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چکیده
مناسب  یادگیری  و  ارتباط،  دادن،  گوش  برای  گفتاری  ییام  شنیدن  توانایی  تنها  که  پی برده اند  آموزگاران  و  متخصصان 
است.  کودکان  در  شنوایی  پردازش  کاستی های  آموزشی  شنوایی شناسان  برای  حیطه ها  چالشی ترین  از  یکی  نیست.  کافی 
بالینی به رسمیت شناخته شده عبارت  گذشته در شنوایی شناسی  که در طول بیست سال  کودکان  کاستی پردازش شنوایی 
می کنند  کار  دانش آموزان  با  که  متخصصانی  است.  شنوایی  حس  ُبعد  مختص  که  اطالعات  پردازش  در  کاستی  از  است 
از  مربیان  و  اولیا  روبه رشد  وعالقه مندی  گاهی  آ هستند.  گاه  آ آن  آموزشی  اثرات  و  شنوایی  پردازش  مشکالت  از  به خوبی 

کودکان موجب تثبیت ارجاع  دانش آموزان به شنوایی شناسان آموزشی شده است.  کاستی های پردازش شنوایی 
کالس بزرگ درس با مجموعه ای از عوامل  کودک در مدرسه نام نویسی نکند و محیط یادگیری یک به یک خانه با   تا 

ً
عموما

کاستی های  با  کودکان  نمی شود.  آشکار  شنوایی  پردازش  کاستی  نشود  جایگزین  حواس  پرت کننده  شنیداری  و  دیداری 
کاستی پردازش شنوایی علی رغم  کم شنوایی دارند. دانش آموزان با  کنند انگار  پردازش شنوایی ممکن است به گونه ای رفتار 
می گیرند(  را  تحصیلی  پیشرفت  جلوی  )که  زبان  و  گفتار  یا  رفتار،  یادگیری،  به  مربوط  نگرانی های  برای   

ً
عموما بهنجار،  هوش 

ارجاع می شوند. 
اجتماعی  تعامالت  کم سن تر  گروه  از  خود  همبازی های  برگزیدن  و  همتایان  با  ارتباط  در  کامی  نا به دلیل  آنها  از  بسیاری   
که، این اختالل ممکن  کنند. با توجه به این  کودکان ترجیح می دهند تنها بازی  گزارش اغلب والدین این  نامناسبی دارند. به 
مدرسه  در  ضعیف  عملکرد  به  نتیجه  در  و  بگذارد  اثر  سوادآموزی  و  زبان  بر  به ویژه  و  شده  یادگیری  مشکالت  موجب  است 
شنوایی  پردازش  کاستی های  با  متخصصان  است  مهم  بنابراین،  است.  توجه  مورد  بسیار  مدرسه  سن  کودکان  در  بیانجامد 

کودکان. کاستی های پردازش شنوایی در  مرکزی آشنا باشند. این مقاله مروری دارد به 

کودکان کاستی پردازش شنوایی،  کلیدواژه ها: اختالل پردازش شنوایی، فرآیندهای شنیداری، 

* Email: Mahyarebrahimi@yahoo.com

نوع مقاله: مروری      ●      صفحات ۷۱ ـــ ۸۶
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مــه مــقــد

گوش دادن، رفـتاری پیچیده و مستلزم انواعی از مهارت های 
با  فـــردی  وقتی  اســت.  زبانی  و  شــنیــداری،  توجهــی،  شـــناختی، 
آستانه های شنوایی و هوش بهر بهنجار در فعالیت های گوش دادن 
مهارت های  ارزیابی  می شـود  روبرو  پیاپی ای  مشکالت  با  پیچیده 
شنوایی  پردازش  اختالل/کاستی  تشــخیص  و  شنیداری  پردازش 
گیرد. وظیفه متخصصان مدرسه  )APD(۱ باید مورد توجه قرار 
کـــم توانی هـــا۲ و نـــه  شامــل شنوایی شناسان آموزشی، شـــناسایی 
پیوستاری  در  آموزشی  کم توانی های  است.  آموزشی  اختالل های 
از شدت رخ می دهند، برخی نیازمند تطابق اندک و برخی نیازمند 
آموزشی  محیط  در  هستند.  ویژه  آموزش  خدمات  و  حمایت ها 
استفاده از اصطالح »کاستی« به جای »اختالل« موجب پرداختن 
به عبارت دیگر،   .)۱( از دانش آموزان می شود  بیشتری  گستره  به 
»مشکالت  از  دربرمی گیرد.  را  پیوستاری  شنوایی  پردازش  کاستی 

پردازش شنوایی« تا »اختالل پردازش شنوایی« )۲(.
بـر  و درمـانگـــران  پژوهــــشگران  اولیــــه  تمـــرکــــز  تاریخـی  نــظــر  از 
بـر اسـاس دیـدگاه  امـا  بـود،  پـردازش شـنوایی  جــــنبه های مرکـزی 
کمـک دسـتگاه محیطـی  پـردازش شـنوایی موفـق مسـتلزم  رایـج، 
و مرکـزی اسـت. بـه عبـارت دیگـر، پـردازش شـنوایی شـامل عوامل 
باالنـورد۳ )حسـی فـرازی۴( و پایین نـورد۵ )قشـری فرودی۶( اسـت. 
کاسـتی های ظریـف شـنوایی محیطـی )باالنـورد( را بـا  بـرای مثـال، 
کـه  کـرد در حالـی  آزمون هـای صـوت خالـص نمی تـوان شناسـایی 
در  و  )پایین نـورد( همبـود  کاسـتی های شـناختی  بـا  اسـت  ممکـن 
گـوش دادن اثـر می گذارنـد. عوامـل  بـر توانایـی  کـه  تعامـل باشـند 
از:  عبارتنـد  می گذارنـد  اثـر  شـنوایی  پـردازش  بـر  کـه  پایین نـوردی 
کاری، توانایـی شـناختی عمومـی، توانـش زبانـی،  توجـه، حافظـه 

اجرایـی.  کارکردهـای  و 
گـــرچــــه اصــــطالح اخـــتالل/کاســـتـــی پــــردازش شــــنوایــی در  ا
گفتـار و زبـان حفـظ شـده اسـت  شنوایی شناسـی و آسیب شناسـی 
کـه به جـای  گرفتـه  امـروزه حرکتـی به سـمت رونـد تشـخیصی شـکل 
گـوش دادن۷«  بـر »مشـکالت  اختالل/کاسـتی پـردازش شـنوایی 
پـردازش شـنوایی  ایـن اسـاس اختالل/کاسـتی  بـر  کیـد می کنـد.  تأ
کـه ریشـه در  گـوش دادن تعریـف می شـود  کلـی  کاسـتی  به صـورت 

عوامـل زیـادی دارد )شـکل ۱(  )۳(.

شـکل 1( عوامل دخیل در پردازش شـنوایی )گوش دادن( )۳(.

پردازش شنوایی

کـرده  رشـد  کامـاًل  محیطـی  شـنیداری  دسـتگاه  تولـد،  زمـان  در 
کـودکان خیلـی خردسـال هـم می تواننـد  کـه حتـی  اسـت به گونـه ای 
تفاوت هـای ظریـف بیـن واج هـا را تمیـز دهنـد امـا، در مـورد دسـتگاه 
گونـه نیسـت. در حقیقـت، بخش هایـی از ایـن  شـنوایی مرکـزی ایـن 
دسـتگاه در ۲0 سـالگی هـم در حـال رشـد اسـت. بایـد توجه داشـت 
رشـد دسـتگاه شـنیداری مرکزی از سـاقه مغز آغاز و به نواحی قشـری 
سـاقه  سـاختارهای  رشـــــد  دیگـر،  عبـارت  بـه  می کنـد.  پیـدا  ادامـه 
کـه  از دسـتگاه شـنوایی رخ می دهـد  از آن بخش هایـی  مغـز زودتـر 
فعالیت هـای  انـواع  دربـاره  لحظـه ای  هسـتند.  مغـز  قشـر  از  بخشـی 
بـه  گریسـتن، مکیـدن، و دفــع.  بیـــندیشید: خوابیـدن،  نـوزاد  یـک 
یـاد داشـته باشـید نـوزاد در تمـام ایـن فعالیت هـا )در حقیقـت بـرای 
کارکـرد سـاقه مغـز تکیـه می کنـد و بنابرایـن، رشـــد  بـر  زنـده مانـدن( 

زودهنـگام ایـن بخـش از دسـتگاه مرکـزی منطقـی اسـت )۴(. 
مــحرک هــای  دریافـــت  توانایـــی  بهــــنجار  شـــنوایی  دســـتگـــاه 
گـــفتار  یـا  شــــنیداری از ســـاده )صـــوت ها( تـا پیچیـده )مـــوسیقی 
فروکاسـته۸( را در محیط هـای آرام و نوفـه ای دارد )۵(. پـردازش 
گـوش دادن، ارتبـاط،  اطالعـات از راه ُبعـد حـس شـنوایی اسـاس 
و یادگیـری اسـت )۶(. پـردازش شـنوایی، شـنوایی ای اسـت فراتـر 

1. Auditory Processing Disorder/Deficit
2. Educational Disabilities
3. Bottom-up 
4. Ascending

5. Top-down 
6. Descending
7. Listening Difficulties
8. Degraded
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دریافـت،  توانایـی  یعنـی  صـدا  وجـود  کشـف  یـا  حـس  توانایـی  از 
کمتـر  تفسـیر و دسـت آخـر درک صـدا حتـی وقتـی صـدا در شـرایط 
اجـازه  شـنونده  بـه  شـنوایی  پـردازش  باشـد.  شـده  ارائـه  مطلـوب 
را  تـازه  صداهـای  کـرده،  بازشناسـی  را  آشـنا  صداهـای  می دهـد 
معنـادار  تداعـی  می شـناخته  آنچـه  و  شـنیده  آنچـه  بیـن  بیامـوزد، 
گوش دهـد، و بتواند  گـوش به زنـگ باشـد و انتخابـی،  کنـد،  ایجـاد 
کیفیـت  کـرده و بفهمـد. آشـنا بـودن و  چندیـن صـدا را آنـی پایـش 
صـدا نقـش مهمـی در اثربخشـی پـردازش شـنوایی بـازی می کنـد. 
بـدون   

ً
نسـبتا آرام  محیـط  در  به ویـژه  آشـنا  صداهـای  دریافـت 

تـالش صـورت می گیـرد. وقتـی سـیگنال ها نـا آشـــنا هسـتند، به طور 
اساسـی فروکاسـته شـده اند، یـا در نوفـه زمینـه یـا رقابتی ارائه شـوند 
ممکـن اسـت بـرای درک بـه منابـع پردازشـی و تـالش بیشـتری نیـاز 
باشـد )۷(. بنابرایـن، پـردازش شـنوایی یـک مهـارت نیسـت بلکـه 
دادن،  گـوش  فرآینـد  اسـاس  کـه  اسـت  مهارت هایـی  از  تلفیقـی 
ارتبـاط و یادگیـری هسـتند و یـک آزمـون شـنوایی سـاده نمی توانـد 
شـرایط  به ویـژه  پـردازش  یـا  دادن  گـوش  در  کـودک  دهـد  نشـان 

گـوش دادن بـا مشـکل روبـرو هسـت یـا خیـر )۶(.   نامناسـب 

پردازش شنوایی کاستی های 

یکـی از چالشـی ترین حیطه هـا بـرای شنوایی شناسـان آموزشـی 
کاسـتی   .)۱( اسـت  کـودکان  در  شـنوایی  پـردازش  کاسـتی های 
گذشـته در  کـه در طـول بیسـت سـال  کـودکان  پـردازش شـنوایی 
شنوایی شناسـی بالینـی بـه رسـمیت شـناخته شـده عبـارت اسـت 
کـه مختـص ُبعـد حـس شـنوایی  کاسـتی در پـردازش اطالعـات  از 
کار می کنند به خوبی  کـه با دانش آمـوزان  اسـت )۸(. متخصصانـی 
گاه هسـتند.  از مشـکالت پـردازش شـنوایی و اثـرات آموزشـی آن آ
کاسـتی های  از  مربیـان  و  اولیـا  روبه رشـد  وعالقه منـدی  گاهـی  آ
کـودکان موجـب تثبیـت ارجـاع  دانش آمـوزان به  پـردازش شـنوایی 
شنوایی شناسـان آموزشـی شـده اسـت )۱(. ضعف در مهارت های 
 موجـب مشـکالتی در پیشـرفت و موفقیت 

ً
پـردازش شـنوایی نوعـا

کـه در نمره هـای پاییـن یـا ناتوانـی در رسـیدن به  تحصیلـی می شـود 
انتظـارات یا هنجارهای مناسـب سـطح سـنی بازتـاب پیدا می کند. 
وقتـی ایـن مشـکالت پیشـرفت تحصیلـی در آغـاز تشـخیص داده 
پردازشـی  مهارت هـای  ضعـف  آمـوزگاران  و  والدیـن  می شـود 
بـا  کـودک  کـه  مشـکلی  می کننـد  گمـان  بلکـه  نمی شـوند  مشـکوک 
کـه برعهـده معلـم خصوصـی  آن روبـرو شـده اسـت چیـزی اسـت 

خصوصـی،  معلـم  تالش هـای  بهتریـن  علی رغـم  وقتـی  اسـت. 
کمک آموزشـی،  کتاب هـای  تجـاری،  نرم افزارهـای  از  اسـتفاده 
تمرین هـای فوق برنامـه در خانـه، و دیگـر تالش هـا مربیـان تعجـب 
کسـی  »چـه  یـا  اسـت؟«  آمـده  مـن  کـودک  سـر  بـر  »چـه  می کننـد 
کـودک  چـرا  و  اسـت  اشـتباه  چیـزی  چـه  بگویـد  مـن  بـه  می توانـد 
کـه  مـن بـرای یادگیـری جـان می کنـد؟« ایـن شنوایی شـناس اسـت 

پاسـخ دهـد )۶(.   می توانـد 
کاسـتی  کـه به طـور مناسـبی جایگزیـن اصطـالح  ایـن اصطـالح 
 

ً
لزومـا کـه  ایـن  بـدون  اسـت  شـده  مرکـزی  شـنوایی  پـردازش 
کالبدشـناختی نسـبت دهـد بـر تعامـل  مشـکالت را بـه یـک مـکان 
می کنـد.  کیـد  تأ محیطـی  و  مرکـزی  دسـتگاه  دو  هـر  در  اختـالل 
کـودکان بـا شـنوایی بهنجـار  کـه در  کاسـتی های پـردازش شـنوایی 
دادن  گــوش  مـــهارت های  و  توجـه،  گــسـتـــره  کـاهـــش  مـــوجب 
نیـز همبـود اسـت )9(  کم شـنوایی محیطـی  بـا  ضعیـف می شـود و 
آسـیب های  از  مجموعـه ای  بلکـه  نیسـت  دقیقـی  تعریـف  دارای 
تعریـف  دیگـر،  عبـارت  بـه   .)۸( دربـردارد  را  متفـاوت  کارکـردی 
کاسـتی های پـردازش شـنوایی وجـود  جامـع و پذیرفته شـده ای از 
کاسـتی  پـردازش شـنوایی بـه شـیوه های مختلفـی تعریـف  نـدارد و 
شـده اسـت. از جملـه برحسـب ویژگی هـا، خاسـتگاه، اثـر بـر زندگـی 
روزانـه، روش هـای ارزیابـی، و نشـانه ها ۱ )شـکل ۲(، یـا بـر اسـاس 
 ۲)ICF( بهداشـت  و  کم توانـی،  کارکـرد،  بین المللـی  دسـته بندی 

 .)۵(  )۳ )شـکل  جهانـی۳  بهداشـت  سـازمان 

.)۵( )۲00۱ ,BSA( کاسـتی های پردازش شـنوایی شـکل 2( تعریف 

1. BSA, 2011
2. International Classification of Functioning, Disability, and Health

3. WHO, 2002
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در  اشـکال  از  اســـت  عـــبارت  شــنـــوایی  پـــردازش  اخــــتالل   ■
مرکـزی  عصبـی  دسـتگاه  در  شـنوایی  اطالعـات  کـی  ادرا پـردازش 
کـه زیربنـای ایـن پـردازش اسـت و  و فعالیت هـای عصب زیسـتی 
به صـورت  و  برانگیختـه شـنیداری می شـود  پتانسـیل های  موجـب 
)از  مرکـزی  شـنیداری  فرآینـد  چنـد  یـا  یـک  در  ضعیـف  عملکـرد 
جملـه مکان یابـی۱ و سـو یابی۲، تمیـز شـنیداری، بازشناسـی الگـوی 
شـنیداری۳، پـردازش زمانـی۴، عملکـرد بـا محـرک صوتـی رقابتـی، 
و فروکاسـته( نشـان داده می شـود )جـدول ۱(. اختـالل پـردازش 
کاسـتی در پردازش عصبی محرك های شـنیداری اسـت  شـنوایی، 
کـه ناشـی از عوامـل شـناختی، زبانـی یـا وابسـته رده باالتر نیسـت اما 
ممکـن اسـت بـه مشـکالت رده باالتـر زبان، یادگیـری و ارتباط منجر 

شـود یـا بـا آنهـا مرتبـط باشـد۵ )۲, ۵(.

گــــروه  کاســـتی پردازش شــــنوایی بر اســــاس نــظــر  شــکــل3( تعریف 
کــانادایی نظارتی بیــــن ســازمـــانی شـــنوایی شناسی و آســیب شناسی 
گــــفتار و زبان )۲0۱۲( )۵(.

◄

جدول 1( فرآیندهای شـنیداری و توصیف آنها )۱0(.

توصیففرآیندهای شنیداری

مکان یابی و سـویابی صدا
کـه بـرای شناسـایی مـکان فضایـی منبـع صـدای بیرونـی بـه کار مـی رود، در  مکان یابـی اصطالحـی اسـت 
گوشـی شـنیده شـود. کـه سـویابی عبـارت اسـت از شناسـایی مـکان صـدا درون سـر وقتـی صـدا از راه  حالـی 

که دو صدا متفاوت هسـتند یا خیرتمیز صدا توانایـی تعییـن این 

توانایی بازشناسـی تغییر الگو در ُبعدهای صوتی همچون زیروبمی/بسـامد و دیرشبازشناسـی الگوی صدا

گوشیکپارچگی و جداسـازی دوگوشی کردن و جداسـازی اطالعات ارائه شـده به هر  توانایی یکپارچه 

پردازش زمانی
          ■ یکپارچگـی زمانـی

          ■ تفکیـک زمانـی۶
          ■ پوشـش زمانی
          ■ ترتیـب زمانـی۷

گفته می شـود. ک تغییرات زمانی رویدادهای صوتی  کل به ادرا در 
کوتاه ۸ کردن انرژی صوتی در طول زمان در صداهای  □ توانایی دسـتگاه شـنوایی برای یکپارچه 

کردن تغییرات سـریع دامنه صدا در طول زمان □ توانایی دسـتگاه شـنوایی برای دنبال 
که مقدم بر صداهای بلند هسـتند یا درپی آنها می آیند ک صداهای آهسـته تر  □ کاهش ادرا

□ توانایی بازشناسـی توالی دیرشـی الگوی صوتی

کامل سازی شنیداری
گفتـار  گفتـار در نوفـه،  کـردن سـیگنال های صوتـی جـا افتـاده یـا فروکاسـته همچـون  توانایـی بازسـازی و پـر 

گفتـار فشـرده  شـده فیلتـر شـده، و 

1. Localization 
2. Lateralization 
3. Recognition
4. Temporal Processing

5. ASHA, 2005, AAA, 2010
6. Temporal Resolution
7. Temporal ordering
8. Brief
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در  کـاســـــتی  از  اسـت  عـــبارت  شـــنوایــــی  پـردازش  اختـالل   ■
که مختص ُبعد حس شـنوایی اسـت. مشـکل  پـردازش اطالعـات 
اختـالل  شـود.  تشـدید  مبهـم  صوتـی  محیـط  در  اسـت  ممکـن 
گـوش دادن، درک  پـردازش شـنوایی ممکـن اسـت بـا مشـکل در 
گفتـار، رشـد زبـان، و یادگیـری مرتبـط باشـد. هرچند، در شـکل ناب 
متّصـور  شـنیداری  درونـداد  پـردازش  در  کاسـتی  به صـورت  خـود 

.)۱۱( می شـود 
ایـــــن تعــــاریف بـرای والدیـن و آموزگــــاران پیچــــیده هــــستند. 
بـرای اســـتفاده شـــنوایی شـــناسان  کارکــــردی تر  تعــــریف  بنابرایـن، 
کـه  آموزشـی می تـــواند ایــــن عــــبارت ســـاده و مــعمـــولی تر باشــــد 
گـوش  کـه مغـز بـا آنچـه  پـردازش شـنیداری عبـارت اسـت از »کاری 
می شـنود انجـام می دهـد« )۲( یـا »اسـتفاده و دسـتکاری سـیگنال 
کاسـتی  صوتـی به وسـیله دسـتگاه عصبـی مرکـزی«. بـر ایـن اسـاس 
کار، روی  کـه در  پـردازش شـنوایی خیلـی سـاده وقتـی رخ می دهـد 

آنچـه می شـنویم عیـب و ایـرادی پیـدا شـود )۱۲(.
مطـرح  تعاریـف  ایـــن  از  هـــیچ یک  در  کـه  مـــهمــــی  مــوضــــوع 
کـه  کـرد ایـن اسـت  نمی شـود، امـا به طـور ضمنـی بایـد آن را بیـان 
کاسـتی  در شـکل گیری و پردازش  اختالل پردازش شـنوایی بازتاب 
که به آسـیب هوشـی یا حساسـیت  سـیگنال های شـنیدپذیر اسـت 
کم شـنوایی  یـا  شـناختی  اختالل هـای  بـه  بنابرایـن،  و  شـنوایی 
کارکردی  محیطی نسـبت داده نمی شـود. بر این اسـاس، توصیف 
کاسـتی پـردازش شـنوایی به طـور سـاده مختـل شـدن توانایی هـای 
کـه علی رغـم حساسـیت شـنوایی محیطـی بهنجـار  شـنوایی اسـت 
کاهـش یادگیـری، درک، یـا هر دو اطالعات از راه شـنوایی  موجـب 
در  کشـمکش ها  باقی مانـدن  وجـود  بـا  اسـاس،  ایـن  بـر  می شـود. 
حیطـه پـردازش شـنوایی شـواهد به دسـت آمـده در طـول سـالیان 
بالینـی  اختـالل  یـک  شـنوایی  پـردازش  کاسـتی  می دهنـد  نشـان 

واقعـی اسـت )۱۳(.   
پـردازش شـنوایی در چهارچـوب محـل  به طـور سـنتی اختـالل 
کاسـتی ها  کـه در آن فـرض می شـده خاسـتگاه  ضایعـه دیـده شـده 
کارکـرد زیرواحدهـای تخصصـی دسـتگاه عصبـی شـنیداری  آسـیب 
اسـت  ایـن چهارچـوب سـودمند  گرچـه  ا اسـت.  بیشـتر(  یـا  )یکـی 
در بیشـــــتر مـوارِد اختـالل پـردازش شــــنوایی هیـچ محـل خاصـی 
عــصب پژوهـــــی  چهــارچــــوب  اســــاس  بـر  یافــــت.  نمی تـوان  را 
متعـارف  شـنوایِی  مسـیر  اســـمیت۱  و  کـراس  شنیداری-شـناختی 

کـز شـناختی، حسـی-حرکتی، و پـاداش مغـز بـه هـم متصـل  بـا مرا
 مـــوم سانی۲ درون این دسـتگاه پیامدهای سازگار 

ً
هسـتند و اساسا

بـا تجربـه در طـول زندگـی شـکل می گیرنـد.  کـه  و ناسـازگاری دارد 
و  تقویـت  را  شنیداری-شـناختی  کارکـرد  شـنیداری  غنی سـازی 
عبـارت  بـه   .)۱۴( می کنـد  تضعیـف  را  آن  شـنیداری  محرومیـت 
اطالعـات  پـردازش  در  شـنیداری  مرکـزی  عصبـی  دسـتگاه  دیگـر، 
کار نمی کنـد و یادگیـری شـنیداری بـا اثـرات محیطـی  شـنیداری تنهـا 

و شـناختی در طـول زندگـی شـکل می گیـرد )۱(.

ع شــیـو

پـردازش شـنوایی دشـوار اسـت )۲۶(  کاسـتی    مطالعـه شـیوع 
و  معیارهـا  بـه  شـنوایی  پـردازش  کاسـتی های  شـیوع  آمـار  چـون 
کاسـتی ها  تشـخیص  بـرای  اسـتفاده  مـورد  خـاص  روش هـای 
ک۳ شـیوع اختـالل پـردازش  وابسـته اسـت )۵(. میوزیـک و چرمـا
کـودکان سـن مدرسـه ۲ تـا ۷ درصـد و در پسـران دو  شـنوایی را در 
درصـد   ۳/۲ شـیوع  هنـد،  در   .)۲( کرده انـد  بـرآورد  دختـران  برابـر 
گـزارش شـده اسـت )۱۶(. جرگـر۴ و  )۱۵( و در زالندنـو ۶/۲ درصـد 
همــــکاران شـــــیــــوع آن را ۷ درصــــد )۱۷(، دیمــاجــــیو و جــــفنــــر۵ 
کرده انـد )۱۸(. در مطالعـه ای  کتـز۶ ۲0 درصـد بـرآورد  ۱۲ درصـد و 
شـنوایی،  پـردازش  اختـالل  بـه  مشـکوک  کـودکان  روی  ایـران  در 

گـزارش شـده اسـت )۱9(.  شـیوع 9/۸ درصـد 
یـا  تنهایـی  بـه  اسـت  ممکـن  شـنوایی  پـردازش  کاسـتی  گرچـه  ا
آسـیب  از جملـه  یادگیـری  و  )تحولـی(  اختـالالت رشـدی  بـا دیگـر 
طیـف  اختـالل  توجه/بیش فعالـی،  کاسـتی  اختـالل  زبـان۷،  ویـژه 
نارسـاخوانی همـراه  یـا  ویـژه۸،  یادگیـری  کم توانـی  درخودماندگـی، 
از  باالیـی  نسـبت   .)۲( نیسـت  اختالل هـا  ایـن  نتیجـه  امـا  باشـد 
کاسـتی پـردازش شـنوایی، مشـکالت زبـان و خوانـدن  کـودکان بـا 
کـودکان  کاسـتی پـردازش شـنوایی در  دارنـد )۱۶(. بـرآورد می شـود 
باشـد  درصـد   ۵0 تـا   ۳0 یادگیـری  اختـالل  بـا  تشخیص داده شـده 
کاسـتی پـردازش شـنوایی همپوشـانی باالیـی  )۱۵, ۲0(. همچنیـن 
کاسـتی  توجه/بیش فعالـی دارد )۲۱(. پژوهـش نشـان  بـا اختـالل 
شـنوایی،  پـردازش  کاسـتی  بـا  کـودکان  درصـد   ۸۴ اسـت  داده 
کاسـتی توجه/بیش فعالـی قطعـی یـا مشـکوك دارنـد )۸(.  اختـالل 
کاسـتی  به عـالوه، به دلیـل هم پوشـانی دسـتگاه های حسـی در مغـز، 

1. Kraus and Smith )2019(
2. Plasticity
3. Musiek and Chermak 
4. Jerger

5. DiMaggio & Geffner
6. Katz
7. Specific Language Impairement
8. Specific Learning Disability
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نیـز  بینایـی  پـردازش  اختـالل  بـا  اسـت  ممکـن  شـنوایی  پـردازش 
همبـود باشـد )۱۶(. در مـوارد چندابتالیی۱ )همبودی یک اختالل 
کامـل داده شـده و  یـا بیشـتر( تشـخیص بایـد به درسـتی و به طـور 
برنامـه درمانـی به وسـیله تیمـی از متخصصـان )تیـم چندرشـته ای( 

پیـاده شـود.

ســــݡی  سبب شنا

کـودکان ممکـن اسـت براثـر رویـد ادی شناخته شـده ماننـد ضربه 
گرچـه  ا شـوند  کتسـابی  ا شـنوایی  پـردازش  کاسـتی  دچـار  مغـزی۲ 
)تحولـی(  رشـدی  شـنوایی،  پـردازش  کاسـتی  مـوارد  بیشـتر  در 
تصـور  و  اسـت  ناشـناخته   

ً
عمومـا واقعـی اش  سبب شناسـی   و 

تأخیـر در  باشـد.  کارکـرد عصبـی  می شـود خاسـتگاه هایش آسـیب 
گـوش میانـی  رشـد شـنیداری مرتبـط بـا عواملـی همچـون التهـاب 
کـودکان   در 

ً
مزمـن بـا تأخیـر در رشـد شـنوایی دوگوشـی )کـه عمومـا

کـه نشـان از رابطـه  بـا ایـن تاریخچـه آمـده( نیـز دیـده شـده اسـت 
کم شـنوایی محیطـی و پـردازش شـنوایی دارد. بنابرایـن،  پیچیـده 
کم شـنوایی  درنتیجـه  اسـت  ممکـن  شـنوایی  پـردازش  کاسـتی 
گـوش مـــــیانی( رخ  گـذرا درنتیجـه التهـاب  مــــحیطی )کم شـنوایی 
را  آنچـه  تـازه  مـدارک  ثانویـه(.  شـنوایی  پـردازش  )کاسـتی  دهــــــد 
کـم برخـی  کـه دسـت  گمانه زنـی بـود مبنـی بـر ایـن  مدت هـا مـورد 
کرده انـد.  کاسـتی  پـردازش شـنوایی مبنـای ژنـی دارنـد ثابـت  انـواع 
کـه پـردازش اطالعـات شـنیداری  توجـه بـه ایـن نکتـه مهـم اسـت 
در دسـتگاه عصبـی مرکـزی شـنیداری، پیچیـده و مسـتلزم پـردازش 
موازی و پشـت سـرهم و نیز پردازشـی مشـترک با دیگر سـاختارها و 
کـه بـر پـردازش زبـان، توجـه،  دسـتگاه های مغـز اسـت )شـامل آنهـا 
کـم هسـتند )۱۳(. چـون حسـگرها و اتصـاالت  کنتـرل اجرایـی حا و 
عصبـی  دسـتگاه  مختلـف  سـطوح  در  متفاوتـی  وابـران  و  آوران 
مرکـزی شـنیداری پـردازش می شـوند نتیجـه ایـن ترکیـِب پـردازش 
کارآمـدی  یـا همپوشـان  مـوازی  و  و سلسـله مراتبی،  پشـت سـرهم 
و افزونگـی زیـاد اسـت )۲۲(. ایـن تعامـالت زیربنـای ایـن حقیقـت 
کارکردی  کژکاری۳، به مرزهای  که مغز خانه خانه نیسـت و  هسـتند 
مغـز توجهـی نـدارد و ممکـن اسـت فقـط آسـیب باالنـورد دسـتگاه 
گونـی و ناهمگنـی  گونا شـنیداری را بازتـاب ندهـد. بـر ایـن اسـاس، 
کاسـتی های  بـا  کـودکان  در  آسـیب  سـطوح  و  رفتـاری  تظاهـرات 

نیسـت )۱۳(.  تعجـب آور  پـردازش شـنوایی 

ویژگی های رفتاری کودکان با کاستی های پردازش شنوایی 

گـزارش  درپـی  کـه  بگیریـد  درنظـر  را  مدرسـه ای  سـن  کـودک 
کـه  گـوش دادن و شـنیدن هنگامـی  بـر اشـکال در  آمـوزگار مبنـی 
مراجعـه  بـه درمانگـر  والدینـش  بـا  دارد  رقابـت شـنیداری وجـود 
گذشـته احتمال داشـت شنوایی شـناِس ارزیابی کننده  می کند. در 
گزارش شـده باشـد  درپـی معمول تریـن توضیـح بـرای نگرانی هـای 
کم شـنوایی حلزونی مشـکوک شـود. به هر حال، پاسـخ های  و به 
گفتـار بـا سـرعت  کـودک بـه اطالعـات شـنیداری و پیگیـری  ایـن 
می کننـد  گـزارش  والدیـن  اسـت.  بی ثبـات  پیوسـته  نیـز  معمـول 
گرچـه  کـودک وجـود داشـته اند و ا ایـن رفتارهـا از پیش دبسـتانی 
کـودک  گـوش دادن و یادگیـری  اثـر معنـاداری روی  ایـن رفتارهـا 
ممکـن  شنوایی شـناس  می کننـد.  توصیـف  ظریـف  را  آنهـا  دارنـد 
بالقـوه  سبب شناسـی  و  توضیحـات  از  بزرگتـری  گسـتره  اسـت 
دهـد.  قـرار  مدنظـر  را  کمینـه۴  یـا  یکطرفـه  کم شـنوایی  همچـون 
موضوعـات  همچـون  غیرشنوایی شـناختی  عوامـل  از  گسـتره ای 
توجهـی، آسـیب شـناختی، و یـا اختـالل یادگیـری نیز ممکن اسـت 
گـر نگرانی هـای  گرفتـه شـوند. ایـن پرسـش پیـش می آیـد: ا در نظـر 
ارزیابـی  نتیجـه  و  بودنـد  دادن  گـوش  و  شـنیدن  مطرح شـده 
شنوایی سـنجی مرسـوم بـا تیـزی شـنوایی محیطـی و مهارت هـای 
شنوایی شـناس  کار  آیـا  دارد  مطابقـت  کلمـه  بازشناسـی  خـوب  
ایـن  بـه  می کننـد  اظهـار  شنوایی شناسـان  برخـی  اسـت؟  کامـل 
بهنجـار«  »شـنوایی  کـودک  دا ده انـد:  پاسـخ  دم دسـتی  پرسـش 
و  بهنجـار  شـنوایی نگاره  علی رغـم  هـرگاه  ایـن،  وجـود  بـا  دارد. 
توانایی هـای معمـول شـناختی و یادگیـری، مشـکالت شـنیداری 
نظـر داشـت.  بایـد در  را  پـردازش شـنوایی  کاسـتی  گـزارش شـود 
دادن  گـوش  و  شـناخت  بـه  جـاری  عالقـه  گذشـته،  برخـالف 
در  شـنوایی  پـردازش  کاسـتی  مـواردی  چنیـن  در  شـده  موجـب 

.)۱۳( باشـد  غالب تـر  جریـان  کـودکان 
کاسـتی های پـردازش شـنوایی  بـا  کودکـی  کـه  انـواع مشـکالتی 
کم شـنوایی محیطـی دارد چـون  تجربـه می کنـد مشـابهت هایی بـا 
که ممکن اسـت بر رشـد  آنهـا به منزلـه اختالل هایـی نامرئی هسـتند 
توانایی هـــای  و  تحصــــیلی،  پیشـرفت  گفتار-زبـان،  مـــهارت های 
پـردازش  کاسـتی  تظاهـرات  )هرچنـد،  بگذارنـد  اثـر  دادن  گـوش 
کم شـنوایی محیطی ظریف تر هم باشـد(.  شـنوایی ممکن اسـت از 
کـودکان  در  به تازگـی  کـه  پنهـان«  »کم شـنوایی  مفهـوم  واقـع،  در 

1. Co-morbidity
2. Concussion

3. Dysfunction
4. Minimal
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کاسـتی پـردازش شـنوایی رشـدی را همچـون  معرفـی شـده اسـت 
کم توانـی رشـدی چندوجـــهی توصیـف می کنـد )۱۳(. یـک 

کاسـتی های پـردازش شـنوایی در توجـه و یـادآوری  کـودکان بـا 
اطالعـات دچـار مشـکل هسـتند و به زمان بیشـتری بـرای پردازش 
اطـــالعــــات نیــــاز دارنـد. )9(. تـوجــــه و توانایـی تمــــرکز پایـــــدار بـر 
گفتـار بخـش ضـروری شـنوایی یعنـی  صداهـای پیچیـده همچـون 
مـورد  برتکالیـف  می تواننـد  اغلـب  کـودکان  اسـت.  دادن  گـوش 
)همچـون  دهنـد  انجـام  دارنـد  دوسـت  کـه  تکالیفـی  یـا  عالقـه 
بازی هـای رایانـه ای( تمرکـز پایـدار داشـته باشـند امـا تمرکـز مشـابهی 
فهـم  بـرای  شـنیداری  توجـه  چنیـن  ندارنـد.  درس  کالس  در 
کالمـی حیاتی اسـت و بنابرایـن، برخی باور  دسـتورات و اطالعـات 
کاسـتی پـردازش شـنوایی توجهـی۱ دارنـد  کـودکان  کـه ایـن  دارنـد 
کاسـتی توجه  کـه در آن   ۲) ADD( کاسـتی توجـه کـه بایـد بـا اختـالل 
مهمـی  بخـش  توجـه  بنابرایـن،  شـود.  داده  افتـراق  اسـت  اولیـه 
شـکل  را  شـنیداری  اطالعـات  شـنیدن  بـرای  کـودک  توانایـی  از 
شـنیدن  مشـکالت  موجـب  ضعیـف  توجـه  درنتیجـه،  می دهـد. 

 .)۲۳(  )۱ )شـکل  می شـود 
کـودک در مدرسـه نام نویسـی نکنـد   تـا 

ً
 بـر ایـن اسـاس، عمومـا

کالس بـزرگ درس  و محیـط یادگیـری یک به یـک پیشـین خانـه بـا 
بـا مجموعـه ای از عوامـل دیـداری و شـنیداری پرت کننـده حـواس 
پـردازش شـنوایی آشـکار نمی شـود )9(.  کاسـتی  جایگزیـن نشـود 
 برای نگرانی های 

ً
کاسـتی پردازش شـنوایی عمومـا دانش آمـوزان با 

گفتـار و زبـان )کـه مانـع از پیشـرفت  مربـوط بـه یادگیـری، رفتـار، یـا 
کـودکان علی رغـم  تحصیلـی می شـوند( ارجـاع می شـوند )۱(. ایـن 
گوش دادن ضعیـف، فراخنای  هـوش بهنجـار اغلـب مهارت هـای 
در  مشـکل  ضعیـف،  خوانـدن  درک  و  حافظـه   

ً
ظاهـرا کـم،  توجـه 

کـردن دارنـد )9(. برخـی از رفتارهـای  یادگیـری خوانـدن و هجـی 

اسـت.  آمـده   ۲ جـدول  در  شـنوایی  پـردازش  کاسـتی  بـا  کـودکان 
کم شـنوایی محیطی  کودکـی با  به یـاد داشـته باشـید ایـن رفتارهـا در 
مداخلـه  و  تقویت کننـده  کـودک  گـر  ا به ویـژه  می شـود  دیـده  نیـز 
کـردن و برنامه ریـزی  بـرای نیرومنـد  شـنیداری مؤثـر و زودهنگامـی 
کودکـی  مغـز  باشــــد.  نکـرده  دریافـت  شـنیداری  عصبـی  کـــز  مــرا
 

ً
مشـخصا باشـد  نکـرده  دریافـت  کامـــلی  و  واضـح  صــــداهای  کـه 
اطـــــالعات مـــــحــــدودی بـرای پـردازش خواهــــد داشـــــت )ورود 
را  به هم ریختـه  بـه مغـز، خـروج اطالعـات  به هم ریختـه   اطالعـات 
فـت 

ُ
ا اسـت  دشـوار  بینهایـت  بنابرایـن،  داشـت (.  خواهـد  درپـی 

کـه  کـرد  جـدا  شـنیداری  پـردازش  کاسـتی  از  را  محیطـی  شـنوایی 
دلیلـی اسـت بـر لـزوم تأییـد بهنجـار بـودن شـنوایی پیـش از ارزیابـی 

پـردازش شـنوایی )۲۴(.  کاسـتی 

1. Attentional APD 
2. Attention Deficit Disorder

3. Vocalization

گفتار )۲۳(. شـکل 3( رابطه بین توجه و توانایی درک 

کاسـتی های پردازش شـنوایی )۱, ۲۴(. کودکان با  جدول 2( رفتارهای 

گفتار مشـکل دارد.۱ ک  علی رغم شـنوایی  نگاره بهنجار در آزمون های ادرا

گوش نمی دهد(. ۲ گوش دادن بی توجه یا حواس پرت اسـت )به نظر می رسـد  در موقعیت های 

پی درپی درخواسـت  تکرار می کند )اغلب می گوید »هان« یا »چی«(.۳

در موقعیت های ارتباط شـفاهی پاسـخ های نامناسـب، تأخیری و بی ثباتی دارد.۴

در آواسـازی۳ دچار خطا می شود. ۵

گیج می شـود.۶ به نظر می رسـد وقتی چند نفر صحبت می کنند یا در نوفه زمینه 
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وقتی سـیگنال سـریع یا فروکاسـته اسـت، یا در نبود حمایت چندحسـی با مشـکل روبرو است.۷

در موقعیت های صوتی نامناسـب )بازآوا ۱( دچار مشـکل اسـت.۸

گوش دیگر مشـکالت بیشـتری دارد.9 گوش درمقایسـه با  گفتار در یک  به نظر می رسـد در درک 

کوتاه مدت ضعیفی دارد.۱0 حافظه شـنیداری 

مکان  یابی منبع  صدا برایش دشـوار اسـت.۱۱

توانایـی زبـان دریافتی و بیانی ضعیفی دارد.۱۲

مهارت های خواندن، نوشـتن، و امال ضعیفی دارد.۱۳

گفتاری ضعیف اسـت.۱۴ در تمیز صداهای 

در یادداشـت برداری با دشواری روبرو است.۱۵

یادگیری زبان های خارجی برایش دشـوار اسـت.۱۶

در پیگیری دسـتورعمل های شـنیداری پیچیده مشـکل پیدا می کند.۱۷

کودکسـتانی( برایش دشـوار است. ۱۸ آواز خواندن یا درک موسـیقی )ترانه های 

کنایه یا شـوخ طبعی( دچار مشـکل اسـت.۱9 در درک پیام های مبتنی بر لحن صدا )همچون 

بـا  کـودکان  در  کاسـتی   زیربنایـی  عوامـل  شناسـایی  هـدف  بـا 
گـوش دادن علی رغـم شـنوایی نگاره صـوت نـاب بهنجـار  مشـکالت 
پـردازش  سـرعت  حافظـه،  شـناخت،  توجـه،  نقـش  کـردن  روشـن  و 
پژوهـش  غیرگفتـاری،  و  گفتـاری  شـنوایی  پـردازش  حسـی-حرکتی، 
کاسـتی های پردازش شـنوایی  کودک با  تحلیل عاملی روی نتایج ۱۱0 
را  به عـالوه  شـنوایی۳«،  عمومـی  »پـردازش  عامـل   ،۲)susAPD(
کاری و توجـه اجرایـی۴«، و »سـرعت  دو عامـل شـناختی )»حافظـه 
پـردازش و توجـه هوشـیار«( نشـان داد. هــــمچنین، پژوهـــشگـــــران 
کــودکــــان  کردن شـرایط چندابتالیی۵  در ایــــن  کردند برای رد  گزارش 
کامـل  بـودن  ارزیابـی چـــندحـــرفــــه ای۶ اسـت چـون محـدود  بـه  نیـاز 

آسـیب بـه یـک موضـع در قلمـرو شـنوایی۷ نـادر بـود )۲۵(. 

پردازش شنوایی کاستی های  نیمرخ  

یکـی از روش هـای محبـوب تحلیـل نتایـج پـردازش شـنوایی از 
کاسـتی    اسـت. این الگوها به وسـیله بلیس۸ )۲00۳(؛  راه الگوهای 
کورپیتـا9 )۱99۲(؛ و ِمدوتسـکی۱0 )۲00۲( سـاخته  کتـز، اسـمیت، و 
پـردازش  اختـالل  بالینـی  راهنمـای  برطبـق  شـده اند.  پرداختـه  و 
کمـک بـه  ـرادو۱۱ )۲00۸(، ». . . هـدف از ایـن نیمرخ هـا 

ُ
کل شـنوایی 

تفسـیر پـردازش شـنوایی و ارزیابی هـای مرتبط اسـت تا رشـد برنامه 
کارکـردی دانش آمـوز  کاسـتی های  مدیریـت جامـع اختصاصـی )کـه 
را هـدف قـرار می دهـد( تسـهیل شـود« دانش آموزان ممکن اسـت 
ویژگی هـای بیـش از یـک نیمرخ را نشـان دهند یا تمام ویژگی هـــای 
 ۳ جـــــدول  نیمــــــرخ های  ندهنـد.  نشـان  را  مشـخصی  نیمــــرخ 
مـــــشخصه های ایـن الگـــوها را در شـش نیمـرخ یکپارچـه می کنـد: 
زمــــانی  پـردازش  شـنیداری،  یکپارچگـی  شـــــنیداری،  رمزگـذاری 
شـنیداری، سـازمان دهی، حافظـه شـنیداری، و توجـه شـنیداری. 
ارتباطـی مشاهده شـده،  و  نیمـرخ شـامل مشـکالت تحصیلـی  هـر 
آزمـون شـنیداری، و راهبردهـای مدیریتـی اسـت )۲(.  یافته هـای 
بـا ایـن الگوهـا   

ً
گرچـه نیمـرخ عملکـرد برخـی دانش آمـوزان دقیقـا ا

همخوانـی دارد بسـیاری نیـز همخوانـی ندارد. بنابراین، اسـتفاده از 
روش نیمـرخ در تفسـیر نتایـج آزمون هـا شنوایی شـناس را بـا چالـش 
بـرای تفسـیر، بررسـی  روبـرو می کنـد. رویکـرد ساده شـده جایگزیـن 
از  الگوهایـی  جسـتجوی  و  پردازشـی  حیطـه  هـر  در  آزمـون  نتایـج 
کـه در آن حیطـه ضعـف نشـان می دهنـد. ایـن نـوع  کاسـتی  اسـت 
پیـاده شـدن داده  اجـازه  کاسـتی  بـه مداخـالت مختـص  تحلیـل 
پیچیدگی هـای  می کنـد  کمـک  متخصصـان  دیگـر  و  والدیـن  بـه  و 

پـردازش شـنوایی مرکـزی را بهتـر متوجـه شـوند )۱(. 

1. Reverberant
2. Suspected APD
3.   General Auditory Processing
4.   Executive Attention
5.   Co-morbidity
6.   Multiprofessional

7.   Auditory Domain
8.   Beilis
9.   Katz, Smith, Kurpita
10. Medwetsky
11. Colorado
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کودکان کاستی های پردازش شنوایی 

79 سال بیـست و یکم، شـماره ۱ ـــ  پـیاپی ۱۶۱

۱فــروردیــن و اردیبهشت ۴ ۰ ۰

کاسـتی های پردازش شـنوایی )۲(. جدول 3( نیمرخ  

راهبردهای مدیریتیمشـکالت ارتباطی و تحصیلی

کـــافی  نا )تمــــیز(  تحــــــلــیــــل  و  تجــــــزیه    ■
گفتـار طیـف  در  صوتـی  ظریـف  تفاوت هـای 

گـــــنـجـــینه واژگان،  ■ کاســـــتی های زبـان در 
دسـتور زبـان، معناشناسـی

■ مشکل در امــال، ادغام صوتی، رمزگـــــردانی 
به ویـژه وقتـی  یـا درک خوانـدن،  خــــواندن، 
یـا  نوفـه وجـود دارد  مـاده ای جدیـد اسـت، 

سـرنخ های دیـداری محـدود هسـتند.

اسـت  مـمــکن  دادن  گـوش  مـــشکـــالت   ■
بدتـر  فـراوان،  شـنیداری  خسـتگی  شـامل 
دادن،  گـوش  عـادات  یـا  نگـرش  شـدن 
دسـتورها  کج فهمـی  یـا  اطالعـات،  کژشـنوی۱ 

باشـد.

کم شـنوایی بسـامد باال دارد،  ■ بـه نظر می رسـد 
اشــتباه می شـنود و صداهای مشـابه را جایگزین 

می کند.

■ در ریاضی بهتر از خواندن است.

کاهش نوفه زمینه  ■ تغییـر محیـط برای 
■ جای نشسـتن ترجیحی

■ تکرار یا دگرگویی تقویت سـیگنال هدف
■ اسـتفاده از سـرنخ های دیداری برای وضوح یا تکمیل هدف شـنیداری

روی  خـاص  آموزشـی  کار  یـا  زبـان  ثانویـه  کاسـتی های  بـرای  خـاص  زبان درمانـی  یـا  گفتـار   ■
باشـند ضعیـف  اسـت  ممکـن  کـه  مهارت هایـی 

■ رویکرد چندحسـی
و  هجـا  همچـون  زمانـی  )مشـخصه های  مشـخص  مشـخصه های  براسـاس  تمیـز  بهبـود   ■

طیفـی( مشـخصه های  و  قافیـه، 
کلمه، مقوله بندی، و برچسـب زدن باشـد ■ درمان ممکن اسـت شـامل بازی تداعی 

گنجینه واژگان ■ سـاخت 
سـرنخ های  از  اسـتفاده  آمـوزش  بـرای  طراحی شـده  شـنیداری  کامل سـازی  فعالیت هـای   ■

بافتـی
گفتار به نوشـتار که و همخوان و مهارت های  ■ آموزش تمیز وا

■ آمـوزش تحمل نوفه
■ گفتارخوانـی و لبخوانی

گوش دادن نقادانه ■ فعالیت هـای 
کمک افزارهای شنیداری ■ اسـتفاده از 

■ اسـتفاده از برنامه های تجاری

کژشـنوی: اشتباه شنیدن   *
گوش گوش دادن همزمان به اطالعات متفاوت ارائه شـده به دو  * دگرنیوشـی: 

یافته های آزمون پردازش شـنیداری

کامل سـازی شـنیداری کاسـتی در مهارت های  گفتار فروکاسـته مطابق با  ■  مشـکل دوطرفه در تکالیف 
کمتر و افزایش مشـکل در تکالیف دگرنیوشـی با بار زبانی بیشـتر ■  مهارت های دگرنیوشـی۲* سـالم برای تکالیف با بار زبانی 

■  کاسـتی در تکالیف ترکیب واجی
■  برچسـب زنی سـالم در آزمون های الگودهی  زمانی

کاسـتی: رمزگذاری شـنیداری نیمرخ 1( حوزه 

1. Mishearing 2. Dichotic
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کودکان کاستی های پردازش شنوایی 

۱فــروردیــن و اردیبهشت ۴ ۰ ۰

سال بیـست و یکم، شـماره ۱ ـــ  پـیاپی ۱۶۱ 80

راهبردهای مدیریتیمشـکالت ارتباطی و تحصیلی

کـه نیازمنـد درونداد یا  ■ مشـکل در تکالیفـی 
برونداد از چند ُبعد حسـی هسـتند.

■ مــــشکل در خـوانـــــدن، امـال، یـا نوشــــــــتن 
)پیوند ضعیف صــــدا، نمــــــاد و مهارت های 

بازشناسـی دیداری(
■ مشکل در زبان نمادین

)ثانویـه  همتایـان  بـا  ارتبـاط  در  مشـکل   ■
نسـبت به مهارت های نحوی، معناشـناختی 

ضعیـف( کاربردشـناختی  و 
■ مهارت های ضعیف موسیقی

گـوش دادن در نوفـه زمینـه یـا  ■ مشـکل در 
گوینـده بـه چندیـن 

کردن به هنگام وظایف کامل  ■ مشکل در 
چندمرحلـه ای  وظایـف  آغـاز  در  مشـکل   ■

طوالنـی 

■  آموزش سـاز موسـیقی یا آواز خواندن
کـه بـه فعالیت هـای چندحسـی تراخط میانـی۱ در یـک الگـوی  ■  رقصیـدن یـا فعالیـت ورزشـی 

کمـک می کند. خـاص 
■  برچسـب زبانی محرک های لمسـی

کلیـدی و اطالعات از پیام های پیچیده کشـیدن واژه هـای  ■  تمریـن در بیـرون 
بـه  دسترسـی  کـردن  بیشـینه  )بـرای  آهنگیـن  صـدای  بـا  بسیارسـرزنده  آمـوزگار  بـا  کالسـی    ■

گفتـار( نوایـی  مشـخصه های 
کالس  ■  اسـتفاده از نمایش و مثال در 

■  محیـط یادگیـری تجربی، به خوبی سازمان دهی شـده عملی
■  اسـتفاده از محیـط یادگیـری چنـد ُبعـد حسـی بـا هـر تجربـه حسـی متوالی ارائه شـده )هر ُبعد 

حسـی در یک زمان(
■  مـرور و  تکـراز فراوان تمرین

گوش دادن و نوفه محیط، فناوری FM ممکن اسـت سـودمند  ■  هنگام زیاد بودن تکالیف 
کمتـری تحمل پذیر  گوش دادن بیشـتر باشـد تـراز نوفه  باشـد )هرچـه درخواسـت بـرای تکلیـف 

است(

راهبردهای مدیریتیمشـکالت ارتباطی و تحصیلی

گفتار )منحنی ها یا الگوهای صوتی( ■ مشکل در اوج و فرود چندین سرنخ صوتی در جریان 
گفتـار  ■ مشـکل در اسـتفاده از مشـخصه های برجسـته سـیگنال هـدف بـرای رسـیدن بـه پیـام، 

ممکـن اسـت مبهم درک شـود.
گفتار )یعنی تقطیع و سرعت۳( ک و پیوند معنا به سرنخ های زمانی در  ■ مشکل در ادرا

■ مشکل در توالی عناصر مهم پیام

کالسی  کالسی شامــــــل مـــحیط  ■ تجــــــــربه 
تجــربی، به خوبـی  سازمان دهی شـده عملـی 

سـودمند است.
کـه از نمایـش و مثـال  ■ آمـوزگار سـرزنده ای 

اسـتفاده می کنـد. تدریسـش  در 

یافته های آزمون پردازش شـنیداری

گفتاری فروکاسـته )گفتار در نوفه( ■ عملکرد بسـنده در آزمون های 
رقابتـی، شناسـایی  رقابتـی، جمـالت  کلمـات  گـوش چـپ )اعـداد دگرنیـوش۲،  بـا سـرکوب  اغلـب  تکالیـف دگرنیوشـی،  عملکـرد ضعیـف در   ■

ترکیبـی( جمـالت 
■ عملکـرد ضعیـف در برچسـب زدن در تکالیـف الگودهـی زمانـی در مقایسـه بـا عملکـرد خـوب در تقلیـد پاسـخ در همـان تکلیـف )توالـی الگـوی 

زیروبمی(

کاسـتی: یکپارچگی شـنیداری نیمرخ 2( حوزه 

کاسـتی: پردازش زمانی شـنیداری نیمرخ 3( حوزه 

1. Cross-midline
2. Dichotic Digits  

3. Pacing
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کودکان کاستی های پردازش شنوایی 
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۱فــروردیــن و اردیبهشت ۴ ۰ ۰

راهبردهای مدیریتیمشـکالت ارتباطی و تحصیلی

راهـــــنما،  کـردن  دنبـال  نـوفــــه،  در  گـوش دادن  کـردن،  هــــجی  و  خـــواندن  در  زیانبـار  اثـر   ■
یادداشـت برداری، مهارت هـای توجـه شـنیداری، و سـرعت پـردازش، خوانندگانـی بـا صـدای 

یکنواخـت
کنایه یا استفاده از واژه هایی هم امال اما با معنای متفاوت ۱  ■ مشکل در فهم 

کاربردشناسـی غیرکالمـی همچـون  ■ مـــــشکل در بازشناسـی و اســـتــفاده از سـرنخ های زبانـی 
بیانـات چـــهــره ای، زبـان تـن، و ایماهـا

■ مهارت های مبتنی بر موسیقی ممکن است به مخاطره بیفتند.

کیـد روی  بـا تأ تکـرار پی درپـی اطالعـات   ■
کـــلیدی و اســـتفاده آسـان گیرانه از  واژه هـای 

سـرنخ های دیـداری مرتبـط
گفتار ■ اســتــفاده درمانی از آموزش نوای 

کلیدی  کشـیدن واژه های  ■ آموزش بیرون 
کـــــید بر  ■ بلـــــــنــــــد خـــــواندن پی درپـی بـا تأ

آهنـگ، تکیـه، و وزن

یافته های آزمون پردازش شـنیداری

گفتار کمک به بازشناسـی  گفتاری فروکاسـته )گفتار در نوفه( با اسـتفاده خوب از سـرنخ های دیداری برای  ■ عملکرد ضعیف در آزمون های 
کالمـی باشـند یـا پاسـخ های  ■ عملکـرد ضعیـف در تکالیـف الگودهـی زمانـی )توالـی الگـوی زیروبمـی و الگـوی دیـرش( خـواه پاسـخ ها برچسـب 

نمایشـی
■ عملکرد ضعیف در تکالیف دگرنیوشـی )دگرنیوشـی اعداد(

کاسـتی: پردازش زمانی شـنیداری )ادامه از صفحه قبل( نیمرخ 3( حوزه 

1. Heteronym 2. Articulation

راهبردهای مدیریتیمشـکالت ارتباطی و تحصیلی

بی نــظـــــــــــــم )مــــهارت های ضعیـف یادداشـت برداری و تکمیـل   ■
وظیفـه(

■ تکانشی
■ برنامه ریز ضعیف

کلمه شـامل مهارت های ضعیف  ■ مشـکل در زبان بیانی  و بازیابی 
نحــوی

گویـی۲، مهارت هـای  ■ مشـکل در طراحـی حرکـت )کاسـتی های فرا
درشـت و ظریـف حرکتـی(

■ توالی و  سامان دادن ضعیف همچون یادآوری وظایف
کنش روی اطالعات ورودی ■ مشکل در 

ممکـن اسـت درک خوانـدن خـــوبی را نشـــــان دهـد، امـا امـال و   ■
باشـد. ضعیـف  تکلیـف  چندعنصـری  سرشـت  به دلیـل  نوشـتن 

کردن ■ مشکل در آغاز 
■ مشکل در تکالیف با پایان باز

■ ممکن است در شنیدن در نوفه مشکل داشته باشد.

■ محیط بسـیار سازمان دهی شـده، منظم، مبتنی بر قاعده
■ آموزش و تمرین بر اسـاس قواعد برای سـازمان دهی

کمک های سازمان دهی بیرونی )فهرست ها،  ■ آموزش در استفاده از 
برنامه ریزها(

■ پرهیـز از موقعیت هـای نیازمنـد خودپایش رفتارهای یادگیری
■ راهبردهای فراشـناختی

کوچکتر ■ شکسـتن اطالعات به واحدهای 
مــــــهارت ها، یادداشـــــت برداری،  مـــــطالعه  بـرای  راهــــــــبـــردهایی   ■

آزمون گیـری
بازیابـی  کاسـتی های  و  بیانـی  زبـان  بـر  مــتمرکز  زبان درمانـی  گــــفتار،   ■

کلمـه
■ با دسـتورهای نوشـتاری، بهتر عمل می کند.

بـرای پرداختـن بـه طراحـی حرکتـی و مهارت هـای اجرایـی ممکـن   ■
باشـد. یـا فیزیک درمانـی  کار  نیازمنـد  اسـت 

■ بازی  الفبا

کاسـتی: سازمان دهی نیمرخ ۴( حوزه 
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راهبردهای مدیریتیمشـکالت ارتباطی و تحصیلی

که پیشتر ارائه شده و حفظ آنچه به تازگی شنیده است. ■ گرایش به فراموشی موادی 
کـردن و حفـظ محـاوره و دسـتورها، به ویـژه درحضـور محرک های رقابتی  ■ مشـکل در دنبـال 

و اطالعـات تازه
■ مشکالت درک خواندن

کلمات کردن به دلیل مشکالت در حفظ بازنمایی دیداری  ■ مشکالت احتمالی هجی 
■ در هر زمان اطالعات محدودی را می تواند نگهدارد.

■ به آسانی بیش ازاندازه تحریک می شود.
■ به صداهای بلند حساس است.

■ مشکالت دستخط ناشی از مشکالت طراحی حرکت
■ به آسانی حواسش پرت می شود.

کافی ■ مهارت های رمزگردانی 
گفتاری اغلب به هم  ریخته است. ■ زبان 

■ مهارت های زبان دریافتی ضعیف
■ مشکل در استنتاج

■ بهبـود ســــیگنال بـه نوفـــه )دســــتگاه FM یـا 
کالسـی( تقویت کننـده 

■ راهبردهایـی بـرای بهبـود حافظـه همچـون 
کالمـی، یادیارهـــا،  قـــــطعــــه بندی ۱، زنجـــــیره 

کـردن کالمـی ۲، دگرگویـی، خــالصه  تمریـن 
■ جای نشسـتن ترجیحی
■ پیش آموزش اطالعات

■ یادداشت بردار یا رونویسی یادداشت های 
آموزگار

یافته های آزمون پردازش شـنیداری

گفتار در نوفه ■ مشـکل در آزمون های 
کیفی پاسـخ های سـریع در آزمون ترکیب واجی ■ خطاهای 

کاسـتی: حافظه شـنیداری نیمرخ ۵( حوزه 

یافته های آزمون پردازش شـنیداری

■ رمزگردانـی واجی بهنجار
کم تک گوشـِی بهنجار گفتار با افزونگی  ■ آزمون های 

■ آزمون هـای زمانی بهنجار
گـزارش بیـش از دو عنصـر مهـم )اعـداد دگرنیـوش، آزمـون توالـی الگـوی زیروبمـی، آزمـون توالـی الگـوی دیـرش،  ■ کاسـتی در هـر تکلیـف نیازمنـد 

جمـالت رقابتـی(

کاسـتی: سـازمان دهی )ادامه از صفحه قبل( نیمرخ ۴( حوزه 

1. Chunking 2. Verbal Rehearsal )Reauditorization(
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■ مشکل در انتخاب توجه به )ناتوانی برای تعیین درست هدف(
■ قابلیت پرت شدن حواس )ناتوانی انتخاب توجه به هدف(

توجهـی  منابـع  تخصیـص  )ناتوانـی  دادن  گـوش  ضعیـف  مهارت هـای   ■
مؤثـر( به طـور 

■ مشـکل شـنیدن در نوفه زمینه )ناتوانی در جلوگیری از محرک های رقابتی 
هنـگام توجه به هدف(

■ مشکل در پیگیری دستورهای شفاهی
■ مشکل در حفظ توجه در طول زمان )فراخنای توجه محدود(

■ مشکل در توجه به هدفی متناوب

■ راهبردهای فراشـناختی، مهارت های توجهی

■ تماس چشمی

■ شناسـایی و بازداری حواس پرت کن های بیرونی و درونی

کـه اطالعـات شـنیداری مهم  کالمـی  ■ شناسـایی سـرنخ های 
کلیـدی( را سـرنخ دهی می کننـد )مثـاًل تکیـه، تکـرار، واژه هـای 

■ انتظـار بـرای جهت دهی پیش از آغاز

کـه شــــــنیده  ■ آغــــــاز وضـــــوح واژه هـای ناآشـنا یـا واژه هـــایی 
نمی شـوند.

یافته های آزمون پردازش شـنیداری

کاسـتی توجه-بیش فعالی به خوبی کنترل شـده ■ مشـکل در هر دو بخش آزمون عملکرد شـنیداری پیوسـته ۱ حتی با 
■ مشـکل در تکالیف دگرنیوشی

کاسـتی: توجه شـنیداری نیمرخ ۶( حوزه 

نتیجه گیری

کـه تنهـا توانایـی شـنیدن  متخصصـان و آمـوزگاران پی برده انـد 
کافی  گـوش دادن، ارتباط، و یادگیری مناسـب  گفتـاری بـرای  ییـام 
شنوایی شناسـان  بـرای  حیطه هـا  چالشـی ترین  از  یکـی  نیسـت. 
  .)۶( اسـت  کـودکان  در  شـنوایی  پـردازش  کاسـتی های  آموزشـی 
کشـف محـرک صوتـی پایـان نمی یابـد، بلکـه بـرای  شـنیدن تنهـا بـا 
نیـاز  شـنیداری  درونـداد  تفسـیر  و  بازشناسـی  ک،  ادرا رمزگردانـی، 
بـه چندیـن سـازوکار و فرآینـد شـناختی و عصب کاراندام شـناختی۲  
بسـیار  دسـتگاهی  شـنیداری  مرکـزی  عصبـی  دسـتگاه  اسـت. 
تمیـز  و  بازشناسـی  بـرای  بهینـه اش  کارکـرد  و  اسـت  پیچیـده 
پیام هـای  و  غیرکالمـی  صوتـی  محرک هـای  سـاده ترین  حتـی 
گفتـاری مهـم اسـت )۲۶(. پـردازش  بسـیارپیچیده همچـون زبـان 
مـــرکزی  عــصبی  دســـتگاه  اثربخــــشی  و  کارآیـی  )مرکـزی(  شـنوایی 
آنچـه  بیشـتر  اســـت )۲۷(.  شــــنـیـــداری  از اطالعـات  اسـتفاده  در 
گاه اسـت  گرفتـه می شــود ناخـودآ پـردازش مرکـزی شـنوایی درنظـر 
بـا  می دهـد.  رخ  باشـد  گاه  آ آن  از  شـنونده  کـه  آن  بـدون  یعنـی 
وجـود ایـن، حتـی سـاده ترین رخ داد شـنیداری تحـت تأثیـر بیشـتِر 

یادگیـری  و  توجـه  حافظـه،  همچـون  رده باالتـر  شـناختی  عوامـل 
قـرار دارد. آنچـه درنهایـت شـنونده تجربـه می کنـد بـه تعامـل بیـن 
گرچـه تحلیـل  عوامـل باالنـورد و پایین نـورد وابسـته اسـت. یعنـی، ا
عصبـی  دسـتگاه  پـردازش  و  کشـف  بـه  آغـاز  در  صوتـی  سـیگنال 
مرکـزی شـنوایی وابسـته اسـت عوامـل رده باالتـر شـناختی و رفتـاری 
بازشناسـی،  بـرای  شـنونده  نهایـی  توانایـی  بـر  زیـادی  به مقـدار 
 

ً
آنهـا واقعـا بنابرایـن، آنچـه  رمزگردانـی، و تفسـیر سـیگنال صوتـی و 

 .)۲۶( می گـذارد  اثـر  می کننـد  درک 
کاسـتی های پـردازش شـنوایی در متـون بـه شـیوه های مختلفـی 
کاسـتی پـردازش شـنوایی  کارکـردی،  تعریـف شـده اند )۵(. از نظـر 
کـرد: اختـالل در توانایـی فهـم واضـح  را می تـوان این گونـه تعریـف 
کرد.  کـه بتـوان آن را معنادار سـاخت و تفسـیر  گفتـاری طـوری  پیـام 
اسـت  شـنیداری  دسـتگاه  از  فراتـر  درجاتـی  تـا  تفسـیر  و  معنـاداری 
محتـوای  بـا  پیامـی  پـردازش  توانایـی  و  زبـان  فهـم  مسـتلزم  چـون 
گـــوش  زبانـــی اســــت. بنابرایـــــن، وقــــتی مـــحرک شـــنیــــداری وارد 
اسـت  مدرکـی  کـه  باشـد  تفسـیر  نیازمنـد  اسـت  ممکـن  می شـود 
کاسـتی پـردازش  کارکـرد چندحسـی. براسـاس تعریـف دیگـر  بـرای 
کـه ناشـی از  کـی مختـص ُبعـد حسـی اسـت  کـژکاری ادرا شـنوایی 

1. Auditory Continuous Performance Test 2. Neurophysiologic
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کاسـتی  کـودکان بـا  گـر چـه در  کم شــــنوایی محیطـی نیسـت )۱۸(. ا
محیطـی  شـنوایی  دسـتگاه  کارکـرد  و  سـاختار  شـنوایی،  پـردازش 
کننـد انـگار  بهنجـار اسـت )۲۸( آنهـا ممکـن اسـت به گونـه ای رفتـار 
کـژ کاری دسـتگاه  کم شــــنوایی دارنـــــد )۲۴(. درحــــقیقت، به دلیـل 
کـه  کـودکان نمی تواننـد اطالعاتـی را  عصبـی شـنوایی مرکـزی ایـن 
که موجب  کننـد  کـودکان پـردازش  می شـنوند به همـان شـیوه دیگـر 
صداهـای  به ویـژه  صداهـا  تفسـیر  و  بازشناسـی  در  مشـکالتی 
کـه بسـیاری از رفتارهـای  گفتـاری می شـود )۲۸(. بـا توجـه بـه ایـن 
نوفـه  در  مشـکل  همچـون  شـنوایی  پـردازش  کاســتــی  بـا  کـودکان 
کـه  کم شـنوایی محیطـی اسـت پرسشـی  کـودکان بـا  زمینـه مشـابه 
شـنوایی  پـردازش  مهارت هـای  ارزیابـی  می شـود  مطـرح   

ً
معمـوال

همان طـور  اسـت.  شناخته شـده  محیطـی  کم شـنوایی  بـا  کـودکان 
پـردازش  کاسـتی  پذیرفته شـده   

ً
عمومـا تعریـِف  شـد  گفتـه  کـه 

گـوش دادن علی رغـم وجـود  کاسـتی  در  شـنوایی عبـارت اسـت از 
سلسـله مراتب  ِاربـر۱  نظـر  مطابـق  بهنجـار.  محیطـی  شـنوایی  تیـزی 
یـا شـنیدپذیری۲ صـدا قـرار  کشـف  بـر پایـه  مهارت هـای شـنیداری 
مـورد  در  همچـون  شـود  روبـرو  مشـکل  بـا  شـنیدپذیری  گـر  ا دارد. 
)تمیـز،  باالتـر  سـطوح  تکالیـف  در  کـودک  محیطـی،  کم شـنوایی 
بنابرایـن،  نیـز مشـکل خواهـد داشـت.  و درک صـدا(  شناسـایی، 
کـودکان بـا افت های شـنوایی محیطـی، در پردازش  انتظـار مـی رود 
کم شـنوایی با مشـکل  اطالعات شـنیداری برحسـب فقط سرشـت 

باشـند )۱۳(. روبـرو 
کاســــتی هــــای پردازش شــــــنوایی با  کـــــودکــــــان،   در 

ً
عمـــــوما

اختالل هـای زبـان، یادگیـری و دیگـر اختالل هـای وابسـته همبود 
هسـتند. ایـن چندابتالیـی موجـب شـده برخـی پژوهشـگران بـه 
 همزمـان نمی تواننـد درسـت باشــند

ً
کـه لزومـا نتایـج زیـر برســـند 

کاســــتی پـردازش شــــنوایی اختاللـی شـنیداری نیسـت، بلکـه    )۱
بیشـتر احتمال دارد جزئی از اختالل شـناختی و/یا رشـدی باشـد، 
کاسـتی پـردازش شـنوایی سـود  کـه تشـخیص  و/یـا ۲( بـرای ایـن 
به مثابـه  بایـد  را  شـنوایی  پـردازش  کاسـتی  باشـد  داشـته  بالینـی 
کاســـــتی مــــختص ُبعـد حـس شــــنوایی دیــــد )۲9(. بـه لحـــــاظ 
کاسـتی های پـردازش شـنوایی مهارت هـای  کـودکان بـا  رفــــتاری 
دنـــــــبال  نمـــــایش می گذارنـد و در  بـه  را  گـوش دادن ضـــــعیفی 
هسـتند.  روبـرو  مشـکالتی  بـا  چندمرحلـه ای  دسـتورهای  کــردن 
کودکـی ممکـن اسـت به سـرعت دچـار آسـیب  خودانـگاره چنیـن 
گفتـه  کـه بارهـا و بارهـا بـه او  شـود چـون می بینـد علی رغـم ایـن 
هـــــمچنان  امـا  دارد  بهـــنجاری  شـنوایی  و  هــوش بهر  می شــــود 

کـودکان  عــــملکردی مــــانند همتایانـش نـدارد. بسـیاری از ایـــــن 
بـا همتایـان و برگزیـدن همبازی هـای  کامـی در ارتبـاط  به دلیـل نا
کـم سـن تر تعامـالت اجتماعـی نامناسـبی دارنـد. به  گـروه  خـود از 
کـودکان ترجیـح می دهنـد تنهـا بـازی  گـزارش اغلـب والدیـن ایـن 
که، این اختالل ممکن است موجب  کــنند )9(. با توجه به این 
اثـر  سـوادآموزی  و  زبـان  بـر  به ویـژه  و  شـده  یادگیـری  مشـکالت 
بگـذارد و در نتیجـه بـه عملکـرد ضعیـف در مدرسـه بیانجامـد در 
کـودکان سـن مدرسـه بسـیار مـورد توجـه اسـت )۳0(. بنابرایـن، 
شـنوایی  پـردازش  زیربنایـی  اصـول  بـا  متخصصـان  اسـت  مهـم 

کاسـتی های آن آشـنا باشـند )۳۱(. مرکـزی و 

1. Erber 2. Audibility
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