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What is ADHD?
• ADHD is a common treatable childhood disorder characterized by the
following symptoms:
a. Hyperactivity
b. Impulsivity
c. And/or inattention
• Children with ADHD may display one or more of these symptoms.
• These symptoms usually appear before the age of 12 and during the first
years of childhood (ages four and five). They last for at least six months.
• ADHD symptoms negatively affect the child at school and home.
• Symptoms of ADHD are not part of a child’s natural development.
• It is important to detect and diagnose these symptoms at an early age.

How common is ADHD?
• ADHD is quite common in children (five percent to ten percent).
• It is more frequent in boys than in girls.
• Sometimes ADHD continues into adulthood.

What causes ADHD?
• There is no single cause for ADHD.
• It is not caused by bad parenting or lack of discipline.
• It is usually a mix of biological and environmental factors. It seems to
run in families, which means it might be hereditary.

What is hyperactivity?
A child who is hyperactive may:
• Move around constantly
• Touch or play with anything around
• Talk continuously
• Leave his/her seat and move around the room
• Shake feet or tap fingers
• Feel restless
• Need to be kept busy at all times

What is impulsivity?
A child who is impulsive may:
• Express things spontaneously without thinking first
• Show his/her emotions without restraints
• Fail to realize the consequences of his/her actions
• Find it difficult to stand in line or wait for his/her turn

What is inattention?
A child who is inattentive may:
• Find it difficult to organize and complete a task or activity
• Have difficulty learning something new or following instructions
• Forget to write down homework or bring a book home
• Become easily distracted
• Make careless mistakes
• Forget things

How is ADHD diagnosed?
The doctor or the psychologist diagnoses ADHD through:
• Interviews with the parents and the child whereby the psychologist asks
about the child’s behavior at home and school.
• Reports filled by the parents and teachers about the child’s behavior
and attention in class.
• Computerized cognitive tests to test the attention span (the psychologist
might order these tests in some but not all cases).

What are the problems
associated with ADHD?
The child or adolescent with ADHD might have other problems associated
with this disorder, such as:
• Depression
• Anxiety disorder
• Oppositional defiant disorder (ODD)
• Conduct disorder
• Speech or hearing difficulties
• Difficulties in reading and writing

Can my child be treated
for ADHD?
Yes. There are successful treatments that help in improving
the symptoms of ADHD and reducing the academic, and
social difficulties.
Treatment may include one or more of the following:
• Medication
• Psychotherapy and cognitive-behavioral therapy
• Family support
• Educational support

How does ADHD affect
children and adolescents
if it was not treated?
• The child will feel down because of academic and social difficulties
resulting from lack of attention.
• The child will find it difficult to establish and maintain friendships, which
might lead to isolation and lack of self-confidence.
• The child will have academic difficulties and might not be able to continue
his/her academic year.

School recommendations
to help the child/adolescent
with ADHD
1. Classroom arrangements
• Seat the child in the front row or in an area with minimal classroom traffic.
• Keep the child well-informed of all expected tasks through updating
the classroom schedule.
2. Giving instructions
• Give instructions individually or within a small-group setting and make
sure they are given one at a time.
• Give the child instructions at the beginning of each task and ask him/her
to repeat them before starting the task.
3. Giving tasks
• Assign tasks that are short (divide longer tasks into smaller parts) and
varied. Gradually, increase their length.

4. Giving breaks
• Provide periodic stretch breaks during extended lessons. These are
periods of three to five minutes of physical movement which occur
after every 15 to 20 minutes of cognitive effort.

5. Common instructions
• Bring the child back to the task at hand when he/she daydreams using
a common signal between teachers and parents (such as a tap on
the shoulder).
6. Encouragement
• Encourage the child to seek help from teachers or students when
he/she does not understand an assignment.

Home recommendations
to help the child/adolescent
with ADHD
1. Establishing and maintaining a routine at home
• Set a specific time and place for lunch and dinner, playtime with
siblings, sleeping, and homework.
• Establish clear and simple rules. Keep those rules handy for your child
to see and remember them.
• Make sure your child has a quiet place to study without outside
distractions or interruptions.
2. Communication
• Maintain eye-contact when giving instructions and let your child
repeat the instructions.
• Write rules in a positive way.
For example, “Have lunch in the kitchen,” instead of “Don’t eat lunch in
the living room.”
3. Praising
• Be on the lookout for positive behavior and praise your child using
statements such as, "Good for you; well done!"
• Be gentle but firm in reminding your child of your rules whenever he/she
breaks them.

4. Short tasks
• Divide long tasks into smaller parts that can be completed at
different times.
• Set specific time limits for each task and allow your child to check
his/her progress with a watch.

5. Giving breaks
• Allow your child to take periodic stretch breaks. These are periods of
three to five minutes of physical movement which occur after every
15 to 20 minutes of cognitive effort.
6. Encouragement
• Encourage your child to ask questions and monitor him/her		
while studying.

This educational material provides general information only. It does not
constitute medical advice. Consult your health care provider to determine
whether the information applies to you.

توصيات للمنزل لمساعدة الولد/
المراهق الذي يعاني من الـــADHD
1.تأسيس وتوطيد الروتني والهيكلية يف املنزل
•حدد وقت ومكان الغذاء والعشاء ،اللعب ،النوم ،والدرس.
•أسس قواعد بسيطة وواضحة واجعلها بمتناول الولد حتى يراها ويتذكرها.
•حدد وقتا ً ثابتا ً للدرس ،وخصص مكانا ً هادئأ إلتمام الفروض دون التعرض إللهاءات
أو مقاطعات.
2.طريقة التواصل
•حافظ على التواصل عبر العينين عند إعطاء اإلرشادات لولدك وتأكد من أن يعيدها
من بعدك.
ً
ً
•صغ القواعد بطريقة ايجابية ،مثال" :تناول الغذاء في المطبخ" بدال من "ال تتناول
الغذاء في غرفة الجلوس  ".
3.املديح
ً
ً
•حفز ولدك إيجابيا عند اتباع القوانين وامدحه مستعينا بعبارات مثل" :عافاك يا
شاطر" أو "احسنت ".حين ال يتبع القوانين ،ذكره بها بهدوء لكن بصرامة.
4.املهمات القصرية
•قم بتجزئة المهمّات الطويلة الى مهمّات قصيرة يستطيع الولد أن يقوم بها على مراحل.
•حدد مهلة زمنية لكل مهمة ،وساعد ولدك في مراقبة سرعة قيامه بالمهمة عبر
استخدام المنبّه.
5.وقت إالسرتاحة
•إمنح ولدك فترة إستراحة تتراوح مدتها بين ثالث وخمس دقائق يتمكن من خاللها
بالقيام بمجهود فكري لمدة  15الى  20دقيقة.
6.التشجيع:
•شجع ولدك على طرح األسئلة ووراقبه أثناء الدرس.

ّ
تشكل نصائح طبية بأي شكل من األشكال .إستشر
يحتوي هذا المستند على معلومات عامة ال
المسؤول عن رعايتك الصحية لمعرفة ما إذا كانت المعلومات الواردة هنا تنطبق عليك.

توصيات للمدرسة لمساعدة الولد/
المراهق الذي يعاني من الـــADHD
ّ
الصف
1.ترتيب
•على الولد أن يجلس في الصف األمامي.
•يجب أن يبقى الولد مطلعا ً على كل الواجبات والنشاطات التي عليه االلتزام بتنفيذها
وذلك من خالل تحديث جدول الصف.
2.تقديم إالرشادات
أعط تعليماتك إما بشكل فردي أو ضمن مجموعة صغيرة وتأكد أن كل معلومة تعطى
• ِ
على حدى.
أعط تعليماتك قبل البدء بأي مهمة جديدة واسأل الولد أن يكرر هذه التعليمات قبل أن
• ِ
يبدأ إتمام المهمة.
3.تلزيم املهمات
أعط الولد مهمات قصيرة (قسّ م المهمات الطويلة إلى مهمات أقصر) ومتنوّعة .زذ من
• ِ
وقتها تدريجياً.
4.تخصيص فرتات لإلسرتاحة
•يحتاج الولد إلى فترات إستراحة تتراوح مدتها بين ثالث وخمس دقائق أثناء القيام
بواجباته .وذلك للقيام ببعض الحركات الجسدية ،بعد كل  15الى  20دقيقة من
المجهود الفكري.
5.توجيهات موّحدة
•على األهل أن يعتمدوا إشارة مشتركة بينهم وبين المعلمين/المعلمات بهدف استعمالها
لتنبيه الولد كلما شرع بأحالم اليقظة وابتعد عن إتمام المهمة الموصى بها (مثالً التربيت
على الكتف).
6.التشجيع
•شجّ ع الولد على طلب المساعدة من المعلم/المعلمة أو التالمذة حين ال يفهم فرض ما.

هل يمكن معالجة ولدي من الـــADHD؟
تحسن
نعم .هناك عالجات ناجحة قد تساعد في
ّ
والحد من صعوبات الولد األكاديمية
أعراض الـــADHD
ّ
والعائلية واإلجتماعية.
•األدوية
•العالج النفسي والعالج السلوكي–اإلدراكي
•الدعم العائلي
•الدعم المدرسي

كيف يمكن أن يؤثر الـــADHD
على األوالد والمراهقين إذا لم
تتم معالجته؟
•يشعر الولد باإلحباط بسبب الصعوبات األكاديمية واإلجتماعية الناتجة عن قلة اإلنتباه
وتشتّت األفكار.
•يصعب على الولد إنشاء الصداقات والحفاظ عليها مما قد يؤدي به الى الوحدة واإلنعزال
وإنعدام الثقة بالنفس.
•يتعثّر أداء الولد األكاديمي ويصعب عليه إكمال الدراسة.

كيف يتم تشخيص الـــADHD؟
ُيشخص الطبيب أو األخصائي النفسي إضطراب الـ ADHDمن خالل:
•مقابلة مع األهل والولد يسأل فيها األخصائي عن سلوك الولد في المنزل والمدرسة.
• تقارير يمألها أهل الولد وأساتذته عن سلوكه وتركيزه في الصف.
•إختبارات إدراكية على الكومبيوتر تقيس نسبة التشتت في اإلنتباه (قد يطلب األخصائي
هذه اإلختبارات في بعض وليس في جميع الحاالت).

ما هي الحاالت المصاحبة للـــADHD؟
قد يعاني األوالد والمراهقون المصابين بالـ ADHDمن حاالت أخرى تترافق مع
هذا اإلضطراب مثل:
•إالكتئاب
•إضطراب القلق
•إضطراب التحدي المعارض
•إضطراب السلوك
•صعوبات في التعلّم
•صعوبات لغوية أو سمعية
•صعوبة في القراءة والكتابة

ما هي الحركة المفرطة؟
الولد ذو الحركة المفرطة قد:
•يبدو بحركة دائمة
•يلمس ويلعب بأي شيء من حوله
•يتكلّم باستمرار
•ينهض ويجول في الغرفة
•يه ّز برجله أو يطرق بأصابعه
•يشعر بالتململ
•يكون لديه الحاجة الى اإلنشغال باألمور كل الوقت

ما هي سرعة اإلنفعال؟
الولد ذو سرعة اإلنفعال قد:
•يعبّر عن األمور بعفوية زائدة وبدون التفكير بها أوال ً
•يظهر عواطفه من دون ّ
تحفظ
•ال يدرك العواقب الناتجة عن أفعاله
•يستصعب الوقوف في الصف أو انتظار دوره

ما هي قلة اإلنتباه؟
الولد الذي يعاني من قلة اإلنتباه يمكن أن يعاني من:
•صعوبة في تنظيم المهمّات أو إكمالها
•صعوبة في تعلّم أشياء جديدة أو اتباع اإلرشادات
•نسيان تدوين الفروَض أو جلب الكتب من المدرسة
•سهولة تشتت اإلنتباه
•إرتكاب أخطاء متهوّرة
•نسيان األشياء

ما هو إضطراب قلة اإلنتباه والحركة
المفرطة ()ADHD؟
•إن قلة اإلنتباه والحركة المفرطة هو إضطراب مألوف عند األوالد ،ويمكن معالجته.
يتسّ م هذا اإلضطراب:
 .أبالحركة املفرطة
.برسعة اإلنفعال
.جو/أو قلة اإلنتباه
•قد تظهر إحدى هذه األعراض أكثر من غيرها عند بعض األوالد ،أو قد تظهر األعراض
الثالث معاً.
ً
•تظهر هذه األعراض قبل سن الـ  ،12عادة في أولى سنين الطفولة (بين الرابعة والخامسة
من العمر) .وتستم ّر لمدة ستة أشهر على األقل.
•تؤثر هذه األعراض على الولد بشكل سلبي في المدرسة وفي المنزل معاً.
•هذه األعراض ليست ضمن نطاق "النمو الطبيعي" للولد  .
•من المهم مالحظة األعراض وتشخيصها في س ٍن مبكر.

ما مدى شيوع الـــADHD؟
•يعتبر إضطراب قلة اإلنتباه والحركة المفرطة من اإلضطرابات الشائعة لدى األوالد
(خمسة الى عشرة بالمئة).
•هو أكثر شيوعا ً لدى الصبيان.
•قد يستمر حتى سن الرشد.

ما هي أسباب الـــADHD؟
•ال يوجد سبب واحد إلضطراب قلة اإلنتباه والحركة المفرطة.
•ال ينتج هذا اإلضطراب عن سوء التربية أو عدم إنضباط الولد.
• ً
عادة ما ينتج عن مجموعة من العوامل البيولوجية والبيئية .والمالحظ أنه ينتقل ضمن العائلة
الواحدة ،أي مرتبط بعوامل الوراثة.
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