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" كيف نجعل الّطاقة الحركية طاقة إيجابية ؟ "



التي يتمتع  ً باإلحباط بسبب كل هذه الطاقة واحلركة  هل تشعر أحيانا
بها طفلك؟ هل تشعر بالقلق واالنزعاج من اجلري والصراخ عندما يلعب؟ 
املعلم  يتحدث  بينما  ويتجول  الصفيّة  الغرفة  منتصف  في  يقف  هل 
مؤذٍ  بشكل  ويلعب  واألشياء  بالناس  يصطدم  جتعله  بسرعة  ويتحرك 

للغاية أو يؤذي األطفال عن طريق اخلطأ؟

جانب  إلى  منهم  تصدر  تراها  قد  التي  األخرى  لوكيات  السُّ بعض  هناك 
من  واالنتقال  اآلخرين  ومقاطعة  باستمرار،  كالتحدث  والقفز  الركض 
والتحرك  األحيان  من  كثير  في  وبشكل عنيف  بسرعة  إلى مكان  مكان 
وتقلب   ، به  واللعب  شيء  كل  التقاط  في  والرغبة  اجللوس  عند  حتى 
يقوله  ملا  واالنتباه  التّركيز  وقلّة  حلظات،  في  واحلزن  الفرح  بني  مشاعره 
ويطلبه اآلخر، إنَّ فرط النشاط ال يتعلق بسوء السلوك أو عدم االنضباط 
سلوكيات  مع  تتعاملَ  أنْ  ميكنك  كيف  التقرير  هذا  في  لك  ،وسنشرح 
إيجابية وكيف حتب طاقته وحماسه ونشاطه  املزعجة بطريقة  طفلك 

د عليها. سَ َّها أمور يُحْ وترى أن

حيث تكثرُ املالحظات والتساؤالت من قبل اآلباء واملعلمني حول مشكلة 
فولة  الطّ من  املمتدة  العمرية  املرحلة  في  االنتباه  وتشتّت  احلركة  فرط 

املتوسطة وحتى املراهقة املتوسطة والتي متتُّد بني ( 8 – 17) سنة.

أعراض فرط احلركة 

تختلف درجة معاناة الطفل بفرط احلركة باختالف األعراض التي تظهر 
عليه ، فكلّما كانت األعراض أكثر تأثيرًا على حياته  كانت شدة حالته 
ال  واحلركي،  النفسي  االستقرار  عدم   : يلي  ما  األعراض  هذه  ومن   ، أقوى 
أي  إمتام  دون  آلخر  وينتقل من شيء   ، له  أوكلت  إكمال مهمة  يستطيع 
شيء ، عدم املقدرة على الثبات في مكان معني ، كثير اإلحلاح واملطالب ، 
يبكي ويغضب بسهولة ، تتقلب مشاعره بني الفرح واحلزن في حلظات ، 

ردود أفعاله سريعة وغير متوقعة. 

 *املشكلة بالتأكيد ذات شقني : املدرسة واألسرة .



وهذه بعض اخلطوات للتَّعامل مع احلالة :
مساعدة الطالب في معرفة النَّشاطات الرّياضية واحلركيّة التي يحبّها  
و يرغبها وتتناسب مع إمكاناته املاديّة واجلسديّة ، وعدم فرض نشاط 

معني عليه ليمارسه اعتقادًا منّا أنّه األفضل .
إلى  البيت  في  أم  املدرسة  في  سواء  منه  نطلبها  التي  املهمات  جتزئة 
ا ( مع األخذ باالعتبار أنّ فترات التّركيز عند  ذها تباعً مهمات صغيرة ينفّ

األطفال ال تتجاوز ال20دقيقة ).
املهمات  إجناز  أثناء  قصيرة  متعددة  استراحة  بفترات  له  ماح  السّ

(الواجبات املدرسيّة مثال أو أيّ مهمة منزلية ) .
طريقة  وهي   ، وإجنازها  املهمات  تنفيذ  في   ( االتفاقية   ) طريقة  اتّباع 
ذ االتفاق . تربويّة سلوكيّة معروفة تقوم على مبدأ املكافأت في حال نفّ
تكليفه بأعمال تتطلب احلركة ، ومدح أي إجناز يُحرزه مهما كان صغيرًا 
ا أنّ هذه املرحلة العمريّة هي  عند تنفيذه املهمات املطلوبة منه ، علمً

مرحلة اإلجناز ( 8 – 12 ) سنة .
إشراكه في اتخاذ قرارات دراسيّة له ولغيره ( إخوته ، زمالئه ) وتكليفه 
املرحلة  هذه  في  هامة  حاجة  لديه  تلبّي  وبذلك   ، تنفيذها  مبتابعة 
العمرية ( 12 17- ) سنة وهي احلاجة لالحترام ، واإلحساس بأنّه فاعل 

في محيطه ( احليّز اإلجتماعي ) .
ومن األمور املهمة دراسة حالته داخل األسرة وتصويب طريقة التّعامل 
معه في هذه املراحل العمرية حسب خصائصها و متطلباتها بالتأكيد 

.
مراعاة الظروف والشروط اخلاصة لكل حالة .

وأخيرًا تقبلي طفلك كما هو دون تسميات ودون انتقادات .

*اخلامتة:
العالج السلوكي يُعدُّ من أهم عالجات فرط احلركة وذلك من خالل لفت 
بر عنده وتعزيز  فل إلى األشياء التّي يحبها لتعزيز قيمة الصّ انتباه الطّ

اإلرشادات القصيرة والهادفة ، الّتي تكون أحيانًا عن طريق املكافأة .
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