
 

  



 

 

 ( ADHDأسبوع التوعية باضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه ) 

 
  

 
 العقلية،تعرف اضطرابات أو صعوبات االنتباه مع فرط النشاط وفقا للدليل التشخيصي اإلحصائي لالضطرابات 

 بأنها:

البعض ، يوجد لدى االندفاعيةوفرط النشاط  معئم لعجز أو صعوبة يف االنتباه "نمط دا
عاديين من األقران من ، ويكون أكثر  لدى األفراد ال ما يالحظ  حدة، ع تكرارا، وتواتًرا، و

  ".وعادة ما يظهر يف سن مبكرة قبل السابعة من العمر  نفس مستوى النمو
 تعبر عن نفسها من خالل: مجموعة أعراضوهذه االضطرابات تشكل 

 . العجز عن تركيز االنتباه ومواصلته وتنظيمه
 االستجابات االندفاعية.العجز عن كف 

طوي اضططططرابات أو صطططعوبات االنتباه ص خصطططائ  سطططلوكية نوت
 حقيقية تشمل املجاالت النوعية الثالثة التالية:

 سعة االنتباه.
 (أي االندفاعية.)ضعف الضبط أو التحكم يف السلوك 

  اإلفراط يف النشاط.
 
 

 
 

 يلي: ما العصبية األسباب وتشمل

 القشرة يف اختالل إلى يرجع زائد بنشاط املصحوبة االنتباه اضطرابات ن( أ١٩٩٩) سيرجينت يرى املخ: تلف
 العضططوي املخ بتلف املتعلقة سططباباأل أبرز تحديد ويمكن باإلثارة، الشططعور عن املسططلولة باملخ للحائيةا

 يلي:  فيما االنتباه تشتتب املحتملة صابةاإل لىإ ديتؤ قد والتي
                   العصبية الناقالت                         املخ  وظائف يف خلل
 البيوكيمائية االضطرابات                           العقلي النمو ضعف
 
 

 العصبية األسباب

 الوراثية األسباب



 

 

 ( ADHDأسبوع التوعية باضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه ) 

 

 :  يلي فيما الوراثية يجاز األسبابإ ويمكن

 : الحمل فترة لىإ ترجع سبابأ
 تسطططب  التي املواد وتعاطي الروحية املشطططروبات تناول يف فراطاإل وكذلك،  تدخن التي الحامل املرأة 
 . سامة بيلية مللوثات الحوامل النساء وتعرض الحمل فترة ثناءأ دماناإل

 :  يلي ما وتشمل: الوالدة أثناء تحدث بسباأ
 (. األكسجين نق  أو متعسرة والدة) الوالدة يف مشاكل -   الوالدة أثناء الجنين مخ إصابة الحوادث:
 .  الوالدة عند الطفل حجم صغر أو الوالدة تأخر
 :  يلي ما وتشمل: الوالدة بعد ما فترة لىإ ترجع سبابأ

 الحوادث:
 رأسططه ارتطام أو حادث نتيجة املخ يف بارتجاج املبكرة طفولته سططنوات وفى امليالد بعد الطفل إصططابة 

 . مرتفعة أماكن من رأسه ص وقوعه أو صلبة بأشياء

  املعدية: األمراض
 األملانية الحصبي أو القرمزية الحمى أو الشوكية كالحمى فيروسية أو ميكروبية عدوى ألي الطفل تعرض
 . املخ يف العصبية املراكز إصابة إلى يؤدى هذا كل

 : بالتوكسينات التسمم
 إلى النهاية يف يؤدى مما للمخ الوظيفي األداء تفسططد عديدة توكسططينات أن الدراسططات من عديد سططجلت
 . زائد نشاطالو االنتباه عجز اضطراب

 الغذاء:
 .الصناعي  الطعم مكسبات بينها من الزائد النشاط إلى الغذاء أنواع لبعض الطفل حساسية تؤدى

 

 

 : يلي ما البيلية األسباب وتشمل الزائد، النشاط سلوك مستوى من تخفض أو تشجع قد البيلية الظروف نإ

  متعلم سلوك النشاط فرط  -                        املدرسة  -                 التلوث -
 
 

 

 

 البيلية العوامل

 والنفسية االجتماعية العوامل
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 باإلحباط الدائم فالشططعور القهري السططلوك تشططكيل يف هاما دورا والنفسططية االجتماعية العوامل تلع 
صل والتهديد معلقا نتيجة شعور وفقدان بالحرمان، املتوا . قهري سلوكي نمط إلى بالفرد ين. تؤداباألم ال
 :  يلي ما والنفسية االجتماعية العوامل وتشمل

  املدرسة دخول خبرة           األسرة داخل االستقرار عدم      الدية الو املعاملة أسالي 
 
 

 

  يستطيع أن يظل ساكنا أو هادئا. ال 

  يستطيع مسايرة أو مطاوعة ما هو مفروض من حدود أو محاذير أو قيود.ال 

 رين. خفرض مطال  زائدة ص اآلي 

 مشكالت يف النوم.  ديهل 

 بدي عدوانا ال مبرر له.ي 

 كثير الكالم.  

 تململ بعصبية وبشكل مستمر. ي 

 التركيز.  لىإفتقر ي 

 نخفاض مستوي التحصيل الدراسي.ا 

 لتحية.ا تبادلو لسالما ثلم الجتماعية،ا ملهاراتا لىإ الفتقارا 
 بيعةط دركوني نهمأل ناسطط كبرهي نم عم داقاتهصطط نيتكوو قرانهأ عم داقاتصطط كوينت يف شططلهف 

 املرضي. سلوكه
  يعنيه.ال يماف فسهن قحامإ 
 آلخرين.ا عم لتعاطفا دمع 

 

 


