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Objec ve A variety of evidence demonstrated altered perceptual func oning pa ern in the brain of chil-
dren with au sm. This can be related to or the cause of other diagnos c symptoms in au sm spectrum. 
In the present study, the visual- perceptual organiza on in au s c children is studied. These processes 
require central coherence and typical func onal connec vity among neural structure in the brain.
Materials and Methods 25 high func oning au s c boys and 25 neuro - typical boys were assessed in 
terms of visual perceptual processing. Visual s muli include fragmented (incomplete) and complete im-
ages of animate and inanimate objects which were presented in a monitor. The subject’s task included 
rapid and accurate naming of images that have been seen. Responses were compared in two groups by 
independent- T test. The effect of completeness and image type factors on samples’ visual processing 
were also analyzed by repeated measure analysis of variance. Sta s cal analysis was performed using 
spss so ware seventeenth edi on.
Results Interac on effect of completeness, image type and group on subjects’ visual processing was 
significant (p<0.05). Also au s c children have lower performance in naming incomplete images as well 
as recognizing inanimate objects (p=0.000); however, both groups were similar in recogni on of whole 
image of animate and inanimate objects (p=0.597). On the other hand, all the samples perform be er in 
detec on of complete images than fragmented images (p=0.000).
Conclusion Failure to recognize the fragmented images of objects, in par cular, inanimate, could be 
marker of impaired processes related to central coherence of visual informa on in the brain of au s c 
children. Detec on of these images in these children was significantly different from neuro- typical chil-
dren. This may be the indicator of impaired visual perceptual organiza on and an evidence for disrupted 
func onal connec vity among the brain area in children with au sm.
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براى از هم گسیختگى ارتباطات کارکردى در مغز اُتیستیکبراى از هم گسیختگى ارتباطات کارکردى در مغز اُتیستیک
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هدف شواهد گوناگونى، الگوى تغییریافته کارکردهاى ادراکى را در مغز افراد اُتیسم نشان داده اند، که خود مى تواند مرتبط با و یا علت دیگر  شواهد گوناگونى، الگوى تغییریافته کارکردهاى ادراکى را در مغز افراد اُتیسم نشان داده اند، که خود مى تواند مرتبط با و یا علت دیگر 
عالیم تشخیصى این اختالل باشد. در مطالعه حاضر سازماندهى ادراکى-دیدارى در کودکان اُتیسم مورد بررسى قرار گرفت. این پردازش ها عالیم تشخیصى این اختالل باشد. در مطالعه حاضر سازماندهى ادراکى-دیدارى در کودکان اُتیسم مورد بررسى قرار گرفت. این پردازش ها 

نیاز به انسجام ادراکى اطالعات و ارتباطات کارکردى بهنجار بین ساختار هاى نورونى مغز دارد. نیاز به انسجام ادراکى اطالعات و ارتباطات کارکردى بهنجار بین ساختار هاى نورونى مغز دارد. 
روش بررسى 2525 پسر اُتیسم با عملکرد باال و  پسر اُتیسم با عملکرد باال و 2525 پسر بهنجار رشدى، از نظر پردازش هاى ادراك دیدارى ارزیابى گردیدند. محرك هاى  پسر بهنجار رشدى، از نظر پردازش هاى ادراك دیدارى ارزیابى گردیدند. محرك هاى 
دیدارى شامل تصاویر گسسته (ناکامل) و کامل و از دو نوع تصاویر اشیاء جاندار و غیر جاندار بود که در صفحه نمایشگر ارائه مى گردید و دیدارى شامل تصاویر گسسته (ناکامل) و کامل و از دو نوع تصاویر اشیاء جاندار و غیر جاندار بود که در صفحه نمایشگر ارائه مى گردید و 
تکلیف آزمونى شامل نام گذارى سریع و دقیق تصاویر دیده شده بود. جهت مقایسه پاسخ ها در دو گروه از آزمون تکلیف آزمونى شامل نام گذارى سریع و دقیق تصاویر دیده شده بود. جهت مقایسه پاسخ ها در دو گروه از آزمون t مستقل و براى بررسى  مستقل و براى بررسى 
تاثیر عوامل درجه تکمیل (وضوح) و نوع تصویر بر پردازش هاى دیدارى نمونه ها از تحلیل واریانس با اندازه گیرى تکرارى استفاده شد. تاثیر عوامل درجه تکمیل (وضوح) و نوع تصویر بر پردازش هاى دیدارى نمونه ها از تحلیل واریانس با اندازه گیرى تکرارى استفاده شد. 

محاسبات آمارى با استفاده از نرم افزار محاسبات آمارى با استفاده از نرم افزار spss نسخه هفدهم انجام گرفت. نسخه هفدهم انجام گرفت.
یافته ها اثر تعاملى درجه تکمیل، نوع تصویر و گروه بر پردازش هاى دیدارى نمونه ها معنادار بود (0/5 اثر تعاملى درجه تکمیل، نوع تصویر و گروه بر پردازش هاى دیدارى نمونه ها معنادار بود (P<0/5). همچنین کودکان اُتیسم هم ). همچنین کودکان اُتیسم هم 
در نامیدن تصاویر ناکامل و هم بازشناسى اشیاء غیرجاندار عملکرد پایین ترى داشتند (در نامیدن تصاویر ناکامل و هم بازشناسى اشیاء غیرجاندار عملکرد پایین ترى داشتند (P=0/000000)، در حالى که هر دو گروه در بازشناسى )، در حالى که هر دو گروه در بازشناسى 
تصاویر کامل اشیاء جاندار و غیر جاندار یکسان بودند (تصاویر کامل اشیاء جاندار و غیر جاندار یکسان بودند (P=0/597597). از سویى کلیه نمونه هاى مطالعه در نام گذارى تصاویر کامل بهتر از ). از سویى کلیه نمونه هاى مطالعه در نام گذارى تصاویر کامل بهتر از 

 .( .(P=0/000000) گسسته عمل کردند) گسسته عمل کردند
نتیجه گیرى نقص در بازشناسى تصاویر گسسته اشیاء، به خصوص، غیرجاندار، مى تواند نشانگر اختالل در پردازش هاى مرتبط با انسجام  نقص در بازشناسى تصاویر گسسته اشیاء، به خصوص، غیرجاندار، مى تواند نشانگر اختالل در پردازش هاى مرتبط با انسجام 
مرکزى اطالعات دیدارى در مغز کودکان اُتیسم باشد. تشخیص این تصاویر در این کودکان به طور معنادار با کودکان بهنجار متفاوت بوده مرکزى اطالعات دیدارى در مغز کودکان اُتیسم باشد. تشخیص این تصاویر در این کودکان به طور معنادار با کودکان بهنجار متفاوت بوده 

که مى تواند نشانگر اختالل در سازمان ادراکِى دیدارى، و شاهدى براى از هم گسیختگى ارتباطات کارکردى بین نواحى مغز مى باشد.که مى تواند نشانگر اختالل در سازمان ادراکِى دیدارى، و شاهدى براى از هم گسیختگى ارتباطات کارکردى بین نواحى مغز مى باشد.
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مقدمهمقدمه
اُتیسم یکى از اختالالت شایع عصبى-رشدى است که در نگاه اُتیسم یکى از اختالالت شایع عصبى-رشدى است که در نگاه 
اولیه با مشکالت و ناهنجارى هاى عمده اى در حیطه هاى تعامالت اولیه با مشکالت و ناهنجارى هاى عمده اى در حیطه هاى تعامالت 
رفتارهاى  بروز  نیز  و  غیرکالمى  و  کالمى  ارتباطات  رفتارهاى اجتماعى،  بروز  نیز  و  غیرکالمى  و  کالمى  ارتباطات  اجتماعى، 
غیرانطباقى و تکرارى و عالیق محدود، همراه مى شود (غیرانطباقى و تکرارى و عالیق محدود، همراه مى شود (2، ، 1). ). 
گرچه نقص در حیطه عملکردى اجتماعى و ارتباطى بهترین گرچه نقص در حیطه عملکردى اجتماعى و ارتباطى بهترین 
ویژگى شناخته شده مبتالیان به اُتیسم است، اما امروزه شواهد ویژگى شناخته شده مبتالیان به اُتیسم است، اما امروزه شواهد 
بسیارى دال بر غیر معمول بودن پردازش هاى حسى و اختالالت بسیارى دال بر غیر معمول بودن پردازش هاى حسى و اختالالت 
ادراکى پایه در این کودکان وجود دارد که مى تواند به صورت ادراکى پایه در این کودکان وجود دارد که مى تواند به صورت 
همراه و یا احتماالً به عنوان عامل ایجادکننده مشکالت رفتارى همراه و یا احتماالً به عنوان عامل ایجادکننده مشکالت رفتارى 

در اختالالت طیف اُتیسم باشد (در اختالالت طیف اُتیسم باشد (4، ، 3). ). 
از جمله ویژگى هاى پردازشى در اُتیسم، شیوه شناختى متمرکز از جمله ویژگى هاى پردازشى در اُتیسم، شیوه شناختى متمرکز 
بر جزئیات و به طور موازى و همراه با آن نقص در پردازش هاى بر جزئیات و به طور موازى و همراه با آن نقص در پردازش هاى 
کل نگرشى است. چنین شیوه پردازشى و اختالالت همراه آن کل نگرشى است. چنین شیوه پردازشى و اختالالت همراه آن 
مى تواند به حیطه پردازش هاى دیدارى کشیده شود، به طورى مى تواند به حیطه پردازش هاى دیدارى کشیده شود، به طورى 
که کودك اُتیسم در یکپارچه کردن اطالعات دیدارى و استفاده که کودك اُتیسم در یکپارچه کردن اطالعات دیدارى و استفاده 
از آنها در غالبى منسجم و داراى مفهوم، دچار ناتوانى مى گردد از آنها در غالبى منسجم و داراى مفهوم، دچار ناتوانى مى گردد 
(5). در مطالعات اُتیسم تفاوت در حیطه پردازش هاى ادراکى و ). در مطالعات اُتیسم تفاوت در حیطه پردازش هاى ادراکى و 
دیدارى همواره از طریق تکالیف رایج دیدارى همچون آزمون دیدارى همواره از طریق تکالیف رایج دیدارى همچون آزمون 
اشکال جاسازى شده، طرح بالك ها، محرك هاى سلسله مراتبى و اشکال جاسازى شده، طرح بالك ها، محرك هاى سلسله مراتبى و 
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تکلیف جستجوى دیدارى مورد ارزیابى قرار گرفته است (تکلیف جستجوى دیدارى مورد ارزیابى قرار گرفته است (1010، ، 6). ). 
یافته مهم و مشترك در مطالعات ذکر شده، برترى پردازش هاى یافته مهم و مشترك در مطالعات ذکر شده، برترى پردازش هاى 
در  جزئیات)،  بر  (مبتنى  محرك  جزئیات  ادراك  در  افراد  در این  جزئیات)،  بر  (مبتنى  محرك  جزئیات  ادراك  در  افراد  این 

مقایسه با اطالعات زمینه اى (ساختار کلى) است (مقایسه با اطالعات زمینه اى (ساختار کلى) است (1111).).
از حیطه مطالعات مرتبط با برترى افراد اُتیسم در پردازش هاى از حیطه مطالعات مرتبط با برترى افراد اُتیسم در پردازش هاى 
جزءنگر، مى توان به مطالعه شاه و فریس (جزءنگر، مى توان به مطالعه شاه و فریس (19831983)، اشاره نمود. )، اشاره نمود. 
آن ها در پژوهش خود با استفاده از نسخه کودك آزمون اشکال آن ها در پژوهش خود با استفاده از نسخه کودك آزمون اشکال 
جاسازى شده، عملکرد کودکان مبتال به اُتیسم را با کودکان داراى جاسازى شده، عملکرد کودکان مبتال به اُتیسم را با کودکان داراى 
اختالالت یادگیرى و کودکان هنجار مقایسه نمودند. آنها دریافتند اختالالت یادگیرى و کودکان هنجار مقایسه نمودند. آنها دریافتند 
که کودکان مبتال به اُتیسم به طور چشمگیرى در عمل استخراج که کودکان مبتال به اُتیسم به طور چشمگیرى در عمل استخراج 
اشکال خواسته شده، از میان مجموع تکالیف، موفقتر بودند. حتى اشکال خواسته شده، از میان مجموع تکالیف، موفقتر بودند. حتى 
آنها از افراد هنجارى که داراى سن تقویمى برابر با آنها هستند آنها از افراد هنجارى که داراى سن تقویمى برابر با آنها هستند 

کمى بهتر عمل مى کنند (کمى بهتر عمل مى کنند (6).).
ادراك  از  را  آنها  جزئیات،  به  اُتیسم  ذاتى  سوگرایى  ادراك چنین  از  را  آنها  جزئیات،  به  اُتیسم  ذاتى  سوگرایى  چنین 
مضمون کلى باز مى دارد، در حالیکه مغز افراد هنجار گرایشى مضمون کلى باز مى دارد، در حالیکه مغز افراد هنجار گرایشى 
طبیعى به آمیختن جزئیات و تکه هاى اطالعات و گاهاً پر کردن طبیعى به آمیختن جزئیات و تکه هاى اطالعات و گاهاً پر کردن 
قسمت هاى نامشخص آن بر اساس تجارب قبلى در جهت رسیدن قسمت هاى نامشخص آن بر اساس تجارب قبلى در جهت رسیدن 

به ادراك گشتالتى پدیده ها دارد (به ادراك گشتالتى پدیده ها دارد (1212).).
ضعف در انسجام مرکزىضعف در انسجام مرکزى1، به عنوان یکى از تئورى هاى مطرح ، به عنوان یکى از تئورى هاى مطرح 
مطرح  اُتیستیک،  افراد  دیدارى  پردازش هاى  نحوه  توصیف  مطرح در  اُتیستیک،  افراد  دیدارى  پردازش هاى  نحوه  توصیف  در 
است. انسجام مرکزى یکى از مفاهیم کلیدى در مطالعات اُتیسم است. انسجام مرکزى یکى از مفاهیم کلیدى در مطالعات اُتیسم 
است و منظور از آن فرآیندى است که درآن تکه هاى گوناگون است و منظور از آن فرآیندى است که درآن تکه هاى گوناگون 
اطالعات با یکدیگر یکپارچه شده و در زمینه و محتوایى خاص اطالعات با یکدیگر یکپارچه شده و در زمینه و محتوایى خاص 
داراى معنا مى گردند. نقص در این فرآیند مى تواند منجر به توجه داراى معنا مى گردند. نقص در این فرآیند مى تواند منجر به توجه 
غیر طبیعى به جزئى از اطالعات و ترجیح دادن جزء نگرى بر غیر طبیعى به جزئى از اطالعات و ترجیح دادن جزء نگرى بر 

کلیات محیط گردد (کلیات محیط گردد (1515، ، 1313).).
جزءنگرانه  پردازش هاى  در  اُتیسم  افراد  بهتر  جزءنگرانه تفکر «عملکرد  پردازش هاى  در  اُتیسم  افراد  بهتر  تفکر «عملکرد 
دیدارى»، در تعدادى از مطالعات این حیطه به چالش کشیده دیدارى»، در تعدادى از مطالعات این حیطه به چالش کشیده 
شده و قطعیت این موضوع را با سؤال روبرو کرده است. وایت و شده و قطعیت این موضوع را با سؤال روبرو کرده است. وایت و 
همکاران (همکاران (20112011)، باانجام پژوهشى در گروه بزرگى از کودکان )، باانجام پژوهشى در گروه بزرگى از کودکان 
اُتیسم و همتایان بهنجار، نشان دادند که فقط یازده درصد از اُتیسم و همتایان بهنجار، نشان دادند که فقط یازده درصد از 
دیدارى  جزییات  درك  در  آنها  مطالعه  مورد  اُتیسم  دیدارى کودکان  جزییات  درك  در  آنها  مطالعه  مورد  اُتیسم  کودکان 
موفق تر از گروه هنجار هستند و در بقیه موارد عملکرد دو گروه موفق تر از گروه هنجار هستند و در بقیه موارد عملکرد دو گروه 
تفاوت معنادارى ندارد. آنها بیان نمودند جهت تأیید تئورى ضعف تفاوت معنادارى ندارد. آنها بیان نمودند جهت تأیید تئورى ضعف 
در یکپارچگى مرکزى و حل مسئله بین پردازش هاى موضعى و در یکپارچگى مرکزى و حل مسئله بین پردازش هاى موضعى و 
یکپارچه در افراد اُتیسم باید از تکالیف مناسب ترى استفاده کرد یکپارچه در افراد اُتیسم باید از تکالیف مناسب ترى استفاده کرد 

.(.(1616)
مطالعات  به  مى توان  دیدارى  پردازش  مطالعات  جمله  مطالعات از  به  مى توان  دیدارى  پردازش  مطالعات  جمله  از 
بازشناسى شىء بازشناسى شىء 2اشاره کرد. بازشناسى شىء یکى از فرایند هاى اشاره کرد. بازشناسى شىء یکى از فرایند هاى 
پایه و پیچیده درکى- شناختى است که طى آن سیستم دیدارى پایه و پیچیده درکى- شناختى است که طى آن سیستم دیدارى 

Weak central coherence (W.C.C)Weak central coherence (W.C.C)    .1
ObjectObject recogni onrecogni on    .2

به آسانى و اتوماتیک در محیط قادر به تشخیص اشیاء گوناگون، از به آسانى و اتوماتیک در محیط قادر به تشخیص اشیاء گوناگون، از 
منظر هاى مختلف و حّتى در حاالت مبهم و غیر واضح است. یکى منظر هاى مختلف و حّتى در حاالت مبهم و غیر واضح است. یکى 
از روش هاى موجود در این تحقیقات ادراك تصاویر گسسته اشیاء از روش هاى موجود در این تحقیقات ادراك تصاویر گسسته اشیاء 
دیدارى  فرآیندهاى  تحلیل  به  مى توان  مطالعات  این  در  دیدارى است.  فرآیندهاى  تحلیل  به  مى توان  مطالعات  این  در  است. 
دخیل در ادراك و توصیف کل نگرانه (گشتالتى) شىء با استفاده دخیل در ادراك و توصیف کل نگرانه (گشتالتى) شىء با استفاده 
از خصیصه هاى موضعى و محدود پرداخت. طى این پردازش هاى از خصیصه هاى موضعى و محدود پرداخت. طى این پردازش هاى 
پایه، مغز از مکانیسم هایى استفاده مى کند که در نهایت منجر به پایه، مغز از مکانیسم هایى استفاده مى کند که در نهایت منجر به 
بازشناسى کل شىء از طریق قطعه هاى موجود و ناکامل تصویر بازشناسى کل شىء از طریق قطعه هاى موجود و ناکامل تصویر 
آن شىء مى شود. چنین پردازش هایى موسوم به فرآیند تکمیل آن شىء مى شود. چنین پردازش هایى موسوم به فرآیند تکمیل 
دیدارىدیدارى3 هستند، که آگاهانه نیستند و به فرد اجازه مى دهد تا  هستند، که آگاهانه نیستند و به فرد اجازه مى دهد تا 
اشیاء ناکامل و یا پوشیده شده را به صورت کلى ادراك کند. طى اشیاء ناکامل و یا پوشیده شده را به صورت کلى ادراك کند. طى 
این مکانیسم مغز به طور اتوماتیک قادر به پر کردن اطالعات این مکانیسم مغز به طور اتوماتیک قادر به پر کردن اطالعات 
از دست رفته و و بازنمایى کامل آن براساس تکه هاى ناکامل از دست رفته و و بازنمایى کامل آن براساس تکه هاى ناکامل 
مى گردد، که از آن به بندش ادراکىمى گردد، که از آن به بندش ادراکى4 نیز نام مى برند ( نیز نام مى برند (1717، ، 5). ). 
عملکردى  تعامل  حاصل  دیدارى  بازشناسى  و  بازنمایى  عملکردى فرایند  تعامل  حاصل  دیدارى  بازشناسى  و  بازنمایى  فرایند 
بین پردازش هاى پایین به باال و باال به پایین قشر مغز است. در بین پردازش هاى پایین به باال و باال به پایین قشر مغز است. در 
سیستم عصبى هنجار این فرآیندهاى تکمیل دیدارى به نوعى سیستم عصبى هنجار این فرآیندهاى تکمیل دیدارى به نوعى 
نشان دهنده انسجام مرکزى در سیستم عصبى بوده و به واسطه نشان دهنده انسجام مرکزى در سیستم عصبى بوده و به واسطه 
هم آوایى و ارتباط عملکردىهم آوایى و ارتباط عملکردى5 بین نواحى اّولیه دیدارى و سطوح  بین نواحى اّولیه دیدارى و سطوح 
باالتر قشرى در خارج از کورتکس دیدارى میّسر مى گردد (باالتر قشرى در خارج از کورتکس دیدارى میّسر مى گردد (1818). ). 
نتایج برخى از مطالعات با استفاده از تصویربردارى مغزى بیان نتایج برخى از مطالعات با استفاده از تصویربردارى مغزى بیان 
مى کند که ضعف در انسجام مرکزى در اُتیسم به علت نقص در مى کند که ضعف در انسجام مرکزى در اُتیسم به علت نقص در 

یکپارچگى عملکردى و ساختارى بین شبکه مغزى است (یکپارچگى عملکردى و ساختارى بین شبکه مغزى است (1919).).
الگوى  تغییر  چنین  نیز  الکتروفیزیولوژیک  شواهد  الگوى برخى  تغییر  چنین  نیز  الکتروفیزیولوژیک  شواهد  برخى 
و  نیومان  مطالعه  نتایج  مى دهد.  نشان  اُتیسم  در  را  و پردازشى  نیومان  مطالعه  نتایج  مى دهد.  نشان  اُتیسم  در  را  پردازشى 
طى  مغز،  از  مغناطیسى  ثبت  از  استفاده  با  طى )  مغز،  از  مغناطیسى  ثبت  از  استفاده  با   (20112011) (همکاران  همکاران 
یک تکلیف دیدارى نشان داد، به هنگام پردازش هاى دیدارى در یک تکلیف دیدارى نشان داد، به هنگام پردازش هاى دیدارى در 
مغِز مبتالیان اُتیسم، اوج فعالیت مربوط به نواحى اولّیه و سطوح مغِز مبتالیان اُتیسم، اوج فعالیت مربوط به نواحى اولّیه و سطوح 
پایین قشرى است که مرتبط با پردازش هاى موضعى هستند، در پایین قشرى است که مرتبط با پردازش هاى موضعى هستند، در 
حالى که در افراد هنجار به سرعت این الگوى فعالیت به نواحى حالى که در افراد هنجار به سرعت این الگوى فعالیت به نواحى 
باالتر و ارتباطى کورتکس منتقل مى گردد، که مسئول فرایندهاى باالتر و ارتباطى کورتکس منتقل مى گردد، که مسئول فرایندهاى 
یکپارچه کننده دیدارى است (یکپارچه کننده دیدارى است (1515). گرچه وجود ناهنجارى در ). گرچه وجود ناهنجارى در 
پردازش هاى دیدارى مبتالیان اتیسم مستندات روان شناختى پردازش هاى دیدارى مبتالیان اتیسم مستندات روان شناختى 
و  محکم  دلیل  هیچ  حاضر  حال  در  اما  دارد،  همراه  به  و زیادى  محکم  دلیل  هیچ  حاضر  حال  در  اما  دارد،  همراه  به  زیادى 
مستدل عصب شناختى در مورد ماهیت ساختارى و عملکردى مستدل عصب شناختى در مورد ماهیت ساختارى و عملکردى 
پردازش هاى دیدارى این افراد ارائه نگردیده است. به نظر میرسد، پردازش هاى دیدارى این افراد ارائه نگردیده است. به نظر میرسد، 
با استفاده از تصاویر گسسته بتوان به پاسخ هایى در مورد نحوه با استفاده از تصاویر گسسته بتوان به پاسخ هایى در مورد نحوه 
عملکرد این افراد طى فرایند انسجام مرکزى و یکپارچگى ادراکى عملکرد این افراد طى فرایند انسجام مرکزى و یکپارچگى ادراکى 
بنیادین  و  عملکردى  اهمیت  به  باتوجه  یافت.  دست  بنیادین دیدارى  و  عملکردى  اهمیت  به  باتوجه  یافت.  دست  دیدارى 
سیستم هاى حسى-درکى به ویژه سیستم دیدارى و نقش آن سیستم هاى حسى-درکى به ویژه سیستم دیدارى و نقش آن 
در ایجاد رفتارهاى پیچیده تر ادراکى-شناختى طى پروسه رشد، در ایجاد رفتارهاى پیچیده تر ادراکى-شناختى طى پروسه رشد، 

VisualVisual comple oncomple on    .3
VisualVisual closureclosure    .4

Func onalFunc onal connec vityconnec vity    .5
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مطالعه حاضر با هدف بررسى سازماندهى ادراکى در پردازش هاى مطالعه حاضر با هدف بررسى سازماندهى ادراکى در پردازش هاى 
دیدارى کودکان اُتیسم با تاکید بر یکپارچگى ادراکى و ارتباطات دیدارى کودکان اُتیسم با تاکید بر یکپارچگى ادراکى و ارتباطات 
عملکردى مغز انجام گرفت. با توجه به آن که عدم تشخیص و عملکردى مغز انجام گرفت. با توجه به آن که عدم تشخیص و 
درمان نواقص احتمالى دیدارى در سال هاى اولیه رشِد کودك درمان نواقص احتمالى دیدارى در سال هاى اولیه رشِد کودك 
منجر به پیچیده تر شدن نقایص عملکردى در سال هاى بعدى منجر به پیچیده تر شدن نقایص عملکردى در سال هاى بعدى 
مى گردد، به نظر میرسد نتایج چنین مطالعاتى با افزایش آگاهى مى گردد، به نظر میرسد نتایج چنین مطالعاتى با افزایش آگاهى 
متخصصین بالینى، از جمله کاردرمانگران از پردازش هاى دیدارى متخصصین بالینى، از جمله کاردرمانگران از پردازش هاى دیدارى 
و  مناسب  درمانى  راهکارهاى  ارائه  به  قادر  را  آنها  اُتیسم،  و افراد  مناسب  درمانى  راهکارهاى  ارائه  به  قادر  را  آنها  اُتیسم،  افراد 
این  شناختى  توانبخشى  جهت  آموزشى  بسته هاى  این طراحى  شناختى  توانبخشى  جهت  آموزشى  بسته هاى  طراحى 
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روش بررسىروش بررسى
این مطالعه از نوع تحلیلى-مقایسه اى و بر روى این مطالعه از نوع تحلیلى-مقایسه اى و بر روى 2525 کودك  کودك 
دوازده  تا  هشت  هنجار  به  کودك  دوازده   تا  هشت  هنجار  به  کودك  و 2525  باال  عملکرد  با  و اُتیسم  باال  عملکرد  با  اُتیسم 
ساله انجام گرفت. این دو گروه از نظر هوش کلى، کالمى و سن ساله انجام گرفت. این دو گروه از نظر هوش کلى، کالمى و سن 
تقویمى یکسان بودند. از جمله معیارهاى ورود براى هر دو گروه، تقویمى یکسان بودند. از جمله معیارهاى ورود براى هر دو گروه، 
عدم وجود اختالالت نورولوژیک مزمن مانند تشنج، راست دست عدم وجود اختالالت نورولوژیک مزمن مانند تشنج، راست دست 
بودن و داشتن حدت بینایى سالم و یا اصالح شده بود. اضافه بودن و داشتن حدت بینایى سالم و یا اصالح شده بود. اضافه 
توسط  اُتیسم  تشخیص  اُتیسم،  نمونه هاى  براى  فوق  موارد  توسط بر  اُتیسم  تشخیص  اُتیسم،  نمونه هاى  براى  فوق  موارد  بر 
روانپزشک کودکان براساس  (روانپزشک کودکان براساس  (DSM-IV TR) سطح عملکردى ) سطح عملکردى 
باال بر اساس پرسشنامه مقیاس غربالگرى اُتیسمباال بر اساس پرسشنامه مقیاس غربالگرى اُتیسم6(ASSQ)، هوش )، هوش 
بهر کلى نرمال، هوش بهر کالمى باالتر از بهر کلى نرمال، هوش بهر کالمى باالتر از 8585 بر اساس مقیاس  بر اساس مقیاس 
هوش وکسلر کودکان و عدم ابتال به دیگر اختالالت روانپزشکى از هوش وکسلر کودکان و عدم ابتال به دیگر اختالالت روانپزشکى از 
جمله بیش فعالى و نقص توجه به صورت همبودى با اُتیسم تأیید جمله بیش فعالى و نقص توجه به صورت همبودى با اُتیسم تأیید 
گردید. همچنین معیارهاى خروج از مطالعه عدم تمایل والدین گردید. همچنین معیارهاى خروج از مطالعه عدم تمایل والدین 
جهت شرکت، عدم همکارى کودك در حین اجراى تست و نیز جهت شرکت، عدم همکارى کودك در حین اجراى تست و نیز 
مصرف دارو در روز تست بوده است. نمونه هاى اُتیسم از موسسه مصرف دارو در روز تست بوده است. نمونه هاى اُتیسم از موسسه 
توانبخشى ذهن زیبا و به صورت در دسترس انتخاب گردیدند، توانبخشى ذهن زیبا و به صورت در دسترس انتخاب گردیدند، 
همچنین انتخاب نمونه هاى به هنجار از سه مدرسه ابتدایى از همچنین انتخاب نمونه هاى به هنجار از سه مدرسه ابتدایى از 
مناطق مناطق 2، ، 3 و  و 5 تهران و به صورت نمونه گیرى تصادفى-طبقه اى  تهران و به صورت نمونه گیرى تصادفى-طبقه اى 
صورت گرفت. حجم نمونه با استفاده از فرمول مربوط به مطالعات صورت گرفت. حجم نمونه با استفاده از فرمول مربوط به مطالعات 
توصیفى- تحلیلى و انحراف استاندارد و میانگین به دست آمده توصیفى- تحلیلى و انحراف استاندارد و میانگین به دست آمده 
از دو گروه از دو گروه 8 نفره در یک مطالعه پایلوت که توسط محقق انجام  نفره در یک مطالعه پایلوت که توسط محقق انجام 

گرفت، تعیین گردید. گرفت، تعیین گردید. 

پس از تکمیل رضایت نامه کتبى توسط والدین کودکان، نمونه ها پس از تکمیل رضایت نامه کتبى توسط والدین کودکان، نمونه ها 
وارد مطالعه شدند. اندازه گیرى هوش در تمامى نمونه هاى مورد وارد مطالعه شدند. اندازه گیرى هوش در تمامى نمونه هاى مورد 
    (WISC-III)مطالعه، با استفاده از مقیاس هوش وکسلر کودکانمطالعه، با استفاده از مقیاس هوش وکسلر کودکان
نمونه ها،  بودن  دست  راست  تایید  جهت  همچنین  شد.  نمونه ها، انجام  بودن  دست  راست  تایید  جهت  همچنین  شد.  انجام 
پرسشنامه غلبه طرفى ادینبرگ توسط والدین و نیز جهت تایید پرسشنامه غلبه طرفى ادینبرگ توسط والدین و نیز جهت تایید 
اُتیسم با عملکرد باال در مورد همه کودکان اُتیسم پرسشنامه اُتیسم با عملکرد باال در مورد همه کودکان اُتیسم پرسشنامه 
ASSQ با هدف سنجش دامنه اُتیسم توسط محقق تکمیل گردید  با هدف سنجش دامنه اُتیسم توسط محقق تکمیل گردید 
این  اساس  بر  مطالعه  این  در  حاضر  کودکان  تمامى  نمرات  این و  اساس  بر  مطالعه  این  در  حاضر  کودکان  تمامى  نمرات  و 

Au sm Screening Scale Ques onnaire(ASSQ)Au sm Screening Scale Ques onnaire(ASSQ)    .6

پرسشنامه در دامنه پرسشنامه در دامنه 100100-5050 است. در این پژوهش جهت بررسى  است. در این پژوهش جهت بررسى 
نحوه پردازش دیدارى نمونه ها از ابزار ارزش گذارى محرك هاى نحوه پردازش دیدارى نمونه ها از ابزار ارزش گذارى محرك هاى 
دیدارى و در قالب یک تکلیف سایکوفیزیک استفاده گردید. این دیدارى و در قالب یک تکلیف سایکوفیزیک استفاده گردید. این 
ابزار به صورت یک برنامه نرم افزارى خود نوشته توسط برنامه ابزار به صورت یک برنامه نرم افزارى خود نوشته توسط برنامه 
نویس و در فضاى نویس و در فضاى Matlab بود،که تصاویر اشیاء را به صورت  بود،که تصاویر اشیاء را به صورت 
تصادفى در صفحه مانیتور یک کامپیوتر خانگى نمایش مى داد. تصادفى در صفحه مانیتور یک کامپیوتر خانگى نمایش مى داد. 
تکلیف آزمودنى ها شامل نام گذارى سریع و دقیق تصاویر دیده تکلیف آزمودنى ها شامل نام گذارى سریع و دقیق تصاویر دیده 
شده بود. پاسخ ها به صورت خودکار در بانک داده ها ضبط گردیده شده بود. پاسخ ها به صورت خودکار در بانک داده ها ضبط گردیده 
و بعد از اتمام آزمون به صورت برون خطىو بعد از اتمام آزمون به صورت برون خطى7 قابل تجزیه و تحلیل  قابل تجزیه و تحلیل 
آمارى بودند. محرك ها شامل مجموعه از تصاویر اشیاء مشتمل بر آمارى بودند. محرك ها شامل مجموعه از تصاویر اشیاء مشتمل بر 
جاندار و غیرجاندار بود که برگرفته از کتاب هاى مختلف کودکان جاندار و غیرجاندار بود که برگرفته از کتاب هاى مختلف کودکان 
اقتباس بوده و توسط یک برنامه نرم افزارى گرافیک (فیلترهاى اقتباس بوده و توسط یک برنامه نرم افزارى گرافیک (فیلترهاى 
موجود در فتوشاپ)، بافت و اجزاى اضافى تصویر برداشته شده و موجود در فتوشاپ)، بافت و اجزاى اضافى تصویر برداشته شده و 
به یک تصویر خطى (دو بعدى) و ساده تبدیل گردیده بود. سپس به یک تصویر خطى (دو بعدى) و ساده تبدیل گردیده بود. سپس 
تصاویر حاصله در یک مطالعه پایلوت به صورت تکلیف نامیدن، تصاویر حاصله در یک مطالعه پایلوت به صورت تکلیف نامیدن، 
به پنجاه کودك (به پنجاه کودك (3535 کودك بهنجار و  کودك بهنجار و 1515 کودك اُتیسم) ارائه  کودك اُتیسم) ارائه 
گردید، که نزدیک به صددرصد این کودکان قادر به بازشناسى و گردید، که نزدیک به صددرصد این کودکان قادر به بازشناسى و 
نام گذارى این تصاویر بودند و بدین ترتیب یک بانک تصویر جهت نام گذارى این تصاویر بودند و بدین ترتیب یک بانک تصویر جهت 
مطالعه اصلى فراهم گردید. همچنین روایى محتواى برنامه و روند مطالعه اصلى فراهم گردید. همچنین روایى محتواى برنامه و روند 
اجراء آن توسط سه متخصص برنامه نویسى و طراح آزمون هاى اجراء آن توسط سه متخصص برنامه نویسى و طراح آزمون هاى 
سایکوفیزیک تایید گردید. تعیین روایى محتوایى با استفاده از سایکوفیزیک تایید گردید. تعیین روایى محتوایى با استفاده از 
محاسبه  شاخص روایى محتوا (محاسبه  شاخص روایى محتوا (CVI) انجام گرفت و براى کلیه ) انجام گرفت و براى کلیه 
آیتم ها باالتر از آیتم ها باالتر از 8585 درصد بود. تصاویر موجود در بانک به دو  درصد بود. تصاویر موجود در بانک به دو 
صورت گسسته و کامل تبدیل گردیدند. تصاویر گسسته (ناکامل) صورت گسسته و کامل تبدیل گردیدند. تصاویر گسسته (ناکامل) 
شامل تعداد مساوى از تصویر جانداران و غیرجانداران بود که از شامل تعداد مساوى از تصویر جانداران و غیرجانداران بود که از 
طریق برداشتن و حذف پنجاه درصد از خطوط در نواحى مختلف طریق برداشتن و حذف پنجاه درصد از خطوط در نواحى مختلف 
تصویر اشیاء توسط یک برنامه نرم افزارى حاصل گردیده بود. تصویر اشیاء توسط یک برنامه نرم افزارى حاصل گردیده بود. 
براى انجام آزمون، کودك وارد اتاقى آرام و با نور مناسب مى شد، براى انجام آزمون، کودك وارد اتاقى آرام و با نور مناسب مى شد، 
سپس روى یک صندلى با قابلیت تنظیم ارتفاع و با فاصله پنجاه سپس روى یک صندلى با قابلیت تنظیم ارتفاع و با فاصله پنجاه 
سانتى مترى از مانیتور مى نشست. به آزمودنى ها آموزش داده سانتى مترى از مانیتور مى نشست. به آزمودنى ها آموزش داده 
مى شد که براى شروع آزمون باید با انگشت دست راست خود مى شد که براى شروع آزمون باید با انگشت دست راست خود 
کلید فاصلهکلید فاصله8 را که با نوار قرمز رنگ، بر روى صفحه کلید مشخص  را که با نوار قرمز رنگ، بر روى صفحه کلید مشخص 
شده بود فشار دهد، سپس تصویر ارائه شده بر روى مانتیور را نگاه شده بود فشار دهد، سپس تصویر ارائه شده بر روى مانتیور را نگاه 
کرده و بعد از دیدن تصویر تا آنجا که مى تواند سریع ولى درست کرده و بعد از دیدن تصویر تا آنجا که مى تواند سریع ولى درست 
نام آن تصاویر را بگوید. الزم به ذکر است که قبل از شروع آزمون نام آن تصاویر را بگوید. الزم به ذکر است که قبل از شروع آزمون 
اصلى، یک فاز تست حاوى شش تصویر گسسته که در تصاویر اصلى، یک فاز تست حاوى شش تصویر گسسته که در تصاویر 
آزمون اصلى نبودند، براى هر کودك اجرا مى گردید. هر تریال با آزمون اصلى نبودند، براى هر کودك اجرا مى گردید. هر تریال با 
فشار انگشت کودك بر روى کلید فاصله شروع مى شد، سپس فشار انگشت کودك بر روى کلید فاصله شروع مى شد، سپس 
یک دایره فیکساسیون قرمز رنگ (جهت تثبیت نگاه) در مرکز یک دایره فیکساسیون قرمز رنگ (جهت تثبیت نگاه) در مرکز 
مانیتور ارائه مى گردید. زمان ارائه این دایره مانیتور ارائه مى گردید. زمان ارائه این دایره 15001500 میلى ثانیه  میلى ثانیه 
بود که همزمان با آن یک صداى بود که همزمان با آن یک صداى Beep با مدت زمان  با مدت زمان 10001000 
میلى ثانیه و جهت افزایش و جلب توجه کودك به مانیتور، به میلى ثانیه و جهت افزایش و جلب توجه کودك به مانیتور، به 
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ویژه در مراجعین اُتیسم، پخش مى گردید و سپس بالفاصله به ویژه در مراجعین اُتیسم، پخش مى گردید و سپس بالفاصله به 
دنبال آن محرك هدف به مدت دنبال آن محرك هدف به مدت 250250 میلى ثانیه بر روى صفحه  میلى ثانیه بر روى صفحه 
مانیتور ارائه شده و بالفاصله یک دایره سبز رنگ بر روى مانیتور مانیتور ارائه شده و بالفاصله یک دایره سبز رنگ بر روى مانیتور 
نمایش داده مى شد که به منزله پایان یک تریال بود. آزمودنى نمایش داده مى شد که به منزله پایان یک تریال بود. آزمودنى 
پس از ارائه تصویر باید با سرعت و دقت آن را نامگذارى مى کرد پس از ارائه تصویر باید با سرعت و دقت آن را نامگذارى مى کرد 
و جهت شروع تریال بعدى دوباره کلید و جهت شروع تریال بعدى دوباره کلید Space را فشار مى داد.  را فشار مى داد. 
فاصله بین هر تریال نیز فاصله بین هر تریال نیز 10001000 میلى ثانیه در نظر گرفته شده  میلى ثانیه در نظر گرفته شده 
بود. پاسخ هاى آزمودنى ها در قالب یک فایل صوتى و مجزا براى بود. پاسخ هاى آزمودنى ها در قالب یک فایل صوتى و مجزا براى 
هر آزمودنى ذخیره مى گردید. آزمون در دو نوبت انجام شد، که هر آزمودنى ذخیره مى گردید. آزمون در دو نوبت انجام شد، که 
تصویرى  تصویرى   بلوك 3131  دو  قالب  در  گسسته  تصاویر  نوبت  یک  بلوك در  دو  قالب  در  گسسته  تصاویر  نوبت  یک  در 
و با ارائه تصادفى تصاویر انجام گرفت. در نوبت دوم و با ارائه تصادفى تصاویر انجام گرفت. در نوبت دوم 6262 تصویر  تصویر 
کامل و باز به صورت تصادفى براى هر آزمودنى ارائه گردید. این کامل و باز به صورت تصادفى براى هر آزمودنى ارائه گردید. این 
آزمون دو هفته بعد از آزمون نوبت اول، جهت جلوگیرى از اثر آزمون دو هفته بعد از آزمون نوبت اول، جهت جلوگیرى از اثر 
یادگیرى و سازگارى انجام گرفت. درستى پاسخ هاى آزمودنى ها یادگیرى و سازگارى انجام گرفت. درستى پاسخ هاى آزمودنى ها 
در این تکلیف، در حاالت مختلف تصویر، شامل ناکامل و کامل در این تکلیف، در حاالت مختلف تصویر، شامل ناکامل و کامل 
و همچنین جاندار و غیرجاندار به صورت جداگانه و نیز بین دو و همچنین جاندار و غیرجاندار به صورت جداگانه و نیز بین دو 
گروه اُتیسم و بهنجار با استفاده از آمارهگروه اُتیسم و بهنجار با استفاده از آمارهt با یکدیگر مقایسه گردید.  با یکدیگر مقایسه گردید. 
همچنین تاثیر عوامل درون گروهى درجه تکمیل تصویر (ناکامل همچنین تاثیر عوامل درون گروهى درجه تکمیل تصویر (ناکامل 
بین  عامل  نیز  و  جاندار)  غیر  و  تصویر (جاندار  نوع  و  کامل)  بین و  عامل  نیز  و  جاندار)  غیر  و  تصویر (جاندار  نوع  و  کامل)  و 
گروهى وضعیت عصبى-رشدى (اُتیسم و هنجار) بر پردازش هاى گروهى وضعیت عصبى-رشدى (اُتیسم و هنجار) بر پردازش هاى 
اندازه  با  واریانس  تحلیل  آزمون  از  استفاده  با  نمونه ها  اندازه دیدارى  با  واریانس  تحلیل  آزمون  از  استفاده  با  نمونه ها  دیدارى 
 SPSS و برنامه  و برنامه Repeated Measure ANOVA گیرى تکرارى گیرى تکرارى
نسخه نسخه 1717 بررسى گردید. الزم به ذکر است که با استفاده از آزمون  بررسى گردید. الزم به ذکر است که با استفاده از آزمون 
کولموگروف- اسمیرنوف (کولموگروف- اسمیرنوف (KS) مشخص گردید که توزیع داده ها ) مشخص گردید که توزیع داده ها 
در دو گروه  نرمال  است. سطح معنادارى در تمامى آزمون ها در دو گروه  نرمال  است. سطح معنادارى در تمامى آزمون ها 5٪ 

در نظر گرفته شده بود.در نظر گرفته شده بود.

یافته هایافته ها
اُتیسم  گروه  دو  شامل  پسر  کودك  پنجاه  حاضر  مطالعه  اُتیسم در  گروه  دو  شامل  پسر  کودك  پنجاه  حاضر  مطالعه  در 
با عملکرد باال و بهنجار از نظر عصبى-رشدى، جهت بررسى و با عملکرد باال و بهنجار از نظر عصبى-رشدى، جهت بررسى و 
مقایسه شیوه پردازش دیدارى شرکت داشتند. به منظور کنترل مقایسه شیوه پردازش دیدارى شرکت داشتند. به منظور کنترل 
تاثیر عوامل سن، هوش بهر کلى و هوش بهر کالمى بر پردازش هاى تاثیر عوامل سن، هوش بهر کلى و هوش بهر کالمى بر پردازش هاى 

دیدارى، نمونه ها از نظر این متغیرها همسان شدند. نتایج این دیدارى، نمونه ها از نظر این متغیرها همسان شدند. نتایج این 
 ( (P=0/664664) مطالعه نشان داد که دو گروه از نظر سن تقویمى) مطالعه نشان داد که دو گروه از نظر سن تقویمى
و هوش بهر کلى (و هوش بهر کلى (P=0/070070) و هوش بهر کالمى () و هوش بهر کالمى (P=0/095095) با ) با 
یکدیگر تفاوت معنا دارى نداشتند. براى بررسى معنادارى تفاوت یکدیگر تفاوت معنا دارى نداشتند. براى بررسى معنادارى تفاوت 
در هر یک از متغیرهاى فوق بین گروه هاى مطالعه، میانگین ها با در هر یک از متغیرهاى فوق بین گروه هاى مطالعه، میانگین ها با 

استفاده از آزمون استفاده از آزمون t مستقل با یکدیگر مقایسه گردیدند. مستقل با یکدیگر مقایسه گردیدند.
به منظور بررسى سازماندهى ادراکى و شیوه پردازش دیدارى به منظور بررسى سازماندهى ادراکى و شیوه پردازش دیدارى 
تصویر  تکمیل  درجه  عامل  دو  مطالعه،  مورد  نمونه هاى  تصویر در  تکمیل  درجه  عامل  دو  مطالعه،  مورد  نمونه هاى  در 
(وضوح تصویر) و نیز نوع تصویر) شامل تصاویرجانداران یا اشیاء (وضوح تصویر) و نیز نوع تصویر) شامل تصاویرجانداران یا اشیاء 
غیرجاندار (به عنوان عوامل درون گروهى و همچنین وضعیت غیرجاندار (به عنوان عوامل درون گروهى و همچنین وضعیت 
عصبى-رشدى کودك به عنوان عامل بین گروهى در نظر گرفته عصبى-رشدى کودك به عنوان عامل بین گروهى در نظر گرفته 
شده است. جهت بررسى تأثیر این فاکتورها بر فرایندهاى دیدارى شده است. جهت بررسى تأثیر این فاکتورها بر فرایندهاى دیدارى 
از آزمون از آزمون ANOVA با اندازه گیرى تکرارى استفاده شده است.  با اندازه گیرى تکرارى استفاده شده است. 
همان طور که در جدول همان طور که در جدول 2 مشاهده مى گردد اثر تعاملى درجه  مشاهده مى گردد اثر تعاملى درجه 
تکمیل تصویر و گروه بر پردازش هاى دیدارى تمام نمونه هاى تکمیل تصویر و گروه بر پردازش هاى دیدارى تمام نمونه هاى 
مورد مطالعه معنادار است (مورد مطالعه معنادار است (F=4/570570 ، ،P=0/040040) صرف نظر از ) صرف نظر از 
عامل گروه نیز، نتایج این مطالعه نشان داد که بین بازشناسى عامل گروه نیز، نتایج این مطالعه نشان داد که بین بازشناسى 
تصاویر کامل و گسسته تفاوت معنادارى وجود داشته و کلیه تصاویر کامل و گسسته تفاوت معنادارى وجود داشته و کلیه 
نمونه ها چه در گروه اُتیسم (نمونه ها چه در گروه اُتیسم (P=0/000000) و چه در گروه هنجار ) و چه در گروه هنجار 
(P=0/000000) در نامیدن تصاویر کامل، عملکرد بهترى داشتند. ) در نامیدن تصاویر کامل، عملکرد بهترى داشتند. 
این بدان معناست که کاهش درجه وضوح تصویر در غالب تصاویر این بدان معناست که کاهش درجه وضوح تصویر در غالب تصاویر 
ناکامل بر پردازش هاى دیدارى مرتبط با یکپارچگى ادراکى تاثیر ناکامل بر پردازش هاى دیدارى مرتبط با یکپارچگى ادراکى تاثیر 
گذاشته و منجر به کاهش پاسخ هاى درست نمونه ها به هنگام گذاشته و منجر به کاهش پاسخ هاى درست نمونه ها به هنگام 
بازشناسى اشیاء مى گردد (جدول بازشناسى اشیاء مى گردد (جدول 3). نتایج جدول ). نتایج جدول 3 همچنین  همچنین 
نشان مى دهد که عملکرد دو گروه در بازشناسى تصاویر کامل نشان مى دهد که عملکرد دو گروه در بازشناسى تصاویر کامل 
با یکدیگر تفاوت معنادارى ندارد (با یکدیگر تفاوت معنادارى ندارد (P=0/597597). نظر به این نتایج ). نظر به این نتایج 
و نیز معنادارى اثر تعاملى وضوح تصویر و گروه، مى توان دریافت و نیز معنادارى اثر تعاملى وضوح تصویر و گروه، مى توان دریافت 
که تاثیر تکمیل تصویر بر یکپارچگى ادراکى در دو گروه اُتیسم و که تاثیر تکمیل تصویر بر یکپارچگى ادراکى در دو گروه اُتیسم و 
بهنجار، یکسان نبوده و عملکرد دو گروه در پردازش هاى دیدارى بهنجار، یکسان نبوده و عملکرد دو گروه در پردازش هاى دیدارى 
مربوط به بازشناسى اشیا از طریق تصاویر ناکامل آنها با یکدیگر مربوط به بازشناسى اشیا از طریق تصاویر ناکامل آنها با یکدیگر 
تفاوت معنادارى دارد. این یافته ها نشان دهنده نقص عملکردى تفاوت معنادارى دارد. این یافته ها نشان دهنده نقص عملکردى 
کودکان اُتیسم در پردازش هاى مربوط به یکپارچگى ادراکى طى کودکان اُتیسم در پردازش هاى مربوط به یکپارچگى ادراکى طى 

جدول جدول 1. مشخصات دموگرافیک گروه هاى مورد مطالعه و مقایسه آن ها در دو گروه. مشخصات دموگرافیک گروه هاى مورد مطالعه و مقایسه آن ها در دو گروه.

سن (به ماه):سن (به ماه):تعداد (جنس)تعداد (جنس)گروهگروه
میانگین میانگین ± انحراف معیار انحراف معیار

هوش بهر کلى:هوش بهر کلى:
میانگین میانگین ± انحراف معیار انحراف معیار

هوش بهر کالمى:هوش بهر کالمى:
میانگین میانگین ± انحراف معیار انحراف معیار

5/52 5/52 ± 103/80 6/72103/80 6/72 ± 106/49 10/45106/49  10/45  ± 122/68 2525122/68 (پسر) (پسر)کودکان اُتیسم با عملکرد باالکودکان اُتیسم با عملکرد باال

5/59 5/59 ± 104/48 4/41104/48 4/41 ± 109/40 10/87109/40 10/87 ± 121/36 2525121/36 (پسر) (پسر)کودکان بهنجار عصبى-رشدىکودکان بهنجار عصبى-رشدى

مقایسه میانگینمقایسه میانگین
(p valuevalue و  و t آماره) آماره)

t=0/43=0/43
p=0/644=0/644

t=1/88=1/88
p=0/07=0/07

t=1/70=1/70
p=0/95=0/95
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بازشناسى تصاویر گسسته اشیاء است. بازشناسى تصاویر گسسته اشیاء است. 
نوع  تعاملى  اثر  که  مى دهد  نشان  نوع   تعاملى  اثر  که  مى دهد  نشان  جدول 2  نتایج  جدول همچنین  نتایج  همچنین 
تصویر و گروه نیز بر بازشناسى تصاویر توسط نمونه ها معنادار تصویر و گروه نیز بر بازشناسى تصاویر توسط نمونه ها معنادار 
است (است (F=3636/8787 ، ،P=0/000000). از این نتیجه درمى یابیم که تاثیر ). از این نتیجه درمى یابیم که تاثیر 
هنجار  و  اُتیسم  گروه  دو  دیدارى  پردازش هاى  بر  تصویر  هنجار نوع  و  اُتیسم  گروه  دو  دیدارى  پردازش هاى  بر  تصویر  نوع 
یکسان نیست. از سویى نتایج جدول یکسان نیست. از سویى نتایج جدول 4 نشان مى دهد که در گروه  نشان مى دهد که در گروه 
اُتیسم بین بازشناسى تصاویر جانداران و اشیاء غیر جاندار تفاوت اُتیسم بین بازشناسى تصاویر جانداران و اشیاء غیر جاندار تفاوت 
معنادارى وجود دارد (معنادارى وجود دارد (P=0/000000)؛ به این معنا که کودکان اُتیسم )؛ به این معنا که کودکان اُتیسم 
در نامیدن و تشخیص تصاویر جانداران بسیار بهتر عمل مى کنند. در نامیدن و تشخیص تصاویر جانداران بسیار بهتر عمل مى کنند. 
این در حالى است که در گروه بهنجار، بین بازشناسى این دو نوع این در حالى است که در گروه بهنجار، بین بازشناسى این دو نوع 

تصویر تفاوت معنادارى وجود ندارد (تصویر تفاوت معنادارى وجود ندارد (P=0/090090) (جدول ) (جدول 4).).

اثر  بودن  معنادار  دهنده  نشان  حاضر  مطالعه  اثر یافته هاى  بودن  معنادار  دهنده  نشان  حاضر  مطالعه  یافته هاى 
تعاملى درجه وضوح تصویر و نوع تصویر در نمونه ها نیز هست تعاملى درجه وضوح تصویر و نوع تصویر در نمونه ها نیز هست 
(F=190190/6868 ، ،P=0/000000). این بدان معناست که کاهش وضوح ). این بدان معناست که کاهش وضوح 
و  پردازش  بر  یکسانى  تاثیر  گسسته  تصاویر  غالب  در  و تصویر  پردازش  بر  یکسانى  تاثیر  گسسته  تصاویر  غالب  در  تصویر 
بازشناسى اشیاء غیرجاندار و جاندار نمى گذارد و عملکرد نمونه ها بازشناسى اشیاء غیرجاندار و جاندار نمى گذارد و عملکرد نمونه ها 
به هنگام نامیدن تصاویر گسسته اشیاء غیر جاندار در مقایسه به هنگام نامیدن تصاویر گسسته اشیاء غیر جاندار در مقایسه 
 post hoc با سایر حاالت تصویر افت بیشترى مى نماید. نتایج با سایر حاالت تصویر افت بیشترى مى نماید. نتایج
نشان مى دهد که میانگین پاسخ هاى صحیح نمونه ها به هنگام نشان مى دهد که میانگین پاسخ هاى صحیح نمونه ها به هنگام 
بازشناسى و نامیدن تصاویر گسسته اشیاء غیر جاندار نسبت به بازشناسى و نامیدن تصاویر گسسته اشیاء غیر جاندار نسبت به 
تصاویر گسسته جانداران (تصاویر گسسته جانداران (P=0/003003) و نیز نسبت به تصاویر کامل ) و نیز نسبت به تصاویر کامل 
از هر دو نوع جاندار و غیر جاندار (از هر دو نوع جاندار و غیر جاندار (P=0/000000) به طور معنى دارى ) به طور معنى دارى 
پایین تر است. از این نتایج مى توان دریافت که بازشناسى تصاویر پایین تر است. از این نتایج مى توان دریافت که بازشناسى تصاویر 

جدول جدول 2. . نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیرى تکرارى پاسخ هاى صحیح نمونه ها حین بازشناسى تصاویر کامل و گسسته اشیاء جاندار و غیرجاندار.نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیرى تکرارى پاسخ هاى صحیح نمونه ها حین بازشناسى تصاویر کامل و گسسته اشیاء جاندار و غیرجاندار.

معنى دارىمعنى دارى
p valuevalue

انحراف استانداردانحراف استاندارد اختالف میانگیناختالف میانگین
متغیرمتغیر

گروهگروه عاملعامل

درجه تکمیل * گروهدرجه تکمیل * گروه 6/4141 2323/8 اُتیسماُتیسم
گسستهگسسته

 درجه  تکمیلدرجه  تکمیل
تصویرتصویر

5/2929 4343 هنجارهنجار

0/0404 4/7878 5151/2 اُتیسماُتیسم
کاملکامل

4/2323 5151/8 هنجارهنجار

جاندارى * گروهجاندارى * گروه 4/9494 4040/0808 اُتیسماُتیسم
جاندارجاندار

جاندارىجاندارى
5/2 4848/9696 هنجارهنجار

<0/0010/001 4/0606 3535/4 اُتیسماُتیسم
بى جانبى جان

4/0707 4545/9292 هنجارهنجار

درجه تکمیل* جاندارى* گروهدرجه تکمیل* جاندارى* گروه 7/8 7676/2 اُتیسماُتیسم
بازشناسى شئبازشناسى شئ

<0/0010/001 4/9 9494/8888 هنجارهنجار

جدول جدول 3. . مقایسه بین پاسخ هاى صحیح در بازشناسى تصاویر کامل و گسسته اشیاء در هر گروه و بین گروه هاى مطالعه.مقایسه بین پاسخ هاى صحیح در بازشناسى تصاویر کامل و گسسته اشیاء در هر گروه و بین گروه هاى مطالعه.

گروهگروه
آمار توصیفىآمار توصیفى

کلکلکودکان بهنجار رشدى-عصبىکودکان بهنجار رشدى-عصبىکودکان اُتیسم با عملکرد باالکودکان اُتیسم با عملکرد باال
مقایسه بین گروهىمقایسه بین گروهى

(p value و  و t آماره) آماره)

تصاویر گسسته:تصاویر گسسته:
میانگین میانگین ± انحراف معیار انحراف معیار

23/8 23/8 ± 6/41 6/4143 43 ± 5/29 5/2933/4 33/4 ± 11/31 11/31
t= 11/53= 11/53
p= 0/000= 0/000

تصاویر کامل تصاویر کامل 
میانگین میانگین ± انحراف معیار انحراف معیار

51/2 51/2 ±  4/78  4/7851/88 51/88 ± 4/23 4/2351/54 51/54 ± 4/48 4/48
t= 0/532= 0/532
p= 0/597= 0/597

مقایسه درون گروهىمقایسه درون گروهى

(p value و  و t آماره) آماره)

t= 20/48= 20/48
p= 0/000= 0/000

t= 8/14= 8/14
p= 0/000= 0/000

سازمان ادراکى و انسجام مرکزى حین پردازش هاى دیدارى در کودکان اُتیسم: شواهدى براى از هم گسیختگى ارتباطات کارکردى در مغز اُتیستیکسازمان ادراکى و انسجام مرکزى حین پردازش هاى دیدارى در کودکان اُتیسم: شواهدى براى از هم گسیختگى ارتباطات کارکردى در مغز اُتیستیک
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گسسته مربوط به اشیاء غیر جاندار نیاز به پردازش هاى دیدارى گسسته مربوط به اشیاء غیر جاندار نیاز به پردازش هاى دیدارى 
پیچیده تر و یکپارچگى ادراکى بیشترى نسبت به سایر حاالت پیچیده تر و یکپارچگى ادراکى بیشترى نسبت به سایر حاالت 

دارد.دارد.
تکمیل  گروهى  درون  فاکتورهاى  بین  تعاملى  اثر  تکمیل معنادارى  گروهى  درون  فاکتورهاى  بین  تعاملى  اثر  معنادارى 
تصویر و نوع تصویر و نیز عامل گروه (اُتیسم و رشد هنجار) از تصویر و نوع تصویر و نیز عامل گروه (اُتیسم و رشد هنجار) از 
دیگر نتایج مطالعه حاضر است (دیگر نتایج مطالعه حاضر است (F=3232/1717 ، ،P=0/000000)(جدول )(جدول 2). ). 
این به آن مفهوم است که اثر کاهش وضوح تصویر بر بازشناسى این به آن مفهوم است که اثر کاهش وضوح تصویر بر بازشناسى 
اشیاء جاندار و غیر جاندار در دو گروه اُتیسم و هنجار متفاوت بوده اشیاء جاندار و غیر جاندار در دو گروه اُتیسم و هنجار متفاوت بوده 
و گسسته کردن تصاویر به ویژه در مورد اشیاء غیرجاندار بیشترین و گسسته کردن تصاویر به ویژه در مورد اشیاء غیرجاندار بیشترین 
تاثیر را بر پردازش هاى ادراکى نمونه هاى اُتیسم مى گذارد. نتایج تاثیر را بر پردازش هاى ادراکى نمونه هاى اُتیسم مى گذارد. نتایج 
post hoc نیز در این مورد نشان مى دهد که کودکان اُتیسم  نیز در این مورد نشان مى دهد که کودکان اُتیسم 
در بازشناسى تصاویر گسسته غیرجانداران که نیاز به بیشترین در بازشناسى تصاویر گسسته غیرجانداران که نیاز به بیشترین 
کلیه  به  نسبت  دارد،  دیدارى  اطالعات  مرکزى  انسجام  کلیه سطح  به  نسبت  دارد،  دیدارى  اطالعات  مرکزى  انسجام  سطح 
حاالت دیگر تصویر، در گروه خود و گروه هنجار، عملکرد بسیار حاالت دیگر تصویر، در گروه خود و گروه هنجار، عملکرد بسیار 

.(.(P=0/000000) پایین ترى دارند) پایین ترى دارند

بحثبحث
علیرغم آنکه از جنبه هاى مختلفى پردازش هاى دیدارى در علیرغم آنکه از جنبه هاى مختلفى پردازش هاى دیدارى در 
افراد اُتیسم مورد مطالعه قرار گرفته است و تفاوت در پردازش هاى افراد اُتیسم مورد مطالعه قرار گرفته است و تفاوت در پردازش هاى 
ادراکى این مبتالیان با استفاده از تکالیف متعددى مطرح گردیده ادراکى این مبتالیان با استفاده از تکالیف متعددى مطرح گردیده 
است،اما هنوز ماهیت این نقایص پردازشى دقیقاً مشخص نگردیده است،اما هنوز ماهیت این نقایص پردازشى دقیقاً مشخص نگردیده 
است. مقایسه عملکرد نمونه هاى مورد مطالعه در بازشناسى و است. مقایسه عملکرد نمونه هاى مورد مطالعه در بازشناسى و 
نامیدن اشیاء نشان داد، چنانچه پیچیدگى پردازش هاى دیدارى نامیدن اشیاء نشان داد، چنانچه پیچیدگى پردازش هاى دیدارى 
افزایش یابد و نیازمند به درجات باالیى از یکپارچگى ادراکى و افزایش یابد و نیازمند به درجات باالیى از یکپارچگى ادراکى و 
ارتباطات عملکردى در نواحى پردازشگر مغز باشد، کودکان اُتیسم ارتباطات عملکردى در نواحى پردازشگر مغز باشد، کودکان اُتیسم 
با نقص شدیدى مواجه مى گردند. جهت بررسى سازمان ادراکى با نقص شدیدى مواجه مى گردند. جهت بررسى سازمان ادراکى 
و انسجام مرکزى اطالعات در مغز، از تصاویر گسسته اشیاء در و انسجام مرکزى اطالعات در مغز، از تصاویر گسسته اشیاء در 
این  بازشناسى  طى  گردید.  استفاده  آنها  کامل  تصاویر  این مقابل  بازشناسى  طى  گردید.  استفاده  آنها  کامل  تصاویر  مقابل 
تصاویر، مغز به طور اتوماتیک قادر به پر کردن اطالعات از دست تصاویر، مغز به طور اتوماتیک قادر به پر کردن اطالعات از دست 

رفته شىء و بازنمایى آن به صورت کامل در سیستم دیدارى رفته شىء و بازنمایى آن به صورت کامل در سیستم دیدارى 
قشرى خواهدبود. در کودکان اُتیسم شیوه پردازش جزءنگرانه و به قشرى خواهدبود. در کودکان اُتیسم شیوه پردازش جزءنگرانه و به 
طور همزمان با آن نقص در پردازش هاى گلوبال، منجر به اختالل طور همزمان با آن نقص در پردازش هاى گلوبال، منجر به اختالل 
مى گردد.  عصبى  سیستم  در  دیدارى  اطالعات  یکپارچگى  مى گردد. در  عصبى  سیستم  در  دیدارى  اطالعات  یکپارچگى  در 
ماهیت تصاویر گسسته به علت ساختار مبتنى بر اجزاء، مى تواند ماهیت تصاویر گسسته به علت ساختار مبتنى بر اجزاء، مى تواند 
چنین سوگرایى ادراکى را تشدید نموده و پردازش هاى مرتبط با چنین سوگرایى ادراکى را تشدید نموده و پردازش هاى مرتبط با 
تکمیل دیدارى و یکپارچگى ادراکى را با مشکل مواجه  سازد. در تکمیل دیدارى و یکپارچگى ادراکى را با مشکل مواجه  سازد. در 
سیستم عصبى هنجار این فرآیندهاى تکمیل دیدارى به ادراکى سیستم عصبى هنجار این فرآیندهاى تکمیل دیدارى به ادراکى 
کل نگرانه و گشتالتى براساس اطالعات موضعى ، جزئى و ناقص کل نگرانه و گشتالتى براساس اطالعات موضعى ، جزئى و ناقص 
منجر مى گردد و در نهایت تبدیل به یک بافت معنایى و نامگذارى منجر مى گردد و در نهایت تبدیل به یک بافت معنایى و نامگذارى 

آن مى گردد. آن مى گردد. 
علت  به  که  نمودند  بیان  علت )  به  که  نمودند  بیان  اسوید (20092009)  و  اسوید ()  و  شلپین (شلپین (20082008) 
پیچیده تر بودن پردازش هاى دخیل در تکمیل دیدارى تصاویر پیچیده تر بودن پردازش هاى دخیل در تکمیل دیدارى تصاویر 
ناکامل، زمان واکنش بازشناسى این تصاویر به طور معنا دارى ناکامل، زمان واکنش بازشناسى این تصاویر به طور معنا دارى 
افزایش مى یابد که با نتایج مطالعه حاضر نیز همسو است (افزایش مى یابد که با نتایج مطالعه حاضر نیز همسو است (2121، ، 

.(.(2020
علت  به  مى تواند  گسسته  تصاویر  در  اُتیسم  کودکان  علت ضعف  به  مى تواند  گسسته  تصاویر  در  اُتیسم  کودکان  ضعف 
در  ادراکى  بندش  و  دیدارى  تکمیل  پردازش هاى  در  در اختالل  ادراکى  بندش  و  دیدارى  تکمیل  پردازش هاى  در  اختالل 
ایشان باشد. از این نقطه نظر نتایج این مطالعه با پژوهش بولت ایشان باشد. از این نقطه نظر نتایج این مطالعه با پژوهش بولت 
و همکاران (و همکاران (20072007) منطبق است. آنها با ارزیابى کودکان اُتیسم ) منطبق است. آنها با ارزیابى کودکان اُتیسم 
با استفاده از تکلیف سلسله مراتبى حروف چند جزءى دریافتند با استفاده از تکلیف سلسله مراتبى حروف چند جزءى دریافتند 
که کاهش ادراك گشتالتى و انسجام اطالعات در مغز این افراد که کاهش ادراك گشتالتى و انسجام اطالعات در مغز این افراد 
مرتبط با ترجیح بیشتر و سوگیرى سیستم دیدارى به پردازش مرتبط با ترجیح بیشتر و سوگیرى سیستم دیدارى به پردازش 

 هاى موضعى و جزئیات محرك است ( هاى موضعى و جزئیات محرك است (2222). ). 
بررسى  به  بررسى )  به  همکاران (20062006)  و  پالستید  دیگر  سویى  از      ) همکاران  و  پالستید  دیگر  سویى  از      
پیکره بندى  و  نگرانه  جز  ادراك  سطح  دو  در  ادراکى  پیکره بندى بازنمایى  و  نگرانه  جز  ادراك  سطح  دو  در  ادراکى  بازنمایى 
تصاویر دیدارى در کودکان اُتیسم پرداختند. آن ها با استفاده از تصاویر دیدارى در کودکان اُتیسم پرداختند. آن ها با استفاده از 
تصاویر اشکال هندسى در دو حالت داراى اجزاى زیاد و مجزا و تصاویر اشکال هندسى در دو حالت داراى اجزاى زیاد و مجزا و 

جدول جدول 4. . مقایسه بین پاسخ هاى صحیح در بازشناسى تصاویر اشیاء جاندار و غیرجاندار در هر گروه و بین گروه هاى مطالعه.مقایسه بین پاسخ هاى صحیح در بازشناسى تصاویر اشیاء جاندار و غیرجاندار در هر گروه و بین گروه هاى مطالعه.

گروهگروه
آمار توصیفىآمار توصیفى

کلکلکودکان بهنجار  رشدى-عصبىکودکان بهنجار  رشدى-عصبىکودکان اُتیسم با عملکرد باالکودکان اُتیسم با عملکرد باال
مقایسه بین گروهىمقایسه بین گروهى

(p value و  و t آماره) آماره)

تصاویرجاندار:تصاویرجاندار:
میانگین میانگین ± انحراف معیار انحراف معیار

40/0840/08± 4/94 4/945/205/20± 48/96 48/9644/5244/52± 6/73 6/73
t= 6/18= 6/18
p=0/000=0/000

تصاویر غیرجاندار :تصاویر غیرجاندار :
میانگین میانگین ± انحراف معیار انحراف معیار

35/435/4± 4/06 4/0645/9245/92± 4/07 4/0740/6640/66± 6/66 6/66
t= 10/52= 10/52
p= 0/000= 0/000

مقایسه درون گروهىمقایسه درون گروهى

(p value و  و t آماره) آماره)

t= 6/20= 6/20
p= 0/000= 0/000

t= 3/03= 3/03
p= 0/09= 0/09
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نیز داراى شکل یکپارچه با اجزاى کم، به این نتیجه رسیدند که نیز داراى شکل یکپارچه با اجزاى کم، به این نتیجه رسیدند که 
عملکرد کودکان اُتیسم در این دو تکلیف با همتایان هنجار خود عملکرد کودکان اُتیسم در این دو تکلیف با همتایان هنجار خود 
تفاوت معنادارى ندارند، که از این منظر با نتایج مطالعه حاضر تفاوت معنادارى ندارند، که از این منظر با نتایج مطالعه حاضر 
انطباق ندارند. علت عدم یکسانى نتایج مى تواند به دلیل تفاوت انطباق ندارند. علت عدم یکسانى نتایج مى تواند به دلیل تفاوت 
در متدولوژى مطالعه، روش نمونه گیرى و عدم کارایى تکلیف در متدولوژى مطالعه، روش نمونه گیرى و عدم کارایى تکلیف 

استفاده شده در ارزیابى انسجام مرکزى در اُتیسم باشد (استفاده شده در ارزیابى انسجام مرکزى در اُتیسم باشد (2323). ). 
نتایج مطالعه حاضر همچنین حاکى از تفاوت عملکرد دو گروه نتایج مطالعه حاضر همچنین حاکى از تفاوت عملکرد دو گروه 
در بازشناسى و نامیدن تصاویر موجودات جاندار و اشیاء غیرجاندار در بازشناسى و نامیدن تصاویر موجودات جاندار و اشیاء غیرجاندار 
است، به طورى  که کودکان اُتیسم تصاویر جانداران را نسبت به است، به طورى  که کودکان اُتیسم تصاویر جانداران را نسبت به 
غیرجاندار بهتر تشخیص مى دهند، در صورتى  که در گروه هنجار غیرجاندار بهتر تشخیص مى دهند، در صورتى  که در گروه هنجار 
چنین الگویى وجود ندارد. همچنین بیشترین نقص عملکردى چنین الگویى وجود ندارد. همچنین بیشترین نقص عملکردى 
اُتیسم مربوط به بازشناسى تصاویر گسسته اشیاء غیرجاندار است اُتیسم مربوط به بازشناسى تصاویر گسسته اشیاء غیرجاندار است 
که به نظر مى رسد به باالترین سطح سازماندهى ادراکى و انسجام که به نظر مى رسد به باالترین سطح سازماندهى ادراکى و انسجام 
و یکپارچگى اطالعات دیدارى نیاز دارد. تقسیم بندى بازشناسى و یکپارچگى اطالعات دیدارى نیاز دارد. تقسیم بندى بازشناسى 
دیدارى اشیاء در محیط به جاندار و غیرجاندار، از اساسى ترین دیدارى اشیاء در محیط به جاندار و غیرجاندار، از اساسى ترین 
سطوح پردازشى در مغز است. بازنمایى و بازشناسى هر یک از این سطوح پردازشى در مغز است. بازنمایى و بازشناسى هر یک از این 
دو طبقه در نواحى مجزا و اختصاصى از قشر مغز و در مسیر قدامى دو طبقه در نواحى مجزا و اختصاصى از قشر مغز و در مسیر قدامى 
دیدارى صورت مى گیرد. چنین جدا شدن آناتومیکى و کارکردى، دیدارى صورت مى گیرد. چنین جدا شدن آناتومیکى و کارکردى، 
توسط مطالعات تصویربردارى مغز و نیز الکتروفیزیولوژیک تایید توسط مطالعات تصویربردارى مغز و نیز الکتروفیزیولوژیک تایید 
شده است (شده است (2525، ، 2424). هر یک از این مجموعه هاى نورونى منتشر ). هر یک از این مجموعه هاى نورونى منتشر 
و توزیع شده در نواحى مختلف مغز جهت پردازش و بازشناسى و توزیع شده در نواحى مختلف مغز جهت پردازش و بازشناسى 
خصیصه هاى مجزایى از هر طبقه، تخصصى شده اند. به طورى  که خصیصه هاى مجزایى از هر طبقه، تخصصى شده اند. به طورى  که 
نواحى چون ناحیهنواحى چون ناحیهFFA 9 مربوط به پردازش صورت جانداران در  مربوط به پردازش صورت جانداران در 
قشر تمپورال، ناحیه قشر تمپورال، ناحیه EBA1010 مربوط به بازشناسى اندام ها و بدن  مربوط به بازشناسى اندام ها و بدن 

Fusiform face area(FFA)Fusiform face area(FFA)    .9
Extra-striate body area(EBA)Extra-striate body area(EBA)    .1010

در قشر تمپورال ، در قشر تمپورال ، OFA1111 در قشر اکسیپیتال و نواحى از قشر  در قشر اکسیپیتال و نواحى از قشر 
اینفروتمپورال در مجموع مربوط به بازشناسى تصاویر جانداران اینفروتمپورال در مجموع مربوط به بازشناسى تصاویر جانداران 
هستند. همچنین مطالعات نشان داده اند نواحى چون بخش هاى هستند. همچنین مطالعات نشان داده اند نواحى چون بخش هاى 
هیپوکامپ،  اطراف  در  هیپوکامپ،   اطراف  در   PPA1212 اینفروتمپورال  قشر  از  اینفروتمپورال عمده اى  قشر  از  عمده اى 
نواحى پیش حرکتى مغز، برخى نواحى در خلف قشر آهیانه و نواحى پیش حرکتى مغز، برخى نواحى در خلف قشر آهیانه و 
LOC1313 در بازنماى و بازشناسى انواع مختلفى از اشیاء غیرجاندار  در بازنماى و بازشناسى انواع مختلفى از اشیاء غیرجاندار 

نقش دارند. همانطور که بیان گردید نواحى مربوط به پردارش نقش دارند. همانطور که بیان گردید نواحى مربوط به پردارش 
تصاویر جانداران نواحى متراکم تر و اندك تر را به خود اختصاص تصاویر جانداران نواحى متراکم تر و اندك تر را به خود اختصاص 
داده است، در حالى  که نواحى مربوط به بازشناسى غیر جانداران داده است، در حالى  که نواحى مربوط به بازشناسى غیر جانداران 
نواحى با توزیع و وسعت بیشتر و نیز دور تر از هم را در قشر نواحى با توزیع و وسعت بیشتر و نیز دور تر از هم را در قشر 
در بر مى گیرد که این مى تواند به علت شباهت بیشتر و تنوع در بر مى گیرد که این مى تواند به علت شباهت بیشتر و تنوع 
کمتر خصیصه ها و اجزاء تشکیل دهنده جانداران در مقابل اشیاء کمتر خصیصه ها و اجزاء تشکیل دهنده جانداران در مقابل اشیاء 
غیرجاندار باشد. بنابراین به نظر مى رسد که بازشناسى تصویر غیر غیرجاندار باشد. بنابراین به نظر مى رسد که بازشناسى تصویر غیر 
جانداران به هماهنگى و هم زمانى عملکردى بیشترى بین نواحى جانداران به هماهنگى و هم زمانى عملکردى بیشترى بین نواحى 
پردازشگر مغز دارد، که در کودکان اُتیسم با ضعف روبه رو است پردازشگر مغز دارد، که در کودکان اُتیسم با ضعف روبه رو است 
(2727، ، 2525). نتایج مطالعات چندى با استفاده از روش هاى تصویر ). نتایج مطالعات چندى با استفاده از روش هاى تصویر 
بردارى مغز و یا ثبت الکتریکى مغز به وجود ارتباطات کاهش بردارى مغز و یا ثبت الکتریکى مغز به وجود ارتباطات کاهش 
یافته عملکردى بین ساختارهاى نورونى قشر در این کودکان یافته عملکردى بین ساختارهاى نورونى قشر در این کودکان 

اشاره نموده اند (اشاره نموده اند (2828). ). 
کودکان  در  پژوهشى  انجام  با  کودکان )  در  پژوهشى  انجام  با   (20072007) همکاران  و  (جاست  همکاران  و  جاست 
اُتیسم و با روش تصویربردارى تشدید مغناطیسى در حین کارکرد اُتیسم و با روش تصویربردارى تشدید مغناطیسى در حین کارکرد 
(FMRI) به هنگام تکلیف برج لندن، به این نتیجه رسیدند که ) به هنگام تکلیف برج لندن، به این نتیجه رسیدند که 
الگوى هماهنگى و همزمانى عملکردى بین نواحى قشرى پیشانى الگوى هماهنگى و همزمانى عملکردى بین نواحى قشرى پیشانى 
همتایان  به  نسبت  شدت  به  کودکان  این  مغز  در  آهیانه اى  همتایان و  به  نسبت  شدت  به  کودکان  این  مغز  در  آهیانه اى  و 

Occipital face area(OFA)Occipital face area(OFA)    .1111
Para hippocampal area(PPA)Para hippocampal area(PPA)    .1212
Lateral occipital cortex(LOC)Lateral occipital cortex(LOC)    .1313

نمودارنمودار1. . میانگین پاسخ هاى دو گروه اُتیسم و هنجار در بازشناسى تصاویر (گسسته/کامل و جاندار/غیر جاندار).میانگین پاسخ هاى دو گروه اُتیسم و هنجار در بازشناسى تصاویر (گسسته/کامل و جاندار/غیر جاندار).
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هنجار آنها متفاوت است، که از این دیدگاه با نتایج مطالعه حاضر هنجار آنها متفاوت است، که از این دیدگاه با نتایج مطالعه حاضر 
همراستا است (همراستا است (2929).).

در تبیین نتایج مطالعه حاضر مى توان از دو تئورى استفاده در تبیین نتایج مطالعه حاضر مى توان از دو تئورى استفاده 
نمود. یکى از آنها ضعف در انسجام مرکزى است که بیان مى کند نمود. یکى از آنها ضعف در انسجام مرکزى است که بیان مى کند 
ادراك  اُتوماتیک  ایجاد  در  هنجار،  خالف  بر  اُتیسم  ادراك کودکان  اُتوماتیک  ایجاد  در  هنجار،  خالف  بر  اُتیسم  کودکان 
جزئیات  به  توجهى  سوگیرى  و  هستند  نقص  داراى  جزئیات گشتالتى  به  توجهى  سوگیرى  و  هستند  نقص  داراى  گشتالتى 
محرك دارند، که به نوبه خود مانع از یکپارچگى اطالعات در قالب محرك دارند، که به نوبه خود مانع از یکپارچگى اطالعات در قالب 
مفاهیم و مضامین میگردد. دیگرى تئورى کاهش مفاهیم و مضامین میگردد. دیگرى تئورى کاهش 1414(یا از هم (یا از هم 
گسیختگى) ارتباطات کارکردى مغز است که بیان مى کند مغز گسیختگى) ارتباطات کارکردى مغز است که بیان مى کند مغز 
افراد اُتیسم در ایجاد ارتباطات عملکردى بین پردازش هاى پایین افراد اُتیسم در ایجاد ارتباطات عملکردى بین پردازش هاى پایین 
به باال (قشر پس سرى و گیجگاهى) که دخیل در بازنمایى و به باال (قشر پس سرى و گیجگاهى) که دخیل در بازنمایى و 
ترکیب اجزاء تصاویر هستند و نیز پردازش هاى باال به پایین (قشر ترکیب اجزاء تصاویر هستند و نیز پردازش هاى باال به پایین (قشر 
پیشانى)، که در تسهیل عملکرد نواحى اولیه دیدارى و استفاده پیشانى)، که در تسهیل عملکرد نواحى اولیه دیدارى و استفاده 
از منابع حافظه جهت بازشناسى و نامیدن تصاویر نقش دارند، از منابع حافظه جهت بازشناسى و نامیدن تصاویر نقش دارند، 
دچار عدم کارآیى است. ضعف در یکپارچگى مرکزى اطالعات دچار عدم کارآیى است. ضعف در یکپارچگى مرکزى اطالعات 
و نیز ناکارآمدى ارتباطات عملکردى بین شبکه هاى مغزى در و نیز ناکارآمدى ارتباطات عملکردى بین شبکه هاى مغزى در 
این کودکان، مى تواند منجر به تغییراتى در سازمان ادراکى و این کودکان، مى تواند منجر به تغییراتى در سازمان ادراکى و 
فرایندهاى شناختى از وضعیت هنجار گردد. پیشنهاد مى گردد فرایندهاى شناختى از وضعیت هنجار گردد. پیشنهاد مى گردد 
جهت فهم دقیق تر پایه هاى عصب شناختى یکپارچگى ادراکى و جهت فهم دقیق تر پایه هاى عصب شناختى یکپارچگى ادراکى و 
هماهنگى عملکردى مغز در کودکان اُتیسم و تعیین ساختارهاى هماهنگى عملکردى مغز در کودکان اُتیسم و تعیین ساختارهاى 
با  حاضر  مطالعه  آن،  در  دخیل  پردازش هاى  ماهیت  و  با نورونى  حاضر  مطالعه  آن،  در  دخیل  پردازش هاى  ماهیت  و  نورونى 
روش هاى  یا  و  الکتروفیزیولوژى  مناسب  ابزارهاى  از  روش هاى استفاده  یا  و  الکتروفیزیولوژى  مناسب  ابزارهاى  از  استفاده 

تصویربردارى عصبى نیز انجام گردد.تصویربردارى عصبى نیز انجام گردد.

نتیجه گیرىنتیجه گیرى
بازشناسى دیدارى تصاویر اشیاء در کودکان اُتیسم دچار نقص بازشناسى دیدارى تصاویر اشیاء در کودکان اُتیسم دچار نقص 
است. تصاویر گسسته نسبت به تصاویر کامل و تصاویر غیرجانداران است. تصاویر گسسته نسبت به تصاویر کامل و تصاویر غیرجانداران 
نسبت به جانداران نیازمند به پردازش هاى پیچیده تر یکپارچگى نسبت به جانداران نیازمند به پردازش هاى پیچیده تر یکپارچگى 
متعدد  نورونى  جمعیت هاى  بین  کارکردى  ارتباطات  و  متعدد ادراکى  نورونى  جمعیت هاى  بین  کارکردى  ارتباطات  و  ادراکى 
و منتشر در قشر مغز دارد. چنین تکلیف دشوارى در صورت و منتشر در قشر مغز دارد. چنین تکلیف دشوارى در صورت 
ترکیب و پیوند خصیصه ها و اجزاء محرك جهت دستیابى به ترکیب و پیوند خصیصه ها و اجزاء محرك جهت دستیابى به 
یک ادراك جامع و گشتالتى، به موفقیت تبدیل مى گردد. ضعف یک ادراك جامع و گشتالتى، به موفقیت تبدیل مى گردد. ضعف 
کودکان اُتیسم در در بازشناسى تصاویر گسسته مربوط به اشیاء کودکان اُتیسم در در بازشناسى تصاویر گسسته مربوط به اشیاء 
غیر جاندار مى تواند مبّین اختالل در سازماندهى و انسجام ادراکى غیر جاندار مى تواند مبّین اختالل در سازماندهى و انسجام ادراکى 

ونیز شاهدى بر ناکارآمدى کارکردى در ارتباطات مغزى باشد.ونیز شاهدى بر ناکارآمدى کارکردى در ارتباطات مغزى باشد.

تشکر و قدردانىتشکر و قدردانى

 از همکارى محققین پژوهشکده علوم شناختى  از همکارى محققین پژوهشکده علوم شناختى IPM، به ویژه ، به ویژه 
آقایان محمدرضا ابوآقایان محمدرضا ابوالقاسمى و حسین وهابى، والدین و کودکان لقاسمى و حسین وهابى، والدین و کودکان 
شرکت کننده در این مطالعه، گروه توانبخشى ذهن زیبا، و دیگر شرکت کننده در این مطالعه، گروه توانبخشى ذهن زیبا، و دیگر 
دوستانى که در اجراى این پژوهش ما را یارى نمودند، کمال دوستانى که در اجراى این پژوهش ما را یارى نمودند، کمال 

تشکر را داریم.تشکر را داریم.

Func onalFunc onal underconnec vityunderconnec vity theorytheory    .1414
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