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ادراک شنیداری دانشآموزان با اختالل خواندن و مقایسه آن با همکالسان عادی
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽ
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چکیده
هدف :ناتوانی یادگیری یکیی از پیچییه ترین اختالالتیی اسی کی در حیطی کودکیا اسیتناایی مطیر اسی  .ایین پیچییهگی در تعریی،
طبق باییهی و ارزیییابی اییین اخییتال نمییود پیییها میکاییه .در بخ ی تشییخی مالکهییا و ابزارهییای ارزیییابی چاییها روشیین نیس ی  .اغل ی
دان آموزا با ناتوانی یادگیری اخیتال خوانیه دارنیه .ایین پیهوه بیا هیه بررسیی ادراک شیایهاری دان آمیوزا بیا اخیتال خوانیه
و مقایس ی آ بییا همکالسییا عادیشییا انجامگرفت ی اس ی .روش 03 :نفییر دان آمییوز بییا اخییتال خوانییه از بییین مییرازعین ب ی مراکییز
اخییتال یییادگیری شییار تاییرا و نیییز  03نفییر از همکالسییا عییادی آ هییا بییا رو نمون ی گیری در دسییترا انتخییان شییهنه و پیی از
بررسی مالکهای ورود ب پیهوه آزمیو ادراک شیایهاری  APT/HIبیرای آنیا ازیرا شیه.یافتههها :دان آمیوزا بیا اخیتال خوانیه
در هییر چاییار خییرد آزمییو ادراک شییایهاری عملکییرد پییایینتری نسییب ب ی همکالسییا عییادی خییود داشییتاه.نتیجهههگیری :بسیییاری از
دان آمییوزا بییا اخییتال خوانییه در ادراک شییایهاری وییع ،دارنییه و بایییه ارزیییابی و تقوی ی اییین ماییار ادراکییی در برنام ی توا بخشییی
آنییا گاجانییه شییود .بییا توز ی ب ی همبییودی بییاالی اخییتال پییرداز شییایهاری مرکییزی و نییاتوانی یییادگیری ارزیییابی اییین ماییار در
دان آمیوزا مبیتال مایم بی نظییر میرسیه .بیرای ایین ماظیور آزمو هییای زییادی وزیود دارنیه کی ازییرای آ هیا وقی کمیی میگیییرد و
میتوانییه مشییکال ادراک شییایهاری را در اییین افییراد ب ی خوبی تشییخی دهییه و بییر اسییاا نتییای ارزیییابی برنام ی های مییهاخالتی زییام
طراحی و ازرا شود.

کلیدواژهها :ادراک شایهاری پرداز

شایهاری نارساخوانی

مقدمه:
نارساخوا ب فردی اطالق میشود ک علیرغم هو کافی و
برخورداری از آموز های متعار و فرص های ازتماعی فرهاگی در
خوانه با شکس مواز شود (راموا 4و همکارا 3330؛ اساولیاگ5
 .)3339کودکا با ناتوانی یادگیری یکی از پرزمعی ترین گرو های
کودکا دارای نیازهای ویه را تشکیل میدهاه و نیز بی از  %13این
کودکا در خوانه مشکل دارنه .درواق مشکل خوانه از مامترین
مسائل دان آموزا با ناتوانی یادگیری محسون میشود زیرا با کاه
توانایی خوانه گاهی فرد توانایی خوانه متنهای درسی را در هیچیک
از دروا نهارد باابراین یادگیری او در تمام حیط ها با مشکل مواز
میشود و این مسئل عملکرد او را در مهرس تح تأثیر قرار میدهه

(شکوهی یکتا و پرنه  .)9031درواق خوانه در سا های ابتهایی
مامترین عامل در پیشرف تحصیلی کودکا اس  .ب همین دلیل
محققا مختل ،در سطح ابتهایی ب این مسئل توز ویه نمود انه
(افروز  .)9013پر بیرا نگفت ایم اگر ادعا کایم اختال خوانه ن تااا
عملکرد دان آموز در مهرس بلک عملکرد وی را در سایر حیط های
ازتماعی تح تأثیر قرار میدهه.
از میا تئوریهای مطر در عل شااسی نارساخوانی میتوا ب
تئوری نق وازی و تئوری نق پرداز شایهاری (مرکزی) اشار
کرد (گریفیتز و اساولیاگ.)3339 6
در تئوری نق وازی عموماً نواق پرداز وازی ب عاوا نق
هست ای در نارساخوانی در نظر گرفت شه اس (اساولیاگ 3339؛

 .9دکتری روانشااسی و آموز کودکا استناایی دانشگا تارا ایرا ؛ نویساه مسئو mahnaz.ghasemi@gmail.com
 .3دانشیار دانشکه توا بخشی دانشگا علوم پزشکی ایرا ایرا
 .0دانشجوی دکتری مشاور دانشگا علوم بازیستی و توا بخشی ایرا

4.Ramoos
5.Snowling
6.Griffiths & Snowling
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ادراک شنیداری دانشآموزان با اختالل

راموا و همکارا  )3330و مطر میشود ک کودکا نارساخوا
مشکال و آسی هایی در حافظ وازی نشا میدهاه و مشکالتی در
کلم یابی 9و نامیه سری  3دارنه .این کودکا همچاین در آزمو های
آگاهی وازی مشکل دارنه.
در تئوری نق پرداز شایهاری مرکزی عل مستقیم نق وازی و
ب دنبا آ مشکل خوانه نق پرداز شایهاری اس  .شواهه
دیگری نیز موزود اس ک نشا میدهه کودکا نارساخوا کا
وعیفی در برخی آزمای های شایهاری نظیر آزمای تمیز فرکان  0و
قضاو توالی زمانی 4دارنه (بوت  5و همکارا .)3399
از طر دیگر پرداز شایهاری و اختالال خوانه در بسیاری از
پهوه ها باهم مرتبط شه انه( .آمیتای آهیسار و نلکن3333 6؛ واکر
شین گرنفورد گیونز و هولبر 3333 7؛ شارما 3و همکارا .)3336
برخی دیگر از پهوه ها نیز معتقه ب وزود نوعی ارتباط غیررسمی بین
شایهاری و اختالال خوانه هستاه (فارمر و کلین1
نق پرداز
.)9110
ازآنجاک شواهه بسیاری در تائیه هر یک از تئوریهای فوق وزود دارد
و از دیگر سو هر یک از این تئوریها در پاسخدهی ب بخشی از یافت ها
در حوز نارساخوانی با شکس مواز میشونه چ بسا بتوا مطر
نمود ک شایه هر یک از این عالئم در مورد گروهی از نارساخوا ها
صهق کاه و چ بسا بتوا یک تئوری را برای تمام نارساخوا ها در نظر
گرف و دیگر عالئم مشاهه شه را شااس های نارساخوانی دانس ؛
یعای عالئمی ک همرا نارساخوانی هستاه اما نق علی در آ نهارنه.
ناتوانیهای یادگیری یکی از پیچیه ترین اختالالتی اس ک در حیط
کودکا استناایی مطر اس  .این پیچیهگی در تعری ،طبق باهی و
ارزیابی این اختال نمود پیها میکاه .در بخ تشخی مالکها و
ابزارهای ارزیابی چاها روشن نیس  .تا زمانی ک فرآیاه ارزیابی و ب
دنبا آ تشخی ب درستی انجام نپذیرد نمیتوا انتظار داش ک
مهاخال درمانی مااس طراحی و ازرا گردد (شکوهی یکتا و پرنه
.)9031
درحالیک ادراک شایهاری باالترین سطح پرداز شایهاری اس و
شواهه پهوهشی بسیاری نشا میدهاه ک کودکا با مشکل خوانه
در پرداز شایهاری وع ،دارنه اما در رونه ارزیابی اختال خوانه
ب طورمعمو ارزیابی پرداز شایهاری در هیچکهام از سطو زایی

1.word finding
2.rapid naming
3.frequency discrimination
4.temporal sequence
5.Boets

راهکارها

نهارد .درحالیک ارزیابی این ماار میتوانه در تعیین اهها
و فعالی های یادگیری مااس مورداستفاد قرار گیرد.
ازاینرو پهوه حاور با هه بررسی ادراک شایهاری دان آموزا
با اختال خوانه و مقایس آ با همکالسا عادیشا میتوانه در
ارزیابی اختال و توا بخشی آ مؤثر واق شود.
روش:
این پهوه از نوع پ رویهادی بود و  03نفر از دان آموزا پای های
دوم سوم و چاارم دبستا ک در دبستا های عادی مشغو ب تحصیل
بودنه و با تشخی اختال خوانه در مراکز اختال یادگیری شار
تارا آموز میدیهنه همچاین  03نفر از همکالسا عادی آنا
موردبررسی و مقایس قرار گرفتاه .نمون گیری ب صور در دسترا و
از بین مرازعین ب مراکز اختال یادگیری شار تارا با تشخی
اختال خوانه انجام شه .دان آموزانی ک در معایا اتوسکوپی توسط
شاواییشااا سرومن یا زسم خارزی و یا آسی های مربوط ب پرد
تیمپا و مجرای گو در آ ها مشاهه میشه برای اقهاما پزشکی
ارزاع داد میشهنه و از رونه پهوه حذ میشهنه.
ابزار پژوهش:
آزمون ادراک شنیداری APT/HI10
آزمو ادراک شایهاری ب انهاز گیری تواناییهای ادراک گفتار در افراد
دارای آسی شاوایی میپردازد .این آزمو برای کودکا  5سا و باالتر
طراحیشه اس  .گرچ این آزمو ب واسط امکا ازرای غیرکالمی
برای کودکا با آسی شاوایی طراحیشه اس اما ظرفی کاربرد و
ازرا بر کودکا بهو آسی شاوایی را نیز دارد و میتوانه ب عاوا یک
ابزار ارزشیابی -توا بخشی خألهای موزود در عملکرد شایهاری را

تعیین کرد و راهامایی برای برنام های تربی شاوایی باشه.
مواد آزمو ادراک شایهاری  APT/HIب هش طبق از آزمو های
تکالی ،شایهاری تقسیمشه اس ک برخی از طبقا نیز ب
مجموع ای از ماار ها تقسیمشه اس  .ب عاوا منا تکالی ،ادراک
همخوا ب همخوا هایی ک ازلحاظ واکهاری شیو تولیه و زایگا
تولیه با یکهیگر تفاو دارنه تقسیمشه اس .
برای تعیین روایی و اعتبار آزمو بر روی  333کودک  5-96سال در
شار تارا ازراشه اس  .اطالعا ب دس آمه شواهه کافی مبای بر

6.Amitay, Ahissar & Nelken
7.Walker, Shinn, Cranford, Givens & Holbert
8.Sharma
9.Farmer & Klein
10.auditory perception test for hearing impaired
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کارآمه بود این آزمو در ارزیابی ادراک شاوایی کودکا ارائ میدهاه
(حسنزاد .)9031
برای انتخان خرد آزمو ها با توز ب پهوه های پیشین حیط هایی
ک کودکا با مشکل خوانه در آ بیشترین مشکل را داشتاه
موردبررسی قرار گرف و برخی خرد آزمو ها ماناه آگاهیشایهاری با
فرض بر اینک آزمودنیها هم شاوایی طبیعی داشتاه ازرا نشه.
نمر هر فرد در هر خرد آزمو مجموع نمرا کس شه از تکالی،
آ خرد آزمو اس  .همچاین برای هر فرد یک نمر کل محاسب
شه ک از مجموع نمرا کس شه در چاار خرد آزمو ب دس آمه.
شیوه اجرا:
از بین مرازعین ب مراکز اختال یادگیری شار تارا با تشخی
اختال خوانه تعهادی از دان آموزا انتخان شهنه .در ابتها موافق
والهین این دان آموزا کس شه .سپ ساج شاوایی تن خال
در فرکان های معمو ادیومتری ( 353-3333هرتز) برای آ ها انجام
شه و دان آموزانی ک در این آزمو میانگین آستان های تن خال
کمتر از  33دسیبل داشتاه ب مرحل بعهی پهوه را یافتاه .پ از
ساج شاوایی آزمو SDS9با استفاد از کلما تکهجایی انجام
شه و دان آموزانی ک در این آزمو امتیاز  33-933گرفتاه وارد مرحل
بعهی شهنه .الزم ب ذکر اس ک فارس کلما تکهجایی
مورداستفاد در این پهوه در سا  73-77توسط قاسمیافشار و

همکارا تای شه بود و در کودکا  7-1سا موردبررسی میانگین
 SDSبی از  33درصه بود اس باابراین کس امتیاز  33درصه
برای ورود ب مرحل بعهی پهوه وروری ب نظر میرسیه .این رونه
تا رسیه ب حهنصان حجم نمون پهوه ادام یاف  .سپ ب ازای
هر دان آموز با اختال خوانه یکی از همکالسا عادی ب صور
تصادفی و دقیقاً با هما رونه انتخان شه و در گرو شاهه زای گرف .
برای دان آموزا در هر دو گرو آزمای و شاهه چاار خرد آزمو از
آزمو ادراک شایهاری توسط پهوهشگر ازرا شه .این خرد آزمو ها
عبار انه از :خرد آزمو تعیین هوی دیر شه و زیروبمی خرد
آزمو ادراک نوایی خرد آزمو ادراک واک و خرد آزمو ادراک
همخوا .
محاسب شاخ های مرکزی و پراکاهگی (میانگین و انحرا
استانهارد) آزمو اسمیرونو – کولموگرا برای بررسی انطباق توزی
متغیرهای کمی با توزی هاجار و آزمو  Tزا بررسی و مقایس نتای
آزمو ادراک شایهاری در دو گرو انجام شه .برای تجزی وتحلیل
داد ها از نرمافزار  SPSSنسخ  97استفاد گردیه.
یافتهها:
یافت های توصیفی مربوط ب ویهگیهای زمعی شااختی دان آموزا

موردبررسی در زهو شمار  9ارائ شه اس .

جدول  -1ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه ( 20نفر)
دانش آموزان با اختالل خواندن دانش آموزان بدون اختالل خواندن
پایه دوم
پسر 9 9
دختر 9 9
پایه سوم
پسر 2 2
دختر 3 3
پایه چهارم
پسر 4 4
دختر 3 3

در زهو شمار  3نتای آزمو  Tبرای مقایس چاار خرد آزمو تعیین هوی دیر شه و زیروبمی؛ ادراک نوایی؛ ادراک واک و ادراک
همخوا از آزمو ادراک شایهاری بین دو گرو دان آموزا با اختال خوانه و بهو اختال خوانه نشا داد شه اس .

1.speech discrimination score
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نامهوت مقایسه
خواندن
ادراک شنیداری دانشآموزان با

جدول  -3تفاوتهای گروهی برای ادراک شنیداری بین دانش آموزان با اختالل خواندن و بدون اختالل خواندن
دانش آموزان با اختالل خواندن دانش آموزان بدون اختالل خواندن
ادراک شنیداری t SD M SD M
تعیین هویت -2/22 * 1/99 43/02 ۵/24 2۵/30
ادراک نوایی -2/99 * 1/۵۵ 12/92 3/29 12/20
ادراک واکه -2/09 * 1/99 39/29 4/90 31/99
ادراک همخوان -9/99 * 3/44 29/20 2/22 21/۵2
p<0/001

بررسی و مقایس میانگین امتیاز خرد آزمو های تعیین هوی دیر
شه و زیروبمی؛ ادراک نوایی؛ ادراک واک و ادراک همخوا از آزمو
ادراک شایهاری بین دو گرو دان آموزا با اختال خوانه و بهو
اختال خوانه نشا داد ک اختال میانگین این دو گرو ب لحاظ
آماری معایدار اس  .بهین معای ک در تمام خرد آزمو های آزمو
ادراک شایهاری میانگین امتیاز دان آموزا با اختال خوانه از
دان آموزا بهو اختال خوانه کمتر بود اس .
بحث و نتیجهگیری
بررسی نتای این پهوه نشا میدهه ک تفاو قابلمالحظ ای بین
ماار ادراک شایهاری دان آموزا با اختال خوانه و بهو اختال
خوانه تفاو فراوانی وزود دارد .اولین فروی ای ک در این زمیا ب
ذهن متبادر میشود این اس ک گروهی از دان آموزا با اختال
خوانه ممکن اس اختال پرداز شایهاری مرکزی داشت باشاه
چراک میزا شیوع اختال پرداز شایهاری مرکزی در کودکا ساین
مهرس  %0و در کودکا با ناتوانی یادگیری بین  %03تا %53
گزار شه اس (میوزیک و چرماک.)3337 9
در بسیاری پهوه ها از آزمو ها و ابزارهای رفتاری پرداز شایهاری
مرکزی در حوز نارساخوانی ب این ماظور استفاد شه اس ک نشا
داد شود نارساخوانی اختاللی با پای های شایهاری اس  .در یک
پهوه با استفاد از چاهین آزمو پرداز شایهاری مرکزی کودکا
نارساخوا بررسی شه .این تحقیق فاقه گرو کاتر بود و کا
کودکا نارساخوا با هاجارهای داد شه در این آزمو ها ساجیه
شه %53 .آزمودنیهای نارساخوا این تحقیق در ازرای دو مورد از
آزمو ها و تمامی آ ها در ازرای حهاقل یک آزمو شکس خوردنه.
محرکا ب کاررفت در این تحقیق صرفاً محرکا کالمی بود و باابراین
نمیتوا قضاو نمود ک آیا این کودکا نقصی داشتاه ک ب طور

عمه پرداز اطالعا آکوستیکی را درگیر کاه یا خیر؟ (کاکاس و
مک فارلاه.)9113 3
همچاین در تحقیق دیگری توانایی پرداز شایهاری توسط آزمو های
الکتروفیزیولوژیک و نیز آزمو های رفتاری در کودکا  3-93سال ک
 39نفر آنا نارساخوا  39نفر باسابق مشکال خوانه و  95نفر
بهو سابق ی مشکال خوانه بودنه بررسی شه .نتای نشا داد ک
اختال پرداز شایهاری مرکزی با اختالال خوانه همبودی باالیی
دارد (شارما و همکارا .)3336
از طر دیگر شواههی وزود دارد ک نشا میدهه بلوغ شایهاری
مرکزی در کودکا با ناتوانی یادگیری با تأخیر انجام میشود.
ب عاوا منا پهوهشی بر روی  31کودک بهو ناتوانی یادگیری و 63
کودک با ناتوانی یادگیری با استفاد از آزمو های گفتار در نویز و
دایکوتیک ب بررسی بلوغ شایهاری مرکزی در این کودکا پرداخت
اس ک نتای آ نشا میدهه با افزای سن بابود در پرداز
شایهاری مشاهه میگردد اما میزا بابود در گرو با ناتوانی یادگیری
کمتر از گرو بهو ناتوانی یادگیری اس  .این یافت میتوانه فروی
احتما تأخیر در بلوغ ماار های شایهاری مرکزی در گرو کودکا با
ناتوانی یادگیری را مطر نمایه (نوا و شوخ .)3335 0
صر نظر از عل این اختال قابلمالحظ ماار ادراک شایهاری در
دان آموزا با و بهو اختال خوانه با توز ب همبودی باالی
اختال پرداز شایهاری مرکزی و ناتوانی یادگیری ارزیابی این
ماار در دان آموزا مبتال مام ب نظر میرسه .برای این ماظور
آزمو های زیادی وزود دارنه ک ازرای آ ها وق کمی میگیرد و
میتوانه اختال پرداز شایهاری مرکزی را در این افراد ب خوبی
تشخی دهه و بر اساا نتای ارزیابی برنام های مهاخالتی زام
طراحی و ازرا شود.

1. Musiek & Chermak
2. Cacace & McFarland

3. Neves, & Schochat
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30

 استفاد از.در ازرای این پهوه با محهودی هایی نیز مواز بودیم
نمون های در دسترا و عهم امکا انجام نمون گیری تصادفی یکی از
مامترین محهودی های این پهوه بود ک موز میشود نتای
 محهودی دیگر.پهوه را بااحتیاط بیشتری ب زامع تعمیم دهیم
این پهوه انجام آزمو ها توسط شخ پهوهشگر بود ک ممکن
 همچاین ب دلیل پایین بود حجم.اس شائب سوگیری را پی آورد
نمون امکا مقایس ماار ادراک شایهاری ب تفکیک زا و
. میسر نشه،پای های تحصیلی مختل
پیشاااد میشود در پهوه های بعهی در صور امکا مقایس گرو ها
 همچاین ب نظر.ب تفکیک زا و پای تحصیلی نیز انجام شود
میرسه ارزیابی پرداز شایهاری مرکزی ب صور زام در
دان آموزا با اختال خوانه برای تفکیک گروهی ک هر دو اختال
را همزما نشا میدهاه از دان آموزانی ک اختال خوانه دارنه ولی
اختال پرداز شایهاری مرکزی نهارنه میتوانه مقایس معتبرتری را
.امکا پذیر سازد
در پایا از تمامی کودکا شرک کااه در پهوه و والهیاشا
.سپااگزاریم
:منابع
 انتشارا دانشگا پیام:  تارا. اختالال یادگیری.)9013( افروز غالمعلی
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The Auditory Perception of Students with reading problem and comparing them
with their normal classmates
Masoumeh Ghasemi1
Ali Akbar Tahayi2
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Abstract
Aim: Learning disability is one of the most complicated disorders in the field of exceptional
children. This complexity can be demonstrated in definition, classification and evaluation. In
the diagnosis section, the criteria and the evaluation instruments are not so much clear. The
most of the students with learning disability have reading problems. This study, has been done
with the aim of investigating the auditory perception of the students with dyslexia, and
comparing them with their normal classmates.Methods: 30 dyslexic students, from the ones
who visited the learning disability centers in Tehran City along with 30 normal students were
selected by convenience sampling method and auditory perception test APT/HI was conducted
for them, after checking the entrance criteria.Results: The dyslexic students had lower
performance rate in all the auditory perception subtests, compared to the normal
students.Conclusion: Many dyslexic students are weak in case of auditory perception and the
evaluation and reinforcement of such perceptive skill should be involved in their rehabilitation
program. Considering the high comorbidity of the central auditory processing disorder and
learning disability, we can see that evaluating such skill in suffering students, seems to be
important. In this regard there are many tests that can be conducted in a short period of time,
which make it possible to diagnose the auditory perception problems in the subjects. On the
basis of such evaluation results, comprehensive plan can be designed and implemented.
Keywords: Auditory Perception, Auditory Processing, Dyslexia
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