تبديد الخرافات حول نقص االنتباه/
اضطراب فرط النشاط )(AD/HD
نقص االنتباه/اضطراب فرط النشاط ) (AD/HDمعقد .كيفية عرضه قد يختلف من شخص أو طفل آلخر .معظمنا
لدينا فكرة عامة عن هذه الحالة ،ولكن هناك العديد من الخرافات حول  AD/HDالتي تشكل الطريقة التي نفكربها
ونتفاعل وندعم األشخاص الذين يعانون من هذا المرض .ورقة النصائح هذه تتناول بعض هذه الخرافات.
الخرافات مقابل الحقائق
خرافة AD/HD :ليست حالة حقيقية
حقيقة :نقص االنتباه/اضطراب فرط النشاط ) (AD/HDهو حالة عصبية التي من الممكن أن تسبب الغفلة،
فرط النشاط و  /أو االندفاع ،إلى جانب العديد من الصعوبات ذات صلة وغير مناسبة لعمر الفرد.
خرافة :كل األطفال الذين لديهم  AD/HDلديهم مشاكل في تصرفاتهم.
حقيقة :على الرغم من أن حوالي  50في المائة من األطفال الذين لديهم  AD/HDيتكون لديهم صعوبات قي
السلوك،إال أن نسبة  50في المائة ال تظهر عليهم مشاكل ملحوظة في السلوك
خرافة AD/HD :ينتج من تعليم غير فعال أو /وسوء في التربية
حقيقة AD/HD :هو في األصل بيولوجي و وراثي .ولكن العوامل البيئية قد تؤثر به أو تزيد من حدة الصعوبات
التي يختبرها الفرد الذي يعاتي من AD/HD
خرافة :االطفال الذين يعانون من  AD/HDال يمكنهم االنتباه أبدا أو إكمال وظائفهم
حقيقة :التقلب سمة منتشرة ل  .AD/HDفي بعض األحيان وفي بعض الظروف األفراد الذين يعانون من
 AD/HDيمكنهم التركيز ،في الحين اآلخر يواجهون صعوبة كبيرة .مثال هم معظم األحيان يستطيعون التركيز
على ألعاب الفيديو المحفزة أو ألعاب مبتكرة مثل الليغو أو الرسم.
خرافة :كل األطفال الذين يعانون من  AD/HDلديهم فرط بالنشاط
حقيقة:الشخص الذي يعاني من  AD/HDليس بالضرورة أن يظهر فرط يالنشاط .بالحقيقة بعض األفراد الذين
يعانون من  ،AD/HDبشكل عام أولئك الغافلين ،قد يظهرون أنهم فاقدين للحيوية ،وقد يظهرون أنهم هادئون و
متحفظون
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خرافة AD/HD :فقط يصيب األوالد
حقيقة :من المرجح أن يتم تشخيص األوالد الذكور أربعة إلى تسعة إضعاف ؛ ومع ذلك ،فاالضطراب يصيب كال
الصبيان و الفتيات .الفتيات أكثرعرضة لنوع ال AD/HDالمتعلق بالتغافل ،الذي يتميز بالسلوك غير المنظم وبدون
تركيز بدال من السلوك االندفاعي الهدام .الفتيات الذين يعانون من  AD/HDيميلون أن يكون لديهم نسب أعلى من
إجمالي الضيق ،االضطراب و االكتئاب مقارنة مع الصبيان الذين يعانون من AD/HD
خرافة :حساسية الطعام والسكر المكرر ،والمواد المضافة إلى األغذية وسوء التغذية يسبب .AD/HD
حقيقة :العالقة بين النظام الغذائي و  AD/HDلم تثبت بعد .التغذية الجيدة والصحة دائما مهمة  .النطام الغذائي
الضعيف والصحة غير الجيدة ممكن أن تؤثر على االنتباه و األداء.
خرافة :األدوية وحدها يمكنها عالج AD/HD
حقيقة :وبينما ال يوجد عالج ل ،AD/HDالدواء يمكن أن يكون له آثار إيجابية على أعراض الغفلة ،االندفاع وفرط
النشاط .األسلوب "متعدد الوسائط" أو المتكامل هو األكثر فائدة ويتضمن التشخيص المناسب و فهم العائلة لهذا
االضطراب والتدخالت السلوكية والدعم التعليمي.
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