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 چكیده
 توانااايي .شااودمي مشاا ص محاادود عالياا  يااا تكااراری رفتارهااای بااا و اجتماعي ارتباطات در نقص اتیسم با طیف  اختالل: زمینه و هدف

افراد  يكي از مشكالت عمده در .شودمي گرفته نظر در اتیسم به در مبتاليان آگهي پیش مثبت شاخص يک عنوان به کالمي ارتباط برقراری

بررسااي تعیااین و هدف از اين مطالعه لذا   باشد.، ناهنجارهای مربوط به پردازش شنیداری ميبه ويژهاتیسم نقص پردازش حسي،    مبتال به

 پردازش شنیداری و برونداد کالمي کودکان اختالل طیف اتیسم بود. همبستگي بین توانايي

 

 کودکااان پااژوهش، آماااری عااۀجام .انجام شااد 1398ستگي بود که در سال همب  تحلیلي و  مطالعۀ توصیفياين پژوهش يک      :بررسي  روش

آوری باارای جماا چهل داوطلب واجد شرايط وارد مطالعه شاادند.  کهبودند گفتاردرماني شهر تهران پسر مراکز    سال  7  تا  4  اتیسم  به  مبتال

کااودکي باارای لربااالگری و   بناادی اتیساام دورانمقیاس رتبه  ،گرفته شدکار    استاندارد زير بههای  اطالعات مربوط به اين پژوهش، آزمون

 لیست مشااكالت شاانیداری فیشاار چکو  آيتم است    15اين مقیاس دارای  که    باالتر  سال و  از ردۀ سني دو  تش یص کودکان مبتال به اتیسم

 .تحلیل شدند و تجزيه و فیشر  آزمون رگرسیون پواسونآوری شده با استفاده از های جم . دادهبودآيتم  25شامل  

  

کااه در اياان مطالعااه برونداد کالمي کودکااان اخااتالل طیااف اتیساام و  توانايي پردازش شنیدارینتايج اين مطالعه نشان داد که بین   :هايافته

نظر گرفتن سااطوم م تلااف پااردازش شاانیداری، بااین توانااايي پااردازش چنین با در  هم  .p)=46/0)شتهمبستگي وجود دااند  شرکت داشته

 .(p=43/0)شد هشنیداری و برونداد کالمي تنها در سطح  توانايي پردازش شنیداری باال همبستگي مشاهد

 

کودکااان اخااتالل طیااف برونااداد کالمااي  آسیب شناسي مهم در زش شنیداری يکتوانايي پردا نتايج اين پژوهش مش ص کرد  :گیرینتیجه

توانااد رونااد های پردازش شاانیداری در اياان کودکااان، ماايلربالگری و مداخله زودهنگام آسیب  باشد.ميدر معرض خطر عدم تكلم  اتیسم  

 .کندتوانب شي را تسري  

  

 : اتیسم، زبان، پردازش شنیداری، گفتارکلیدی هایهواژ

 

 گروه روانشناسيدانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مرکزی،  تهران، شهرياری احمدی،منصوره  :مسئول هنويسند*
Email: Man.shahriayar_Ahmadi@iauctb.ac.ir 
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    مقدمه

اختالل طیااف اتیساام بااه گروهااي از اخااتالالت  

عصاابي اشاااره دارد کااه شااامل سااه ويژگااي   ا رشدی

هااای  هااای اجتماااعي، مهااارتآسیب در مهااارت  ؛اصلي

بااروز رفتارهااای تكااراری و    و  ارتباطي درکي و بیاني

  20اتیساام در(. شیوع اختالل طیف  1باشد)ای ميکلیشه

آمااار    گیری داشااته اساات.سال گذشته افاازايش چشاام

مرکااز کنتاارل و پیشااگیری    بااه وساایلهمنتشاار شااده  

  54که بین هر  است  اياالت متحده اعالم کرده  (1)بیماری

سااال يااک فاارد اتیساام وجااود    8کااودت تااا ردۀ سااني  

(. در طول دهۀ گذشته موضوع اختالل پردازش  2دارد)

های زباني  ارتباط احتمالي با آسیبدلیل  ه  ب  (2)شنیداری

(. اخااتالل پااردازش  3مااورد توجااه قاارار گرفتااه اساات)

شنیداری اختاللي اساات کااه باعاا  م تاال شاادن درت  

شااود.  صدا هم در سطح کالمي و هم لیاار کالمااي مااي

  کودکااان دارای اخااتالل پااردازش شاانیداری معمااوالً

هااای  اوديااوگرام نرمااالي دارنااد، بااا اياان حااال توانااايي

  ؛ی آنها دچار اختالل است. اياان اخااتالل شاااملشنیدار

نفااص در تشاا یص مكااان صاادا، بازشناسااي الگااوی  

شنیداری، تمییز شنیداری، پردازش زماااني و پااردازش  

های شنیداری است کااه باعاا  آساایب در درت  سیگنال

های درت، تكاارار، اخااتالل در  دستورات کالمي، مهارت

ی  چنااین يااادگیرخواندن، مشااكل در حفااج توجااه و هم

(. در کودکااان طیااف اتیساام نیااز، توانااايي  4شااود)مااي

پردازش و تفسیر دقی  اطالعات شنیداری اللب دشوار  

دهااد اخااتالل  نشااان ميهااا  پژوهشاساات و گاازارش  

پردازش شنیداری در کودکااان طیااف اتیساام در طااول  

  شااود وپردازش اطالعات پیچیاادۀ شاانیداری  اااهر مي

(  5اساات)  (3)برای گفتار شديدتر از محرت لیر گفتاااری

درت    شاادن بیااان و  (4)عالوه براين چندين مطالعه بدتر

در گروهي از افراد دارای اختالل طیااف اتیساام   (5)گفتار

های  (. يافتااه6داننااد)را با پردازش شنیداری ماارتبط مي

کنااد کااه پااردازش  اخیر نیز از اياان دياادگاه حماياات مي

  (.7باشد)اتیسم    تواند يک فاکتورکلیدی درشنیداری مي

  هاااپژوهشدر ارتباط بااا موضااوع اتیساام بساایاری از 

های م تلفي از اين اختالل را مورد بررسي قاارار  جنبه

اند، ولي يكااي از مشااكالت عمااده در افااراد اتیساام  داده

، ناهنجارهای مربوط بااه  به ويژهنقص پردازش حسي،  

افراد مبااتال بااه اتیساام    1.(8باشد)پردازش شنیداری مي

هااای م تلااف حسااي تجربااه  هوزمشااكالتي را در ح

از   (6)تاکنون پردازش و فیلتر کااردن شاانیداری  .کنندمي

تاارين مسااا ل و مشااكالت در اياان  تاارين و رايجمهم

  بااه وساایلهکودکان بوده است. کمبودهای خاصي نیااز 

عاادم توجااه بااه    ؛شامل  مبتال به اتیسم    والدين کودکان

  و  ساار  هااای پااردرمحیطمحرت شنوايي، باادعملكردی  

یگ شاانیداری لیرمعمااول گاازارش شااده  نو فیلترصدا  

تحقیقاااتي در حیطااۀ  وجااود مسااتندات  بااا  .  (9)اساات

شنیداری در کودکان مبتال به اتیسم،  مشكالت پردازش 

درت نقااص پااردازش  زمینااۀ    اناادکي درهااای  پژوهش

و    کودکاااناين    درو ارتباط با برونداد کالمي   شنیداری

 
1-The United States Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) 
2-Auditory Processing Disorder 
3-Non-Speech Stimuli 
4-Deterioration 
5-Speech Perception and Expression 
6-Auditory Filtering and Processing 
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چنااین   تعیااین آزمااون ارزيااابي مناسااب و همچنااین  هم

اخالت درماااني  نیاز بااه مااد  که  مواردی  برجسته کردن  

از طرفااي ديگاار بررسااي مبحاا     .باشد، وجود داردمي

مشااكالت    وهای پردازش شاانیداری  مربوط به توانايي

مربوط به آن در اختالل طیف اتیسم بااه اياان دلیاال کااه  

عي را محاادود  مي تواند يادگیری گفتار و ارتباط اجتمااا

بااه   جديااد   هااایپژوهشکااه    به اين  هتوج  و با  (10)کند

ار در کودکان مبااتال  پردازش گفتمشكالت سمت مبح  

  هاااپژوهشدارای ضاارورت به اتیسم سوق داده شده،  

توجه به   باقابل ذکر است که  .باشددر داخل کشور مي

درصد از کودکاني که مبتال به اتیساام    30 که تقريباً اين

سااالگي در حااد    5ازساان    اند پاا تشاا یص داده شااده

بنابراين   ،(11مانند)يا بدون گفتارباقي مي کمترين گفتار

.  طلبااداهمیت بررسي و توجه تحقیقاتي بیشااتری را مي

بررسااي همبسااتگي  تعیین و  بنابراين هدف اين مطالعه  

هااای پااردازش شاانیداری کودکااان طیااف  بااین توانااايي

 اتیسم و برونداد کالمي کودکان طیف اتیسم بود.  

 

 بررسي روش

همبسااتگي    تحلیلااي و  يک مطالعه توصاایفياين  

مبتال    پسر  کودکانبر روی   1398، که در سال باشدمي

سال مراکز گفتاردرماني شااهر تهااران    7تا    4به اتیسم  

  قۀگفتاردرماني واق  در منطکه به مكان پژوهش)مرکز  

. در اياان  ، انجااام شاادتهااران( ارجاااع داده شاادند  شااش

مبااتال بااه اتیساام واجااد   پساار کودت 40پژوهش تعداد  

شاارايط و داوطلااب شاارکت در مطالعااه وارد پااژوهش  

گیری در  بر اساس روش نمونااهبه عبارت ديگر    ،شدند

  شاارايط پااژوهش انجااام شااد.  دسترس از افااراد واجااد

شايان ذکر است که در انجام پژوهش اللااب محقاا  بااا  

رو است که ممكاان اساات   به های م تلفي رومحدوديت

  ترکوچااک هاینمونااه هاو را مجبور به استفاده از انداز

اياان    مقاباال آماااری،  بااه دالياال عملااي در واقاا  در .کند

بودجه، زمااان، پرساانل  ؛  ها ممكن است شاملمحدوديت

مااذکور در    دالياال عۀمجمو ،(12)و مشكالت ديگر باشد

  تأثیرگااذار  عااۀ حاضاارانت اب اين تعداد نمونه در مطال

   .بود

  ؛های ورود کودکااان بااه پااژوهش شاااملمالت

تش یص مت صصان اطفال( با  )کودکان مبتال به اتیسم

، برخااورداری از سااطح توجااه  سااال  7  تااا  4  سني  هرد

حرکتااي مناسااب و توانااايي    دهاااني  کااافي و عملكاارد

  گر بااود. بااه لیاار از اتیساام، شاارکتدرمانهمكاری با  

ای مانناااد  کننااادگان هااایر بیمااااری پزشاااكي عماااده

هاااای حرکتي)بااارای نموناااه، فلاااج مغااازی(،  معلولیت

های حسي)برای مثال، نابینايي يا ناشاانوايي( و  ناتواني

نداشتند    (عنوان مثال، سندرم داون  اختالالت ژنتیكي)به

از والدين    که اين معیارها از طري  مشاهده و مصاحبه

پزشكي محرز شااد. منظااور از سااطح توجااه    هو پروند

تواند توجهش  شده مي  مطالعه  نمونهالزم اين است که   

جاااا کناااد و    باااه  را باااین بزرگساااال و فعالیااات جاااا

توانااد بااه او در  هااای کالمااي بزرگسااال ميراهنمايي

چنااین منظااور از عملكاارد  هم  .اجرای فعالیت کمک کنااد

شااده    های مطالعااهنمونااهحرکتي اين اساات کااه    دهاني

زبان را  "دهاني ساده مانند    توانند تقلیدهای حرکتيمي

اجرا کنند. معیار خروج کودکااان از اياان    "بیرون بیاور
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  نداشااتن  نكردن والدين آنهااا و تماياال  همكاری مطالعه،

 جلسات در نظر گرفته شد.  در  حضور مهکودکان به ادا

باارای  باادين شاارم بااود،    اين پژوهش  اخالقي مالحظات

پااژوهش خااارج    گری ازدر زمااان لربااالکودکاني کااه 

با مشاهدۀ برخااي  و کودکان حاضر در پژوهش    شدند

توجااه بااه نیاااز    ی ت صصااي باااهامشاااورهمشااكالت  

  يرفت. مشارکت در اين مطالعااه موجاابکودت انجام پذ

ها نبود، نتااايج در  گونه بارمالي برای شرکت کنندههیر

مااۀ  چنااین ههم  ،تمايل باارای آنهااا تفساایر شاادصورت  

قاارار  کنندگان در جريان روند پااژوهش   والدين شرکت

دريافاات شااد. باارای    هنامو از آنهااا رضااايت  گرفتنااد

آوری اطالعاااات مرباااوط باااه ايااان پاااژوهش،  جمااا 

 .کار رفت  های استاندارد زير بهآزمون

بااه    (1)کااودکي  بناادی اتیساام دورانمقیاس رتبه

تهیه شد که   1981اسچوپلر و همكاران در سال   وسیله

و    گری و تش یص کودکان مبتال به اتیساامبرای لربال

( اياان  13رود)کار مااي  به  باالتر  سال و  از ردۀ سني دو

ارتباط بااا مااردم،   ؛آيتم است و شامل 15مقیاس دارای 

ای، اسااتفاده از  تقلیااد، پاسااخ هیجاااني، حرکااات کلیشااه

برابر تغییر، تماس چشمي مناسااب،    اشیاء، مقاومت در

پاسخ شنیداری، پاسخ بويايي، چشايي و المسه، تاارس  

يا نگرانااي، ارتباااط کالمااي، ارتباااط لیرکالمااي، سااطح  

شود. هر آيتم  فعالیت، سطح هوشي و برداشت کلي مي

  ،نااادارد  وجاااود  »مشاااكلي؛  هایگزيناااه  هدربرگیرناااد

نابهنجاااری بااه میاازان  "،  "نابهنجاااری خفیااف اساات"

  "نابهنجاری بااه میاازان شااديد اساات"و  "متوسط است

نمااره در   4، و 3،  2،  1  ترتیب برای آنهااا  باشد که بهمي

  بااه عبااارت ديگاار بااا توجااه بااه  ،شااودنظاار گرفتااه مي

نظاار گرفتااه شااده   توضیحي که م صوص هر آيتم در

  کااودت  وضااعیت  هها که دربااارگزينه است، يكي از اين

  15اين مقیاس بااین    ،کل  در.  شودمي ثبت کند،مي صدق

  تشاا یص  30  از  بیشااتر  ه  نمره دارد کااه بااا نماار 60تا 

  و  اساااچوپلر  هعااا ( در مطال13شاااود)اتیسااام داده مي

  روش آلفااای کرونبااا   مقیاس به دروني  ثبات  همكاران

  71/0هااا  ارزياب  درون  پايااايي  و  آمااد  بااه دساات  94/0

همكاران پاا  از   و  احمدی  همطالع  در  (13)شد  محاسبه

  از  صااوری  و  محتااوايي  روايااي  نساا ۀ اصاالي،مۀ  ترج

کارشناسااان مربااوط بااه تأيیااد رسااید. پايااايي  طاارف  

روش آلفای کرونبا  سنجیده شد و ضااريب   آزمون به

چنااین در  هم .آمااد بااه دساات  91/0پايايي اياان مقیاااس  

  بازآزمااايي  بااه روش  همبسااتگي  ضااريب  آنهااا  هعمطال

دارای  دهد اياان مقیاااس  برآورد شد که نشان مي  80/0

 1 .(41)اعتبار پذيرفتني است

  لیست مشكالت شاانیداری فیشاار در سااال چک

اياان اباازار شااامل    .(15ه شد)يفیشر ارا به وسیله 1976

لیساات    آيتم است کااه محتااوای ساایاالت اياان چااک  25

آيااتم(، توجه)سااه    دو)شامل دقاات  قۀ م تلفسیزده طب

از    اصلي  صدای  تش یص  ،(آيتم  سه)توجه  نۀآيتم(، دام

ه  زمینااه)يک آيااتم(، تمايزگااذاری)دو آيااتم(، حافظاا   پ 

  تااوالي  ،(آيااتم  يک)بلندمدت  ظۀمدت)دو آيتم(، حافکوتاه 

آيااتم(، مشااكالت گفتااار و    سااه)درت  ،(آيااتم  دو)حافظه

يک آيااتم(،  )شاانیداری  زبان)دو آيتم(، هماهنگي ديااداری

 
1- Childhood Autism Rating Scale  
2- Fisher's Auditory Problems Checklist 
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کاادام    انگیزش)يک آيتم( و عملكرد)دو آيتم( است و هر

خواند و درمقاباال  ها را ميگر آيتمدارد. آزموننمره    4

هر آيتمي که کودت در آن مشااكل دارد، عالمتااي قاارار  

کااه کنااار آن عالماات    دهد. در پايان برای هر آيتميمي

ن ورده باشد و به عبااارت ديگاار کااودت در آن باادون  

  گیاارد و درامتیاااز بااه کااودت تعلاا  مي 4مشكل است، 

(  15شااود)داده ميبااه کااودت امتیاااز    100مجمااوع از  

همكاااران    اسااترنج و  به وسیلهتحلیل ساختار اين ابزار  

لیساات فیشاار اباازاری    انجام شد و مش ص شااد چااک

در    .(16لربالگری مشكالت شنیداری اساات) مفید برای

لیساات در ايااران   همكاااران اياان چااک  و  عۀ شااكیبامطال

  میاازان  و  827/0اعتبارساانجي شااد و آلفااای کرونبااا   

 (.17آمد)  به دست 708/0  درون ارزياب  اعتبار

  بااه وساایلهو    ماه  6مدت زمان اجرای پژوهش  

و زبااان و    گفتااار  شناساايآسیب  ت صص  باپژوهشگر 

  بررسااي اتیساام بااه مبااتال کودکان با  بۀ کاردارای تجر

دقیقااه    45زمان هر جلسه  شد، هر کودت سه جلسه که 

برونااداد  و اطالعااات مربااوط بااه    عملكاارد  نتااايج بود و

و مشكالت پردازش شنیداری    ((1))فهرست آواييکالمي

ابزارهااای    .دخااودش ثباات شاا   بااه  مربااوط  پروفايل  در

رايااج ثباات    هایچااک لیسااتتاار پااژوهش حاضاار،  مهم

  سازیمحیط متناسبکامپیوتر، تبلت و  فهرست آوايي،  

          هااای  بازی  شااده بااا کودکااان اتیساام و نیااز اسااباب

  کااه  باارای مشااارکت بیشااتر بااود  کودکان  قۀمورد عال

افاازايش  ارزيابي آنها را در حین جلسه  انگیزش  سطوم

   .دهد

آوری شااده بااا اساااتفاده از  هااای جماا داده

  رگرسااایون  هاااای آمااااری  و آزمون SPSSافااازار  نرم

 1 .تحلیل شدند  و  تجزيه  پواسون

 

 هايافته

میانگین و انحراف معیار افراد شرکت کننده در  

 3/1± 017/1  و فهرست آوايااي  5/5± 061/1  اين مطالعه

نماارات پااردازش شاانیداری    معیارو میانگین و انحراف

چنااین براساااس  (. هم1بود)جاادول   452/14± 4/27  آنها

بناادی آساایب در پااردازش شاانیداری، شاارکت  طبقه

گان در سه گروه افراد با آسیب خفیااف، متوسااط  کننده

 و شديد قرار گرفتند.  

نتااايج  ،  2با توجه به اطالعات مندرج در جاادول  

بااین  آزمااون آماااری رگرساایون پواسااون نشااان داد،  

برونااداد کالمي)فهرساات  و    پردازش شاانیداریتوانايي  

  .(r, 046/0=p= 0198/0)همبستگي وجااود دارد آوايي(

های تحلیلي که در جاادول  چنین بر اساس ديگر يافتههم

بااا در نظاار گاارفتن  مش ص شد  گزارش شده است،    3

،  شاارکت کنناادگان  سطوم م تلااف پااردازش شاانیداری

توانايي پردازش شنیداری باال  تنها در سطح  همبستگي  

تااوان دريافاات،  کااه مي  (r ،043/0=p=773/0)مشاهد شد

یسمي که در  کودکان اتدر اثر متغیر پردازش شنیدرای 

شناسااي  به عنوان يک آسیب  اين پژوهش حاضر بودند

ساان  متغیر  تعديل شدۀ  چنین اثر هم. بوداساسي مطرم 

های پااردازش  بر همبستگي بین مهارت  شرکت کنندگان

.   (p=089/0)ثیرگااذار نبااودأشنیداری و فهرست آوايي ت

 
1-Phonetic Inventory is Part of an Independent analysis 
of a Child’s Phonological System 
 

 



ي اتیسم کودکانبرونداد کالمي و یداری  های پردازش شنهمبستگي بین توانايي   

 725(                                                                                                     155شماره پي در پي )1401ا بهمن و اسفند 6ا شماره 27ا دوره مجله ارمغان دانش 

(n=40) متغیرهای توصیفي پژوهش  : 1جدول  

 متغیر  حداقل  حداکثر  میانگین انحراف استاندارد 

061/1  5/5  سن)سال( 4 7 

452/14  4/27  نمرات پردازش شنیداری 8 52 

017/1  3/1  فهرست آوايي   0 3 

 

 

 با آزمون رگرسیون پواسون   کودکان طیف اتیسم   فهرست آوايي   بین توانايي  پردازش شنیداری و   همبستگي  : 2جدول    

 

 با آزمون رگرسیون پواسون   کودکان طیف اتیسم   فهرست آوايي   پردازش شنیداری و   سطوم همبستگي بین   :3جدول  

 داریسطح معني انحراف استاندارد  ضريب رگرسیون  درصد  فراواني مقادير نمرات  توانايي پردازش شنیداری 

< 20 پايین  13 5/32 080/- 288/0 782/0 

20-40 متوسط   19 5/47 313/0 353/0 357/0 

 043/0 381/0 773/0 20 8 >40 باال 

 

 بح  

اختالل طیااف اتیساام بااه گروهااي از اخااتالالت  

عصاابي اشاااره دارد کااه شااامل سااه ويژگااي   ا رشدی

هااای  هااای اجتماااعي، مهااارتاصلي آساایب در مهااارت

ارتباطي درکااي و بیاااني، بااروز رفتارهااای تكااراری و  

باشااد و در کودکااان طیااف اتیساام نیااز،  ای ماايکلیشااه

توانايي پااردازش و تفساایر دقیاا  اطالعااات شاانیداری  

از اياان پااژوهش    هاادف(، لااذا 1و 5)اللب دشااوار اساات

پااردازش    تواناااييبررسااي همبسااتگي بااین  تعیااین و  

  اختالل طیف اتیسمشنیداری و برونداد کالمي کودکان  

 .انجام شد

صااورت طیااف اخااتالل توصاایف    تیساام بااها 

برخااي   :زيرا دو ش ص اتیسم يكسان نیستند  ،شودمي

از مبتاليان عملكردهای ضااعیف و برخااي عملكردهااای  

ها در  . يافتااه(18)های رشدی دارنددر مهارت  تریقوی

پژوهش حاضر حاکي از اين بود که توانااايي پااردازش  

شناسااي مهاام در بحاا  برونااداد  شاانیداری يااک آسیب

اساااس    باار  و  کالمي در کودکان مبااتال بااه اتیساام بااود

دست آمده همبسااتگي بااین توانااايي پااردازش  ه  نتايج ب

در  . داشااتشنیداری و میاازان فهرساات آوايااي وجااود 

ا هااار  تااوان  يحاضر م  مذکور پژوهش هایيافتهتبیین 

کودکااان مبااتال بااه اتیساام در  برونااداد کالمااي    ،داشاات

دلیاال  ه  باا   مقايسه بااا همساااالن عااادی در حااال رشااد،

ي از پااردازش  يهاارتباااط بااین بااد عملكااردی در جنبااه

شنیداری مهم به طور مثال در زمینااۀ تمااايز شاانیداری  

اصااوات، کمبااود پااردازش محتااوايي معناشناسااي و  

گیری به محرت گفتاااری و  به خودی جهت  کاهش خود

بااه  های حسي ضعیف به صداهای گفتاری تنهااا،  پاسخ

رگرسیون  ضريب انحراف استاندارد  سطح معني داری   پردازش شنیداری 

046/0  0099/0  0198/0 آوايي فهرست    
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نااد،  داردر آنهايي که مشكالت پااردازش گفتاااری    ويژه

 شود.مشاهده مي

که مورد تجزيه و تحلیل قاارار   هاييپژوهشدر 

گرفت، مش ص شد از میان مباح  مورد بررسااي در  

حوزۀ اتیساام، پااردازش شاانیداری و زبااان بیاااني اياان  

پژوهشگران    میاندر   پژوهشيۀ کودکان بیشترين عالق

  هااایپژوهش  از  برخااي ديگااردر  چنااین  هم  .(2)بااود

  ساان، جن ، ؛يعني گفتار تولید ٔەکنندگان بالقو بینيپیش

بیاني، موجودی آوايي)تعداد صداهايي که صحیح   زبان

، شاادت اتیساام و ضااريب هوشااي  (شااودتكاارار مي

دست آمده از  ه  نتايج ب  .(19د)انلیرکالمي آزمايش شده

زوز و همكاران کااه نشااان  ااين مطالعه با نتايج مطالعۀ  

داد بین توانايي پااردازش شاانیداری و برونااداد کالمااي  

عالوه    (.3ارتباط وجود دارد هم جهت وهم راستا است)

نتااايج مطالعااۀ حاضاار بااا مطالعااۀ روسااو و  باار اياان  

انااد کودکااان طیااف اتیساام  کااه گاازارش کرده  همكاران

دهنااد کااه بااا  نقايصي در پردازش شاانیداری نشااان مي

  .(20های زباني آنها مرتبط است هم راستا است)آسیب

های اصلي در  عنوان ويژگيآسیب زباني و ارتباطي به 

مطالعاتي    تمرکزباشد، بنابراين ان طیف اتیسم ميکودک

درت هاار چااه    وباار روی مشااكل پااردازش شاانیداری  

ترين  بیشتر اين ارتباط پیچیده، منجاار بااه يااافتن دقیاا 

باارای کمااک بااه افاازايش کیفیاات    رويكردهااای درماااني

 (.6)خواهد بودزندگي افراد مبتال به اتیسم 

  (1)نمرات واجااييا  )فهرست آوايي(تكلیف زباني

حااال حاضاار بااه  در  نیااز که در اين مطالعه مطرم شااد 

بیني کنندۀ پیشرفت در يادگیری کلمااات  عنوان يک پیش

طیف اتیساام در معاارض خطاار عاادم  بعدی درکودکان  

با مطالعۀ برادی  که    ،و يا حداقل کالم  مطرم استتكلم  

  خااوددر مطالعااه    آنهااا  .و همكاران همراسااتايي داشاات

تواند يک معیااار مفیااد  بیان کردند امتیازدهي آوايي مي

مربااوط بااه يااادگیری  برای بررسي مزايااای مااداخالت 

به ويااژه هنگااام تااالش باارای    ،کلمات گفتاری نیز باشد

تصمیم در مورد دورۀ مداخلااه اياان کودکااان کااه بايااد  

وجااه بااه اياان   بااا ت  .(11حفااج يااا تغییاار داده شااود)

همپوشاني از نظر تكلیف زباني و مزايای ذکر شده اين  

   يک نقطۀ قوت برای اين پژوهش محسوب مي شود.

تااوان بااه  ميحاضاار های پژوهش محدوديتاز 

تحقیقات نادر در زمینۀ مبح  برونداد کالمي کودکااان  

گیری نمونااه  هااای اناادازهرابزا  اتیساام اشاااره داشاات و

گفتار در کودکان اشاره داشت، با اين حال اشاره شده  

يااک شاااخص قااوی باارای    آوايااي  كه اندازه گیااریاست

المااي نیااز  در مبح  درمااان ک گیری پیشرفت نیزاندازه

 1 .(11و 21)مي باشد

  کودکاني را انت اااب کاارديمحاضر  در مطالعه    

کااه   اياان با توجااه  که در معرض خطر عدم تكلم بودند،

ممكاان اساات نقااايص پردازشااي    کودکان طیف اتیساام،

  (6مربوط به توجه، شااناخت و حافظااه داشااته باشااند)

کمتاارين بااار  هااا،  آزمون  انت اااب  بنااابراين در اجاارا و

که نیاز به تكرار از سوی کودکان داشاات و    (2)شناختي

در    .لحااااد شاااد  (3)بااادون و اااايف ذهناااي اضاااافي

بااه عنااوان  ابزارهااای رفتاااری  بیان شااده  های  پژوهش

هااای پااردازش  ارزيااابي مهارتباارای طاليي استاندارد 

 
1-Phonemic Scoring 
2-The Least cognitive Load 
3-Extra Mental Tasks 
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( و  22)های مرتبط با آن مهم هستندو مهارتشنیداری  

موارد مذکور رعايت شده که بااا توجااه    مطالعهدر اين 

يااک  عنااوان  توان به  های فوق الذکر ميبه اين پیچیدگي

 .در نظر گرفت  پژوهش  محدوديت

اتیسم نظیر عدم توجااه  برخي از عاليم کودکان 

به گفتار و عدم تحمل صدای بلند با مشكالت پااردازش  

  هااایپژوهشساافانه  أولااي مت،  شنیداری ماارتبط اساات

هااای  گیری مهارترفتاااری محاادودی در مااورد اناادازه

شاانیداری در    آمااوزشپردازش شاانیداری و ارزيااابي  

بااا  ، بايااد اشاااره کاارد  کودکان طیف اتیسم وجود دارد

توجااه بااه بلااو  عصاابي و نوروپالساایتي سیسااتم  

های  محاادوديت  یرفتااارهااای  آزمونشنیداری برخااي  

  کااه  ،سااال دارنااد  7زياار سااناجرايااي باارای کودکااان  

در نظاار    پژوهشااي  هایبااه عنااوان محاادوديت  توانمي

تااوان ا هااار  مي خالصااهبه طااور   .(6و  22شود)  گرفته

از    .های وجااود داشااتداشت در اين پژوهش محدويت

ماهیاات اخااتالل از  کودکان طیف اتیساام    درآنجايي که  

  در  مالحظاااتيمتفاااوت اساات   رفتاری و منظر شناختي

و حتااي سااطوم سااني    و تعااداد آن  گیرینمونااه  روش

، به عبارت ديگر تنها با استفاده از  م تلف وجود داشت

و  ای  ت صصااي بااالیني و روابااط بااین رشااتهتجربااه  

تااوان بااه  ميثر بااا والاادين  یی ارتباط ماا رمهارت برقرا

هااای  چاارا کااه ويژگي  ،ي روی آورديهاااچنااین پژوهش

هااا  در پژوهشنیااز  والدين و طبقۀ اجتماااعي اقتصااادی  

گونااه کااه در    همااانو باالخره    کندايجاد محدوديت مي

پااردازش  مربوط بااه  های  پژوهشباال نیز ذکر شد اکثر  

با چالش ابزاری مناسااب و کنتاارل  شنیداری    گفتاری و

متغیرها روبه رو هستند که بتواننااد بااه بهتاارين شااكل  

های درگیر بااا  تعهد ت صصي خود را در قبال خانواده

 اين مشكل به انجام برسانند .

از  ابزاری اساسي باارای يااادگیری، دفاااع   گفتار

  رخود، روابط اجتماعي و مشارکت در جامعه اساات. د

اتیسم و هاار اخااتالل ديگااری کااه بااه اسااتفاده از    بح 

مسااتلزم آن اساات کااه عواماال و    گفتار محاادود اساات،

.  ای ماارتبط بااا اياان موضااوع بررسااي شااودهزمینااه

توجه به ارتباط بین گفتار اولیه و پیامدهای    با  نینچهم

اتیسم، فقاادان رشااد گفتااار از  بهتر در ش ص مبتال به  

اساات کااه    مهمااي  بساایار  هکننااد  م موضوع نگاارانيعال

رو    کودکااان خردسااال مبااتال بااه اتیساام بااا آن روبااه

يااک  در خصااوص مااداخالت درماااني    (.23)هسااتند

هااای  اکثاار روشکااه در آن  منتشر شااد    پژوهش جام 

تحريک شنیداری باارای مشااكالت پااردازش شاانیداری  

مورد بررسي قرار گرفاات، نتااايج  اتیسم    طیف  کودکان

هااای  دنبااال روشه  کند ما بايااد باا بیان مياين پژوهش  

کااه    از اياان  دو باياا باشاایم و اطالعااات جديااد آموزشي 

ه شده در واقعیت، مبتني باار شااواهد باشااد  يارا  مداخلۀ

تااوان نتیجااه گرفاات  اطمینان حاصل کنیم، بنااابراين مي

در حااال   تر پاسخ مت صصانتحقیقات يا به طور دقی 

 (.24)حاضر بر کارايي کم اين روش هاست

کمبود    های اين پژوهش،ترين محدوديتاز مهم

سااازی شااده در  مناااب  مربااوط بااه ارزيااابي متناسب

 کودکان مبتال به اتیسم، بود.

های جديااد در مااورد  گیری بینششكل  با توجه

شاانیداری در مباحاا     پااردازش  ثیر مشكالتأوسعت ت
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يااادگیری، عواطااف و ساابک زناادگي    اجتماااعي، زبااان،

شود پژوهشااي بااا  پیشنهاد مي،  کودکان مبتال به اتیسم

صورت  نیز    ذکر شده  پارامترهای  در نظر گرفتن ساير

 .بگیرد

 

   گیرینتیجه

پاااردازش  مشاااكالت    پژوهشااايهاااای  گزارش

که بااه نوبااۀ خااود باار  تیسم  ادر اختالل طیف  شنیداری 

کنااد  يیااد ميأگااذارد، تثیر ميأگفتاااری تاا هااای  توانايي

پااردازش    توانااايي،  های اياان مطالعااهيافتااهبااا  مطاااب   

شناسي مهم در ارتباط بااا توانااايي  شنیداری يک آسیب

اگاار چااه    ،اتیساام بااوداخااتالل طیااف  کالمااي کودکااان  

زمینااه مااورد نیاااز  اياان  در  قاباال تااوجهي    هایبررسي

ريزی و  امااا بااه منظااور هاادايت مداخلااه، برنامااه  ،است

  هااای شاانیداری و کالماايمهارت  سااازی رشاادبهینه

ارزشاامند خواهااد    يپژوهشچنین    ،کودکان آسیب ديده

  .بود
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Abstract: 
Background & aim: Autism Spectrum Disorder (ASD) is characterized by deficits in social 

communication and repetitive behaviors or restricted interests. The ability to communicate verbally 

is considered a positive prognostic indicator of outcomes for children with ASDs. One of the major 

problems in autism is the sensory processing deficit, and in particular the abnormalities of auditory 

processing. Therefore, the purpose of the present study was to determine and investigate the 

correlation between auditory processing ability and verbal output of children with autism spectrum 

disorder. 
 

Methods: The present analytical descriptive correlation study was conducted in 2018. The 

statistical population of the research was children with autism aged 4 to 7 years from speech 

therapy centers in Tehran, and 40 qualified volunteers were included in the study. To collect related 

data, the following standard tests were used: the childhood autism rating scale for screening and 

diagnosing children with autism from the age group of two years and older which had 15 items, and 

Fisher's auditory problems checklist with 25 items. The collected data were analyzed using the 

Poisson regression test. 
 

Results: The results of the present study indicated that there was a correlation between auditory 

processing ability and verbal output of children with autism spectrum disorder who participated in 

this study (p=0.46). Moreover, considering different levels of auditory processing, between auditory 

processing ability and output Verbal correlation was observed only at the level of high auditory 

processing ability (p=0.43). 
[ 
Conclusion: The results of this study showed that the ability of auditory processing 

was an important factor for development of verbal output in children with ASD. Early screening and 

intervention of auditory processing impairments in these children can facilitate the rehabilitation 

programs. 
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