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 انيو همتا يياختالل پردازش شنوا در کودکان دچار ييشنوا داريتوجه پا سهيمقا

 هنجار

 

 )Ph.D(3 ياله بخشتيعنا ،)Ph.D(2 ييرزايهوشنگ م ،)Ph.D(*1 انيمهرک دهيسع ،)M.Sc(1 يافسون عرب
 رانيتهران، ا ،يبخشو توان يستيدانشگاه علوم بهز ،يشناسييگروه شنوا -1

 رانيتهران، ا ،يبخشو توان يستيدانشگاه علوم بهز ،يگروه کاردمان -2

 رانيتهران، ا ،يبخشو توان يستيدانشگاه علوم بهز ،يستيگروه آمار ز -3

 ده يچك
تواند ياست که م يمرکز يدر دستگاه عصب يياطالعات شنوا ياختالل در پردازش ادراک ينوع ،يياختالل پردازش شنوا هدف:

کودکان  يريادگيدر رشد و  يشناخت يهاعملکرد نيترياز اصل يکي. توجه ردياز جمله توجه قرار گ يعوامل شناخت ريتحت تاث
است.  يبا آزمون مجزا و معتبر، ضرور ييکودکان دچار اختالل پردازش شنوا رآن د يشناخت و بررس نيشود، بنابرايمحسوب م

هنجار با استفاده  انيو همتا ييشنوا اختالل پردازش در کودکان دچار ييشنوا داريتوجه پا سهيو مقا يپژوهش بررس نيهدف از ا
 .توجه روزمره کودکان است رآزمونياز ز

و انحراف  88/9 يسن نيانگيکودک هنجار )با م 23سال،  12تا  7کودک  45 ياسهيمقا-يمطالعه مقطع نيدر ا ها:مواد و روش
( شرکت کردند. آزمون توجه روزمره 2/1و انحراف استاندارد  32/9 نيانگي)م ييکودک با اختالل پردازش شنوا 22( و 5/1استاندارد 

راه نرو(، در حوزه -آسمان و راه برو يدوگانه جستجو فيگزارش کد، تکل از،يامت هدوگان فيتکل از،يامت) آزمونريکودکان با پنج ز
 .شد سهيمقا گريدکيها به دست آمد و با آزمونرياز ز کيدو گروه در هر  ازاتيامت نيانگيدر هر دو گروه انجام شد. م داريتوجه پا

 فيتکل از،يشامل امت داريتوجه پا يهارآزمونيدر همه ز ازاتيامت نيانگيم نيب يتفاوت معنادار يتنيوآزمون من جينتا ها:يافته
 .(>001/0Pراه نرو، در دو گروه را نشان داد )-آسمان و راه برو يدوگانه جستجو فيگزارش کد، تکل از،يدوگانه امت
تر فيضع يابه طور قابل مالحظه يمرکز ييدر کودکان دچار اختالل پردازش شنوا دار،يها نشان داد توجه پاافتهي گيري:نتيجه

 .هنجار است انياز همتا
  

 آزمون توجه روزمره کودکان ،ييشنوا داريتوجه پا ،يياختالل پردازش شنواهاي کليدي: واژه

 

 مقدمه
 ,Auditor Processing Disorder)يياختالل پردازش شنوا

APD) در  يياطالعات شنوا ياختالل در پردازش ادراک ينوع
. [1]آن است  کيولوژيب يهاتيو فعال يمرکز يدستگاه عصب

مهارت  کياز  شيب ايو  کيضعفِ کنش در  لهيوسهاختالل ب نيا
 يالگو يناسو بازش زيتما ،يابيمکان ،يابيشامل جهت يداريشن
 يصوت گناليپردازش س ييو توانا يزمان يهاپردازش دن،يشن

اختالل در کودکان را  نيا وعي. ش[2]شود يم دهيد افته،يزوال 
کاهش  وعياز ش ترعياند که شازده نيدرصد تخم 7تا  2حدود 

هاي دچار اين اختالل با وجود آستانه .  افراد[3]است  ييشنوا
حضور نويز با و درک گفتار در  ششنوايي هنجار، در پرداز

عالوه بر اختالل  APD . کودکان دچار[4]مشکل مواجه هستند 
اختالل در  يدارا ييشنوا هيو پا کياکوست يهادر پردازش

هستند  زياز جمله اختالل در توجه ن يشناخت يهاپردازش
موجود در اطراف  يمغز در انتخاب اطالعات حس ييتوانا .[6،5]

 دهينام "توجه"به آن،  يشناخت يپردازش منابع صيفرد و تخص
در رابطه با  در مغز ياگسترده ي. شبکه مهار[7]شود يم

. از جمله انواع [8]گردد يمختلف فعال م يتوجه يعملکردها
توجه انتخاب و  ،يتوجه تناوب دار،يتوان به توجه پايتوجه م

از آن  يحاک قاتيتحق جي. نتا[9]شده اشاره کرد  ميتوجه تقس
 و داريتوجه پا طور عمده درهب APD است که کودکان دچار

 داري. توجه پا[10]دهند ينشان م ينقص جدشده  ميتوجه تقس
محرک هدف به  يحفظ توجه بر رو ييعبارت است از توانا

که حواس  يامشخص به گونه يصورت ممتد و در مدت زمان
 ياهيپانوع از توجه به عنوان عملکرد  ني. ا[11]فرد پرت نشود 

شود يدر نظر گرفته م زين شده ميو تقس يتوجه انتخاب نييتع يبرا

 3/3/1399 تاريخ پذيرش: 13/7/1398تاريخ دريافت:     saeidehmehrkian@yahoo.com         021 22180317    تلفن:نويسنده مسئول،  *
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خصوص توجه هانواع توجه و ب يبررس رياخ يها. در سال[12]
مورد توجه قرار گرفته است.  ،ييدر اختالل پردازش شنوا داريپا

 ييپردازش شنوا يهاانواع توجه و مهارت انيارتباط م يبررس
شده با  ميو توجه تقس داريتوجه پا نياز وجود ارتباط ب يحاک

 ي. مطالعات داخل[13]است  ييشنوا ياختالل پردازش مرکز
با استفاده از  زيدرک گفتار در حضور نو يکل يبه بررس ترشيب

مختلف درک گفتار در سطوح مختلف پردازش  يهاآزمون
و توجه  کيکوتيدا ييشنوا يتوجه انتخاب يبررس زيو ن ييشنوا
 اندپرداخته APDدر کودکان دچار  يتک گوش ييشنوا يانتخاب

 ژهيبه طور خاص با آزمون و داريتوجه پا راني. تاکنون در ا[14]
مورد پژوهش قرار نگرفته است.  APD آن، در کودکان دچار

توجه که به صورت  يابيارز يابزارها ريآزمون نسبت به سا نيا
 جهيدارد و در نت يزيپردازند، عملکرد متمايآن م يبه بررس يکل

 جينتا کهني. با توجه به ا[15]برد يصحت آزمون را باال م
دستگاه  يپارچگکيکه  يمرکز ييپردازش شنوا يهاآزمون

 ريتحت تاث تواننديکنند، ميم يرا بررس ييشنوا يعصب
 رندي)توجه و حافظه( قرار گ يپردازش شناخت يهازميمکان

 يدرمان وهيو انتخاب ش صيتشخ يرسد براي، به نظر م[16]
است که  ازيتر نجامع يکرديبه رو APDدر افراد دچار  حيصح

 يشناخت يهاپردازش ،ييشنوا يهاپردازش يابيعالوه بر ارز
. هدف از مطالعه دينما يبررس زيدر سطوح باال مانند توجه را ن

 رآزمونيز يبا استفاده از نسخه فارس داريتوجه پا يحاضر بررس
در کودکان دچار  «TEA-Ch» داريتوجه پا يبررس ياختصاص

APD هنجار است انيآن با همتا سهيو مقا. 
 

 هامواد و روش
 يليتحل -يفيدر پژوهش توص. کنندگان در مطالعهشرکت

اختالل  يکودک دارا 22سال، شامل  12تا  7کودک  45حاضر 
 کودک 23 و( 32/9±2/1 يسن نيانگي)م ييپردازش شنوا

 تا 1397 ماه بهمن از( 88/9±5/1 يسن نيانگيم) هنجار
 اساس بر کنندگانشرکت. کردند شرکت 1398 خردادماه

ساده در  يريگونهصورت نمهورود و خروج و ب يارهايمع
 ده،يرف يبخشتوان مارستانيب يشناسييدسترس از بخش شنوا

راه آهن منطقه  ياسماء و کودکان مدرسه شهدا يبخشمرکز توان
هر دو گروه  مورد مطالعه، فرم  يتهران انتخاب شدند. برا 5

ورود در هر دو گروه  يارهايشد. مع ليتکم يريگخچهيتار
 20تر از کم يي)آستانه شنوا ارهنج ييشنوا يهاشامل آستانه

 4000و  2000، 1000، 500 يهافرکانس يبل بر ايدس
زبان  يپرده گوش، تک زبانه و فارس يعيطب تي(، وضعهرتز
(، عدم وجود 85هوش بهر هنجار )نمره باالتر از  بودن،

عدم وجود سابقه صرع و تشنج و  ،يو رفتار ياختالالت رشد

 نيچنپزشک بودند. همتوسط روان زعدم اختالالت توجه و تمرک
کسب  ،يمرکز يياختالل پردازش شنوا يدر گروه کودکان دارا

 ييپردازش شنوا يناهنجار در دو آزمون از مجموعه آزمون جينتا
 يروبميز يالگو يابيآزمون ارز ک،يکوتيشامل اعداد دا يمرکز

 اريبه عنوان مع يتک گوش يداريشن ين توجه انتخابو آزمو
و  ييصورت عدم توانا گرفته شد. کودکان در رنظ ورود در

به ادامه مطالعه از پژوهش  ليعدم تما زيو ن ينداشتن همکار
 .شدنديخارج م

 يحاو يانامهدر ابتدا پرسش. روش اجرا و ابزار پژوهش
 يبرا يياختالل پردازش شنوا يسواالت مربوط به عالئم ظاهر

مورد از  3از  شيکه ب يآموزانکنندگان پر شد. دانشتمام شرکت
 يهاو انجام آزمون يابيارز يرا داشتند، برا APD يعالئم ظاهر

 اتوسکوپي معاينه سپسارجاع شدند.  يياختالل پردازش شنوا
 و تمپان پرده و خارجي گوش مجراي وضعيت بررسي جهت

 شنوايي هايآستانه بررسي براي خالص تون اديومتري آزمون
 منطبق آنان مقدماتي ارزيابي نتايج که کودکاني. شد انجام هانآ
 ييپردازش شنوا يابيورود بود، وارد مرحله ارز يارهايمع با

 اعداد آزمون شامل ،شنوايي پردازش هايآزمونشدند.  يمرکز
 يو آزمون توجه انتخاب يو بم ريز يآزمون الگو ،دايکوتيک

 پردازش اختاللمشکوک به  کودکان يبرا يتک گوش يداريشن
 يمجموعه آزمون يژگيو و تي. حساس[16]اجرا شد  شنوايي

 درصد90و  درصد100 بيمطالعه به ترت نيمورد استفاده در ا
مجزا  ييآزمون در اتاق بهداشت مدرسه که فضا .[17،18]است 

با  ييپردازش شنوا يهاآزمون يابيو آرام داشت، انجام شد. ارز
 50تا  30 نيآزمون ب يريتوجه به سن کودک و سرعت فراگ

که در  يکودکان. پس از آن، ديهر نفر به طول انجام يبرا قه،يدق
تر از حد هنجار کسب کرده بودند  نييپا ازاتيآزمون ها امت نيا

شدند.  يارجاع م "داريتوجه پا "آزمون  ريز ياجرا يبرا
چپ  ايراست  يبه منظور بررس نبورگيپرسشنامه اد نيهمچن

بودن  يبا توجه به طوالن دست بودن کودکان انجام شد.
 ياز خستگ يريو به منظور جلوگ "داريتوجه پا"آزمون ريز

 .آنان اجرا شد يبرا يگريآزمون در روز د نيکودکان، ا
 رآزمونيز 5از  "داريتوجه پا" ياختصاص يبررس يبرا
مجموعه در سال  نياستفاده شد. ا TEA-Ch يآزمون همجموع
آماده سال  10تا  7کودکان  يو همکاران برا يتوسط منل 1999

 هيو همکاران ته يآزمون توسط فتح نيا ي. نسخه فارس[19]شد 
. [20] استقرار گرفته  يآن مورد بررس ييايو پا ييشده و روا

توجه  يبررس يبرا يابزار معتبر يشناسآزمون از نظر جامعه نيا
آزمون احتمال  نيمانند ا يشکل باز رايشود، زيمحسوب م

 5. [21]دهد يم شيآزمون را افزا يکودک در ط يهمکار
 ريز -1مجموعه عبارتند از  نيدر ا "داريتوجه پا" هاآزمونريز

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ko

om
es

h.
22

.4
.6

50
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 k
oo

m
es

hj
ou

rn
al

.s
em

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 6

http://dx.doi.org/10.29252/koomesh.22.4.650
http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-5970-fa.html


 1399 زي(، پائ80 ي)پياپ 4، شماره 22جلد                                        کومش

652 

 

رآزمون محرک به صورت يز نيدر ا :(Score) ازيآزمون امت
تعداد  ديباشود. کودک يکودک ارائه م يبرا کيشل يصدا
ها را اعالم تعداد آن يباز انيها را بشمارد و در پاکيشل حيصح
 :(Score Dual Task) ازيدوگانه امت فيآزمون تکل ريز -2کند. 
ها مشابه آزمون قبل، کيشل يزمان با صداآزمون همريز نيدر ا

 وانيح کيآن اسم  انيشود و در ميپخش م يگزارش خبر کي
ها، اسم کيعالوه بر شمردن تعداد شل ديباشود. کودک يگفته م

دوگانه جستجو  فيآزمون تکل ريز -3را هم ذکر کند.  وانيح
 يصداها رآزمونيز نيدر ا: (Sky Search Dual Task) آسمان

شامل جفت  ياشود و به کودک صفحهيپخش م کيشل
نشان داده  اند،که در کنار هم قرار داده شده ييضاف يهانهيسف
جفت  ديها باکيشل يکودک عالوه بر شمردن صداشود. يم

کند و دور  دايزمان ممکن پ نيترهمانند را در کوتاه يهانهيسف
 Walk, Don’t)راه نرو -آزمون راه برو ريز -4آن خط بکشد. 

Walk)  :راه  يعنامحرک به م يصدا کي رآزمون،يز نيدر ا
کودک  يتوقف کردن برا يبازدارنده به معنا يصدا کيرفتن و 
عالمت راه رفتن، واکنش  دنيبا شن ديشود. کودک بايپخش م

 Code)آزمون گزارش کد ريز -5مناسب نشان دهد. 

Transmission) : کودک  يبرا يبه طور تصادف 10تا  1اعداد
را  5 ددشود، هر گاه عيشود و از او درخواست ميپخش م

 .عدد قبل از آن را تکرار کند د،يدوبار پشت سر هم شن
سطح راحت ) dBSPL 65 ها در سطح شدتآزمونريز
هر  ي(، براقهيدق 60کودک(، در مدت استاندارد ) ييشنوا

صورت جداگانه ههر بخش ب ازيکننده، پخش شد و امتشرکت
از  يريها به منظور جلوگآزمون يثبت شد. در هنگام اجرا

هر کودک در نظر گرفته  ياستراحت برا يبرا يمدت ،يخستگ
 .شد

هنجار  يپژوهش، جهت بررس نيا در. هاداده ليو تحل هيتجز
استفاده شد. با  لکيو-پرويها، از آزمون شاداده عيبودن توز

 يبرا وي يتنيوها، از آزمون منهنجار داده عيتوجه به عدم توز
در دو  داريتوجه پا يهاآزمونريز ازاتيامت نيانگيم سهيمقا

و کودکان هنجار  ييگروه کودکان دچار اختالل پردازش شنوا

سن دو  سهيمقا يمستقل برا t از آزمون نيچنشد. هم تفادهاس
ها، با استفاده داده ليو تحل هيکننده استفاده شد. تجزگروه شرکت

 .انجام شد SPSS افزارنرم 24از نسخه 
کودکان  نيوالد پژوهش از تمام نيدر ا. يمالحظات اخالق

 نياخذ شد. ا ينامه کتبتيکننده در پژوهش، فرم رضاشرکت
 يستيدانشگاه علوم بهز ياخالق معاونت پژوهش تهيمطالعه در کم

 (IR.USWR.REC.1398.045) با کد اخالق يبخشو توان
 .قرار گرفت ديتائمورد 
 

 نتايج
کودک  22سال، شامل  12تا  7کودک  45مطالعه  نيدر ا

و  32/9 يسن نيانگيبا م يمرکز يياختالل پردازش شنوا يدارا
 جينتاشرکت کردند.  88/9 يسن نيانگيکودک هنجار با م 23

سن دو گروه از نظر  نيانگيم نيب مستقل نشان داد که tآزمون 
 (.>001/0P)وجود نداشت  ياختالف معنادار ييمعنا

 حداکثر هر ريحداقل و مقاد ريمقاد ازات،يامت نيانگيم جينتا
آورده شده  1در جدول  "داريتوجه پا" يهاآزمونرياز ز کي

نمرات گروه هنجار  نيانگيطور که مشهود است، ماست. همان
باالتر بود.   APD، نسبت به گروه "ازيامت"آزمون ريدر ز

، اختالف APDحداقل و حداکثر در گروه  ازيامت نيچنهم
نسبت به گروه هنجار نشان داد. عملکرد گروه هنجار  يترشيب

از  "گزارش کد"و آزمون  "ازيدوگانه امت فيتکل"در آزمون 
کسب شده در  ازيحداقل امت نيب نيچنبهتر بود، هم APDگروه 

 جيمشاهده شد. نتا ياديدو آزمون، اختالف ز نيدو گروه در ا
نشان داد که عملکرد  "آسمان يجودوگانه جست فيتکل"آزمون 
تر و انحراف استاندارد فينسبت به گروه هنجار ضع APDگروه 

، نسبت APDدر گروه  ازاتيحداقل و حداکثر امت نيو اختالف ب
گروه هنجار در  ازيامت نيانگيبود. م ترشيها برآزمونيز ريبه سا

بود.  رباالت  APDنسبت به گروه  "راه برو، راه نرو"آزمون ريز
 يتنيوبا استفاده از آزمون من ازاتيامت نيانگيم سهيمقا نيچنهم

و  APDدو گروه  نيب يمعنادار ينشان داد که تفاوت آمار
وجود داشت  داريتوجه پا يهارآزمونيهنجار در تمام ز

(001/0P< 1( )جدول). 
 

 و گروه هنجار APDبین کودکان دچار  "توجه پایدار". مقایسه میانگین امتیازات زیر آزمون های 1جدول 

 توجه پایدار زیر آزمون های

 (N=23) گروه هنجار APD  (22=N)روه گ
مقدار 

 )انحراف معیار( میانگین (P)احتمال 
 حداقل

 امتیاز

 حداکثر

 امتیاز
 )انحراف معیار( میانگین

 حداقل

 امتیاز

 حداکثر

 امتیاز

 P >001 10 8 (66/0) 56/9 9 4 (39/1) 36/7 امتیاز

 P >001 18 14 (19/1) 39/16 15 6 (61/2) 63/11 تکلیف دو گانه امتیاز

 P >001 39 34 (47/1) 37 36 22 (64/3) 95/29 گزارش کد

 P >001 48/3 21/0 (86/0) 46/1 21/75 42/3 (75/20) 34/24 تکلیف دوگانه جستجوی آسمان

 P >001 18 14 (22/1) 95/15 15 7 (30/2) 36/11 راه نرو -راه برو
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 گيريبحث و نتيجه
اختالل پردازش  يکودکان دارا داريمطالعه، توجه پا نيدر ا

آزمون  يهاآزمونريبا کودکان هنجار، با استفاده از ز ييشنوا
استفاده شده در  يهاشد. محرک سهيتوجه روزمره کودکان مقا

 ،يداريشن يهامحرک هيبر پا "داريتوجه پا"آزمون ريز
اند. شده ياحطر ،يحرکت -يداريو شن يينايب -يداريشن
 يهاتيموقع ريتحت تأث زيو مدرسه ن يآموزش يهاطيمح

به  داريتوجه مدوام و پا نيقرار دارند. بنابرا يداريپرچالش شن
 ياصل نهيآموزش، زم افتيدر يهدف، برا يداريمحرکات شن

 شود. يمحسوب م يريادگي
توجه  رآزمونيز 5در هر  APDمطالعه کودکان دچار  نيدر ا

را نشان  يترفينسبت به کودکان هنجار عملکرد ضع دار،يپا
آزمون  نيتر بودن ابا توجه به آسان از،يآزمون امتريدادند. در ز
 ري( نسبت به سافيتکل نينوع محرک در ا کي)ارائه تنها 

به مراتب  APD گروهعملکرد  ،ينيها، در مشاهدات بالآزمون
که  تونيبا مطالعه ه جه،ينت نيها بود. اآزمونريز ريبهتر از سا

آزمون در کودکان دچار  نيرا با استفاده از هم ياختالالت توجه
با  زي، و ن[21]کرده بود  يبررس (ADHD) يفعالشياختالل ب

اختالل توجه  يآزمون در بررس نيکه از ا انيريمطالعه کث جينتا
، [22]بهره برده بود  ،ياضير يريادگيبا اختالل  کاندر کود

 ازمنديفرد ن از،يدوگانه امت فيتکل رآزمونيراستا است. در زهم
زمان( هم فيمعنا )دو تکليتوجه به دو صوت مختلف معنادار و ب

است، که در  ترشيآزمون ب نيا يدرجه سخت نيبود، بنابرا
تفاوت  تونيهمشهود بود. در مطالعه  زين ينيمشاهدات بال

آزمون ريز نيدر ا ADHDگروه کنترل و گروه  نيب يمعنادار
از کم  يناش توانديپژوهش، م نينشد، که به اظهار محقق دهيد

. زمان [21] نان باشدکنندگان گروه کنترل مطالعه آبودن شرکت
بود. مشاهدات  قهيدق 12حدود  "گزارش کد"آزمون  ينوار صوت

 5اشتباهات در  ترشيب ،APD کاننشان داد که در کود ينيبال
عدم  يدهندهتواند نشانيدهد که ميآخر آزمون رخ م قهيدق

( داريآزمون )توجه پا انيکودکان تا پا نيحفظ توجه ا ييتوانا
 زين APDگروه  ازيحداقل و حداکثر امت نيباشد. اختالف ب

 تونيآزمون با مطالعه ه نيا جيعلت باشد. نتا نيتواند به هميم
دوگانه  فيآزمون تکل .[21،22]راستا است هم انيريثو ک

 يو حرکت يينايب ،يداريعملکرد شن ازمنديآسمان ن يجستجو
 اريبس يها از درجه سختآزمون ريکودک است و نسبت به سا

بودن انحراف استاندارد و  اديبرخوردار است. ز يترشيب
 APDحداقل و حداکثر در گروه  ازيامت نيب اديز ارياختالف بس

گروه است. در  نيدر نحوه عملکرد ا ادياز تنوع ز يحاک
 اريآزمون عملکرد بس نيدر ا APDکودکان  ز،ين ينيمشاهدات بال

آزمون  يداريضعف در بخش شن نينشان دادند که ا يترفيضع

همسو  جهينت نيبارزتر بود. ا اري(، بسکيشل ي)شمارش صداها
اختالل  يدارا کانشده در کود افتي يداريشن زييبا اختالالت تم
بودن  اديبه ز زين انيرياست. در مطالعه کث ييپردازش شنوا

 يريادگياختالل  يآزمون در کودکان دارا نيانحراف استاندارد ا
آزمون نسبت  نيا يعملکرد تياشاره شده که به ماه ياضير

هر دو گروه  ازاتيامت تون،ي. در مطالعه ه[20]داده شده است 
دو  نيب يهنجار بود و اختالف معنادار از ترنييهدف و کنترل پا

 ازمنديراه نرو ن -. آزمون راه برو[21] گروه مشاهده نشد
 ريکودک است و نسبت به سا يحرکت -يداريعملکرد شن

 نيبرخوردار است. در ا يمتوسط يسخت ها از درجهآزمون
 شيدر طول آزمون افزا يداريآزمون، سرعت ارائه محرک شن

 10در  APDنشان داد که گروه  ينيبال تکند. مشاهدايم دايپ
با گروه هنجار از خود نشان  يآخر تفاوت بارز ينوار صوت
 يضعف در حفظ توجه بر رو انگريتفاوت نما نيدادند و ا

است.  APDدر گروه  ترشيارائه شده با سرعت ب يهامحرک
 .[21،22]همسو است  انيريو کث تونيبا مطالعه ه جهينت نيا

اختالل  يمطالعه حاضر نشان داد که کودکان دارا جينتا
به طور  داريآزمون توجه پاريدر هر پنج ز ييپردازش شنوا

 جهينت توانيتر از کودکان هنجار عمل کردند. مفيضع يمعنادار
کودکان با اختالل  نيحوزه از توجه، در ا نيا گرفت که احتماالً
مختلف کودک از  يهاآزمون مهارت نيا کهنيهمراه است. با ا

را در حفظ توجه  يينايو ب يحرکت ،يداريشن يهاجمله مهارت
در کودکان  يداريسنجد، اما اختالل در مهارت شنيم داريپا

APD بارزتر بود که با توجه به مشخصات کودکان  اريبسAPD ،
از عالئم  يکي کهنياست. با توجه به ا ينيبشيموضوع قابل پ نيا

در حفظ توجه به مکالمات،  يدشوار APD ارکودکان دچ ينيبال
 نيها در خانه و مدرسه است، بنابراها و دستورالعملبحث
 APDدکان و درمان کو ييحوزه از توجه در شناسا نيا يبررس

پژوهش نشان داد با  نيا ينياست. مشاهدات بال تيحائز اهم
 يآزمون، کودکان همکار نيگونه و جذاب ا يتوجه به شکل باز

دادند. با توجه به يبه ادامه آزمون را نشان م يعالقمند والزم 
آزمون توجه روزمره کودکان در  يدر دسترس بودن نسخه فارس

آزمون به پروتکل  ني، افزودن ا"ب"و  "الف"دو نسخه 
شود. الزم به يم شنهاديپ APDکودکان  يبخشو توان ييشناسا

 بيضر قيدق قيذکر است که در پژوهش حاضر امکان تطب
 ترشيمطالعات ب نيچننبود. هم سريکودکان در دو گروه م يهوش
در توجه مانند  ليعوامل دخ رير گرفتن ساحوزه با در نظ نيدر ا
 .گردديم شنهاديحافظه فعال پ تيظرف
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 تشكر و قدردانی
ها آن نيپژوهش و والد نيکننده در اکودکان شرکت هياز کل

مرکز جامع  نياز مسئول نيچنشود. هميم يگزارسپاس
راه آهن  يمدرسه شهدا زيو ن دهيرف مارستانيب اسماء، يبخشتوان

 .شوديم يکردند قدردان ياريپژوهش ما را  نيکه در ا 5منطقه 
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Introduction: Auditory processing disorder (APD) is a type of abnormal perceptual processing of auditory 

information within the central auditory nervous system that could be influenced by cognitive factors, such as attention. 

Attention is one of most important cognitive functions in the development of learning in children, so it is important to 

recognize and evaluate a variety of attention deficits in children with auditory processing disorder with a reliable test. 

The aim of this study was to compare the auditory sustained attention in children with auditory processing disorder 

and normal children with Test of Everyday Attention for children. 

Materials and Methods: This cross-sectional study was performed on 45 students aged 7-11 years, 23 normal 

children (mean age, 9.88, SD; 1.5) and 22 children with a diagnosed APD (mean age, 9.32, SD; 1.2). Remarkably, 

test of Everyday Attention for children with five subtest (Score, Score Dual Task, Code Transmission, Sky Search 

Dual Task, Walk, Don’t Walk) in sustained attention domain was performed in the both groups. The mean scores of 

the two groups were compared in each of the sub-tests.  

Results: The results of Mann-Whitney U test indicated that there were significant difference in two groups in all 

of the subtests (Score, Score dual task, Code Transmission, Sky Search dual task, Walk, Don’t Walk) (P<0.001). 

Conclusion: The results showed that children with auditory processing disorders were significantly worse than 

their normal peers in all subtests of auditory sustained attention domain. 

 

Keywords: Auditory Attention, Auditory Perceptual Disorders, Test of Everyday Attention for Children. 
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