
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حول اضطراب فرط الحركة 
 (ADHD)ونقص االنتباه 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ADHD 

ADHD هي اختصار لحالة اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه .ADHD  هو اضطراب نمو
وعلى هذا . عصبي يتسم بحدوث مشاكل واضحة في االنتباه وحالة من القلق والتململ واالندفاع

 .الة وليس مرًضاهو ح ADHDفإن 

 
 ADHD أسباب

وتكشف الدراسات أن المضاعفات التي تحدث . ADHDتلعب الجينات الوراثية دوًرا هاًما في تطور 
، وتلعب العوامل الوراثية والبيئية دوًرا هاًما ADHDأثناء الحمل والوالدة قد تزيد من مخاطر تطور 

 .في ذلك

 
 :إلى ثالثة أنواع فرعية ADHD يمكن تقسيم

 الذي يغلب فيه فرط الحركة واالندفاع ADHDوع ن •

 (أي يظهر خالله عدم االنتباه واالندفاع وفرط الحركة)المشترك  ADHDنوع  •

 (ADD -والمسمى سابقًا باضطراب نقص االنتباه )الذي يغلب فيه عدم االنتباه  ADHDنوع  •

 
 :فرط الحركة

 صعوبة الجلوس ساكنًا •

 التململ باليدين والقدمين •

 القلق/ك واالضطراب الداخلياالرتبا •

 
 :االندفاع

 صعوبة في انتظار أدوارهم •

 غالبًا ما يقوموا بالمقاطعة والتدخل •

 العمل بدون تفكير •

 وقد يتسبب االندفاع لدى البالغين في صعوبة إدارة المال أو ممارسة العمل العادي •

 
 :عدم االنتباه

 صعوبة في إتمام المهام وتنظيمها •

 نشاط إلى آخر التبديل بشكل متكرر من •

 صعوبة في اتباع التعليمات •

 يسهل تشتيته وصرف انتباهه •



 

 
 
 
 

 
 

وإلجراء تشخيص، يجب ظهور . ADHDوتتولى خدمات الصحة العقلية المتخصصة تقييم 
عاًما وأن تسبب  12والبد أن تظهر األعراض قبل سن . األعراض لمدة ستة أشهر على األقل

 .والبد أيًضا من تقييم أي اضطرابات مرتبطة بها. ختلفةمشاكل كبيرة وأن تظهر في مواقف م
 

 ADHDفإنه يكون من نوع  ADHDومعظم األشخاص الذين تم تشخيص حاالتهم بأن لديهم 
 .أي أنهم يواجهون صعوبات كبيرة في فرط الحركة واالندفاع وعدم االنتباه. المشترك

 
 ؟ADHD ما مدى انتشار

عاًما يعانون  18األطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن من  % 5-3تكشف الدراسات أن نسبة 
وتقريبًا نصف هؤالء  4:1لدى الصبيان أكثر من الفتيات، بنسبه  ADHDويتم تشخيص . ADHDمن 

 3-2في نحو  ADHDوينتشر . في مرحلة البلوغ ADHDالذين تم تشخيصهم وهم أطفال يعانون من 
 .بين الجنسينمن نسبة البالغين، مع اختالف طفيف  %

 
وفي سن ما قبل المدرسة، تظهر مستويات مرتفعة . وقد تتنوع الصعوبات وتتفاوت درجات شدتها

. من النشاط واالندفاع، األمر الذي قد يتسبب في خلق تحديات وصعوبات عند اللعب مع اآلخرين
ر صعوبات ومنذ سن المدرسة، تصبح المشاكل المتعلقة بالتركيز واضحة أيًضا، وتتسبب في ظهو

وفي أوساط المراهقين والبالغين، كثيًرا . في االلتزام بالمواعيد وإكمال المهام في الوقت المناسب
وإلى حد ما تبدأ أعراض فرط . ما تكون مشاكل التركيز واالندفاع هي األعراض األكثر وضوًحا

 .الحركة في الظهور عند بداية مرحلة البلوغ

 
 كثر شيوًعا؟ما هي االضطرابات المرتبطة األ

 يعانون من اضطراب مرتبط واحد على األقل ADHDأشخاص لديهم  3من بين كل  2هناك حوالي 

 :ومن أكثر االضطرابات شيوًعا

 اضطراب التحدي المعارض واضطراب السلوك •

 صعوبات التعلم •

 الصعوبات الحركية •

 تأخر الكالم واللغة  •

 (ُعّرات َحَركيّة)متالزمة توريت  •

 اضطرابات القلق •

 (االكتئاب)ضطرابات الحالة المزاجية ا •

 اضطرابات النوم •



 

 
 
 
 

 ما الذي يمكن عمله؟

البد من إجراء تقييم دقيق وعمل إجراءات تشخيصية دقيقة لتهيئة العالجات والتدابير عند تشخيص 
 :ويتضمن ذلك. ADHDالحالة بـ 

 ADHDجمع معلومات حول  •

 أو أساليب العمل/تكييف طرق التعليم و •

 أقاربهم/وكذلك ألسرهم ADHDلومات وتقديم إرشادات ألولئك الذين لديهم جمع مع •

 العالج الطبي •

 تقديم الدعم والمساعدة •

 
 أين يمكنني الحصول على المساعدة؟

 :بالنسبة لألطفال والمراهقين

من خالل الوالدين وطبيب األسرة والمدرسة وممرضة الصحة  ADHDكثيًرا ما يتم البدء في تقييم 
 (PPT)الخدمات النفسانية التعليمية البلدية العامة و

وعادة ما تكون  -ولكي يتم إجراء التشخيص، يجب إحالتك إلى خدمات الصحة العقلية المتخصصة 
 (.BUP)الطب النفساني لألطفال والمراهقين 

 
 :عاًما 18 إذا كنت أكبر من

 .حالة من جانب طبيببالتشاور مع مراكز الطب النفساني المحلية بعد اإل ADHDيجري تقييم 

 
 

ADHD Norge 

ADHD Norge  هي منظمة وطنية تطوعية معنية باألشخاص الذين يعانون من
ADHD وأقاربهم. 

 
لالستفادة من  ADHDفي أنه ينبغي أن تُتاح الفرصة لجميع المصابين بـ  ADHD Norgeتتمثل رؤية 

 .مواردهم واالستمتاع بحياة جيدة
 
 
 
 
 

                                                                                                          ADHD Norge 

Storgata 10 A, 0155 Oslo 

 85 85 12 67 47+: رقم الهاتف

post@adhdnorge.no  

www.adhdnorge.no  


