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��� ����� ه�� ا������ �� �ل ا��
	�� ا������� �:   

        ::::ـ اخلصائص األساسية لألطفال مضطربي االنتباه مفرطي االنتباه ـ اخلصائص األساسية لألطفال مضطربي االنتباه مفرطي االنتباه ـ اخلصائص األساسية لألطفال مضطربي االنتباه مفرطي االنتباه ـ اخلصائص األساسية لألطفال مضطربي االنتباه مفرطي االنتباه 1
  ��ن ب���3+اب ا1ن�����   ه/�ك --" أ,+اض أ)�)�" ���' ب%� $#" ا! ��ل ا���� ����

   :و$+ط ا�/�9ط ، وه5 
    Attention Disabilities  :أ ـ    ص����ت ا&ن $�# 

   Impulsively                :�ـ ـ   ا&ن�,�+�ـــ� 
�ـ ـ  ,�ط ا��-ــ�ط :             Hyperactivity   

5 �
+ض ا���A@�ن �%�� ا������ ب?�<�ز ,>; ا�/:� ا����5 <� ��  : و$�
  

�����������W�W�W�WAttention Disabilities'&%���א�$�#�"��'&%���א�$�#�"��'&%���א�$�#�"��'&%���א�$�#�"����������������� �� �� �� �

	 ص
�ب�ت ا1ن���� �� أهC ������ ا! ���ل ��3B+ب5 ا1ن����� ��+ �5 ا1ن����� ،               �
N�A ���ن�ن أآ@+ �Mب>�" �9+ود ا���ه� ، و,�	م ا�J�	رة ,>�; ا��+آ��H وا1ن����� ، وآ@�+ة ا�/��9ط                        

و)��Y ذ��Q �+ج�V إ��; ا��3+اب       . . .ا�Hا�	 ا��ي 1 �
/; �R ، وآ��Q )+," ا��%�P واO-��رة            
      ، RZ��$5 جHء �� ا�<%�ز ا�
��5 ا��+آHي ، ا��ي �<
\ �� ا��
Y ,>; ا�3�\ أن ��B�] ن
وأن �3�Z+ ,>; نR �9 ا�:+آ5 ، وا�3�\ ا��ي ���ب ب%��ا ا�>��ن ��� ا�1�3+اب 1 ���9+ط           


�ن; دا��� �� M>" ا� Rأن C%�  . �%	وء و,	م  ا�+اR�$ "A أن ���ن A 5$+آ" دا��" ، وإن�� ا!�+ ا�
�5 أو          Z�ج \�<� �� "
و�� ا!ه��" أن ن_آ	 أنZ�� R^ آ\ ز��دة $5 ا�/�9ط ا�:+آ5 ن�ب
            \���
,����J$ ، 5��	 �����ن ا�/���9ط �J�JA��� ه�د$��� ، و����� ����� ^Z	���R ا�J��	رة ,>��; ��اص��>" ا�
��+ة  ��>" ، إذ )+,�ن ��� �<>�Y ان����ه%C و�����+هC ش�5ء �a�+ ، `��+ ا���            � R�$ ار+�ي وا1)�

 R�$ 105 ـ 102 ، ��2�1982 +$� ا��0�1 +�س ، ( آ�ن�ا. (   
 ,>�;   )���11996 +$� ا��?�? ا��$� ، ن$�< +$� ا�= �ح ��A 5$ )   ، :,�;1 أآ	 آ\ ��      

 5$ \@�   :أن ��cه+ ا�3+اب ا1ن���� و$+ط ا�/�9ط ��


��+وض أ�����R ، ورب   : 	����מ	א������������������◘��@���+ ا�<� \������� !ن��R 1 �@���+  أي ,��	م ان������ ا�3
 R���A 5$ Cن ه/�ك �@�+ًا أه! ، R/, R$وH, Y�Zأو ب ،Rه��ان� .  

 ◘
+وض :  א�������	�������أي ,	م M	رة ا�3�\ ,>; �+آ�H ان���هR �	ة آ�$�" $5 ا��@�+ ا�
 C��%$ ���, �H��>, أو R��<<� أو RJ���� ���ده+� "�Z���، وM��	 �+ج��V ه���ا !)����ب ,����B" أو ن

 +�@�   .ا�

	א���		◘����		���� :            R�
��
��� ؛ !ن�� R�R��%�Z ، أو ,�	م �� +��@� ;�<, \��أي -���ت ان����� ا�3
�" ، بZ�Y ج��د� أو �
�R أو إج%�د� <���   .ب���+ون" ا���$�" �/J\ ان���هR ب�� ا��@�+ات ا�

  

��������������)�
���WImpulsively*���א�$ �

�\ دون   و��J	 ب%� ,	م ا��+وي وا�����+ ، وإن�� ���Zرع ��3B+ب ا1ن����        �� إ��; رد ا�

 ، آ�� �Z%\ إ-�ر�R وا)��Hاز� ، �
�1�M R�1 أو ,���ب] ، ودون ا�J	رة ,>; ا�3�Z+ة ,>; ان
��	 �� ��+ا�R و�<�ربR ، وإذا اش�+ك �A 5$ار أو �/�9M" أد�; ب�ج%" نc�M �+��\ أن     �Z� 1 ��آ

     R�����Aراء� وأa ن?��$ R��(ر����J��+ إ���; ا�����اب  ���5�g دور� ، ونc��+ا �>��Z>�ك ا���%���P ا����ي ��
                 +������2;� +$;� ا�;�0�1    ( وا���	ا�M" ؛ !ن%� `���� �� ���ن أ��Aً�� ,�ر��" ، دون ��%�\ أو �

		. )112 ، 1998+�س ،  	



 أن أ,+اض ا1ن	$�,�" �	ى ا�3�\ �3B+ب  )154 ، ��2�1991د ��1دة ، ( و�+ى 
 5<� ���$ +%c� ، ط ا�/�9ط+�  : ا1ن���� �

��
\ �� دون �$ 5$ V$	/� +�      .  
 +�i آ@�+ا �� ن�9ط \J�/�.  

 R���  . `���� �� �<	 ص
�ب" Y��+� 5$ أ,
 R���ن<�ز واجO '@�� ج إ�; إش+اف��:� .  

               C�<
�آ@�+ا �� ���� �/�د�� ر$�M�R $�5 ا����\ ا��	ر)�5 ��� ب��/c��م $�5 أ-/��ء إ�J��ء ا�
  .�>	رس 

�"�<	 ص
�ب" $5 ان��cر دور� )�اء $5 ا�>
Y أم ا���اM' ا1ج<�����,�" ا��.  
  


/+�א.-,�+�����������WHyperactivity�� �

+mف  � )      ، DE-ا� ��Fي      )103 ،   1985+$� ا��?�? ا���ا� \���+ط ا�/�9ط بgن�R ا�3� 

 Hرة ,>; �+آ�	Jم ا�	و, ، ��,��
�ن; �� ار���ع ���Zى ا�/�9ط ا�Hا�	 ب��رة `�+ �J���" اج��
M��ت اج���,��"  ���" ��V            ا1ن���� ��	ة  ��>" ، و,	م ��] ا�/�n ، و        , "���M; إ�رة ,>	Jم ا�	,

ء ، ووا�	�R ، و�	ر)�R ، آ�� ا��o ,	�	 �� ا���A@�� ,>; ا���ذ �H5 " ا�,��,	م ا�J��ل ا1ج�
  . ) 99ا����I ا�H��F ، ( " آ�:C�:<� Q ,>; ا�/�9ط إن آ�ن زا�	ا أم ,�د�� " �>/�9ط 

��� إج��ل أه�c� Cه+ ص
�ب�ت ا1ن�       � o�( �� Inattention���� $�5 نJ�� ا1ن�����       و�
             ^�9���<� R����<ب�M ���أ� ، ^��Mا�� ���ة �+����M ات+���� ���V�3�Z ا�3���\ �+آ���H ان���ه��R )���ى ���$

Distractibility +�@� ;<, Hا��+آ� V�3�Z� 
/; ا�<�� ا�3�\ إ�; آ\ ا��@�+ات ا�<	�	ة ، $�$ 
5    �
�� ، آ�� ��Z%\ ج��ب ان���ه�R إ��; أ��" �@��+ات أ��+ى د��>�" ، أ��                    ���Jا1ن� ����ر ا1ن����M �

Selective Attention Deficits o��� ��
/�� $9\ ا�3�\ $5 ا����ر �@�+ �
�� أو ان�R��J ب�$ 
   ����>� R��ه��ان� H��5 �+آ���9\ $���� �����+���R ا���M��' ا���Z>�آ5 ا����ي ��ج��	 $���R ا�3���\ ، آ� ���� V���

�" ، أ�� ا�@��ت      %��+ار $�5 ا�/��9ط ���	ة     وه� ��\ ا�3�\ إ�; اPreservation (1ا��@�+ات ا��
 Rم ب��Jف �� ا�	أو ا�% "�J3/�  .  ��>" ب
	 ان�%�ء ا�:�ج" ا�

��M' ا���ج�د <� Y(�/� +���أ�� ا1ن	$�,�" $���@\ $5 ان	$�ع ا�3�\ R��$+�� 5$ دون �
                ، R��
��ق ���� ���$�R ، أ�� $+ط ا�/�9ط ، $���@\ $�5 ز���دة آ���" ا�:+آ�" وا�/��9ط ��	ى ا�3��\ ب

�+ " ��	و `�+ ه�د$" و�Z�Y إز,�ج� "�<B, آ�ت+A ك+:�� N�A ، ��+�r� �.   
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  Y�Z��� @������Z�Y ا�������� ا!)�)���" آ@���+ا ���� ا!,��+اض أو ا�����9آ\ ا�@�ن����" ، $

�9ت ا!آ�د����"      ص
�ب�ت ا1ن���� ا��5 ����' ب%�� ا! ���ل ��3B+ب� ا1ن����� آ@��+ا                ����� ا�
��\ )�>�آ��ت آ�\ ��� ا1ن	$�,��" و$�+ط ا�/��9ط ��	ى                        
� ���وا�/��Z" وا1ج���,��" وا���:�" ، آ

�9ت ا��5 �
�ن�ن �/%� �  . ا! ��ل �3B+ب5 ا1ن���� ��+ 5 ا1ن���� ,>; ز��دة �
J	 ا�
 إ�; أهC ا!,+اض ا�@�ن���" ا���� 5���YA    (Gelfand et al., 1988, 13)و�
+ض 

ا���
�ب�ت ا1ج���,��" ��ص�" ��V ا!M�+ان ، ونJ��       : ا�3+اب ا1ن���� $+ط ا�/��9ط ، و�/%��      
  . ا�/PB ، و,	م ا��
�ون ، وا���+آ�A Hل ا��ات ، وآ@+ة ا�9<�ر 


' �J��	�+ ا�����ات وA��	ة ا�����Hاج ، واAO����ط ، وا�/�ب����ت    : و���� ه����� ا!,��+اض   ����
 "�����
�
�ر���" ا�����9	دة ، وا���3+اب�ت ا���اص��\ ،    ا1ن�، وان�����ض �����Zى ا��:����\ ، وا�

وا���3+اب�ت �:��	دة $��5 ا��c���ه+ ا1ر����J��" ، وا������ل ا���إرادي ، وآ���ا ا�����+ز ا���إرادي        
ب����رة ,+����" ، ورب���� �c%��+ أ,��+اض ا���3+اب ,����5 ب���Z] ، و,3��Y $��5 اOدراك        

  . ) 521 ـ  M� ��+1991 ، 520 ا��LEب خ
�< ،  ( ا�:+آ5



و�<	ر اOش�رة إ�; أن ه�� ا!,+اض 1 �:	ث ��	ى آ�\ ا! ���ل ��3B+ب5 ا1ن����� ،                
آ�� �<Y أ1 ��9�ُ ا�3�\ ,>; أن3B� R+ب ا1ن���� $5 ��ء وج�د ه�� ا!,+اض ا�@�ن���"                

 �Bآ�" ا!�+ى أ��<Zت ا��9�  . $N�A ، [J إن%� M	 ���YA ,	�	ا �� ا�
  

  : +ة ��3B+ب5 ا1ن���� �@\ وإذا آ�ن^ ه/�ك أ,+اض آ@�
1      Nا��راس >��   Low Academic Achievement ـ انE=�ض ا� 2
2      M�خ�Qا I� ت�RSا�� T�U ـ Poor Relationships With Others   
   Conduct Problems ـ �-SVت ا� �اص<                     3
   Low Self-conceptـ انE=�ض �=�Yم ا�Wات                  4
    Mood Disorders ـ ا�LUا��ت ا��?اج                        5
6                   Hا� ��س N, ـ ص����ت Difficulties in Co-ordination   
  

 $?ن ان���ض ���Zى ا��:��\ ا�	را)5 ه�   )48 ،   ��1998 ? ا���س] ا���س] ،     ( 
��," ا��5 �
��<%� ه�ا ا��:�N      ا�����ع ا�+��n ا��ي �%�C بR ه�ا ا��:N ، ,>; أ         >�)�س أن ا�

����H ب����3+اب ا1ن������ $��+ط ا�/���9ط ، ذآ���ء ���)��] أو $���ق ا����)��] ، و�:����\ درا)��5    ��
 v��/�.  

          5� +�و,/	 ا�:	�N ,� ان���ض ا��:��\ ا�	را)5 �	ى ا! ��ل �3B+ب5 ا1ن���� �
5 �>3�\ ، و1 �+��] ا�/�9ط ، �<Y ا��gآ�	 ,>; أن ا�3+اب ا1ن���� 1 �_-+ ,>; ا��آ
�ء ا�3��

ب������g+ ا�
J>��5 ���	ى ا! ����ل ، �A��N ��ج��	 أ ����ل $�����Jن ، وأ ����ل ���)���3ن ، وأ ����ل            
   . )�g�� )Wender, 1987, 13-14+ون ,J>�� ب�� �<��V ا! ��ل �3B+ب5 ا1ن���� 

و�� -�C $�?ن ب
�v ا! ���ل ��3B+ب5 ا1ن����� ��	�%M C�	رات `��+ ��/�)��" ��V ا����اد               
��ق ا�3�\ ��3B+ب ا1ن����� $�5 إA�	ى ا����اد ا�	را)��" ب�/��� ����ن               ا�	�� 	J$ ، "�<���را)�" ا�

�� $5 ��دة -��@" �� ��اد ن�n ا��' ا�	را)5 �
  . ���)�3 $5 ��دة أ�+ى ، و�
          V�3�Z�� 	�M ـ آ�� أن ا�3�\ �3B+ب ا1ن���� ا��>�:�o ب����' ا�@���N ا1ب��	ا�5 ـ ��@

�9\ $5 إA	ى ��اد ا��' ا�@�ن5 ا�/<�ح $5 ��دة �� �� ��ا� ��د ا��' ا����n ا1ب�	ا�5 ، ب�/
                  5�$ �%
B�و� "��(�/�ا1ب�	ا�5 ، وإذا �Cc/� C ا��	ر)" ب+ن��ً<� ��ص� ��@\ ه�� ا�J�	رات `��+ ا�
ا�:Z��ن $?ن ه�ا ا�3�\ 1 ����ن �/�)��� ���:��ق ب�gي $��\ درا)�5 ، $��
v ه�_1ء ا! ���ل               

��" ��ص" ، و$/��ت �	ر��Z" ��ص" �>�
��\ �V ه�ا �3B+ب5 ا1ن���� �:��ج�ن إ��<
; و)��\ �
  . ا�Z>�ك 

�+ات �/� ,�م �_� ,>; �+ورة ��ج�R ا!ن�cر إ�; �<�ل ص
�ب�ت 1962وM	 أآ	ت ا�
ج ا��������Zج5 �%��_1ء         ��
ا����
>C، وان�%��^ ب����ص���" ب��B+ورة وج���د  ��+ق �>������9 وا�

  . ا! ��ل
 ا���9آ\ ا���5 �/�	رج    )A  )Shank Hollahan and Curick	د 1973و$5 ,�م 

�:��^ ص��
�ب�ت ا����
>C وه��5 ����9آ\ ا�J��+اءة ، و����9آ\ ا����م ، و����9آ\ ا����ب��" ، وا�����9آ\   

���" ووج	 أن ه�� ا���9آ\ �V� \�9 ب
B%� ا��
v ص
�ب" �
>M C	 ��/�ع YZA ا���+وق            �ا1ن

   .(Johnsin, s. and Morasky, 1980, 9-13)ا��+د�" ب�� ا! ��ل 
و�� -C ا�<%^ �
Cc ا�	را)�ت وا��:�ث ا��5 أج+�^ $5 �<��ل ص�
�ب�ت ا���
>C إ��;                 
ا1ه�����م بJ�����B ا��/���_ ، وأ)�����Y ا����9' ا������+ ,��� ذوى ص��
�ب�ت ا����
>C ، وآ���ن ا��_ش��+  
ا!A���دي ا!,c��C ا)����3Jب� ����	ا�\ ه���� ا�	را)���ت وا��:���ث ه��� ان�����ض ا��:����\ ا�	را)��5  

    VM���
>5 ,� ا���v أو ا�����g+��              و. . . ا��/��M	 �Y�+ ,>; ذ�Q ا1ه���م ب��وي ا��:���\ ا�

����� ،   : درا)�� ، وذوى ا����+�] ا��:���>5 أآ@�+ ��� ا1ه����م ب�#��ت أ��+ى �@�\            �
����M ان�ا�

 C<
�v ، و��n . . . ب�3#; ا���/�وان�Y ا��:	�	 ا����+ ,>; ا! ��ل ذوى ا!داء ا��	ر)5 ا�



    <, o�3/� ل ا������
+�' ص�
�ب�ت ا���
>C       ,>; ا! � C%� )     ، ا�?�;�ت N=L�;� N;2 ,1998 ، 
222. (   

 Rأش�ر إ�� �� Qذ� 	و�_آ )Rynard , 1993 (    Y�Z�5 ا��ه ���ب�ت ا1ن��
  �� أن ص
  .ا�+��n وا����ش+ 1ن���ض ���Zى ا��:��\ �	ى ا! ��ل �3B+ب5 ا1ن���� ��+ 5 ا1ن���� 

ا�Z/�ات ا���n ا!���+ة إ��; أن A��ا���A 5$    5 أش�رت ا�	را)�ت ا��5 أج+�^ �ل        
�� ا! ��ل �3B+ب5 ا1ن���� ��+ 5 ا1ن����� �
��	ون )�/" درا)��" ـ ,>�; ا!M�\ ـ  $�5          % 70

���  % 80إ��;  % J$40] ��� ب��� ا! ���ل ا�i�+�� ، وأن�R ��ج�	 ن�Z�" ��� ب���                  % �J�15ب\  

>C ا! ��ل �3B+ب5 ا1ن���� ��+ 5 ا1ن���� �
�ن�ن �� ص
�ب�ت $5 ا�� . . . "�Z2أي أن ن %

 Gelfand(�� ا! ��ل ا���� �	�%C ص
�ب�ت �
�ن�ن ـ أ��B ـ �� ص
�ب�ت ا1ن���� % 40إ�; 

, 1988 , 123 . (   
 (Weiss , G., Minde, K. & Douglas, I., 1979, 675 – 681)وM�	 أش��ر  

���" ،   إ�; أن آ@�+ا ��� ا! ���ل ��3B+ب5 ا1ن����� ��+ �5 ا1ن����� �
��ن�ن ��� ص�
�ب                    �<
�ت �

' $�5 ا��:���\ ،            % 80وأو�:^ ن���P ا�	را)�ت أن     �� C%�	�� 5 ا�/�9ط +�� ����� ا��


���	ون ن���n ا���Z/" ا�	را)���" ،   % 70� C%/���52 %   " ، وأن��را)	ا� ���ن ��<����� ��������� ا��
     5$ \@��B" ، ص
�ب�ت اOن<�ز $5 : ا��
�ب�ت ا��5 �
�ن�ن �/%� ���/�درج�ت ا��1��رات ا�

��� ا��1�<
����M 5$ "B)�ت ا��/�  .  �رات ، آ@+ة ,	د ا�Z/�� ا��J+رة �>	را)" ، ا��J	�+ات ا�
 


