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Abstract
Background and Aims: Children with reading disorder show problems in auditory attention and
cerebral dominance that can be assessed using dichotic listening techniques. The aim of the present
study was to assess and compare auditory attention (divided and selective) and language lateralization
between normal and reading disabled children.
Materials and Methods: The current cross-sectional study was performed on 30 normal children and
30 children with reading disability of 8 to 10 years old with normal peripheral hearing and strong
right-handedness. First, participants were divided into three age groups of 8, 9, and 10 years old.
Then, the mean scores of right and left ear responses and laterality index values were calculated and
compared in three divided and selective attention conditions for all age groups using repeated
measures test.
Result: Comparison of the scores showed statistically significant differences between the mean scores
of right and left ears responses and laterality index values between the two groups in all age groups
and three condition tests (p-value< 0/05).
Conclusion: The results of the present study showed poor performance of children with reading
disorder in dichotic digit test in both divided and selective attention conditions.
Keywords: Reading Disorder; Dichotic Listening; Dichotic Digit Test; Divided Attention; Selective
Attention
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چکیده
مقدمه و اهداف
کودکان دچار اختالل خواندن مشکالتی را در توجه شنوایی و برتری نیمکرهای نشان میدهند که با استفاده از روشهای شنوایی دایکوتیک ،امکان
ارزیابی آن وجود دارد .هدف مطالعه حاضر بررسی و مقایسه توجه شنوایی (تقسیمشده و انتخابی) و برتری طرفی زبان در کودکان هنجار و دچار اختالل
خواندن بود.
مواد و روشها
مطالعه توصیفی-تحلیلی حاضر با استفاده از نسخه فارسی آزمون اعداد دایکوتیک دو جفتی روی  30کودک دچار اختالل خواندن و  30کودک هنجار 8
تا  10ساله با شنوایی محیطی هنجار و راست برتری قوی از دو جنس انجام شد .ابتدا افراد شرکتکننده به سه گروه سنی  9 ،8و  10سال تقسیم شدند.
سپس میانگین امتیازات گوش راست و چپ و مقادیر شاخص برتری طرفی در سه وضعیت توجه تقسیمشده ،توجه انتخابی به گوش راست و توجه
انتخابی به گوش چپ به تفکیک گروه سنی محاسبه و از طریق آزمون اندازههای تکراری مقایسه گردید.
یافتهها
مقایسه امتیازات نشان داد به طور کلی در هر سه گروه سنی و سه وضعیت آزمون بین میانگین امتیازات گوش راست و چپ و مقادیر شاخص برتری
طرفی دو گروه اختالف معناداری وجود دارد (.)Pvalue<0/05
نتیجهگیری
مطالعه حاضر نشاندهنده ضعف عملکردی کودکان دچار اختالل خواندن در آزمون اعداد دایکوتیک در هر دو وضعیت توجه تقسیمشده و انتخابی است.
واژگان کلیدی
اختالل خواندن؛ شنوایی دایکوتیک؛ آزمون اعداد دایکوتیک؛ توجه تقسیمشده؛ توجه انتخابی
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اختالل خواندن شایعترین نوع اختالل یادگیری است که تقریبا در  75درصد کودکان و نوجوانان دچار اختالالت یادگیری دیده میشود.
دانشآموزانی که در سایر زمینههای تحصیلی دچار مشکالت یادگیری هستند ،تا حد زیادی مشکالت خواندن را هم تجربه میکنند .اختالل
خواندن یعنی حالتی که در آن پیشرفت خواندن ،پایینتر از حد مورد انتظار بر حسب سن ،آموزش و هوش بهر کودک است .این اختالل تا
حد زیادی مانع موفقیت تحصیلی و فعالیتهای روزمره مستلزم خواندن میشود .وجود این اختالل چالشی بزرگ در مدارس محسوب می-
شود ،زیرا یکی از اساسیترین مهارتها در مدرسه تشخیص کلمات و کسب مهارتهای خواندن در حد لزوم است؛ به عالوه مشکل خواندن
در یادگیری سایر علوم نیز مداخله میکند]1[.
طبق نظریه  )1937( Ortonکودکان دچار اختالل یادگیری ،برتری طرفی نیمکرهای تاخیری یا نامناسب برای زبان دارند و فقط ظهور
روشهای مخصوص ارزیابی برتری طرفی مثل روشهای ارزیابی شنوایی دایکوتیک ،امکان ارزیابی این نظریه را فراهم کرده است]2[.
ارزیابی شنوایی دایکوتیک به ارائه همزمان محرکات متفاوت به دو گوش گفته میشود ]3[.یکی از مهمترین محرکات مورد استفاده در این
آزمونها ،اعداد میباشد .در این آزمون به صورت همزمان به هر گوش ،دو عدد متفاوت ( 4عدد در کل ) ارائه میگردد .آزمون اعداد به دلیل
بار معنایی ساده و نیازمندی نسبتا پایین به دستگاه حافظه میتواند به طور محدودتری دستگاه شنوایی را بررسی کند [4].نتیجه مطالعات
اولیه  Kimuraنشان داد که کودکان در تمام گروههای سنی ،اعداد دایکوتیک ارائهشده به گوش راست را بهتر از گوش چپ تکرار می-
کنند که این یافته تحت عنوان برتری گوش راست ( )REA1شناخته میشود و نشاندهنده تخصصی بودن نیمکره چپ برای زبان است5].
[

یکی از مهمترین کاربردهای آزمونهای شنوایی دایکوتیک در حوزه ارزیابی شنواییشناسی ،تعیین برتری نیمکرهای 2و طرفیسازی 3زبان
در همه گروههای سنی بر اساس غیرقرینگی پاسخهای مغزی دو گوش است ]6[ .حساسیت باال و ماهیت غیرتهاجمی که این آزمونها در
ارزیابی طرفیسازی نیمکرهای زبان دارند ،موجب کاربرد زیاد آنها در ارزیابی کودکان دچار اختالل خواندن شده است ]7[ .طبق نظریه
 Kinsbourneاستفاده از راهبردهای توجهی در ارزیابی کودکان دچار اختالل خواندن با آزمونهای شنوایی دایکوتیک میتواند تفاوت-
های برتری طرفی زبا ن در کودکان هنجار و کودکان دچار اختالل خواندن را بهتر توضیح دهد ]8[ .نتایج مطالعات انجامشده با استفاده از
راهبردهای توجهی و آزمونهای شنوایی دایکوتیک بر روی کودکان نارساخوان ،نشاندهنده این حقیقت است که تفاوتهای مشاهدهشده
در فرآیندهای طرفیسازیشده کودکان هنجار و دچار اختالل خواندن ،ناشی از تاخیر در تکامل برتری نیمکرهای نیست ،بلکه ناشی از نقص
در توجه انتخابی است .از سوی دیگر ،طبق نتایج این مطالعات ،تاثیر عوامل توجهی بر پردازش شنیداری در کودکان دچار اختالل خواندن
بیشتر از کودکان هنجار است و غیرقرینگیهای ادراکی که به وسیله آزمونهای شنوایی دایکوتیک در کودکان دچار اختالل خواندن ارزیابی
میشود؛ نتیجه تعامل عوامل توجهی و ظرفیت نیمکرهای است ]2[ .از این رو استفاده از راهبرد توجه شنوایی تقسیمشده 4و انتخابی 5کاربرد
زیادی در بررسی طرفیسازی زبان در کودکان دچار اختالل خواندن دارد.
با توجه به اهمیت بررسی عملکردهای توجهی در کودکان دچار اختالل خواندن و توجه کمتر به آن در پژوهشهای انجامشده در ایران،
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر توجه شنوایی (تقسیم شده و انتخابی) بر عملکرد شنوایی دایکوتیک و برتری طرفی زبان کودکان دچار
اختالل خواندن انجام شد.
مواد و روشها
مطالعه توصیفی-تحلیلی حاضر از شهریور تا آذر ماه سال  ،1393روی  30کودک دچار اختالل خواندن ( 17پسر و  13دختر) و  30کودک
هنجار ( 17پسر و  13دختر) به عنوان گروه کنترل در مرکز جامع توانبخشی وابسته به اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان انجام شد.
کودکان دچار اختالل خواندن از دانشآموزان مراجعهکننده به مراکز اختالالت یادگیری اسوه و پرتو شهر زنجان به روش نمونهگیری در
دسترس و بر اساس معیارهای زیر انتخاب شدند :محدوده سنی  8تا  10سال ،راست دست بودن ،عدم وجود مشکالت شنوایی ،بینایی و
جسمی–حرکتی ،نقص توجه/بیشفعالی ،سابقه ضربه به سر یا تصادف و سابقه بیماریهای گوش .به طور معمول کودکان دچار اختالل
یادگیری توسط مربیان مراکز اختالالت یادگیری بر اساس معیارهای مشخص (وجود مشکل تحصیلی بدون وجود اختالالت شنوایی ،بینایی
و جسمی-حرکتی با هوش بهر هنجار) در مدارس غربالگری شده و برای ارزیابیهای تخصصی به مراکز مذکور ارجاع داده میشوند .برای

1 Right Ear Advantage
2 Cerebral Dominance
3 Language Lateralization
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اطمینان از هنجار بودن هوش بهر این کودکان ،کارشناسان این مراکز دانشآموزان را با نسخه نوین هوش آزمای تهران-استنفورد-بینه
ارزیابی میکنند .در صورت هنجار بودن هوش بهر ،وجود اختالل خواندن ،امال ،ریاضی و نارسانویسی در این کودکان مورد بررسی قرار
میگیرد .آزمون مورد استفاده برای بررسی وجود اختالل خواندن ،آزمون خواندن و نارساخوانی نما میباشد .همچنین برای اطمینان از
برتری دست راست کودکان از نسخه فارسی برتری دستی ادینبورگ استفاده شد [10].کودکان دچار اختالل خواندن پس از انتخاب در سه
گروه سنی  9 ،8و  10سال دستهبندی شدند که به ترتیب در هر گروه سنی  12 ،12و  6کودک حضور داشت .کودکان هنجار نیز با توجه به
سن و جنس و تعداد دانشآموزان نارساخوان حاضر در هر یک از سه گروه سنی ،از دو آموزشگاه ابتدایی دخترانه و پسرانه شهر زنجان
همسانسازی شدند .پس از انتخاب نمونهها از والدین کودکان شرکتکننده در پژوهش رضایتنامه کتبی گرفته شد ،سپس اطالعات فردی
الزم از جمله سن و سوابق پزشکی هر یک از کودکان در فرم تاریخچهگیری ثبت گردید .در مرحله بعد برای بررسی دستگاه شنوایی
محیطی کودکان شرکتکننده ،معاینات اتوسکوپی (با استفاده ازاتوسکوپ  Heine Miniمدل )3000و ادیومتری تون خالص (با استفاده
از دستگاه  )Clinical Audiometer AC33و تمپانومتری (با استفاده از دستگاه  )Madsen Zodiac 901انجام شد .شرط گذر
از م رحله اتوسکوپی ،فقدان جرم متراکم و برخورداری از پرده گوش هنجار بود .معیار هنجار بودن آزمون ادیومتری ،آستانه شنوایی
 15dBHLیا کمتر در محدوده فرکانسی  250تا  8000هرتز و تفاوت آستانههای بین گوشی کمتر از  5دسیبل و امتیاز بازشناسی واژه
بهتر از  [11]٪80بود .آزم ون تمپانومتری برای بررسی سالمت گوش میانی و عدم وجود هر گونه آسیب احتمالی انجام شد و افرادی که
تمپانوگرام نوع  Anداشتند ،انتخاب شدند .قبل از اجرای آزمونها نسبت به کالیبراسیون تمامی دستگاهها با استفاده از  SLMنوع  IIاقدام
شد.
][12
پس از اطمینان از هنجار بودن نتایج معاینات اتوسکوپی و ادیومتری و تمپانومتری ،آزمون اعداد دایکوتیک دو جفتی در سه وضعیت
توجهی (توجه شنوایی تقسیمشده ،توجه انتخابی به گوش راست و توجه انتخابی به گوش چپ) با استفاده از لوح فشرده آزمون و CD
 playerمتصل به ادیومتر  Clinical Audiometer AC33و هدفون  TDH39روی نمونهها انجام شد .در نسخه فارسی آزمون
اعداد دایکوتیک دوتایی ،اعداد از یک تا ده (به جز عدد چهار) زوج میشوند و در کل  80عدد تکسیالبی ( 40عدد به هر گوش) ارائه می-
شود .این آزمون در سطح شدت ( 50 dB SLسطح راحت شنوایی افراد ) اجرا شد .در وضعیت توجه تقسیمشده ،از شنونده خواسته شد که
صرف نظر از ترتیب ارائه محرکات ،تمامی محرکات شنیدهشده را تکرار کند .در وضعیت توجه انتخابی به گوش چپ یا راست ،بیمار باید
فقط آنچه را که در گوش هدف شنیده است ،تکرار کند [12].پس از پایان آزمون امتیازها بر اساس تعداد اعداد درست تکرارشده برای هر
گوش مشخص شد .سپس شاخص برتری طرفی ( [13]) Laterality Index: LIطبق فرمول زیر در هر یک از سه وضعیت توجهی
(توجه تقسیمشده ،توجه انتخابی به گوش راست و توجه انتخابی به گوش چپ) محاسبه شد:
Laterality Index :[(RER-LER) / (RER+LER)]*100
RER: Right Ear Responses
LER: Left Ear Responses
مقدار این شاخص بین  -100تا  100درصد است که نشاندهنده میزان برتری گوشی میباشد .مقدار مثبت این شاخص به معنای برتری
گوش راست و مقدار منفی آن به معنای برتری گوش چپ است.
برای تجزیه و تحلیل دادهها ،میانگین پاسخهای گوش راست و چپ و شاخص برتری طرفی در سه وضعیت توجهی به تفکیک گروه سنی
محاسبه گردید و بین دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  21انجام شد .جهت
توصیف دادهها از آمارهای توصیفی میانگین و انحراف معیار استفاده شد .هنجار بودن توزیع دادهها توسط آزمون کولموگروف-اسمیرنوف6
( )K-Sبررسی گردید و سپس برای مقایسه گروهها در سه وضعیت توجهی از آنالیز اندازههای تکراری 7استفاده شد.
یافتهها
در جدولهای شماره  1تا  ،3توزیع میانگین پاسخهای گوش راست و چپ در سه وضعیت توجهی مختلف آورده شده است و در نمودار
شماره  ، 1توزیع میانگین مقادیر شاخص برتری طرفی نشان داده شده است .برای مقایسه تاثیرات توجه ،مقادیر میانگین پاسخهای گوش
راست و چپ و مقادیر میانگین برتری طرفی بین دو گروه آزمایشی از طریق آزمون اندازههای تکراری آنوا مورد مقایسه قرار گرفت که با
نتایج زیر همراه بود.
توجه تقسیمشده :در گروه سنی  8سال ،بین میانگین امتیازات گوش راست ( )P=0/02و گوش چپ ( )P>0/001دو گروه اختالف
معناداری وجود داشت .در گروه سنی  9سال ،بین میانگین امتیازات گوش راست ( )P>0/001و گوش چپ ( )P>0/001دو گروه اختالف
معناداری دیده شد .در گروه سنی  10سال بین میانگین امتیازات گوش راست ( )P=0/02و گوش چپ ( )P>0/001دو گروه اختالف
7 Kolmogorov-Smirnov Test
8 Repeated-measure
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معناداری به دست آمد.
توجه انتخابی به گوش راست :در گروه سنی  8سال ،بین میانگین امتیازات گوش راست ( )P>0/001و گوش چپ ( )P=0/01اختالف
معناداری وجود داشت .در گروه سنی  9سال هم میانگین امتیازات گوش راست ( )P>0/001و گوش چپ ( )P=0/02دو گروه اختالف
معناداری داشتند ،ولی در گروه سنی  10سال فقط بین میانگین امتیاز گوش راست دو گروه اختالف معناداری وجود داشت ( )P=0/04و
میانگین امتیاز گوش چپ دو گروه اختالف معناداری نداشت(.)P=0/13
توجه انتخابی به گوش چپ :در گروه سنی  8سال ،بین میانگین امتیاز گوش راست دو گروه اختالف معناداری وجود داشت ( ،)P=0/01ولی
بین میانگین امتیازات گوش چپ دو گروه تفاوت معناداری دیده نشد ( .)P=0/29در گروه سنی  9سال بین میانگین امتیاز گوش راست دو
گروه اختالف معناداری وجود داشت ( ،)P=0/03ولی بین میانگین امتیاز گوش چپ دو گروه اختالف معناداری مشاهده نشد ( .)P=0/08در
گروه سنی  10سال ،میانگین امتیاز گوش راست ( )P=0/04و گوش چپ ( )P>0/001دو گروه اختالف معناداری داشتند.
شاخص برتری طرفی :در گروه سنی  8سال بین میانگین شاخص برتری طرفی دو گروه در دو وضعیت توجه انتخابی به گوش راست
( )P=0/04و توجه انتخابی به گوش چپ( )P=0/04اختالف معنادار وجود داشت ،ولی در وضعیت توجه تقسیمشده بین دو گروه اختالف
معناداری مشاهده نشد(.)P=0/67
در گروه سنی  9سال بین میانگین شاخص برتری طرفی دو گروه در هر سه وضعیت توجه تقسیمشده ( ،)P>0/001توجه انتخابی به گوش
راست ( )P>0/001و توجه انتخابی به گوش چپ ( )P=0/04اختالف معنادار وجود داشت.
در گروه سنی  10سال بین میانگین شاخص برتری طرفی دو گروه در وضعیت توجه تقسیمشده ( )P=0/11و توجه انتخابی به گوش راست
( )P=0/2اختالف معنادار وجود نداشت ،ولی در وضعیت توجه انتخابی به گوش چپ اختالف معناداری به دست آمد (.)P=0/01
یافتهها نشاندهنده ضعف عملکردی کودکان دچار اختالل خواندن در هر دو وضعیت توجه تقسیمشده و انتخابی است.
جدول  :1توزیع میانگین امتیازات آزمو ن اعداد دایکوتیک (بر اساس تعداد اعداد درست تکرارشده در هر گوش) در وضعیت توجه
تقسیمشده در کودکان هنجار و دچار اختالل خواندن به تفکیک گروه سنی

گروه

هنجار
دچار اختالل
خواندن

گروه سنی

تعداد

(سال)

12
12
6
12
12
6

8
9
10
8
9
10

گوش راست
میانگین
33/42
36/50
36/67
28/33
31/50
28/50

گوش چپ

انحراف معیار
2/02
1/20
1/20
4/04
2/81
4/59

انحراف معیار
3/25
2/74
2/87
6/63
4/05
5/08

میانگین
16/75
29/67
31/33
13/83
18/33
18/67

جدول  :2توزیع امتیازات آزمون اعداد دایکوتیک در وضعیت توجه انتخابی به گوش راست در کودکان هنجار و دچار اختالل
خواندن به تفکیک گروه سنی
گروه

هنجار

دچار اختالل
خواندن
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گروه سنی
(سال)

تعداد

گوش راست
میانگین
36/92
37/42
37/33

انحراف معیار
1/92
1/83
0/81

میانگین
6/00
5/42
11/00

3/89

10/92

5/07

1/75
4/27

14/17
5/50

5/14
5/34

8
9
10

12
12
6

8

12

30/42

9
10

12
6

34/00
33/33
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گوش چپ
انحراف معیار
3/88
6/76
6/35

لطفی و همکاران

جدول  : 3توزیع امتیازات آزمون اعداد دایکوتیک در وضعیت توجه انتخابی به گوش چپ در کودکان هنجار و دچار اختالل خواندن به
تفکیک گروه سنی
گوش راست
گروه

هنجار

دچاراختالل خواندن

گروه سنی
(سال)
8
9
10
8
9
10

گوش چپ

تعداد

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

12
12
6
12
12
6

18/75
13/92
11/67
25/50
21/92
17/83

7/91
6/62
2/87
2/87
4/99
6/01

21/25
26/08
13/17
18/17
22/67
17/50

8/88
4/66
4/44
4/60
4/61
5/46

نمودار  :1میانگین مقادیر شاخص برتری طرفی بر حسب درصد به تفکیک گروه سنی و گروه آزمایشی و وضعیت آزمون

بحث
در پژوهش حاضر ،اطالعات ارزشمندی در رابطه با تاثیر توجه شنوایی تقسیمشده و انتخابی بر عملکرد شنوایی دایکوتیک و برتری طرفی
زبان در کودکان هنجار و دچار اختالل خواندن به دست آمد .در وضعیت توجه تقسیمشده ،در هر سه گروه سنی شاخص برتری طرفی
نشاندهنده برتری گوش راست یا  REA8در کودکان هنجار و دچار اختالل خواندن بود ،ولی در کودکان دچار اختالل خواندن مقدار این
شاخص باالتر از کودکان هنجار به دست آمد که تفاوت بیشتر در امتیاز دو گوش را نشان میدهد؛ به طور کلی اکثر افراد در آزمون اعداد
دایکوتیک در وضعیت توجه تقسیمشده  REAنشان میدهند ،اما میزان این برتری در کودکان بسیار بیشتر از بزرگساالن است .وجود
تفاوت بیشتر در امتیازهای بین دو گوش در کودکان هنجار نسبت به بزرگساالن ناشی از عدم بلوغ کامل جسم پینهای و یا به عبارتی عدم
میلینه شدن کامل آن است؛ به این ترتیب جسم پینه ای توانایی انتقال کامل اطالعات بین دو نیمکره را ندارد و با توجه به اینکه در اکثر
افراد نیمکره چپ مغز نیمکره غالب برای پردازش اطالعات زبانی میباشد ،در ارزیابیهای شنوایی دایکوتیک REA ،مشاهده میشود .با
بزرگتر شدن کودک و رسیدن به سن بلوغ از میزان  REAکاسته میشود و در حدود  11تا  12سالگی امتیاز در دو گوش به مقادیر به
دست آمده در افراد بزرگسال میرسد [15-14].باالتر بودن میزان  REAدر کودکان دچار اختالل خواندن میتواند ناشی از تاخیر در بلوغ
جسم پینه ای نسبت به کودکان هنجار در همان گروه سنی باشد و یا در نتیجه اختالل در عملکرد دستگاه شنوایی مرکزی در این کودکان
دیده شود .با این وجود در هر دو گروه میزان  REAبا افزایش سن کاهش مییابد که نشاندهنده بلوغ جسم پینهای و عملکرد شنوایی
9 Right Ear Advantage
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دایکوتیک با افزایش سن در هر دو گروه کودکان هنجار و دچار اختالل خواندن است [15-14].با اعمال توجه انتخابی به گوش راست ،میزان
 REAدر هر دو گروه افزایش یافت ،ولی میزان این شاخص در کودکان هنجار به طور معناداری باالتر از کودکان دچار اختالل خواندن
بود .با اعمال توجه انتخابی به محرکات ارائهشده به گوش چپ در کودکان هنجار برتری گوشی معکوس شد و برتری گوش چپ یا
 LEA9مشاهده گردید ،ولی در کودکان دچار اختالل خواندن در گروه سنی  8و  10سال با وجود کاهش قابل مالحظه مقدار شاخص
برتری طرفی ،مجددا  REAمشاهده شد .در گروه سنی  9سال مقدار این شاخص به منفی رسید ،ولی باز هم از گروه هم سن هنجار به
طور معناداری پایینتر بود .یافتههای مربوط به وضعیت توجه انتخابی عملکرد ضعیفتر کودکان دچار اختالل خواندن را نشان میدهد.
معکوس شدن برتری گوشی با توجه انتخابی در این پژوهش با الگوی توجهی  )1970( Kinsbourneبرای برتری طرفی زبان مطابقت
ندارد [2].طبق این الگو هر نیمکرهای برای تفسیر محرکات متفاوتی غالب است .انتظار وقوع محرکات ،نیمکره درست را فعال میکند و
موجب انتقال توجه به سمت مخالف فضا میگردد و در همان زمان درک محرکات در نیمکره دیگر سرکوب میگردد؛ بنابراین آگاهی و قابل
انتظار بودن وقوع محرکات کالمی ،نیمکره چپ را فعال میکند و موجب انتقال توجه به نیمه راست فضا میگردد .برعکس محرکات
غیرکالمی نیمکره راست را فعال میکند و توجه را به نیمه چپ فضا معطوف میسازد؛ یعنی صرف نظر از تکلیف آزمون (توجه تقسیمشده یا
انتخابی) برای محرکات کالمی همواره نیمکره چپ غالب خواهد بود ،ولی اگر کودک دچار اختالل یادگیری نقص توجه داشته باشد ،بر
اساس یافتههای  Hyndو همکاران ( [16](1979قادر به توجه انتخابی صحیح بر روی دستورات زبانی و حفظ برتری گوشی مورد انتظار
نخواهد بو د .در تالش برای آزمودن نظریه توجه ،مطالعات مختلفی انجام شده است که نتایج بعضی از این مطالعات از نظریه انتقال توجه در
این کودکان حمایت کردهاند ،برای مثال مطالعات  Obrzutو همکاران ( Hynd [17])1981و همکاران ( ،[18])1983اما سایرین مانند
مطالعه  Obrzutو همکاران در سال  [19]1986که اثر نوع محرک و توجه انتخابی را بر شنوایی دایکوتیک کودکان هنجار مورد بررسی
قرار دادند ،در تایید انتقال توجه در کودکان نارساخوان ناموفق بودهاند .در مطالعه آنها از چهار نوع محرک دایکوتیک مختلف (کلمات ،اعداد،
هجاهای همخوان-واکه و موسیقی) در سه وضعیت توجهی (توجه شنوایی تقسیمشده ،توجه انتخابی به گوش چپ و توجه انتخابی به گوش
راست) استفاده گردید و  REAبه عنوان شاخص غیرقرینگی محاسبه شد .طبق انتظار در حالت توجه تقسیمشده ،برای محرکات کلمه،
اعداد و همخوان-واکه  REAو برای محرک موسیقی  LEAدیده شد .در وضعیت توجه انتخابی برای محرکات اعداد برتری گوشی
معکوس گشت؛ به عبارت دیگر با توجه انتخابی به گوش راست REA ،و با توجه انتخابی به گوش چپ LEA ،مشاهده شد ،ولی در
محرکات همخوان-واکه چنین یافتهای مشاهده نشد و در هر سه وضعیت توجهی REA ،مشاهده شد .یافتههای مربوط به محرکات اعداد
در پژوهش حاضر با نتایج پژوهش  )1986( Obrzutهمخوانی دارد .طبق این یافتهها غیرقرینگیهای عملکردی عالوه بر راهبردهای
توجهی تا حد زیادی به نوع محرک دایکوتیک مورد استفاده نیز بستگی دارد وعدم مشاهده چنین یافتهای در این پژوهش در کودکان دچار
اختالل خواندن میتواند ناشی از ضعف عملکردی این کودکان در توجه انتخابی باشد.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج ضعیف کودکان دچار اختالل خواندن در هر دو وضعیت توجه شنوایی تقسیمشده و انتخابی به نظر میرسد که حداقل
بخشی از مشکالت یادگیری در این کودکان ناشی از اختالل در پردازش شنوایی دایکوتیک و برتری طرفی زبان باشد؛ بنابراین توجه به
ارزیابیهای شنوایی دایکوتیک در روند ارزیابی این کودکان و طراحی برنامههای توانبخشی مناسب در این زمینه میتواند در روند بهبود این
کودکان موثر باشد.
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