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  مقاله پژوهشي

  

 آموزان دانشدر نسخة فارسي آزمون اعداد دايكوتيك منفرد  بررسي پاياييساخت و 

  ساله 9تا  7پسر 
  

  3شهره جاليي ،2اكبر طاهايي ، سيد علي1ابوالحسن يفهيمه حاج، 1پور الهام رجب
 ايرانشناسي، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران،  گروه شنوايي ـ1
  ايران تهران، ،ايرانتوانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي علوم شناسي، دانشكده  شنوايي گروهـ 2
 آمار زيستي، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، ايرانـ 3

  

  چكيده

اما آزمون اعداد دايكوتيك منفرد  تاساگرچه آزمون اعداد دايكوتيك دوتايي براي بررسي سيستم پردازش شنوايي مركزي افراد بزرگسال مناسب  :زمينه و هدف

  .انجام شد ساخت آزمون حاضر به زبان فارسي و يافتن مقادير هنجار مقدماتي آن در كودكان پژوهش با هدفاين . تر است دليل سادگي براي كودكان مناسب به

هدايت شده به گوش راست و  دهي پاسخيادآوري آزاد،  حلمراهريك از ارزيابي در براي مختلف  عددي 25ليست  3فارسي آزمون حاضر از  ةنسخ :روش بررسي

 9تا  7پسر  126مقطعي حاضر روي  ةمطالع. صورت دايكوتيك روي لوح فشرده ضبط شدند اعداد هر ليست به. تشكيل شده استهدايت شده به گوش چپ  دهي پاسخ

  .مورد بررسي قرار گرفتهفته پس از انجام آزمون اوليه  چهارتا  دو ها، نمونهنفر از  29ها در  پايايي آزمون با تكرار ارزيابي. سال انجام شد

سالگي  هشت در درصد 29/96و  59/98سالگي به حدود  هفتدرصد در  69/89و  79/95حدود  از ترتيب به ميانگين امتيازهاي گوش راست و گوش چپ :ها يافته

فاوت ت). p=001/0(سالگي كاهش يافت هشتدرصد در  دوبه حدود  سالگي هفت د دردرص 13/6از حدود ميانگين ميزان برتري گوش راست  افزايش يافت و

ثبات بااليي بين نتايج حاصل از آزمون اوليه و آزمون  .)p<05/0(نشد مشاهده هدايت شده دهي پاسخيادآوري آزاد و  ةحاصل از دو مرحل هايمحسوسي بين امتياز

  .)p<05/0(مجدد ديده شد

 آموزان دانش بررسي تلفيق دوگوشي درتواند براي  ساله برخوردار است و مي 9تا  7براي ارزيابي پسران  مطلوبيآزمون حاضر از پايايي  فارسي ةنسخ :گيري نتيجه

  .شود استفاده گيرند قرار ميسني  ةدر اين محدود ي كهپسر

  ، برتري گوشيآزمون اعداد دايكوتيك، پردازش شنوايي مركزي، كودكان :كليديواژگان 

  
  )7/3/93 :، پذيرش14/12/92: يافت مقالهدر(

  

  مقدمه

 Central Auditory) اختالل پردازش شنوايي مركزي

Processing Disorder: CAPD) شود كه  به مواردي گفته مي

رغم شنوايي طبيعي در سيستم شنوايي محيطي،  در آنها علي

دليل آسيب مسيرهاي پيچيدة عصبي باالتر از حلزون، پردازش  به

  ).1(شود ات شنوايي دچار مشكل مياطالع

هاي رفتاري و الكتروفيزيولوژيك گوناگوني براي  آزمون

هاي الكتروفيزيولوژيك  آزمون هرچند. وجود دارد CAPDارزيابي 

هاي سيستم شنوايي مركزي  نقش مهمي در تعيين عيني ناهنجاري

ز ژيك در بسياري ا هاي الكتروفيزيولو هاي آزمون كنند، يافته ايفا مي

افراد مبتال به اختالل پردازش شنوايي مركزي ممكن است در 

همچنين، ممكن است تجهيزات الزم . دست آيد محدودة هنجار به

هايي كه آزمون تشخيص  هايي در مكان براي چنين آزمون

شود  انجام مي )CANS(هاي سيستم شنوايي مركزي  ناهنجاري

هاي  لباً از آزمونهمين دليل، در حال حاضر غا به). 2(موجود نباشد
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مركزي رفتاري براي ارزيابي سيستم شنوايي مركزي اين افراد 

هاي شنوايي موجود، آزمون اعداد  از ميان آزمون .شود استفاده مي

 CAPDدايكوتيك ابزار مناسبي براي غربالگري و تشخيص 

 ).4و3(است

آزمون اعداد دايكوتيك براي ارزيابي پردازش شنوايي 

توان به دارا  از آن جمله، مي. اي زيادي استمركزي داراي مزاي

شنوايي فركانس  ، مقاومت زياد به كم)4و2(بودن حساسيت باال

آزمون ـ بازآزمون در و پايايي زياد در ) 3(باالي ماليم تا متوسط

افراد مبتال به ضايعات سيستم عصبي شنوايي مركزي در سنين 

هاي  نايي گروهمزيت ديگر اين آزمون آش). 3(گوناگون اشاره كرد

  ).5(سني گوناگون با اعداد است

آزمون اعداد دايكوتيك به سه صورت منفرد، دوتايي و 

معموالً در افراد هنجار وقتي  .تايي به زبان انگليسي موجود است سه

شود امتيازها در  ارائه مي (Dichotic)صورت دايكوتيك  گفتار به

اين پديده  ؛)6(آيد دست مي گوش راست باالتر از گوش چپ به

درنظر  (Right ear advantage: REA)برتري گوش راست 

شود و بازتاب غالب بودن نيمكرة چپ براي درك گفتار و  گرفته مي

 Kimuraنخستين بار توسط  دايكوتيكآزمون اعداد ). 7(زبان است

در افراد با سيستم عصبي مركزي سالم به كار  1961در سال 

 دايكوتيكهاي  رائة محركهاي وي اطبق گزارش). 8و7(رفت

به افراد، سبب ايجاد برتري گوش راست ) ويژه اعداد به(كالمي 

)REA(  شد و وي علت آن را به پردازش گفتار و زبان در نيمكرة

 Kimuraهاي  بررسي). 8(غالب چپ قشر مغزي نسبت داد

گاهي قدامي  اختصاص نيمكرة چپ براي گفتار و اهميت لوب گيج

اي  مطالعهطبق ). 9(ايكوتيك را روشن ساختدر پردازش گفتار د

آزمون انجام شد  دايكوتيكروي آزمون اعداد  2012كه در سال 

تر  مناسب با سن كمتراعداد دايكوتيك منفرد براي استفاده كودكان 

يكي از . تايي تشخيص داده شده است هاي دوتايي و سه از آزمون

تر نتايج آن در كم )variability(مزاياي اين آزمون تغييرپذيري 

از مزاياي . كودكان سن پايين در مقايسه با دو آزمون ديگر است

بر نبودن و تر آن در كودكان، زمان ديگر اين آزمون اجراي راحت

  ).5(است REAقابليت نمايان ساختن 

در كودكان،  REAاند كه ميزان  مطالعات نشان داده

. ي، زياد استا دليل عدم رشد كامل سيستم انتقال بين نيمكره به

 12تا  11يابد و در حدود  اين مقدار با افزايش سن كاهش مي

دليل غالب بودن  البته به. رسد سالگي به كمترين مقدار خود مي

). 8(ماند باقي مي REAنيمكرة زباني چپ همچنان اندكي 

اند كه ميزان برتري گوش راست در آزمون  مطالعات نشان داده

درصد  2سالگي تا  7درصد در  15حدود اعداد دايكوتيك غالباً از 

  ).8(سالگي است 11در 

كه در كودكان سيستم شنوايي در حال بلوغ  از آنجايي

دست آمده براي گوش راست، گوش  است، امتيازهاي هنجار به

در سنين مختلف  )ear advantage: EA(چپ و برتري گوشي 

طي  در نتيجه براي كنترل عملكرد كودك در. متفاوت خواهد بود

هاي سيستم شنوايي كودك تعيين  زمان و تشخيص ناهنجاري

مقادير هنجار آزمون اعداد دوگوشي منفرد براي سنين مختلف 

  .)10و8(ضروري است

ساخت و ارزشيابي آزمون اعداد دايكوتيك منفرد  تاكنون

برخي هاي مااليايي، فرانسوي، آلماني، انگليسي و  به زبان

با توجه به اينكه ). 11و5،8(تصورت گرفته اس هاي ديگر زبان

و با ) 12و8(هستند CAPDدرصد كودكان مبتال به  3تا  2حدود 

توجه به سهولت اجراي آزمون اعداد دايكوتيك منفرد در كودكان و 

مزاياي ذكر شدة ديگر براي اين آزمون، اين مطالعه با هدف 

ساخت آزمون اعداد دايكوتيك منفرد، تعيين مقادير هنجار مقدماتي 

بازآزمون اعداد دايكوتيك منفرد ـ  و تعيين ميزان پايايي آزمون آن

  .انجام شده است

  

  روش بررسي

اي و از نوع ابزاريابي و  مقايسهـ  روش مقطعي اين تحقيق به

تهية فهرست اعداد براي آزمون اعداد  براي. سنجي استپايايي

دليل حشو  هجايي يك تا ده، به دايكوتيك منفرد از اعداد تك

ها  ايين، استفاده شد و عدد چهار كه دوهجايي است از بين محركپ

ضبط صوتي اعداد در يك استوديو توسط گويندة مرد با . حذف شد

صداي واضح به زبان فارسي استاندارد و با لهجة رسمي فارسي 
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از گوينده خواسته شد اعداد مورد نظر را با توناليتي . صورت گرفت

 adobe auditionافزار  شده، با نرم اعداد ضبط. يكسان تكرار كند

هاي  بين جفت. و در هر دو كانال با هم منطبق شدند ويرايش شد

. دهي افراد درنظر گرفته شد عددي فاصلة مشخصي براي پاسخ

  .ضبط شد waveصورت  موج حاصله به

در اين بررسي، سه فهرست متفاوت تهيه شد كه هركدام 

 2هاي عددي،  از جفتيك  در هيچ. جفت عدد هستند 25شامل 

هاي دقيق براي اطمينان از برابر بودن  ارزيابي. عدد يكسان نبود

اي بين  ثانيه 5يك فاصلة . عمل آمد زمان شروع محرك به

 هريك. هاي عددي براي پاسخ فرد آزمايش شونده لحاظ شد جفت

جفت عدد براي  20جفت عدد تمريني و  5ها، شامل  از فهرست

كانال مجزاي  دوز اعضاي جفت عددها روي ا هريك. آزمون بودند

اي با  ثانيه 30يك تن كاليبراسيون . يك لوح فشرده ضبط شد

هرتز و با شدتي برابر با شدت ميانگين اعداد در  1000فركانس 

  .ضبط شدابتداي لوح فشرده 

ها و ضبط آزمون، با توجه به تأثير  پس از تهية فهرست

 126، اين مطالعه روي )13و9(جنس بر آزمون اعداد دايكوتيك

. دست بودند انجام شد ساله كه همگي راست 9تا  7آموز پسر  دانش

هاي الزم با مسئول آموزش و  افراد مورد بررسي پس از هماهنگي

شهر تهران و مدرسة  3پرورش كل، آموزش و پرورش منطقة 

. آموزان اين مدرسه انتخاب شدند پسرانة شهيد بهشتي از بين دانش

صورت غيرتصادفي آسان يا در دسترس انتخاب  ان بهآموز دانش

نامة  دست بودن كودكان توسط پرسش دست يا راست چپ. شدند

Edinburg  تعيين شد و سن كودكان با مشاهدة شناسنامة كودك

و پردة تمپان،  ي گوشبراي بررسي وضعيت مجرا. مشخص شد

معاينات اتوسكپي صورت گرفت و پس از آن براي بررسي وضعيت 

ساخت  GSIنوايي اين افراد، تمپانومتري دو گوش با دستگاه ش

و نيز اديومتري تن خالص در كشور امريكا  tympstarشركت 

هرتز در دو گوش با اديومتر دوكانالة  8000تا  250هاي  فركانس

AC40  ساخت شركتInteracoustic شدانجام  كشور دانمارك .

 -An )50+<TPP<50نوع  فرد مورد مطالعهچنانچه تمپانومتري 

 95وي حداكثر  عضلة ركابي و رفلكس )Ytm<3/0>6/1و 

). 1(شد بود، نتايج اين آزمون هنجار درنظر گرفته مي HLبل  دسي

آستانة شنوايي هر دو گوش در كه  درصورتي ،همچنين در اديومتري

دست  بل به دسي15هرتز حداكثر  8000تا  250هاي  فركانس

ي كه در تمام اين افراد). 1(شد آمد نتايج هنجار تلقي مي مي

همچنين از مادر . ها نتايج هنجار داشتند وارد مطالعه شدند آزمون

اختالالت زباني يا گفتاري، عفونت در زمينة سابقة  آموز دانش

گوش مياني، جراحي گوش، حلق يا بيني، اختالالت شنوايي، صرع، 

 اختالالت بينايي، ضربه به سر، بيماري خاص كودك و وضعيت

عمل  و رياضيات پرسش به ديكتهتحصيلي وي در دروس خواندن، 

 .آمد

آزمون اعداد دايكوتيك منفرد در يك اتاقك اكوستيك در 

توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي  هشناسي دانشكد كلينيك شنوايي

شونده،  سازي و توجيه آزمايش پس از آماده. شد تهران انجام مي

اعداد مورد  ،س از آموزشگرفت و پ ميقرار  ويگوشي روي گوش 

نظر كه روي لوح فشرده ضبط شده بودند توسط اديومتر دو كاناله 

AC40 دستگاه پخش همراه به Panasonic  در سطح راحت

. شد زمان به دو گوش كودك ارائه مي طور هم به (MCL)شنوايي 

آزاد كه يادآوري  ـ1انجام شد  به اين شرح آزمون طي سه مرحله

خواسته شد تمام اعداد شنيده شده را تكرار  شونده آزمايشدر آن از 

 ـ2. در اين مرحله، ترتيب تكرار اعداد ارائه شده مهم نيست. كند

هدايت شده به گوش راست كه در آن از كودك خواسته  دهي پاسخ

شوند تكرار  شد صرفاً اعدادي را كه به گوش راست وي ارائه مي

كه در آن از هدايت شده به گوش چپ  دهي پاسخـ 3. كند

خواسته شد صرفاً اعدادي را كه به گوش چپ ارائه  آموز دانش

  ).7(شوند تكرار كند مي

ضمن ارزيابي اولية دستگاه با استفاده از دستگاه صداسنج 

)SLM2235(  شركتB&K  ،كشور دانمارك در ابتداي پژوهش

شد تا  در ابتداي هر جلسه بررسي مي وضعيت كاليبراسيون دستگاه

ها به گوش  ها براي ارائة درست سيگنال تعادل كانال نسبت به

روي صفر  VU meterمورد نظر و ثابت ماندن تنظيمات ولوم 

هاي  قبل از ارائة محرك ورد نظرراهنماي م. اطمينان حاصل شود

همچنين از فرد . عددي در هريك از مراحل آزمون به فرد ارائه شد
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براساس حدس خواسته شد زماني كه از پاسخش مطمئن نيست 

هاي تمريني قبل از آزمون اصلي از  با استفاده از محرك. پاسخ دهد

  .فهم نحوة آزمون توسط فرد اطمينان حاصل شد

مرحلة آزمون از شيوة يكساني براي امتيازدهي  3در هر 

براي هر . هاي فرد روي برگة امتيازدهي ثبت شد پاسخ. استفاده شد

صرف نظر از ( رفته شدنظر گ پاسخ درست يك امتياز مثبت در

امتياز  20حداكثر پاسخ درست براي هر گوش ). ترتيب تكرار اعداد

امتياز گوش راست و گوش چپ براي . بود) امتياز 5هر پاسخ (

برتري گوشي . هريك از مراحل آزمون بر حسب درصد محاسبه شد

دست  از طريق كم كردن امتياز گوش چپ از امتياز گوش راست به

 )REA(برتري گوشي بيانگر برتري گوش راست  مثبت شدن. آمد

  )LEA(و منفي شدن آن بيانگر برتري گوش چپ 

 .)8(است 

بازآزمون اعداد دايكوتيك منفرد دو تا چهار ـ  پايايي آزمون

نفر از افراد  29هفته پس از انجام آزمون اوليه با تكرار آزمون روي 

مورد بررسي صورت تصادفي انتخاب شده بودند  مورد مطالعه كه به

  .قرار گرفت

شاخص تمايل ها از  در مطالعة حاضر براي توصيف داده

براي تعيين مقادير و  مركزي ميانگين و پراكندگي انحراف معيار

استفاده هاي سني از بازة اطمينان  هنجار مقدماتي هريك از گروه

از آزمون آماري  براي انجام عمليات تحليلي،. شد

استفاده  بررسي نرمال بودن متغيرها اسميرنف برايـ  موگروفلكو

 7براي مقايسة امتيازهاي مختلف در بين دو گروه سني سپس . شد

مستقل و براي مقايسة امتيازها بين هريك از  tساله از آزمون  8و 

زوجي  t دهي هدايت شده از آزمون دو مرحلة يادآوري آزاد و پاسخ

پذيري در بخش پايايي از آزمون ضريب تكرار. استفاده شد

(Interclass Correlation Coefficient: ICC) ضريب ،

ها برقرار نبودند از  فرض در مواردي كه پيش(همبستگي پيرسون 

در موارد غيرنرمال از (زوجي  tو آزمون ) آزمون همبستگي اسپيرمن

ها با  تحليل داده. استفاده شد) آزمون آماري ناپارامتري ويلكاكسون

 >05/0pدر سطح  17نسخة  SPSSماري افزار آ استفاده از نرم

  .صورت گرفت

  ها يافته

دو گروه  صورت ساله به 9تا  7پسر  126در مطالعة حاضر، 

 11سال و  7ساله تا  7از آنها ) نفر 66(درصد  55/55كه  مجزا

ماهه  11سال و  8ساله تا  8از آنها ) نفر 60(درصد  97/53و ماهه 

  .بودند مورد بررسي قرار گرفتند

و انحراف معيار هريك از ) برحسب درصد(گين ميان

امتيازهاي گوش راست، گوش چپ و برتري گوشي در هر دو 

دهي هدايت شده و مقادير كران پايين  مرحلة يادآوري آزاد و پاسخ

درصد در آزمون اعداد دايكوتيك منفرد  95درصد و  68هاي  بازه

آورده شده  1نتايج در جدول  و مورد مطالعه محاسبه شد افرادبراي 

  .است

مقايسة امتيازهاي آزمون اعداد دايكوتيك منفرد بين دو 

مستقل در مرحلة يادآوري  tساله با آزمون آماري  8و  7گروه سني 

آزاد، افزايش امتيازهاي گوش راست و گوش چپ با افزايش سن را 

نشان داد و سرعت اين افزايش در گوش چپ بيشتر 

 7برتري گوش با افزايش سن از از طرفي، ميزان ). p=000/0(بود

در ). p=000/0(سالگي كاهش چشمگيري نشان داد 8سالگي به 

دهي هدايت شده نيز نتايج مشابهي در زمينة تغييرات  مرحلة پاسخ

 8و  7امتيازهاي آزمون اعداد دايكوتيك منفرد بين دو گروه سني 

  ).p=000/0(ساله ديده شد

 tمنفرد با آزمون  تأثير توجه بر آزمون اعداد دايكوتيك 

دهي هدايت شده در  زوجي بين دو مرحلة يادآوري آزاد و پاسخ

يك از  در هيچ. صورت مجزا بررسي شد هاي سني به هريك از گروه

 8و  7امتيازهاي گوش راست، گوش چپ و برتري گوشي كودكان 

دهي  داري بين دو مرحلة يادآوري آزاد و پاسخ ساله تفاوت معني

  ).p<05/0(نشدهدايت شده ديده 

صورت مجزا  هاي سني به پايايي آزمون در هريك از گروه

دهي هدايت شده مورد  براي هريك از مراحل يادآوري آزاد و پاسخ

نتايج نشان داد كه آزمون در تمامي موارد . آزمايش قرار گرفت

  ).2جدول ( پاياست

 

  بحث
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هدف از انجام اين مطالعه ساخت نسخة فارسي آزمون 

دايكوتيك منفرد، تعيين مقادير هنجار مقدماتي و پايايي آن اعداد 

  .بازآزمون استـ  بين آزمون

دهي  طور كلي در هر دو مرحلة يادآوري آزاد و پاسخ به

ساله، امتياز گوش راست  8و  7هدايت شده در هر دو گروه سني 

دليل غالب بودن  اين امر به. دست آمد بيشتر از گوش چپ به

  ).8(راي پردازش زبان مورد انتظار بودنيمكرة چپ مغز ب

 7امتياز هر دو گوش راست و چپ با افزايش سن از 

از طرفي، ميزان برتري گوش . سالگي افزايش يافت 8سالگي به 

اين افزايش امتيازها . سالگي كاهش يافت 8سالگي به  7راست از 

اي  با افزايش سن بيانگر رشد و بلوغ سيستم انتقال بين نيمكره

 120كه روي ) 2006(و همكاران  Mukariدر مطالعة ). 8(است

زبان انجام شد ميانگين  سالة مااليايي 11تا  6كودك پسر و دختر 

امتيازهاي آزمون اعداد دايكوتيك منفرد در گوش راست در 

 8به  7يك از دو مرحلة يادآوري آزاد و توجه هدايت شده از  هيچ

 دست آمد درصد به 98سالگي تفاوت محسوسي نشان نداد و حدود 

وي ثابت ماندن . خواني ندارد هاي مطالعة حاضر هم كه با يافته

امتيازهاي گوش راست بين اين دو گروه سني را به سهولت آزمون 

تفاوت نتايج در زمينة تغييرات ). 8(اعداد دايكوتيك منفرد نسبت داد

و ) 2006(و همكاران Mukariامتياز گوش راست بين مطالعة 

دليل تفاوت در زبان آزمون مورد  حاضر ممكن است بهمطالعة 

دختر  60همچنين، در مطالعة آنها . استفاده در اين دو مطالعه باشد

 126كه در مطالعة حاضر صرفاً  اند، درحاليپسر بررسي شده 60و 

 7عالوه بر اين، در هريك از دو گروه سني . پسر وارد مطالعه شدند

كه تعداد افرادي   اند، در صورتيدهنفر بررسي ش 20ساله فقط  8و 

. كه در مطالعة حاضر مورد بررسي قرار گرفتند بيشتر بوده است

ازطرف ديگر، ميانگين امتياز گوش چپ در مطالعة آنها در مرحلة 

 8درصد در  75/96سالگي تا  7درصد در  25/92يادآوري آزاد از 

درصد  00/94دهي هدايت شده به راست از  سالگي، در مرحلة پاسخ

دهي  سالگي و درمرحلة پاسخ 8درصد در  25/98سالگي تا  7در 

درصد  75/95سالگي تا  7درصد در  75/94هدايت شده به چپ از 

 ).8(سالگي افزايش يافت و سپس به حد پالتو رسيد 8در 

 9تا  7منفرد برحسب درصد در پسران هنجار  امتيازهاي آزمون اعداد دايكوتيكهنجار ميانگين، انحراف معيار و حداقل مقادير  ـ1جدول 

  )126=تعداد( ساله

  

  دهي هدايت شده امتياز پاسخ    امتياز يادآوري آزاد      

  وضعيت  تعداد  گروه
ميانگين 

  )انحراف معيار(

كران پايين 

بازه اطمينان 

  **درصد 68

كران پايين 

بازه اطمينان 

  *درصد 95

  
نگين ميا

  )انحراف معيار(

كران پايين 

بازه اطمينان 

  **درصد 68

كران پايين 

بازه اطمينان 

  *درصد 95

  66  ساله 7
  94/88  5/92  06/96)56/3(    49/88  01/92  53/95)52/3(  گوش راست

  2/79  41/84  62/89)21/5(    47/79  62/84  77/89)15/5(  گوش چپ    

  34/15  89/10  44/6)45/4(    97/13  9/9  83/5)07/4(  برتري گوشي    

  60  ساله 8
  38/93  9/95  42/98)52/2(    97/92  57/95  77/98)6/2(  گوش راست

  17/91  67/93  17/96)5/2(    76/89  09/93  42/96)33/3(  گوش چپ    

  73/8  49/5  25/2)24/3(    59/8  17/5  75/1)42/3(  برتري گوشي    
  ميانگين منهاي دو انحراف معيار: *

  راف معيارميانگين منهاي يك انح: **
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  )n=29( بررسي پايايي امتيازهاي آزمون اعداد دايكوتيك منفرد بين آزمون اوليه و آزمون مجدد ـ2جدول 

  

  دهي هدايت شده پاسخ    يادآوري آزاد      

      ضريب تكرارپذيري        ضريب تكرارپذيري      

 (p)ها  مقايسه ميانگين (p)ضريب همبستگي   ها گيري ميانگين اندازه  گيري يكبار اندازه   (p)ها  مقايسه ميانگين (p)همبستگي ضريب   ها گيري ميانگين اندازه  گيري يكبار اندازه  تعداد  )سال( گروه  وضعيت

  گوش راست
7  15  92/0  96/0  *)000/0 (92/0  ***33/0    93/0  97/0  *)000/0 (93/0  ***1  

  8  14  -  -  **)001/0 (87/0  ***16/0    -  -  **)001/0 (87/0  ***33/0  

  وش چپگ
7  15  91/0  95/0  *)000/0 (92/0  ***16/0    93/0  96/0  *)000/0 (93/0  ****16/0  

  8  14  91/0  95/0  *)000/0 (83/0  ****32/0    -  -  **)000/0 (93/0  ***34/0  

  برتري گوش
7  15  84/0  91/0  *)000/0 (84/0  ***1    -  -  **)000/0( 85/0  ****32/0  

  8  14  77/0  87/0  *)001/0 (80/0  ****32/0    84/0  91/0  *)000/0 (84/0  ***16/0  

  آزمون آماري پيرسون* 
  اسپيرمن آزمون آماري** 
  زوجي tآزمون آماري  ***

 نوكساآزمون آماري ويلك ****
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و همكاران  Mukariشود در مطالعة  طوركه مشاهده مي همان

امتياز گوش چپ در هر سه مرحلة آزمون اعداد دايكوتيك ) 2006(

سالگي افزايش قابل توجهي  8سالگي به  7منفرد با افزايش سن از 

). 8(خواني دارد هاي مطالعة حاضر هم نشان داده است كه با يافته

 9، 6گروه سني  3كه روي ) Jutras )2012و  Mayerدر مطالعة 

م شد امتيازهاي گوش راست و گوش چپ در ساله انجا 12و 

آزمون اعداد دايكوتيك منفرد به زبان فرانسوي كه صرفاً در مرحلة 

داري يافت  سالگي افزايش معني 9تا  6يادآوري آزاد بررسي شد، از 

نتايج اين مطالعه . كه ميزان آن در امتيازهاي گوش چپ بيشتر بود

 Bamiouدر مطالعة  ).5(هاي مطالعة حاضر نزديك است به يافته

اي و جسم  تأثير افزايش سن بر بلوغ مسيرهاي بين نيمكره) 2007(

 Magnetic) تصويربرداري با تشديد مغناطيسياي با  پينه

Resonance Imaging: MRI) بعدي با كيفيت باال بررسي  سه

 11تا  7اي بين سنين  هاي اين مطالعه، جسم پينه طبق يافته. شد

در مطالعة مروري ). 14(ت رشد را داردسالگي بيشترين سرع

انجام ) Hugdahl )2008و  Westerhausenديگري كه توسط 

شد عنوان شد كه بين ميزان برتري گوش راست و اندازة جسم 

اي رابطة معكوس وجود دارد؛ به اين معنا كه با افزايش اندازة  پينه

اي طي رشد كودكان هنجار ميزان برتري گوش راست  جسم پينه

روي ) 2007(و همكاران  Zenkerدر مطالعة  ).15(يابد هش ميكا

 11تا  6ساله كه به پنج گروه سني  72تا  6فرد مرد و زن  125

 72تا  60ساله و  59تا  35ساله،  33تا  18ساله،  17تا 12ساله، 

ساله تقسيم شده بودند، تأثير محسوس سن افراد بر امتيازهاي هر 

در . تايي ديده شد فرد، دوتايي و سهسه آزمون اعداد دايكوتيك من

آن مطالعه كه صرفاً در مرحلة يادآوري آزاد صورت گرفته است، 

ترين و  آزمون در جوان 3دست آمده در هر  برتري گوش راست به

دست  هاي ميانسال به ترين گروه مورد مطالعه بيشتر از گروه مسن

اي  يمكرهبه گفتة آنها اين تفاوت بيانگر عدم تقارن بين ن. آمد

نتايج آن مطالعه با نتايج . )3(بيشتر و دقت كمتر در اين افراد است

مطالعة ديگري توسط . حاصل از مطالعة حاضر سازگاري دارد

Moncrieff )2011 ( ساله  12تا  5روي كودكان پسر و دختر

انجام شد كه در آن ميزان برتري گوشي در آزمون لغات دايكوتيك 

نفر در سنين  247دايكوتيك روي  نفر و در آزمون اعداد 241روي 

هاي اين مطالعه، شيوع برتري  طبق يافته. مختلف بررسي شد

دست و  ويژه در كودكان راست گوش چپ در افراد مورد بررسي به

هاي  بنابر گفته. در آزمون لغات دايكوتيك باالتر از حد انتظار بود

ت وي احتماالً ثبات كمتر مسير برتري گوشي در سنين پايين عل

هاي  اين  شود يافته طوركه مالحظه ميهمان). 9(اين امر است

علت ناسازگاري . هاي مطالعة حاضر سازگاري ندارد مطالعه با يافته

سنين بسيار پايين در  دليل بررسي تواند به نتايج اين دو مطالعه مي

  . و تأثير جنس باشد Moncrieffمطالعة 

شده در   ي هدايتده در مقايسة مراحل يادآوري آزاد و پاسخ

دهي هدايت شده  بزرگساالن، معموالً امتيازها در مرحلة پاسخ

در مطالعة حاضر با ). 8(اندكي بهتر از مرحلة يادآوري آزاد است

توجه به محدودة سني افراد مورد آزمايش تفاوت محسوسي در 

امتيازهاي آزمون اعداد دايكوتيك منفرد بين دو مرحلة يادآوري 

در مطالعات مختلف نتايج . ي هدايت شده ديده نشدده آزاد و پاسخ

متفاوتي در زمينة تغييرات امتيازهاي آزمون اعداد دايكوتيك منفرد 

دهي هدايت شده و يادآوري آزاد ديده شده  بين دو مرحلة پاسخ

انجام ) 2006(و همكاران  Mukariاي كه توسط  در مطالعه. است

دهي  مرحلة پاسخشد امتياز گوش راست و گوش چپ در هر دو 

دهي هدايت شده به چپ باالتر از  هدايت شده به راست و پاسخ

هاي آنها علت باالتر  طبق گفته. دست آمد مرحلة يادآوري آزاد به

دهي هدايت شده نسبت به  بودن اين امتيازها در مراحل پاسخ

مرحلة يادآوري آزاد، عدم كنترل توجه افراد در مرحلة يادآوري آزاد 

صورت اختياري ابتدا به گوشي كه  شود فرد به جب مياست كه مو

اين تفاوت در نتايج ). 8(تر يا دشوارتر است توجه كند برايش ساده

با نتايج مطالعة حاضر ) 2006(و همكاران  Mukariپژوهش 

ممكن است ناشي از تفاوت در زبان آزمون مورد استفاده در اين دو 

دهي  ده در مرحلة پاسخدهي پيچي مطالعه، استفاده از شيوة پاسخ

هدايت شده، تفاوت در تعداد افراد مورد مطالعه در اين دو بررسي و 

از . هاي مورد بررسي در اين دو پژوهش باشد تفاوت در جنسيت

كه روي كودكان ) 2006(و همكاران  Chiangطرفي، در مطالعة 

دهي  ساله در دو مرحلة يادآوري آزاد و پاسخ 11تا  6چيني زبان 
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شده از نوع ساده انجام شد تفاوت محسوسي در ميانگين  هدايت

هاي سني مختلف بين دو مرحلة يادآوري آزاد و  امتيازهاي گروه

دهي هدايت شده ديده نشد كه با نتايج مطالعة حاضر  پاسخ

اي مروري كه توسط در مطالعه). 4(خواني دارد هم

Westerhausen  وHugdahl )2008 ( انجام شد عنوان شده

دست آمده در  كه ارتباط بين ميزان برتري گوش راست به است

اي در طول رشد  آزمون شنوايي دايكوتيك و اندازة جسم پينه

در زمينة كنترل توجه  در روش كار كه هاييكودك به نوع دستور

 Moncrieffدر مطالعة ). 14(شود نيز بستگي دارد به فرد داده مي

داري در ميزان  عنيگونه تفاوت م زوجي هيچ tآزمون ) 2011(

دهي هدايت شده  برتري گوشي بين دو مرحلة يادآوري آزاد و پاسخ

  ).9(خواني دارد نشان نداد كه با نتايج مطالعة حاضر هم

آزمون اعداد دايكوتيك منفرد در مطالعة حاضر پايايي 

هفته بعد  4تا  2بازآزمون كه ـ  بااليي در هريك از امتيازهاي آزمون

و  Mukariدر مطالعات . نشان داد ،انجام شداز آزمون اوليه 

و  Chiangو ) 2007(و همكاران  Zenker، )2006(همكاران 

بازآزمون ـ  نيز همبستگي باالي نتايج بين آزمون) 2006(همكاران 

براساس اين مطالعات آزمون اعداد  ).8و3،4(گزارش شده است

نوايي دايكوتيك منفرد از پايايي بااليي براي ارزيابي سيستم ش

هاي  ساله برخوردار است و انجام پژوهش 9تا  7مركزي پسران 

هاي  سال، زنان و گروه 9هاي سني باالتر از  مشابه در گروه

تواند به ارزيابي رفتاري  ناهنجار از قبيل اختالل يادگيري مي

  .سيستم شنوايي مركزي كودكان كمك كند

  

  گيري نتيجه

فارسي آزمون  هاي مطالعة حاضر، نسخة براساس يافته

براي بررسي تلفيق  مطلوبياعداد دايكوتيك منفرد از پايايي 

ساله برخوردار است و براي بررسي  9تا  7 شنوايي در پسران

عملكرد سيستم پردازش شنوايي مركزي در اين گروه سني قابل 

هايي چون سادگي اجرا،  ويژگي داشتنعالوه،  به. استفاده است

ايين، كاربرد باليني اين آزمون را غيرتهاجمي بودن و هزينة پ

  .كند تسهيل مي

  

  سپاسگزاري

اين مقاله حاصل طرح پژوهشي مصوب معاونت پژوهشي 

. است 93-01-32-24184دانشگاه علوم پزشكي تهران با شمارة 

شناسي دانشگاه علوم پزشكي تهران  از مدير محترم گروه شنوايي

يار گذاشتن دليل در اخت جناب آقاي دكتر سعيد فراهاني به

دليل همكاري در  تجهيزات، مدير محترم مدرسة شهيد بهشتي به

آموزاني كه در اين مطالعه  ارجاع كودكان و همچنين از دانش

  .نماييم همكاري كردند تشكر و قدرداني مي
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Abstract 
Background and Aim: Although double dichotic digit test is a useful tool for assessing the central 

auditory system in adults, it is more useful for evaluating younger children. The present study aimed to 

develop the Persian version of the single dichotic digit test and to obtain initial normative data. 

Methods: The Persian version of the present test consisted of three different sets of 25 single digit 

pairs for testing in the free recall, directed recall to right, and directed recall to left conditions. The 

digits in each list were recorded dichotically on a compact disc. The sectional study was performed on 

126 male students, aged between 7 and 9. The test-retest reliability was assessed in 29 subjects two to 

four weeks after the first test session. 

Results: In seven year olds, the mean right and left ear scores increased from around 95.79% and 

89.69%, respectively. In eight year olds, the mean right and left ear scores increased from around 

98.59% and 96.29%, respectively. The mean right ear advantage decreased from around 6.13% in 7 

year olds to around 2% in 8 year olds (p=0.001). No significant difference was found in scores 

between the free recall and directed recall conditions (p>0.05). The test had a high test-retest reliability 

(p>0.05). 

Conclusion: The Persian version of the test has a high test-retest reliability for evaluating male 

children aged between 7 and 9; it can be used for assessing binaural integration in male children of this 

age group. 

Keywords: Dichotic digit test, central auditory processing, children, ear advantage 
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