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 چکیده 

ضر  صلی پژوهش حا سهمقاهدف ا شن ی روش پژوهش  ی بود.و عاد ADHDاص، خ یادگیریاختالل  یدر دانش آموزان دارا یداریپردازش 

پایه  و عادی ADHDیادگیری،  دارای اختالل دانش آموزان شامل تمامیجامعه آماری . حاضر توصیفی و از نوع علی مقایسه ای می باشد

گروه پژوهش  در هر سه نفر 20 چند مرحله ای تعدادنمونه گیری بود که با روش  شهر اصفهانناحیه سوم و چهارم سوم تا ششم ابتدایی 
فرم والدین و  مقیاس بیش فعالی کودکان کانرزو با اختالل یادگیری به ترتیب از  ADHDانتخاب شددددند. جهس دسدددتیابی به نمونه های 

استفاده شد و نیز برای تایید نمونه آماری از مصاحبه بالینی ساختار یافته  LDاختالل  یکودکان دارا ینگهدار یمرکز آموزشدانش آموزان 

شخیص بر شر ADHDو   LDای ت شنوایی فی شکالت  سیاهه م شنیداری از  سنجش پردازش  شد. برای  ستفاده  ستفاده گردید. جهس ا ا

 یانسوار یزبه دسس آمده از آزمون آنال یجنتااستفاده شد.  SPSS15نرم افزار  ر متغیره  تکفرضیات تحقیق از آزمون آنالیز واریانس تحلیل 

 ینسبس به گروه عاد یتر یفضع یداریپردازش شن ADHDو  یادگیریاختالل  داراینشان داد گروه  LSD یبیو آزمون تعق یریمتغ تک

کودکان مبتال به اختالل در . (P<05/0) داشس یادگیریبا اختالل  گروهنسبس به  یتر یفضع یداریپردازش شن یزفعال ن یشدارند. گروه ب

 یشو ب یحواس پرت ی،توجه یب یلبه دل ADHD مسدداله و نیز در کودکان حلخود در خواندن، نوشددتن و  مشددکالت یلبه دل یادگیری،

 می باشد  پردازش منطقی اطالعات دچار محدودیس ی،فعال

 فعالی/ نقص توجهبیش فعالی، اختالل یادگیری، اختالل بیش یداری،ردازش شنپ: واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 مقدمه

1اختالل یادگیری خاص یک یا بیش از یک فرآیند روانشناختی پایه که در فهم یا کاربرد زبان گفتاری  به معنی اختاللی اسس در 

یا نوشتاری دسس اندرکار اسس، که ممکن اسس خود را به صورت توانایی ناقصی در گوش دادن، فکرکردن، حرف زدن، خواندن، 

های ادراکی، آسیب مغزی، بیل نقصنوشتن، هجی کردن یا انجام محاسبات ریاضی نشان دهد. این اصطالح شامل شرایطی از ق

های کارکرد جزئی مغز، نارساخوانی و زبان پریشی تحولی می شود. اما کودکانی را که مشکالت یادگیری آنان در نتیجه آسیب

های هیجانی یا محرومیس های محیطی، های بینایی، شنوایی، یا حرکتی بوده، یا بر اثر عقب ماندگی ذهنی، یا پریشانینقص

 7/2شیوع اختالل های یادگیری  (.1397گی یا اقتصادی ایجاد شده باشد، شامل تعریف نمی شود )پیرعباسی و صفرزاده، فرهن

درصد جمعیس دانش آموزی را در بر می گیرد و در پسران بیشتر از دختران و  20تا  10درصد اسس و به طور  متوسط  30تا 

درصد اختالل  80کلی اختالل خواندن رایج ترین اختالل یادگیری اسس که حدود متغیر اسس. به طور  1به  4تا  1به  2به نسبس 

درصد از اختالل های  15تا  8گیرد، شیوع آن در پسران سه برابر دختران اسس. اختالل ریاضی های یادگیری را در بر می

صد کودکان با اختالل های یادگیری، در 8تا  5اسس.  1به  6/1یادگیری را تشکیل می دهد و نسبس پسران به دختران در حدود 

 (.  2013پزشکی آمریکا، انجمن رواناختالل نوشتن دارند. معموالً شیوع اختالل نوشتن در پسران سه برابر دختران اسس )

ADHD  ری تکانشگ _نظمی و یا بیش فعالی توجهی، بیرشدی اسس که با سطوح مختل کننده بی _نیز یک اختالل عصبی

ه بتوجهی و بینظمی، ناتوانی در متمرکز ماندن بر تکلیف، گوش نکردن به نظر رسیدن، و گم کردن لوازم را، بی شودتوصیف می

بیش از حد، آرام نگرفتن، ناتوانی  تکانشگری فعالیس _کند. بیش فعالی میزانی که با سطح سن یا رشد ناسازگار اسس ایجاب می

هایی که نسبس به کند. نشانههای دیگران، و ناتوانی در منتظر ماندن را ایجاب میدر نشسته ماندن، ایجاد مزاحمس برای فعالیس 

 (.2013سن یا سطح رشد، بیش از حد هستند )انجمن روان پزشکی آمریکا، 

درصد از  3-7حتاطانه درصد گزارش شده اسس. با این وجود رقم م 5نرخ شیوع این اختالل برای کودکان رقم  DSM-5در 

ی یک یا دو کودک ین مدرسه را مبتالیان به این اختالل تشکیل می دهند. به طور کلی احتماالً در هر کالس عادکودکان در سن

ی شروع شود و سالگ 12توجه و بیش فعالی باید قبل از  نقصبا اختالل نارسایی توجه وجود دارد. نشانه های اصلی اختالل 

نقص  ه  شود. اختالل، خانه و یا هنگام ارزیابی و معاینه روانشناختی دیدحداقل در دو موقعیس متفاوت مانند کودکستان، مدرسه

شکل در کنترل مبیش فعالی کودکان را در سنین پیش از دبستان و سال های ابتدایی مدرسه مبتال ساخته و با ایجاد  توجه /

از توانشان داشته  ، دستاوردهایی کمتررفتار و تمرکز موجب می شود این کودکان به  رغم ضریب هوشی باالتر از میانگین جامعه

یشان رشد نکرده باشند. از آنجا که مشکل این کودکان اغلب تشخیص داده نمی شود )یا دیر تشخیص داده می شود(، توانایی ها

  (.2013و آموزش کافی دریافس نمی کنند )انجمن روانپزشکی آمریکا، 

کنند. متداول را برآورده می ADHDهای های آنها مالکه نشانههای بالینی، اختالالت همزمان در افرادی کدر محیط

 ADHDتوجهی دارند، اختالل لجبازی و نافرمانی با هستند. در کل جمعیس، تقریباً در نیمی از کودکان که جلوه بالینی بی

دهد کل جمعیس روی می ، ولی غالباً بیشتر ازADHD فراد مبتال، همراه با دهد. اختالل یادگیری خاص در اقلیس اروی می

 (. 2013)انجمن روان پزشکی آمریکا، 

پردازش میتواند ایجاد نماید،  ADHDرشدی در دانش آموزان دارای اختالل یادگیری و –عواملی که مشکالت عصبی یکی از 

2شنیداری ی شود به دلیل این اسس. ناتوانی یادگیری به عنوان یک اختالل نوروبیولوژیکی در پردازش شناختی و زبانی تعریف م 

های متفاوت از کودکان عادی دریافس و پردازش می بدکارکردی مغزی کودکان مبتال به اختالل یادگیری، اطالعات را به شیوه

( اختالل پردازش 3ASHA(. طبق بیانیه انجمن گفتار، زبان و شنوایی آمریکا )1391کنند )بشرپور، عیسی زادگان و احمدیان، 

مشکالت پردازش اطالعات شنیداری در سیستم عصبی مرکزی با عملکرد ضعیف در یکی یا بیشتر از این  ( به4APDشنوایی )

یابی و جهس یابی صدا، تمایز شنیداری، بازشناسی الگوی شنیداری، جنبه های زمانی شنیداری مهارت ها اشاره دارد: مکان

                                                             
1. disorder learning specific 
2- auditory processing 
3- American Speech-Language-Hearing Association (ASHA)  
4- Auditory Processing Disorder (APD)  



5در حضور محرک های صوتی رقابتی و مخدوشسازی، تمایز، پوشش و ترتیب زمانی( و عملکرد شنوایی )یکپارچه )ایلیادو، بامیو،  

6کاپرینس، کاندلیس و کاپرنیس ای (.  این نقایص ناشی از نقص توجه، زبان یا سایر فرآیندهای شناختی نیستند. به گونه2009، 

ن و گفتار، اختالل یادگیری درصد کودکان، اختالل پردازش شنیداری دارند که اغلب با اختالل های زبا 2-3که برآورد می شود 

و نقص توجه با و بدون بیش فعالی همراه اسس و ممکن اسس با اثر بر زبان، خواندن و نوشتن منجر به مشکالت یادگیری ضعیف 

درصد تخمین زده می  30-50(. شیوع اختالل پردازش شنیداری در اختالل یادگیری 1389در عملکرد تحصیلی شود )تاجیک، 

7ع اختالل یادگیری گزارش شده اسس )راموسشود که در انوا  (. 2009؛ به نقل از ایلیادو و همکاران، 2003، 

 خاص یرییادگ اختالل دارای آموزان دانش در شنیداری با توجه به سابقه موجود پژوهش حاضر با هدف مقایسه پردازش

ADHD عادی انجام گرفس.  و 

 روش 

پایه سوم تا  جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان. ه ای می باشدروش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی مقایس

صفهان به تعداد  شهر ا شم  شند که از این تعداد برای کودکان  192371ش LD (323  =N ،)یادگیری  دارای اختاللنفر می با

صسوم و چهارم می باشند که در ناحیه  (N=192017و کودکان عادی ) ADHD (31  =N) کودکان دارای اختالل  فهانشهر ا

از بین دانش  نفر نیز 20نفر از بین دانش آموزان دارای اختالل یادگیری و تعداد  20. تعداد مشدددغول به تحصدددیل می باشدددند

مونه پژوهش انتخاب و ن چند مرحله ایبه روش نمونه گیری  عادی نفر از بین دانش آموزان 20و تعداد  ADHDآموزان دارای 

 اده اسس.حاضر را تشکیل د

شد که در ادامه به آابزار گرد :وری اطالعاتآابزار گرد ستاندارد می با شنامه های ا س وری اطالعات در این تحقیق آزمونها و پر

 شرح آنها پرداخته شده اسس. 

طراحی شددد و  1970این مقیاس توسددط کانرز در سددال  :مقیاس بیش فعالی کودکان کانرز )مقیاس نمره گذاری والدین(

سب  ابزاری شدت عالئم مبتالیان به اختالل کم  ADHD غربالگریبرای منا سی  سس. همچنین به عنوان معیاری جهس برر ا

بیش فعالی پذیرفته شده اسس. مقیاس امتیازدهی کانرز توسط والدین و براساس مشاهدات و اطالعات ایشان در مورد –توجهی 

شاهده در کودکان  سخ دهی 18تا  4رفتارهای قابل م شود. از این مقیاس سال پا صورت  3می  ماده ای  92نوع وجود دارد که ب

صلی، پرسشنامه  شده  48ا شد. در این تحقیق از فرم  26ماده ای و پرسشنامه خالصه  ماده ای این مقیاس  26ماده ای می با

8:کم توجهی/مشکل حافظهAاستفاده شده اسس و پنج بعد   ،B ،بی قراری/بیش فعالی :C تکانش گری :Dکالت در تصور : مش

9کلی فرد از خود پایایی مقیاس  1973کم توجهی را مورد سنجش قرار می دهد. کانرز درسال  -: شاخص های بیش فعالیEو  

تخمین زده اسددس. در ایران نیز پژوهش ها نشددان دهند  آن اسددس که مقیاس  9/0تا  7/0امتیازدهی والدین کانرز را دردامنه 

شهای تحلیل عوامل، به ارزیابی والدین کانرز از اعتب ستفاده از رو سازه فرم های کانرز با ا سس. اعتبار  ار و روایی کافی برخوردار ا

سایی توجه شنامه در تمایز افراد مبتال به اختالل نار س سس و اعتبار افتراقی توانایی این پر سس آمده ا بیش فعالی از عادی و  -د

 34تا  26نحوه نمره گذاری: الف. چنانچه نمره محاسبه شده بین  (.1395ی، دیگر گروه های بالینی، قویاً تأیید شده اسس )امیر

باشدد، بیانگر اختالل نقص توجه  60تا  34باشدد، اختالل در فرد در حد پایین می باشدد. ب. چنانچه نمره محاسدبه شدده بین 

شده  سبه  شد. ج. چنانچه نمره محا سس می با شتر 60ا شد، میزان اختالل کودک بی شد. به عبارت دیگر برای  به باال با می با

یا باالتر بر وجود اختالل نقص توجه و بیش فعالی  1.5ارزشددیابی در این آزمون می توان گفس به دسددس آوردن میانگین نمره 

داشدس. اگر نمره  104تا  26سدوال داشدته و لذا، نمره کل آزمون دامنه ای از  26داللس دارد. به عبارت دیگر، این پرسدشدنامه 

بدسددس بیاید، بیانگر اختالل نقص توجه اسددس. هرچه امتیاز باالتر رود، میزان اختالل کودک بیشددتر بود و  34باالتر از کودک 

 (.1970برعکس )کانزر، 

                                                             
5- Degraded 
6- Iliadou, Bamiou, Kaprinis, Kandylis, and Kaprinis 
7- Ramus 
8 - Inattention/Memory Problem 
9 - Problem With Self-Concept 



برای سنجش پردازش شنیداری در این پژوهش از سیاهه مشکالت شنوایی فیشر استفاده  :سیاهه مشکالت شنوایی فیشر

شک هیگو 25 از اههیس نیاگردید.  سس شده لیت س ای و معلمان ن،یوالد توسط تواندیم که ا سان بیآ  لیتکم زبان و گفتار شنا

 13 در را یمرکز یداریشددن پردازش یهامهارت ابزار نیا)در این پژوهش توسددط والدین کودکان تکمیل شددده اسددس( . گردد

 مدت، کوتاه حافظه ،یزگذاریتما نه،یزم پس یصدا از یاصل یصدا صیتشخ توجه، دامنه توجه، ،یداریشن حدت: شامل طهیح

 قرار پرسدش مورد عملکرد و زشیانگ ،یداریشدنی دارید یهماهنگ زبان، و گفتار مشدکالت ،یامرحله حافظه بلندمدت، حافظه

سکی و ویبل دهدی م سترانگ، زالوی 1داونکن-)ا 0 س ای و معلم ن،یوالد (2009،   و خوانندیم را ها هیگو زبان، و گفتار شناس بیآ

 عبارت به و باشد نخورده عالمس آن کنار که یمورد هر یبرا انیپا در. زنندیم عالمس باشد درسس کودک مورد در که کدام هر

 به بودن مشکوک یبرا را 72 برش نقطه شریف. ردیگی م تعلق کودک به ازیامت 4 اسس، نداشته مشکل مورد آن در کودک گرید

 شتریب یبررس یبرا کند کسب را کمتر و 72 ازیامت یکودک اگر نیبنابرا. اسس هکرد شنهادیپ یمرکز یداریشن پردازش اختالل

روایی این پرسشنامه در مطالعات )قاسمی، شکوهی یکتا، حسن زاده، طاهایی، دستجردی کاظمی . شودی م داده ارجاع اختالل

در %  92 یهمبسددتگ بیضددر با و شددد امانج ییبازآزما روش از اسددتفاده با زین اعتباری بررسدد( تایید گردید و 1396و جعفری، 

 . گرفس قرار دییتا مورد( 1396پژوهش )قاسمی و همکاران، 

مراجعه به  جمع آوری اطالعات در این پژوهش به این صددورت بود که بعد از اخذ مجوز از دانشددگاه و: وری اطالعاتآروش گرد

الالت یادگیری این شهر شناسایی گردید که مرکز اخت مدرسه اختالل یادگیری در 3اداره آموزش و پرورش شهر اصفهان تعداد 

نجا از بین کل آ( تعیین گردید و بعد از مراجعه به LDشدددکوفه به عنوان جامعه آماری برای کودکان دارای اختالل یادگیری )

شم ) LDدانش آموزان دارای  ش سوم، چهارم، پنجم و  صادف 20( آن مرکز تعداد N=  323پایه های  صورت ت ی انتخاب نفر به 

سایی کودکان  شنا صفهان تهیه و از بین آنها  ADHDگردید. برای  شهر ا سس تمامی مدارس ابتدایی  صادف دو بنیز ابتدا لی ه ت

اب شده مقیاس مدرسه )مدرسه ابتدایی سهراب سپهری و مدرسه ابتدایی ستارگان( انتخاب شد، بعد از مراجعه به مدارس انتخ

ADHD مه را به والدین ان پایه های سوم تا ششم آن مدارس ارائه شد و از آنها خواسته شده پرسشناکانزر به تمامی دانش آموز

ای نمره از بین کلیه دانش آموزانی که دار ADHDخود داده و پس از تکمیل آنها عودت دهند. پس از عودت مقیاس سدددنجش 

ر از بین دانش نف 20ش آموزان عادی نیز تعداد نفر به تصدددادف انتخاب شددددند و برای دان 20بودند تعداد  34برش باالتر از 

د. بعد از در مقیاس کسدددب کردند به عنوان افراد عادی به صدددورت تصدددادفی انتخاب گردی 34آموزانی که کمتر از نمره برش 

عه رکس در مطالشناسایی گروه های مورد مطالعه از آنها درخواسس گردید که به صورت کتبی رضایس خود و والدینشان را از ش

طالعات حاصل به صورت انفرادی و در محل آموزشی بر روی آنها اجرا شد. ا سیاهه مشکالت شنوایی فیشر اعالم نمایند سپس

ر گرفس. جهس تجزیه و مورد تجزیه و تحلیل و قرا Spss15وری شده و در نهایس با استفاده از نرم افزار آها گرداز اجرای آزمون

 ستفاده شد. امتغیره  تکریانس تحلیل داده از آزمون آنالیز وا

 نتایج

یری، بیش میانگین و انحراف معیار سنی گروه های با اختالل یادگدانش آموزان در هر گروه شرکت کردند که  20تعداد 

 ( بود. 35/10 ± 87/0( و )50/10 ± 82/0(،  )05/10 ± 94/0فعال و عادی به ترتیب برابر )

 های مورد مقایسهزش شنیداری در بین گروهمیانگین و انحراف معیار پردا. 1جدول

 پردازش شنیداری گروه

 M SD 

 55/13 80/54 گروه اختالل یادگیری
 41/9 90/48 گروه بیش فعال

 94/7 80/87 گروه عادی

 14/20 83/63 نمره کلی

                                                             
1 0 - Strang, Zalewski and Waibel-Duncan 



اختالل  روه های بادهد که میانگین و انحراف معیار پردازش شنیداری برای گنشان می 1نتایج به دسس آمده در جدول

 دهد. را نشان مییادگیری، بیش فعال و عادی 
 LDو  ADHA. نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره فرضیه اول بر روی گروه های عادی، 2جدول 

ع 
نب
م

 

متغیر 

 وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

سطح  Fمقدار  میانگین مجذورات

 معناداری

میزات 

 تاثیر

توان 

 آماری

پدددددردازش  گروه

 شنیداری

133/17580 2 067/8790 603/78 001/0 734/0 1 

پدددددردازش  خطا

 شنیداری

200/6374 57 828/111     

پدددددردازش  کل

 شنیداری

268436       

 می باشد. 0125/0*سطح معناداری قابل قبول با تعدیل بونفرونی برابر  

نمونه  در بین(، P=  001/0 <05/0؛ F=  603/78یداری )میانگین نمرات پردازش شندهد که بین نشان می 2نتایج جدول 

 (.P < 0125/0) های آماری گروه عادی، بیش فعال و با اختالل یادگیری تفاوت معناداری وجود دارد

 LDو  ADHAدر فرضیه کلی در گروه های عادی،  LSDنتایج آزمون تعقیبی  .3جدول 

 یادگیریگروه با اختالل  گروه بیش فعال هاگروه  متغیرها

پردازش 

 شنیداری

( P < 001/0) گروه عادی
* *90/38 

(001/0 > P )* *00/33 

 -90/5*( P < 05/0) - گروه بیش فعال

 - - گروه با اختالل یادگیری

اداری باالتر نشان می دهد که میانگین نمرات پردازش شنیداری در گروه عادی بصورت معن 3نتایج به دسس آمده در جدول 

ری در گروه با (. همچنین میانگین نمرات پردازش شنیداP < 001/0یش فعال و گروه با اختالل یادگیری می باشد )از گروه ب

 (. P < 05/0اختالل یادگیری بصورت معناداری باالتر از گروه بیش فعال می باشد )

 بحث و نتیجه گیری

با اختالل یادگیری، بیش فعال و انگین نمرات سه گروه نتایج تحلیل واریانس تک متغیری نشان داد که تفاوت معناداری بین می

نشان داد که دو گروه بیش فعال و با اختالل یادگیری پردازش  LSDعادی در پردازش شنیداری وجود دارد. نتایج آزمون تعقیبی 

سبس به گروه بیش تری نسبس به گروه عادی داشتند و گروه با اختالل یادگیری نیز پردازش شنیداری ضعیفی نشنیداری ضعیف

، (2005) و همکاران نیگ، (1390) ی و همکارانانیریام ،(1395)و همکاران  دهقانینتایج این تحقیق با تحقیقات  فعال داشس.

1، اسکادالراسکی و گورسیفولبرا، پگو، منسل، شدایویتز ،شدایویتزهمسو می باشد.  (2017) و همکاران جانسونو  1 نشان  (2002) 

شدوند کده در پدردازش کارکردهای نابهنجدار مغدزی تدشخیص داده مدی یک سریاز افراد مبتال به نارساخوان  در بسیاریدادند 

1، جانسون، هیز، نیکول و کروز وریر. نقش دارندزبانی  – شدنیداری 2 ( معتقدند افراد دارای ناتوانی های یادگیری مشکالتی 2004) 

 یگفتدار را در بعضد یرمزگدذاری عصدب. سر و صدا می تواند دارند زیگفتار در ندو دایبا گفتار مخدوش  ژهیدرک گفتار به و در

1کلترارت ، الیس، اتکینسون و مک آرتور .مخدوش کند رییادگی اختالل کودکدان دارای 3 نقص پردازش ( معتقدند 2008) 

کندد که ممکن اسس با توانایی  میرا در مغز ایجاد ( اج ها)و نمودهدای بدی ثبدات یدا گنگ اصوات گفتاری شنوایی سدریع

                                                             
1 1  -Shaywitz, Shaywitz, Pugh, Mencl, Fulbright, Skudlarski & Gore 
1 2  -Warrier, Johnson, Hayes, Nicol & Kraus, 
1 3  -McArthur, Ellis, Atkinson & Coltheart 



  .ها تداخل یابد و از این رو یادگیری خواندن را محدود کندریدزی واجیادگیری چگونگی طرح

 نکهیبدون امی کنند،  پردازش یو به صورت عاد دهیصدا را شندر تبیین این فرضیه می توان گفس دانش آموزان عادی 

 ، توجه،یاریهوشبشنود و پردازش نماید، دقس، را درسس  ییگوش صدا زمانی کهدر واقع داشته باشد،  یریتاخ ای یآشفتگ

تمرکز دانش آموزان عادی با  کند. یآن درسس عمل م ریتحس تاث زین ینوشتار ایو  یکالم ییپاسخگو وهیپردازش اطالعات و ش

ن این دانش آموزان در پردازش شنیداری نیسس، بنابرایدشوار  انشیصداها برا زییتمبهم نمی ریزد و  یبه راحت نهیپس زم یصدا

با مشکل روبرو نمی شوند،  اما دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری در مقایسه با دانش آموزان عادی نسبس به اطاعات 

به  ازینشنیداری حساسیس پایین تری دارند، با توجه به این که افراد مبتال به اختالل یادگیری در گوش کردن مشکل داشته و 

نیز با مشکل روبرو می شوند، آنها آنها  یتوال ایکلمات  یمعندر درک  دارند، شنوند یکه م یپردازش اطالعات یبرا یشتریزمان ب

نمی توانند اطالعات شنیداری را به خوبی دریافس و  ذخیره نمایند،  به همین دلیل در بازیابی این اطالعات برای اعمال دیگر با 

 ای متفاوت از کودکان عادی دریافدس و پدردازش را به شیوهشنیداری طالعات نیز ا ADHD کودکان مشکل روبرو می شوند،

هستند و به راحتی حواسشان پرت می شود، در پردازش توجه  یببا در نظر گرفتن این امر که این کودکان معموالً  کنندد. مدی

یاز به توجه دارد تا اطالعات را به خوبی دریافس و بتواند آن شنیداری نیز ضعیف تر عمل می کنند، زیرا که پردازش شنیداری ن

، بنابراین بر مطالب ارائه شده در کالس تمرکز کوتاه اسسان آموزدانشاین مدت زمان توجه و تمرکز را پردازش نمایند، همچنین 

زش شنیداری مشکالت بیشتری کمتری داشته و تنها به مطالبی که عالقمند هستند، توجه نشان می دهند، بنابراین در پردا

در پردازش شنیداری در مقایسه با کودکان دارای اختالل یادگیری نیز  ADHDنسبس به افراد عادی دارند. مشکالت کودکان 

به  تواندی را نم ندبود دهیکه شن یا یتوال باالتر بود زیرا که این کودکان به دلیل بی توجهی و حواس پرتی زیادی که دارند،

 ند و در دریافس و پردازش اطالعات شنیداری بیشتر دچار مشکل می شوند. ارخاطر بسپ
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Abstract 

The main purpose of the present study was comparing auditory processing in students with special 
learning disorder, ADHD and normal. The research method is descriptive and comparative causal. The 

statistical population consisted of all students with ADHD, LD and normal from the third to sixth grade 

of the third and fourth grade of Isfahan city who were selected by multi-stage sampling method of 20 

subjects in each of the three research groups. In order to achieve ADHD and LD, the Convergent 
Children's Congenital Hyperactivity Scale (ADHD) was used for parents and students of the Children's 

Educational Instruction Center, and a structured clinical interview for diagnosis of LD and ADHD was 

used to confirm the statistical sample. the Fisher's Hearing Problem Register were used To measure 
auditory processing. To analyze the hypothesis of the research, uniltivariate analysis of variance 

(MANOVA) was used in SPSS15 software. The results of uniltivariate analysis of variance and LSD 

post hoc test showed that the ADHD and LD group had less auditory processing, The hyperactive group 

had a weaker hearing loss than the group with learning disorder (P <0.05). In children with LD, due to 
their difficulties in reading, writing and solving problems and also in children with ADHD due to 

neglect, distraction and hyperactivity, logical processing of information is limited. 

Key words: Auditory Processing, ADHD, Special Learning disorder. 

 
 


