
 

  

 النشرة الثانية



 

 

 ( ADHDأسبوع التوعية باضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه ) 

 
  

 

 من ،والتقليل ضااطرا اال أعراض في التحكم خاللها من يمكن جيةالعال الطرق ولكن الحالة، يزيل شااا  عالج هناك ليس
 ومنها: وحدتها آثارها

 . السلوكي العالج 
 . لغذائيا لعالجا 
 . الرياضي لعالجا 
 . لتربويةا لبرامجا 
 . ( األسري العالج ) األسري اإلرشاد برامج 

 
 

  تدريجي بشكل وذلك سلوكه، لتعديل الصبر على ويغريه يحبه بشيء الطفل نظر لفت على باألساس السلوكي العالج يعتمد
  أمران: التعديل في االستراتيجية هذه لنجاح يشترط لكن

 

 . معه للعنف ال ثم ال ثم فال درجة، أقصى إلى هواحتمال عليه الصبر
ره أمامه توضع وأن )الجائزة(، بالحافز الطفل يعلم أن يجب  تمكنه فور الجائزة يعطى وأن نسي، كلما لتذك ِّ
 . األداء في رتقصي أي منه يقبل وال العمل أداء من

 المنشاااورة العربية األبحاث بأحد واردة كانت والتي الطفل سااالوك تعديل في نتبعها أن يمكن التي األسااااليب بعض يلي فيما
 فعاليتها: ثبتتأ والتي اإلنترنت على

 . المادي وكذلك المناسب، للسلوك اللفظي اإليجابي التدعيم -1

 والمكافأة. التدعيم مع مجزأة مراحل على باإلنجاز واالهتمام المطلوبة، والواجبات واألعمال، المهام، جدولة -1

 .معينة جوائز ويقابلها معينة، بسلوكيات قيامه أساس على الطفل مع واضح اتفاق عقد بذلك ويعني العقود: -1

ا يوميًّا جدوالاً المعلم أو األ  يضاااع أن به ويعني النقطة: نظام  في ويوضاااع يوم، كل أمام صاااغيرة مربعة خانات إلى مقساااما
 مشااااركته أو هادئ بشاااكل جلوساااه أو لعمله إكماله ساااواء بناإل به يقوم إيجابي عمل كل عن نقطة أو إشاااارة المربعات هذه

 فإنه الطفل مع عليه متفق معين عدد إلى وصلت فإذا األسبوع، نهاية في النقاط له تحتسب ثم مشاكل، بال اللعب في ألقرانه
  رمزية. مكافأة ذلك على يكافأ

 :القهري السلوك من الوقاية كيفية النشاط بفرط المصحوب االنتباه نقص باضطراب المصاب الطفل تعليم  -1

 اإلشباع: تأجيل الطفل علم
 إحسبببا ببب  مع المكافأة انتظار على قادرا الطفل يصبببب  أن هو ذلك من والهدف اإلشبببباع تأجيل الطفل تعليم يجب
  .والغضب التوتر من قدر بأقل

   يلي: ما طريق عن اإلشباع تأجيل األطفال تعليم ويمكن

 أوالاً

اً  ثانيا

 النشرة الثانية



 

 

 ( ADHDأسبوع التوعية باضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه ) 

  اللعب  -                                      التخيل -
   . المشكالت حل  لوك الطفل علم - 1
  .  لوك  تعديل إطار في فردى بشكل طفل كل وميول اهتمامات مراعاة - 1

 األنشبببببطة ومن  بببببلوك  تعديل إطار في فردى بشبببببكل طفل كل وميول اهتمامات النشببببباطات اختيار في يراعى أن يجب
 : لذلك المقترحة
   . التلوينو لر ما 
  . الصلصالب للعبا 
  . لمو يقيةا ألدواتا 
 . لبنات(ل)العرائسب للعبا 
  . لمنزليا لتنظيفا 
 . التركيبو لفكا لعابأ 
 . لجماعيةا لمسرحياتا عدادإ 
 . لطفلل لعقليةا لقدراتا حدىت 
 . ألقرانا عم لمنافسةا 
 . لحفلا ستلزماتم إعدادو لمكانل لتنظيما يف المشاركةو فلح نظيمت 
 . ردىف ياضير شاطن مار ةم 

 


