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يثبت واضح  طبي  دليل  يوجد  ال   :  خرافة 
اضطراب فرط الحركة

ميل هذا  كان  لطالما   : المتخصص  د.قودمان   يعلق 
طويلة–بخصوص لسنوات  النفسي  الطب   معارضي 
 اضطرابات نفسية متعددة - " وسبب ذلك أنه ال يوجد أي
التشخيص تأكيد  يمكنه  عضوي   طبي  فحص  أو   اختبار 
عامة بينما  االنتباه.  وتشتت  الحركة  فرط   باضطراب 
االنتباه وتشتت  الحركة  فرط  ومنها  النفسية   ا±مراض 
اضطراب ومنها   معينة   أعراض  على  تشخيصها   يعتمد 
 فرط الحركة إذ يعتمد التشخيص على أعراض إكلينيكية
من كثير  أن   الواقع  وفي  لظهورها.  الزمني    والمدى 
على تشخصيها  في  تعتمد  ا±خرى  الطبية   االضطرابات 
 ا±عراض وليس بالضرورة فحص عضوي محدد ، كصداع
هذا يثبت  طبي  فحص  يوجد  ال  أنه  حيث  مثًلا   الشقيقة 
صداع أن  عن  يتكلم  أحًدا  نرى  فال  ذلك  ومع   التشخيص 
 الشقيقة ليس حالة طبية مثبتة! وعلى أي حال هنالك ما
المصابين أدمغة  على  علميا  الثابتة  التغيرات  من   يكفي 
البنائي الصعيدين  على  الحركة  فرط   باضطراب 
 والوظيفي بطريقة التشابك العصبي التي تعمل أثناء حل
 المشكالت، مما ال يجعل مجاًلا للشك بأن دماغ الشخص

المصاب باضطراب فرط الحركة مختلف بشكل فريد

 خرافة : اضطراب فرط الحركة ليس إضطراب�
طبي� حقيقي�

 يقول الدكتور ديفد قودمان، ا±ستاذ المساعد في الطب
 النفسي والعلوم السلوكية في كلية الطب في جامعة
تشتت الضطراب  ماريالند  مركز  ومدير  هوبكنز   جون 
فإن الحقيقة  "في  لوثرفل:  في  البالغين  لدى   االنتباه 
 اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه هو اضطراب مثبت
ا±طفال من  بالمئة  عشرة  حوالي  يصيب  وهو   طبًيا، 
المتحدة. الواليات  في  البالغين  من  بالمئة  ستة   وحوالي 
 ومعترف به في المرجع ا±ساسي لتشخيص االضطرابات
 النفسية النسحـة الخامسـة                   الذي يستخـدمه
دليل في  وكذلك  النفسيين  وا±خصائيين   ا±طباء 
منظمة تتبناه  الذي  العاشر  العالمي  االمراض   تشخيص 
  الصحـــة العالميــة                      . كما أن المنظمـــات العلميــة
 تعترف بإضطراب فرط الحركة كإضطراب طبي حقيقي،
على السيطــــرة  مركز  ا±مريكيــة،  الطبية   كالجمعيــة 
 ا±مراض والوقاية منها، المعاهد الوطنية الصحية ووزارة
أن العلمية  التقارير  من  كثير  وتفيد  ا±مريكية"   التعليم 
وتوصيفا ثباتا  االضطرابات  أوضح  من  ا±ضطراب   هذا 
 وتجمع المراجع والمجالس العلمية على مصداقيته كما
 يجدر ذكر أن هذا االضطراب موصوف منذ مئات السنين

على أيدي ادباء وشعراء في ثقافات متعددة

مـع االخصائيــة : عبيـــر السادةحول اضطراب فـرط الحركـة وتشتت االنتباه ال تزال تعتقد بها
من فرع شركة تنمية ا�نسان - عبور محايل عسير

خــرافــات
هـ   العدد الخامس  ٥/رجب/1440 نشرة جسور

مقـابلــه

العمـــل بدايتـــك فــي  عـــن   تكلــمي 
بالمركز؟

بدأت العمل في المركز بكل حب وشغف

 كيــف تجدين نفسك في العمــل مع
ا¡طفال ؟

هو معهم  والعمل   Éا احباب  هم   ا±طفال 
خدمة إنسانية قبل أن يكون عمل

 ما هو أثـــر لحظـات المنــافســة وروح
 التعــاون مـــع الزميــــالت في تطـويــر

الذات وتحقيق ا¡هداف؟
العمــل فــي  النجــاح  أســاس  هـو   التعـــاون 

والعمل بروح الفريق الواحد

كيف ترين دعم ا©دارة لك؟
إدارة متعــاونــة قـدمــت لـــي المســـاعدة

 والدعم منذ بدأت فترة العمل وحتى اËن
كيف ترين نفسك في المستقبل ؟

 أرى نفسي ومهاراتي قد تطورت نتيجة كفائتي
 في العمل وإنجاز المهام  القائمة على عاتقي,
المسؤليات من  المزيد  تحمل  على   قادرة 
 والتعامل مع المهام ا±كبر بصورة أكثر كفاءة
من المزيد  امتلكت  وقد  نفسي  أرى   أيضا 
المؤهالت والمعرفة ا�ضافية في مجال عملي

 ودع فرع شركة تنمية ا©نسان (عبور)
محمد أ.هبة  التخاطب  أخصائية   بالنعيرية 
والتقديرعلى الشكر  كل  جعفر  المنعم   عبد 
ا±مانــة فيـه  عهد  والذي  المركـز  في   عطائها 
 وا�خـالص والتفانـي و االجادة في العمل العمل

 الصائب والنجاح في كل خطوة تخطوها

تهنئ شركة تنمية االنسان
االخصــائيـــة جيهان سعيد القحطــاني

من  Éا جعله  بمولودها  مشيط   بخميس 
مواليد السعادة
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أخبار الشركه
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للحديث بقية

تنمية شركة  ¡طفال  زيارة  تفعيل   تم 
الكتاب لمعرض  القصيم   - (عبور)   االنسان 
وقد بحفاوة  ا±طفال  المسؤولين  استقبل   حيث 
أهـــم عـــــن  تعريفيــــة  جــــولة  الزيـــارة   تخللـت 
التعليميــة لÎطفـــال حيث القت  الكتب والوسائــل 

استحسانهم واستثارت الجانب المعرفي لديهم

 شاركت شركة تنمية ا©نسان في ملتقى تدريبي
 لبرنامج تمهير بغرفة الرياض بالناصرية  والذي عقد لمدة
 يومـي 6-7 مـن شهر فبــراير 2019 للذكـور وا�نـاث. يهدف
تسمح العمل  رأس  على  للتدريب  فرص  لتوفير   الملتقى:  
 لحديثـــي التخــرج من الجامعــــات باالنضمـام لمختــلف

المؤسسات والشركات المشاركة

مع عطاء  أيادي  بين  تعاون  اتفاقية  عقد   تم 
عدة تضمنت  الرياض.  بغرب  والتعليم  التربية   مكتب 
التوعية برامج  إعداد  في  المساهمة  منها:   محاور 
الغرب, لمكتب  التابعة  والمدارس  المركز  بين   وا�رشاد 
االحتياجات لذوي  العالمية  ا±يام  تفعيل  في   المشاركة 
ترفيهية برامج  المدارس  طالبات  مشاركة   الخاصة, 
التابعة الملتقيات  المركزفي  مشاركة  المركز,   ±طفال 

لمكتب تعليم غرب الرياض

ا©نسان (عبور) - تنمية   إستقبل فرع شركة 
 خميس مشيط عدد من طالبات جامعة الملك خالد
 من قسم طب ا±سنان وذلك بهدف الكشف على أسنان
على للمحافظة  الطبية  بالنصائح  وتزويدهم   ا±طفال 
أسنانهم. اختتمت الزيارة بتقديم وجبات صحية لÎطفال

الطبي ل³سنان العالج   نظم مركز نخبة 
الملحقة بمدارس زيارة لفصول  الرياض   بمدينة 
تقديم شملت  مكان)  (برنامج  ا±كاديمية   المدينة 
االهتمام كيفية  عن  بسيطة  توعوية   مقاطع 
لنمو العمرية  المراحل  وتوضيح  ونظافتها   با±سنان 
 ا±سنان, كما تم التدريب بشكل عملي على كيفية
الهدايا توزيع  تم  الختام  وفي  ا±سنان   تفريش 

ومستلزمات العناية با±سنان

باص إنطلق  الخميس  يوم  صباح   في 
 مركز تنمية االنسان(عبور)-فرع ا¡حساء
استقبال في  وكان  التمور  مهرجان  لزيارة   Ôمتجه 
رحبو المهرجان  منظمات  واالطفال   االخصائيات 
تضمنت تعريفية.  جوله  في  واخذوهم   با±طفال 
منطقة عن  وثائقي  وفلم  كرتوني  فلم   عرض 

 االحساء وخيراتها
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أخبار متنوعه

بيان التميز

 أتم البطل عمــــر الجــــــوف بقسم (منطلق)
مع الكرســي  آيـة  حفـظ  لوفــــاس   مستــــوى 
 أخصائية الفصل  أ.نوف الحيدر وتم تكريمه من قبل
 اخصائيته جعله اÉ من البارين بوالديه و الحافظين

لكتابه

تهنئ شركة تنمية االنسان
نورة أ.   ، البليهي  مرام  أ.  الفاضالت:   المديرات 
 الثميــري ، أ. عزة ا±كلبـي ، أ. نوال القحطـاني ، أ.
التسجيل إكتمال  بمناسبة  الطويلي   حنان 

حسب الطاقة االستيعابية لديهم

على عام  مشـرف  طومان  محمد  د.   تعيين 
 قطاع المدارس لشركة تنمية االنسان سائلين اÉ له

التوفيق

من لكل  مرضية  إجازة  بعد  من  حميد¿   عود¿ 
 الطفل متعب المــري من فرع ا±حســــاء والطفـــل
ا�زدهــار، فرع  من  الشهراني  سلمـــــان   سلطـــان 

نسأل اÉ لهم دوام الصحة والعافية

 تميز خالل الشهر الماضي في مدرسة 
ياسر المعلم  من  ببريدة كًال  التنمية   غدق 
 الفريح والطالب ابراهيم عبدالحكيم الشبرمي
 باالنتظام في الحضور والمشاركة الفعالة في
التقدم من   Õمزيد لهم  متمنين   المدرسة 

والتوفيق
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