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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

ttention deficit/ hyperactivity disorder 

is one of the most common cognitive 

and neuro-developmental disorders, 

characterized by symptoms of attention 

deficit, hyperactivity (Wang, Li, Sai, Li, 

Chou et al., 2019). 
 

 
Self- The prevalence attention deficit/ hyperactivity 

disorder of comorbidity with learning disability has 

been reported to be 45% (DuPaul, Gormley, Larassi, 

2012). Attention is an essential aspect of the human 

sensory system that is the ability to select and pursue 

aspects of the sensory environment and ignore other 
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A B S T R A C T 
 
Objective: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of Auditory Tasks Homework 

Training on Auditory Attention in Children with Attention-deficit/ Hyperactivity Disorder Comorbidity 

with Special learning disorder.  
 

Methods: The research method was quasi-experimental study with pre-test- post-test with control group. 

The statistical population of the present study included all children with attention deficit/ hyperactivity 

disorder with special learning disabilities in District 4 of Tehran in the academic year of 2020-21. From 

this statistical population, 30 children with attention deficit/ hyperactivity disorder with learning 

disabilities were selected by multi-stage cluster random sampling method and assigned into two 

experimental and control groups (15 people in each group). Data were collected with Integrated Visual 

and Auditory Continuous Performance Test (IVA) (Sandford & Turner, 1994), Colorado Learning 

Difficulties Questionnaire (CLDQ) (Willcutt et al, 2011) and Conner’s Rating Scale (1998). The  

experimental group received auditory tasks in 20 sessions for 45 minutes. Data were analyzed by 

univariate analysis of covariance by SPSS- 23 software.  
 

Results: The results showed, that Auditory Tasks had a significant effect (P<0/05) on full attention, 

auditory attention, focused auditory attention, selective auditory attention. However, the training did 

not have a significant effect (P>0/05) on sustained auditory attention and intermittent attention. 
 

Conclusion: Auditory Tasks can be an effective way to improve overall auditory attention, focused 

auditory attention, selective auditory attention in children with attention deficit/ hyperactivity disorder 

with specific learning disabilities. Therefore, in addition to the previous methods, therapists and educators 

can use the present developed package to rehabilitate the attention of students with attention deficit/ 

hyperactivity disorder. 
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parts of the environment (Barton and Brewer, 2019). 

The interaction between cognitive and sensory 

mechanisms has been observed in both visual and 

auditory domains (Ahisar and Hatchin, 2004). The 

results of Abdo, Murphy, Squat (2010) show that 

children with attention deficit/ hyperactivity disorder 

perform worse in all auditory tests. Enhancing 

attention through auditory skills is one of the ways of 

restorative cognitive rehabilitation, designed to 

improve the function of the auditory system to extend 

the flexibility of the central nervous system; Because 

the stronger the corners are in recognizing auditory 

stimuli, the greater the improvement in cognitive 

function in the area of purposeful attention and 

behavior. 

Given the issues raised and the research conducted on 

the effect of listening tasks on types of attention in 

children and on the other hand due to the few studies 

conducted on the subject, the present study tried to 

develop a coherent program to improve attention 

through listening enhancement; The present study also 

sought to answer the question of whether therapeutic 

intervention with auditory tasks has an effect on the 

auditory attention of children with attention deficit/ 

hyperactivity disorder with learning disabilities? 

 

2. Materials and Methods 

The research method was quasi-experimental study 

with pre-test- post-test with control group. The 

statistical population of the present study included all 

children with attention deficit/ hyperactivity disorder 

with special learning disabilities in District 4 of 

Tehran in the academic year of 2020-21. From this 

statistical population, 30 children with attention 

deficit/ hyperactivity disorder with learning 

disabilities were selected by multi-stage cluster 

random sampling method and assigned into two 

experimental and control groups (15 people in each 

group). Data were collected with Integrated Visual and 

Auditory Continuous Performance Test (IVA) 

(Sandford & Turner, 1994), Colorado Learning 

Difficulties Questionnaire (CLDQ) (Willcutt et al, 

2011) and Conner’s Rating Scale (1998). The 

experimental group received auditory tasks in 20 

sessions for 45 minutes. Data were analyzed by 

univariate analysis of covariance by SPSS- 23 

software. 

 

3. Results 

Findings from demographic data indicated that the 

subjects had an age range of 8-9 years and the mean age 

of the experimental group was 8.6 and the mean age of 

the control group was 8.7. Also in the experimental 

group, 53.8% of the participants were girls and 46.2% 

were boys. In the control group, 46.7% were girls and 

53.3% were boys. Descriptive data including mean and 

standard deviation for each group are shown in Table 1. 

As it can see in Table 1, auditory skills training has led 

to significant differences in auditory attention, selective 

attention, focused attention in children with attention 

deficit/ hyperactivity disorder with learning disabilities 

(P<0/05). But in stable attention, divided attention and 

intermittent attention, there was no significant difference  

(P >0/05). The effect of listening skills training on 

general auditory attention, selective auditory attention, 

focused auditory attention, intermittent auditory 

attention were 0.32, 0.16, 0.20 and 0.26. This means that 

32%, 16%, 20% and 26% of the variables of general 

auditory attention, focused attention, selective attention, 

selective attention, intermittent attention and in children 

with attention deficit /hyperactivity disorder with 

learning disability by group membership (listening 

tasks) is explained. 

 

4. Discussion and Conclusion 
 

The aim of this study was to evaluate the effectiveness 

of auditory tasks homework training on improving the 

auditory attention of students with attention deficit/ 

hyperactivity disorder with specific learning 

disabilities. The results showed that auditory tasks 

homework training had a significant effect on overall 

auditory attention, focused attention, and selective 

attention. Also, results of analysis of covariance 

showed that auditory tasks homework training 

increased the score of focused attention. In the present 

study, Auditory Tasks Homework Training had no 

effect on sustained auditory attention and is 

inconsistent with the results of Sarli, Shahbazi & Sarli 

(2014) and the findings indicated the ineffectiveness 

of listening tasks on intermittent or transient attention. 

The results of the present study are consistent with the 

findings of Van der Oord, Ponsioen, Geurts, Brink & 

Prins (2014) and contradict the findings of Tucha, 

Tucha, Kaumann, König, Lange & et al. (2011) and 

Tamm, Epstein, Peugh, Nakonezny & Hughes (2013). 

In the present study another findings showed that, 

therapeutic intervention has been effective on 

selective auditory attention with the result of Laffere, 

Dick & Tierney (2020) who showed that auditory 

training can improve selective auditory attention.  

Overall auditory Tasks can be an effective way to 

improve overall auditory attention, focused auditory 

attention, selective auditory attention in children with 

attention deficit/ hyperactivity disorder with specific 

learning disabilities. Therefore, in addition to the 

previous methods, therapists and educators can use the 

present developed package to rehabilitate the attention 

of students with attention deficit/ hyperactivity 

disorder. 
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 مقاله پژوهشی
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مقدمه
ترین اختالل شناختی و ع، یکی از شای1فعالیاختالل نقص توجه/ بیش

فعالی تحرکی و بیشتوجهی، پررشدی، که با عالئم کم-عصبی

. (2019، 2)وانگ، لی، سای، لی، چو و همکارانشود مشخص می

شیوع این اختالل در پنجمین ویراست راهنمای آماری و تشخیصی 

درصد برای کودکان تخمین  5حدود  )DSM-5( 3اختالالت روانی

قص توجه یکی از معیارهای اصلی تشخیص در این شده است. ن زده

اختالل است که پایه و اساس هرگونه یادگیری است، تحقیقات نشان 

های توجه رابطۀ هایی از مهارتهای افراد در جنبهدهند که تفاوتمی

معناداری با عملکرد تحصیلی دارند )متالیدو، ملگیاناکی، 

که شیوع همبودی وریط(. به2016، 4کونستانتینوپلو، کیوسوگلو

)دوپائول، گورملی، درصد  45فعالی همراه با اختالل یادگیری بیش

 گزارش شده است.  (5الراسی
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اختالل یههادگیری خههاک، تکههالی  

 شنیداری، توجه شنیداری.

 

 چکیده

 

توجه/  نقصدر کودکان مبتال به اختالل  یداریتوجه شنبهبود بر  یداریشن  یآموزش تکال هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی   :هدف

 .خاک بود یریادگیبا اختالل  همراه یفعالشیب
 

پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه -روش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون ها:روش

بود  99-98ر سال تحصیلی تهران د 4فعالی همراه با اختالل یادگیری خاک در منطقه سال مبتال به اختالل نقص توجه/ بیش 10تا  8کودکان 

گیری تصادفی فعالی همراه با اختالل یادگیری به روش نمونهکودک مبتال به اختالل نقص توجه/ بیش 30که از این جامعه آماری، تعداد 

افزار یکپارچه مها با استفاده از نرنفر( جایگزین شدند. داده 15آزمایش و کنترل )هر گروه  ای انتخاب و در دو گروهای چندمرحلهخوشه

( و پرسشنامه کانرز فرم 2011(، پرسشنامه مشکالت یادگیری ویلکات و همکاران )1994سندفورد و ترنر ) عملکرد دیداری و شنیداری

های ای دریافت کردند. دادهدقیقه 45جلسه آموزشی  20آوری شد. گروه آزمایش، تکالی  شنیداری را طی ( جمع1998معلمان )

 .و تحلیل قرار گرفتمورد تجزیه  23نسخه  SPSSافزار ا استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیره با نرمآمده بدستبه
 

نتایج نشان داد که آموزش تکالی  شنیداری تأثیر معناداری بر توجه کلی شنیداری، توجه متمرکز شنیداری، توجه انتخابی شنیداری   :هایافته

  (.<05/0Pشده شنیداری و توجه متناوب شنیداری تأثیر معناداری نداشت )پایدار شنیداری، توجه تقسیم (، اما بر توجه>05/0Pداشته است )
 

تواند روش مؤثری برای بهبود توجه کلی شنیداری، توجه متمرکز شنیداری، توجه انتخابی آموزش تکالی  شنیداری می گیری:نتیجه

توانند عالی همراه با اختالل یادگیری خاک باشد. از این رو درمانگران و مربیان میفشنیداری کودکان مبتال به اختالل نقص توجه/ بیش

 شده حاضر استفاده نمایند.فعالی، از بسته تدوینآموزان مبتال به اختالل نقص توجه/ بیشهای قبلی، برای توانبخشی توجه دانشعالوه بر روش
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از  ترین کارهای عالی ذهن است و به تنهایی یکیتوجه یکی از مهم

های اصلی ساختار شناختی است که در ساختار هوش، حافظه و جنبه

. (1394)نریمانی، سلیمانی و تبریزچی،  ادراک نیز نقش مهمی دارد

توجه همچنین شامل توانایی هدایت، متمرکز کردن و حفظ توجه به 

یک محرک در تکالی  گوناگون و تحت شرایط محیطی مختل  

حال مرتبط های متمایز متعدد و در عین است. توجه شامل خرده مؤلفه

های عصب مطابق با مدل (2001)سولبرگ و متئر، به یکدیگر است 

شناختی معاصر توجه یک ساختار واحد نیست، بلکه یک سیستم روان

ها یا چندوجهی پیچیده است که مشتمل بر فرآیندها، مؤلفه

اساسی  بعد 3کارکردهای مختل  است. الگوی بالینی توجه شامل 

و همچنین دو سطح باالتر شامل  3، انتخابی2، پایدار1توجه متمرکز

. توجه متمرکز (2013، 6)فرگوسناست  5شدهو تقسیم 4توجه متناوب

طور های بینایی، شنیداری، لمسی به)توانایی پاسخ دادن به محرک

مجزا(، توجه انتخابی )توانایی حفظ یک مجموعه رفتاری یا شناختی 

های مزاح و رقیب(، توجه پایدار )توانایی حفظ با محرکدر مواجهه 

پایدار در حین فعالیتی تکراری یا مداوم(، انتقال توجه  پاسخ رفتاری

)توانایی انتقال توجه بین تکالی  دارای نیازهای شناختی متفاوت( و 

زمان به چندین تکلی ( دهی همشده )توانایی پاسختوجه تقسیم

های شناختی و حسی .  تعامل بین مکانیسم(2001)سولبرگ و متئر، 

)آهیسار و شده است  در هر دو حوزه دیداری و شنوایی مشاهده

 متناوب، انتخابی، پایدار)متمرکز، توجه که در بعد (2004، 7هاچتین

نیداری، توانایی فرد برای شده( نیز به این منوال است. توجه شتقسیمو 

تواند صورت شنیداری است که میشده بهتمرکز بر محرک ارائه

شامل سخنرانی یا سر و صدای محیطی باشد. از طرفی، توجه شنیداری 

برای کودکان در کالس بسیار مهم است؛ زیرا صدای معلم یک 

؛ (2015، 8)راسلسیگنال شنیداری است که باید مورد توجه قرار گیرد 

 بنابراین، نحوه گوش دادن و پردازش اصوات، بر توجه آگاهانه،

مؤثر  تمرکز، پردازش اطالعات، از هر دو جنبه شفاهی و نوشتاری

. نتایج پژوهش (2005، 9اسکالت-)گرانت، قومی، ونتورا و میلراست 

دهد کودکان مبتال به نشان می (2010) 10آبدو، مورفی، اسکوات

های شنیداری لی در تمامی آزمونفعااختالل نقص توجه/ بیش

های تری دارند. تقویت توجه از طریق مهارتعملکرد ضعی 

منظور بهبود های بازپروری شناختی ترمیمی، بهشنیداری یکی از راه

در  (2010، 11)لو، بامیو، کمپل و لوکسانعملکرد سیستم شنوایی 

 شدهپذیری سیستم عصبی مرکزی طراحیجهت گسترش انعطاف

تر های شنوایی قویها در تشخیص محرک؛ زیرا هرچه گوشاست

شوند، بهبود کارکرد شناختی در حوزه توجه و رفتار هدفمند بیشتر 

 است.

ها در کاهش عالئم ها هم گویای اثربخشی این نوع درمانپژوهش

سارلی، شهبازی و فعالی است. پژوهش اختالل نقص توجه/ بیش

دهد تمرینات شنیداری، توانستند نقص توجه نشان می (1392سارلی )

فعالی را پایدار دیداری و شنیداری کودکان مبتال به نقص توجه/ بیش

تأثیر روش  (2005) 12دیویسکاهش دهند. همچنین در پژوهش 

شده فعالی نشان داده کودک دچار بیش 11صوت درمانی بر روی 

است که  این کودکان در بهبود توجه، رشد بین فردی، پیشرفت 

تحصیلی، خواندن، نوشتن و دیکته، گوش دادن و سخنرانی، 

های موسیقیایی رشد آرمیدگی، خالقیت، حرکت، ورزش و مهارت

در  (1397ری، درتاج و بختیارپور )نهروانیان، عسگاند. همچنین داشته

پژوهشی به تعیین اثرات آموزش شناختی )شامل تحریک شنیداری و 

دیداری( بر حافظه کاری و توجه متمرکز کودکان دارای اختالل 

اضطرابی پرداختند؛ که نتایج حاکی از تأثیر معنادار آموزش شناختی 

، بازداری و برافزایش توجه متمرکز، دقت و تمرکز حافظه کاری بود

های دارویی، اثرات مفیدی نیز سرعت پردازش و بود. اگرچه درمان

فعال با مصرف این داروها به یک سطح توجه دارند، اما کودکان بیش

های آن است که به درمان دهندهها نشانیابند. این یافتهبهینه دست نمی

توچا، توچا، )بیشتری برای بهبود توجه در این کودکان نیاز است 

 .(2011، 13کامان، کوینگ، النگ و همکاران

ی شناختی برای کودکان های درمانی غیر دارویی در حوزهمداخله

پژوهشی ضعی  هستند و  فعال، از نوع شنیداری دارای پیشینهبیش

ان بیشتر با موضوع صوت های موجود با این نوع مداخله درمپیشینه

ای است. به های رایانهصورت بازیدرمانی )شنیداری غیرکالمی( یا به

کاغذی با وجود راحتی در شیوه اجرا و تکرار -عبارتی تکالی  مداد

ای، ای رایانهتمرین برای درمانگران، مربیان و والدین برخالف برنامه

 کمتر مورد استفاده و توجه قرار گرفته است. 
 

 
 

1. Focused Attention 
2. Sustained Attention 

3. Selective Attention 

4. Alternating Attention 
5. Divided Attention 

6. Ferguson  

7. Ahissar & Hochstein 
8. Russell 

9. Granet, Gomi, Ventura & Miller-Scholte 
10. Abdo, Murphy  & Schochat 

11. Loo, Bamiou Campbell & Luxon 

12. Davis 
13. Tucha, Tucha, Kaumann, König, Lange, Stasik & Lange 
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های صورت گرفته در مورد تأثیر تکالی  با توجه به معدود پژوهش

-الل نقص توجه/ بیششنیداری بر انواع توجه در کودکان مبتال به اخت

فعالی، پژوهش حاضر، با تدوین تکالی  منسجم تقویت شنیداری، در 

بود که آیا مداخله درمانی با تکالی  شنیداری  پی پاسخ به این سؤال

فعالی بر توجه شنیداری کودکان مبتال به اختالل نقص توجه/ بیش

  همراه با ناتوانی یادگیری تأثیر دارد؟
 

  پژوهش روش

 -آزمونبا طرح پیش هش حاضر از نوع نیمه آزمایشیروش پژو

آزمون با گروه کنترل بود. متغیر مستقل، آموزش تکالی  پس

 شنیداری و متغیر وابسته توجه شنیداری بود. 

جامعه آماری این پژوهش را  :یریگجامعه، نمونه و روش نمونه

قه آموزان دختر و پسر پایه دوم و سوم مدارس دولتی منطکلیه دانش

تشکیل دادند. جهت انتخاب  99-98شهر تهران در سال تحصیلی  4

ای استفاده شد. ای چندمرحلهگیری خوشهحجم نمونه از روش نمونه

به صورت  4گانه شهر تهران، ناحیه  22بدین صورت که از بین نواحی 

 5تصادفی انتخاب شد. در مرحله بعد، از بین مدارس ابتدایی، تعداد 

با مراجعه به مدارس انتخابی، از مشاوران و معلمان  مدرسه انتخاب و

فعالی را معرفی آموزان دارای عالئم اختالل بیشخواسته شد دانش

فعال با اختالل بیش آموزدانش 163در این فرآیند تعداد کنند. 

و مقیاس  کلورادویادگیری خاک با پرسشنامه مشکالت یادگیری 

ری شده و سپس برای اطمینان از کانرز فرم والدین شناسایی و غربالگ

آموز دانش 39اجرا شد که  IVA افزارفعالی، نرمتشخیص بیش

صورت نفر به 30ها تعدادفعال، شناسایی شدند و از میان آنبیش

نفر(  15تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و و کنترل )هر گروه 

 نفر از 2قرار گرفتند. طی اجرای پژوهش، در گروه آزمایش 

پسر(  6دختر و  7نفر ) 13ها حذف شدند و گروه آزمایش به آزمودنی

های ورود به مالکپسر( بودند.  8دختر و  7نفر ) 15و گروه کنترل 

فعالی همراه با اختالل اختالل نقص توجه/ بیشپژوهش شامل: داشتن 

 8مت جسمی، و دامنه سنی بین ال، برخورداری از سیادگیری خاک

غیبت : های خروج از پژوهش نیز شاملمچنین مالکسال بود. ه 10تا 

، انجام ندادن تمایل به شرکت در ادامه پژوهش، عدم بیش از دو جلسه

تکالی  مشخص شده در کالس، بروز بیماری جسمی حاد، و یا وقوع 

شده مالحظات اخالقی در نظر گرفته .بینی بودپیش غیر قابلرخداد 

اطالعات، کسب رضایت از  در این پژوهش شامل: محرمانه ماندن

منظور شرکت در پژوهش و آزادی برای مشارکت در والدین به

 آوری اطالعات از ابزارهای زیر استفاده شد.پژوهش بود. برای جمع

ین ا: 1(CLDQپرسشنامه مشکالت یادگیری کلورادو )

ت، بودا، ریدل، چابیلداس، دفریس و یلکاوپرسشنامه توسط 

ربالگری و شناسایی کودکانی که مشکل برای غ (2011) 2همکاران

یادگیری دارند، ساخته شده است؛ که در پنج عامل خواندن، حساب 

فضایی  مشکالتکردن، شناخت اجتماعی، اضطراب اجتماعی و 

به طور ویژه، از این پرسشنامه جهت تشخیص . کندبندی میطبقه

)حاجلو و رضایی گردد های یادگیری خاک استفاده میناتوانی

این پرسشنامه . (1395حشمتی، اناری و شکراللهی،  ؛1390ری ، ش

آموزان تکمیل گویه تشکیل شده است، توسط والدین دانش 20که از 

ای از اصالً درجه 5شود. پاسخ به هر عبارت در یک مقیاس لیکرت می

های آن، توسط ( است. اعتبار این پرسشنامه و مؤلفه5میشه )تا ه( 1)

های همسانی درونی و بازآزمایی بررسی سازندگان پرسشنامه با روش

، )ویلکات و همکاراندست آمده است شده و مقادیر قابل قبولی به

پرسشنامه مذکور در حد روایی تفکیکی و روایی سازه . (2011

همچنین  .(2011ویلکات و همکاران، ) مطلوب گزارش شده است

های پیشرفت های این پرسشنامه با پرسشنامهروایی همگرای مؤلفه

تحصیلی استاندارد به این ترتیب گزارش شده است: پرسشنامه 

 46/0، اضطراب 64/0، شناخت اجتماعی 44/0، ریاضی 64/0خواندن 

درونی )محاسبه آلفای کرونباخ( و بازآزمایی و روایی  30/0و  فضایی 

های بررسی روایی تفکیکی و سازه مورد تأیید قرار آن را با روش

رضایی شری   حاجلو و. در ایران (2011ویلکات و همکاران، ) دادند

اعتبار پرسشنامه مشکالت یادگیری کلورادو را از طریق دو  (1390)

و بازآزمایی و  90/0 روش همسانی درونی )محاسبه آلفای کرونباخ(

 اند.گزارش کرده 94/0 روایی آن را 

، کانرزوسط ت مقیاساین : 3(CTRS) کانرز فرم معلم مقیاس

 39 شده است و دارایساخته  (1998) 4سیتارنیوس، پارکر و استین

گویه است که سه حیطه رفتار کالسی، شرکت در گروه و نگرش به 

 4ها را بر اساس یک مقیاس سنجد. معلمان گویهمراجع قدرت را می

کانرز، پایایی بازآزمایی فرم کنند. گذاری میای لیکرت نمرهدرجه

ن و پایایی بی 92/0تا  72/0سال از  ماه تا یک معلم را در طول یک

  است. گزارش کرده 70/0 گذاری معلمان رانمره
 

 

1. Colorado Learning Difficulties Questionnaire(CLDQ) 
2. Willcutt, Boada, Riddle, Chhabildas & DeFries 

3. Conners Teacher Rating Scale (CTRS) 

4. Conners, Sitarenios, Parker & Epstain
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گزارش  95/0تا  61/0ضریب آلفای کرونباخ برای این مقیاس بین 

ین مقیاس در . ا(1998) 1، سیتارنیوس، پارکر و استینکانرزشده است 

ترجمه و اعتبارسنجی  (1386، یوسفی و شهائیان )شهیمان توسط ایر

گانه ضرایب اند که از تحلیل عوامل پنجشده است. آنها گزارش کرده

 74/0از  هابرای زیرمقیاس و 86/0 آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

 .توجهی متغیر بودبرای بی 89/0فعالی تا ی بیشبرا
 

 شنیداری –آزمون بررسی یکپارچگی عملکرد دیداری 

(IVA)2:   شنیداری  –آزمون بررسی یکپارچگی عملکرد دیداری

ای است که توسط دقیقه 13یک آزمون پیوسته دیداری، شنیداری 

 ؛ساخته شده است. این آزمون دو عامل اصلی (1995)سندفورد و ترنر 

دهد و بر مبنای یعنی بازداری پاسخ و توجه را مورد ارزیابی قرار می

روانی تدوین شده و به  اختالالتراهنمای تشخیصی و آماری 

کمبود فعالی شامل نوع تشخیص و تفکیک انواع نقص توجه/ بیش

-نوع ترکیبی و نوع ناشناخته می (تکانشگر)فعال توجه، نوع بیش

ها برای تشخیص نقص ترین آزمونپردازد. این آزمون یکی از دقیق

نوع توجه شامل  5طور دقیق به تفکیک فعالی است. بهتوجه/ بیش

توجه متمرکز، توجه مداوم، توجه انتخابی، توجه تقسیم شده و جابه 

پردازد. این آزمون شنیداری نیز می -و سطح دیداری جایی توجه در د

قابل اجرا است. مدت زمان الن و بزرگسا باالسال به  5برای افراد 

 . دقیقه است 20اجرای آزمون همراه با بخش آموزش حدودا 

با استفاده از روش بازآزمایی، ضریب پایایی  (1995)ر سندفورد و ترن

را برای این آزمون گزارش کردند. در بررسی اعتبار نیز، این  75/0

 -فعالیتوجه و بیش آزمون در افراد با و بدون اختالل نارسایی

نتایج . گزارش شده است 92/0تکانشگری اجرا شده و ضریب اعتبار 

و قدرت  92/0زمون حساسیت کافی دهد که این آمطالعات نشان می

 توجه/را برای تشخیص درست نقص  89/0بینی درست پیش

 لواسانی، غالمعلیقاسمی، ارجمندنیا و )فعالی در کودکان دارد بیش

1398.)  
 

 ایبرنامه مداخله

ه در این پژوهش شامل بسته تکالی  ای استفاده شدبرنامه مداخله

شنیداری که توسط خود پژوهشگر است که  به صورت محقق ساخته 

 تهیه شده است.

 

 

 روش اجرا
پژوهش، در مرحله اول بود که  بدین صورتاجرای پژوهش  روش

جهت تدوین تکالی  شنیداری مرتبط، محتوی تکالی  از طریق 

ختالالت یادگیری و متخصص و کارشناسان در حوزۀ ا 5مشورت با 

شناسی کودکان استثنایی و کاردرمانی و بازی درمانگر تهیه شد. روان

پس از تهیۀ محتوای بسته و پروتکل درمانی، این محتوا همراه با 

لیست خودساخته برای مشخص شدن نقاط ضع  و قوت به چک

آدرس اینترنتی متخصصان فرستاده شد تا محتوای تکالی  مورد 

یرد، پس از دریافت بازخوردهای کارشناسان، اعمال بررسی قرار گ

اصالحات الزم و رفع اشکاالت انجام شد و مجدد محتوای تکالی  

کارشناسان ارسال شد و بازخورد آنان دریافت شد  اصطالح شده برای

و در نهایت در جلسه حضوری کارشناسان و بررسی نهایی تکالی ، 

بسته به توافق جمعی رسید. اعتبار محتوایی آن سنجیده شد و اجرای 

با مراجعه به مدارس منتخب،  پژوهش،برای اجرای  در مرحله دوم،

مرحل اول  ای در خصوک اهداف مطالعه توضیح داده شد.طی جلسه

و پرسشنامه  فرم معلمان پرسشنامه کانرز استفاده از باغربالگری بود که 

فعال با یشب انآموزدانشنفر از  163کلورادواز،  یریادگیمشکالت 

و غربالگری شده و در مرحله بعد با  ییشناسا اختالل یادگیری ویژه،

-ADHD)، (ADHD-IA) یهانفر از رگه  IVA، 30افزار نرم

HI)  و (ADHD-CT انتخاب شدند، و در )و  شیگروه آزما 2

شدند.  نیگزیساده جا ینفر( به صورت تصادف 15کنترل )هر گروه 

 التیدو گروه از نظر سن، جنس و تحص الزم به ذکر است که افراد

جلسه  20 یرا ط یداریشن  یتکال شیهمتا شدند. گروه آزما

 ایمداخله زی( و گروه کنترل ن1کردند )جدول  افتیدر 45 یآموزش

 ینکرد. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله، توسط آزمون بررس افتیدر

 ر گرفتند.قرا یابیمورد ارز یدارشنی – یداریعملکرد د یکپارچگی

داشت و گروه  زشینفر ر 2 شیپژوهش، در گروه آزما یاجرا در

 8دختر و 7نفر ) 15 پسر( و گروه کنترل  6دختر و 7نفر ) 13 شیآزما

پژوهش،  نیشده در ا در نظر گرفته یبود. مالحظات اخالق پسر(

منظور شرکت به نیاز والد تیمحرمانه ماندن اطالعات، کسب رضا

در پژوهش بود. الزم به ذکر  تمشارک یبرا یدر پژوهش و آزاد

از شروع  شیپپژوهش،  یمالحظات اخالق تیاست که جهت رعا

 لیبر تما یمبن اینامهترضای کنندگانتمام شرکت نیپژوهش از والد

  .شد افتیبه شرکت فرزندشان در پژوهش در نیوالد
 

 

1. Conners, Sitarenios, Parker & Epstain 
2. Integrated Visual and Auditory Performance Test (IVA)
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 جلسات آموزش تکالیف شنیداری خالصه .1جدول 
 

 امحتو جلسات

 دو جلسه هفته اول

 دقیقه( 15آموز با روال جلسات )جلسه اول آشنا کردن دانش

 -تشخیص صدای اول کلمات. تشخیص صدای اول کلمات در جفت کلمه. تشخیص صدای آخر کلماتتکالی  شنیداری: تمیز شنیداری )

 دقیقه( 30( )تشخیص صدای آخر جفت کلمات

 دو جلسه هفته دوم

 دقیقه( 15قبل ) های جلسهمرور آموزش

تکرار ترکیبی حروف  -شدهتکرار کلمات به همان ترتیب شنیده-شده ترتیب شنیده همانتکرار حروف به تکالی  شنیداری: توالی شنیداری )

 دقیقه( 30( )و اعداد به همان ترتیب

 دو جلسه هفته سوم

 دقیقه( 15های جلسه قبل )مرور آموزش

 ازشده در ترکیبی پیدا کردن صدای تعیین -هاشنیدن جفت کلمات و تشخیص متفاوت بودن یا نبودن آنحساسیت شنیداری)تکالی  شنیداری: 

 دقیقه( 30) و صداها( هاواج

 دو جلسه هفته چهارم

 دقیقه( 15های جلسه قبل )مرور آموزش

تکرار هجاها و کلمات  -خیر به سؤاالت جواب سریع بله/ -شدهتکرار سری از کلمات و اعداد شنیده تکالی  شنیداری: حافظه شنیداری )

 دقیقه( 30( )تکرار ترکیبی از حروف و اعداد -معنیبی

 دو جلسه هفته پنجم

 دقیقه( 15های جلسه قبل )مرور آموزش

( هاگوش دادن به داستان -درک لغات و مفاهیم استنتاج و بیرون کشیدن نتایج –درک شنیداری اصوات تکالی  شنیداری:گوش دادن فعال )

 دقیقه( 30)

 دو جلسه هفته ششم

 دقیقه( 15های جلسه قبل )مرور آموزش

تفکیک کلمه متفاوت از کلمات هم آغاز  -تکمیل کلمه ناقص با حروف  -تشخیص صدای وسط در کلمهتکالی  شنیداری: تمیز شنیداری )

 دقیقه( 30( )شده به کلماتاضافه کردن صدای تعیین -و هم پایان

 هفتمدو جلسه هفته 
 دقیقه( 15های جلسه قبل )مرور آموزش

 دقیقه( 30( )معنی به همان ترتیب بیان کلمات بی -تکرار کلمات به ترتیب معکوس تکالی  شنیداری: توالی شنیداری )

 دو جلسه هفته هشتم
 دقیقه( 15های جلسه قبل )مرور آموزش

 دقیقه( 30( )مشخص کردن جایگاه صدا در کلمات -ا منقطع کردن کلمات به صداهتکالی  شنیداری: حساسیت شنیداری )

 دو جلسه هفته نهم

 دقیقه( 15های جلسه قبل )مرور آموزش

تکرار کلمات و اعداد با فاصله ده ثانیه یا ده  – هاتیبتکرار جمالت و  -)تکرار ترکیبی از حروف کلماتتکالی  شنیداری: حافظه شنیداری 

 دقیقه( 30) عدد(

 همدو جلسه هفته د
 دقیقه( 15های جلسه قبل )مرور آموزش

 دقیقه(. 30()گوش دادن انتقادی -درک مطلب شنیداری -از طریق شنیداری دادهایرودرک توالی تکالی  شنیداری: گوش دادن فعال )
 

ها از دو سطح آمار توصیفی و تحلیل دادهدر این پژوهش برای تجزیه 

صیفی از میانگین و انحراف شد. در سطح آمار توو استنباطی استفاده 

ویلک جهت  -استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون شاپیرو

بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها، آزمون لوین برای بررسی برابری 

چنین از تحلیل کوواریانس برای بررسی فرضیه ها، همواریانس

ر افزاپژوهش استفاده گردید. نتایج آماری با استفاده از نرم

 .و تحلیل قرار گرفتمورد تجزیه   SPSS-23آماری

 

 نتایج

های جمعیت شناختی بیانگر آن بود که افراد های حاصل از دادهیافته

سال بودند و میانگین سنی گروه  9-8نمونه پژوهش دارای دامنه سنی 

بود. همچنین در گروه  7/8و میانگین سنی گروه کنترل  6/8آزمایش 

درصد پسر  2/46کنندگان دختر و ز شرکتدرصد ا 8/53آزمایش 

 پسر بودند. 3/53درصد دختر و  7/46بودند. در گروه کنترل نیز 

های توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار برای هر کدام از داده

 .نشان داده شده است 2ه ها در جدول شمارگروه
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
.77-90(، 2)11. های یادگیریفصلنامه ناتوانی ....در کودکانتوجه شنیداری بهبود بر  آموزش تکالیف شنیداری بخشیاثر(. 1400. )پور و همکاراناسماعیل سعدی

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
2. شماره 11. دوره 1400زمستان   
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 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در دو گروه .2جدول 

 

های فرضقبل از ارائه نتایج تحلیل آزمون کوواریانس، پیش

های پارامتریک مورد سنجش قرار گرفت. نتایج آزمون شاپیرو آزمون

ها ای دادهفرض نرمال بودن توزیع نمونهپیشویلک بیانگر آن بود که 

برقرار بوده است. همچنین نتایج آزمون لوین به منظور همگنی 

های دو گروه انجام شد که نتایج آن بیانگر عدم معناداری واریانس

ها رعایت شده است فرض همگنی واریانسداد پیشبود که نشان می

(05/0<P در جدول .)وواریانس ارائه شده نتایج آزمون تحلیل ک 3

 است.
 

 تحلیل کوواریانس تک متغیره اثربخشی تکالیف شنیداری بر توجه شنیداری. 3جدول
 

 توان آزمون اندازه اثر SS df MS F P های آماری متغیرهاشاخص متغیرها

توجه کلی 

 شنیداری

 701/0 227/0 016/0 739/6 923/919 1 923/919 آزمونپیش

 892/0 327/0 003/0 162/11 727/1523 1 727/1523 عضویت گروهی

     511/136 23 769/3139 خطا

      26 154514 کل

توجه پایدار 

 شنیداری

 091/0 016/0 541/0 385/0 566/46 1 566/46 آزمونپیش

 076/0 010/0 627/0 242/0 293/29 1 293/29 عضویت گروهی

     965/120 23 204/2782 خطا

      26 205952 کل

توجه انتخابی 

 شنیداری

 888/0 323/0 003/0 992/10 809/2233 1 809/2233 آزمونپیش

 525/0 162/0 046/0 458/4 965/905 1 965/905 عضویت گروهی

     212/203 23 883/4673 خطا

      26 173948 کل

شده توجه تقسیم

 شنیداری

 122/0 028/0 424/0 661/0 050/55 1 050/55 آزمونپیش

 063/0 005/0 734/0 118/0 814/9 1 814/9 عضویت گروهی

     231/82 23 335/1914 خطا

     1 26 260179 کل

توجه متمرکز 

 شنیداری

 936/0 365/0 001/0 229/13 322/2248 1 322/2248 آزمونپیش

 641/0 203/0 024/0 871/5 768/997 1 768/997 عضویت گروهی

     952/169 23 909/3908 خطا

      26 194574 کل

توجه متناوب 

 شنیداری

 105/0 022/0 482/0 511/0 037/32 1 037/32 آزمونپیش

 112/0 024/0 459/0 567/0 532/35 1 532/35 عضویت گروهی

     667/62 23 348/1441 خطا

      26 266340 کل

.77-90(، 2)11. های یادگیریفصلنامه ناتوانی ....در کودکانتوجه شنیداری بهبود بر  آموزش تکالیف شنیداری خشیاثرب(. 1400. )پور و همکاراناسماعیل سعدی

 شاخص آماری آزمون هاگروه
توجه کلی 

 شنیداری

توجه پایدار 

 شنیداری

توجه متمرکز 

 شنیداری

شده جه تقسیمتو

 شنیداری

توجه متناوب 

 شنیداری

توجه انتخابی 

 شنیداری

 

 آزمایش

 آزمونپیش
 69/73 15/97 92/101 07/80 00/85 46/70 میانگین

 58/17 12/7 95/5 05/16 15/9 83/18 انحراف استاندارد

 آزمونپس

 00/86 61/99 15/100 76/91 15/89 92/83 میانگین

 82/85 74/99 27/100 05/91 47/89 31/83 شدهمیانگین تعدیل

 53/21 32/9 84/10 03/20 78/11 98/14 انحراف استاندارد

 

 گواه

 آزمونپیش
 00/73 46/98 07/103 46/77 69/88 07/67 میانگین

 88/20 01/4 79/8 42/19 57/6 21/15 انحراف استاندارد

 آزمونپس

 84/73 23/102 15/99 92/77 61/87 30/67 میانگین

 01/74 10/102 03/99 63/78 29/87 92/67 شدهمیانگین تعدیل

 58/10 98/5 81/6 57/10 84/9 66/10 انحراف استاندارد

 فصلنامه پژوهشی

 گیریهای یادناتوانی
2. شماره 11. دوره 1400زمستان   
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های آموزش مهارت شود،مشاهده می 3طور که در جدول همان

شنیداری توانسته منجر به ایجاد تفاوت معنادار در  توجه شنیداری، 

اختالل نقص توجه/ در کودکان مبتال به توجه انتخابی، توجه متمرکز 

گردد؛ اما در توجه  (P<05/0ناتوانی یادگیری )فعالی همراه با بیش

شده و توجه متناوب تفاوت معناداری صورت پایدار، توجه تقسیم 

های شنیداری بر . مقدار تأثیر آموزش مهارت(P>05/0نگرفته است )

داری، توجه متمرکز میزان توجه کلی شنیداری، توجه انتخابی شنی

و  20/0و  16/0، 32/0شنیداری، توجه متناوب شنیداری به ترتیب 

 26و  16،20، 32بوده است. این بدان معناست که به ترتیب  26/0

درصد تغییرات متغیرهای توجه کلی شنیداری، توجه متمرکز، توجه 

اختالل نقص توجه/ انتخابی، توجه متناوب و در کودکان مبتال به 

همراه با ناتوانی یادگیری توسط عضویت گروهی )تکالی  عالی فبیش

  .شودشنیداری( تبیین می
 

 گیریبحث و نتیجه

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی تکالی  شنیداری بر بهبود 

فعالی آموزان مبتال به اختالل نقص توجه/ بیشتوجه شنیداری دانش

نشان داد تکالی   نتایج پژوهشهمراه با اختالل یادگیری خاک بود. 

تأثیر کلی شنیداری، توجه متمرکز، توجه انتخابی شنیداری بر توجه 

کرنس، ایسو و معناداری داشته است. این یافته با نتایج پژوهش 

دهد آموزش شنیداری همسو است که نشان می (1999) 1تامسون

توان گفت شود. در تبیین این یافته میموجب بهبود توجه شنیداری می

فعالی را ، اختالل نقص توجه/ بیش2ساز و کار برانگیختگی هنظری

داند. هایی در ساز و کارهای برانگیختگی مغز میناشی از ناهنجاری

، گزارش (1996) 3، کورتنی، زیبل و کوپلویزآبیکوفدر این راستا، 

پذیری فعال زمانی که در معرض تحریکبیش دادند که کودکان

گیرند، عملکرد بهتری در رار میباالیی مثل صدای موسیقی ق

ین پژوهشگران معتقد هستند که . ادهنداز خود نشان می ریاضیات

ها پذیری شنیداری، باعث عملکرد بهتر آنگری تحریکتأثیر تسهیل

شود، این یافته با توجه به ارتباط نزدیک برانگیختگی در ریاضیات می

همچنین  ه حاضر است.مطالع و توجه، تأییدی بر اثرگذار بودن مداخلۀ

توان ناشی از اثرات مثبت ایجادشده در توجه کلی شنیداری را می

های توجهی مغز های اجرایی توجه یعنی شبکهتغییر در سازمان

های ساختار هایی در شبکهزیرا تمرین شنیداری، انطباقدانست؛ 

و عملیات  کندها تولید میعصبی و زیربنایی مرتبط با این پردازش

کند. این روش بر طبق اصل ختی توجه شنیداری افزایش پیدا میشنا

پذیری و خودترمیم مغز با برانگیختگی پیاپی مناطقی از مغز که شکل

کمتر فعال هستند، باعث ایجاد تغییرات سیناپسی پایداری در مغز شده 

شده در  تواند باعث بهبود نواقص شناختی مشاهدهو از این طریق می

، به نقل از 2007)اکانل و همکاران،  ر گردداختالالت مذکو

تواند علت بهبود توجه شنیداری به چنین، می. هم(1396خانجانی، 

کارهای خودتنظیمی عملکرد توجه و هوشیاری دلیل یادگیری راه

 (2016ساک ). (1392)سارلی و همکاران، ها باشد توسط آزمودنی

تواند آموخته شود. در تار است که میمعتقد است، توجه یک رف

پژوهش حاضر، هنگام اجرای تکالی  شنیداری، بر زبان بدن 

طور مثال در شروع اجرا و تمرین، با شد، بهآموز هم تأکید میدانش

سعی در « ای؟ به من توجه کن. یا شروع کنیم؟آماده»ی گفتن کلمه

ت سر، چشم گیری وضعیآموز در جهتتمرین و آموزش دادن، دانش

 آموز بود.و بدن دانش

نتیجه تحلیل کوواریانس در مورد تأثیر مداخله پژوهش حاضر بر 

توجه متمرکز نشان داد، که تکالی  شنیداری باعث افزایش  افزایش

های پژوهش، نمره توجه متمرکز گردیده است، این نتایج با یافته

گری، نهروانیان، عسو  (1381جعفریان نمینی، فرضی گلفزانی )

توان به همسو است؛ که می (1397درتاج، نادری و بختیارپور )

ها شناختی اشاره کرد، بر اساس این پژوهشهای عصبپژوهش

ای ای عصبی پایهتوانایی ذهنی مرتبط با توجه متمرکز توسط زیر الیه

طور عمده شبکه سمت راست است که یک گستره از سیستم عصبی به

جانبی، بخش فوقانی و تحتانی  _ی و بطنیجانب_از ساختارهای پشتی

)نبل، ویس، شود ای و شکنج کمربندی قدامی فعال میقشر آهیانه

های . بررسی پژوهش(2005، 4استو، گری ، دینر و همکاران

-بیششده در این زمینه حاکی از آن است که کودکان مبتال به انجام

ضع  هستند  های عصبی دچارهای الیهدر این ساختار و کنشفعالی 

که با انجام تمرینات تکالی  شنیداری منجر به توانمند شدن 

 شود.های مربوطه و ارتقا توانایی کودک در توجه متمرکز میبخش

در مطالعه حاضر، تکالی  شنیداری بر توجه پایدار شنیداری، اثرگذار 

ی که در زمینه (2013) 5لوتچر و لینکون هاینبوده است نتایج با یافته

بخشی بر روی نقایص توجه ناشی از سکته مغزی انجام گرفت، انتو

دهنده عدم تأثیر معنادار این درمان بر توجه انتخابی و پایدار نتایج نشان

  دیدگاه  از  ناهمسو است. (1392سارلی و همکاران )  نتایج  بود و با
 

 

1. Kerns, Eso & Thomson 

2. Arousal mechanism 

3. Abikoff, Courtney, Szeibel & Koplewicz 
4. Nebel, Wiese, Stude, Greiff & Diener 

5. Loetscher & Lincoln
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پاراسورامن، تکالی  نیازمند ترصد یا توجه پایدار به دو دسته تقسیم 

شوند و صورت متوالی ظاهر میها بهشوند، تکالیفی که محرکمی

زمان گر همهای تداخلهای هدف و نیز محرکتکالیفی که محرک

بر اساس نظریه منابع توجه، این دو گردند. که به آزمودنی ارائه می

باشند. در تکالیفی که ای مینوع تکالی  نیازمند منابع توجه جداگانه

شوند، آزمودنی باید محرک درپی ظاهر میصورت پیها بهمحرک

هدف را در حافظه کاری حفظ نموده و هر زمان که هدفی ظاهر شد، 

زمانی ارائه ، همکلید پاسخ را فشار دهد؛ اما در تکالی  نوع دوم

ری های غیر هدف، سبب درگیهای هدف در میان محرکمحرک

 گردد.کمتر فرآیندهای حافظه کاری می

ظ توجه و حافظه فعال دیگر توجه پایدار از دو بخش حفعبارتبه 

شده است که در این پژوهش محتوای تکالی  شامل تکالی  تشکیل 

آموزان فقط به محرک هدف پاسخ از نوع اول بود؛ یعنی دانش

زمان وجود نداشت؛ های تداخلگر همها محرکدادند و در تمرینمی

بنابراین، شاید عدم اثرگذاری مداخله در توجه پایدار به نوع تکلی  

گردد. همچنین در تبیین دیگر، بر اساس مطالعات تحولی عصبی، میبر

اند، ولی تحول مناطق ثانویه و مناطق قشری اولیه در هنگام تولد کامل

های عملکردی دخیل در حافظه، دارد که شامل سیستم ثالث ادامه

 1هیجان، شناخت، زبان و همچنین توجه است. بر اساس فرضیه لوریا

های پیشانی بین اند که بیشترین دوره تحول قطعهدهمطالعات عنوان کر

سالگی همچنان  12وجود تا سن افتد، اما با این سالگی اتفاق می 8تا  6

(؛ بنابراین، احتماالً، به 2001، 2ادامه دارد )ریچیو، رینولدز و الوی

ها در پژوهش حاضر و کامل نشدن دلیل پایین بودن سن آزمودنی

های عصبی زیرین توجه پایدار، مداخله درمانی ها و ساختارمکانیسم

دهنده عدم های پژوهش حاضر نشانتأثیرگذار نبوده است. یافته

شده شنیداری بود. این یافته اثربخشی مداخله درمانی بر توجه تقسیم

 3کورتز، موبرگ، موزلی، سوانسون، اور و همکاران نتایج پژوهشبا 

 همسو است. (2013لوتچر و لینکون ) (،2001)

زمان به چندین دهی همشده، توانایی پاسخطبق تعری ، توجه تقسیم

 که تکالی  شنیداری، درحالی(2011)سولبرگ و متئر، تکلی  است 

در پژوهش حاضر، نیازمند انتقال توجه از تکلیفی به تکلی  دیگر و 

قانونی به قانون دیگر بود؛ یا به عبارتی اجرای تکالی  به نحوی نبود 

واحد دو تکلی  متفاوت را انجام دهد، احتماالً دلیل که فرد در آن

شده نسبت به گروه کنترل در پژوهش حاضر عدم ارتقاء توجه تقسیم

توان علت عدم این اثرگذاری را، است، به علت می نینهمچبود. 

های انفارکت شده در افراد دچار بیش فعالی دانست، زیرا وجود بافت

شده مستلزم پردازش موازی اطالعات در مغز است که در توجه تقسیم

گیرد. هرچند مغز رویدادهای حسی را از مغز افراد مبتال صورت نمی

دهد که در موازی مورد تحلیل قرار می های چندگانه وطریق کانال

ای در بازنمایی یک منطقه مغزی منفرد هستند، اما ادراک یکپارچه

افتد داریم که از طریق ارتباطات مغزی مناطق مختل  باهم اتفاق می

ها در پژوهش حاضر، یافته .(1947، 4)کولب، برایان، ویشاو و یان

بر توجه متناوب یا انتقالی دهنده عدم اثربخشی تکالی  شنیداری نشان

در ورد، پانسیون، گورتز، ونهای، با یافته بود. نتایج پژوهش حاضر

و  توچاباشد و با نتایج پژوهش همسو می (2014) 5برینک و پرینس

 (2013) 7و تام ، استین، پو، ناکونزی و هوگز (2011) 6همکاران

 و این در حالی است که تناقضات بسیاری در مغایرت دارد

ی توجه انتقالی در کودکان مبتال به شده در زمینههای انجامپژوهش

بارکلی، طور مثال در یک مطالعه مروری که وجود دارد، بهفعالی بیش

پژوهش که  13انجام دادند از میان  (1992) 8گرادوزینسکی، دوپائول

بندی و افراد سالم در دستهفعالی بیشبه بررسی عملکرد افراد مبتال به 

 8ارت ویسکانسین )برای سنجش توجه انتقالی( پرداخته بودند، ک

را گزارش دادند. در فعالی بیشمورد ضع  عملکرد افراد مبتال به 

مورد عدم تفاوت را گزارش دادند. این در حالی است که در  5مقابل 

در بررسی این نوع توجه  (1992)بارکلی و همکارانش مقایسه خود 

و کودکان مبتال به فعالی بیشدر کودکان بر روی کودکان مبتال به 

اختالل یادگیری و کودکان سالم انجام دادند هیچ تفاوتی معناداری 

توان علت عدم اثرگذاری مداخله ها پیدا نکردند. میبین این گروه

یابی یا عدم آسیب درمانی در پژوهش حاضر را به روش مداخله و ارز

در پژوهش حاضر،  دانست.فعال بیشاین نوع توجه در کودکان 

با که  .رگذار بوده استیثدرمانی بر توجه انتخابی شنیداری تامداخله 

لفر، آرون،  و (2013) 9تام ، استین، پو، ناکونزی و هوگزنتایج پژوهش 

که بهبودی توجه را به روش  (2020) 10دیک، فرد، تیرنی و همکاران

فعالی به اختالل نقص توجه/ بیش روی کودکان مبتال "توجه کن"

توان به محتوای علت این تاثرگذاری را می باشد.یافتند، همسو می

 اشاره داشت. 11(LTAنظریه بار توجه )ط دانست و به تکالی  مرتب
 

 

1. Luria 
2. Riccio, Reynolds  & Lowe 

3. Kurtz, Moberg, Mozley, Swanson & Our    

4. Kolb & Whishaw  
5. Van der Oord, Ponsioen, Geurts, Brink & Prins 

6. Tucha,Tucha, Kaumann, König & Lange 

7. Tamm, Epstein,  Peugh,  Nakonezny & Hughes 
8. Barkley, Grodzinsky & DuPaul 

9. Tamm, Epstein,  Peugh,  Nakonezny & Hughes 

10. Laffere, Aeron., Dick, Fred & Tierney 
11. Load Theary of Attention 

 
 

 
 

 

.77-90(، 2)11. های یادگیریمه ناتوانیفصلنا ....در کودکانتوجه شنیداری بهبود بر  آموزش تکالیف شنیداری اثربخشی(. 1400. )پور و همکاراناسماعیل سعدی

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
2. شماره 11. دوره 1400زمستان   

 

https://doi.org/10.1002/14651858.cd002842.pub2
http://dx.doi.org/10.1111/j.1749-6632.2001.tb05790.x
http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa
http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa
http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa
http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa


88 

 
 

صورت انتخاب عمل  تواند بهدر نظریه بار توجه میزانی که توجه می

پرتی پردازش خواهند شد، به سطح و کند و میزانی که عوامل حواس

مقدار  نوع بار درگیر در پردازش تکلی  وابسته است. به عبارتی اگر

مورد نیاز از منابع توجه برای هر تکلی  کم باشد، چون هنوز مقداری 

پرتی از ظرفیت منابع توجه بال استفاده مانده است، عوامل حواس

نامربوط پردازش خواهند. در این پژوهش سعی شد سطح دشواری و 

محتوای تکالی  متوسط و متناسب با سن مخاطبین باشد به عبارتی 

مانده توجه قدر آسان باشد که ظرفیت باقی، نه آنمحتوای تکالی 

قدر دشوار پرتی پردازش شود، نه آنبالاستفاده بماند و عوامل حواس

باشد که آزمودنی از تالش مأیوس شود و از صرف توجه منصرف 

 شود.

هایی نیز بود، از جمله:  عدم توانایی پژوهش حاضر دارای محدودیت

های رغم کنترل و احتیاطناخواسته علیالزم در کاهش اثر متغیرهای 

نامناسب بودن اتاق درمان )کالس(، همچنین با فرآیند شناسایی   الزم،

ها فعال، زمان زیادی صرف پذیرش و ترغیب والدین آنکودکان بیش

عالوه با شروع بیماری کرونا، مرحله برای همکاری به درمان شد. به

ت عدم همکاری والدین ی پیگیری که از اهداف تحقیق بود به عل

های آتی، محیط درمانی را گردد در پژوهشاجرای نشد. پیشنهاد می

از محیط مدرسه جدا باشد. همچنین قبل از غربالگری، امکاناتی برای 

آگاه سازی خانواده ها در محیط پژوهشی مربوطه فراهم شود تا 

گردد که در جویی در زمان اجرای پژوهش شود. پیشنهاد میصرفه

های آتی، با انجام مرحله پیگیری، تداوم اثربخشی پژوهش ژوهشپ

 .حاضر مورد بررسی قرار گیرد
 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

اصههول اخالقی تماماً در این پژوهش رعایت شههده اسههت. شههرکت 

کنندگان اجازه داشهههتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج 

کت کنندگان در جریان روند پژوهش بودند. شوند. همچنین همه شر

 ها محرمانه نگه داشته شد. اطالعات آن
 

 مالی حامی
 

های تامین مالی در گونه کمک مالی از سازماناین پژوهش هیچ

 .های عمومی، تجاری یا غیر انتفاعی دریافت نکرده استبخش
 

 نویسندگان مشارکت
 

های پژوهش ه بخشتمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش هم

 .حاضر مشارکت داشتند
 

 منافع تعارض
 

 بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.
 

 منابع
های روانسنجی بررسی ویژگی(. 1390) .شری ، ع و رضایی .،حاجلو، ن

های ناتوانیپرسشنامه مشکالت یادگیری کلورادو. 
 . 43-24(، 1)1، یادگیری

http://jld.uma.ac.ir/article_88.html?lang=en 

 ریتأث (.1381) .، مهیلو یوسفی، ی، ر.نور یکرم ،ی، ف.نینم انیجعفر

 یو عمل یبر حافظه کالم شدهمیتوجه متمرکز و تقس

، یعلوم شناخت یتازه ها. یآموزان نارساخوان و عاددانش
4(1)، 36-25. 

 http://icssjournal.ir/article-1-438-fa.html 

(. اثربخشی آموزش 1397خانجانی، ز.، صالحی اقدم، خ.، عافی، س. )

مبتنی بر بازتوانی شناختی در بهبود حافظه دیداری و 

فعالی مراه با بیششنیداری کودکان با اختالالت یادگیری ه

مجله آموزش و فعالی. و اختالالت یادگیری بدون بیش
 . 44-29(، 43)11، ارزشیابی

http://jinev.iaut.ac.ir/article_545731.html?lang=en 

یر تمرین تکالی  (. تأث1392سارلی، ع.، شهبازی، م.، و سارلی، ع )

شنیداری مبتنی بر رایانه روی توجه پایدار کودکان مبتال به 

(، 6)11، تحقیقات علوم رفتاری .کمبود توجه/ بیش فعالی

555-545. 
 http://rbs.mui.ac.ir/article-1-346-fa.html 

ترجمه  مبانی نوروسایکولوژی انسان.  (.1947). و ویشاو، ی .،کولب، ب

، ارجمند :(. تهران1399)چلیبیانلو، غالمرضا احمد علیپور و 

 چاپ هفتم.

انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک آشنباخ (. 1385) .مینایی، ا

. استثناییکودکان پرسشنامه خود سنجی و فرم گزارش معلم. 

6(19 ،)529-558 . 
http://joec.ir/article-1-416-fa.html 

بررسی اثربخشی (. 1394نریمانی، م.، سلیمانی، ا.، و تبریزچی، ن. )

توانبخشی شناختی بر نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی 

مجله . ADHD آموزان دارای اختاللریاضی دانش
 .134-118(، 2)4، روانشناسی مدرسه

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=276243 

نهروانیان، پ.، عسگری، پ.، درتاج، ف.، نادری، ف و بختیارپور، س. 

ثیر آموزش شناختی بر حافظه کاری و توجه (. تأ1397)

های فصلنامه پژوهش در نظاممتمرکز کودکان مضطرب. 
 .7-26(، 40)12، آموزشی

 [DOI:10.22034/jiera.2018.65180] 
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