
مستشفى الملك المإسس عبد هللا \شعبة المعلومات الدوائية   

 

 نقص االنتباه وفرط الحركة عند األطفال

 -Attention deficit hyperactivity disorder) ٌعتبر اعتالل أو اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة

ADHD)  من األمراض التً تظهر فً مرحلة الطفولة المبكرة وٌمكن أن تستمر إلى مرحلة البلوغ.  ٌتمٌز هذا االعتالل

بسلب قدرة األطفال على التركٌز واالنتباه.  ٌتمٌز األطفال الذٌن ٌعانون من هذا المرض بسهولة تشتت االنتباه نتٌجة ألي 
علٌهم إنجاز المهمات سواء كانت االستماع إلى المعلم أو االنتهاء من  إثارة خارجٌة، باإلضافة إلى العصبٌة وهذا ٌصعب

% من األطفال ٌعانون من مرض نقص االنتباه وفرط 5% إلى 3عمل روتٌنً. ٌقدر المعهد الوطنً للصحة العقلٌة  أن 
 %.01الحركة، وٌعتقد الخبراء أن الرقم قد ٌصل إلى 

 :ى ثالثة أنواعتنقسم مشكلة فرط الحركة مع قلة التركيز إل

 

 . النوع األول وٌظهر فٌه قلة التركٌز وفرط الحركة معا   -0

 النوع الثانً وٌغلب علٌه قلة التركٌز. -2
 النوع األخٌر وٌغلب علٌه فرط الحركة واالندفاع. -3

 

 :المرض مآل

المشكلة عند غالبٌة األطفال لفترة طوٌلة،  ون الحاجة للعالج، بٌنما تستمرٌتحسن بعض هؤالء األطفال تدرٌجٌا  ود

 .المشكلة لدٌهم طوال العمر % ( تستمر31وبعضهم ) تقرٌبا  

 عوامل تزيد من احتمالية إصابة الطفل بمرض نقص االنتباه وفرط الحركة:

أقارب مصابون  أما الوراثٌة فُوجد أن لألطفال المصابٌن ٌحدث هذا المرض نتٌجة مجموعة عوامل وراثٌة وأخرى طبٌة؛
باضطراب  بصعوبات التعلم وزٌادة فً االضطرابات الوجدانٌة، وُوجد بٌن أقاربهم أشخاص مدمنون أو مصابون

 أما األسباب الطبٌة فتتلخص بالتالً: الشخصٌة المعادٌة للمجتمع.

 ). كانت مدخنة أو مدمنة خالل الحمل ضعف صحة األم ) كأن تكون األم صغٌرة السن، أو • 

 .) حدوث مضاعفات أثناء الوالدة )والدة طوٌلة متعسرة أو نقص األكسجٌن • 

 .و صغر حجم الطفل عند الوالدةأتأخر الوالدة  •

 سوء )قلة( التغذٌة خالل الشهور األولى من عمر الطفل. • 

 .بعض األمراض الوراثٌة مثل تكسر الدم • 

 .غ )حوادث أو التهاب(الدما إصابات •

 

 

 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 •

 و الحوادث المرورٌةألبعض المشكالت السلوكٌة الظهور بالمحكمة  •
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 محاولة االنتحار •

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

  التشخيص:

االضطراب. وٌعد جمع  مما ٌصعب عملٌة تشخٌص هذافرط الحركة  نقص االنتباه و لٌس هنالك اختبار واحد لتشخٌص اضطراب

 أفضل الطرق لتشخٌص هذا االضطراب بدقه ولنفً احتمال اإلصابة قدر من المعلومات التً تتعلق بالطفل المصاب اكبر

 .باضطرابات أخرى كثٌرة قد تصٌب األطفال فً مرحلة الطفولة

 ٌتم تشخٌص اإلصابة بالمرض إذا استمرت األعراض التالٌة ألكثر من ستة شهور:و

لتً تمٌز المرض، وهً عدم القدرة على االنتباه للتفاصٌل الدقٌقة أو تكرر من أهم األعراض ا :قلة التركٌز -1

صعوبة استمرار التركٌز  األخطاء فً الواجبات المدرسٌة، أو فً األعمال المطلوبة من الطفل. باإلضافة إلى
نب االنخراط وتج وتنظٌم أمور الطفل، وصعوبة متابعة التعلٌم، وصعوبة الفهم على العمل أو النشاط مثل اللعب،

 االنعزال. و والنسٌان وتكرار فقدان أشٌاء الطفل الخاصة، فً أنشطة تتطلب جهدا  ذهنٌا  مستمرا  كالدراسة مثال ،

فرط النشاط: حركة دائمة بالٌد أو القدم )إحساس بالتوتر لدى المراهقٌن(، عدم القدرة على الجلوس عندما ٌكون  -2
عدم القدرة على  الحركة الدائمة أو تسلق األشٌاء فً األوقات أو األماكن غٌر المالئمة، ذلك إلزامٌا  أو مطلوبا،

 عدم القدرة على إكمال النشاط واالنتقال من نشاط آلخر. انتظار الدور فً األلعاب أو المجموعات،

االنخرراط فرً العراب حركٌرة و اآلخرٌن،االندفاع والحماس: وتتلخص بالكالم الزائد، ومقاطعة اآلخرٌن أو التدخل فً العاب األطفال 

 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 

تماعٌة أو األكادٌمٌرة والوظٌفٌرة، وحٌرث أنره ال ٌوجرد فحرص محردد للكشرف عرن تأثٌر واضح على الشخص المصاب من الناحٌة االج

 المررررررررررررررض فتعتبرررررررررررررر األعرررررررررررررراض والتغٌررررررررررررررات فرررررررررررررً السرررررررررررررلوك هرررررررررررررً المعٌرررررررررررررار الوحٌرررررررررررررد للتشرررررررررررررخٌص.

قبرل اختصاصرً فرً الموضرع، مثرل اختصاصرً علرم  ٌنبغً أن ٌتم مناالضطراب لدى األطفال الصغار فان تشخٌص اإلصابة بهذا 

 .أو اختصاصً تطور الطفل فسطبٌب ن أو النفس

 

 العــــــــــــالج:

ٌمكن عالج هذا المرض بطرق مختلفة من خالل معالجة األعراض وتحسٌن سلوك األطفال فً البٌت والمدرسة ومع  
حٌث أن الشفاء التام غٌر ممكن، ولكن ٌمكن السٌطرة  والعالج المرض األصدقاء وٌجب تثقٌف الوالدٌن وتعرٌفهما بطبٌعة
 على المرض ومنع األعراض والحد من تطورها.

 بإحدى الطرق التالٌة:  قد ٌكون عالج مرض نقص االنتباه وفرط الحركة

 

ها عمل برنامج ٌخدم حاجات الطفل فً المدرسة ضمن قدراته أو إدخاله مدرسة تحوي فصوال  للتعلٌم الخاص؛ ٌقوم فٌ -0
المعلمون بإجراء تغٌٌرات فً الفصول الدراسٌة تحسن أداء األطفال مثال أن ٌكتب المعلم مفكرة بالواجبات الٌومٌة 

ٌجب على اآلباء العمل  المطلوبة من الطفل والتً تحل مشكلة النسٌان، أو منح الطفل وقت إضافً إلنهاء العمل المدرسً.
مع ضرورة األخذ بعٌن االعتبار أن خطة   رسٌة" التً هً حق ألطفالهم.مع المعلمٌن والمدرسة إلنشاء "الخطة المد

 .المدرسة قد تحتاج إلى تغٌٌر بمرور الوقت مع تقدم الطفل فً العمر أو إذا تغٌرت األعراض

 

العالج السلوكً: لعالج سلوك معٌن فً الطفل المصاب فٌمكنك تحسٌن سلوك طفلك عن طرٌق إجراء تغٌٌرات فً   -2
 من خالل عمل قائمة مرجعٌة كل صباح لٌتذكر الطفل ما ٌجب القٌام به خالل الٌوم. المنزل 

 

الغذاء: قد ٌكون من المفٌد  تناول بعض الفٌتامٌنات و تجنب األغذٌة المحتوٌة على صبغات على الرغم من عدم وجود  -3
  إثبات قاطع ) خصوصا  لألطفال دون سن السادسة(.
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 غالبا ما تكون .ضرورٌا  فً كثٌر من الحاالت حٌث أنه ٌساعد الطفل على الهدوء وبالتالً زٌادة التركٌزالعالج الدوائً:  ٌكون  -4

أخبري طبٌبك إذا كان طفلك لدٌه أي مشاكل فً  فعالة جدا  فً تحسٌن حالة الطفل، ولكنها ٌمكن أن تتسبب فً آثار جانبٌة. األدوٌة

 الدواء.  أخذ

 

لى البدء باستخدام الدواء لعالج الطفل ) فً سن المدرسة أو المراهقة (  فتفضل المعالجة باستخدام ** عند موافقة والدا الطفل ع

 (  stimulants)  األدوٌة المنشطة  أو المحفزة

  

تعمل هذه األدوٌة على تنشٌط الدماغ وموازنة مستوٌات/ تركٌز  :(stimulants ) األدوٌة المنشطة للجهاز العصبً  -0

 ،(.(Neurotransmitters - النواقل العصبٌة) الكٌمٌائٌة فً الدماغ، والمعروفة باسم الناقالت الكٌمٌائٌة بٌن األعصاب المواد

  هذا المرض. األشخاص الذٌن لدٌهم فً تأثٌرها مهدئ لدى معظم الناس، إال أن  منشط ومحفز لها تأثٌر هذه األدوٌة بالرغم من أنو

وهً االختٌار األول وتستخدم فً الحاالت  ،وفرط نشاط التسرع سلوكٌات وتقلٌل انتباه الطفل فترة هذه األدوٌة تساعد على زٌادة

المتوسطة والشدٌدة  مع األخذ بعٌن االعتبار رغبة المرٌض واألهل، وتفضل على األدوٌة األخرى ألنها سرٌعة المفعول وآمنة 

 methylphenidate, dextroamphetamine, atomoxetineوفّعالة، وتشمل ما ٌلً: 

 

 :اآلثار الجانبٌة لألدوٌة المنشطة

إلى أن تحدث فً وقت مبكر من العالج وعادة ما  ثار الجانبٌة، والتً تمٌلاآلالمنشطة المستخدمة فً العالج بعض  ألدوٌةقد تسبب ا

  ، ومنها:تكون خفٌفة وقصٌرة األجل

 

بمتابعة غذاء أبنائهم و التأكد من حصولهم على كمٌات كافٌه من األغذٌة  فقدان الشهٌة للطعام ونقصان الوزن، لذا ٌنصح األهل*  

 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   *

وتستخدم هذه المجموعة فً حالة عدم فعالٌة المنشطات أو تسببها فً  (: nonstimulantاألدوٌة غٌر المنشطة ) -2

و ٌستخدم  (atomoxetine)وأول دواء تمت الموافقة علٌه من قبل منظمة الغذاء والدواء هو أثار جانبٌة غٌر مرغوبة، 

 ة تحسٌن التركٌز و السٌطرة على جمٌع االنفعاالت.فً األطفال والمراهقٌن، والبالغٌن. ٌمكن لهذه األدوٌ

هً أو عدم تحملها من قبل المرٌض  األدوٌة المنشطة وغٌر المنشطة،أدوٌة أخرى ٌتم استخدامها فً حالة عدم فعالٌة  -3

 (Clonidine ، Bupropion ، وأدوٌة أخرى مثل: )Imipramine )مضادات االكتئاب ثالثٌة الحلقات مثل ) 

 
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
الطبٌب أو الصٌدالنً للحصول على  مع وٌجب المتابعة ،ًلك ٌصفها الطبٌب التً بالطرٌقة الدواء ٌؤخذ من المهم أن

 أفضل نتٌجة ممكنة لهذه األدوٌة.

 
 إعداد: النا خالد ربابعة/ دكتور صٌدلة

 إشراف: د. خولة نصٌر
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  ونقص االنتباه لدى االطفال استبیان تشخیص حاالت فرط الحركة
ADHD Questionnaire  

  
ج  ع والمراك  ز التخص  صیة   الط  رق العلمی  ة الم  ستخدمة ف  ي المرا   ھ  ذا االس  تبیان مبین  ة عل  ى   أس  ئلة

 وھي تعتمد على وجود ثالثة أعراض قیاسیة لی تم ت شخیص أن الطف ل م صاب باالض طراب م ن                     األمریكیة،
 بم ساعدة األس تاذ الم شرف عل ى         المدرس ة وبین    من جھة   الوالدین  بین تعاونالتم إعداد االستبیان ب   یو.. عدمھ

 بع  د س  ن ال  سادسة أو  إالADHD)(كم  ا یج  ب اإلش  ارة إل  ى أن  ھ ف  ي الع  ادة ال ی  تم ت  شخیص حال  ة    ..الطف  ل
ول التع رف عل ى   وفي األخیر یتبقى لدى طبیب األطفال أو المختص النفسي أسئلة مھم ة حت ى یح ا          . .السابعة

  ..األسباب المحتملة والتي قد تكون ھي من أدت إلى اإلصابة باالضطراب
   

  
  : الطفلتشخیصعراض القیاسیة التي یتم بموجبھا األ

 .(Attention Deficit Symptoms)     اعراض ضعف االنتباه .1
 .(Hyperactivity Symptoms)     اعراض فرط احلركة .2
  .(Impulsively Symptoms)     اعراض االندفاعية .3

  
  

  : ھما لقسمین رئیسیناالستبیان أسئلةتنقسم 
  )Parents Questionnaire( استبیان األسرة) 1

 األب واألم يف األجابة عليها مع األلتزام بالتركيز الشديد وعدم خلط تصرفات  كالً منيشتركهي أسئلة خاصة باألسرة 
  .وسلوكيات الطفل ونسبها لعوامل تربوية

 )Schools Questionnaire( درسةالماستبیان ) 2
املشرف على الطفل باإلجابة على اسئلة هذا االستبيان مراعياً الدقة واملوضوعية وهذه االسئلة ) أو املعلمة(يقوم املعلم 

  .تتحرى سلوك وعقلية الطفل يف املدرسة ومع اقرانه التالميذ
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  Parents Questionnaire) الوالدین(استبیان األسرة 
  
  
  (Attention Deficit Symptoms)   ض ضعف االنتباه لدى الطفلاعرا_  1

  نادراً بنود االستبيان الرقم
Not at all 

  قليالً
Just a little 

  غالباً
Pretty much 

  دائماً
Very much 

     .ضعف القدرة على االنتباه والتركيز 1

      . على االدراك التفاصيل والعالقاتضعف القدرة  2

      .شرود واحالم اليقظةعاين من الي  3

      .ل يف امتام املهام اليت يبدأهايفش  4

      . من الذهول واحلرية او االرتباكيعاين  5

      .ينتقل من نشاط الخر دون مربر  6

      .يروي قصصا غري حقيقية او كاذبة  7

      .غي اىل التعليمات اليت تقدم اليهال يستمع او يص  8

      .، بشعرهذاته باصابعه، مالبسه بكثريا ما ينشغل  9

      .من السهل قيادته من الغري  10

      .هه بسبب املثريات وبشكل غري عادييتشتت انتبا  11

      .ينسى اشياء او ادوات هامه  12

      .ض اىل حوادث بسبب نقص االنتباهالتعر  13

      .اً عقلييتجنب املهام الصعبة اليت تتطلب جهداً  14

      .نظيم املهام او االشياء يف حياتهشل يف تيف  15
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  (Hyperactivity Symptoms)    اعراض فرط احلركة-2

  نادراً  بنود االستبيان الرقم
Not at all 

  قليالً
Just a little 

  غالباً
Pretty much 

  دائماً
Very much 

     اعمال وسلوكيات كثرية مزعجة وغري هادفة  1

      .لقاجلري والقفز والتس  2

      .اتالف االشياء وبعثرا  3

      .القفز على االثاث واالشياء  4

      .اهلروب من املرتل  5

      .القيام باعمال مرفوضة من االخرين  6

      .حمب للعراك مع االخرين  7

      .جيلس خارج املرتل  8

      .تقاسي على احليوانا  9

      .ال ينسجم مع اخواته او االخرين  10

      .ال يتمتع بعملية اللعب  11

      .سلوكه طفلي وغري ناضج  12

      .غري متعاون مع االخرين  13

      . بعدة اشياء وقد يركز على ذاتهيبعث  14

      .يكلب عدة اشياء متتابعة  15

      .لبطانيةميص او ميضغ االام او املالبس او ا  16

      .خرنقل اشياء على كتفه من مكان الي  17

      . النظم والقواعد وخيالف املواعيديقواوم  18

      .يقوم بسرقة االشياء  19

      .مطيع باسياء او بامتعاض  20

      .قاسي وتصرفاته وحشية  21

      .متمرد وعنيد وغري مطيع  22

      .صل مع االخرينالتواو تكزين صداقات  يفصعب  23

      .ينكر االخطاء ولوم االخرين له  24

      .وخمتلف عن االطفال االخرينكالمه غري واضح   25

      اشعال الناركميكن ان يقوم بسلوك مضاد للمجتمع   26

      .ميكن ان ميارس اجلنس مع االخرين  27

      .يتجنب االعتذار  28
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  (Impulsively Symptoms)   اعراض االندفاعية-3 

  نادراً بنود االستبيان الرقم
Not at all 

  قليالً
Just a little 

  غالباً
Pretty much 

  دائماً
Very much 

     . افراط حركي اندفاعي ال يهدأ  1

      عناد ومعارضه   2

      ال يستطيع السيطرة على افعاله   3

      يصعب عليه االنتظار   4

      يالمس احيانا اشياء غري متوقعة   5

      سرعان ما تنجرح مشاعره   6

      غري املزاج بسرعة وبشدة او صراحة يت  7

      دائم الشجار ومولع بالعراك مع االخرين   8

      يضجر بسرعة ويعاين من امللل  9

      يتعرض بسرعة لالحباط يف اجلهود اليت يقوم ا   10

      من السهل ان يصرخ او يبكي   11

      غري قادر على ايقاف حركاته   12

      وسا مستاء جنده متحهما عب  13

      ممكن ان يفضح السر بسرعة وسهوله   14

      . يقحم نفسه يف امور ال عالقة له ا   15

      ضرب االخرين بعنف   16

      اتالف االشياء   17

      جيب ان تؤدى مطالبه يف احلال   18
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  QuestionnairesShcool  )المعلم (المدرسةاستبیان 
  
 

  (Attention Deficit Symptoms)   تباه لدى الطفلاعراض ضعف االن -1

  نادراً بنود االستبيان الرقم
Not at all 

  قليالً
Just a little 

  غالباً
Pretty much 

  دائماً
Very much 

     ضعف مدى االنتباه 1

      حيتاج اىل جهد لالنتباه اىل تعليمات املعلم  2

      .يعاين من الذهول واحلرية او االرتباك   3

      .الفشل يف امتام املهام او االنشطة اليت يبدأا   4

5  
انتقال الطفل من شيء الخر او من نشاط الخر 

  بشكل مزعج وغري هادف
    

      ال يصغي او بستمع لالخرين  6

      ليس لديه القدرة على متابعة التفاصيل  7

8  
ليس لديه القدرة على الفهم واالستيعاب وادراك 

  العالقات
    

      ليس لديه القدرة على التركيز  9

      يعاين من ختلف دراسي او صعوبة يف جمال التعلم  10

      يعاين من الشرود واحالم اليقظة  11

      كثري ما ينشغل بذاته  12

13  
 تشتت انتباهه بسرعة بفعل املثريات وبشكل غري

  عادي
    

      ينسى االشياء اهلامة الاء املهام  14

      .يفشل يف تنظيم املهام وتنفيذها   15

      .يفشل يف متابعة التعليمات اليت توجه  اليه   16

17  
يتجنب املهام الىت تتطلب جهدا عقليا وانتباها 

  وادراكا وغري ذلك
    

      .التعرض للحوادث بسبب نقص االنتباه   18

      يفقد بعض االشياء واالدوات  19

      .عدم االهتمام او الالمباالة بعملية التعلم   20
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 (Hyperactivity Symptoms)    اعراض فرط احلركة-2

  نادراً بنود االستبيان الرقم
Not at all 

  قليالً
Just a little 

  غالباً
Pretty much 

  دائماً
Very much 

      دون مربر اخلروج من الصف عدة مرات 1

      سلوكيات متكررة لدرجة االزعاج   2

3  
عدم الراحة مع االحساس بامللل والتلوي اثناء 

  اجللوس على املقعد 
    

      يسبب صخبا وضوضاء داخل الصف   4

      يزعج االطفال االخرين يف الصف وال ينسجم معهم   5

      غري متعاون مع معلمية او املشرفني عليه   6

      ال يستجيب لتعليمات متمرد او خارج عن الطاعة   7

      يظهر سلوك العناد واملعارضة   8

      تظهر عليه اعراض الالمباالة او االمهال   9

      ميكن ان يدفع االخرين يف الصف   10

      عدم ممارسة االنشطة   11

      التواصل االجتماعي مع االخرين ضعيف  12

      استمرار يتهم االخرين ب  13

      تغيب عن املدرسة دون عذر   14

15  
خيالف االنظمة واملواعيد ويكره ان تقيده النظم او 

  القواعد 
    

      يتجنب االعذار   16

      سلوكه ال ميكن توقعه  17

      من السهل قيادته من االطفال االخرين   18

19  
يتكلم كثريا بشكل خمتلف عن ااالطفال االخرين 

  ) . كالم ، طفلي ، ته ( نفس العمر من 
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  (Impulsively Symptoms)    اعراض االندفاعية-3

  اًنادر بنود االستبيان الرقم
Not at all 

  قليالً
Just a little 

  غالباً
Pretty much 

  دائماً
Very much 

     ال يستطيع السيطرة على افعاله  1

      جيب ان تؤدي مطالبه يف احلال   2

      انفجار املزاج والقيام بسلوك غري متوقع   3

      حساس بشدة لعملية النقد   4

      يبكي كثريا وبسهوله   5

      . صعوبة ارجاء رد الفعل او االستجابة   6

      جييب عن السؤال قبل امتامه   7

      . حمب للعراك ودائما يف حالة غضب واستياء   8

      ربر هلا اقحام نفسه يف امور ال م  9

      مقاطعة االخرين يف احلديث   10

      . غري قادر على ايقاف حركاته املتكررة   11

      ينكر االخطاء ولوم االخرين له   12

      . مطيع باستياء وبامتعاض   13

      وقاحة مع قلة احلياء يف افعاله   14

      ضرب االخرين بعنف   15

      يركض ويقفز بسرعة   16
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   االستبیانطریقة احتساب إجابات
Calculation Of Questionnaire Degree 

  :  التاليه بالطريقةدرجات الاحتسابيتم ،  االستبيان من قبل األسرة واملدرسةعد االنتهاء من اجابه أسئلةب

  الدرجة  اإلجابة
  صفر درجة (Not at all)نادرًا 
  درجة واحدة  (Just a little)قلیًال 
  درجتان  (Pretty much)غالبًا 
  ثالث درجات  (Very much)دائمًا 

  
  المدرسةفي استبیان  -

  .درجة) صفر( ميكن حتصيلها هي Minimum score أقل درجة
  . درجة)165 ( قد حنصل عليهاMaximum score أعلى درجة

  
  في استبیان األسرة -

  .درجة) صفر( ميكن حتصيلها هي Minimum scoreأقل درجة 
  . درجة)183 (ميكن أن نصل إليها Maximum scoreة أعلى درج

  
 (Total) مجموع الدرجات -

  . درجة348 = 183 + 165     جمموع الدرجة القصوى 
  . درجة174 = 2÷  348    متوسط جمموع الدرجات الكلي 

  .لسلوك يعاين اعراض فرط احلركة ونقص االنتباه واالندفاع يف افأنه فاكثر  درجة)174( على  الطفلحصلفاذا 
  
  علمیة عالقات إحصائیة -

 تتناول درجـات كـل    ويصبح أكثر حداثة وخاضعاً للشروط العلمية ميكننا  حىت يثمر حبثنا عن تشخيص حالة االضطراب      
 استبيان االبوين من اجل املقارنه والكشف عن وجـود عالقـات            جزئيات استبيان املعلم وكذلك كل      جزئية من جزئيات  

بالنسبة لبعض بنود االستبيان بني اراء املعلم واراء االسرة         واالختالف   التباينأوجة  ذا سنكتشف   و ،متبادله بني الدرجات  
املدرسة وسيترتب على هذا عملية االرشاد التربـوي وفيمـا بعـد    و يف والذي قد يكشف عن وجود مشكلة يف األسرة أ        

  .ستكون عملية اإلصالح أكثراً يسراً وسهولة
 ومالحظة سلوكه العام من      من قبل طبيب األطفال أو املختص النفسي       رة اىل ضرورة مقابلة الطفل     ال بد من االشا    يف األخري 
  .دقة واملوضوعية يف عملية التشخيصاجل ال
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 ADHDعالج اضطراب فرط احلركة ونقص االنتباه 
  

 تشارة الطبية أو االسوتبحث عن العالج املناسب إذا كان لديك طفل مصاب باضطراب فرط النشاط وتشتت االنتباه
  00967734948255 : بالتواصل معنا على الرقمفعليك

  com.hotmail@laj3al: أو عرب الربيد األلكتروين
  

  ملزيد من املعلومات عن اضطراب فرط احلركة ونقص االنتباه قم بزيارة موقعنا على األنترنت 
ADHD/com.laj3al.www://http/  
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