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Given the problems faced by children with neurodevelopmental disorders in
sensory processing; the aim of this study is to compare visual-spatial and
auditory temporal processing in children with special learning disorders,
nonverbal learning disorders, and attention-deficit / hyperactivity disorder.
The research method is Exe-Post Facto and its statistical population included
girls and boys aged 9 to 12 years who were referred to the Child Psychiatry
Center, Learning Disabilities Centers, and primary schools in the academic
year 1399-400 in Rasht. 79 of these children were divided into three groups
of specific learning disorders with dyslexia, nonverbal learning disorder, and
attention-deficit/hyperactivity disorder by convenience sampling. Data were
collected using, the Test of Visual-Perceptual Skills, (non-motor)-Revised
(Gardner, 1996), Auditory Perception Test (Allen& Serwatka, 1994), and
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Auditory Problems checklist (Fisher, 1996). Research data were analyzed by
univariate and multivariate analysis of variance. The results show that
children with a nonverbal learning disorder in all components of visual, and
auditory processing components had lower performance than the other two
groups. Children with dyslexia also achieved in the component (rotation and
inversion) of visual processing and the component (duration) of auditory
processing. Based on results and the existence of more deficiencies in
children with a nonverbal learning disorder in sensory processing skills
(visual and auditory) it is necessary to pay more attention to the signs and
symptoms of this disorder in education to reduce the problems of these
children by early interventions.

Keywords: Attention-deficit / hyperactivity disorder, Auditory temporal
processing, Nonverbal learning disorder, Specific learning disorder, Visualspatial processing.
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مقایسه ادراک دیداری -فضایی و پردازش زمانی شنیداری در
غیرکالمی و اختالل نقص توجه /بیشفعالی
کارشناسیارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه گیالن،

مریم زینلی


دانشیارگروه روانشناسی دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.

عباس ابوالقاسمی

استادگروه روانشناسی دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.

مریم کوشا

دانشیارگروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،رشت ،ایران.

تاریخ پذیرش11/10/31 :

مهناز خسروجاوید

رشت ،ایران.

تاریخ ارسال11/13/13 :

کودکان دارای اختالل یادگیری خاص ،اختالل یادگیری

چکیده
پژوهش حاضر باهدف مقایسه ادراک دیداری -فضایی و پردازش زمانی شنیداری در کودکان با اختالل
یادگیری خاص ،اختالل یادگیری غیرکالمی و نقص توجه /بیشفعالی انجام شد .روش تحقیق پژوهش پس
رویدادی و جامعه آماری شامل کودکان دختر و پسر  9تا  21ساله مراجعهکننده به مرکز روانپزشکی
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با توجه به مشکالتی که کودکان با نارساییهای عصب تحولی در پردازشهای حسی با آن مواجه هستند؛

کودکان ،مراکز اختالل یادگیری و مدارس دوره ابتدایی در سال تحصیلی  2999 -044شهر رشت بودند.
تعداد  99نفر از این کودکان با روش نمونهگیری در دسترس در سه گروه اختالل قرار گرفتند .برای
سرواتسکا )2990،و سیاهه مشکالت شنوایی (فیشر )2991،استفاده شد .دادههای پژوهش با تحلیل واریانس
تک متغیره و چند متغیره تحلیل شد .نتایج نشان داد کودکان با اختالل یادگیری غیرکالمی در متغیر ادراک
دیداری -فضایی و پردازش زمانی شنیداری در مقایسه با گروه اختالل یادگیری خاص و نقص توجه/
مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی آموزش کودکان استتثنایی دانشگاه گیالن
میباشد.

 نویسنده مسئولmaryam.zeinali80@gmail.com :
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جمعآوری دادهها از آزمونهای ادراک دیداری –غیرحرکتی (گاردنر ،)2991 ،ادراک شنیداری (آلن و
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بیشفعالی نمرات پایینتری کسب کردند؛ کودکان با اختالل یادگیری خاص با نارسایی خواندن در مؤلفه
(چرخش و وارونگی) ادراک دیداری -فضایی و مؤلفه (دیرش) پردازش زمانی شنیداری در مقایسه با
گروه اختالل نقص توجه /بیشفعالی عملکرد پایینتری داشتند .با توجه به نتایج بهدستآمده و وجود
نارساییهای بیشتر کودکان اختالل یادگیری غیرکالمی در مهارتهای پردازش حسی دیداری و شنیداری
ضروری است که در حوزه آموزش توجه بیشتری به عالئم و نشانههای این اختالل شود تا با مداخله
زودهنگام ،مشکالت این کودکان کاهش یابد.

کلیدواژهها :اختالل نقص توجه /بیش فعالی ،اختالل یادگیری غیرکالمی ،ادراک دیداری-
فضایی ،پردازش زمانی شنیداری.
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مقدمه
اختالالت عصب -تحولی 2مجموعهای از شرایط شروع در دوره رشد را نشان میدهند؛ این
اختالالت با تغییراتی که در عملکرد ،ساختار و رشد مغز ایجاد میکنند ،سبب بروز
نارساییهای سازشی و شناختی در کودکان میشوند .از شایعترین این اختاللها در
کودکان میتوان به اختالل یادگیری خاص ،اختالل یادگیری غیرکالمی و اختالل نقص
توجه /بیشفعالی اشاره کرد.
یکی از بیشترین تظاهرات اختالل یادگیری خاص ،اختالل خواندن است که موجب
بروز نارساییهایی در سطح شناختی شده و توانایی مغز را برای درک یا پردازش مؤثر و
درست اطالعات کالمی تحت تأثیر قرار میدهد (دومینگز و کارگنو)1414 ،1؛ افراد مبتال
به این اختالل در درست خواندن ،سریع خواندن و درک مطلب مشکل دارند و این ناتوانی
با سن تقویمی ،هوشبهر و شرایط آموزشی و تحصیلی کودک مطابقت ندارد (انجمن
روانپزشکی آمریکا 90 .)1429،9درصد کودکانی که از آموزش ویژه استثنایی استفاده
میکنند بهعنوان اختالل یادگیری خاص طبقهبندی شدهاند و از این میان بیش از  04درصد
به اختالل یادگیری خاص با نارسایی خواندن تشخیص داده میشوند (وزارت
0

آموزشوپرورش آمریکا .)1429 ،

برخالف کودکان دارای اختالل یادگیری خاص با نارسایی خواندن که مهارتهای
ضعیفی در خواندن و تواناییهای کالمی دارند ،گروهی دیگر از کودکان با اختالل
یادگیری ،دارای نارسایی در ویژگیهای غیرکالمی هستند .با توجه به رویکردها و
معیارهای تشخیصی متفاوت رسیدن به یک عدد قابلاعتماد در شیوع این اختالل بسیار
پیچیده است بااینحال تخمین زده میشود ،حدود  2/9درصد از افراد با ناتوانیهای
یادگیری شامل این اختالل هستند که  08درصد آنها در اواخر دوران تحصیلی ابتدایی
1. Neurodevelopmental Disorders
2. Dominguez & Carugno
3. American Psychiatric Association
4. U.S. Department of Education
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شناسایی میشوند (وانستن ،بیانکو 2،باربوسا)1421،1؛ شیوع این اختالل در حدود  9تا 0
درصد جمعیت  1/1تا  1/9میلیونی زیر  20سال آمریکا برآورد شده است (مارگولیس و
همکاران .)1414 ،9رورک ،)2909( 0توصیف مفصلی از ناتوانی یادگیری غیرکالمی ارائه
دادند که شامل :نارساییهای مهم اولیه شناختی مانند :ادراک لمسی ،ادراک دیداری-
فضایی ،مهارتهای روانی -حرکتی پیچیده و تطبیق با شرایط جدید هستند که اغلب منجر
به نارسایی ثانویه در ادراک محتوا ،حل مسئله و مهارتهای آزمون فرضیه میشود و
درنتیجه مشکالتی در تعامالت و اختالل ارتباط اجتماعی 8در این کودکان ایجاد خواهد
شد (ویلسون و براتن.)1420،1
اختالل نقص توجه /بیشفعالی با الگوی پایدار بیتوجهی ،بیشفعالی و رفتارهای
تکانشی در عملکرد یا رشد فرد تداخل ایجاد میکند (انجمن روانپزشکی آمریکا.)1429 ،
گرچه این اختالل در دهههای اخیر بهطور وسیعی مطالعه شده ولی هنوز جنبههای
سببشناسی آن قابلبحث و بررسی است؛ شبکه غیرعادی مغز ،بدکارکردی و ساختار
ناقص مغزی در این اختالل سبب بروز نارساییهای شناختی ،عاطفی و رفتاری خواهد شد
(پریرا سانچز و همکاران .)1412،9شیوع این اختالل در کودکان سنین مدرسه حدود  9تا 9
درصد است (انجمن روانپزشکی آمریکا )1429 ،و در سطح کشور بهطور میانگین 0/9
درصد گزارش شده است (حسنزاده و همکاران.)2990 ،
روابط دیداری -فضایی یکی از مهمترین عوامل ادراک دیداری و به معنای ادراک
حالت کلی شیء در فضاست .این ادراک به فرد امکان میدهد تا مکان یک شیء یا نماد
(حروف ،واژهها ،اعداد یا تصاویر) را در ارتباط با اشیاء یا نمادهایی که آنها را احاطه
کردهاند شناسایی نماید؛ این ادراک یکی از کارکردهای تخصصی نیمکره راست به شمار
1. Wajnsztejn & Bianco
2. Barbosa
3. Margolis & et.al
4. Rourk
5. Pragmatic
6. Wilson & Braaten
7. Pereira-Sanchez
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میرود که نقش مهمی در مهارتهای پیچیده زندگی ایفا میکند (گلدستاین مارکسین و
همکاران .)1414 ،2ادراک دیداری از یک شیء نیاز به ادغام چندین ویژگی دیداری دارد،
گرچه ادراک دیداری -فضایی بهعنوان یک مؤلفه در نظر گرفته میشود ولی میتوان آن
را به دو زیر مؤلفه ادراک دیداری شامل ویژگیهای رنگ ،شکل ،اندازه و ادراک فضایی
شامل تجسم فضایی و چرخش ذهنی موردبررسی قرار داد (بدلی .)1421،1اساس درک
فضایی مهارتهای تجسم فضایی است که از کودکی آغاز شده است؛ تجسم فضایی به
قابلیت ذهنی جهت گیری فرد با خود و محیط پیرامونش اشاره دارد و مهارت چرخش نیز
توانایی ایجاد بازنمایی ذهنی از یک ساختار دو یا سهبعدی است که در آن فرد تجسم
میکند اگر شکل بهاندازه معینی حول یک محور فرضی بچرخد ،پس از چرخش چگونه
دیده خواهد شد ،این پدیده در غیاب شیء رخ میدهد و مغز قادر میشود از این طریق به
بازآفرینی ،تنظیم و طبقهبندی تصاویر دست یابد (باکسهورن و همکاران.)1414 ،9
تواناییهای دیداری -فضایی به دلیل چندوجهی بودن نقش اساسی در مهارت
خواندن ایفا میکنند؛ این مهارت تحت تأثیر عواملی همچون سرعت پردازش دیداری-
فضایی ،توجه (نگوین و همکاران )1412 ،0و حافظه فعال قرار میگیرند (وایت و
همکاران14298،؛ فرویلند و دیویسن .)1414 ،1سرعت پردازش الگوهای دیداری از طریق
تثبیتهای متوالی صورت میگیرد و ویژگیهای منحصربهفرد سلولهای ماگنوسلوالر
بینایی نقش اساسی در این پردازشهای زمانی دیداری ایفا میکنند (آرچر و همکاران،9
 .)1414کودکان با نارسایی خواندن هنگام تفکیک تکالیف دیداری از سرعت پردازش
کندتری نسبت به تلفیق مؤلفههای دیداری برخوردار هستند (رونکنی و همکاران.)1414 ،0
1. Goldstein- Marcusohn & et.al
2. Baddeley & et.al
3. Boxhoorn & et.al
4. Nguyen & et.al
5. White & et.al
6. Froiland & Davison
7. Archer & et.al
8. Ronconi & et.al
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پژوهشهای مختلف نشان دادند ،مشکالت دیداری -فضایی در کودکان با اختالالت
یادگیری خاص میتواند به دلیل نارساییهای ویژه آنها در توجه و حافظه فعال باشد
(الزارو و همکاران .)1412 ،2طبق مدل حافظه فعال بدلی ( ،)1444حافظه فعال از مؤلفههای
متفاوت ولی وابسته به هم تشکیل شده است ،مؤلفه اول بهعنوان مجری مرکزی معرفی شده
است که تحت کنترل توجه است و این توجه چه بهصورت دیداری یا شنیداری در دریافت
و سازماندهی اطالعات در حافظه کوتاهمدت نقش دارد .مدار واجی و دیداری -فضایی نیز
مؤلفههای دیگری هستند که به ترتیب مسئول ذخیرهسازی اطالعات کالمی و دیداری
هستند ،بدلی ( )1421در مدل تجدیدنظر شده خود مؤلفه دیگری را که شامل ترکیبی از
مدار واجی و دیداری -فضایی بود ،معرفی کرد (اسالتری و همکاران .)1412 ،1به نظر
میرسد عدم توانایی این کودکان در توجه به محرک موردنظر و انتخاب موارد نامرتبط به
تکلیف سبب دریافت اطالعات نادرست دیداری خواهد شد (مور و همکاران)1414 ،9
بنابراین اطالعات اصلی فرصت پردازش و ذخیرهسازی در حافظه فعال را نمییابند و
بازیابی درست این اطالعات نیز میسر نخواهد شد (کشاورز و کاکاوند.)2990 ،
همانند کودکان اختالل یادگیری خاص ،کودکان با اختالل یادگیری غیرکالمی نیز
نارساییهای ویژهای در مهارتهای غیرکالمی و ساختار دیداری -فضایی از خود نشان
میدهند .آسیب در ساختارهای دیداری -فضایی در کودکان با اختالل یادگیری
غیرکالمی در پژوهشهای مختلف بهوسیله آزمون بندر گشتالت ،آندرهری و آزمون
یکپارچگی دیداری-حرکتی به اثبات رسیده است (کاردیلو و همکاران .)1429،0بررسی
ساختارهای مرتبط با مهارت دیداری -فضایی در مغز کودکان با اختالل یادگیری
غیرکالمی ،کاهش فعالیت بخش سینگولیت قدامی با بخش راست پینهای را نشان میدهند
(کاردیلو و همکاران .)1414 ،کاهش حجم ناحیه چپ هیپوکامپ عالوه بر مشکالت
محاسباتی و عملکردهای اجتماعی ،سبب نارساییهایی در استدالل دیداری -فضایی
1. Lazzaro & et.al
2. Slattery & et.al
3. Moore & et.al
4. Cardillo & et.al
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کودکان با اختالل یادگیری غیرکالمی میشود (بنکر و همکاران .)1414 ،2هنگامیکه
حجم تکالیف دیداری -فضایی افزایش مییابد این کودکان عملکرد ضعیفتری خواهند
داشت؛ بهگونهای که با افزایش تکالیف دیداری -فضایی عملکرد آنها در توجه و حافظه
دیداری کاهش خواهد یافت (کیبی و همکاران.)1428 ،1
طبق دیدگاه بارکلی ،کودکان با اختالل نقص توجه /بیش فعالی به دلیل مشکالت
متعددی که در بازداری شناختی و توجه دارند ،عملکرد ناقصی نیز در حافظه فعال نشان
میدهند؛ در این گروه از کودکان نقص توجه یکی از عواملی است که سبب خواهد شد
عملکرد آنها در حافظه دیداری ضعیف بوده و قادر نباشند فواصل زمانی ارائه محرکهای
دیداری را به خاطر سپرده و یادآوری کنند (نریمانی و همکاران1414 ،؛ ناریموتو و
همکاران .)1429 ،9برخی پژوهشگران نیز به نتایج متفاوتی اشاره کردهاند آنها معتقدند
مهارت نگهداری و حفظ توجه کودکان با نقص توجه  /بیش فعالی در حین رمزگشایی
تکالیف دیداری تغییری نمیکند ،بلکه این عملکرد آنها در حافظه خصوصاً حافظه
تأخیری است که کاهش مییابد (ناریموتو و همکاران .)1429 ،سرعت زیاد پاسخدهی به
همراه بیتوجهی غالب کودکان با اختالل نقص توجه /بیش فعالی سبب خواهد شد آنها
در تکالیف دیداری -فضایی همچون چرخش نیز نواقص عمدهای داشته باشند و مغز
فرصت پردازش دیداری مؤثر را نداشته باشد و ما پاسخهای غیرمعمول بیشتری را در این
گروه از کودکان مشاهده کنیم (باکسهورن و همکاران1429 ،؛ فلدمن و هنگ
پوالک .)14140،فان و همکاران )1420( ،8نیز نشان دادند که بین ژنوتیپ رفتاری کودکان
با اختالل نقص توجه /بیش فعالی و نارساییهای پردازشدیداری رابطه مستقیمی وجود
دارد و بهتر است فعالیت کملوب آهیانهای چپ که منجر به نواقص ادراک دیداری-
فضایی این کودکان میشود ،در گروههایی که پایه ژنتیکی این اختالل را دارند بیشتر
1. Banker & et.al
2. Kibby & et.al
3. Narimoto & et.al
4. Feldman & Huang-Pollock
5. Fan & et.al
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موردتوجه قرار بگیرد.
یکی دیگر از مفاهیمی که تحت عنوان مهارتهای تأثیرگذار در سه اختالل مذکور،
معرفی میشود ،اختالل در پردازش شنیداری است؛ این اختالل نوعی نارسایی در اعصاب
شناختی است که بر چگونگی پردازش زبان گفتار ،توسط مغز تأثیر میگذارد .مهارت
شنیداری برای کودکان از اهمیت باالیی برخوردار است بیش از  14درصد دروس مقطع
ابتدایی از طریق شنیدن آموخته میشوند (اوهارا و میلیلنگز .)1420 ،2اختالل پردازش
شنیداری مرکزی نوعی نارسایی در اعصاب شناختی است که بر چگونگی پردازش زبان
گفتار ،توسط مغز تأثیر میگذارد (انجمن شنوایی گفتار و زبان آمریکا .)14481،این
کودکان مشکالت بارزی در شنیدن صدا در نویز دارند که سبب میشود در پردازش
دستورالعملهایی شفاهی یا حتی جدا کردن سروصدای پسزمینه در کالس ،دچار مشکل
باشند (لطفی و همکاران .)1414 ،این اختالل عمدتاً با نارسایی در پردازش ریتم نیز همراه
است ،انسداد اعصاب مربوط به ریتم سبب نارسایی ادراک گفتار و موسیقی در این افراد
میشود (سدیراس و همکاران.)1414 ،9
درک روابط زمانی در محرکهای شنیداری ،پایه و اساس درک کودک از جهان
پیرامون است .پردازش زمانی شنیداری به معنای درک واحدهای صوتی است که برای
درک گفتار ضروری است و سبب تسهیل مهارتهای ارتباطی سطح باالتر همچون
خواندن میشود (کارکاگنو و پالک .)1412 ،0پردازش زمانی شنیداری برای درک و
ترتیب اطالعات در هر دو جنبه کالمی و غیرکالمی ضروری است و شامل دریافت صوت
و تغییرات آن در محدوده زمانی مشخص میشود و گستره وسیعی از مهارتهای شنیداری
ازجمله جمعبند ی یا تلفیق زمانی ،تمایز یا وضوح زمانی ،توالی یا نظم زمانی و پوشش
زمانی را در برمیگیرد (اسمیت.)1412،8
1. O’Hara & Mealings
2. American Speech-Language Hearing Association
3. Sidiras & et.al
4. Carcagno & Plack
5. Smyth
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بررسی نارساییهای شنیداری در کودکان با نارسایی خواندن نشان میدهد که
پردازش ضعیف شنیداری این گروه از کودکان سبب کاهش مهارتهای خواندن میشود
و به مدتزمان بیشتری برای درک محرکهای شنیداری نیاز دارند (چوی و همکاران،2
 .)1414با توجه به نظریه پردازش زمانی تاالل )2904( 1این کودکان با چالشهای بسیاری
در درک محرکهای شنیداری کوتاه که بهصورت جفت و با فاصله زمانی کم ارائه
میشوند ،مواجه هستند .هر چه تکالیف شنیداری پیچیدهتر باشند عملکرد این کودکان در
درک جنبههای زمانی آن پایینتر خواهد شد (کاتا و شیف .)1429 ،9اگرچه درک
الگوهای زمانی پیشبینی کننده خوبی برای کسب مهارتهای واجی و کالمی است ،ولی
مهارت پردازش زمانی و درنتیجه افزایش سرعت پردازش شنیداری وابسته به مهارتهای
زبانی و هوشی کودک نیست بلکه به نظر میرسد ویژگیهای سنی کودک در پیشرفت
این مهارتها مؤثر باشد (اسمیت.)1412 ،
نواحی گیجگاهی راست به پردازش صدای گفتار حساس هستند و تفاوت تغییرات
فرکانس و شدت صدا را بهتر درک میکند؛ شاید بتوان اینگونه بیان کرد که کودکان با
اختالل یادگیری غیرکالمی که دارای نارسایی در نیمکره راست هستند بهطور چشمگیری
این مشکالت را بیشتر نشان میدهند (پرونه و برتولیتی .)1429 ،0پژوهشگران دریافتند
کودکان با نقصهای درک تفاوت فرکانس از اختالل پردازش شنیداری ،عالئم مشابهی با
گروه کودکان اختالل یادگیری غیرکالمی نشان میدهند؛ این زیرگروه از اختالل پردازش
شنیداری ،با نواقصی که در لوب فرونتال و جسم پینهای دارند ،عالئمی همچون ضعف
آگاهی واجی و تفسیر نادرست از سیگنالهای گفتاری را نشان میدهند و در مهارتهای
پردازش زمانی شنیداری مشکالت فراوانی دارند و پاسخهای کندتری نسبت به تغییرات
فرکانس صدا نشان میدهند ،با توجه به اینکه پردازش مناسب از فرکانس صدای گفتار
برای درک پیام دیگران ضروری است؛ اغلب این کودکان درک نامناسبی از لحن صدای
1. Choi & et.al
2. Tallal
3. Kahta & Schiff
4. Perrone-Bertolotti
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گفتار داشته و درک جمالت خبری ،دستوری یا سؤالی برایشان دشوار است (پریتو سانچزو
همکاران.)1421 ،
مطالعات تصویربرداری مغزی ،آسیبهای ساختاری در نقاطی همچون عقدههای
قاعدهای ،قشر پریفرونتال و مناطق حرکتی مخچه را در پردازش زمانی مؤثر میدانند ،این
همان نواحی است که در کودکان با اختالل نقص توجه /بیش فعالی آسیبدیده است؛ در
پردازش زمانی شنیداری نیز عالئمی همچون بیتوجهی خصوصاً در توجه انتخابی ،سطوح
پایین هوشیاری در ادراک زمانی مشاهده میشود .بهطورکلی عالئم اختالل نقص توجه/
بیش فعالی در  98درصد کودکان با اختالل پردازش شنیداری مشاهده میشود (احمد،2
)1414؛ پژوهشها نشان داده اند وقتی منابع توجه انتخابی دچار نقص باشند ،پارامترهای
زمانی همچون پردازشهای زمانی شنیداری دچار تحریف میشوند و تنها قادر خواهند بود
در یکبازه زمانی کوتاه الگوهای شنیداری را قضاوت کنند (سوارز و همکاران.)1414 ،1
کودکان نقص توجه /بیشفعالی با نارساییهایی در تکمیل شنیداری ،حافظه توالی
شنیداری و تداعی شنیداری مواجه هستند که سبب میشود در شنیدن صدا در محیطهای
شلوغ ،درک دستورالعملها ،خواندن و امال با مشکالت فراوانی مواجه شوند (النزتا والدو
و همکاران.)1429 ،9
اختاللهای عصب تحولی با شیوع باال در میان اختالالت دوران کودکی سبب
نارساییهای شناختی و جسمانی مزمن در کودکان خواهند شد؛ ازآنجاکه مهارتهای
یادگیری نهتنها در دوره کودکی بلکه تا پایان عمر ،زندگی فرد را تحت تأثیر قرار
میدهند ،بررسی این دسته از مشکالت حائز اهمیت است .ما نمیتوانیم تشخیص ،ارزیابی
و آموزش مناسبی برای این کودکان فراهم کنیم بدون آنکه نقشه جامعی از مشخصات
شناختی آنها داشته باشیم .به همین دلیل تدوین یک دیدگاه جامع که بتواند در تشخیص
سریعتر و روشنتر این اختالالت مؤثر باشد ،ضروری است؛ چنین ارزیابیهایی میتواند
1. Ahmmed
2. Suarez & et.al
3. Lanzetta- Valdo & et.al
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معیار عینیتر و کارآمدتری از وضعیت تشخیصی و درمانی این کودکان در اختیار معلمان
یا درمانگران قرار دهد .با توجه به مطالب بیانشده ،هدف پژوهش حاضر ،مقایسه ادراک
دیداری -فضایی و پردازش زمانی شنیداری در کودکان دارای اختالل یادگیری خاص با

نارسایی خواندن ،اختالل یادگیری غیرکالمی و اختالل نقص توجه /بیشفعالی است.
روش
طرح پژوهش حاضر پسرویدادی است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشآموزان
دختر و پسر دوره ابتدایی با اختالل یادگیری خاص با نارسایی خواندن که به مراکز
اختالالت یادگیری شهر رشت مراجعه کرده بودند و کلیه دانشآموزان دختر و پسر دوره
ابتدایی ،ناحیه  2و  1شهر رشت که در سال تحصیلی  2999-2044مشغول به تحصیل
بودند ،همچنین کودکان با اختالل نقص توجه /بیشفعالی که در مرکز تخصصی
روانپزشکی کودکان دارای پرونده پزشکی بودند .نمونه اولیه شامل سه گروه  94نفره بود
که به دلیل عدم همکاری برخی آزمودنیها و نقص در تکمیل دادهها حذف شدند .نمونه
نهایی پژوهش شامل  18کودک مبتال به اختالل یادگیری خاص با نارسایی خواندن که با
نظر متخصص مرکز اختالل یادگیری و ابزار تشخیصی نارساخوانی نما و  10کودک مبتال
به نقص توجه /بیشفعالی مراجعهکننده به مرکز تخصصی روانپزشکی کودکان شهر رشت
بودند که با نظر متخصص و با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .همچنین 11
دانشآموز مقطع ابتدایی با اختالل یادگیری غیرکالمی که با استفاده از مقیاس اختالل
یادگیری غیرکالمی گلدستاین و آزمون آندرهری شناسایی و انتخاب شدند .مالکهای
ورود شامل دانشآموزان  9تا  21سال و رضایت والدین کودک به شرکت در این
پژوهش ،دامنه بهنجار هوش ( 08تا 228؛ بر اساس آزمون هوش ریون) ،نداشتن بیماری یا
اختالل جسمی و روانی دیگر طبق نظر متخصص و پرونده پزشکی کودک ،دارا بودن
اختالل یادگیری خاص با نارسایی خواندن به کمک آزمون نارساخوانی نما و تشخیص
متخصص ،دارا بودن نقص توجه/بیشفعالی بر اساس معیارهای  DSM-Vو تشخیص
روانپزشک ،دارا بودن اختالل یادگیری غیرکالمی بر اساس نمره برش پرسشنامه
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گلدستاین که در نصف یا بیشتر از نصف سؤاالت ،نمره  24و باالتر کسب کرده و همچنین
برآورده کردن معیارهای الزم در آزمون تصویر پیچیده آندرهری بودند .مالک خروج نیز
شامل کودکانی بود که درطی پژوهش تمایل به ادامه حضور در فرآیند ارزیابی را نداشتند.
همچنین جهت رعایت مالحظات اخالقی به والدین و مدیران مراکز و مدارس این اطمینان
داده شد که اطالعات شخصی کودکان تنها جهت انجام پژوهش مورد استفاده قرار خواهد
گرفت و تمامی ارزیابیها با موافقت والدین انجام شد.

آزمون مهارتهای ادراک بینایی (غیر حرکتی) گاردنر:0
آزمون مربوط به ارزیابی ادراک بینایی و غیروابسته به حرکت است .گاردنر این نسخه از
آزمون را در سال ( )2901تهیه کرد و در سال ( )2991مورد تجدید نظر قرار گرفت.
مدتزمان اجرای آزمون  9تا  18دقیقه و بستگی به سن آزمودنی دارد .محدوده سنی آن
برای کودکان  0سال کامل تا  21سال و  22ماه میباشد .این مجموعه شامل  9خرده آزمون
-2آزمون تمییز بینایی -1حافظه بینایی -9روابط بینایی -فضایی -0ثبات شکل بینایی -8
حافظه توالی بینایی -1تشخیص شکل از زمینه -9اکمال بینایی است .خرده آزمونها از چند
پرسش تصویری چندگزینهای تشکیل شدهاند .در هر مورد تصویری به کودک نشان داده
میشود که کودک باید با مشاهده آن گزینه صحیح را انتخاب کند .پایایی این آزمون در
ایران در رده سنی  9تا  22سال(4/00،مردانی )2900،گزارش شده است .خدابنده و
همکاران )1428( ،روایی این آزمون را  4/90و پایایی آن را  4/04گزارش کردهاند.

آزمون ادراک شنیداری:7
آزمون ادراک شنیداری ،بر اساس برنامه تربیت شنوایی سرواتکا ،توسط آلن جی و
سرواتسکا درسال  2990ساخته شد .این آزمون به اندازهگیری تواناییهای ادراک گفتار در
افراد دارای آسیبهای شنیداری میپردازد و برای کودکان  8سال و باالتر طراحیشده
1. Test of Visual-Perceptual Skills, (non-motor)-Revised
)2. Auditory Perception Test/Hearing Impaired (APT-HI
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است .مواد آزمون ادراک شنیداری به هشت طبقه از آزمونهای تکالیف شنیداری
تقسیمشده است .این هشت طبقه عبارتاند از -2 :تکالیف آگاهی شنیداری  -1تکالیف
تعیین هویت دیرش ،شدت و زیروبمی  -9تکالیف ادراک نوایی  -0تکالیف ادراک واکه
 -8تکالیف ادراک همخوان  -1تکالیف مربوط به ادراک سایر مختصات زنجیری -9
تکالیف زبانشناختی  -0تکالیف درک ارتباط بهدستآمده است .برای بررسی اعتبار این
آزمون ،از آزمون دو نیمهای اسپیرمن -براون استفاده شده است و آلفا برابر با  4/91به
دست آمد .آزمون کودریچاردسون برای تعیین تجانس مواد آزمون ،مورد استفاده قرار
گرفت و مقدار آن  4/98گزارش شده است .همچنین اعتبار بازآزمایی نیز  4/99محاسبه
شده است .برای تعیین روایی مالکی ،نمرات این آزمون با مقیاس عملکرد شنیداری مقایسه
شد و همبستگی آن  4/418به دست آمد (حسنزاده.)2909 ،

سیاهه مشکالت شنوایی فیشر:0
این سیاهه در سال ( )2991توسط فیشر ساختهشده و از  18گویه تشکیل شده است .ابزار
مهارتهای پردازش شنیداری مرکزی را در  29حیطه شامل :حدت شنیداری ،توجه ،دامنه
توجه ،تشخیص صدای اصلی از صدای پسزمینه ،تمایز گذاری ،حافظه کوتاهمدت ،حافظه
بلندمدت ،حافظه مرحلهای ،مشکالت گفتار و زبان ،هماهنگی دیداری شنیداری ،انگیزش
و عملکرد مورد پرسش قرار میدهد .والدین و معلمان و آسیبشناسان گفتار و زبان
گویهها را میخوانند و هرکدام که در مورد کودک درست باشد عالمت میزنند .در پایان
برای هر موردی که کنار آن عالمت نخورده باشد و بهعبارتدیگر کودک در آن مشکل
نداشته باشد 0 ،امتیاز به کودک تعلق میگیرد .فیشر نقطه برش  91را برای مشکوک بودن
به اختالل پردازش شنیداری مرکزی پیشنهاد کرده است؛ بنابراین اگر کودکی امتیاز  91و
کمتر را کسب کند برای بررسی بیشتر اختالل ارجاع داده میشود .پایایی این آزمون توسط
شکیبا و همکاران ( )1420در مرحله بازآزمایی  4/00و روایی آن  4/94گزارش شده است.
1. Fisher Auditory Problems checklist
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یافتهها
در این پژوهش  18نفر در گروه اختالل یادگیری خاص با نارسایی خواندن با میانگین سنی
و انحراف استاندارد ( )9/04± 2/40سال 11 ،نفر در گروه اختالل یادگیری غیرکالمی با
میانگین و انحراف استاندارد ( )24/10 ±2/24سال و  10نفر در گروه اختالل نقص توجه/
بیش فعالی با میانگین و انحراف استاندارد ( )24/12 ±2/41سال شرکت داشتند.
بر اساس تحلیل دادههای بهدستآمده از آزمودنیها ،شاخصهای توصیفی (میانگین و
انحراف استاندارد) متغیرهای پژوهش مطابق جدول  2گزارش شده است.
جدول 0.شاخصهای توصیفی در سه گروه اختالل یادگیری خاص ،اختالل یادگیری غیرکالمی و نقص
توجه /بیشفعالی
متغیرها
دیداری-

اختالل یادگیری

اختالل یادگیری

نقص توجه/

خاص

غیرکالمی

بیشفعالی

M

SD

M

SD

M

SD

وارونگی

1/10

2/92

9/84

2/29

9/49

2/22

کل

0/91

1/29

9/18

1/00

8/92

1/29

کل

00/91

21/42

81/01

24/91

00/08

24/91

دیرش

8/81

9/81

0/89

1/04

9/29

1/90

پردازش شنیداری

شدت

9/14

1/80

24/44

1/98

0/20

1/01

()APT

فرکانس

8/91

1/14

0/99

1/91

8/01

1/90

کل

20/00

1/99

19/11

9/09

12/20

1/28

پردازش دیداری

پردازش شنیداری
(فیشر)

فضایی

برای بررسی فرض بهنجار بودن توزیع مؤلفههای پردازش دیداری ،از آزمون شاپیرو-
ویلک استفاده شد .نتایج این آزمون ،حاکی از بهنجار بودن توزیع مؤلفههای ادراک
دیداری فضایی و وارونگی بود ( )P<4/48استفاده از تحلیل پارامتریک بالمانع است.
نتایج آزمون المبدای ویلکز نشان داد که اثر گروه به ترکیب مؤلفههای موردمطالعه معنادار
میباشد (=4/098 ،F=8/981 p<4/442المبدای ویلکز) .با توجه بهاندازه اثر محاسبهشده
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 29/9درصد از تغییرات مربوط به ترکیب خطی کل متغیرهای وابسته ناشی از تفاوتهای
گروهی است.
جدول  .7نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نمرات دیداری در سه گروه
مؤلفهها
ادراک دیداری -فضایی

SS
89/199

DF
91

MS
11/121

F
21/992

P
4/442

Eta
4/101

Op
4/998

وارونگی

9/019

91

0/920

9/189

4/400

4/499

4/149

نتایج جدول  1نشان میدهد بین سه گروه اختالل در مؤلفههای پردازش دیداری تفاوت
معناداری وجود دارد .ضریب اتا نشان میدهد که  10/1درصد از واریانس ادراک
دیداری -فضایی با سطح معنیداری ( )p=4/442و  9/9درصد از واریانس وارونگی با
سطح معنیداری ( ،)p=4/400ناشی از تغییرات در سه گروه میباشد.
برای آنکه مشخص شود در کدام گروها تفاوت معنیداری وجود دارد از آزمون چند
مقایسهای آل اس دی استفاده شده است که نتایج آن مطابق جدول  9ارائه گردیده است.
جدول  .4آزمون چند مقایسهای آل اس دی برای پردازش دیداری به تفکیک گروههای پژوهش
متغیر

دیداری-
فضایی

گروه

وارونگی

غیرکالمی

-1/4990

4/09941

4/442

-4/9910

بیشفعالی

4/8224

4/01241

4/442

4/1910

1/9091

یادگیری

1/4990

4/09941

4/442

-1/1229

1/9910

غیرکالمی

-4/0144

4/99929

4/429

-2/8928

-4/2008

یادگیری

4/0144

4/99929

4/429

4/2008

2/8928

بیشفعالی

اختالل
یادگیری
غیرکالمی

-2/1229

-2/8224

4/01241

4/442

غیرکالمی

غیرکالمی

-1/9091

-4/1910

میانگین

نقص توجه/

یادگیری

معنیداری

پایین

خطا

یادگیری

اختالل

سطح

حد

حد باال

جدول  .9نتایج آزمون چند مقایسهای آل اس دی دوبهدو گروهها را نشان میدهد کودکان
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با اختالل یادگیری غیرکالمی در ادراک دیداری-فضایی نسبت به گروه کودکان نقص
توجه /بیشفعالی و اختالل یادگیری خاص با نارسایی در خواندن ،عملکرد پایینتری نشان
دادند .میانگین نمرات وارونگی در اختالل یادگیری خاص با نارسایی در خواندن و اختالل
یادگیری غیرکالمی نسبت به گروه کودکان نقص توجه /بیشفعالی پایینتر بود
(.)p<4/48
برای بررسی فرض بهنجار بودن توزیع متغیر پردازش شنیداری (فیشر) ،از آزمون
شاپیرو-ویلک استفاده شد .نتایج این آزمون ،حاکی از بهنجار بودن توزیع متغیر شنیداری
بود ( ،)P<4/48لذا استفاده از تحلیل پارامتریک بالمانع است.
جدول  .3نتایج تحلیل واریانس تک متغیری نمرات شنیداری (فیشر) در سه گروه
متغیر
پردازش شنیداری (فیشر)

SS
2988/000

DF
1

MS
099/901

خطا

9990/084

91

219/989

F
9/229

P
4/442

Eta
4/280

OP
4/911

نتایج جدول  0نشان میدهد بین سه گروه اختالل در متغیر پردازش شنیداری (فیشر) تفاوت
معناداری وجود دارد .ضریب اتا نشان میدهد که  28/0درصد از واریانس پردازش
شنیداری (فیشر) با سطح معنیداری ( ،)p=4/442ناشی از تغییرات در سه گروه میباشد.
برای آنکه مشخص شود در کدام گروها تفاوت معنیداری وجود دارد از آزمون چند
مقایسهای آل اس دی استفاده شده است که نتایج آن مطابق جدول  8ارائه گردیده است.
جدول  .5آزمون چند مقایسهای آل اس دی برای پردازش شنیداری (فیشر) به تفکیک گروههای
پژوهش
متغیر
پردازش
شنیداری
فیشر

گروه
نقص توجه/
بیشفعالی
اختالل
یادگیری

غیرکالمی
غیرکالمی

میانگین

خطا

9/1400

9/41009

-22/8428

9/22249

سطح

حد

معنیداری

پایین

4/420

-29/1109

>4/442

-29/1999

حد باال
-2/8990
-8/9480
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گروه

متغیر

سطح

حد

معنیداری

پایین
2/8990

29/1109

8/9480

29/1999

میانگین

خطا

یادگیری

بیشفعالی

9/1400

9/41009

4/420

غیرکالمی

یادگیری

22/8428

9/22249

>4/442

حد باال

جدول  .8نتایج آزمون چند مقایسهای آل اس دی دوبهدو گروهها را نشان میدهد.
کودکان با اختالل یادگیری غیرکالمی ،در پردازش شنیداری (فیشر) عملکرد پایینتری
نسبت به دو گروه دیگر نشان دادند (.)p>4/48
برای بررسی فرض بهنجار بودن توزیع مؤلفههای پردازش شنیداری ،از آزمون
شاپیرو-ویلک استفاده شد .نتایج این آزمون حاکی از بهنجار بودن توزیع مؤلفههای
دیرش ،شدت و فرکانس شنیداری بود ( ،)P<4/48لذا استفاده از تحلیل پارامتریک بالمانع
است.
نتایج آزمون المبدای ویلکز نشان داد که اثر گروه بر ترکیب مؤلفههای موردمطالعه
معنادار میباشد (=4/ 921 ،F=0/002 p<442المبدای ویلکز) .با توجه بهاندازه اثر
محاسبهشده 28/0 ،درصد از تغییرات مربوط به ترکیب خطی کل متغیرهای وابسته ناشی از
تفاوتهای گروهی است.
جدول  .1نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نمرات شنیداری در سه گروه
مؤلفهها

SS

Df

MS

F

P

Eta

Op

دیرش

221/902

1

80/292

1/111

4/449

4/202

4/001

شدت

211/240

1

81/409

9/091

4/442

4/292

4/908

فرکانس

281/190

1

91/999

9/991

4/442

4/148

4/904

نتایج جدول  1نشان میدهد بین سه گروه اختالل در مؤلفههای پردازش شنیداری تفاوت
معناداری وجود دارد .ضریب اتا نشان میدهد که  20/2درصد از واریانس دیرش با سطح
معنیداری ( 29/2 ،)p=4/449درصد از واریانس شدت با سطح معنیداری ( )p=4/442و
 14/8درصد از واریانس فرکانس با سطح معنیداری ( ،)P=4/442ناشی از تغییرات در سه
گروه میباشد.
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برای آنکه مشخص شود در کدام گروها تفاوت معنیداری وجود دارد از آزمون چند
مقایسهای آل اس دی استفاده شده است که نتایج آن مطابق جدول  9ارائه گردیده است.
جدول  .2آزمون چند مقایسهای آل اس دی برای پردازش شنیداری به تفکیک گروههای پژوهش
متغیر
دیرش

گروه

2/9219

0/9101
0/9101

میانگین

اختالل یادگیری

غیرکالمی

9/4208

4/08110

4/442

غیرکالمی

یادگیری

9/4208

4/08110

4/442

2/9219

غیرکالمی

-2/0892

4/94198

4/424

-9/1814

-4/0809

غیرکالمی

-1/0444

4/91191

4/442

-0/1909

-2/9129

بیشفعالی

2/0892

4/94198

4/424

4/0809

9/1814

یادگیری

1/0444

4/91191

4/442

2/9129

0/1909

غیرکالمی

-1/9499

4/91419

4/442

-2/0191

-2/9982

غیرکالمی

-9/4240

4/90298

4/442

-0/8101

-2/0890

بیشفعالی

1/9499

4/91419

4/442

2/9982

0/0191

یادگیری

9/4240

4/90298

4/442

2/0890

0/8101

بیشفعالی
اختالل یادگیری
غیرکالمی
نقص توجه/
بیشفعالی
فرکانس

معنیداری

پایین

خطا

نقص توجه/
شدت

سطح

حد

اختالل یادگیری
غیرکالمی

حد باال

جدول  9نتایج آزمون چند مقایسهای آل اس دی دوبهدو گروهها را نشان میدهد .کودکان
با اختالل یادگیری خاص با نارسایی خواندن و اختالل یادگیری غیرکالمی ،در مؤلفه
دیرش عملکرد پایینتری نسبت به گروه کودکان نقص توجه/بیشفعالی داشتند ،اما در
مؤلفه شدت و فرکانس کودکان با اختالل یادگیری غیرکالمی نسبت به دو گروه دیگر
عملکرد پایینتری نشان دادند (.)p>4/48

بحث و نتیجهگیری
یکی از اهداف این پژوهش ،مقایسه ادراک دیداری-فضایی در سه گروه از کودکان
اختالل یادگیری خاص با نارسایی خواندن ،اختالل یادگیری غیرکالمی و اختالل نقص
توجه /بیشفعالی بود .نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین گروههای پژوهش در متغیر
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ادراک دیداری-فضایی تفاوت معنیداری وجود دارد .این نتایج همسو با پژوهشهای
تگوین ( ،)1412گلدستاین مارکسین ( ،)1414آرچر و همکاران ( ،)1414بنکر و همکاران
( ،)1414مور و همکاران ( ،)1414رونکنی و همکاران ( ،)1414فلدمن و پوالک (،)1414
وایت و همکاران ( )1429و ناریموتو و همکاران ( )1429است .در این مطالعه پردازش
دیداری شامل دو مؤلفه ادراک دیداری و چرخش ذهنی بود که عملکردهای متفاوتی را
در گروههای موردمطالعه نشان دادند.
با توجه به نتایج بهدستآمده و در تبیین این یافتهها میتوان بیان کرد ،پردازش
دیداری ،مهارتی چندوجهی است و تمامی کودکان در گروههای با اختالل یادگیری
خاص ،اختالل یادگیری غیرکالمی و اختالل نقص توجه /بیش فعالی بهواسطه نارسایی در
مهارتهای دیداری -فضایی عملکرد ضعیفی دارند .پژوهشها نشان دادهاند که
نارساییهای پردازش دیداری میتواند در ذخیرهسازی و درک نشانههای دیداری
تأثیرگذار باشد؛ این نارساییها میتوانند شامل کاهش توجه دیداری ،حافظه دیداری
فضایی و سرعت پردازش دیداری باشد .طبق مدل حافظه کاری بدلی ( )1444مکانیسم
معیوب توجه دیداری به محرکهای اصلی و بازداری ناقص محرکهای نامربوط
دیداری -فضایی سبب خواهد شد که اطالعات بهدرستی در حافظه فعال پردازش و بازیابی
نشوند و به دلیل حضور محرکهای مزاحم دریافتی سرعت پردازش اطالعات دیداری نیز
کاهش یابد از سویی دیگر تحلیل کمی دادههای بهدستآمده از تکلیف ادراک دیداری-
فضایی گاردنر در این پژوهش حاکی از عملکرد پایین تکالیف دیداری چرخش داده شده
در گروه اختالل خواندن نسبت به دو گروه دیگر پژوهش است .مهارتهای چرخش ذهنی
بهعنوان یکی از زیر مؤلفههای ادراک دیداری -فضایی در تشخیص درست حروف،
اشکال و شبه کلمات سبب میشوند که این کودکان نتوانند حروف وارونه و صحیح را
تشخیص داده و درک درستی از تکالیف دیداری خود داشته باشند و رشد آن سبب
میشود این کودکان در زمینه خواندن ،جهتیابی و بازبینی ،سازماندهی دیداری
مناسبتری از حروف و واژهها داشته باشند و درنتیجه مفاهیم انتزاعی بیشتری را درک
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کنند .توجه پایین و فقدان مهارتهای بازداری در گروه کودکان با اختالل نقص توجه/
بیش فعالی از عالئم تشخیصی این اختالل فراتر رفته و به حوزه مهارتهای دیداری-
فضایی آنها نیز گسترش مییابد؛ طبق دیدگاه بارکلی کودکان با نقص توجه  /بیش فعالی
به دلیل نقص توجه بسیاری از اطالعات مهم و اصلی را پردازش نمیکنند بنابراین بدیهی
است که فرصت ذخیره و بازیابی اطالعات را از دست میدهند؛ بیدقتی و پاسخهای سریع
و بدون تأمل به اطالعات دیداری-فضایی پیرامونشان ،پاسخهای نامناسب دیداری را در پی
خواهد داشت .زمان واکنش در میان این گروه از کودکان اغلب با عملکرد کند و نادرست
همراه است .در این پژوهش نیز کودکان با اختالل نقص توجه /بیش فعالی در تکالیف
چرخش ذهنی ،سرعت پردازش پایینتر و زمان تصمیمگیری سریعتری نشان دادند و
تمایزی برای تشخیص چرخش جزئی و کلی تصاویر ارائه شده ،قائل نبودند.
از سویی دیگر با توجه به اینکه نارساییهای دیداری -فضایی یکی از نقاط ضعف
اصلی در کودکان با اختالل یادگیری غیرکالمی است پس میتوان انتظار داشت که در
میان گروههای موردمطالعه ،کودکان با اختالل یادگیری غیرکالمی نتایج ضعیفتری را
نشان دهند و در ادراک ،حافظه و پردازش اطالعات دیداری -فضایی نمرات پایینتری
کسب کنند .اختالل یادگیری غیرکالمی اغلب به دلیل کارکرد ضعیف نیمکره راست،
ایجاد میشود ،فرضیه ماده سفید 2رورک ( )2998که به کاهش ارتباط بین نیمکرهها و
نارسایی عملکرد جسم پینهای اشاره میکند یکی از عوامل مهم کاهش ادراک اطالعات
دیداری در این کودکان است و بهعنوان معیار اصلی تشخیصی این اختالل مورد استفاده
قرار میگیرد .نارساییهای عملکردی این گروه در پردازش دیداری -فضایی سبب بروز
مشکالتی در درک اشکال سازمانیافته ،تجزیهوتحلیل اطالعات دیداری و بازشناسی
الگوهای گشتالتی و همچنین ضعف در مهارت کپیکردن شکلهای ساده و پیچیده
هندسی و بهطورکلی حافظه کوتاهمدت دیداری -فضایی خواهد شد.
هدف دیگر پژوهش مقایسه پردازش زمانی شنیداری در سه گروه کودکان با اختالل
1. White Matter Theory
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یادگیری خاص با نارسایی خواندن ،اختالل یادگیری غیرکالمی و نقص توجه /بیشفعالی
اختالل مذکور بود .در این پژوهش پردازش شنیداری شامل مؤلفههای شدت ،دیرش و
تغییر فرکانس بود .نتایج پژوهش حاضر حاکی از این بود که در مؤلفههای پردازش
شنیداری (دیرش ،شدت و تغییر فرکانس) در میان سه گروه اختالل مذکور تفاوت
معنیداری وجود دارد؛ این نتایج همسو با پژوهشهای ،سوارز و همکاران ( ،)1414چوی و
همکاران ( ،)1414کاتا و شیف ( ،)1429النزتا والدو و همکاران ( ،)1429پریتو سانچز و
همکاران ( )1421به شمار میروند .نتایج آزمون آل اس دی نیز نشان داد که کودکان با
اختالل خواندن و اختالل یادگیری غیرکالمی در مؤلفه دیرش عملکرد ضعیفتری نسبت
به گروه با اختالل نقص توجه /بیشفعالی داشتند.
در تبیین یافتههای پردازش شنیداری در مطالعه حاضر میتوان بیان کرد مکانیسمهای
اساسی بالقوهای در نقایص واجی کودکان با نارسایی خواندن مشاهده میشود .از میان این
عوامل میتوان به پردازش زمانی شنیداری اشاره کرد .پردازش زمانی شنیداری ،اساس
درک اصوات کالمی و غیرکالمی است و درک اصوات کالمی در فضای شنیداری
نیازمند درک مؤلفههای مختلف صدا مانند درک الگوهای دیرشی ،شدت و تغییرات
فرکانس صدا است .فرد باید بتواند بر اساس توالی محرکهای شنیداری اصوات را
تشخیص و پاسخ دهد .با توجه به نظریه تالل ( ،)2904سرعت پردازش شنیداری ،پیشبینی
کننده خوبی برای کسب مهارتهای خواندن و نوشتن است .از سوی دیگر تفاوتهای
ساختاری مغز افراد با نارسایی خواندن ،اختالل در ماده سفید و حجم و شکل جسم پینهای
میتوانند توجیه مناسبی برای بروز نواقص پردازش زمانی اطالعات شنیداری در این گروه
باشد .از میان مؤلفههای مهم و مؤثر شنیداری دیگر میتوان به حافظه فعال شنیداری اشاره
کرد که مسئول حفظ و نگهداری اطالعات متوالی شنوایی است .کودکان با نارسایی
خواندن اغلب حافظه کوتاهمدت ضعیفی در مهارت خواندن و حفظ اطالعات واجی نشان
میدهند؛ درنتیجه این پژوهش شاهد دیگری است مبنی بر اینکه اختالل خواندن حاصل
یک نارسایی واحد نیست بلکه نتیجه ترکیبی از نواقصی است که در سطوح مختلف ،ایجاد
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شده است.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد ،کودکان با اختالل یادگیری غیرکالمی نسبت به دو
گروه دیگر پژوهش ،نمرات پایینتری کسب کردند .با توجه به پژوهشهای اندکی که در
این زمینه صورت گرفته ،یافتن مطالعاتی که بتوان بهعنوان پیشینه پژوهش به آنها اشاره
کرد بسیار اندک است .مطالعات تصویربرداری عصبی از افراد با اختالل یادگیری
غیرکالمی ،ناهنجاریهای مغزی را در نیمکره راست آنها نشان میدهد؛ نارسایی در
نیمکره راست این افراد ناشی از بد کارکردی ماده سفید قشر مغز است که شامل رشتههای
عصبی بلندی هستند که عملکردهای مهمی همچون ادراک شنیداری را بر عهده دارند .ما
در مطالعات خود متوجه همبستگی زیاد اختالل یادگیری غیرکالمی با اختالل پردازش
شنیداری شدیم .در هر دو گروه ما شاهد اختالل در تمییز شنیداری الگوهای زمانی
شنیداری در شرایط تغییر فرکانس هستیم .این نارسایی سبب میشود این کودکان قادر
نباشند بهطور مؤثری از اطالعات شنیداری استفاده کنند و دچار سوءتعبیر در درک
پیامهای پیچیده شنیداری میشوند .بهطورکلی کودکان با اختالل یادگیری غیرکالمی در
تکالیف شنیداری با چالشهای فراوانی مواجه هستند ،افرادی که با این کودکان کار
میکنند خود را مانند گزارشگرهای ورزشی توصیف میکنند .گویی برای افرادی که قادر
به دیدن نیستند ،گزارش کالمی میدهند .روایتهای طوالنی و گامبهگام که اغلب
خستهکننده هستند برای این کودکان بسیار مفید است و سبب بهبود تواناییهای یادگیری
آنها خواهد شد.
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نتایج یافتهها در اختالل نقص توجه /بیشفعالی نیز نشان دادند به دلیل اینکه الگوهای
زمانی همچون الگوهای دیرشی و فرکانسی در سطوح پایین مسیر شنیداری رمزگشایی
میشوند به نظر میرسد پاسخهای شنیداری ساقه مغز نیز در افراد با اختالل نقص توجه/
بیشفعالی بهنجار نباشد .بر پایه اطالعاتی که از نقش لوب گیجگاهی در پردازش زمانی
داریم و یافتههای تصویربرداری مغزی متعددی که ناهنجاریهای لوب گیجگاهی را در
این گروه از کودکان نشان دادهاند ،شاید بتوان گفت نارساییهای کارکردی موجود در
این گروه از کودکان به دلیل نقایص لوب گیجگاهی آنها است .با توجه به اینکه در
آزمونهای پردازش زمانی ،الگوها با فاصله زمانی مشخصی در چند تکلیف ارائه میشوند،
باید نقش حافظه فعال را نیز درنظر داشته باشیم ،چراکه آزمودنی باید قادر باشد تقدم و
تأخر محرکها را در حافظه خود نگهداشته و پاسخ کالمی درست را مطرح کند .ممکن
است بخشی از نتایج کم اثر در این گروه به دلیل نارسایی در حافظه فعال آنها باشد.
بهطورکلی میتوان اینگونه بیان کرد که ضعف اساسی در مهارتهای دیداری-
فضایی و پردازشهای زمانی شنیداری سبب میشود که کودکان با اختالالت عصب
تحولی مذکور در مواجهه با اطالعات جدید و پیچیده پیرامونشان ،مشکالت عدیدهای
داشته باشند .پایههای عصبشناختی مشترک در بروز این اختالالت ،تائیدی است بر این
موضوع که چگونه ساختارهای نابهنجار مغزی میتوانند سبب همبودی باالی این اختالالت
شوند .تأثیر گسترده مهارتهای حسی و شناختی در کودکان صرفاً برای کسب مهارتهای
تحصیلی نیست ،این تواناییها از قلمرو آموزشی فراتر رفته و تا عملکرد مناسب در زندگی
روزمره کودک گسترش مییابد.
در این مطالعه امکان مقایسه گروهها به تفکیک جنسیت میسر نشد که این امر
تعمیمپذیری نتایج را تحت تأثیر قرار میدهد همچنین طبق اظهارات برخی والدین کودکان
اختالل نقص توجه /بیشفعالی داروهای خود را طبق تجویز پزشک مصرف نمیکردند
درنتیجه امکان کنترل درمان دارویی در این گروه وجود نداشت .با توجه به نتایج پژوهش
و اهمیت پردازشهای حسی همچون ادراک دیداری و شنیداری در مهارتهای یادگیری
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و پیشرفت تحصیلی کودکان ،پیشنهاد میشود ارزیابیهای مدون و دقیقتری در جهت
شناسایی و توانبخشی بهموقع این کودکان صورت گیرد .نتایج پژوهش حاضر حاکی از
عملکرد پایینتر کودکان اختالل یادگیری غیرکالمی نسبت به دو گروه دیگر در
مهارتهای دیداری و شنیداری است؛ به دلیل نبود معیارهای مشخص در  DSM-Vتدوین
مجموعه آزمون تشخیصی و غربالگری در بدو ورود به مدرسه برای این اختالل ضروری
است؛ از سوی دیگر لزوم آشنا کردن مربیان و معلمان با نشانههای این اختالل موجب
مداخله به هنگام و درنتیجه کاهش مشکالت این کودکان خواهد شد.
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