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 مقدمه
 

 یادگیری غیرکالمی کودکاناختالالت 

 پلی بین شکاف علم و عمل

نااتوانی  در حاال حاضار   . روانشناسی کودك به طور مداوم در حاال تکامال اسات   حیطه 

1کالمییادگیری غیر
 (NVLD) باه رسامیت شاناخته   راهنماای تشخیصای و آمااری     در 

 مرتبط باتعداد انتشارات . رو به رشد است ناتوانی ات در زمینه اینتحقیق اما، نشده است

 سالمورد از  8۵به  مورد 1۵از  1990تا  1981بین سالهای کالمی ناتوانی یادگیری غیر

. (۲008، ۲کلایکمن، فااین و بلدساو   -)سامرود . افزایش یافته است ۲010تا سال  ۲001

ز علال زیربناایی و   ا افازایش یافتاه اسات، داناش ماا      به این حاوزه  طور که عالقه همان

 . گسترش یافته استتشخیصی این اختالل نیز ی ها ویژگی

کالمی پیشرفت ناتوانی یادگیری غیر ال بهثر برای کودکان مبتموهای  أسفانه درمانمت

 بالینیهای  بر اساس تجربهمنتشر شده ای  مداخلههای  برنامهو بیشتر اند  نداشتهمشابهی 

جماع  ای  مجموعاه  قالاب  مهم است که این اطالعاات را در بنابراین . اند جمع آوری شده

مبانی تجربای  را به طور کامل ارزیابی کرده و ها  ن درمانایاثربخشی بتوان آوری کنیم تا 

داناش فعلای در ماورد ارزیاابی و      و معیارهای تشخیصای  این کتاب،. مناسبی ایجاد کرد

دهاد   مای  این کتاب اجازه ،چنینهم. کند می کالمی را بررسیادگیری غیرناتوانی یدرمان 

تجربای   ه صاورت بدهد  می اجازهمحققان مطلع شود و به  ممکنهای  از درمان درمانگر تا

یری مفهاوم نااتوانی یاادگ    درك بارای  ، این کتااب هعالوب. بسنجندرا ها  این درماناعتبار 

 پیشانهاد را جدیادی  هاای   راه ،فرعای هاای   شااخه زیار  عنوان یک اختالل با ب غیرکالمی

 .  کند می

وجود دارد کاه حال    غیرکالمی یادگیری ناتوانیدر مورد تشخیص ای  مسائل پیچیده

حال  مهام کاه    ی از مساائل پیشنهاد شده است، یکا  کتاب همانطور که در این. ندنشده ا

                                                           
1-Nonverbal learning disability 

۲-Semrud-Clikeman, Fine, & Bledsoe  
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 عملکرد بااال و ساندرم   با ، اوتیسمغیرکالمی یادگیری ناتوانی تفاوت بین، دانستن نشده

 . است 1آسپرگر

 و غیرکالمای  یاادگیری  نااتوانی بین  تفاوت میشیگانکار کنونی ما در دانشگاه ایالتی 

رفتااری و همچناین در زمیناه ریاضای باه طاور عماده        ی  زمیناه  در را آساپرگر  سندرم

دریاافتیم کاه   شده اسات،  انجام در مرکز ما که اخیرا ای  در مطالعه. شناسایی کرده است

 محاسبات در زمینهای  به طور قابل مالحظهغیرکالمی  یادگیری ناتوانی کودکان مبتال به

کودکان مبتال به ساندرم آساپرگر    فضایی در مقایسه با-دیداری دهیو در سازمان ریاضی

 مشاکالتی در زمیناه   آساپرگر  حاالی کاه کودکاان مباتال باه ساندرم      در . متفاوت بودند

باه  مشاکل  کالمای  ر کودکان با ناتوانی یادگیری غیرند، درفضایی دا-دیداریهای  مهارت

مصاحبه تشخیصی اوتیسام(  ) این، مصاحبه جامع تشخیصی عالوه بر. همان اندازه نیست

غیرکالمای   یادگیری نشان داد که کودکان مبتال به ناتوانیبا مراقبین اصلی این کودکان 

در مقابال  . در محدوده نرمال قرار دارناد  به جز ارتباطات اجتماعیمقیاس در تمام موارد 

ای  با رفتارهای کلیشاه  در ارتباط بل توجهیقا مشکالتکودکان مبتال به سندرم آسپرگر 

، ۲این، بلدسو، رومن و کاراو کلیکمن، ف-)سمرود. رنداجتماعی دا رفتار متقابل و همچنین

در عملکارد بااال(   اوتیسام باا                        ساپرگر )و احتمااال   آتمایز سندرم رسد  می به نظر. (۲010

 . و تشریفاتی استای  رفتارهای کلیشه زمینه وجود

 ونااتوانی یاادگیری غیرکالمای     باا  کودکاان  باین  شااخص هاای   تفاوت از دیگر یکی

کنادی   باه  غیرکالمای  یاادگیری  نااتوانی  باا  کودکاان  گرایشآسپرگر  سندرم با کودکان

واکوویاک،   کلیکمن،-است )سمرود ریاضیات تاخیر در یا کالمیاساسی در عملکرد هوش 

ها  ویژگی ایندر  پرگرسآ با کودکان اقلیتدر حالی که  ،(۲010ویلکینسون و کریستوفر، 

 بار کالمای صارفا   ناتوانی یاادگیری غیر  تشخیص رسد می نظر به بنابراین،. دارند اشتراك

 هوش کالمی باالتر از هاوش  فضایی و -)فاصله بین عملکرد دیداری ویژگی دو این اساس

با ساندرم آساپرگر باه     کودکان وشود  اشتباه تشخیص بهمنجر  است ممکن( عملکردی

کلایکمن و  -)سامرود . کالمای را دریافات کنناد   تشاخیص نااتوانی یاادگیری غیر    شتباها

 داده توضای   کتااب  ایان  در کاه  هماانطور  دقیق، تشخیص نتیجه، در. (۲010 همکاران،

                                                           
1-Asperger  

۲-Semrud-Clikeman, Fine, Bledsoe, Vroman, & Crow 



   11مقدمه   

 

 باا  یاا  کالمای نااتوانی یاادگیری غیر   باا  کودکاان  درمان و مناسببندی  طبقه برای شده،

 . است مهم بسیار سپرگرآ سندرم

 سندرم ،کالمیدگیری غیربا ناتوانی یا مبتال کودکان مورد در مااخیر  بررسی گسترده

 مغناطیسای  تشادید  تصاویربرداری  از ت عصبی باا اساتفاده  اختالالبا  کودکان و آسپرگر

آساپرگر   سندرم به مبتال کودکان که دهد می نشان اولیههای  یافته و( fMRI) 1کارکردی

در  یروانشاناخت  عصاب عالئم مشابهی از نظار   است ممکن کالمیو ناتوانی یادگیری غیر

شاناختی   پاییری  انعطاا   و فضاایی  -دیداری استدالل ،اجتماعی ادراك درص نقزمینه 

کاارکردی   مغناطیسای تشادید   از تصاویربرداری  ماا های  یافته حال، این با. داشته باشند

کودکاان باا    باا  مقایسه کالمی درناتوانی یادگیری غیر به مبتال کودکان که دهد می نشان

هاای   قسمت اجتماعی مسئله هنگام حل کردن یکآسپرگر سندرم  یا و اختالالت عصبی

ساندرم   باه  مبتال کودکان مقابل در. کنند می فعال را خود مغز پشتی مناطق ازبیشتری 

دهناد و   مای  نشاان  منااطق  این در ی راکمتریت فعال ،تشخیص بدونودکان ک و آسپرگر

نی نااتوا  باا  کودکاان ی را نسبت به بیشترفعالیت  راست نیمکره عادی در رشدبا  کودکان

 کاه  دهد می نشان طور اینها  یافته. دهند می نشان سپرگرآ سندرمیا  یادگیری غیرکالمی

 عانوا به مربوط مشکالت کهوجود داشته باشد  مغزهای  شبکه درهایی  تفاوت است ممکن

عصاب   -کامال ارتباطاات رفتااری   بناابراین باه منظاور درك    . ناد ک می حل را تشخیص

. اسات  ی مورد نیازبیشتر کالمی مطالعاتیادگیری غیر شناختی سندرم آسپرگر و ناتوانی

برای کمک به فرزنادان   را کتاب این والدین و مدرسه کارکنان از بسیاری که معتقدم من

 ایان  در بیشتر تحقیقات به ما        مطمئنا . خود برای ورود به بزرگسالی مفید خواهند دانست

 .  داریم نیاز درمان مداخله و ویژه در حوزهه و ب زمینه

غیرکالمای   یادگیری کودکان با ناتوانی برای شده انجام مقدماتیهای  فعالیت از برخی

-؛ جااولی، ویلکینسااون و ساامرود۲000، ۲)کورباات و گلیاادن همچااون نمااایش خااال 

 نتیجاه  کاه  کتاب، این. است الزم یبیشتر هایکار اما استمفید بوده ( ۲008، 3کلیکمن

 داناش  کنونی را در مورد وضعیت خوبی بسیاربررسی اجمالی  است، بالینی تجربهها  سال

                                                           
1. Functional magnetic resonance imaging 

۲-Corbett & Glidden 

3-Guli, Wilkinson, & Semrud-Clikeman 
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 مراقبان و متخصصان و مربیان کالمی برای والدین،کودکان با ناتوانی یادگیری غیر درباره

 .  دهد می ارائه

 در ی رامشاکالت  جمعیات  از درصاد  10 تاا  7 باین  کهاند  داده نشان اخیر برآوردهای

 گرفتاه  نظر در ناپخته اجتماعی نظر ازکه ممکن است  دهند می نشان اجتماعی تتعامال

 از پانجم  یاک  تقریباا  اپیادمیولوژیک،  مطالعاه  یاک  در. (۲007کلیکمن، -)سمرود دنشو

. (۲008، 1ر)النیاا  و الولا   دهناد  می نشان را خجالت و اضطراب تنهایی، عالئم جمعیت

 اخاتالل  همچناین  و کالمی یادگیری اختالالت به زیادی توجه اخیرهای  سال در اگرچه

در دانشگاه و  اجتماعی عملکرد به مربوط مشکالت، اما است شدهتوجه  نقص فعالی بیش

 اجتماعی انطبا  این، بر عالوه. است نشده پییرفته K-1۲یا برای ارائه خدمات اجتماعی 

)هااوکلی و   است همراه روانپزشکیمشکالت  همچنین و عروقی قلبی مشکالت با ضعیف

 . (۲003کاسیوپو، 

 و خوانادن طاور کاه    هماان  دارد وجود اوتیسم در حوزه زیادی عالقه حاضر حال در

 باا . شاود  مای  محسوب اجتماعی و به تبع آن سازگاری عملکرد هممهای  جنبهجزء  توجه

 تشخیص ،شوند می فراموش اغلب ناتوانی یادگیری غیرکالمی به مبتال کودکان حال، این

باا   مشابه ینیازهای کودکان این در حالی که ،کنند نمی ی دریافتتاخدم و شوند نمی داده

نااتوانی   ماورد  در باالینی  ثبت اطالعات و تحقیق که امیدوارممن . دارند اوتیسم کودکان

 تشاخیص  ایان  باا  بزرگسااالن  و کودکاان  گسترش یابد تاا  همچنانیادگیری غیرکالمی 

 .  دریافت کنند پییرفته شده اختالل یک عنوانالزم را تحت  خدماتبتوانند 

 در ناتوانی یادگیری غیرکالمای  در مغز -رفتار ابطهرتاثیر  درك برای بالینی مثال یک

 .  افتاد اتفا  جوان مرد یک ارزیابی فرایند

fMRI زمانی که این فرد جوان تکالیف مربوط به 
 اسکن ساختارهایداد،  می انجام را۲

MRI  دراسات   اجتمااعی  فهم مسئول کهای  او یعنی نیمکره راست نیمکرهنشان داد که 

 . کمتری داشت فعالیت دارای رشد بهنجاری بود، که برادرش fMRIاسکن  با مقایسه

                                                           
1- Luanaigh & Lawlor  

سازی تشدید مغناطیسی کارکردی مناطق مغزی که یکای از اناواع روشاهای تصاویر بارداری در ام ار ای       تصویر . ۲

 باشد . می



   13مقدمه   

 

 فقاط  ناه ": دادم پاسخ من و "است طبیعی غیر من مغز آیا" از من پرسید: جوان مرد

 طبیعای  غیار  چیازی  های  شاما   مغاز اساکن   در. اسات  شده سازماندهیبطور متفاوتی 

 ".نیست

 صاحبت  پسارم  باا که  ممنونم بسیار" :گفت و گرفت تماس من با مادرش بعد روز دو

 نیساتم، دکتار   طبیعای  غیار  میدانم کاه  من که گفت پدرش به و آمد خانه به اوکردید، 

 بارای ی را تصااویر  من و است شده سازماندهی متفاوتی طور به من مغز گفت فقط 1پگ

 کاه  دهاد  مای  نشان اطفال روانپزشک متخصص یک عنوان به من تجربه "دارم آن اثبات

 کماک  راجعم به بلکه نیستها  بررسی نتایج توضی  شاملفقط  درمانی ارزیابی یک ارائه

کادامیک از   و گایارد  مای  تااثیر  او زندگی بر نتایج چگونه که کند دركکندکه بتواند  می

 درك بارای  یطرحا  ارائه فعلی کتاب اهدا  از یکی. تواند باعث بهبود شود می مداخالت

 .  باشد مفید تواند می که است احتمالی مداخالت همچنین و ناتوانی یادگیری غیرکالمی

و همچناین   باالینی  دیادگاه  از اخاتالالت  ایان  درك بارای دسات   این ازهایی  کتاب

نااتوانی یاادگیری    تشاخیص  کاه  اسات  امیاد . اسات  نیااز  ماورد دسترسی به تحقیقاات  

 همچناین  و شاود  شاناخته باه رسامیت    توسط راهنمای تشخیصی و آمااری  غیرکالمی

 عقاب مانادن کودکاان و نوجواناان     باعث که اختالل یک عنوان بهآن را  مدرسه سیستم

 اخاتالل  ایان  درك، است شده بیانکتاب  در مقدمه که همانطور. شود، در نظر بگیرد می

ساازگاری فارد در بزرگساالی جنباه      در بلکاه  رشد، در تنها نه تواند می مبتال فرد توسط

 . درمانی داشته باشد

 

 کلیکمن-مارگارت سمرود: میشیگان، آمریکا
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 تقدیر و تشکر
 

 مطالعاه، ویارایش و   تشاان در دق خااطر ب 1۲یناف جودن دکتر و 11ریسب جیبر دکتر از مخواه می

 . بودند ارزشمندمالحظات ایشان . کنیم تشکر کتاب نوشتن فرآیند طول در کلی پشتیبانی

 
 

                                                           
1- Gibor Basri 

۲- Jodene Fine  


