ال ينتظر دوره وال يحترم قواعد اللعبة كما 

أنه يثير ضوضاء وفوضى .   
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الحلول :
إستشارة طبيب االطفال ،والتأكد من عدم وجود أسباب عضوية .

إستشارة اإلختصاصي االجتماعي المتواجد في مراكز الرعاية االولية ، واّتباع 
االرشادات أو التوصيات الموصى بها  .

 وقد يقوم اإلختصاصي اإلجتماعي بتحويل الطفل إلى الّطبيب الّنفسي 
واللجوء إلى االدوية عند الحاجة .)في بعض الحاالت ( 

الّتوصيات :
• عدم معاقبة الطفل أو توبيخه أو ضربه عندما يسيء التصّرف إنما اعتماد 

طريقة الوقت المستقطع أو تجاهل التصرفات السيئة .
• مدح ومكافأة الطفل عندما يحسن التصّرف .

• الطلب من الطفل القيام بأمر واحد وليس أكثر في الوقت نفسه .
• اعطاء لعبة واحدة للطفل في الوقت نفسه وعندما ينتهي منها ،نعطيه 

أخرى .
• تحديد ما نريد من الطفل القيام به،فال نقول : كن ولدًا لطيفا مع 

االصدقاء، بل إحترم دورك في اللعب مع االطفال . 
• اإلنتباه عند اصطحابه إلى االماكن المكتظة مثل المخازن أو األسواق 

• تحفيذ الطفل على ممارسة الّرياضة والّنشاط الجسدي بشكل دوري ،ما 
يساهم في تصريف الطاقة الفائضة عند الطفل .

• تحديد جدول زمني لألنشطة الروتينية التي ينبغي إنجازها من قبل 
الطفل وااللتزام بالتطبيق .

• إعالم المدرسة بحالة اضطراب السلوك وكيفية التعامل مع الطفل في 
الصف .

هل تعرف/ تعرفين ؟
 إن االطفال الذين يعانون من اضطراب الّنشاط المفرط ونقص الّتركيز 

يصّنفون من قبل المجتمع كأوالد سيئين وغير مسؤولين ويعانون في 
أغلب االحيان من الصعوبات التعلمية ،وال يتم تشخيصهم أو معالجتهم 

مبكرًا .كما أن بعض االطفال يستمرون في مواجهة مشكالت في التكيف، 
االمر الذي ينتج عندهم مشكالت سلوكية في المراهقة .
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