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  معني در بزرگساالن هنجار فارسي زبان سنجي آزمون دايكوتيك هجاي بي هاي روان و بررسي ويژگي ساخت
 

 6قنبري، نسرين 5، بهروز محمودي بختياري4ه بخشي، عنايت ال3ناظريرضا حمدا، 2اسماء خديو، 1ه موسويعبدال

  
  چكيده
هاي مغزي از نظر عملكرد  جهت بررسي برتري نيمكره باشد كه همزمان محركات رقابتي به گوش راست و چپ مي  بازشناسي گفتار دايكوتيك شامل ارائه :مقدمه

فارسي آزمون دايكوتيك هجاي   اين مطالعه با هدف ساخت نسخهگيرد.  هاي پردازش شنيداري در كودكان و بزرگساالن مورد استفاده قرار مي زباني و توانمندي
  .سنجي آن انجام شده است هاي روان معني و بررسي ويژگي بي

فارسي آزمون دايكوتيك   شامل سه بخش اصلي ساخت نسخه است كه متدولوژيكالحاضر از نوع ابزارسازي و غير تجربي با الگوي   مطالعه ها: روشمواد و 
زن) با ميانگين سني  40مرد و  40( سال 25تا  18فرد جوان و هنجار  80بررسي روايي محتوا با استفاده از نسبت روايي محتوا و اجراي آن بر روي  ،معني هجاي بي

 مطالعه، از بين دانشجويانبا توجه به معيارهاي ورود به ، كه باشد ميبازآزمون)  -بررسي اعتبار آزمون (ثبات دروني و آزمون به منظور سال 21/ 16 ± 28/2
  .هاي تهران انتخاب شده بودند دانشگاه
 75/0و  86/0اي به ترتيب  رده و همبستگي بين Cronbach's alpha. ضريب بود 62/0هاي آزمون باالتر از  براي هر يك از گزينه نسبت روايي محتوا :ها يافته

  .محاسبه شد 83/0هفته،  4تا  2بعد از  بازآزمون -همبستگي آزمون
قبول  معني توليد شده از روايي محتوا و اعتبار قابل فارسي آزمون دايكوتيك هجاي بي  رسد كه نسخه هاي پژوهش حاضر به نظر مي بر اساس يافته گيري: نتيجه

  .توان از آن در تحقيقات باليني و پژوهشي استفاده نمود برخوردار بوده و مي
  پايايي ،روايي ،سنجي روان ،دايكوتيك آزمون گوش فرا دادن ها: واژهكليد 

  
سنجي آزمون  هاي روان و بررسي ويژگي ساخت .ه، محمودي بختياري بهروز، قنبري نسرين، بخشي عنايت الرضاحمداناظري ، ه، خديو اسماءموسوي عبدال ارجاع:

  130-137): 2( 11؛ 1394ي پژوهش در علوم توانبخش. هنجار  فارسي زبانمعني در بزرگساالن  دايكوتيك هجاي بي
  

 14/2/1394تاريخ پذيرش:   19/11/1393تاريخ دريافت: 

 

  مقدمه
همزمان محركات رقابتي به گوش راست   بازشناسي گفتار دايكوتيك شامل ارائه

هاي مغزي از نظر عملكرد زباني  جهت بررسي برتري نيمكره باشد كه و چپ مي
هاي پردازش شنيداري در كودكان و بزرگساالن مورد استفاده قرار  و توانمندي

شود كه يك يا هر دو محرك  ها از افراد خواسته مي در اين آزمون اغلبگيرد.  مي
گفتاري مورد استفاده در اين  تترين محركا معمول). 1، 2( شده را تكرار كنند ارائه

واكه، اعداد، كلمات و جمالت هستند.   ـ  معني همخوان ارزيابي، هجاهاي بي
در افراد با  .)2( اي طوالني دارد شناسي سابقه ها در شنوايي كاربرد اين آزمون

شنوايي هنجار عملكرد فرد براي محركات گفتاري كه به گوش راست ارائه 
  رد وي براي محركاتي است كه به شوند، بهتر از عملك مي

   شوند، كه تحت عنوان برتري گوش راست گوش چپ ارائه مي
)Right ear advantage ا يREAبار توسط  شود و اولين ) خوانده ميKimura 

  دهنده هاي بازشناسي گفتار دايكوتيك نشان مطرح شد. اختالل در مهارت
بازشناسي ضعيف گفتار در بزرگساالن و پردازش شنيداري ضعيف كودكان در 

  . )1(محيط كالسي است
ي ها تيفعالكه نوع محركات مورد استفاده در  دهند يممطالعات نشان 

طور مثال  . بهگذارد يم تأثيري سنجش ها مؤلفهبازشناسي گفتار دايكوتيك، بر 
Findlen و Roup هجاهاي از استفاده با را دايكوتيك گفتار بازشناسي CVC 

 در) مرد 15 و زن15( بزرگسال 30 در دار، معني مشابه هجاهاي و معني بي
 داد نشان مطالعه اين نتايج. دادند قرار مقايسه مورد سال 31 تا 18 سني  محدوده

 مقاله پژوهشي
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 طور به معني، بي هجاهاي براي ها، آزمودني دايكوتيك گفتار بازشناسي عملكرد كه
 دهد مي نشان كه است، دار معني هجاهاي براي ها آن عملكرد از تر ضعيف بارزي

 گفتار بازشناسي هاي فعاليت در فرد عملكرد روي بر محركات، لغوي محتواي
يا اختالالت  ريتأخگذارد. اين موضوع در تشخيص كودكان دچار  مي تأثير دايكوتيك

كه  )SLIيا  impairment language Specific(زباني  ي ژهيوزباني از جمله اختالل 
   براي ارزيابي باليني، جهت تشخيص اختالالت پردازش شنيداري

) Auditory processing disorder ياAPD(  اهميت دارد ،شوند يمارجاع داده 
معني، چون هجاها فاقد معني هستند، ارزش  در آزمون دايكوتيك هجاي بي ).1(

و معنايي  از عالئم متني توانند ينم ها شنوندهبه حداقل رسيده است و  ها آنزباني 
بر  تنها ها آنكمك بگيرند و براي تشخيص صحيح  ها آنبراي بازشناسي 

(هجاهاي  مواد اين آزمون). 3( باشند يممتكي  ي صوتي/آواشناختيها يژگيو
)، از سال Consonant-vowel:CV( واكه - شده به صورت همخوان ساخته
اجزاي مختلف زبان مورد استفاده قرار  برتري طرفيجهت بررسي  1966
از عنوان آزمون  و همكاران Noffsingerبار  گرفتند، اما براي نخستين مي

. اين پژوهشگران )4( معني براي اين آزمون استفاده كردند دايكوتيك هجاي بي
معني را به همراه چندين آزمون ديگر، به منظور  آزمون دايكوتيك هجاي بي

دسترسي به يك مجموعه آزمون براي ارزيابي ادراك شنيداري، بر روي يك لوح 
   ضبط كردند )VA-CD)Veterans affairs compact disc فشرده به نام 

است. در سال  در ايران هنوز هيچ آزموني با اين عنوان ساخته نشده .)5-3(
 را ساختند Bergenفارسي آزمون دايكوتيك   نسخه جعفري و همكاران 2013

بود. اين هجاها مشابه  CVشده به صورت  ها هجاهاي ساخته ). مواد آزمون آن6(
  باشند، اما در زبان  مي Noffsingerبا هجاهاي استفاده شده در آزمون 

  ي فارسي آزمون  فارسي از معني برخوردارند. بنابراين در ساخت نسخه
   همخوان- واكه-از الگوي هجايي همخوان معني، دايكوتيك هجاي بي

)Consonant-vowel-consonant  ياCVC استفاده شده است، چرا كه تعداد (
توان با اين الگو ساخت، بسيار است و بيشتر از الگوي هجايي  هجاهايي كه مي

CV تري را از بازشناسي گفتار  به كلمه شباهت دارد، بنابراين ارزيابي واقعي
 اختاللتوان به رديابي  از جمله كاربردهاي اين آزمون مي. )1( سازد فراهم مي

از  APDاي و كمك به تشخيص افتراقي اختالالتي همچون  عملكرد جسم پينه
SLI 1، 7( اشاره نمود(.  

اختالل معني در ارزيابي  با توجه به اهميت آزمون دايكوتيك هجاي بي
زبان و اينكه هنوز اين آزمون در ايران  برتري طرفيو بررسي پردازش شنيداري 

سنجي اين آزمون مورد توجه هاي روان يساخته نشده بود، ساخت و بررسي ويژگ
  .قرار گرفت

  
  ها مواد و روش

 است كه متدولوژيكالحاضر از نوع ابزارسازي و غير تجربي با الگوي   مطالعه
، ارزيابي روايي معني شامل سه بخش اصلي ساخت آزمون دايكوتيك هجاي بي

  بر روي گروهي از افراد جوان  اين آزموناجراي  محتوايي و صوري آن و
ي  دليل انتخاب اين رده بوده است.اعتبار آزمون بررسي  به منظورسال  25تا  18

ي دايكوتيك، بلوغ تدريجي دستگاه شنيداري ها آزمونسني اين است كه در اكثر 
، اما ميزان اين بهبودي در امتيازات شود يمموجب بهبود امتيازات هر دو گوش 

طور پيشرونده با  به REAاز گوش راست است و در نتيجه، گوش چپ بيشتر 

سالگي  12تا  11. حداقل تفاوت اين برتري حدود ابدي يمافزايش سن كاهش 
. از طرف ديگر با افزايش سن در جهت سالمندي نيز در دستگاه )8( شود يمديده 

افتد، كه عملكردهاي  اي تغييراتي اتفاق مي پينهعصبي مركزي از جمله جسم
دهد و ممكن  ثير قرار ميأهاي دايكوتيك را تحت ت شنيداري از جمله مهارت

   معكوس بگذارد تأثيربرقرار شود و بر پردازش شنيداري  REAاست مجددا 
ي  سنجي نسخه هاي روان . بنابراين در اين پژوهش بر آن شديم تا ويژگي)7، 9(

سال  25تا  18هنجار معني را در جمعيت  فارسي آزمون دايكوتيك هجاي بي
  بررسي كنيم.

دار با الگوي  معني كلمات تك هجايي تماميساخت آزمون،   در مرحله
CVC  كه با همخوان انفجاري(/ب/، /پ/، /ت/، /د/، /ك/، /گ/، /ق/، /ع/) آغاز
همخوان علت انتخاب . گرديدشوند، از فرهنگ پنج جلدي معين استخراج  مي

بارزي را نشان  REA ها ، اين همخوانكه استدر آغاز هجاها اين انفجاري 
هاي  تغيير فقط يك يا دو واج از واج شناس و با با نظر زبانسپس  .)5( دهند مي

  معني به طوري ساخته شدند، كه در خزانه هجاهاي بي ،هجا(همخوان يا واكه)
ها  شناختي زبان فارسي در آن واژگان زبان فارسي موجود نباشند و قواعد واج

ي خاصي شباهت ندارند و به  معني به كلمه رعايت شده باشد. اين هجاهاي بي
در انتخاب  باشند. مفهوم و مصداقي براي فرد نمي  كننده لحاظ معناشناختي منتقل

 ها استفاده شود. معني سعي شده است كه تا حد امكان از تمامي واكه هجاهاي بي
معني از بين  هجاي بي 65شناس،  انآزمون، زير نظر زب  براي تعيين مواد اوليه

شناسي و  تن از متخصصان علم شنوايي 10هجاهاي ساخته شده انتخاب و براي 
ها خواسته شد با توجه به معيارهاي مورد نظر  شناسي ارسال گرديد و از آن زبان

معني، هجاهاي انتخاب شده را بر اساس معيار سه  در ساخت هجاهاي بي
مهم و مرتبط است، اهميت و ضرورتي ندارد اما شامل  ،Lawsheاي  گزينه
غير مرتبط و كم اهميت است، ارزيابي نمايند. بر اين  و توان استفاده كرد مي

   معني شاخص نسبت روايي محتوا اساس، براي هر هجاي بي
)Conntent validity ratio  ياCVR ( .شاخص محاسبه شدCVR  روش

جدولي  Schipper باشد. هاي آزمون مي مناسبي براي حذف يا باقي ماندن گزينه
قابل قبول از نظر آماري، متناسب  CVRرا طراحي كرده است كه در آن حداقل 

شود. بر اساس اين جدول، براي  با تعداد متخصصان بررسي روايي نشان داده مي
 باشد مي 62/0 ،قبولقابل  CVRمتخصص بررسي روايي، حداقل  10تعداد 

باالتر از حداقل قابل قبول را  CVRمعني  هجاي بي 44در اين مرحله، . )10(
 اي طراحي شدند. گزينه 22ليست  1در قالب  معني كسب كردند. اين هجاهاي بي

زمان  معني تشكيل شده است كه هم ي آزمون از يك جفت هجاي بي هر گزينه
معني به اين صورت  جفت كردن هجاهاي بي ي شوند. نحوه با هم به فرد ارائه مي

معني  است كه تا حد امكان تالش شده است تا همخوان آغازين دو هجاي بي
و واكي با هم تفاوت داشته  شده، در دو ويژگي جايگاه توليد و واكداري يا بي جفت
 10ساخته شده براي   گزينه 22. در نهايت باشنددو، يكسان آن ي مياني  ها واكه
ها  ي قبل) ارسال گرديد و از آن (متفاوت از متخصصان مرحله متخصصان تن از

، در مورد تناسب مواد Lawsheاي  تا بر اساس معيار سه گزينهدرخواست شد 
هاي مغزي و ارزيابي  ها، كه بررسي برتري نيمكره آزمون با هدف ساخت آن

. بر اين اساس، شاخص باشد، نظر دهند توانمندي پردازش شنيداري افراد مي
CVR در اين مرحله از بررسي روايي  محاسبه شد.ي آزمون  براي هر گزينه

قابل قبول را كسب نكردند، بنابراين از ليست  CVRگزينه، حداقل  7محتوا 
معني باقي ماند كه مواد  جفت هجاي بي 15نهايي آزمون حذف شدند و تنها 
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دهند. بعد از اينكه  كيل ميمعني را تش اصلي آزمون دايكوتيك هجاي بي
   هاي نهايي آزمون مشخص شدند، شاخص روايي محتوا گزينه

)Content validity index  ياCVI ( كل آزمون محاسبه شد. مقدار برايCVI ،
. از چينش تصادفي )10( ياشد هاي آزمون مي ي گزينه همه CVRميانگين مقادير 

معني سه ليست طراحي گرديد، تا در موارد باليني از  جفت هجاي بي 15اين 
هاي آزمون در  ليست بررسي اثر توجه مورد استفاده قرار گيرند.در  جمله 

براي اهداف آموزشي و  اغلباستوديوي تخصصي ضبط دانشگاه صدا و سيما، كه 
ضبط گيرد، به صورت متوالي و با رعايت اصول  پژوهشي مورد استفاده قرار مي

و  مرد داراي صدايي رسا  دايكوتيك ضبط شدند. به اين منظور از گوينده
 ويرايش( Adobe Auditionافزار  آشنا استفاده شد. سپس با استفاده از نرم گوش

و امكان باز كردن ) ، شهر كاليفرنيا، كشور آمريكاAdobeمحصولي از شركت ، 3
 به طور كامل Offsetو زمان  Onsetنظر زمان  طيف هجاها، هر جفت هجا از

  ثانيه و فاصله 75هر ليست آزمون حدود   زمان شد. زمان ارائه بر هم منطبق و هم
باشد. بعد از ضبط آزمون روايي صوري  ثانيه مي 5هاي آن حدود  زماني بين گزينه

هاي  ليست  شده مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور لوح فشرده آزمون ساخته
زمان بودن هر  متخصص مربوطه قرار گرفت تا در مورد هم 5آزمون در اختيار 
معني و دايكوتيك بودن آزمون نظر دهند. نظرات اين  جفت هجاي بي

  متخصصان مورد بررسي قرار گرفت و اصالحات الزم اعمال گرديد.
كه مرد)  40زن و  40( فرد هنجار 80بعد، آزمون تهيه شده روي   در مرحله

هاي علوم  دانشگاه وجه به معيارهاي ورود به مطالعه از بين دانشجويانبا ت
علوم  و علوم پزشكي تهران ،بهزيستي و توانبخشي، علوم پزشكي شهيد بهشتي

و  16/21سال، با ميانگين سني 25تا  18ي سني  در محدوده پزشكي ايران
 نمونه حجم. طي يك ماه اجرا شد انتخاب شده بودندسال  28/2 انحراف معيار

 مشابه  درصد، با استفاده از اطالعات مقاله 5 آزمون خطاي و درصد 80 توان با
  .است ريزش ي دهنده نشان 3 عدد. گرديد محاسبه زير فرمول ) و طبق11(

  

n=
1 2 1

1	
2

1
1

2

3 1٫96 0٫86
1
2

1 	0٫31
1 0٫31

2

3 80 

  
شنوايي هنجار و قرينه در دو  از معيارهاي ورود به مطالعه عبارتند

بل و اختالف كمتر از  دسي 25كمتر از  خالص صوتهاي  گوش(ميانگين آستانه
هاي صوت خالص در دو گوش)، نتايج هنجار  بل بين ميانگين آستانه دسي 10

پرسشنامه برتري  با( اتوسكوپي در دو گوش، راست برتري در اعمال دستي
اي است كه  ماده 10اي  اين ابزار، پرسشنامه شد: ميارزيابي  Edinburghدستي 

زدن،  كردن، مسواك كردن، پرتاب، قيچي ترجيح دستي را در نوشتن، نقاشي
كردن كبريت، باز و بسته  كردن، روشن استفاده از چاقو، استفاده از قاشق، جارو

. است برخوردار قبولي قابل پايايي و اعتبار سنجد و از كردن درب قوطي مي
 مورد كل  نمره با آزمون مواد تمام همبستگي طريق از آزمون، دروني همساني
 ضريب. است بوده 98/0 تا 83/0 بين آن همبستگي  دامنه و گرفته قرار سنجش

Cronbach's alpha بوده 92/0 آن ي نيمه دو همبستگي و 97/0 پرسشنامه 
هرگونه اختالل   وجود سابقهعدم  و تك زبانه و فارسي زبان بودن .)12است(
عدم  در صورت .جراحي مغزو  صرع، ضربه به سر گفتار و زبان، شناختي، روان

براي بررسي و  شد. همكاري، فرد از مطالعه كنار گذاشته مي  تمايل فرد به ادامه

اي كه به همين منظور تهيه شده بود،  نامه رعايت موارد ذكر شده، از پرسش
راد برخوردار از معيارهاي ورود به مطالعه پس از كسب استفاده شد. اف

با استفاده  ي اتوسكوپي نامه، در بررسي شركت داده شدند. در ابتدا معاينه رضايت
 ، شهر مونيخ، كشورHeineساخت شركت  ،Heine mini 3000( از اتوسكوپ

مدل ( خالص به روش مرسوم توسط اديومتر دو كاناله گيري صوت  آستانهو )آلمان
MIDIMATE 622،  ساخت شركتGN Otometrics،  شهر كپنهاگ، كشور

معني انجام گرفت.  انجام شد. سپس آزمون دايكوتيك هجاي بي )دانمارك
كشور شهر شيامن، ، Vostro3300مدل (DELL تاپ  آزمون با استفاده از لپ

 ،، كشور دانمارك)مدل آنالوگ يك سوم اكتاو باند(B&K  صداسنج كه با )چين
گوشي و در سطح راحتي  مورد كاليبراسيون قرار گرفته بود، به صورت تحت

جهت  .اجرا شد) هر فرد Most Comfortable Loudness:MCL( شنيداري
تاپ، هدفون در حداكثر خروجي خود تنظيم شد. سپس هر سه  كاليبراسيون لپ

شدند و ميزان سطح  تاپ ارائه مي ليست آزمون در سطوح خروجي مختلف لپ
شد.  گيري مي در اين سطوح اندازه (Sound Pressure Level:SPL) شار صوتيف

هر سه   تاپ، ميانگين سطح ارائه لپ درصد 60با توجه به اينكه در سطح خروجي 
بود و اين مقدار در سطح راحتي شنيداري افراد  dBSPL 70ليست آزمون حدود 

% و سطح 60تاپ، روي  گيرد، سطح خروجي لپ داراي شنوايي هنجار قرار مي
از  هاي آزمون ليست  خروجي هدفون، در حالت حداكثر قرار داده شد. قبل از ارائه

شنود، با  شد تا محركاتي را، كه از هر يك از دو گوش مي آزمودني خواسته مي
شد و در  صداي بلند تكرار كند. براي هر آزمودني، هر سه ليست آزمون اجرا مي

ي ميانگين امتيازات  راست و چپ براي هر فرد، با محاسبهنهايت، امتيازات گوش 
گرديد. به منظور ارزيابي برتري  ليست آزمون، محاسبه مي 3كسب شده براي هر 

جهت ارزيابي پايايي  .)1( گرديد گوشي، امتياز گوش چپ از گوش راست كسر مي
گر بر  مونآزمون، بعد از دو تا چهار هفته از آزمون اول، بازآزمون توسط همان آز

ها اجرا و نتايج آزمون اول و بازآزمون با هم مقايسه  نفر از شركت كننده 15روي 
 اخالقي مالحظات ي كليه گرديد، متعهد محقق گرديد. در انجام اين پژوهش

 رعايت را توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه تكميلي تحصيالت  كميته مصوب
كتبي   نامه آگاهي از هدف آزمون، رضايتهايي كه پس از  ي آزمودني به همه. كند

شركت در پژوهش را پر كردند و وارد آزمون شدند، اين اطمينان داده شد كه 
ن ها هر زما شود. آزمودني محرمانه نگهداري ميها  اطالعات حاصل از پرسشنامه

لعه توانستند از ادامه فعاليت انصراف دهند. مطا خواستند مي به هر دليلي كه ميو 
  ساخت. كليه ها وارد نمي تهاجمي بود، بنابراين آسيبي به شركت كننده غير

ي اختاللي در  در صورت مشاهدهها، بدون هزينه انجام گرفت و  ارزيابي
ي شنوايي، افراد براي معاينه و ارزيابي تخصصي ارجاع داده  هاي پايه ارزيابي

ها از شاخص تمايل مركزي  براي توصيف داده ي حاضر شدند. در مطالعه مي
ها با  براي بررسي انطباق توزيع دادهميانگين و شاخص پراكندگي انحراف معيار و 

  استفاده شد. جهت  Kolmogorov–Smirnovاز آزمون نرمال توزيع 
  ، ثبات دروني و Lawsheبررسي روايي محتواي مواد آزمون از روش 

   اي رده همبستگي بين و Cronbach's alphaآزمون، از ضريب  نسبيپايايي 
)Intra class correlation  ياICC ( استفاده گرديد. ضريبCronbach's alpha 

گيري اعتمادپذيري و يا پايايي پرسشنامه و  هاي اندازه ترين روش يكي از متداول
دهد. بديهي است هر  را به خود اختصاص مي 1تا  0بين آزمون است، كه عددي 

تر باشد، همبستگي دروني بين سواالت  نزديك 1قدر ميزان اين شاخص به 
  . )13( تر خواهند بود ها همگن بيشتر و در نتيجه پرسش
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 1394133خرداد و تير/2/ شماره 11پژوهش در علوم توانبخشي/ سال 

  آزمون اجراي ي مرحله در مطالعه مورد افراد توزيع سني. 1جدول 
  حداكثر  حداقل  ميانگين سن (سال) درصد تعداد  جنس

  25  18  *43/21 ± 19/2 50 40  زن
  25  18  *90/20 ± 37/2 50 40  مرد
  25  18  16/21 ± 28/2 100 80  كل

* 05/0 >  Pها در مقايسه با مردان گروه زن  
  

بازآزمون با استفاده از ضريب همبستگي  -ميزان همبستگي آزمون
Pearson و راست گوش نيب ازاتيامت نيانگيم يمحاسبه گرديد. براي مقايسه 

 Independent tاز آزمون  جنس، دو نيب سن نيانگيو م Paird tاز آزمون  چپ،
  16 نسخه SPSS يافزار آمار ها با استفاده از نرم داده ليتحل. دياستفاده گرد

)version 16, SPSS Inc., Chicago, IL (05/0 يدار يدر سطح معن و P > 
  .صورت گرفت

  
  ها يافته

وارد مطالعه  سال 25تا  18سني   مرد)، در محدوده 40زن و  40( فرد هنجار 80
پارامتر سن داراي توزيع  Kolmogorov–Smirnovشدند. بر اساس نتايج آزمون 

مورد مقايسه قرار  Independent tنرمال بود، بنابراين نتايج، با استفاده از آزمون 
  .نشان داده شده است 1 گرفتند. توزيع سني افراد مورد مطالعه در جدول

كل  يبرا CVIآزمون و  يهانهيگز يهمه يبرا CVRپژوهش شاخص  نيدر ا
آزمون  ينهيگز 15 يمحاسبه شده برا CVRشاخص  زاني. مديآزمون محاسبه گرد

  نشان داده شده است. 2) در جدول CVIها (آن كل نيانگيو م يمعنيب يهجا كيكوتيدا
 بيآزمون، از  ضر ينسب ييايو پا  يثبات درون يبه منظور بررس
Cronbach's alpha  وICC بيضر زانياستفاده شد. م Cronbach's alpha 

  بود. ICC ،75/0و  86/0آزمون، 
  

  CVIو  )CVR )Content validity index مقادير .2جدول 
) Content validity index( يمعنيب يهجا كيكوتيآزمون دا يهانهيگز 

 CVR  هاي آزمون گزينه  شماره گزينه
 8/0 گات          تاد 1
 0/1 پج           قُف 2
 8/0 توگ         بوج 3
 0/1 داب      كاب   4
 0/1 گاخ   پاق     5
 8/0 گُش   بخ      6
 0/1 گَم    تَت     7
 8/0 قَج     َكب     8
 0/1 بِف    كت    9

 0/1 دج     پف     10
 8/0 پِژ      دب    11
 8/0 توژ         قوف 12
 8/0 پت   دد     13
 8/0 قَل     دز     14
 0/1 پاز      قاد     15

 CVI   89/0مقدار
CVR: Content validity ratio; CVI: Content validity index 

مورد بررسي  Pearsonاعتبار بازآزمايي آزمون نيز از طريق ضريب همبستگي 
توان  مي P). با توجه به مقدار P = 0001/0( بود 83/0قرار گرفت كه مقدار آن 

  دار است. گفت كه اين ميزان همبستگي، از نظر آماري معني
هاي  امتيازات هر ليست به صورت درصد پاسخ ميانگيندر اين مطالعه 

 تقسيم از راست، گوش هاي پاسخ درصد گوش راست و چپ گزارش شده است.
 و شوند مي ارائه راست گوش به كه محركاتي كل بر فرد راست گوش هاي پاسخ
 كل بر فرد چپ گوش هاي پاسخ تقسيم از چپ، گوش هاي پاسخ درصد

 براي آزمون كل امتياز. آيد مي بدست شوند، مي ارائه چپ گوش به كه محركاتي
 .است شده محاسبه ليست سه هر امتيازات ميانگين صورت به گوش، هر

امتيازات گوش راست و چپ براي هر ليست و ميانگين هر سه ميانگين درصد 
  نشان داده شده است. 1 نمودار ليست در

 Paired tاز آزمون پارامتري  ،امتيازات دو گوش ميانگين  جهت مقايسه
 ميانگين استفاده شد. نتايج حاصل از اين آزمون نشان داد كه اختالف بين

  .) > 001/0P( استدار  امتيازات دو گوش، از لحاظ آماري معني
  

 
هاي آزمون دايكوتيك هجاي  توزيع امتيازات دو گوش ليست .1 نمودار

  دهد. نشان مي 05/0دار را در سطح  تفاوت معنيمعني. نشان ستاره  بي
 

برتري گوشي در هر ليست، درصد امتيازات گوش چپ از   جهت محاسبه
عدم برتري ، عدد منفي بيانگر REA بيانگر گوش راست كسر گرديد. عدد مثبت

) و عدد صفر بيانگر عدم وجود برتري Right ear disadvantage( گوش راست
از ) درصد 25/1( ي حاضر غير از يك نفر مطالعهباشد. در  گوشي مي

   نشان داد مابقي افراد عدم برتري گوش راستكه كنندگان  شركت

52/16% 53/91% 52/16% 52/75%

29/91% 29/66% 29/33% 29/63%

0

01

02

03

04

05

06

1ليست  2ليست  3ليست ليست 3ميانگين 

امتياز گوش راست امتياز گوش چپ
*
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 1394خرداد و تير / 2/ شماره 11پژوهش در علوم توانبخشي/ سال  134

درصد  2 نموداررا نشان دادند. در  REAدرجات مختلفي از ) درصد 75/98(
  ها ارائه شده است.  برتري گوشي در هر سه ليست آزمون و ميانگين كل آن

  

 
امتيازات برتري گوشي هر سه ليست آزمون دايكوتيك  توزيع .2 نمودار

  معني هجاي بي
  

  بحث
معني و  ي فارسي آزمون دايكوتيك هجاي بي اين مطالعه با هدف ساخت نسخه

  تا  18سنجي آن در گروهي از بزرگساالن هنجار  هاي روان ارزيابي ويژگي
اين مطالعه سال فارسي زبان انجام شده است. به طور كلي نتايج حاصل از  25

ي فارسي آزمون دايكوتيك هجاي  دهد كه روايي و پايايي نسخه نشان مي
 باشد.  معني از لحاظ آماري قابل قبول مي بي

اي  گيري خصيصه روايي آزمون عبارت است از ميزان كارايي آن، براي اندازه
هاي  . يكي از روش)14( گيري آن خصيصه ساخته شده است كه به منظور اندازه

 CVRباشد. در اين روش مقدار  مي Lawsheمقبول براي بررسي روايي، روش 
 CVRمقدار  2 شود. در جدول هاي آزمون محاسبه مي براي هر يك از گزينه

كل آزمون نشان داده شده است.  CVIهاي آزمون و مقدار   هركدام از گزينه
هاي  گزينهي  همه CVRشود، مقدار  همانگونه كه در اين جدول مشاهده مي

، از نظر آماري قابل Schipperاست كه با توجه به جدول  62/0آزمون باالتر از 
  باشد.    قبول مي

دايكوتيك هجاي  آزمون ICC و Cronbach's alphaميزان ضريب 
را  45/0، ضريب پايايي Cronbachباشد.  مي 75/0و  86/0 به ترتيب، معني بي
با  .)13( كند مي گزارشرا زياد  95/0را متوسط و قابل قبول و ضريب  75/0 كم،

معني از ثبات  توان گفت كه آزمون دايكوتيك هجاي بي توجه به اين نتايج مي
 هاي ليست بين ICC مقداراز طرفي با توجه به  قبولي برخوردار است.دروني قابل

 با توان مي است و برقرار مناسبي همبستگي ها، آن بين توان گفت كه مي آزمون
 استفاده شده ساخته هاي ليست از يكي از تنها باليني موارد در نتايج، اين بر تكيه
  .نمود

هاي گوش فرادادن  مطالعات متنوعي در ارتباط با ارزيابي پايايي آزمون
نشان دادند،  و همكاران Nancyدايكوتيك انجام گرفته است. به طور مثال 

هاي گوش فرادادن دايكوتيك به  زبان، كه در آزمون برتري طرفيي  پديده

كند،  كه از هجا استفاده مي نيشود، در آزمو صورت برتري گوشي نشان داده مي
 -كند و ضريب همبستگي آزمون پاياتر از آزموني است كه از كلمات استفاده مي

/ بود. 51و  76/0ها گزارش كردند به ترتيب عبارت از  بازآزموني را كه آن
معني هم اجزاي عاطفي و هم بسامد  ها اين است كه در هجاهاي بي استدالل آن

كه در كلمات، فقط بار عاطفي است كه حذف  گردند، در حالي استفاده حذف مي
(برتري  يا بر راهبرد كالمي تنهاشود، بنابراين در بازشناسي هجاها فرد  مي

ي راست) تكيه دارد. اما در  (برتري نيمكره ي چپ) و يا بر راهبرد صوتي نيمكره
تواند به عنوان يك عامل بر پايايي آزمون  مورد كلمات، بسامد استفاده مي

ها كنترل شده است،  . در مطالعات ديگري كه اثر توجه در آن)11( گذار باشدتأثير
و  Nancy  . مشابه مطالعه)15( گزارش شده است 85/0ضريب همبستگي حدود 

ي حاضر نيز، ضريب همبستگي براي برتري گوشي محاسبه  ، در مطالعههمكاران
بين ميانگين برتري گوشي آزمون اول  Pearsonشد و ميزان ضريب همبستگي 

دهد بين امتياز برتري گوشي آزمون  بدست آمد كه نشان مي 83/0و بازآزمون، 
ي  شود نتيجه مشاهده مياول و بازآزمون ارتباط بااليي وجود دارد. همانطور كه 

چراكه در  ،ي قبلي همخواني دارد حاصل از اين مطالعه با مطالعات انجام شده
ي حاضر نيز اثر توجه كنترل شده و تا حد امكان از بار زباني محركات  مطالعه

 كاسته شده است. تفاوت اندك ديده شده در مقدار ضريب همبستگي به دليل
آزمون هاي متفاوت اجراي  روشنيز محركات و  تعدادمعيارهاي متفاوت از نظر 

چهار هجاي  و همكاران Nancyي  طور مثال در مطالعه به باشد. مطالعات ميدر 
/ba/ ،/pa/ ،/ta/ و /da به صورت دايكوتيك و در دو مرحله به افراد /

شد تا در صورت  ها خواسته مي شدند و از آن كننده در پژوهش ارائه مي شركت
را بر  "خير"و در صورت نشنيدن آن، پاسخ  "بله"هجاي موردنظر، پاسخ شنيدن 

شد تا  ي پاسخ عالمت بزنند. اما در پژوهش حاضر از افراد خواسته مي روي برگه
  شده را به صورت شفاهي پاسخ دهند. معني شنيده هر دو هجاي بي

 هاي نشان داده شده است، ميانگين درصد پاسخ 1 نمودارهمانگونه كه در 
است. جانقربان و  درصد 63/29و  درصد 75/52گوش راست و چپ به ترتيب 

در  CVي نتايج آزمون دايكوتيك  اي را با هدف مقايسه مطالعه همكاران
بزرگساالن راست دست و چپ دست داراي شنوايي هنجار انجام دادند. در اين 

ي  حالت ارائه مطالعه ميانگين امتيازات گوش راست و چپ افراد راست دست، در
. )16( گزارش شد درصد 65و  درصد 16/66همزمان محركات به ترتيب، 

شود ميانگين امتيازات گوش راست و چپ در آزمون  همانگونه كه مشاهده مي
 CVمعني كمتر از امتيازات بدست آمده از آزمون دايكوتيك  دايكوتيك هجاي بي

هاي آزمون  نوع مواد، تعداد گزينهتوان به  است. دليل احتمالي اين اختالف را مي
ي پاسخ گرفتن از فرد  باشند و تفاوت در نحوه عدد مي 30، كه CVدايكوتيك 

شود تا در هر  از افراد خواسته مي CVنسبت داد. چراكه در آزمون دايكوتيك 
شنوند تكرار كنند، اما در آزمون دايكوتيك  ي آزمون، هجايي را كه بهتر مي گزينه

شود تا هر دو هجاي موجود در يك گزينه را  از افراد خواسته مي معني هجاي بي
كاهش امتيازات كسب شده  افزايش دشواري و تكرار نمايند و اين امر موجب

گردد. از طرفي با توجه به اينكه اكثر هجاهاي مورد استفاده در آزمون  مي
اي ي معني يا مفهوم و يا دار ، در زبان فارسي تداعي كنندهCVدايكوتيك 

طور نتيجه گرفت كه شناخت افراد  توان اين باشند، مي هاي دستوري مي نقش
معني  ها نسبت به هجاهاي بي نسبت به اين مواد موجب بازشناسي بهتر آن

CVC شود.  ميFindlen  وRoup   بازشناسي گفتار دايكوتيك را با استفاده از
زن و 15رگسال (بز 30دار، در  معني و هجاهاي مشابه معني بي CVCهجاهاي 
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مورد مقايسه قرار دادند. در اين  سال، 31تا  18ي سني  مرد) در محدوده 15
معني در  مطالعه ميانگين درصد امتياز گوش راست و چپ براي هجاهاي بي

. علت اختالف )1( % مشاهده شد4/75% و 2/83حالت بازگويي آزاد، به ترتيب 
را  Roupو  Findlenمعني و آزمون  امتيازات آزمون دايكوتيك هجاي بي

جفت   گزينه) و نحوه 50( ي ذكر شده هاي بيشتر مطالعه توان به تعداد گزينه مي
براي كاهش اثر تداخل  Roupو  Findlenكردن هجاهاي هر گزينه نسبت داد. 

كه در  اند، درحالي ي مياني را متفاوت انتخاب كرده بين دو هجاي هر گزينه، واكه
معني به منظور افزايش اثر رقابت  هاي آزمون دايكوتيك هجاي بي ساخت گزينه

مياني هر جفت هجا، يكسان در نظر گرفته شده است. در ي  و روايي آزمون، واكه
كل آنچه حايز اهميت است، ضرورت در اختيار داشتن مقادير هنجار آزمون در 

، يا در نظر گرفتن گروه شاهد در تشناسايي اختالال به منظورهاي باليني  ارزيابي
  پژوهشي است.مطالعات 

امتيازات دو گوش نشان داد كه اختالف   تحليل آماري حاصل از مقايسه
(ميزان برتري گوشي) از نظر آماري  ميانگين امتيازات گوش راست و چپ

ميزان برتري گوشي براي هر  2 نمودار). در  > 001/0P( باشد دار مي معني
ليست و ميانگين هر سه ليست نشان داده شده است. بر اساس الگوي 

در روند گوش فرادادن دايكوتيك، به دليل كارامدي بيشتر  Kimuraساختاري 
سو در انتقال اطالعات هر گوش به  مسيرهاي دگرسو نسبت به مسيرهاي هم

كالمي كه به گوش راست شود. محركات  قشر مغز، برتري گوشي ديده مي
ي  ي ويژه شوند، از طريق مسير دگرسو به طور مستقيم به نيمكره ارائه مي

كه اطالعات ارائه شده  شوند، در حالي ي چپ) منتقل مي پردازش زبان (نيمكره
اي  ي راست مغز و سپس از طريق جسم پينه به گوش چپ ابتدا بايد به نيمكره

ها صورت  هاي نهايي بر روي آن چپ، انتقال داده شوند تا پردازش  به نيمكره
هاي ارائه  تر، هم موجب تاخير و هم كاهش سيگنال پذيرد. اين مسير طوالني
. به طور كلي ميانگين درصد برتري گوشي )17( شود شده به گوش چپ مي

 Findlenاي كه  باشد در مطالعه مي درصد 12/23كننده در مطالعه  افراد شركت
معني ساخته  براي هجاهاي بي REAانجام دادند، ميانگين درصد  Roupو 

براي  REAبدست آمد. در همين مطالعه  درصد CVC ،8/7شده با الگوي 
معني متوازن شده  كه از نظر آوايي با هجاهاي بي CVCدار  هجاهاي معني

ي  مطالعه REA. اختالف ديده شده بين ميزان )1( % بدست آمد2/3بودند، 
تواند به علت تفاوت در تعداد  مي Roupو  Findlenي  حاضر و مطالعه

ها باشد. به طور كلي نتايج به  ي جفت كردن آن معني و نحوه محركات بي
معني  ي چپ مغز در پردازش هجاهاي بي دهد كه نيمكره دست آمده نشان مي

، كلمات، CV، (اعداد ، مانند ساير محركات كالميCVCساخته شده با الگوي 
با توجه  ديگر كند. از طرف عمل مي جمالت و ...)، به صورت تخصيص يافته

حاصل از محركات اين آزمون بيشتر از محركات  REAبه اينكه ميزان 
هاي هاي معنايي و خوشه باشد، شايد بتوان تحليل كرد كه پردازش دار مي معني

 جداي از اينگيرد.  ي چپ صورت مي همخواني به درجات كمتري در نيمكره
چون اثر شناخت از روي آزمون برداشته شده است، افراد براي 

هاي صوتي/ آواشناختي متكي هستند و  بازشناسي مواد آزمون صرفا بر ويژگي
  .در اين آزمون باشد REAشايد همين امر موجب افزايش 

  
  ها محدوديت

تعيين مقادير هنجار  به علت كمبود وقت امكان بررسي ساير انواع روايي، اعتبار،
هاي سني ديگر و ميزان حساسيت و  معني در گرو آزمون دايكوتيك هجاي بي
  .ديده موجود نبود هاي آسيب ويژگي آن، در تشخيص گروه

  
  پيشنهادها

شود ساير انواع روايي، از جمله روايي افتراقي و ساير انواع اعتبار  پيشنهاد مي
رسي قرار گيرد. تعيين مقادير هنجار معني مورد بر آزمون دايكوتيك هجاي بي

هاي سني مختلف و تعيين ميزان حساسيت و ويژگي آزمون در  آزمون در گروه
، اسكيزوفرن، اختالل APD ،SLIديده از جمله  هاي آسيب تشخيص گروه

هاي آينده مدنظر  يادگيري و ..... از جمله موضوعاتي هستند كه بايد در پژوهش
  .قرار داده شوند

  
  گيري نتيجه

رسد كه آزمون دايكوتيك هجاي  هاي پژوهش حاضر به نظر مي بر اساس يافته
توان از آن  برخوردار است و ميقبولي  قابلارائه شده، از روايي محتوا و اعتبار  معني بي

غير تهاجمي بودن اين آزمون،  در تحقيقات باليني و پژوهشي استفاده نمود. به عالوه
  .كند ، كاربرد باليني اين آزمون را تسهيل ميكوتاه اجراي آني پايين و زمان  هرينه

  
  تشكر و قدرداني

ي مقطع كارشناسي ارشد خانم اسماء خديو، مصوب  نامه اين مقاله منتج از پايان
  باشد. مي 911681008دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، با كد تصويب 

دانشگاه علوم بهزيستي و شناسي  دريغ همكاران گروه شنوايي از زحمات بي
ي توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي  شناسي دانشكده توانبخشي و گروه شنوايي

كنندگان در پژوهش كمال  ي شركت شهيد بهشتي و همچنين همكاري صميمانه
  .تشكر و قدرداني را داريم

  
  نقش نويسندگان

 يينها نسخه يمحتو دييتا ،ينظر تخصص ارائه با شده نگارش مقاله ينيبازب: م ع
 يبرا مقاله يينها ينسخه يمحتو دييأت مقاله، ميتنظ: خ ا ،ارسال يمقاله برا
 نسخه يمحتو دييتا ،ينظر تخصص ارائه با شده نگارش مقاله ينيبازب: ن ر ا ،ارسال

 يينها نسخه يمحتو دييتا ها،داده ريتفس و ليتحل: ب ع ،ارسال يمقاله برا يينها
 دييتا ،ينظر تخصص ارائه با شده نگارش مقاله ينيبازب: ب م ب،ارسال يمقاله برا

 يارائه با شده نگارش مقاله ينيبازب: ق ن ،ارسال يبرا مقاله يينها ينسخه يمحتو
  .ارسال يمقاله برا يينها نسخه يمحتو دييتا ،يتخصص نظر
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Abstract 
 

Introduction: Dichotic speech recognition includes simultaneously presentation of competing stimuli to both ears 
and has been used to investigate the hemispheric dominance for language and auditory processing abilities in adults 
and children. The present study aimed to develop the Persian version of dichotic nonsense syllable test and 
determination of its psychometrics properties. 
Materials and Methods: This instrumental, non-experimental study with a methodological pattern consists of three 
main parts: developing Persian version of dichotic nonsense syllable test, evaluation of  its content validity by use of 
Content Validity Ratio, running it on 80 (40 males and 40 females) normal adults aged 18-25 years (mean age:  
21.16 ± 2.28 Years), which is likely to be selected according to the inclusion criteria from students from universities 
located at Tehran, Iran to determine the tests reliability. 
Results: The Content Validity Ratio for each items of the test was more than 0.62. The amount of Cronbach's alpha 
coefficient and intra class correlation (ICC) was, 0.86 and 0.75, respectively. Test- retest correlation found out to be 
0.83 after 2 to 4 weeks intervals. 
Conclusion: Results show this Persian version of dichotic nonsense syllable test possesses acceptable content 
validity and reliability and can be used in clinical trials and research. 
Keywords: Dichotic listening test, Psychometric, Validity, Reliability 
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