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نقص االنتباه وفرط الحركة عند األطفال
ٌعتبر اعتالل أو اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة (Attention deficit hyperactivity disorder-
)ADHDمن األمراض التً تظهر فً مرحلة الطفولة المبكرة وٌمكن أن تستمر إلى مرحلة البلوغٌ .تمٌز هذا االعتالل
بسلب قدرة األطفال على التركٌز واالنتباهٌ .تمٌز األطفال الذٌن ٌعانون من هذا المرض بسهولة تشتت االنتباه نتٌجة ألي
إثارة خارجٌة ،باإلضافة إلى العصبٌة وهذا ٌصعب علٌهم إنجاز المهمات سواء كانت االستماع إلى المعلم أو االنتهاء من
عمل روتٌنًٌ .قدر المعهد الوطنً للصحة العقلٌة أن  %3إلى  %5من األطفال ٌعانون من مرض نقص االنتباه وفرط
الحركة ،وٌعتقد الخبراء أن الرقم قد ٌصل إلى .%01

تنقسم مشكلة فرط الحركة مع قلة التركيز إلى ثالثة أنواع:
 -0النوع األول وٌظهر فٌه قلة التركٌز وفرط الحركة معا.
 -2النوع الثانً وٌغلب علٌه قلة التركٌز.
 -3النوع األخٌر وٌغلب علٌه فرط الحركة واالندفاع.

مآل المرض:
ٌتحسن بعض هؤالء األطفال تدرٌجٌا ودون الحاجة للعالج ،بٌنما تستمر المشكلة عند غالبٌة األطفال لفترة طوٌلة،
وبعضهم ( تقرٌبا  ) %31تستمر المشكلة لدٌهم طوال العمر.

عوامل تزيد من احتمالية إصابة الطفل بمرض نقص االنتباه وفرط الحركة:
ٌحدث هذا المرض نتٌجة مجموعة عوامل وراثٌة وأخرى طبٌة؛ أما الوراثٌة فوُ جد أن لألطفال المصابٌن أقارب مصابون
بصعوبات التعلم وزٌادة فً االضطرابات الوجدانٌة ،ووُ جد بٌن أقاربهم أشخاص مدمنون أو مصابون باضطراب
الشخصٌة المعادٌة للمجتمع .أما األسباب الطبٌة فتتلخص بالتالً:
• ضعف صحة األم ( كأن تكون األم صغٌرة السن ،أو كانت مدخنة أو مدمنة خالل الحمل(.
• حدوث مضاعفات أثناء الوالدة (والدة طوٌلة متعسرة أو نقص األكسجٌن( .
•تأخر الوالدة أو صغر حجم الطفل عند الوالدة.
• سوء (قلة) التغذٌة خالل الشهور األولى من عمر الطفل.
• بعض األمراض الوراثٌة مثل تكسر الدم.
•إصابات الدماغ (حوادث أو التهاب).

التؤثير الثانوي لمرض نقص االنتباه وفرط الحركة:
ٌتعرض المصابون بنقص التركٌز وفرط الحركة لبعض اآلثار الجانبٌة والمشكالت المختلفة منها:
• قلة الثقة بالنفس
• الفشل الدراسً
• حوادث السٌارات
• تغٌٌر مكان اإلقامة الدائم
• الظهور بالمحكمة لبعض المشكالت السلوكٌة أو الحوادث المرورٌة

• محاولة االنتحار
• ٌكون المراهقون أكثر عرضة لإلدمان وخاصة إذا كان لدٌهم سلوك عدائً للمجتمع.

التشخيص:
لٌس هنالك اختبار واحد لتشخٌص اضطراب نقص االنتباه و فرط الحركة مما ٌصعب عملٌة تشخٌص هذا االضطراب .وٌعد جمع
اكبر قدر من المعلومات التً تتعلق بالطفل المصاب أفضل الطرق لتشخٌص هذا االضطراب بدقه ولنفً احتمال اإلصابة
باضطرابات أخرى كثٌرة قد تصٌب األطفال فً مرحلة الطفولة.
وٌتم تشخٌص اإلصابة بالمرض إذا استمرت األعراض التالٌة ألكثر من ستة شهور:

 -1قلة التركٌز :من أهم األعراض التً تمٌز المرض ،وهً عدم القدرة على االنتباه للتفاصٌل الدقٌقة أو تكرر
األخطاء فً الواجبات المدرسٌة ،أو فً األعمال المطلوبة من الطفل .باإلضافة إلى صعوبة استمرار التركٌز
على العمل أو النشاط مثل اللعب ،وصعوبة متابعة التعلٌم ،وصعوبة الفهم وتنظٌم أمور الطفل ،وتجنب االنخراط
فً أنشطة تتطلب جهدا ذهنٌا مستمرا كالدراسة مثال ،وتكرار فقدان أشٌاء الطفل الخاصة ،والنسٌان و االنعزال.
 -2فرط النشاط :حركة دائمة بالٌد أو القدم (إحساس بالتوتر لدى المراهقٌن) ،عدم القدرة على الجلوس عندما ٌكون
ذلك إلزامٌا أو مطلوبا ،الحركة الدائمة أو تسلق األشٌاء فً األوقات أو األماكن غٌر المالئمة ،عدم القدرة على
انتظار الدور فً األلعاب أو المجموعات ،عدم القدرة على إكمال النشاط واالنتقال من نشاط آلخر.
االندفاع والحماس :وتتلخص بالكالم الزائد ،ومقاطعة اآلخرٌن أو التدخل فً العاب األطفال اآلخرٌن ،واالنخرراط فرً العراب حركٌرة
خطٌرررررررررررررررررررررة دون تقرررررررررررررررررررردٌر للعواقررررررررررررررررررررب ( مثررررررررررررررررررررل الجررررررررررررررررررررري فررررررررررررررررررررً الشررررررررررررررررررررارع دون انتبرررررررررررررررررررراه).
و ٌعتمد التشخٌص أٌضا على ظهور هذه األعراض قبل سن السابعة وفً مكانٌن أو أكثر مثال فً البٌت والمدرسة .غالبا ٌكون هناك
تأثٌر واضح على الشخص المصاب من الناحٌة االج تماعٌة أو األكادٌمٌرة والوظٌفٌرة ،وحٌرث أنره ال ٌوجرد فحرص محردد للكشرف عرن
المررررررررررررررض فتعتبرررررررررررررر األعرررررررررررررراض والتغٌررررررررررررررات فرررررررررررررً السرررررررررررررلوك هرررررررررررررً المعٌرررررررررررررار الوحٌرررررررررررررد للتشرررررررررررررخٌص.
فان تشخٌص اإلصابة بهذا االضطراب لدى األطفال الصغار ٌنبغً أن ٌتم من قبرل اختصاصرً فرً الموضرع ،مثرل اختصاصرً علرم
النفس أو طبٌب نفس أو اختصاصً تطور الطفل.

العــــــــــــالج:
ٌمكن عالج هذا المرض بطرق مختلفة من خالل معالجة األعراض وتحسٌن سلوك األطفال فً البٌت والمدرسة ومع
األصدقاء وٌجب تثقٌف الوالدٌن وتعرٌفهما بطبٌعة المرض والعالج حٌث أن الشفاء التام غٌر ممكن ،ولكن ٌمكن السٌطرة
على المرض ومنع األعراض والحد من تطورها.
قد ٌكون عالج مرض نقص االنتباه وفرط الحركة بإحدى الطرق التالٌة:
 -0عمل برنامج ٌخدم حاجات الطفل فً المدرسة ضمن قدراته أو إدخاله مدرسة تحوي فصوال للتعلٌم الخاص؛ ٌقوم فٌها
المعلمون بإجراء تغٌٌرات فً الفصول الدراسٌة تحسن أداء األطفال مثال أن ٌكتب المعلم مفكرة بالواجبات الٌومٌة
المطلوبة من الطفل والتً تحل مشكلة النسٌان ،أو منح الطفل وقت إضافً إلنهاء العمل المدرسًٌ .جب على اآلباء العمل
مع المعلمٌن والمدرسة إلنشاء "الخطة المدرسٌة" التً هً حق ألطفالهم .مع ضرورة األخذ بعٌن االعتبار أن خطة
المدرسة قد تحتاج إلى تغٌٌر بمرور الوقت مع تقدم الطفل فً العمر أو إذا تغٌرت األعراض.
 -2العالج السلوكً :لعالج سلوك معٌن فً الطفل المصاب فٌمكنك تحسٌن سلوك طفلك عن طرٌق إجراء تغٌٌرات فً
المنزل من خالل عمل قائمة مرجعٌة كل صباح لٌتذكر الطفل ما ٌجب القٌام به خالل الٌوم.
 -3الغذاء :قد ٌكون من المفٌد تناول بعض الفٌتامٌنات و تجنب األغذٌة المحتوٌة على صبغات على الرغم من عدم وجود
إثبات قاطع ( خصوصا لألطفال دون سن السادسة).

 -4العالج الدوائًٌ :كون ضرورٌا فً كثٌر من الحاالت حٌث أنه ٌساعد الطفل على الهدوء وبالتالً زٌادة التركٌز .غالبا ما تكون
األدوٌة فعالة جدا فً تحسٌن حالة الطفل ،ولكنها ٌمكن أن تتسبب فً آثار جانبٌة .أخبري طبٌبك إذا كان طفلك لدٌه أي مشاكل فً
أخذ الدواء.
** عند موافقة والدا الطفل على البدء باستخدام الدواء لعالج الطفل ( فً سن المدرسة أو المراهقة ) فتفضل المعالجة باستخدام
األدوٌة المنشطة أو المحفزة ( ) stimulants
 -0األدوٌة المنشطة للجهاز العصبً ) :( stimulantsتعمل هذه األدوٌة على تنشٌط الدماغ وموازنة مستوٌات /تركٌز
المواد الكٌمٌائٌة فً الدماغ ،والمعروفة باسم الناقالت الكٌمٌائٌة بٌن األعصاب( النواقل العصبٌة،) - Neurotransmitters).
وبالرغم من أن هذه األدوٌة لها تأثٌر منشط ومحفز لدى معظم الناس ،إال أن تأثٌرها مهدئ فً األشخاص الذٌن لدٌهم هذا المرض.
هذه األدوٌة تساعد على زٌادة فترة انتباه الطفل وتقلٌل سلوكٌات التسرع وفرط نشاط ،وهً االختٌار األول وتستخدم فً الحاالت
المتوسطة والشدٌدة مع األخذ بعٌن االعتبار رغبة المرٌض واألهل ،وتفضل على األدوٌة األخرى ألنها سرٌعة المفعول وآمنة
وفعّالة ،وتشمل ما ٌلًmethylphenidate, dextroamphetamine, atomoxetine :
اآلثار الجانبٌة لألدوٌة المنشطة:
قد تسبب األدوٌة المنشطة المستخدمة فً العالج بعض اآلثار الجانبٌة ،والتً تمٌل إلى أن تحدث فً وقت مبكر من العالج وعادة ما
تكون خفٌفة وقصٌرة األجل ،ومنها:
* فقدان الشهٌة للطعام ونقصان الوزن ،لذا ٌنصح األهل بمتابعة غذاء أبنائهم و التأكد من حصولهم على كمٌات كافٌه من األغذٌة
الصحٌة و المتوازنة.
* مشاكل فً النوم ،لذا ٌنصح األهل بإعطاء الدواء لطفلهم فً الصباح و تجنب أخذه فً المساء ،و إذا كان ال بد من جرعه مسائٌة
فلتكن من غٌر المنشطات.
* الصداع
* العصبٌة

 -2األدوٌة غٌر المنشطة (  :)nonstimulantوتستخدم هذه المجموعة فً حالة عدم فعالٌة المنشطات أو تسببها فً
أثار جانبٌة غٌر مرغوبة ،وأول دواء تمت الموافقة علٌه من قبل منظمة الغذاء والدواء هو ) (atomoxetineو ٌستخدم
فً األطفال والمراهقٌن ،والبالغٌنٌ .مكن لهذه األدوٌة تحسٌن التركٌز و السٌطرة على جمٌع االنفعاالت.
 -3أدوٌة أخرى ٌتم استخدامها فً حالة عدم فعالٌة األدوٌة المنشطة وغٌر المنشطة ،أو عدم تحملها من قبل المرٌض هً
مضادات االكتئاب ثالثٌة الحلقات مثل (  ،( Imipramineوأدوٌة أخرى مثل) Bupropion، Clonidine ( :
تعتمد مدة العالج باألدوٌة لمرض نقص االنتباه وفرط الحركة على الطفل نفسه ،فبعض األطفال تستمر فترة المعالجة سنة
أو سنتان بٌنما ٌحتاج البعض إلى فترة أطول وقد تستمر المعالجة إلى سن المراهقة.
من المهم أن ٌؤخذ الدواء بالطرٌقة التً ٌصفها الطبٌب لكً ،وٌجب المتابعة مع الطبٌب أو الصٌدالنً للحصول على
أفضل نتٌجة ممكنة لهذه األدوٌة.
إعداد :النا خالد ربابعة /دكتور صٌدلة
إشراف :د .خولة نصٌر

اﺳﺘﺒﯿﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺎﻻت ﻓﺮط اﻟﺤﺮﻛﺔ وﻧﻘﺺ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻟﺪى اﻻﻃﻔﺎل
ADHD Questionnaire
أﺳ ﺌﻠﺔ ھ ﺬا اﻻﺳ ﺘﺒﯿﺎن ﻣﺒﯿﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻄ ﺮق اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ واﻟﻤﺮاﻛ ﺰ اﻟﺘﺨﺼ ﺼﯿﺔ
اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ،وھﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺛﻼﺛﺔ أﻋﺮاض ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﯿ ﺘﻢ ﺗ ﺸﺨﯿﺺ أن اﻟﻄﻔ ﻞ ﻣ ﺼﺎب ﺑﺎﻻﺿ ﻄﺮاب ﻣ ﻦ
ﻋﺪﻣﮫ ..وﯾﺘﻢ إﻋﺪاد اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ﺑﻤ ﺴﺎﻋﺪة اﻷﺳ ﺘﺎذ اﻟﻤ ﺸﺮف ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻄﻔ ﻞ ..ﻛﻤ ﺎ ﯾﺠ ﺐ اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ أﻧ ﮫ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎدة ﻻ ﯾ ﺘﻢ ﺗ ﺸﺨﯿﺺ ﺣﺎﻟ ﺔ ) (ADHDإﻻ ﺑﻌ ﺪ ﺳ ﻦ اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ أو
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ..وﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ ﯾﺘﺒﻘﻰ ﻟﺪى ﻃﺒﯿﺐ اﻷﻃﻔﺎل أو اﻟﻤﺨﺘﺺ اﻟﻨﻔﺴﻲ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﮭﻤ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﯾﺤ ﺎول اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ
اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ھﻲ ﻣﻦ أدت إﻟﻰ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻻﺿﻄﺮاب..
اﻷﻋﺮاض اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻟﻄﻔﻞ:
).(Attention Deficit Symptoms
 .1ﺍﻋﺮﺍﺽ ﺿﻌﻒ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ
 .2ﺍﻋﺮﺍﺽ ﻓﺮﻁ ﺍﳊﺮﻛﺔ

).(Hyperactivity Symptoms

 .3ﺍﻋﺮﺍﺽ ﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻋﻴﺔ

).(Impulsively Symptoms

ﺗﻨﻘﺴﻢ أﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ﻟﻘﺴﻤﯿﻦ رﺋﯿﺴﯿﻦ ھﻤﺎ:
 (1اﺳﺘﺒﯿﺎن اﻷﺳﺮة )(Parents Questionnaire

ﻫﻲ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮﺓ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻛﻼﹰ ﻣﻦ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻡ ﰲ ﺍﻷﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻭﻋﺪﻡ ﺧﻠﻂ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ
ﻭﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻧﺴﺒﻬﺎ ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ.
 (2اﺳﺘﺒﯿﺎن اﻟﻤﺪرﺳﺔ )(Schools Questionnaire

ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﻌﻠﻢ )ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻠﻤﺔ( ﺍﳌﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺌﻠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻣﺮﺍﻋﻴﺎﹰ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺌﻠﺔ
ﺗﺘﺤﺮﻯ ﺳﻠﻮﻙ ﻭﻋﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﻣﻊ ﺍﻗﺮﺍﻧﻪ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.

1

ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻼﺝ ..ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪal3laj.com .

اﺳﺘﺒﯿﺎن اﻷﺳﺮة )اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ( Parents Questionnaire

 _ 1ﺍﻋﺮﺍﺽ ﺿﻌﻒ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﺍﻟﺮﻗﻢ

ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ

1

ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ.

2

ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ.

3

ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﺩ ﻭﺍﺣﻼﻡ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ.

4

ﻳﻔﺸﻞ ﰲ ﺍﲤﺎﻡ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﻳﺒﺪﺃﻫﺎ.

5

ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﻮﻝ ﻭﺍﳊﲑﺓ ﺍﻭ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ.

6

ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﻻﺧﺮ ﺩﻭﻥ ﻣﱪﺭ.

7

ﻳﺮﻭﻱ ﻗﺼﺼﺎ ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻭ ﻛﺎﺫﺑﺔ.

8

ﻻ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﺍﻭ ﻳﺼﻐﻲ ﺍﱃ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻴﻪ.

9

ﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﻐﻞ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺑﺎﺻﺎﺑﻌﻪ ،ﻣﻼﺑﺴﻪ ،ﺑﺸﻌﺮﻩ.

10

ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﻗﻴﺎﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﲑ.

11

ﻳﺘﺸﺘﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳌﺜﲑﺍﺕ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻋﺎﺩﻱ.

12

ﻳﻨﺴﻰ ﺍﺷﻴﺎﺀ ﺍﻭ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﻫﺎﻣﻪ.

13

ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺍﱃ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ.

14

ﻳﺘﺠﻨﺐ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﺪﺍﹰ ﻋﻘﻠﻴﺎﹰ.

15

ﻳﻔﺸﻞ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﻻﺷﻴﺎﺀ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ.

)(Attention Deficit Symptoms
ﻧﺎﺩﺭﺍﹰ

ﻗﻠﻴﻼﹰ

ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ

ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ

Not at all

Just a little

Pretty much

Very much

2

ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻼﺝ ..ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪal3laj.com .

 -2ﺍﻋﺮﺍﺽ ﻓﺮﻁ ﺍﳊﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻢ

)(Hyperactivity Symptoms

ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ

1

ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﺰﻋﺠﺔ ﻭﻏﲑ ﻫﺎﺩﻓﺔ

2

ﺍﳉﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﻔﺰ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻖ.

3

ﺍﺗﻼﻑ ﺍﻻﺷﻴﺎﺀ ﻭﺑﻌﺜﺮﺎ.

4

ﺍﻟﻘﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺛﺎﺙ ﻭﺍﻻﺷﻴﺎﺀ.

5

ﺍﳍﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﱰﻝ.

6

ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻋﻤﺎﻝ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ.

7

ﳏﺐ ﻟﻠﻌﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ.

8

ﳚﻠﺲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﱰﻝ.

9

ﻗﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ.

10

ﻻ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﺧﻮﺍﺗﻪ ﺍﻭ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ.

11

ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻌﺐ.

12

ﺳﻠﻮﻛﻪ ﻃﻔﻠﻲ ﻭﻏﲑ ﻧﺎﺿﺞ.

13

ﻏﲑ ﻣﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ.

14

ﻳﺒﻌﺚ ﺑﻌﺪﺓ ﺍﺷﻴﺎﺀ ﻭﻗﺪ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺗﻪ.

15

ﻳﻜﻠﺐ ﻋﺪﺓ ﺍﺷﻴﺎﺀ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ.

16

ﳝﺺ ﺍﻭ ﳝﻀﻎ ﺍﻻﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﳌﻼﺑﺲ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻧﻴﺔ.

17

ﻳﻨﻘﻞ ﺍﺷﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻔﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻻﺧﺮ.

18

ﻳﻘﻮﺍﻭﻡ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﳜﺎﻟﻒ ﺍﳌﻮﺍﻋﻴﺪ.

19

ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺴﺮﻗﺔ ﺍﻻﺷﻴﺎﺀ.

20

ﻣﻄﻴﻊ ﺑﺎﺳﻴﺎﺀ ﺍﻭ ﺑﺎﻣﺘﻌﺎﺽ.

21

ﻗﺎﺳﻲ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﻭﺣﺸﻴﺔ.

22

ﻣﺘﻤﺮﺩ ﻭﻋﻨﻴﺪ ﻭﻏﲑ ﻣﻄﻴﻊ.

23

ﺻﻌﺐ ﰲ ﺗﻜﺰﻳﻦ ﺻﺪﺍﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ.

24

ﻳﻨﻜﺮ ﺍﻻﺧﻄﺎﺀ ﻭﻟﻮﻡ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ ﻟﻪ.

25

ﻛﻼﻣﻪ ﻏﲑ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﳐﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ.

26

ﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺴﻠﻮﻙ ﻣﻀﺎﺩ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎﺷﻌﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺭ

27

ﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﳝﺎﺭﺱ ﺍﳉﻨﺲ ﻣﻊ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ.

28

ﻳﺘﺠﻨﺐ ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ.

ﻧﺎﺩﺭﺍﹰ

ﻗﻠﻴﻼﹰ

ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ

ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ

Not at all

Just a little

Pretty much

Very much

3

ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻼﺝ ..ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪal3laj.com .

 -3ﺍﻋﺮﺍﺽ ﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻋﻴﺔ )(Impulsively Symptoms
ﺍﻟﺮﻗﻢ

ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ

1

ﺍﻓﺮﺍﻁ ﺣﺮﻛﻲ ﺍﻧﺪﻓﺎﻋﻲ ﻻ ﻳﻬﺪﺃ .

2

ﻋﻨﺎﺩ ﻭﻣﻌﺎﺭﺿﻪ

3

ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﻌﺎﻟﻪ

4

ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ

5

ﻳﻼﻣﺲ ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ ﺍﺷﻴﺎﺀ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ

6

ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻨﺠﺮﺡ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ

7

ﻳﺘﻐﲑ ﺍﳌﺰﺍﺝ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﺑﺸﺪﺓ ﺍﻭ ﺻﺮﺍﺣﺔ

8

ﺩﺍﺋﻢ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﻭﻣﻮﻟﻊ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ

9

ﻳﻀﺠﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﻞ

10

ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﻼﺣﺒﺎﻁ ﰲ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﺎ

11

ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺍﻥ ﻳﺼﺮﺥ ﺍﻭ ﻳﺒﻜﻲ

12

ﻏﲑ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺣﺮﻛﺎﺗﻪ

13

ﳒﺪﻩ ﻣﺘﺤﻬﻤﺎ ﻋﺒﻮﺳﺎ ﻣﺴﺘﺎﺀ

14

ﳑﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻔﻀﺢ ﺍﻟﺴﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﺳﻬﻮﻟﻪ

15

ﻳﻘﺤﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﺍﻣﻮﺭ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺎ .

16

ﺿﺮﺏ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ ﺑﻌﻨﻒ

17

ﺍﺗﻼﻑ ﺍﻻﺷﻴﺎﺀ

18

ﳚﺐ ﺍﻥ ﺗﺆﺩﻯ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ

ﻧﺎﺩﺭﺍﹰ

ﻗﻠﻴﻼﹰ

ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ

ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ

Not at all

Just a little

Pretty much

Very much

4

ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻼﺝ ..ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪal3laj.com .

اﺳﺘﺒﯿﺎن اﻟﻤﺪرﺳﺔ )اﻟﻤﻌﻠﻢ( Shcools Questionnaire

 -1ﺍﻋﺮﺍﺽ ﺿﻌﻒ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻔﻞ )(Attention Deficit Symptoms
ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ

ﺍﻟﺮﻗﻢ
1

ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻯ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ

2

ﳛﺘﺎﺝ ﺍﱃ ﺟﻬﺪ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﱃ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻢ

3

ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﻮﻝ ﻭﺍﳊﲑﺓ ﺍﻭ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ .

4

ﺍﻟﻔﺸﻞ ﰲ ﺍﲤﺎﻡ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺒﺪﺃﺎ .

ﻧﺎﺩﺭﺍﹰ

ﻗﻠﻴﻼﹰ

ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ

ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ

Not at all

Just a little

Pretty much

Very much

ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﻻﺧﺮ ﺍﻭ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﻻﺧﺮ

5

ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺰﻋﺞ ﻭﻏﲑ ﻫﺎﺩﻑ

6

ﻻ ﻳﺼﻐﻲ ﺍﻭ ﺑﺴﺘﻤﻊ ﻟﻼﺧﺮﻳﻦ

7

ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭﺍﺩﺭﺍﻙ

8

ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ

9

ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ

10

ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﲣﻠﻒ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﺍﻭ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ

11

ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﺩ ﻭﺍﺣﻼﻡ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ

12

ﻛﺜﲑ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﻐﻞ ﺑﺬﺍﺗﻪ
ﺗﺸﺘﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻪ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﳌﺜﲑﺍﺕ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ

13

ﻋﺎﺩﻱ

14

ﻳﻨﺴﻰ ﺍﻻﺷﻴﺎﺀ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﻻﺎﺀ ﺍﳌﻬﺎﻡ

15

ﻳﻔﺸﻞ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ .

16

ﻳﻔﺸﻞ ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻴﻪ .
ﻳﺘﺠﻨﺐ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﻟﱴ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﺪﺍ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻭﺍﻧﺘﺒﺎﻫﺎ

17

ﻭﺍﺩﺭﺍﻛﺎ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ

18

ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ .

19

ﻳﻔﻘﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺷﻴﺎﺀ ﻭﺍﻻﺩﻭﺍﺕ

20

ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ .

5
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 -2ﺍﻋﺮﺍﺽ ﻓﺮﻁ ﺍﳊﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻢ

)(Hyperactivity Symptoms

ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ

1

ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻒ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﻣﱪﺭ

2

ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻻﺯﻋﺎﺝ

Not at all

Just a little

Pretty much

Very much

ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﳌﻠﻞ ﻭﺍﻟﺘﻠﻮﻱ ﺍﺛﻨﺎﺀ

3

ﺍﳉﻠﻮﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﻌﺪ

4

ﻳﺴﺒﺐ ﺻﺨﺒﺎ ﻭﺿﻮﺿﺎﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺼﻒ

5

ﻳﺰﻋﺞ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺼﻒ ﻭﻻ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻌﻬﻢ

6

ﻏﲑ ﻣﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﳌﺸﺮﻓﲔ ﻋﻠﻴﻪ

7

ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻣﺘﻤﺮﺩ ﺍﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ

8

ﻳﻈﻬﺮ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻌﻨﺎﺩ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ

9

ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ ﺍﻭ ﺍﻻﳘﺎﻝ

10

ﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺼﻒ

11

ﻋﺪﻡ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ

12

ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻊ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ ﺿﻌﻴﻒ

13

ﻳﺘﻬﻢ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ

14

ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺩﻭﻥ ﻋﺬﺭ
ﳜﺎﻟﻒ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻋﻴﺪ ﻭﻳﻜﺮﻩ ﺍﻥ ﺗﻘﻴﺪﻩ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻭ

15

ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ

16

ﻳﺘﺠﻨﺐ ﺍﻻﻋﺬﺍﺭ

17

ﺳﻠﻮﻛﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﻗﻌﻪ

18

ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﻗﻴﺎﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ

19

ﻧﺎﺩﺭﺍﹰ

ﻗﻠﻴﻼﹰ

ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ

ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ

ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻛﺜﲑﺍ ﺑﺸﻜﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ

ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﻤﺮ ) ﻛﻼﻡ  ،ﻃﻔﻠﻲ  ،ﺘﻪ ( .
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 -3ﺍﻋﺮﺍﺽ ﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻋﻴﺔ )(Impulsively Symptoms
ﺍﻟﺮﻗﻢ

ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ

1

ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﻌﺎﻟﻪ

2

ﳚﺐ ﺍﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ

3

ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﳌﺰﺍﺝ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺴﻠﻮﻙ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻊ

4

ﺣﺴﺎﺱ ﺑﺸﺪﺓ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ

5

ﻳﺒﻜﻲ ﻛﺜﲑﺍ ﻭﺑﺴﻬﻮﻟﻪ

6

ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﺭﺟﺎﺀ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻭ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ .

7

ﳚﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﲤﺎﻣﻪ

8

ﳏﺐ ﻟﻠﻌﺮﺍﻙ ﻭﺩﺍﺋﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻀﺐ ﻭﺍﺳﺘﻴﺎﺀ .

9

ﺍﻗﺤﺎﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﺍﻣﻮﺭ ﻻ ﻣﱪﺭ ﳍﺎ

10

ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ

11

ﻏﲑ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺣﺮﻛﺎﺗﻪ ﺍﳌﺘﻜﺮﺭﺓ .

12

ﻳﻨﻜﺮ ﺍﻻﺧﻄﺎﺀ ﻭﻟﻮﻡ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ ﻟﻪ

13

ﻣﻄﻴﻊ ﺑﺎﺳﺘﻴﺎﺀ ﻭﺑﺎﻣﺘﻌﺎﺽ .

14

ﻭﻗﺎﺣﺔ ﻣﻊ ﻗﻠﺔ ﺍﳊﻴﺎﺀ ﰲ ﺍﻓﻌﺎﻟﻪ

15

ﺿﺮﺏ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ ﺑﻌﻨﻒ

16

ﻳﺮﻛﺾ ﻭﻳﻘﻔﺰ ﺑﺴﺮﻋﺔ

ﻧﺎﺩﺭﺍﹰ

ﻗﻠﻴﻼﹰ

ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ

ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ

Not at all

Just a little

Pretty much

Very much

7
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ﻃﺮﯾﻘﺔ اﺣﺘﺴﺎب إﺟﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن
Calculation Of Questionnaire Degree
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﺟﺎﺑﻪ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ،ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻪ:

ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ

ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ

ﻧﺎدراً )(Not at all
ﻗﻠﯿﻼً )(Just a little
ﻏﺎﻟﺒﺎً )(Pretty much
داﺋﻤﺎً )(Very much

ﺻﻔﺮ درﺟﺔ
درﺟﺔ واﺣﺪة
درﺟﺘﺎن
ﺛﻼث درﺟﺎت

 ﻓﻲ اﺳﺘﺒﯿﺎن اﻟﻤﺪرﺳﺔﺃﻗﻞ ﺩﺭﺟﺔ  Minimum scoreﳝﻜﻦ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ﻫﻲ )ﺻﻔﺮ( ﺩﺭﺟﺔ.
ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ  Maximum scoreﻗﺪ ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ) (165ﺩﺭﺟﺔ.
 ﻓﻲ اﺳﺘﺒﯿﺎن اﻷﺳﺮةﺃﻗﻞ ﺩﺭﺟﺔ  Minimum scoreﳝﻜﻦ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ﻫﻲ )ﺻﻔﺮ( ﺩﺭﺟﺔ.
ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ  Maximum scoreﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺼﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ) (183ﺩﺭﺟﺔ.
 ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪرﺟﺎت )(Totalﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ

 348 = 183 + 165ﺩﺭﺟﺔ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻲ

 174 = 2 ÷ 348ﺩﺭﺟﺔ.

ﻓﺎﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ) (174ﺩﺭﺟﺔ ﻓﺎﻛﺜﺮ ﻓﺄﻧﻪ ﻳﻌﺎﱐ ﺍﻋﺮﺍﺽ ﻓﺮﻁ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﻧﻘﺺ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻭﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻉ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ.
 ﻋﻼﻗﺎت إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔﺣﱴ ﻳﺜﻤﺮ ﲝﺜﻨﺎ ﻋﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺪﺍﺛﺔ ﻭﺧﺎﺿﻌﺎﹰ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺩﺭﺟـﺎﺕ ﻛـﻞ
ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻻﺑﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﻪ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻭﺟـﻮﺩ ﻋﻼﻗـﺎﺕ
ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﻪ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ،ﻭﺬﺍ ﺳﻨﻜﺘﺸﻒ ﺃﻭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺑﲔ ﺍﺭﺍﺀ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﺍﺭﺍﺀ ﺍﻻﺳﺮﺓ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺃﻭ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺘﺮﺑـﻮﻱ ﻭﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ
ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺃﻛﺜﺮﺍﹰ ﻳﺴﺮﺍﹰ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ.
ﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺒﻴﺐ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﳌﺨﺘﺺ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﻣﻼﺣﻈﺔ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ
ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ.
8

ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻼﺝ ..ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪal3laj.com .

ﻋﻼﺝ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﺮﻁ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﻧﻘﺺ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ADHD
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﻃﻔﻞ ﻣﺼﺎﺏ ﺑﺎﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﺮﻁ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺗﺸﺘﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻭﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﻢ00967734948255 :
ﺃﻭ ﻋﱪ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻷﻟﻜﺘﺮﻭﱐal3laj@hotmail.com :
ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﺮﻁ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﻧﻘﺺ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻗﻢ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ
/http://www.al3laj.com/ADHD
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