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  مقاله پژوهشی

  

آزمون اعداد دایکوتیک تصادفی و عملکرد گوش دادن  ساخت نسخه فارسی

  دایکوتیک در بزرگساالن جوان
  

  3علیرضا اکبرزاده باغبان ،1فاطمه حیران ،2اکبر طاهایی سید علی ،1جعفر آقازاده، 1محمد ابراهیم مهدوي

 یرانبهشتی، تهران، ام پزشکی شهید شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علو گروه شنواییـ 1
  ایرانتهران، شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  گروه شنواییـ 2
  ایرانتهران، گروه علوم پایه توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ـ 3

  

  چکیده

رود. آزمون اعداد دایکوتیک  شمار می زش شنوایی کودکان و بزرگساالن بهک یکی از اجزاي مهم مجموعه آزمون پردازیرآزمون شنوایی دایکوتی زمینه و هدف:

حاضر با هدف  ی دایکوتیک ساخته شده است. مطالعۀگی گوشی ناهنجار در شنوایجفتی به ناقرین تصادفی در پاسخ به ضعف حساسیت آزمون اعداد دایکوتیک دو

  آن انجام شد. ۀن آزمون و ارزیابی اولیفارسی ای ۀساخت نسخ

فارسی آزمون اعداد  مشخصات شدتی و زمانی امواج، نسخۀ جز عدد دوهجایی چهار) فارسی در استودیو و تنظیم هبا ضبط اعداد یک تا ده (ب روش بررسی:

 25تا  18 دست ه نسبت مساوي از هر دو جنس) راستر (بنف 50روي  HLبل  دسی 55انگلیسی آن ساخته شد. آزمون در سطح  ۀدایکوتیک تصادفی مطابق با نسخ

  هاي ادیومتریک انجام شد. یا کمتر در فرکانس HLبل  دسی 15با سطح شنوایی  سال

نحراف معیار درصد با ا 8/84، 3/5درصد با انحراف معیار  3/94ترتیب  میانگین امتیاز گوش راست، گوش چپ و برتري گوش راست در افراد مورد مطالعه به ها: یافته

  درصد ضعف دوگوشی نشان دادند. 16گوشی و  درصد ضعف یک 24بهنجار،  جۀیدرصد از افراد نت 60دست آمد.  هدرصد ب 7درصد با انحراف معیار  5/9و  7/7

در را طرفه و دوطرفه  هاي یک ضعف ،تواند همانند آزمون اصلی خود ناقرینگی گوشی فارسی آزمون اعداد دایکوتیک تصادفی می رسد نسخۀ نظر می به گیري: نتیجه

  شنوایی دایکوتیک نشان دهد.

  شنوایی دایکوتیک، بزرگساالن، برتري گوشی، جنس، زبان فارسی :واژگان کلیدي

  
  )25/11/93 ، پذیرش:1/9/93(دریافت مقاله: 

  

  مقدمه

هاي شنوایی دایکوتیک که حساسیت  ایشدر آزم

دستگاه شنوایی  يبدعملکرداي به رسش، عملکرد و  العاده فوق

هاي صوتی مختلفی اعم از هجاهاي  مرکزي دارند از محرك

هجایی و جمالت استفاده  معنی، اعداد، کلمات تک بی

هاي صوتی دو گوش از نظر اکوستیک  . هرچه محرك)2و1(شود می

و زمانی شباهت بیشتري به هم داشته باشند، تکلیف بازشناسی آنها 

 ین حالت وقتی است که دو محرك کامالًتر شود. آسان دشوارتر می

سفید به یک باند نویز  صورت دایکوتیک ارائه شود (مثالً نامشابه به

یف بازشناسی در ار به گوش مقابل) و دشوارترین تکلگوش و گفت

طور همزمان به  واکه بهـ  حالتی است که دو هجاي همخوان

یک نیز در هاي دایکوت ها برسد. البته میزان بار زبانی محرك گوش

دشواري تکلیف نقش دارد. جمالت بار زبانی بیشتري دارند در 

که اعداد از بار زبانی کمتري برخوردارند. از طرف دیگر  حالی

 افزونگی بازشناسی کلمه در متن یک جمله به علت وجود

)redundancy( منفرد است. در  تر از بازشناسی یک کلمۀ آسان

بار  معنی حداقلِ ، هجاهاي بیهاي گفتاري مقایسه با سایر محرك
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هاي  زبانی را دارند. در پیوستار دشواري بازشناسی محرك

اند زیرا از نظر زمانی  دایکوتیک، اعداد در جایگاه میانه قرار گرفته

  .)3(بسیار به هم نزدیک بوده و بار زبانی کمتري دارند

استفاده از اعداد در آزمون دایکوتیک در مقایسه با سایر 

 Kimuraتوسط  1961تر است و به سال  مونی قدیمیمواد آز

گردد. در جریان گوش دادن دایکوتیک در افراد راست دست،  برمی

تر  هاي صوتی شنیده شده اندکی پایین امتیاز گوش چپ در محرك

گیرد که به این ناقرینگی گوشی  از امتیاز گوش راست قرار می

ند. برتري گوی می )right ear advantage( برتري گوش راست

درصد از افراد  70افراد راست دست و درصد از  96گوش راست در 

هاي اعداد  . در حال حاضر از آزمایش)4(وجود دارد چپ دست

در  )two-pair(و دو جفتی  )one-pair(دایکوتیک یک جفتی 

شود. افراد با  هاي بالینی پردازش شنوایی استفاده می بررسی

اهش شنوایی محیطی در آزمایش ک دچارشنوایی بهنجار و افراد 

آورند زیرا فرد  دست می هدرصد ب 100یک جفتی امتیاز نزدیک به 

مورد آزمایش باید هنگام پاسخدهی اطالعات محدودي را گوش 

 ،داده و بازگو کند. هرچند آزمایش اعداد دایکوتیک دو جفتی

ها  دشواري آزمایش را افزایش داده ولی همچنان بسیاري از شنونده

براین در برخی از موارد کاربرد دست می آورند. بنا هیاز باالیی بامت

دو  )Dichotic Digit Test: DDT(اعداد دایکوتیک  ونثر آزممؤ

جفتی با محدودیت روبروست. اعداد دایکوتیک سه جفتی از نوع دو 

ی که از این آزمایش استفاده جفتی دشوارتر است و نتایج تحقیقات

ت که گوش راست عملکرد باالتري در اند حاکی از آن اس کرده

مقایسه با گوش چپ دارد. برتري گوش راست براي اعداد 

دایکوتیک چهار جفتی نیز مشاهده می شود ولی در آزمایش اعداد 

  )5(دایکوتیک پنج جفتی دیده نمی شود

تحقیقات خارجی نشان داده است که آزمون اعداد 

باالیی در  )test-retest(دایکوتیک داراي پایایی بازآزمایی 

کم شنوایی حلزونی  نسبت به اثرو  )5(بزرگساالن و سالمندان است

. اعداد براي اکثر افراد )6(مالیم تا متوسط نسبتا مقاوم است

راحت  DDTشوند، اجراي  هاي صوتی آشنایی محسوب می محرك

ۀ صورت مجموع هگیرد. چون پاسخ ب بوده و وقت زیادي را نمی

سنی وسیعی از بیماران آزمایش مناسبی  بسته است براي محدودة

  .)7(رود شمار می به

به علت شایع بودن نقص شنوایی دایکوتیک در کودکان 

دچار اختالل پردازش شنوایی، پیشنهاد شده است که هر فرد 

دوتایی  DDTوسیله  همشکوك به اختالل پردازش شنوایی ب

دکان ولی شواهد حاکی است که این آزمون در کو شود،غربالگري 

طوریکه  دهد به نشان می )ceiling effect(دبستانی اثر سقف 

آورند و  دست می هکودکان ده ساله و باالتر حداکثر امتیاز آزمون را ب

عنوان ابزار  دوتایی از حساسیت الزم به DDTبه موجب آن 

غربالگري براي شناسایی اختالل پردازش شنوایی برخوردار نیست 

 که امروزه اقدامات درمانی نظیر تربیت . این در حالی است)9و8(

 Dichotic Interaural) اختالف شدت بین گوشی دایکوتیک

Intensity Difference: DIID)  براي کودکان دچار ضعف

ي گوش دادن دایکوتیک همچون کودکان دچار اختالل یادگیر

تر در این  هاي تشخیصی حساسمطرح شده و نیاز به وجود ابزار

  .)10(داده است حوزه را افزایش

 ۀ) ثابت کرد که در صورت ارائWilson )1999و  Strouse ۀمطالع

صورت تصادفی که تردید  هاي یک، دو، سه و چهار جفتی به آیتم

همراه دارد، دشواري  هاي عددي به شنونده را در مورد تعداد جفت

DDT آزمون اعداد دایکوتیک تصادفییابد افزایش می . 

(randomized DDT: RDDT)  با حمایت و اجراي دپارتمان

در دو فهرست  )veterans affairs(امور کهنه سربازان آمریکا 

ساخته شده و مقادیر هنجار آن براي بزرگساالن  2و  1تراز  هم

) منتشر شده b1999و  Wilson )a1999و  Strouseتوسط 

، ایرانفارسی این آزمون در  . با توجه به فقدان نسخۀ)11و5(است

و ارزیابی  RDDTفارسی  اضر با هدف ساخت نسخۀمطالعۀ ح

  ساله انجام شد. 18-25آن در افراد  ۀاولی

  

  روش بررسی

ابتدا از چهار نفر مرد با گویش فارسی استاندارد خواسته شد 

(بجز عدد دو هجایی چهار) در استودیو ضبط صدا، اعداد یک تا ده 

یو با دستگاه ن خنثی سه بار تکرار کنند. ضبط صدا در استودرا با ت
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Preamp Yamaha 02R96  مدلA/D convertor Dante 

 Mic Neumannساخت کشور ژاپن صورت گرفت. از میکروفن، 

TLM103  مجهز به فیلترpop  ساخت کشورآلمان و نوع نرم افزار

Cubase 5.5  استفاده شد. کنترل صدا با بلندگوAdam A8x 

ناشی از  Hissن بین برد ساخت کشور آلمان انجام شد. براي از

-xمدل  plug in wavesها از  زیاد و نویز دستگاه بهرةکابل، 

noise  وz-noise صورت  استفاده شد. فرمت ضبط بهwave  و

وضوح هرتز و  4800گیري  آن از فرکانس نمونه براي تهیۀ

)resolution( 24  بیتی استفاده شد. فرمت خروجی به صورت

wave بیتی  16 وضوحهرتز و  44100گیري  با فرکانس نمونه

  تهیه شد.

صداهاي ضبط شده از نظر کیفی بررسی شد. در نهایت 

یفیت باالتري با کامواجی که صداي یکی از افراد بومی تهران 

هاي اعداد دایکوتیک مورد استفاده قرار  داشت براي ساخت آیتم

با حفظ (گرفت. با توجه به دیرش متفاوت اعداد برخی از اعداد 

 20درصد کشیده یا حداکثر تا 19حداکثر تا  )،ابلیت فهموضوح یا ق

یه و زمان میلی ثان 500. زمان بین عددي )12(درصد متراکم شدند

هاي  یک جفتی چهار ثانیه، بعد از آیتمهاي  بین آیتمی بعد از آیتم

هاي سه جفتی هشت ثانیه در  دو جفتی شش ثانیه و بعد از آیتم

 تهیه شد 2و  1و فهرست فارسی در د RDDTنظر گرفته شد. 

آزمون اعداد دایکوتیک تصادفی  2و فهرست  1(پیوست: فهرست 

انگلیسی خود  فارسی همانند نسخۀ RDDT. هر فهرست فارسی)

از سه دسته آیتم یک جفتی، دو جفتی و سه جفتی تشکیل شده 

به صورت  آیتم از هر دسته وجود دارد که 18است. در هر فهرست 

فارسی براي هر  RDDTدر هر فهرست ند. ا تصادفی توزیع شده

امیتاز  18شود که  خام در نظر گرفته می نمرة %)100( 108گوش 

امتیاز  54هاي دو جفتی و  امیتاز به آیتم 36هاي یک جفتی،  به آیتم

هر فهرست داراي شش آیتم هاي سه جفتی تعلق دارد.  به آیتم

گوش رقابت اعداد  تمرینی براي آموزش روش آزمون است که

 1000 )الیبراسیوند. تن (کیاب راست و چپ به تدریج افزایش می

هرتز با شدتی معادل سطح شدت متوسط امواج صوتی اعداد در 

هاي صوتی آزمون  صوتی جداگانه همراه فایل trackقالب یک 

  قرار داده شد.

کالیبراسیون  2209سنج مدل  وسیله دستگاه صدا هابتدا ب

، ساخت ژاپن) متصل به HSN 6500 )Philipsگوشی خروجی 

ن ت وسیله ه) ب(ساخت چین DELL INSPIRON 6400لپ تاپ 

انجام  HLبل  دسی 55هرتز براي سطح شدت  1000کالیبراسیون 

زن در دسترس که به درخواست  25مرد و  25نفر شامل  50شد.

هاي لعه جواب مثبت داده و واجد معیارن براي شرکت در مطاامحقق

طالعه شرکت کردند. معیارهاي ورود شامل تک ورود بودند، در م

نامه  ، راست دستی (مشخص شده از طریق پرسشزبان یزبانه فارس

 ۀسال، نداشتن سابق 18-25سنی  )، محدودة)13(چاپمنـ  چاپمن

و اعصاب (مشخص شده از طریق اختالالت شنوایی، گوش 

یا کمتر در  HL   بل دسی 15شفاهی)، سطح شنوایی  مصاحبۀ

اي  هرتز و ناقرینگی آستانه 8000تا  250هاي اکتاوي  فرکانس

آزمایش اعداد  1ها بود. فهرست  بل در گوش دسی 10کمتر از 

وسیله  هفارسی پس از آشناسازي ب (RDDT) دایکوتیک تصادفی

روش بازگویی آزاد اجرا شد. ابتدا امتیازهاي  ههاي تمرینی و ب آیتم

) و با Studebaker )1985فارسی طبق روش  RDDTخام 

 سینوسی گویا شده ركا هاي زیر به واحد استفاده از فرمول

)(rationalized arcsine unit: rau  شد و تجزیه تحلیل تبدیل

  .)14(هاي تبدیل شده صورت گرفت آماري روي داده

  

  

  

  
  

تعداد کل اعداد  Nو درست تعداد پاسخ  X  در این فرمول

را  rauدیر برحسب مقا Rخام آزمون است.  یا همان کل نمرة

که  DDTدهد. در مورد متغیرهاي وابسته نظیر امتیاز  نشان می

شوند، تبدیل هر  اي بیان می صورت درصد در یک مقیاس فاصله به

متیاز با واریانس را به حداقل ، ارتباط میانگین اrauامتیاز به واحد 

 rauمقادیر  arcsine transforms رساند و در مقایسه با سایر می

تر است و  یج اصلی آزمون بر حسب درصد نزدیکنتا به

 .الف

 ب.
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. )9(آماري استفاده کرد مهم هاي توان از آن براي تفسیر تفاوت می

 رم افزاربا ندوطرفه  مکرراي ه گیري از آزمون آنالیز واریانس اندازه

SPPS با در نظر گرفتن سمت گوش (راست یا چپ) و  21 نسخۀ

عنوان عوامل درون گروهی و  هبنوع آیتم (یک، دو یا سه جفتی) 

ها  عنوان عامل بین گروهی براي تجزیه و تحلیل داده به جنس

 زوجی یا معادل غیر پارامتري آن tاستفاده شد. از آزمون 

 براي مقایسۀ امتیازات گوش راست و چپ و مقایسۀ کسانوک ویل

مستقل یا  tهاي مختلف و از آزمون  برتري گوش راست در آیتم

امتیازات گوش  براي مقایسۀ یو ـویتنی من پارامتري آنمعادل غیر 

برتري گوش راست در انواع آیتم بین دو  راست و چپ و مقایسۀ

از یمیزان برتري گوش راست با تفریق امت ه شد.جنس بهره گرفت

دست آورده شد. با در نظر  هاز گوش راست بیگوش چپ از امت

ماري در سطح هاي آ آزمون کلیۀ α=05/0گرفتن خطاي نوع اول 

انجام شد.  rauو روي مقادیر تبدیل شده برحسب  05/0داري  معنی

 و نمودارها برحسب درصد درست ها جدولبا این وجود مقادیر 

  آورده شده است.

  

  ها یافته

و انحراف معیار  5/21افراد مورد مطالعه از میانگین سنی 

و  میانگین امتیاز گوش راست 1ند. جدول بود سال برخوردار 3/2

براي کل آزمون و همچنین به تفکیک  را چپ افراد مورد بررسی

اثرات اصلی دو متغیر  ،نتایج. با توجه به دهد نوع آیتم نشان می

(سمت  بوددار  مستقل سمت گوش و نوع آیتم از نظر آماري معنی

، F)2و96(=5/348 نوع آیتم: ؛F ،000/0p)1و48(=02/83 :گوش

000/0p=داري نشان داد  یز تفاوت معنین ). امتیاز مردان و زنان

تقارن مرکب در مورد تعامل نوع  ). پذیرة=F ،019/0p)1و48(=9/5(

با توجه به نتایج تک  ،د بنابراینشآیتم و سمت گوش احراز ن

تعامل سمت  Greenhouse-Geisserمتغیره با تصحیح اپسیلونی 

 (تعامل سمت گوش و نوع آیتم دار شد معنیگوش و نوع آیتم 

رون گروهی و عامل ثیر عوامل دأ). ت=F ،000/0p)74/1و96(=18/36

  شود. صورت جداگانه در زیر ارائه می به بین گروهی جنس

بررسی آماري نشان داد که با افزایش تعداد اعداد جفت در 

آیتم از یک جفتی به سه جفتی عملکرد افراد در گوش راست و 

فزایش دشواري ) که از ا1دهد (نمودار  چپ کاهش امتیاز نشان می

کند. این اثر مستقل از  تکلیف گوش دادن دایکوتیک حکایت می

کاهش امتیاز با  که طوري ثیر جنس و سمت گوش نیست بهأت

(تعامل جنس بود  مردانبیشتر از زنان افزایش تعداد اعداد جفت در 

و در گوش چپ بیشتر از  )=F ،000/0p)2و96(=46/8و نوع آیتم: 

). با توجه مقدار انحراف معیار مقادیر =000/0p(گوش راست بود

هاي  هاي یک جفتی، پراکندگی پاسخ در مورد آیتم جز ه، ب1جدول 

  گوش چپ نیز بیشتر از پراکندگی امتیاز گوش راست است.

 کردفارسی مشخص  RDDTتجزیه و تحلیل آماري نتایج 

 ) و7/4% با انحراف معیار 7/94میانگین امتیاز گوش راست مردان (

) 8/5با انحراف معیار  %9/93ین امتیاز گوش راست زنان (میانگ

تفکیک نوع آیتم و کل آزمون اعداد  نحراف معیار امتیاز گوش راست و چپ افراد مورد مطالعه بهاو ـ مقایسه میانگین 1جدول 

  نفر) 50دایکوتیک تصادفی فارسی در توجه آزاد برحسب درصد درست (تعداد=

  

    میانگین (انحراف معیار)  

 p برتري گوش راست  گوش چپ  گوش راست  

  199/0  /.56) 8/3(  1/98) 8/3(  7/98) 1/4(  آیتم یک جفتی

  000/0  8/9) 8/7(  3/86) 2/9(  1/96) 6/4(  آیتم دو جفتی

  000/0  9/11) 10(  7/74) 7/9(  6/86) 6/7(  آیتم سه جفتی

  000/0  5/9) 7(  8/84) 7/7(  3/94) 3/5(  کل آزمون
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میانگین امتیاز  ) اما=47/0pدهد( داري نشان نمی تفاوت معنی

طور  ) مورد مطالعه به3/7با انحراف معیار  %1/81گوش چپ زنان (

است داري از میانگین امتیاز گوش چپ مردان کمتر  معنی

)000/0p=( ز گوش راست و چپ به بر امتیا ثیر جنسأت ۀیسمقا

جفتی در هاي یک  آمده است. امتیاز آیتم 1تفکیک آیتم در نمودار 

 نشده است (گوش راست ثرگوش راست و چپ از جنس متأ

71/0p=98/0 ، گوش چپp=(.  با این وجود میانگین امتیاز زنان

 هاي دو ) و در آیتم=004/0pجفتی گوش راست( هاي دو در آیتم

طور  ) گوش چپ به=000/0pجفتی(  ) و سه=002/0pجفتی(

 گوش راست مردان کمتر است. مقایسۀ داري از متوسط امتیاز معنی

هاي مختلف  برتري گوش راست بین مردان و زنان در آیتم

 قرار دارد، ثیر جنسکرد که این مشخصه تحت تأ مشخص

هاي  طوریکه مردان و زنان در آیتم ه) ب=013/0p، (F)7/1و96(=86/4

رند برتري گوش راست ندا ةداري در انداز ت معنییک جفتی تفاو

ن هاي دو جفتی و سه جفتی در زنا میزان این مشخصه در آیتم اما

بیشتر توضیح داده  برتري بیشتر از مردان است که در بخش گوش

  ).1شده است (نمودار 

درصد  39/31ا ت -84/2برتري افراد مورد مطالعه از  گوش

 رد مطالعه برتري گوش راست، دو نفردرصد افراد مو 94متغیر بود. 

%) برتري 2%) برتري گوش چپ نشان دادند و در یک نفر (4(

میانگین امتیاز گوش راست و چپ  1طرفی وجود نداشت. جدول 

فارسی و به تفکیک نوع  RDDTافراد مورد آزمایش براي کل 

دهد.  آیتم و میزان تفاوت امتیاز گوش راست با چپ را نشان می

دهد که در  هاي انفرادي را نشان می پاسخ طرح دو متغیرة 2نمودار 

آن امتیاز گوش راست روي محور مختصات افقی و امتیاز گوش 

 خانۀچپ روي محور مختصات عمودي رسم شده است. سه 

به کل آزمون تعلق دارد. نقاطی که  خانهها و یک  ها به آیتم دارنمو

برتري گوش راست  ةندده اند نشان تر از خط مورب قرار گرفته پایین

عملکرد مساوي  دهندة و نقاطی که روي خط مورب واقعند نشان

برتري گوش راست که  2گوش راست و چپ هستند. طبق نمودار 

پایین نمودار ظاهر شده است، بیشتر  ۀصورت تجمع نقاط در نیم به

قابل مشاهده است.  RDDTسه جفتی و کل هاي دو و  براي آیتم

درجه حاکی از تساوي امتیاز گوش  45وي خط قرار گرفتن نتایج ر

هاي یک جفتی بارزتر است. بین  راست و چپ است که در آیتم

 تفکیک گوش جنس و آیتم العه بهیک خطاي معیار) امتیاز گوش راست و چپ افراد مورد مط ±( ـ میانگین1 نمودار
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هاي یک  میانگین امتیاز گوش راست با امتیاز گوش چپ در آیتم

). ولی این تفاوت p=12/0(نداشتداري وجود  جفتی تفاوت معنی

 بوددار  معنی RDDTو کل  هاي دو جفتی، سه جفتی براي آیتم

میانگین برتري گوش راست  ). مقایسۀ=000/0pد (در هر سه مور

مقدار هاي دو جفتی، سه جفتی و کل آزمون نشان داد  بین آیتم

یک جفتی تا سه جفتی  هاي آیتمبرتري گوش راست از میانگین 

) ولی بین میانگین برتري گوش 3(نمودار  است یافتهافزایش 

سه جفتی و میانگین برتري گوش راست  هاي مآیتراست براي 

  ).=17/0p(مشاهده نشدداري  براي کل آزمون تفاوت معنی

درصد،  4/0یک جفتی  هاي آیتممردان مورد مطالعه براي 

درصد میانگین برتري گوش  7/7درصد و سه جفتی  8/6دوجفتی 

راست نشان دادند. این در حالی است که در زنان مورد بررسی 

درصد  1/16درصد و  8/12/. درصد، 7ق به ترتیب مقادیر فو

ست براي دست آمد. بررسی آماري نشان داد که برتري گوش را هب

ولی . )=98/0p(استثیر نپذیرفته أت یک جفتی از جنس هاي آیتم

دو جفتی  هاي آیتممیانگین برتري گوش راست در مورد 

)019/0p=) 005/0) و سه جفتیp= بین مردان و زنان مورد (

برتري گوش راست براي  بود.داري برخوردار  طالعه از تفاوت معنیم

طوریکه مردان  فارسی تفاوت جنسیتی نشان داد به RDDTکل 

درصد برتري  8/12درصد و زنان  3/6مورد بررسی به طور متوسط 

 )3) (نمودار =002/0p(گوش راست نشان دادند

بررسی مقدماتی نتایج نشان داد که امتیاز گوش چپ در 

ر از میزان مورد انتظار است و ت بررسی پایین برخی از افراد مورد

) Wilson )2009و  Moncrieff همین علت مشابه با روش به

ـ طرح دومتغیره که امتیاز گوش راست هر فرد مورد مطالعه را روي محور افقی و امتیاز گوش چپ را 2نمودار 

 دهد روي محور عمودي نشان می

ت)
س

در
د 

ص
در

) 
پ

چ
ش 

گو
ز 

یا
مت

ا
 

 امتیاز گوش راست (درصد درست)
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درصد میانگین امتیاز گوش راست و چپ براي  95اطمینان  فاصلۀ

بندي افراد مورد مطالعه به  عنوان معیار دسته کل آزمون به

تیاز افرادي که رد استفاده گرفت. امهاي بهنجار و نابهنجار مو گروه

عنوان نتایج   درصد کمتر بود به 95از حد پایین فاصلۀ اطمینان 

نابهنجار در نظر گرفته شد. میزان برتري گوش راست افراد بهنجار 

ضعف گوش راست، ضعف  همچنین افراد نابهنجار در سه دستۀو 

. شده است نشان داده  4گوش چپ و ضعف دوگوشی در نمودار 

نفر)  30درصد ( 60فارسی،  RDDTطور کلی با توجه به نتیجه  به

%) ضعف 4نفر ( دو از افراد مورد آزمایش نتیجه بهنجار داشتند.

%) 16نفر (هشت %) ضعف گوش چپ و 20نفر (ده گوش راست، 

ضعف دو گوشی نشان دادند. در افراد بهنجار برتري گوش راست 

دست  هدرصد ب 7/5عیار درصد با انحراف م 7/12طور متوسط  به

نفر از افراد مورد مطالعه در  30آمد. مشخصات آماري نتایج 

RDDT هنجار قرار گرفتند به تفکیک جنسفارسی که در گروه ب 

طور جداگانه روي نتایج  آمده است. مقایسۀ آماري به 2در جدول 

فارسی نیز انجام شد. جنس  RDDTافراد گروه بهنجار براي کل 

تیاز گوش راست و چپ افراد گروه بهنجار براي بر میانگین ام

RDDT  75/0 (گوش راست: نداشتفارسی تاثیري نشانp= ،

). میانگین برتري گوش راست مردان گروه =45/0pگوش چپ: 

دست آمد که با  هدرصد ب 5درصد با انحراف معیار  4/14بهنجار 

درصد  7/11میانگین برتري گوش راست زنان گروه بهنجار یعنی 

  ).=43/0pدرصد تفاوت آماري معنی داري نداشت( 5/6انحراف با 

 

  بحث

هاي منحصر به فرد مواد آزمونی اعداد  با توجه به ویژگی

کپارچه سازي دو گوشی در کودکان مبتال که حتی براي ارزیابی ی

واژگانی قابل استفاده است،  اختالالت زبانی و ضعف خزانۀبه 

RDDT گیري  ازهي براي اندفارسی با هدف بومی سازي ابزار

توانایی شنوایی دایکوتیک در کودکان و بزرگساالن ساخته شد. 

پرداخته  RDDTمطالعات خارجی که به ساخت، توصیف و کاربرد 

توان با سه پژوهش  باشند، فراوان نیست و نتایج این مطالعه را می

 Moncrieff) و b1999و  Wilson )a1999و  Strouseخارجی 

یک، دو و سه  هاي آیتمکه در یک جلسه از  )Wilson )2009و 

  اند مقایسه کرد. جفتی در بزرگساالن جوان استفاده کرده

 تفکیک آیتم خطاي معیار) برتري گوش راست در افراد مورد مطالعه براي کل آزمون و به یک ±ـ میانگین (3نمودار 
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که براي  rau تبدیل مقادیر درصدي به مقادیر برحسب 

شناسی کشور در این تحقیق  هاي شنوایی نخستین بار در پژوهش

و در  )14(گردد ) بر میStudebaker )1985به است استفاده شده 

)، 1994و همکاران ( Jergerطالعات گوناگون و متعددي نظیر م

Strouse ) و همکارانa2000 وb2000و ( Moncrieff  و

Wilson )2009با )16و5،9،11،15(کار گرفته شده است ه) ب .

تبدیل روي مقادیر درصدي میزان همبستگی بین مقدار  اجراي این

میانگین و واریانس امتیازات سهیم در مقدار میانگین کاهش یافته 

تر  ه و تحلیل پارامتریک آماري مناسبو آن را براي تجزی

هاي فاحشی بین  این مطالعه در برخی موارد تفاوت . در)17(کند می

و تجزیه و درست درصد تجزیه و تحلیل آماري با مقادیر برحسب 

در شرایط یکسان مشاهده شد.  rauتحلیل آماري برحسب مقادیر 

 سه جفتی هاي آیتمبرتري گوش راست  ۀعنوان نمونه اگر مقایس هب

بر حسب  %)5/9( %) با برتري گوش راست کل آزمون9/11(

) =000/0pدار بود( تفاوت معنی شد، مقادیر درصد درست انجام می

داري را بین برتري گوش  تفاوت معنی rauادیر با مق ولی مقایسۀ

) با برتري گوش راست کل 2/14( سه جفتی هاي آیتمراست 

  ).=17/0p) نشان نداد(1/13آزمون (

Wilson  وJaffe )1996 نشان دادند وقتی تکلیف (

دایکوتیک مشکل نباشد (مثل تکلیف بازگویی اعداد دایکوتیک 

ي بین امتیاز گوش راست و دار یک جفتی و دو جفتی) تفاوت معنی

شود ولی با افزایش دشواري تکلیف (مثل تکلیف  چپ ثبت نمی

بازگویی اعداد دایکوتیک سه جفتی و چهار جفتی) برتري امتیاز 

گوش راست بر چپ و برتري امتیاز افراد جوان بر افراد مسن 

دهد  نشان می 1همانگونه که نمودار  )18(شود خوبی نمایان می به

درجه  45یک جفتی که بیشتر نقاط روي خط  هاي آیتمجز در  هب

دهند، کل آزمون و  قرار گرفته و برتري گوش راست نشان نمی

اند در اکثر افراد برتري گوش  دو و سه جفتی توانسه هاي آیتم

 45تر از خط  راست یا ضعف گوش چپ را نشان دهند و پایین

متیازات در اند. پراکندگی ا درجه به سمت گوش راست قرار گرفته

سه جفتی حداکثر و  هاي آیتمیک جفتی حداقل و در  هاي آیتم

میزان پراکندگی امتیاز گوش چپ بیش از گوش چپ بوده است 

 Wilsonو  Moncrieff ۀ) که با مطالع2و نمودار  1(جدول 

  .)9() هماهنگی دارد2009(

 هاي بهنجار و نابهنجار براي کل آزمون و انواع آیتم ـ میانگین برتري گوش راست در افراد گروه4نمودار 
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 Strouseهاي  نتایج این مطالعه با پژوهش 3طبق جدول 

) که روي 2009( Wilsonو  Moncrieff) و Wilson )a1999و 

رغم  بزرگساالن جوان انجام شده است، شباهت زیادي دارد علی

 Wilson )2009 (50و  Moncrieff ۀاینکه سطح شدت در مطالع

بل  دسی 70) در Wilson )a1999و  Strouseو در  SLبل  دسی

 HL  بل  دسی 50در سطح  بررسی حاضربود و درHL انجام شده 

حاضر در مقابسه  رسد افراد مورد بررسی در مطالعۀ نظر می است. به

سه  هاي آیتمتري براي  با مطالعات فوق امتیاز گوش چپ ضعیف

متوسط امتیاز گوش راست و  3 اند. طبق جدول جفتی نشان داده

 Wilsonو  Strouse سه جفتی در مطالعۀ هاي آیتمچپ براي 

)b1999د و در مطالعۀدرص 8/89و  7/92تیب ) به تر Moncrieff 

 )11و9(درصد گزارش شده است 94و  7/94) Wilson )2009و 

است.  دست آمده هدرصد ب 7/74و  6/86 ۀ مامطالع ه در در حالیک

این مطالعه با مطالعات ذکر شده  دو احتمال براي تفاوت نتیجۀ

 اینکه شاید ناقرینگی گوشی در نسخۀقابل تصور است. نخست 

 ۀهمین اندازه است و بر خالف مطالع به RDDTفارسی 

Moncrieff  وWilson )2009مطرح است.  ) تفاوت جنس

در این مطالعه در مورد استفاده  ۀاحتمال دوم این است که نمون

ت خارجی ضعف گوش چپ بیشتري مطالعا مقایسه با نمونۀ

 )meta-analysis( اند. احتمال اول بر خالف فراتحلیل داشته

برتري د دا نشان است که ) Voyer )2011 صورت گرفته توسط

گوش راست مردان در شنوایی دایکوتیک نسبت به زنان اندکی 

. از طرف دیگر در گروه بهنجار تفاوتی بین امتیاز )19(بیشتر است

%) مورد بررسی وجود 7/80ن (و زنا%) 7/82( گوش چپ مردان

 اینکه ضعف گوش چپ همراه ). با توجه به2 (جدول نداشته است

و بهنجار در گوش مقابل بیشتر از اختالل پردازش شنوایی  با نتیجۀ

 )9(گیرد فعال منشاء می ضعف دوطرفه بیشتر از ضعف حافظۀ

دازش شنوایی در افراد توان نتیجه گرفت فراوانی اختالل پر می

ما در مقایسه با مطالعات خارجی نامبرده بیشتر بوده  مورد مطالعۀ

امتیاز گوش راست مردان و زنان  است. از طرف دیگر میانگین

داري ندارند ولی متوسط امتیاز گوش چپ  مورد مطالعه تفاوت معنی

). 1داري ضعیف تر از مردان بوده است (نمودار  طور معنی زنان به

مرکزي در زنان مورد مطالعه  بنابراین اختالل پردازش شنوایی

متمرکز  تر از مردان بوده است. البته در این مطالعه توجه شایع

) Martin )2006و  Jergerبررسی نشده است که بتوان طبق نظر 

طرفه را با اشکال پردازش شنوایی  با اطمینان بیشتري ضعف یک

  .)20(توجه نظیراختی نمرتبط دانست تا مشکالت ش

 همانند نسخۀ RDDTفارسی  رفت نسخۀ انتظار می

دادن طرفه و دوطرفه در گوش  هاي یک انگلیسی خود بتواند ضعف

 Wilsonو  Moncrieff ۀدایکوتیک را نشان دهد. در مطالع

 12و  6ترتیب در  ) ضعف گوش راست و گوش چپ به2009(

درصد افراد مورد  20و  4حاضر در  ۀدرصد بزرگساالن و در مطالع

) Wilson )2009و  Moncrieff ۀمطالعه مشاهده شدکه با مطالع

درصد میانگین براي  7/99اطمینان  رغم اینکه در آن از فاصلۀ علی

 تري گوش راست در گروه بهنجاردرصد امتیاز گوش راست و چپ و بر 95ـ میانگین، انحراف معیار و فاصله اطمینان 2 جدول

  )نفر 30=تعداد(تفکیک جنس  به

  

  جنس 

  نفر) 11زن (    نفر) 19مرد ( 

 
  %95فاصله اطمینان  (انحراف معیار) میانگین

 
  %95فاصله اطمینان  (انحراف معیار) میانگین

 5/89-9/100 2/95) 6/4( تسگوش را
 

)6/3 (5/94 2/97-7/91 

 3/79-2/86 7/82) 5/4(  4/75-1/86 7/80) 3/4( گوش چپ

 2/8-7/20 4/14) 0/5( برتري گوش راست
 

)5/6 (7/11 7/16-7/6 
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دسته بندي بهنجار و نابهنجار استفاده شده، قابل مقایسه است. 

توان بر اساس امتیاز گوش راست و چپ  حداقل در این نمونه می

دو  DDTفارسی به سهولت  RDDT) نتیجه گرفت که 1(جدول 

به سه جفتی را ندارد.  DDTجفتی نیست و در عین حال دشواري 

دار آماري بین برتري  با توجه به عدم تفاوت معنی عبارتی دیگر

 RDDTهاي سه جفتی،  گوش راست براي کل آزمون و براي آیتم

گی گوشی در گوش دادن دو جفتی ناقرین DDTفارسی بهتر از 

  کند. دایکوتیک را منعکس می

ن دایکوتیک به سالمت عملکرد افراد در گوش داد

ي دستگاه شنوایی و ا هاي صعودي و بین نیمکره ساختاري راه

زمون فعال کالمی، توجه و انگیزه وابسته است. آ همچنین حافظۀ

مدي بهتر در نشان دادن آکار افزون براعداد دایکوتیک سه جفتی 

دو جفتی وابستگی  در مقایسه با یک جفتی و ،برتري گوشی

فعال دارد. از طرف دیکر اعداد یک جفتی  بیشتري به حافظۀ

دهد. این در حالی      برتري گوشی نشان نمیحداقل در بزرگساالن 

شنوایی (مرکزي) )، پردازش ASHA )2006است که طبق تعریف 

). 12و4شود ( هاي شناختی مثل حافظه فرض می مستقل از توانایی

هاي پردازش  گیري دهد بین اندازه تحقیقاتی وجو دارد که نشان می

د دارد. شنوایی مرکزي و توانایی حافظه و توجه ارتباط وجو

) نشان دادند که 2004و همکاران ( Maerlenderعنوان نمونه  هب

در مقیاس هوش  با امتیاز زیرآزمون فراخناي اعداد DDTامتیاز 

 Wechsler Intelligence Scale for) وکسلر کودکان

Children: WISC) با این اعتبار )21(همبستگی دارد .RDDT 

 ۀه درجات مختلفی به حافظگیري از هر سه نوع آیتم که ب با بهره

را نشان دهد اند، شاید بتواند الگوهایی از نتایج  فعال شنوایی وابسته

فعال در پردازش شنوایی مرکزي و  که حاکی از نقش حافظۀ

 براي ارزیابی اولیۀ اًاختالالت آن باشد. نتایج این پژوهش صرف

RDDT .فارسی ارائه شده و قابلیت استفاده بالینی ندارد  

 2و  1هاي  رازي فهرستت ی پایایی بازآزمایی و همبررس

در کودکان و بزرگساالن با شنوایی بهنجار  RDDTفارسی  نسخۀ

هاي  رد کم شنوایی تا سطح متوسط پژوهشو همچنین در موا

  طلبد. بیشتري را می

  

  نتیجه گیري

وش طبق نتایج این تحقیق افراد بزرگسال جوان برتري گ

هاي دو جفتی و سه جفتی نشان  آیتمراست را براي کل آزمون و 

انگلیسی خود  همانند نسخۀ RDDTفارسی  دهند. نسخۀ می

طرفه و دوطرفه در شنوایی دایکوتیک را در  هاي یک تواند ضعف می

نتایج خود منعکس کند و از نظر دشواري براي آزمایش شنونده، 

دو جفتی محسوب  DDTتر از سه جفتی و دشوار DDTتر از  انآس

 مشابهانحراف معیار امتیاز گوش راست و چپ حاصل از مطالعه حاضر همراه با نتایج سایر مطالعات خارجی و ـ میانگین 3 جدول

  برحسب درصد درست)( تفکیک نوع آیتم به

  

  )میانگین (انحراف معیار    

  گوش چپ    گوش راست    

  سه جفتی  دو جفتی  یک جفتی    سه جفتی  دو جفتی  یک جفتی  تعداد (نفر)  مطالعه

Strouse  وWilson )a1999(  20  )6/0( 9/99  )3/1( 98  )5/5( 6/91    )5/1( 4/99  )1/4( 3/95  )9/6( 8/83  

Strouse  وWilson )b1999(  30  )1/1( 7/99  )7/3( 6/97  )1/7( 7/92    )2/1( 6/99  )7/4( 9/96  )5/8( 8/89  

Moncrieff  وWilson )2009(  50  )8/2( 3/99  )4/4( 3/98  )9/6( 7/94    )6/2( 2 /99  )4/4( 9/97  )9/6( 94  

  7/74 )7/9(  3/86 )1/9(  1/98 )8/3(    6/86 )6/7(  1/96 )6/4(  7/98 )1/4(  50  )2015مهدوي و همکاران (
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  د.شو می

 

  سپاسگزاري

پژوهشگران مراتب کمال تشکر و امتنان خود را از آقاي 

دانشگاه علوم پزشکی حسن حدادزاده از دانشکده علوم توانبخشی 

دانشگاه ایران و آقاي دکتر سعید فراهانی از دانشکده توانبخشی 

خاطر مساعدت در کالیبراسیون ابزار مورد  هتهران بعلوم پزشکی 

 دارند. اعالم میاستفاده در تحقیق 
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  پیوست

  

 )2015فارسی (مهدوي و همکاران،  تصادفی کوتیکدای برگه ثبت امتیاز آزمون اعداد

 1 فهرست

 ردیف راست امتیاز چپ امتیاز ردیف راست امتیاز چپ امتیاز

 10-7  6-9 28  6-2-7  8-5-9 1 

 10-6  3-7 29  2-10  3-9 2 

 6-7-5  1-10-8 30  5  6 3 

 10-7-2  6-9-5 31  10  6 4 

 1  2 32  5-9-6  1-3-10 5 

 8  5 33  6  7 6 

 6-10-7  3-1-2 34  7-8  1-9 7 

 7-1-3  2-8-9 35  7-8  5-6 8 

 1-2  9-7 36  8-3-6  10-7-9 9 

 2-10  1-8 37  10-3  9-8 10 

 10  9 38  2-1-10  6-3-9 11 

 10  2 39  5  2 12 

 10-6-8  7-1-2 40  7-1-3  9-6-10 13 

 8  9 41  1-6-5  8-3-7 14 

 10-6  7-1 42  10-6-9  8-5-7 15 

 7  10 43  9-10-8  7-5-3 16 

 3  10 44  3-1-2  10-7-8 17 

 2-5-10  8-3-7 45  7-5-9  3-2-1 18 

 1  3 46  5  10 19 

 6  8 47  3-7-10  9-8-5 20 

 8-7  9-6 78  5  7 21 

 2  8 49  2-8  9-10 22 

 1-9  3-2 50  5-9  1-3 23 

 8-2  5-10 51  3-9  8-7 24 

 9-10  7-5 52  1  5 25 

 10  1 53  7-1  9-6 26 

 8-3  7-2 54  6-8-7  2-5-3 27 

 جمع     جمع    
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  ادامهـ  پیوست

  

 )2015فارسی (مهدوي و همکاران،  تصادفی دایکوتیک آزمون اعداد برگه ثبت امتیاز

 2 فهرست

 ردیف راست امتیاز چپ امتیاز ردیف راست امتیاز چپ امتیاز

 9  6 28  3-1   9-7  1 

 1-2   3-6  29  8  6 2 

 7  8 30  3  9 3 

 6  2 31  3-1-6   2-10-5  4 

 5-2   3-8  32  7-9-5  1-8-6  5 

 8-3-1   5-9-7  33  8-2   3-10  6 

 2-10   9-1  34  3  1 7 

 9  10 35  1-6-2   8-10-5  8 

 9-1-3   10-5-6  36  1-7-9   10-3-6  9 

 10  8 37  7  1 10 

 2-5   3-10  38  5-3   8-2  11 

 2-8-6   7-1-10  39  3-1   5-6  12 

 9  3 40  6-10-8   1-2-3  13 

 5-3   10-7  41  1-6   10-5  14 

 8-6-10   9-7-3  42  7-9-1   5-2-3  15 

 5  3 43  7-9   3-6  16 

 3-9-1   5-6-2  44  8-9-6   10-5-7  17 

 8-6   1-10  45  3-8   7-10  18 

 6  9 46  6-7-9   5-2-3  19 

 1  7 47  8  7 20 

 2-10   1-5  78  1-9   2-10  21 

 6-3-10   2-8-9  49  9-5   10-8  22 

 5-1-8   2-9-6  50  8-5-1   6-9-10  23 

 2-5   6-7  51  7  9 24 

 8  1 52  9  2 25 

 7-3   8-9  53  9  5 26 

 1-10-2   6-9-3  54  1-2-8   9-10-5  27 

 جمع     جمع    

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

Audiol. 2015;23(6):99-113. 

Corresponding author: Department of Audiology, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of 
Medical Sciences, Damavand Ave., Tehran, 1616913111, Iran. Tel: 009821-77542057, E-mail: mahdavime@sbmu.ac.ir 

Research Article 
 
 

Persian randomized dichotic digits test: Development and dichotic 

listening performance in young adults 

 
 
Mohammad Ebrahim Mahdavi

1
, Jafar Aghazadeh

1
, Seyyed Ali Akbar Tahaei

2
,
 
Fatemeh Heiran

1
, Alireza 

Akbarzadeh Baghban
3
 

 
1- Department of Audiology, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, 

Iran 
2- Department of Audiology, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
3- Department of Basic Sciences in Rehabilitation, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of 

Medical Sciences, Tehran, Iran 

 
 
Received: 22 November 2014, accepted: 14 February 2015 

 

Abstract 
Background and Aims: The dichotic listening subtest is considered as an important component of the test 
battery for auditory processing assessment in both children and adults. A randomized dichotic digits test 
(RDDT) was created to compensate for sensitivity weakness of double digits when detecting abnormal ear 
asymmetry during dichotic listening. The aim of this study was the development and  initial evaluation of the 
Persian randomized dichotic digits test. 
Method: Persian digits 1-10 (except for the bisyllabic digit, 4) uttered by a native Persian language speaker 
were recorded in a studio. After alignment of intensity and temporal characteristics of digit waveforms, lists 1 
and 2 of the RDDT were reproduced. List 1 of the test was administered at 55 dBHL on 50 right-handed normal 
hearing individuals (with an equal sex ratio) in the age group of 18-25 years and hearing thresholds of 15 dBHL 
or better in audiometric frequencies.  
Results: Mean (standard deviation) percent-correct score for right and left ears and right ear advantage of the 
subjects was 94.3 (5.3), 84.8 (7.7), and 9.5 (7.0) percent, respectively. Sixty percent of the subjects showed 
normal results and unilateral and bilateral deficits were seen in 24 percent and 16 percent, respectively. 
Conclusion: It seems the Persian version of RDDT is the same as the original test as it is able to test ear 
asymmetry, unilateral and bilateral deficits in dichotic listening. 
Keywords: Dichotic listening, adults, ear advantage, gender, Persian language 
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