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اختالل نارسايی توجه  /بیش فعالی و تیزهوشی
احمد قره خانی  /دكترای تخصصی روانشناسی و آموزش كودكان استثنایی
مهناز اكبرنیا  /كارشناس مشاوره كودكان استثنایی /آموزشگاه استثنایی مرجوی پسران كرج

ااتالل نارسایی توجه ش بنش فعا ی از بنشتخین ااتالالت رفتاری گایع در کودکان اس و با مجاو های از نشهانههها ،گهامل سه وحی از رفتارههای
تکانشی ،کابود توجه و بنش فعا ی رگد ننافته مشخص میگود .بنشتخ کودکان مبتال بهه ااهتالل نارسهایی توجهه ش بهنشفعها ی حهداقل از ههوش طبنعهی
بخاوردارند و گاار زیادی از آنها تنشهوش هستهد مظفخی مکی آبادی و دل .)1389 ،انتظار معاول ما این اس که یه

کهودک مبهتال بهه ااهتالل

نارسایی توجه ش بنش فعا ی دچار مشکالت دیاخ مانهد کمتوانی ذهههی ،تحصهنلی و حتهی بخاهی مشهکالت روانهی باگهد .و هی واقعنه ایهن اسه کهه
این ااتالل فقط محدود به این افخاد ننس بلکه در تنشهوگان ننش دیدش مهیگهود اصهغخی هاوسهتنن .) 1386 ،گهباه هها در زمنههه مشهکالت اجتاها ی
دانشآموزان با ااتالل نارسایی توجه ش بنش فعا ی و دانشآموزان تنشهوش بسنار زیاد اس و به هانن د نل اغلب با یکدیاخ اگتباش گخفته مهیگهوند .در
این مقا ه ویژگیها و تشخنص افتخاقی کودکان تنشهوش با ااتالل نارسایی توجه ش بنش فعا ی از دیاخ دانشآموزان بنشفعال توضن دادش گدش اس .
واژههای كلیدی  :ااتالل نارسایی توجه ش بنش فعا ی ،تنشهوگی و تشخنص افتخاقی

اصلیتخین نشانه این ااتالل بنش فعا ی اسه زیهخ سهرال
مقدمه
او نن توصنف با نهی از آنچه را که امهخوزش بهه ههوان بخدند و به جای آن دم توجه را به هوان اصلیتخین نشانه
ااتالل نارسایی توجهش بنشفعا ی میگهاسنم جورج استنل م ههخح کخدنههد .رههس از آن در سههال  1981در سهههومنن
در سههال  1912ارایههه کههخد و آن را نابرهجههاری در کهتههخل ویخایش راههاهای تشخنصهی و آمهاری ااهتالالت روانهی
ااالقی نامند ،به دنبال گنوع ا تراب مغهشی در سهال  1917بخای اگارش به مشهکالت ایهن کودکهان ،ااهتالل نارسهایی
و  1918مشاهدش گد که تعدادی از کودکان مبهتال بهه ایهن توجههه بههدون بههنشفعهها ی م ههخح گههد حسههنن اههانشادش و
فون که زندش میمانهد رفتارهایی مشابه رفتهار کودکهان هاکاران.)1392 ،
کودکانیکه نقص در توجه دارند ،فعا ن ههای ذهههی
مبتال به ااتالل نارسایی توجهش بنشفعا ی را بخوز میدههد
بهابخاین چهدان جنب ننس که در ابتدا ایهنگونهه تصهور رایدار در حنن کار یا بازی بخایشهان دگهوار اسه  .مهدت
میگهد کهه ااهتالل نارسهاییتوجههش بهنشفعها ی ناگهی از زمان اندکی میتوانهد ذهن اود را روی هخکاری متاخکش
بدکارکخدی و یاس آسنب جشیی مغش اس  ،اما بههتهدریج کههد یا به اواستههها یها دسهتورات دیاهخان راسهخ دهههد.
در اوایل دهه  1961اص الح آسنب جشیی مغش مهسوا گد گکای ههای رایهج در زمنههه فقهدان توجهه کهه وا هدین و
و به جای آن ،آنچه بنشتخ مد نظخ قخار گخف  ،بنشفعا ی معلاههان گههشارش مههیکههههد ،بارتهههد از :کههودک گههوش
این کودکهان بهود .در اوااهخ دههه  1961ایهن ااهتالل در نایکهد ،تاخکش حواس ندارد ،به تقاضای دیاهخان راسهخ
دومنن ویخایش راههاهای تشخنصهی و آمهاری ااهتالالت نایدهد ،آگفته اس  ،انلی حواسسختی دارد ،فخاموگهکار
روانی با هوان «ااتالل واکهش بنشفعا ی» کودکی م خح اس  ،رویارخدازی میکهد ،تکلنفهای مدرسهاش را تاام
گد که با ویژگیهایی مانهد بنشفعا ی ،بیقخاری ،حواس -نایکهد و انلی زود از فعا ن ههای اسهته کهههدش سهخباز
رختههی و دامهههه محههدود توجههه توصههنف مههیگههد امهها در میزند مظفخی مکی آبادی و دل.)1389 ،
ااتالل نارسایی توجه ش بنشفعا ی گهایعتهخین ااهتالل
دهه 1981رژوهشاخان آمخیکای گاا ی این مسهلله را کهه
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رگدی -صبگهااتی در کودکان اس  .بخاساس چهاو
چرارم راههاای تشخنصی انجان روانرشگکی آمخیکا سه
نوع ااتالل نارسایی توجهش بنش فعها ی وجهود دارد :نهوع
کابود توجه غا ب ،نوع بنشفعا ی -تکانشهاخی غا هب و
نهههوع مخکهههب سهههادوک و سهههادوک .1)2115 ،ااهههتالل
نارسایی توجه ش بنشفعا ی یکهی از گهایعتهخین مشهکالت
کودکههان و نوجوانههان و له مخاجعههه بههه روانرشگه و
مشاور اطفال اس و الیم نامهاسبی مانههد کاسهتی توجهه،
بنشفعا ی و تکانشاخی دارد بندرمان و فاراوان.2)2115 ،
ااتالل نارسایی توجهش بنشفعا ی اغلب به تهرهایی آگهکار
نایگود ،بلکه با بسناری از ااتاللهای دیاخ ارتباط دارد.
ااتاللههای هاهخاش متهداول بها آن بهارتانهد از :نهاتوانی
یههادگنخی ،ااههتالل نافخمههانی مقابلهههای ،ااههتالل سههلوک،
نشاناان تورت ،افسخدگی ،ااتاللهای اض خابی و ااتالل
دوق بهی بنهدرمان ،ننوکهورن و اسهسخی  1991 ،کهانتول،
 1996بارکلی 1998،3بهنقل از ننوگا و هاکهاران.)1391 ،
از جاله مواردی که ماکن اس تشهخنص افتخاقهی آن بها
ااتالل نارسایی توجهش بنشفعا ی دگهوار باگهد ،الکهخد
ذههی س باال یا تنشهوگی اس  .دانشآموزان تنشههوش
برتههخ از هاسههاالن اههود مفههاهنم را درک مههیکههههد و در
تجشیه و تحلنل و تعانمدهی م ا هب و تخکنهب ایهدشهها و
مسایل جدید ننش قوی هستهد .آنهها هاچههنن از یهادگنخی
مواد انتشا ی یت زیادی میبخند و در قضاوت ااالقی ننش
در س باالیی قخار دارند .آنها بخای اوقات قبل از رفتن
به مدرسه میتوانهد بخوانهد و بهطور کلی به اواندن القه
زیادی دارند حسنناانشادش و هاکاران .)1391،معلاان و
افخاد متخصص ههاام تشخنص بنن ااتالل نارساییتوجه ش
بههنشفعهها ی و تنشهوگههی دچههار مشههکل هسههتهد .در بنشههتخ
اوقات کودکان تنشههوش دارای ااهتالل نارسهاییتوجهه ش
بنشفعا ی گهاسایی نای گوند زیخا مخبنان و متخصصان از

ارتباط تنشهوگی و بنشفعا یآگاهی ندارند و دانشآموزان
بها ااههتالل نارسهایی توجههه ش بهنشفعهها ی و دانهشآمههوزان
تنشهوش رفتارهای مشابری دارند .بخاسهاس رهژوهشههای
وب و التناههخ  ،)1993هههخ دو گههخوش س ه فعا ن ه بههاال،
مشکل در توجه کخدن ،ال کخدن بهدون تفکهخ ،مشهکل
در انجام دادن تکلنهفههای معهنن و مشهکل در رنهخوی از
قواننن دارند .از ایهن گیگهته ههخ دو گهخوش ،اغلهب دارای
مشکالت اجتاا ی چشاانخ و کمآموزی تحصنلی هستهد
گهههانتخ 1995 ،هههخوکس ،ویه ه و رهههخ ان. 4)2111 ،
گباه ها در زمنهه مشهکالت اجتاها ی دانهشآمهوزان بها
ااتالل نارسایی توجهش بنشفعا ی و دانشآموزان تنشهوش
بسنار زیاد اس و به هانن د نل اغلب بها یکهدیاخ اگهتباش
گخفته میگوند هارتهه و هاکهاران .5)2114 ،تشهخنص
نادرس میتواند رنامهدهای مهفهی بهه دنبهال داگهته باگهد.
چهههانچههه رفتارهههای یه کههودک مهفههی ارزیههابی گههود،
احتاال این که وی را تنشههوش بدانههد ،بسهنار کهم اسه
ننوگا و هاکاران .)1391 ،در صورت ناآگههایی مشهاهدش
کههدش بهتفاوتهای رگدیکودکان تنشهوش ،ویژگیهای
رایج کودکان تنشهوش ،میتواند به هوان آسنبگههااتی
تفسنخ گود .در صورتیکه بخای کودک تنشهوش ادمات
آموزگی مهاسب فخاهم نشود این مشکل میتوانهد تشهدید
یابد و در نتنجه ،زمان قابل توجری بخای یافتن به سهوالهها
در کالس نخواهد داگ  .گدت فشونی ،منل به رنشهخف ،
کاالگخایی ،کهجکاوی و بیتابی که معاوال در کودکان
تنشهوش مشاهدش میگود ،ماکن اس در بخای موارد بهه
اگتباش نشانههای ااتالل نارسایی توجهش بنشفعا ی در نظهخ
گخفته گوند .امکهان دارد االقنه کودکهان تنشههوش بهه
صورت مخا ف کخدن ،بنشفعا ی و مجاد ه کخدن تظاهخ
کهد .کودکان تنشهوگی که دچار کابود توجهانهد ،وقتهی
دیخ تشخنص دادش میگوند ماکن اس در معهخخ ا هخ
درماندگی آمواته گدش و کمآموزی مشمن قهخار بانخنهد.
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الوش بخاین وقتی کودکان تنشهوش دارای نارساییتوجهش
بنشفعا ی به موقع تشخنص دادش نشوند ،ادمات آموزگی
مهاسب را ننش دریاف نایکههد اصغخی هاوستنن.)1386 ،
رفتارهایی که در دانشآموزان تنشهوش مشاهدش مهیگهود
بارتهد از :بیقخاری ،فقدان توجه ،رفتار تکانشی ،چهابکی
و انالرخدازی که این رفتارها هاچهنن مهیتوانهد ویژگهی
کودکان دارای ااتالل نارساییتوجهش بنشفعا ی ننش باگهد
وب .1)2111 ،جدول زیخ چاونای مقایسهه بها هوگهی و
بنش فعا ی را با یکدیاخ نشان میدهد:
بههارکلی  )1991ویژگههیهههای دانههشآمههوزان دارای
نارسایی توجه ش بنشفعا ی را به گخح زیخ تعخیف میکهد:
 نارداگ توجه به صورت محهدود ،تقخیبها در تاهامیموقعن ها
 کههاهش رایههداری بههخ روی وظههایف و تکهها نفی کهههبازاورد و نتنجه فوری ندارند
 تکانشاخی جلوگنخی از بخوز رفتارهای اجتاا ی و دم تبعن ازمقخرات اجتاا ی
 فعا ن بنشتخ و بیقخاری نسب به کودکان ادی وجود مشکل در رنخوی از مقخرات ،وظایف و نقشهاوب  )2111ننش رفتارهایی که با هوگاهدی در ارتبهاط
اس را به گخح زیخ می داند:
 کابود توجه ،استای ،انال رخدازی در موقعنه ههایویژش
 دم رایداری درانجام وظایف به صورت کامل دم بخقخاری ارتباط اجتاا ی مفند و موثخ با هاساالن فعا ن بنش از حد انتظار و اواب کاتخ در طول گهبانهروز
 سوال دربارش نقشها ،رسوم و سه ها.افخوز  )1381اهم ویژگیهایکودکان و دانشآموزان
تنشهوش را رخانخژی بهودن کودکهان تنشههوش از انهخژی

فو ا عادشای بخاوردار هستهد و در بنشتخ اوقات نسب بهه
سایخ کودکان و وا دیهشان نناز کاتخی به اهواب دارنهد)،
قدرت تخنل ،کهجکاوی کودکان تنشههوش فهو ا عهادش
کهجکاو هستهد و دوس دارند مختبا رخسشهای فهخاوان و
رنچندشای را م خح کهههد) ،حساسهن فهو ا عهادش و ارایهه
راسخهای رنچندش میداند .اگخچه رفتارهایی مانهد :کابهود
توجه ،دم رایهداری و اصهخار در انجهام تکها نف بههطهور
کامل ،تکانشاخی ،فعا نه زیهاد درکودکهان تنشههوش و
دارای ااتالل نارسایی توجهش بنشفعا ی مشابه هستهد ،امها
انلی مرم اس تا بخای تشخنص ایهنگونهه کودکهان ،بهه
محنط و موقعن رفتهار ناهاش کهخد تها مشهخص گهود آیها
دانشآموز بنشفعال یا تنشهوش اس یا هخ دو ویژگهی را
دارد .کودکان داری ااتالل نارسهاییتوجههش بهنشفعها ی،
رفتارهای مشابری در تاامی موقعن ها و محهنطهها مانههد:
اانه ،مدرسه و دیاخ فعا نه ههای بنهخون نشهان مهیدهههد
وب .)2111 ،یکی از ویژگیهای کودکان دارای ااتالل
نارسایی توجه ش بنشفعا ی که باهوش ننستهد این اس کهه
تهاقض زیادی در کنفن الکخدگان و مقدار زمهانی کهه
بخای انجهام دادن وظهایف اسهتفادش مهیکهههد وجهود دارد
بارکلی .)1991،از طخف دیاخ ،کودکهانی کهه تنشههوش
هستهد و ااتالل نارساییتوجه ش بهنشفعها ی ندارنهد ،یه
تالش ثاب و مسهتاخ در انجهام تکها نفگهان در صهورت
جایاشیهی مهاسهب و لاهی در کهالسههای هادی نشهان
میدههد این دانشآموزان جایاهاهی مهاسهب در کهالس
دارند وب .)2111 ،
کودکان تنشهوش وابستای زیهادی بهه گهخایط محهنط
دارند و ویژگیهای ااتالل نارساییتوجههش بهنشفعها ی را
2
فقط در فضاهای ویهژش نشهان مهیدهههد .ننرهارت )2113
بنان میکهد :ههاامی که مشاهدشگخ آگههایی و آگهاهی از
تفههاوتهههای رگههدی کودکههان تنشهههوش نداگههته باگههد
ویژگههیهههای مشههتخک کودکههان دارای ااههتالل نارسههایی
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توجه ش بنش فعها ی و تنشههوش مهیتوانهد با ه اگهتباش و
بخداگ غلط گدش و معنار آسنبگهاسهی بهخای ایهنگونهه
از کودکان گود .ایهن مشهکل وقتهی حهادتخ مهیگهود کهه
دانشآموزان تنشهوش زمان زیادی را بخای سوال کخدن و
کهجکههاوی در کالسههی صههخف مههیکههههد کههه اههدمات
آموزگی مهاسب آمهادش نشهدش اسه از جالهه روشههای
آمههوزش دانههشآمههوزان تنشهههوش ،وسههع و اههق دادن
به بخنامه کهالسههای هادی مهدارس اسه ) .بهخای مثهال
دانههشآمههوزان تنشهههوش در کالسههی کههه آمههوزشهههای
معاههو ی دریافه مههیکههههد کابههود توجههه از اههود بههخوز
میدههد در حقنق آنرا استه میگوند .زیخا درایهنگونهه
کالسها دانشآموزان تنشهوش بنن ی ربع تا ننم سا
از زمان آموزش ادی را بخای رسندن دیاخ دانشآموزان
به آنها ،صخف میکههد و کودکان تنشهوش انلی سهخیع
یاد میگنخند ،از قدرت ادراک بسنار اوبی بخاوردارند و
با سخ قابل توجری مسا ه موردنظخ را درک مهیکهههد.
به بارت دیاخ م ا ب را سخیعتخ از دیاهخان مهیآموزنهد
افخوز .)1381،گا اخ و ههخین  811 1)1997دانهشآمهوز
تنشهوش را انتخاب و دربهارش تجخبههگهان در کهالسههای
آموزگی ادی مصاحبهکخدند .اینکودکان از آموزشهای
کالسی که به اندازش کافی بخای آنرا سخیع ننس  ،مفهاهنم
زیادی بخای مرارت فکخ کهخدن وجهود نهدارد و آمهادگی
قبلی بهخای انجهام نقهشهها بخایشهان وجهود دارد گهکای
میکههد .گکس کودکان تنشهوش بنشتخ بخ روی وظایف
و تکا نف ویژش که اغلب با :استای ،بخنامه درسی ،سب
یادگنخی نامهاسب یا وامل محن هی دیاهخ مخبهوط اسه
تاخکههش دارد وب .)2111 ،واکهههش یهها فقههدان واکهههش
کودکهان تنشههوش بهه تکهها نف لاهی مختلهف مهجهخ بههه
رجوعبه بنشفعا ی و تشخنص نامهاسب توسط آموزگاران
و متخصصان مهیگهود .طهی سهالههای اانهخ ،بها رهییخش
تفههاوتهههای فههخدی رختهههوع بههنن افههخاد تنشهههوش ،اغلههب

رژوهشاخان و نظخیه رخدازان ،به سا دیدگاهی اقتضایی
که در آن بخ گخایط زندگی ،تحصنل ،ننازها و ویژگیهای
افخاد به مثابه وامل اصلی تعدیلکههدش نقش تنشهوگی بهخ
برشیستی روانگهااتی ،تاکند گدش ،رنشرفتهانهد .بخاسهاس
این دیهدگاش ،اگهخ در زنهدگی تحصهنلی ،هاهخاش بها دیاهخ
گخایط زندگی ،بنن ننازها و ویژگیهای افخاد تنشهوش بها
موارد مورد اگارش ،تهاسب و هااههای وجود داگته باگهد،
تنشهوگههی مههیتوانههد بههخای برشیسههتی روانگهههااتی افههخاد
تنشهوش ،اثخ مثبه داگهته باگهد ،و هی اگهخ بهنن ننازهها و
ویژگیهای افخاد تنشهوش و گهخایط زنهدگی و تحصهنل،
تهاسب وجود نداگته باگد ،برشیستی روانگهااتی آنها به
مخاطخش اواهد افتاد .ساز و کاری که از آن طخیهق ،هدم
تهاسب بنن ننازها و ویژگیهای افخاد تنشههوش بها گهخایط
زندگی و تحصنل آنها میتواند برشیستی افهخاد تنشههوش
را به مخاطخش اندازد گلرخور و هاکاران .)1391 ،کودکان
تنشهوش تاایل زیادی دارند تا در موقعنه ههای مختلهف
تکانشاخ باگهد .آنها اغلب نسب به اودگهان و دیاهخان
بیقهخاری مهیکهههد .ایهن رفتارههای مشهتخک و مشهابه بها
نارساییتوجهش بنشفعا ی در منان افخاد تنشهوش مهیتوانهد
د نل تشخنص نامهاسب به وسنله ی ارزیاب غنخحخفههای
گود .وب  )2111ا تقاد دارد د نل دیاخی کهه کودکهان
تنشهوش با بنشفعا ی اگتباش گخفته میگوند این اسه کهه
2
سه درصد از کودکان باهوش از گهخایط هنسوگالسهنا
غنخ ادی بودن قهد اون) محدود الکخدی رنج میبخند.
کودک با گخایط هنسوگالسنا نامهاسهب ،اگهخ بهه آنرها
منان و دش در صب و بعد از ظرخ نخسهد از حهاظ هاطفی
نارایدار و بهیقهخار هسهتهد .وب هاچههنن ا تقهاد دارد کهه
درصد یکسانی از اینگونهکودکان ننش از انواع آ خژی رنج
میبخند .رژوهشها نشان دادشاند که  41تا  61درصد افهخاد
تنشهوش دچار مشکل آ خژی هستهد .واکهش کهودک بهه
دم توجه
آ خژی و گخایط هنسوگالسنا میتواند با
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و بیقخاری گود کهه ماکهن اسه بهه تشهخنص نارسهایی
توجه ش بنشفعا ی مهجخ گود و این نکته مرم اس که این
رفتارها به د نهل وابسهتای بهه گهخایط در طهول روز تغننهخ
مییابهد .با وجود ایهن ،فقهدان اطال هات حخفههای دربهارش
ویژگیهای اطفی و اجتاا ی کودکهان تنشههوش با ه
میگود ،تنشهوگهی بها نارسهاییتوجههش بهنشفعها ی اگهتباش
کودکان تیزهوشی که دچار نارسایی توجهاند
تشخنص دادش میگود اس  .اگخچه کودکان تنشههوش در
وقتی دیر تشخیص داده میشوند ممكن است
اغلب اوقات به اگتباش ،به ههوان ااهتالل نارسهایی توجهه ش
در معرض خطر درماندگی آموخته شده و کم آموزی
بنشفعا ی تشخنص دادش میگهوند امها بخاهی رهژوهشهها
مزمن قرار بگیرند.
ارتباط بنن بنش فعا ی و تنشهوگی را ثاب میکههد .بهوم و
کافان و هاکاران نشان دادند :کودکان تنشهوگی کهه
او هچ  )2112 1اگارش دارد کهه تنشهوگهی یه گهخایط
رشگههکی ،گکسهه و مشههکل روانههی در بههنن ایههنگونههه به ااتالل نارسایی توجه ش بنشفعا ی دچهار مهیباگههد ،در
مقایسه با سایخکودکان بنشفعال ،نارسایی بنشتخی دارند و
کودکان ننس .
کودکانی با تشخنص دوگانه و مضها ف تنشهوگهی بها به هانن د نل بنان میکههد کهکودکان تنشهوگی که دچار
نارساییتوجهش بنشفعا ی نسب به کودکان دارای ااهتالل اگکال افنفتخ این ااتالل هستهد ،احتااال بهه تنشهوگهی
آنرا توجه نشود یعهی تنشهوگی آنها تح تهاثنخ کابهود
نارساییتوجهش بنشفعا ی یا تنشهوش با ی گخایط سخ
احساساتی و هنجانی مواجه هسهتهد .کودکهان تنشههوش بها توجه قخار میگنخد .هاچهنن توانایی باال میتوانهد مهانع از
نارسایی توجهش بنش فعا ی ،مشکالت زیادی در ارتباط بها مشاهدش نارسایی توجهش بنشفعا ی در فخد گهود و گیگهته
رگههد نههارس ههاطفی ،کوگههش و تقههال در سههازگاری بهها از آن ،کابود توجه و تکانشاخی موجب کهاهش ناهخات
ااتالف بنن تاانخ رگد هاطفی و اجتاها ی و رنشهخف و آزمونها و هاچهنن الکخد تحصنلی میگهوند و ایهن در
رگههد گهههااتیگههان روب ههرو هسههتهد .ایههن دانههشآمههوزان حا ی اس که بنشتخ مدارس ،بخای تشخنص تنشهوگهی بهخ
هاچهنن مشکالت ارتباطی با دیاخ دانشآموزان و استفادش روی ناخات آزمونها و الکخد تحصنلی تکنه مهیکهههد.
از رفتار نامهاسب در ارتباط بها هاساالنشهان دارنهد مهان ،2معلاان ننش ماکن اس به رفتارههای مخهل دانهشآمهوزان
 .)2112بهخای ارایههه آمههوزشهههای مهاسههب و رنشههانخی از تنشهوش دارای این ااتالل توجه کههد تا بهه توانهاییههای
سوءبخداگ ها ،انلی مرم اس تا کودکان بهنشفعهال در باالی آنها اصغخی هاوستنن.)1386 ،
ارتباط با باهوش بودنشان ننش مورد آزمون قخار گنخند .
کافان،کا بفلن و کاستالنوس )2111 3بهنقل از ننوگا شیوع:
م ا عه مهابع و مخور مقهاالت ،اطال هات آموزگهاران و
و هاکاران  ،)1391نشان دادنهد کودکهان تنشهوگهی کهه
داری ااتالل نارساییتوجهش بنشفعا ی هستهد در مقایسه بها مخبنان را دربهارش بهنش فعها ی و تنشهوگهی افهشایش دادش و
سایخ کودکان دارای ااتالل نارسهاییتوجههش بهنشفعها ی ،آنرا را با تاام جهبههای جدید موضوع آگها میکههد .هاهه
دانشآموزان دارای ااهتالل نارسهاییتوجههش بهنشفعها ی،
 1 -boum,s.m &olenchak,f.دامههای از تواناییها را دارند و ایهن امهخ یه اظرهار نظهخ
2 -moon,s.
3 - kufmann,f & kalbfleisch,m &castellanos,f
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مشکالت بنشتخی دارنهد و بهه هاهنن د نهل بنهان مهیکهههد
کودکان تنشهوگی که دچار نهوع افنهفتهخ ایهن ااهتالل
هستهد ،احتااال به تنشهوگی آنرها توجهه ناهیگهود ،یعههی
تنشهوگی آنها تح تثثنخ ااتالل نارسایی توجههش بهنش-
فعا ی قخار میگنخد.
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1 -kimberly,o
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کافان  )2111بنان میکهد که ااتالل نارسایی توجهش
بنشفعا ی مانهد ی سههدرم اسه زیهخا نشهانهههای ایهن
ااتالل به صورت گخوهی و با هم اتفا مهیافتهد و هسهته
اصلی این نشانهها :تکانشاخی کودکان تکانشی نایتوانهد
واکهشهایآنی اود را کهتخل کههد یا قبل از ال بناندیشهد)،
بیتوجری و فشونکهشی کودکان بنشفعال دایم در حهال
حخک هستهد ،آرام گخفتن روی صهد ی در کالس درس
بخای آنها ناماکن می باگد) اس انجاهن روانرشگهکی
آمخیکا .)1994 ،تنشهوگی بهوسنله گنوشهها و نظخیههههای
مختلفی تعخیف گدش اس  .در گیگته تنشهوگی بههوسهنله
آزمونهای هوگی تعننن میگخدید اما در سالههای اانهخ
متخصصان با تغننخ نااش ،بهجای استفادش از ناخات آزمهون-
های هوگی بخای گهاسایی کودکان تنشهوش ،اسهتعدادهای
متفاوت کودکان را در حوزشهای مختلف از قبنل حخکتی
و  ...را مدنظخ قخار میدههد .طبقهبهدی کودکان تنشههوش
بنشتخ بخای دانشآموزان با رنشخف تحصنلی باال و زبان یا
ریاضی مورد کاربخد اس و دانشآموزان با اسهتعدادهای
ویههژش درحههوزشهههای ههههخ ،موسههنقی و ...بههه هههوان افههخاد
تنشهههوش مشههخص نشههدش و بنشههتخ اوقههات ،بههه اسههتعداد و
ژنتن گان نسب دادش میگوند وات کنهشن .)2116 ،
کودکان تنشهوگی که دچار نارسایی توجههانهد ،وقتهی
دیخ تشخنص دادش میگوند ،ماکن اس در معخخ ا هخ
درماندگی آمواته گدش و کمآموزی مشمن قهخار بانخنهد.
جدا کخدن نارسایی توجه در منهان دامههه گسهتخدش الهق و
او و رفتارههای هادی بهخای کودکهان تنشههوش مشهکل
اس کنابخ ی.) 2119 ،
تعداد زیادی از کودکانتنشهوش و با استعداد با بنشفعا ی
و دیاخ نهاتوانیهها درسه تشهخنص دادش ناهیگهوند .در
صورتیکه مشاهدشکههدش به تفاوتههای رگهدی کودکهان
تنشهوش ناآگها باگد ،ویژگیهای رایج کودکان تنشهوش
مههیتوانههد بههه هههوان نشههاندههههدش آسههنب گهههااتی باگههد.
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هااهه که آیا هاه کودکان بنشفعال ،باهوش هستهد را
مشکل میسازد .مانهد رشگکی که تشهخنص بناهاری را از
منان ی سخی بخرسی کنفی و از طخیق رنشنهه فهخد بناهار
انجام میدهد .تشهخنصکودکهان دارای ااهتالل نارسهایی
توجههه ش بههنشفعهها ی تهها حههدودی مانهههد معایهههه رشگهه
متخصص اس تا رس از بخرسهی و کههار گهیاردن دیاهخ
مشکالت کهودک ،تعنهنن کههد کهه یه کهودک دارای
ااتالل نارسایی توجه ش بنشفعا ی اسه  .در حهال حاضهخ
بنش از  2درصد از کودکان رسخ و داتهخی کهه بههوسهنله
روشههها و آزمههونهههای جههاری درکشههور آمخیکهها مههورد
بخرسههی قههخار گخفتهههانههد دارای ااههتالل نارسههایی توجهههش
بنشفعا ی تشخنص دادش گدشانهد کهافان )2111،و افهخاد
تنشهههوش بههه وسههنله اسههتعدادها و برههخشهوگههی بههاال در
حوزشهای ویژش تعننن میگوند .متخصصان قبل از ایهنکهه
بنشفعا ی را در کودکان تشخنص دههد باید تنشهوگهی را
در آنرا بخرسی کههد .تعننن مهخز بهنن تنشهوگهی و ااهتالل
نارسایی توجههش بهنشفعها ی بسهنار مشهکل اسه  .بها ایهن
وجود ،متخصصان به روشهای کنفهی و آمهاری مهاسهب
نناز دارند تا این ااهتالل را در کودکهان تشهخنص دهههد.
ارتباط منان نارسهایی توجهه ش بهنشفعها ی و تنشهوگهی در
منان جامعه رشگکی و آموزگی چا ش بشرگی اس زیهخا
بعضی از رژوهشاخان ا تقهاد دارنهد کهه ااهتالل نارسهایی
توجه ش بنشفعا ی ارتباط مستقنم و تهااتهای با تنشهوگهی
دارد و بنشفعا ی در منهان جاعنه بها اسهتعداد و بهاهوش
اتفا میافتد اما رژوهشاخان دیاخ استدالل میکهههد کهه
ارتباطی منان تنشهوگی و بنشفعا ی وجود ندارد .با وجود
فقدان توافق در منان متخصصان ،مهابع و م ا عات به گنوع
ااتالل بنشفعا ی در منان کودکان تنشهوش و با اسهتعداد
اگارش دارد و گنوع ااتالل نارسایی توجه ش بهنشفعها ی در
کودکان تنشهوش دارای ی نخا رگد غنخقابل رنشبنههی
در سالهای اانخ بودش اس کنابخ ی.)2119 ،1

تشخیص و ارزیابی:
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متخصصان ،این تشخنصها را بدون اینکهه ویژگهیههای
کودک باهوش را بخرسیکههد انجام میدههد .در م ا عهای
ناکی و اژشای نشان دادند که ویژگیهایی هاانهد منل بهه
رنشخف  ،اودناایی ،اودمختاری ،دق در رفتار دیاخان،
بختخیطلبی ،مرخورزی ،تهوعطلبی ،تحال و سخ کوگی
بنن دانشآموزان تنشهوش باالتخ از ناونههای ادی اس ،
و ی در ویژگیهای تاکنن و فخمهانبخداری دانهشآمهوزان
تنشهههوش ،ضههعنفتههخ از دانههشآمههوزان ههادی مههیباگهههد
حقگههاس و هاکهاران .)1385 ،گهدت فشونهی ،منهل بهه
رنشخف  ،کاالگخایی ،کهجکاوی و بیتابی که معاوال در
کودکان تنشهوش مشاهدش می گود ،ماکن اس در بخای
موارد به اگتباش نشانههای ااتالل نارساییتوجه ش بنشفعا ی
در نظخ گخفته گوند .امکان دارد االقن کودکان تنشهوش
بهصورت مخا فه کهخدن ،بهنشفعها ی و مجاد هه کهخدن
تظاهخ کهد .ههاامیکه کودک به صورت صحن با یه
ناتوانی تشخنص دادش میگوند ،هوش و استعداد باید یکی
از مرمتخین وامل در تعننن این تشخنصهها مهدنظخ قهخار
گنخد وب .)2111،بهابخاین تشخنص دوگانه دانشآموزان
تنشهوش بخای متخصصانآموزش بسنار مشکلتخ از رشگکان
اس  .اغلب رشگکان از دارو به هوان تهرا مهبهع مداالهه و
درمان ناتوانی یادگنخی اینکودکان استفادش میکهههد ،امها
معلاههان بهها اطههالع از راهبخدهههای آموزگههی مههیتوانهههد در
آموزش ایهن گهخوش از دانهشآمهوزان مهوثخ باگههد بهام و
او هچ و اوون .)2114،1رنشنهه مقاالت دربهارش کودکهان
تنشهههوش نشههان مههیدهههد کههه معلاههان مههدارس ههادی و
استثهایی آموزشهای الزم جره مرهارتههای تشهخنص
دانشآمهوزان تنشههوش بها نارسهاییتوجههش بهنشفعها ی را
ندیدشاند .کودکان تنشهوگیکهه دارای نهاتوانی یهادگنخی
هستهد ،لنخغم استعدادهای قابل توجه ،ناتوانی ویژشای را
در حوزشهای مختلف از اود نشان مهیدهههد .بهام ا تقهاد
دارد ،امکان هابودی تنشهوگی و نارساییتوجهش بنشفعا ی

در کودکههان وجههود دارد  .تشههخنص کودکههان تنشهههوش
دارای ااتالل نارساییتوجه ش بهنشفعها ی توسهط معلاهان،
روانگهاسان و وا دین بسنار چا ش بخانانش اس و ارتبهاط
منان ااتالل نارساییتوجه ش بنشفعا ی و تنشهوگی توسهط
آنرا نادیدش گخفته گدش و کودکان تنشهوش دارای ااهتالل
نارساییتوجهش بنشفعها ی گهاسهایی ناهیگهوند .روشهها،
آزمونهای استاندارد و چه نسه ههایی کهه بهه وسهنله
متخصصههان و روانگهاسههان در مدرسههه بههخای گهاسههایی
کودکههان دارای ااههتالل نارسههایی توجههه ش بههنشفعهها ی ش
تنشهوش مورد استفادش قخار میگنخند بدون ایجاد تغننخات
در آزمونهای فهو بهخ اسهاس تفهاوتههای ایهنگونهه از
کودکان ،بهی فایهدش مهیباگهد .در بخاهی مهوارد کهودک
تنشهوش دارای ااهتالل نارسهایی توجهه ش بهنش فعها ی بهه
هوان کودک بنشفعال گهاسهایی مهیگهود در حها یکهه
کودک واقعا تنشهوش اس  .ناخشههای هوگهبرخ رهاینن در
کودکان مبتال به ااتالل نارساییتوجهش بنشفعا ی میتواند
از رفتارگان در امتحاندادن که نتنجه مستقنم ااتالل آنها
به گاار میآید ،ناگی گود .بخای مثال کودکان بنش فعال
در آزمونهایی که مستلشم توجهه زیهادی هسهتهد الکهخد
ضعنفی دارند مظفخی مکهیآبهادی و فهخوعا هدین هدل،
 . )1389تعاریف کودکان بنش فعال و کودکان تنشهوگی
که کمآموزی و تهبلی دارند بسنار مشابه میباگد ننرخت ،
 .)2113اگخ رفتار کهودک در موقعنه ههای ویهژش اتفها
بنافتد باید رفتار او با تنشهوگی ارتباط دادش گود و از سوی
دیاخ اگخ رفتارکودک در هاه موقعن هها یکسهان باگهد،
رس رفتار او با بنشفعا ی مختبط اس  .در حا ه م لهوب
در ارتباط با تشخنص ااتالل نارساییتوجهش بنشفعا ی در
کودکان تنشهوش ،تشخنص فو باید با ی کار گخوهی
مهظمکه حهداقل یه متخصهصکهه دربهارش اصوصهنات
رگدیکودکان تنشهوش اطال ات داگته باگد انجام گنخد.
گهاسایی دانشآمهوزان تنشههوش ،یه بحه مرهم و
اساسی بهخای مهدارس مهیباگهد زیهخا آمهوزش کودکهان
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شیوههـای حمـایتی از دانـشآمـوزان تیزهـوش دارای
اختالل بیش فعالی در خانه و مدرسه:

رژوهشهای موجود نشهان مهیدهههد کهه نبایهد چههنن
1 -flint,l.j
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تنشهوش یه چها ش ویهژش بهخای آموزگهاران و مخبنهان
اس  .در قهخن بنسهتم کودکهان تنشههوش اغلهب بههوسهنله
آزمونهای هوش طبقهبهدی گهدشانهد امها در حهال حاضهخ
رگد و رنشخف در نظخیههای ههوش ،سهبب ردیهد آمهدن
سوالهای زیادی دربارش محدودی آزمونهای هوش گدش
اس  .بخ طبهق کانتهه سخگهااری آمخیکها  )1995سهنشدش
درصد از کودکان  6تا  11سهال و  22درصهد از کودکهان
 12تهها  17سههال در کههالس ویههژش دانههشآمههوزان تنشهههوش
مشغولبه تحصهنل بهودشانهد .فلنهه  1)2111در گهشارش
اههود بههه مرسسههه ملههی کودکههان تنشهههوش ویژگههیهههای
کودکان تنشهوش با ااتالل نارسایی توجه ش بنشفعها ی را
این گونه معخفی کخدش اس  :نفه گفتن یها طهشگهویی در
زمانهای نامهاسهب ،اسهتای و د شدگهی از تکلنهفههای
تکخاری و رد کخدن آنها ،ناگکنبایی در بخابخ گکسه هها
و اود انتقهادی ،تاایهل بهه تسهلط بهخ دیاهخان ،تاایهل بهه
تهرایی ،مشکل در رخدااتن به موضوع جدید ههاامی کهه
مجههیوب کههاری هسههتهد ،مخا فهه صههخی بهها دیاههخان
بهصورت رینسمآبانه و رهخ هنهاهو ،واکههشههای هنجهانی
گدید در مقابل دیاخان ،توجه نکخدن بهه جشینهات ههاهام
انجام دادن کارهای سخ و رخ ریخ و راش ،اودداری
از رییخش مهابع اقتدار ،ناهاهوایی و نافخمانی .در م ا عهات
جدیدی کهه دربهارش بهنشفعها ی و تنشهوگهی انجهام گهدش
اسهه  ،درصههد دانههشآمههوزان تنشهههوش دارای ااههتالل
نارسایی توجهش بهنشفعها ی ،ناگههااته مهیباگهد و بهه نظهخ
میآید بهخای مهخدم گهنج کهههدش باگهد کهه چاونهه یه
دانشآموز در ی زمان یکسان میتوانهد ههم رنشهخف و
هم مشکل در یادگنخی داگته باگد .

تصور گود که هاه مداالههای توصنه گدش بخای کودکان
بنشفعال بخای کودکان تنشهوش دارای ااتالل بنشفعا ی
ننههش مهاسههب اس ه و تفههاوتهههای زیههادی در گههنوشه های
مداالهای که بخای کودکان تنشهوشش بنشفعهال اسهتفادش
میگود وجود دارد .ان با گهنوشههای درمهانی بها گهخایط
موجود بسهنار مرهم اسه  .مداالههههای مهوثخ هانشهه آن
مداالههایی هستهد که بخای تقوی نقاط قهوت مهحصهخبه
فخد و بخآوردن ننازهای افخاد مهاسب باگهد .مدااالت باید
بخ روی رگد استعدادهای کودکان تنشهوش دارای ااتالل
بنش فعا ی تاخکش کهد در حا یکهه توجهه متخصصهان و
افخاد بنشتخ بخ روی ناتوانیهای ایهنگونهه کودکهان اسه .
دق و تاخکش بخ روی رنشخف استعدادها به جهای درمهان
نقههصههها ،زمنهههه بنشههتخی از رنامههدهای مثب ه و کههاهش
مشکالت اجتاا ی و تعهدیل واطهف را ظهاهخ مهیسهازد
ریههس و آ هجهه  2112 ،ریههس ،ماههایخ و نههو.)2111 ،
هاچهههنن گههواهد محههدودی وجههود دارد کههه بخاههی از
مدااالت رنشهرادی بخای کودکان دارای ااتالل نارسایی
توجهش بنشفعا ی ،ماکن اس مشکالت ناهخان کهههدشای
بخای کودکان بنشفعا ی که تنشهوش ننش هسهتهد ،درسه
کهد مان .)2112 ،مهدارس مجبهور هسهتهد تها گهنوشههایی
بخای سازگاری بنشتخ دانشآموزان بهنشفعهال و تنشههوش
جستجو کههد .بخنامههای آموزگی نناز دارند تا توسعه یافته
باگهد تا محخکها و حاای های الزم را بخای اینگونه از
دانشآموزان آمادش کههد .دانشآمهوزان ننهاز دارنهد تها بهخ
روی نقاط قوتشان تاخکش کخدش و آنها را به اهوبی نقهاط
ضعفشان بربود بخشهد زیخا دانشآموزان تنشههوش دارای
ناتوانی یادگنخی تاایهل زیهادی بهه بهینظاهی و آگهفتای
دارند و دارای مشکالت زیادی در روابط اجتاا ی هستهد
ننرخت .)2113 ،هاچهنن دانهشآمهوزان تنشههوش دارای
ااههتالل بههنشفعهها ی ،در آیهههدش ننههاز اواههههد داگ ه تهها
مرارتههای م ا عهه را بهه اهوبی مرهارتههای اجتاها ی
آموزش ببنههد .کودک تنشهوش ش بنشفعال ههاامی بنشتخ

تعلیم و تربیت استثنایی

نتیجه گیری:

ااتالل نارسایی توجهش بنشفعا ی گهایعتهخین ااهتالل
رگدی – صبگهااتی درکودکان اسه  .ایهن کودکهان
الیههم نامهاسههبی مانهههد کاسههتی توجههه ،بههنشفعهها ی و
تکانشاخی را دارند .از جالهه مهواردی کهه ماکهن اسه
تشخنص افتخاقی آن با ااتالل نارسایی توجهش بهنشفعها ی
دگوار باگد .الکخد ذههی س باال یا تنش هوگهی اسه ،
زیخا اینگونه دانشآموزان رفتارهای مشابری دارند .وقتی
کودکان تنشهوش دارای ااتالل نارسایی توجهش بنشفعا ی
به موقع تشخنص دادش نشوند ،ادمات آموزگی مهاسب را
ننش دریاف نایکههد .بدیری اس کهه له کهمتهوجری
اغلههب دانههشآمههوزان تنههش هههوش ،محههنطهههای کالسههی
یکهواا و استه کههدش اس که چا ش بخ انانش ننسهتهد.
چههاو چرههارم راههاههای تشخنصههی انجاههن روانرشگههکی
آمخیکا  )2111این امخ را چهنن بنان میکهد" :کم توجری
در کالس درس هاچهنن ماکن اسه ههاهامی را دههد
که کودکانی با توانایی هوش باال در محنط آموزگی قخار
بانخند که محخک و چا ش بخانانش ننس ".تبننن دیاخ در
مورد گباه رفتارهای دانشآموزان بها ااهتالل نارسهایی
توجه ش بنشفعا ی و دانشآموزان تنشهوش ،رگد و تحهول
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مورد حاای توسط مدرسه و معلهم قهخار مهیگنخنهد کهه
بخنامههای آموزگی چا ش بخانانش بخ رایه نقاط قهوت ایهن
گونه از کودکان توسعه یابد .نقاط ضعف کودک ننش باید
به وسهنله اسهتفادش از روشههای سهازگاری مهاسهب مهورد
توجه قخار گنخد.
در حال حاضخ رژوهشها دربارش چاونای آموزش بهه
دانشآموزانی که هم تنشههوش و ههم بهنش فعهال هسهتهد
بسنار محدود اس  .بنشتخ رژوهشاخان گنوشههای مختلهف
را بخای کا به دانشآموزان بنش فعال یا تنشهوش ارایه
ناودشاند اما گنوشهای آموزگی بخای دانهشآمهوزانی کهه
هم تنشهوش هستهد و هم بنش فعال ،بسنار ناچنش میباگد.

ناهاشمان بهویژش در مشهکالت اجتاها ی اسه  .کودکهان
تنشهههوش بههخ اثههخ تفههاوت بههنن رگههد ذههههی ،جسههای و یهها
اجتاا ی ،بنش از سایخ کودکان در ا خ تحول ناهاشمهان
قخار دارند .افشون بخ این ،هخ چه تفاوت بنن رگد ذهههی و
اجتاهها ی بنشههتخ باگههد ،احتاههال ایههنکههه کههودک درگنههخ
چا شهای درونی و روابط اجتاا ی نامهاسب گهود بنشهتخ
اسهه  .از ایههنرو کودکههان تنشهههوش بههه لهه تحههول
ناهاشمان ،مسهتعد مسهایل و مشهکالت اجتاها ی هسهتهد و
کودکان با ااتالل نارساییتوجهش بنشفعا ی ننهش آمهادگی
مشکالت اجتاا ی را دارند.آگاهی از جهبههای گوناگون
هاهگنخگهاسی ااتالل نارسایی توجهش بنشفعا ی میتوانهد
در مورد توزیع و سبب گهاسی آن و هاچهنن بخنامهریهشی
در زمنهه ااتصاص بودجه بخای ادمات برداگه روانهی،
بنهش مفند فخاهم سازد .از سوی دیاخ ،تشخنص نادرسه
و بخچسب زدن به افخاد میتواند رنامهدهای زیهانبهاری در
ری داگته باگد .بخای تبننن تفاوتهای قابل توجه در منشان
گنوع این ااتالل در رژوهشهای گونهاگون ،فخضهنهههای
متعددی م خح گدش اس  .از آن جاله میتوان بهه وامهل
جغخافنایی و جاعن گهااتی اگهارشکهخد .بخاهی دیاهخ از
رژوهشاخان تفاوتهایگشارش گدش را ناگی از تعخیفهای
متفاوت و ارزیابی توسط افخاد گوناگون میدانههد .از ایهن
گیگته مسایل روانگههااتی نظنهخ بههکهارگنخی روشهها،
مالک و ابشارهای متفاوت و گخک کهههدگان را نبایهد از
نظخ دور داگ  .در دننای رنچندش امخوز که گاهد رقاب های
بسنار فشخدش جوامع مختلف در دستنابی به فهنآوری بختهخ
به مثابه مهبع اصلی قدرت هستنم ،افخاد تنشههوش و اهال
از گخانبراتخین سخمایههای هخ جامعه و ملتهی هسهتهد .ههخ
قدر جرانیکه در آن زندگی میکهنم رنچندشتهخ مهیگهود،
نناز به گهاسهایی و رهخورش ذههنههای اهال و آفخیهههدش
بنشتخ و گدیدتخ میگخدد بهه هاهنن د نهل ،در دههه اانهخ
م ا عات و رژوهشهای مخبوط به تنشهوگی و االقنه از
مرمتخین مسایل در قلاخو روانگهاسی آموزگااهی اس .
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یکی از تبنننها در مورد گباه رفتارهای دانهشآمهوزان
بها ااههتالل نارسهایی توجهههش بهنش فعهها ی و دانهشآمههوزان
تنشهوش بخ رای رهژوهش در زمنههه محهنطههای آموزگهی
ارایه گدش اس  .دانشآمهوزان تنشههوش ماکهن اسه بهه
د نل رنش افتادن ،حدود ننای از زمهان مدرسهه را صهخف
رسندن سایخ هاکالسیهایشان کههد .چهنن فضا و محن هی
با استای میگود یا تاخکش و توجه بخ مرارتهایی
که مدتها رنشتخ آمواته گدش ،بسنار دگوار اسه ننوگها
و هاکاران .)1391 ،م ا عه دربارش چاهونای آمهوزش بهه
دانههشآمههوزان تنشهههوش دارای ااههتالل نارسههایی توجهههش
بنشفعا ی بسنار محدود میباگد و بنشتخ روشهایی بهخای
کا به کودکان بنشفعال یا تنشهوش ارایه میدههد ،نهه
بخایکودکان تنشهوش با ااتالل نارساییتوجهش بنشفعا ی.
رههژوهشهههای آیهههدش ننازمهههد بخرسههی ننازهههای تحصههنلی،
اطفی و اجتاا ی دانشآموزان تنشههوش دارای ااهتالل
نارسایی توجهش بنشفعا ی اس و باید مخبنان و متخصصان
بهها تکهن ه هههای مههوثخ و رنشههخفته گهاسههایی ایههنگونههه از
کودکان آگها گوند .دانشآموزانی که به صورت صهحن
به هوان کودکان تنشهوش دارای ااتالل نارسایی توجههش

بنشفعا ی گهاسایی گدشانهد بهه روش و بخنامههای مهاسهب
جر ارایه ادمات بهه نقهاط قهوت و ضهعف اجتاها ی و
تحصنلیگان نناز دارند تا بتوانهد استعدادهای بها قوش اهود
را به با فعل تبدیل کههد .تشخنص افتخاقی بنن ااتاللههای
هابود و سایخ وضعن هاییکه گبنه ااتالل نارسایی توجهش
بنشفعا ی هستهد ،از جاله مشکالت رهنشروی م ا عهات
هاهگنخگهاسی اس .
از جاله مواردی که ماکن اس تشخنص افتخاقهی آن
با ااتالل نارساییتوجهش بنشفعا ی دگوار باگهد ،الکهخد
ذههی س باال یا تنشهوگی اس  .کودکان تنشهوگی کهه
دچار نارسایی توجهاند ،وقتی دیخ تشخنص دادش میگوند،
ماکن اس در معخخ ا هخ درمانهدگی آمواتهه گهدش و
کمآموزی مشمن قخار بانخند .بهابخاین تشخنص زودههاام
آن مههیتوانههد بههه مداالههههههای درمههانی برهاههام و کههاهش
وارخ بعدی بنانجامهد و ارایهه اهدمات روانگههااتی و
مشاورش در مدارس ادی و ویژش دانهشآمهوزان تنشههوش
میتواند از رنامدهای مهفی این ااتالل در زندگی تحصنلی
و اجتاا ی تنشهوگان رنشانخی کههد ننوگها و هاکهاران،
. )1391
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