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Objective Mathematical learning disorder is a type of neurodevelopmental disorder detected by three types 
of working memory deficits, procedural and visual-spatial problems. The limited capacity of attention and a lot 
of environmental stimuli have encountered children with learning disorders with the problems. Since atten-
tion is one of the most important cognitive functions in the development of mathematics learning, it is impor-
tant to recognize and evaluate a variety of attention deficits in this group of disorders. Therefore, considering 
to the three-factor model of Manly, based on sustained attention, selective attention, and control attention, 
in this study difference of patterns of attention in children with mathematical learning disorder using “Test of 
Everyday Attention for Children” was investigated.
Materials & Methods The present study was a descriptive-analytic study in a community of students aged 
7-11 years with a learning disorder in Tehran, Iran. The selection was based on the early diagnosis of learning 
disorder with psychiatric and the standard intelligence scores of the Wechsler test in the academic records. 
Accordingly, 17 male and female students aged 7-11 years with the mathematical disorder were selected 
from five public learning centers in Tehran and 17 normal children were matched in age and gender. Initially, 
the demographic information questionnaire was completed by families. Then A version of “Test of everyday 
attention for children” was taken by the researcher during the standard period in the calming room. Accord-
ingly, two groups with a mathematical learning disorder and normal peers were compared in three domains 
of sustained attention, selective, control in “Test of Everyday Attention for Children.”
Results The results of the Shapiro-Wilk test indicated that the distribution of values of all variables, except 
“sky search dual task” (sustained attention) and the speed of “creatures counting” (control attention), have 
a normal distribution in the learning disorder group (P>0.05). While the values of variables such as “Score” 
(sustained attention), “Opposite worlds”, accuracy of “creatures counting” (control attention), and “walk don’t 
walk”(sustained attention) do not follow a normal distribution in the control group (P<0.05).
In sustained attention and control attention domains, the results of the nonparametric tests indicated that 
have a significant difference in two groups in the subtests of “Score”, “walk don’t walk”, “sky search dual 
task”, “creatures counting” and "opposite worlds." Homogeneity of variances with the Leven test, reports that 
equality of variances. Accordingly, the results of independent t-test indicated that children with mathematical 
learning disorder were worse than the control group in the "Code Transition" and “Score Dual Task" subtests. 
In the domain of selective attention, the results of independent t-test indicated that significant difference in 
the subtests of "map mission" and the speed and accuracy of "sky search" in the two groups. Therefore, all 
domains of sustained and control attention (P<0.001) and selective attention (P<0.05) were significantly dif-
ferent in the two groups.
Conclusion The results demonstrate that children with mathematical learning disorders were significantly 
worse than their normal peers in all three domains. Findings indicated that “Test of Everyday Attention for 
Children” has the potential to evaluate the attention deficits in mathematical learning disorder as compared 
with normal peers. Therefore, it can be an appropriate tool for the evaluation in this group.

A B S T R A C T

Keywords: 
Test of Everyday 
Attention for 
Children, Sustained, 
Selective, Control 
attention, Math-
ematics learning 
disorder 

Citation: Kasirian N, Mirzaie H, Pishyareh E, Farahbod M. [Investigating the Patterns of Attention Performance in Children With 
Mathematical Learning Disorder, With Using “Test of Everyday Attention for Children” (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2018; 
19(1):76-85. https://doi.org/10.21859/JREHAB.19.1.76

 : : https://doi.org/10.21859/JREHAB.19.1.76

Use your device to scan 
and read the article online

Received: 05 Sep. 2017

Accepted: 21 Jan. 2018

http://orcid.org/0000-0001-7616-4288
https://doi.org/10.21859/JREHAB.19.1.76
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.21859/jrehab.19.1.76


بهار 1397 . دوره 19 . شماره 1

77

بررسی الگوهای عملکرد توجهی در کودکان با اختالل یادگیری ریاضی با استفاده از آزمون »توجه 
روزمره برای کودکان«

هدف اختالل یادگیری ریاضی به عنوان یکی از اختالالت عصبی رشدی با سه نقص حافظه کاری، مشکالت راهبردی و دیداری فضایی 
قابل تشخیص است. ظرفیت محدود توجه و تعداد بی شمار محرکات محیطی، کودکان با اختالالت یادگیری را با مشکالتی مواجه کرده 
است. از آنجایی که توجه یکی از اصلی ترین عملکردهای شناختی در رشد یادگیری ریاضیات محسوب می شود، شناخت و بررسی انواع 
نقایص توجهی در این گروه از اختالالت اهمیت دارد. بنابراین با در نظر گرفتن مدل سه عاملی مانلی مبنی بر وجود توجه پایدار، توجه 
انتخابی و کنترل توجه، در مطالعه حاضر به بررسی تفاوت الگوهای توجهی کودکان با اختالل یادگیری ریاضی با استفاده از آزمون توجه 

روزمره کودکان می پردازیم.
روش بررسی پژوهش حاضر به عنوان مطالعه ای توصیفی تحلیلی، روی دانش آموزان 7 تا 11 ساله شهر تهران با اختالل یادگیری ریاضی 
صورت گرفته است. روان پزشک با استناد به تشخیص اولیه اختالل یادگیری ریاضی نمونه گیری را انجام داد و نمرات هوش هنجار آزمون 
وکسلر در پرونده تحصیلی صورت گرفت. با روش نمونه گیری در دسترس، 17 نفر از دانش آموزان 7 تا 11 ساله دختر و پسر با مشکالت 
یادگیری ریاضی از 5 مرکز دولتی اختالالت یادگیری شهر تهران انتخاب شدند. همچنین 17 کودک عادی از لحاظ سنی و جنسیت 
همسان سازی شدند. ابتدا خانواده ها پرسش نامه اطالعات دموگرافیک محقق ساخته را تکمیل کردند. سپس محقق ویراست الف از آزمون 
توجه روزمره برای کودکان را طی مدت زمان استاندارد در مکانی آرام با نور مناسب از دانش آموزان گرفت. بر این اساس دو گروه با اختالل 
یادگیری ریاضی و همتایان سالم در سه حوزه توجه پایدار، انتخابی، کنترل و انتقال توجه ویراست الف آزمون توجه روزمره برای کودکان 

با یکدیگر مقایسه شدند.
یافته ها نتایج آزمون شپیراویلک نشان می دهد توزیع مقادیر همه متغیرها به غیر از تکلیف دوگانه جست وجوی آسمان )توجه پایدار( و 
سرعت شمارش موجودات )انتقال توجه( در گروه با اختالل یادگیری توزیع نرمالی دارد )P>0/05(؛ درحالی که مقادیر متغیرهای امتیاز 
)توجه پایدار(، دنیاهای متضاد )انتقال توجه(، دقت شمارش موجودات )انتقال توجه( و راه برو-راه نرو )توجه پایدار( در گروه شاهد توزیع 
نرمالی ندارد )P<0/05(. در حوزه توجه پایدار و همچنین کنترل توجه، نتایج آزمون ناپارامتری در خرده آزمون های امتیاز، راه برو-راه 
نرو، تکلیف دوگانه جست وجوی آسمان، شمارش موجودات و دنیاهای متضاد اختالف معناداری را در دو گروه نشان می دهد. همگنی 
واریانس ها با استفاده از آزمون لون، برابری واریانس ها را گزارش می کند. بر این اساس نتایج آزمون t مستقل حاکی از آن است که کودکان 
با اختالل یادگیری ریاضی نسبت به گروه شاهد در خرده آزمون های گزارش کد و تکلیف دوگانه امتیاز عملکرد ضعیف تری نشان دادند. در 
حوزه توجه انتخابی نیز نتایج آزمون t مستقل اختالف معناداری را در خرده آزمون های مأموریت نقشه خوانی و سرعت و دقت جست وجوی 
 )P<0/05( و توجه انتخابی )P<0/001( آسمان در دو گروه نشان داد. بنابراین تمامی خرده آزمون های توجه پایدار، کنترل و انتقال توجه

در دو گروه تفاوت معناداری را نشان می دهند.
نتیجه گیری نتایج نشان می دهد کودکان با اختالل یادگیری ریاضی در هر سه حوزه به میزان قابل مالحظه ای ضعیف تر از همتایان سالم 
عمل کردند. یافته ها حاکی از آن است که آزمون توجه روزمره برای کودکان قابلیت احتمالی تشخیص نقایص توجهی اختالل یادگیری 

ریاضی را در مقایسه با همتایان سالم دارد. بنابراین می تواند ابزار مناسبی برای ارزیابی در این گروه محسوب شود.
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مقدمه

اختالالت یادگیری ویژه1 به عنوان یکی از اختالالت عصبی 
رشدی2، در طول مقاطع اولیه تحصیلی محسوب می شود. این 
اختالالت با مشکالت دائمی3 یا نقص در یادگیری مهارت های 
تحصیلی پایه ازجمله خواندن، نوشتن و ریاضیات همراه هستند. 
یکی از انواع این اختالالت، اختالل یادگیری ویژه ریاضی4 است 
که با مشکالتی در درک عددی، به خاطرسپاری قواعد ریاضی5، 
دقت6 و روانی7 محاسبه و دقت در استدالل8 ریاضی در حدود سن 
8 سالگی با استفاده از آزمون های عملکرد تحصیلی و غربالگری 
قابل تشخیص هستند ]1[. بر اساس نظر کاپالن سادوک شیوع 
این اختالل حدود یک درصد است؛ در حالی که مطالعه ای در 
سال 1385 در تهران، شیوع این اختالل را حدود 3/6 درصد 

گزارش کرده است ]2[.

اصلی  دسته  سه  با  ریاضی  یادگیری  اختالالت  با  کودکان 
نقایص حافظه کاری9، مشکالت راهبردی10 و مهارت های دیداری 
فضایی11روبه رو هستند ]3[ که هر کدام ارتباط ویژه ای با انواع 

عملکرد توجهی دارد.

چندجانبه بودن  خصوص  در  متعددی  نظریه های  و  مدل ها 
یک  سر  بر  همگی  اما  است،  شده  مطرح  توجهی  عملکرد 
طبقه بندی سه گانه اتفاق نظر دارند ]5 ،4[. توجه پایدار12، توجه 
قرار  طبقه بندی  این  در  توجه14  انتقال  و  کنترل  و  انتخابی13 
می گیرند. توجه پایدار به توانایی نگهداری ذهنی کوتاه مدت یک 
وظیفه اشاره دارد. توجه انتخابی، توانایی بازداری15 در برابر عوامل 
حواس پرتی به منظور طبقه بندی اطالعات است. کنترل و انتقال 
توجه نیز توانایی تغییر آرام و تدریجی تمرکز توجهی بین چند 
وظیفه تعریف می شود ]6[. بر اساس مدل توجهی کولی16، توجه 
تقسیم شده17 شامل توانایی پاسخ هم زمان به چندین تکلیف یا 

نیازهای چندگانه تکلیف است ]7[.

 ارتباط نقایص توجه پایدار و مشکالت یادآوری قواعد محاسبه 
در استفاده از راهبردهای نابالغ18 حل مسئله ]9 ،8[، نقش توجه 

1. Specific learning disorder
2. Neurodevelopmental
3. Persistent
4. Mathematical learning disorder
5. Arithmetic fact
6. Accurate
7. Fluent
8. Reasoning
9. Working memory
10. Procedural
11. Visuospatial
12. Sustained attention
13. Selective attention
14. Control and shift of attention
15. Inhibition
16. Cooley
17. Divided attention
18. Immature

انتقال  و  کنترل  نقایص  مسئله،  جزئیات  به  توجه  در  انتخابی 
توجه و چالش های دیداری فضایی در طول محاسبات نوشتاری و 
همچنین انواع خطای تغییر عملیاتی ]10[، عملکردهای توجهی 
را به یکی از اصلی ترین عملکردهای شناختی در رشد یادگیری 

ریاضیات مبدل کرده است. 

با در نظر گرفتن اهمیت این موضوع، چندین مطالعه نقایص 
ارزیابی کرده اند. در  را  یادگیری  با اختالل  توجهی در کودکان 
با  کودکان  در  توجهی  نقایص  همکاران  و  لیندسی19  مطالعه 
آزمون  از  استفاده  با  ارزیابی  نتایج  بررسی شد.  ریاضی  اختالل 
در  ریاضی  اختالل  با  کودکان  می دهد  نشان  مداوم20  عملکرد 
مقایسه با گروه شاهد کنترل مهاری ضعیف تر و زمان پاسخگویی 
بی ثبات تری دارند ]11[. طبق پژوهش های داخلی در خصوص 
نتایج  نیز  دیداری  و  به محرک شنیداری  پایدار  توجه  مقایسه 
مشابهی با استفاده از این آزمون در کودکان با اختالل یادگیری به 
دست آمد]12[. بیرامی از ویراست دیگر این آزمون به نام آزمون 
توجه متناوب21 به منظور بررسی کارکرد اجرایی22 در کودکان با 
اختالل ریاضی استفاده کرد. نتایج گویای اختالف معنادار در دو 

گروه بود ]13[.

مختلف  ویراست های  از  استفاده  با  گذشته  مطالعات  بیشتر 
آزمون عملکرد مداوم در کودکان با اختالل یادگیری ریاضی، تنها 
به بررسی توجه پایدار و بازداری پرداخته اند و یا با استفاده از 
تفاسیر مختلف یک تکلیف توجهی نرم افزاری، جنبه های چندگانه 
مهارت توجهی در محیط آزمایشگاهی را بررسی کرده اند. این در 
حالی است که وجود ارتباط میان انواع عملکردهای توجهی و 
مهارت های نوشتاری، مفهومی و سرعت ریاضی]14[ و همچنین 
مجزابودن مناطق مغزی درگیر در انواع توجه ]6[، لزوم بررسی 
و  مجزا  تکالیف  از  استفاده  با  توجهی  چندگانه  عملکردهای 

اختصاصی را فراهم می کند.

توجهی  رفتارهای  بررسی  قابلیت  آزمایشگاهی  آزمون های 
روزمره را که مانعی بر عملکردهای اجتماعی، آموزشی و تحصیلی 
هستند نخواهند داشت ]15[. به علت تأثیر اختالالت یادگیری 
بر انواع عملکردهای کاری کودکان و نوجوانان ]1[، الزم است 
انواع نقایص  با روایی زیستی23 مناسب،  ابزاری معتبر  به وسیله 
توجهی روزمره در کودکان با اختالل یادگیری ریاضی بررسی 
ابزارها می توان به آزمون توجه روزمره برای  این  شود؛ ازجمله 
کودکان24 اشاره کرد. این آزمون مبتنی بر مدل سه عاملی مانلی25 
است و انواع نقایص توجهی را ارزیابی می کند. بنابراین با استفاده 
روزمره  زندگی  با شرایط  بازی گونه، منطبق  تکالیف مجزای  از 

19. Lindsay
20. Continues performance test
21. Test of variables of attention
22. Executive function
23. Ecological validity
24. Test of every day attention for children
25. Manly

»نسیم کثیریان و همکاران. بررسی الگوهای عملکرد توجهی در کودکان با اختالل یادگیری ریاضی با استفاده از آزمون »توجه روزمره برای کودکان«
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کودک، از چندین محرک حسی دیداری، شنیداری و حرکتی 
بدین منظور بهره می برد]16[. 

با در نظر گرفتن حساسیت آزمون توجه روزمره برای کودکان 
در تشخیص انواع نقایص توجه در کودکان با اختالالت نقص توجه 
همراه با بیش فعالی، فلج مغزی26، ضایعات مغزی تروماتیک27، 
مطالعه  در   ،]21-17[ اسکلروزیس29  توبروز  تشنج28،  و  صرع 
حاضر برای اولین بار از این آزمون برای تشخیص نقایص توجهی 
ریاضی  یادگیری  اختالل  غالب  تشخیص  با  کودکان  جمعیت 
بهره گرفته شده است تا با ایجاد درک صحیحی از انواع توجه 
و نیازمندی های آن در یادگیری، گام صحیحی برای برنامه ریزی 

مداخالت کاردرمانی برداشته شود.

روش بررسی

نمونه گیری

در  تحلیلی  توصیفی  مطالعه ای  عنوان  به  حاضر  پژوهش 
دانش آموزان با اختالل یادگیری 7 تا 11 ساله شهر تهران انجام شده 
است. یک روان پزشک با استناد به تشخیص اولیه اختالل یادگیری 
ویژه ریاضی طبق معیارهای ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و 
آماری اختالالت روانی30 و نمرات هوشی حداقل یک سال گذشته 
آزمون وکسلر )داشتن ضریب هوشی هنجار( نمونه گیری را انجام 
از  نفر  در دسترس، 17  نمونه گیری  روش  به  اساس  این  بر  داد. 
دانش آموزان 7 تا 11 ساله دختر و پسر با مشکالت یادگیری ریاضی 
که در سال 96-95 در حال تحصیل بودند، از پنج مرکز دولتی 

اختالالت یادگیری شهر تهران انتخاب شدند. 

ابتدا خانواده ها و یا کودکان پرسش نامه اطالعات دموگرافیک 
محقق ساخته را تکمیل کردند. این پرسش نامه اطالعات مربوط به 
مصرف دارو، سابقه پزشکی، درمان های توانبخشی، طول دوره و 
دیگر مشکالت تحصیلی را دربرمی گیرد. سپس محقق ویراست 
الف آزمون توجه روزمره برای کودکان را طی مدت زمان استاندارد 
)60 دقیقه(، قبل یا بعد از ساعت آموزشی از دانش آموزان گرفت. 
این آزمون در مرکز، در مکانی آرام و دور از عوامل صوتی مزاحم، با 
نور مناسب و در وضعیت نشسته پشت میز گرفته شد. ارتفاع میز 
مقداری باالتر از سطح آرنج کودک بود تا دامنه حرکتی مناسب 
کمربند شانه ای ایجاد شود. این آزمون در کودکان کم سن تر که 
نیازمند توضیحات بیشتر برای یادگیری روند انجام هستند، حدود 

70 دقیقه طول می کشید. 

بر این اساس کودکان دارای اختالل یا نقص بینایی و شنوایی، 

26. Cerebral palsy
27. Traumatic brain injury
28. Epilepsy
29. Tuberose sclerosis
30. Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, 5th Edition 
(DSM-V)

مشکل بارز در عملکرد اندام فوقانی، تشخیص نقص توجه همراه 
با بیش فعالی به صورت اولیه، تشخیص اختالالت نورولوژیک و 
متابولیک، در صورت عدم رضایت از شرکت در پژوهش، از مطالعه 
کنار گذاشته شدند. 17 دانش آموز نیز بدون مشکالت یادگیری 
به عنوان گروه شاهد از نظر سن و جنسیت با آن ها همسان سازی 
از  منظور جلوگیری  به  اجرای هر خرده آزمون،  بین  در  شدند. 

خستگی، زمانی برای استراحت کودک در نظر گرفته می شد.

ابزار پژوهش

آزمون توجه روزمره برای کودکان

به منظور ارزیابی اختصاصی توجه، رابرتسون31 و همکارانش در 
سال 1994 تا 1996 آزمون توجه روزمره32 را در راستای نظریه 
طراحی  بزرگساالن  برای  پترسون33  و  پاسنر  توجه  شبکه های 
به دنبال آن در سال 1999 مانلی و همکارانش  کردند ]22[. 
آزمون توجه روزمره ارزیابی ها را برای استفاده در کودکان مطابقت 
دادند ]23[. بنابراین آزمون توجه روزمره برای کودکان براساس 
مدل مانلی و همچنین کولی، انواع توجه پایدار، انتخابی، کنترل 
توجه و توجه تقسیم شده را در  دامنه سنی 6 تا 16 سال مورد 

ارزیابی قرار می دهد.. 

کولی در سال 2001 این آزمون را روی 293 کودک استرالیایی 
سالم استانداردسازی کرد. بر این اساس اعتبار همبستگی آزمون 
به دست  تا 0/85  تا 9 خرده آزمون 0/57  برای 7  بازآزمون  و 
آمد. با توجه به روایی، ارتباط بین نمرات مشاهده شده در آزمون 
بررسی  تأییدی34  عاملی  تحلیل  از طریق  توجهی  معیار  و سه 
ارتباط  تشخیص  هدف  با  اندازه گیری  مدل  نوع  یک  که  شد 
معیار  بنابراین  است.  مشترک  ساختار  با  خرده آزمون های  بین 
ضریب تناسب )FIV(35 برای هر سه معیار، 0/9و بیشتر بود و 
برای شاخص برازش مقایسه ای36، برازش هنجارشده37 و برازش 
هنجارنشده38 به ترتیب 0/973، 0/913، 0/96 به دست آمد ]6[. 

فتحی و همکاران در سال 1395 روایی و پایایی این آزمون 
را در ایران بررسی کردند. متخصصان کاردرمانی روایی محتوای 
نسخه فارسی این آزمون را تأیید کرده اند. پایایی آزمون و بازآزمون 
متوسط تا مطلوب )0/40 تا 0/82( گزارش شده است. ارتباط 
نمره دهی دو آزمونگر در این آزمون 0/78 تا 1 است که نشان 
می دهد پایایی بین آزمونگران مطلوب است. در بررسی روایی 
واگرای این آزمون و آزمون وکسلر ارتباط معناداری به دست نیامد 

31. Robertson
32. Test of Everyday Attention (TEA)
33. Posner and Peterson
34. Confirmatory Factor Analysis (CFA)
35. Fit Index Value (FIV)
36. Comparative Fit Index (CFI)
37. Normed Fit Index (NFI)
38. Non Normed Fit Index (NNFI)
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)0/314 تا 0/339-( که حاکی از مجزابودن دو عملکرد هوش و 
توجه است ]24[.

خرده آزمون   9 از  شناختی  توجه  نقایص  بررسی  منظور  به 
ویراست الف آزمون توجه روزمره برای کودکان استفاده شد.شرح 
خرده آزمون ها در جدول شماره 1 آمده است. نمرات هر یک از این 

خرده آزمون ها به تنهایی گزارش و تفسیر شده است.

یافته ها

کودکان با اختالل یادگیری ریاضی با میانگین سنی 113/24 
ماه با دو جنسیت دختر )64/7 درصد( و پسر )35/3 درصد( از 
مراکز اختالل یادگیری انتخاب شده بودند. همچنین گروه شاهد 
نیز با میانگین سنی 115/18 ماه و از لحاظ جنسیت به نسبت 
مساوی همسان سازی شدند. شرح گزارش متغیرهای دموگرافیک 

آن ها در جدول شماره 2 آمده است. 

همه  مقادیر  توزیع  می دهد  نشان  شپیراویلک  آزمون  نتایج 
)توجه  آسمان  دوگانه جست وجوی  تکلیف  از  غیر  به  متغیرها 
با  )انتقال توجه( در گروه  پایدار( و سرعت شمارش موجودات 
اختالل یادگیری توزیع نرمالی دارد )P>0/05(؛ درحالی که مقادیر 
متغیرهای امتیاز )توجه پایدار(، دنیاهای متضاد )انتقال توجه(، 
دقت شمارش موجودات )انتقال توجه( و راه برو-راه نرو )توجه 

.)P<0/05( در گروه شاهد توزیع نرمالی ندارد )پایدار

در حوزه توجه پایدار، نتایج آزمون ناپارامتری در خرده آزمون های 
امتیاز، راه برو راه نرو و تکلیف دوگانه جست وجوی آسمان اختالف 
معناداری را در دو گروه نشان می دهد. همگنی واریانس ها با استفاده 
از آزمون لون، برابری واریانس ها را گزارش می کند. بر این اساس 
نتایج آزمون t مستقل حاکی از آن است که کودکان با اختالل 
یادگیری ریاضی نسبت به گروه شاهد در خرده آزمون های گزارش 
دادند )جدول  نشان  تکلیف دوگانه، عملکرد ضعیف تری  و  کد 
نتایج آزمون t مستقل  نیز  انتخابی  شماره 3(. در حوزه توجه 
اختالف معناداری را در خرده آزمون های مأموریت نقشه خوانی و 
سرعت و دقت جست وجوی آسمان در دو گروه نشان داد )جدول 
شماره 4(. نتایج آزمون ناپارامتری در حوزه کنترل و انتقال توجه 
نشان دهنده عملکرد ضعیف تر گروه اختالل یادگیری ریاضی در 
دنیاهای  و  خرده آزمون های دقت و سرعت شمارش موجودات 
متضاد است )جدول شماره 5(. تمام فرایندهای آماری با نسخه 

22 نرم افزار SPSS صورت گرفته است.

بحث

با توجه به زیادبودن میانگین گروه شاهد در مقایسه با گروه 
حوزه  خرده آزمون های  همه  در  ریاضی  یادگیری  اختالل  با 
روزمره  توجه  آزمون  که  کرد  پیش بینی  می توان  پایدار،  توجه 
برای کودکان قابلیت تشخیص نقص توجه پایدار در کودکان با 
اختالل یادگیری ریاضی را دارد. طبقه بندی براساس محرک های 

جدول 1. آزمون توجه روزمره برای کودکان

نمره دهیتوضیحاتخرده آزمون هاانواع توجه

توجه پایدار

کودک به نوار صوتی محتوای دو تکلیف شنیداری به صورت هم زمان گوش می دهد. سپس تکلیف دوگانه امتیاز
تعداد صداهای شلیک از یک صوت و نام حیوان از صوت دیگر را بیان می کند.

مجموع تعداد شمارش صحیح و تعداد پاسخ های 
صحیح نام حیوانات

تعداد شمارش شده صحیحکودک تعداد صداهای شلیک شنیده شده را شمارش و بیان می کند.امتیاز

کودک به اعدادی به صورت تصادفی گوش می دهد و به محض شنیدن دو عدد 5 پشت سر گزارش کد
تعداد هدف شناسایی شدههم، باید عدد قبل از 5 را بیان کند.

تکلیف دوگانه 
جست وجوی آسمان

کودک باید به صورت هم زمان اجرام آسمانی مشابه را پیدا کند و هم زمان با انجام این 
تکلیف، تعداد صداهای شلیک را شمارش کند.

تفریق نمره جست وجوی آسمان از مدت زمانی 
که برای هر هدف در تکلیف دوگانه جست وجوی 

آسمان صرف شده است.

تعداد توقف صحیحکودک با شنیدن صدای حرکت بر روی ردپاها عالمت می گذارد و با صدای توقف می ایستد.راه برو-راه نرو

توجه انتخابی
مأموریت 
تعداد صحیح نمادکودک باید نماد های رستوران )قاشق و چنگال( را در نقشه بیابد و مشخص کند.نقشه خوانی

زمان در هر هدفبدون محدودیت زمان، کودک باید اجرام آسمانی مشابه به هم را بیابد و مشخص کند.جست وجوی آسمان

کنترل توجه

شمارش موجودات
کودک باید موجودات فضایی را در النه های ردیفی شمارش کند. به محض برخورد با فلش 
رو به باال، شمارش به سمت باال و در برخورد با فلش رو به پایین، شمارش به سمت پایین 

را انجام دهد.
کل زمان صرف شده تقسیم بر تعداد پاسخ صحیح

دنیاهای متضاد
دو وضعیت همسان و متضاد در این تکلیف، اعداد 1 و 2 را شامل می شود که در جهات 
فضایی قرار گرفتند. در وضعیت اول تنها شکل صحیح عدد و در وضعیت دوم به صورت 

برعکس )به جای 1، 2 و برعکس( خوانده می شود.
زمان کلی صرف شده
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استفاده شده در هر یک از خرده آزمون ها نشان می دهد که خرده 
محرک های  پایه  بر  آزمون  این  پایدار  توجه  حوزه  آزمون های 
شنیداری و شنیداری حرکتی طراحی شده اند ]16[. محیط های 
آموزشی و مدرسه نیز تحت تأثیر موقعیت های پرچالش شنیداری 
قرار دارند. توجه مداوم به محرکات هدف شنیداری برای دریافت 

ضعف  می شود]25[.  محسوب  یادگیری  اصلی  زمینه  آموزش، 
عملکرد در این خرده آزمون ها را می توان با نتایج مطالعه کوباسی، 
به  بیشتر نسبت  تکانش گری  بر وجود  چری و کروگر39 مبنی 

39. Cherry and Kruger

جدول 2. خصوصیات دموگرافیک گروه با اختالل یادگیری ریاضی

درصد )فراوانی(متغیرهای دموگرافیک

دارو

)5(29/4ریتالین

)1(5/9ریتالین و رسپریدون

)1(5/9اتوموستین و رسپریدون

 )3(17/6توانبخشی

اختالالت همراه

 )2(11/8دیکته نویسی

)3(17/6خواندن

 )1(11/8دیکته و خواندن

)2(11/8دیکته و نوشتن

جدول 3. مقایسه توجه پایدار در دو گروه با اختالل یادگیری ریاضی و شاهد

حوزه توجه پایدار

خرده آزمون
N=17 اختالل ریاضیN=17 شاهد

)P( مقدار احتمال
میانگین )انحراف معیار(میانگین )انحراف معیار(

P<0/001)1/99(13/35)2/99(8/65امتیاز

P<0/001)2/39(9/35)2/60(5/53راه برو-راه نرو

0/017)1/71(10/06)5/48(6/06تکلیف دوگانه جست وجوی آسمان

P<0/001)2/89(9/88)2/65(6/18گزارش کد

P<0/001)3/16(11/59)4/03(6/53تکلیف دوگانه امتیاز

جدول 4. مقایسه توجه انتخابی در دو گروه با اختالل یادگیری ریاضی و شاهد

حوزه توجه انتخابی

خرده آزمون
N=17 اختالل ریاضیN=17 شاهد

)P( مقدار احتمال
میانگین )انحراف معیار(میانگین )انحراف معیار(

0/036)2/22(8/76)2/89(6/82دقت جست وجوی آسمان

0/014)2/15(9/18)2/93(6/88سرعت جست وجوی آسمان

0/002)1/77(5/41)1/77(3/41مأموریت نقشه خوانی
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محرک شنیداری در کودکان با اختالل یادگیری همسو دانست 
.]12، 25[

ریاضی در  اختالل  با  نتایج مطالعه حاضر، کودکان  براساس 
شنیداری  نیازمندی  با  امتیاز  دوگانه  تکلیف  خرده آزمون های 
نیازمندی  با  آسمان  جست وجوی  دوگانه  تکلیف  و  دوگانه 
شاهد  گروه  به  نسبت  ضعیف تری  عملکرد  شنیداری دیداری 
داشتند. این مورد با توجه به مطالعه طاهایی می تواند دلیلی بر 
وجود اختالالت پردازش شنیداری مرکزی40 باشد ]26[. از آنجا 
که کودکان با مشکالت یادگیری اغلب قادر به تمییز تغییرات 
سریع صوتی در گفتار نیستند، پس با نقایص تمییز شنیداری 

روبه رو هستند ]27[.

زیادبودن انحراف استاندارد دو خرده آزمون تکالیف دوگانه امتیاز 
و جست وجوی آسمان حاکی از تنوع زیاد در نحوه عملکرد گروه 
با اختالل یادگیری ریاضی در توجه تقسیم شده است. این نتایج 
با مطالعه هیتن در کودکان با نقص توجه همراه با بیش فعالی 
انحراف  و  میانگین  زیادبودن  همچنین   .]17[ هم راستاست 
استاندارد کمتر در خرده آزمون تکلیف دوگانه امتیاز نسبت به 
خرده آزمون تکلیف دوگانه جست وجوی آسمان نیز به ماهیت 
تکلیف  در  کودکان  است.  وابسته  خرده آزمون  این  عملکردی 
دوگانه امتیاز که نیازمند توجه به دو صوت معنایی و بی معنا )یک 
محرک در دو تکلیف( است، بر یک تکلیف متمرکز می شدند و 
نمره متوسطی از این خرده آزمون دریافت می کردند؛ درحالی که 
در خرده آزمون تکلیف دوگانه جست وجوی آسمان با نیازمندی 
توجهی به دو محرک دیداری و شنیداری اختالف بیشتری بین 

حداقل و حداکثر نمرات یافت شد.

نتیجه گیری

نتایج حاکی از ضعف عملکرد در خرده آزمون های توجه انتخابی 
به عنوان حوزه دیگر توجه در کودکان با اختالل یادگیری است. در 
همین راستا مطالعات زیادی با استفاده از آزمون استروپ41 انجام 

40. Central auditory processing disorder
41. Stroop test

شده است که حاکی از وجود نقایص توجه انتخابی و بازداری در 
کودکان با اختالل یادگیری ریاضی هستند ]31-28[. بنابراین با 
در نظر گرفتن تفاوت در میانگین نمرات می توان قابلیت تشخیص 
توجه انتخابی را با آزمون توجه روزمره برای کودکان پیش بینی 
کرد؛ درحالی که یافته های هیتن42 در کودکان با نقص توجه همراه 
با بیش فعالی هیچ گونه تفاوتی در عملکرد توجه انتخابی با استفاده 
از آزمون مذکور نشان نداد ]17[. خرده آزمون های جست وجوی 
مهارت های  ابتدایی  به سطوح  نقشه خوانی  مأموریت  و  آسمان 
ادراک دیداری نظیر تشخیص شکل از زمینه و توجه به شباهت و 
تفاوت ها نیازمند هستند. این در حالی است که ادراک دیداری و 
دیداری حرکتی به میزان قابل توجهی با محاسبات ریاضی مرتبط 
هستند ]32[ و کودکان با اختالل یادگیری ریاضی به میزان قابل 
مالحظه ای در مهارت ادراک دیداری مشکل دارند ]33[. بر این 
عملکرد  تفاوت  توجیه کننده  این خرده آزمون ها  ماهیت  اساس 
کودکان با اختالل ریاضی و نقص توجه همراه با بیش فعالی است.

نتایج به وضوح بیانگر ضعف عملکرد کودکان با اختالل یادگیری 
ریاضی در مهارت کنترل و انتقال توجه است. کنترل و انتقال 
توجه دو جزء اصلی کارکرد اجرایی محسوب می شوند ]34[. بر 
این اساس هم راستا با یافته های مطالعه حاضر، وندر43 نشان داد 
کودکان با اختالل ریاضی و همچنین اختالل ریاضی و خواندن در 
تکالیف با نیازمندی کنترل و انتقال توجه نظیر انواع آزمون های 
عملکرد  شاهد  گروه  با  مقایسه  در  اشیاء  نامیدن  و  ردیابی44 
ضعیف تری داشتند ]35[. همچنین نتایج مطالعه متاآنالیز حاکی 
از وجود ارتباط قابل مالحظه میان انتقال توجه و عملکردهای 
ریاضی است]36[. درحالی که این نتایج با یافته های آسکنازی 
عملکرد جهت دهی45  در  تفاوتی  اساس  این  بر  است.  متناقض 
توجه بزرگ ساالن با اختالل ریاضی و گروه شاهد با استفاده از 
آزمون شبکه های توجهی46 نشان داده نشد ]9[. علت این تناقض، 
ماهیت تکلیف استفاده شده و تنوع تعاریف مربوط به مفهوم کنترل 

42. Heaton
43. Vander
44. Trail Making Test
45. Orienting
46. Attention network test

جدول 5. مقایسه کنترل و انتقال توجه در دو گروه با اختالل یادگیری ریاضی و شاهد

حوزه کنترل و انتقال توجه

خرده آزمون
شاهد=17اختالل ریاضی=17

)P( مقدار احتمال
میانگین )انحراف معیار(میانگین )انحراف معیار(

0/03)0/98(13/71)2/82(11/71دقت شمارش موجودات

P<0/001)1/64(13/29)3/53(8/88سرعت شمارش موجودات

0/001)1/65(11/65)2/85(8/47دنیاهای متضاد
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و انتقال توجه است. بدین منظور مفاهیم همسان سازی می شوند. 

در مطالعه حاضر نمرات خرده آزمون دقت شمارش موجودات 
در مقایسه با دنیاهای متضاد در هر دو گروه میانگین بیشتری 
دارد. از دیدگاه پاسنر حوزه کنترل و انتقال توجه با جهت دهی 
توجه هم راستاست. جهت دهی توجه به چند دسته طبقه بندی 
می شود که ازجمله آن ها می توان به جهت دهی وابسته به محرک 
یا برون زاد47، جهت دهی وابسته به هدف یا درون زاد48 و همچنین 
نوع آشکار49 و نهان50 اشاره کرد. منظور از آشکار، جهت دهی توجه 
وابسته به محرک خارجی همراه با حرکت آشکار سر و ساکاد51 
چشمی است. این در حالی است که نوع نهان آن با حرکت توجه 
بدون حرکت سر و چشم و همراه با خیره شدن52 است ]37[. در 
صورتی که محرکات انتقالی، قابل پیش بینی باشند، جهت دهی 
نهان توجه به صورت درون زاد و در صورت غیر قابل پیش بینی 

بودن به شکل برون زاد در نظر گرفته می شود ]9[. 

کربتا53 بر این باور است که شکنج میانی لوب پریتال54 بیشترین 
از   .]38[ دارد  درون زاد  نوع  از  در جهت دهی  را  فعالیت  میزان 
آنجایی که اختالل ریاضی ناشی از بدکارکردی این منطقه از لوب 
پریتال است ]39[، بنابراین علت عملکرد بهتر کودکان با اختالل 
غیرقابل  محرکات  موجودات،  شمارش  خرده آزمون  در  ریاضی 
پیش بینی در ایجاد جهت دهی برون زاد توجه است؛ درحالی که 
تکلیف به کارگرفته شده در مطالعه آسکنازی، ابعاد برون زاد توجه را 
بررسی می کند. بنابراین آزمون توجه روزمره برای کودکان قابلیت 
تشخیص نقایص توجهی اختالل یادگیری ریاضی را در مقایسه با 
همتایان سالم دارد و می تواند ابزاری مناسب برای ارزیابی در این 

گروه محسوب شود.

با توجه به تعداد اندک نمونه ها در مطالعه حاضر، برای بررسی 
کاربرد این آزمون در کودکان با اختالل یادگیری باید در مطالعات 
آتی حجم نمونه بیشتری در نظر گرفته شود. همچنین به علت 
همبودی اختالل ریاضی و دیگر اختالالت یادگیری در مطالعه 
حاضر تنها به توصیف آن ها پرداخته ایم. بنابراین الزم است در 
به منظور  افتراقی  انواع تشخیص های  به کنترل  آتی  مطالعات 
کسب نتایج واضح تر پرداخته شود. از طرفی به علت نقایص این 
گروه از کودکان در تکالیف توجه شنیداری ضروری است نمرات 

هوش درک کالمی به عنوان عامل مداخله گر کنترل شود.

تشکر و قدردانی

این مقاله بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول 

47. Exogenous
48. Endogenous
49. Overt
50. Covert
51. Saccadic
52. Eye gaze
53. Corbetta
54. Intraparietal sulcus

در گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران 
آقای دکتر  از همکاری  بر خود الزم می دانیم  اینجا  است. در 
علی حسینی، مدیر گروه کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و 
توانبخشی برای حمایت مالی ایشان در تهیه ابزار مورد استفاده این 
پژوهش صمیمانه تشکر کنیم. از سرکار خانم عابدینی و پالیزگیر، 
مدیران مراکز شماره 3 و 5 اختالالت یادگیری شهر تهران و 
همچنین همکاران و مدیران دیگر مراکز به خاطر همکاری در 

اجرای این پژوهش کمال تشکر را داریم.
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