
234

      Autumn 2015. Vol 16. Num 3REHABILITATION

* Corresponding Author:

Yones Lo i, PhD
Address: Department of Audiology, University of Social Welfare and Rehabilita on Sciences, Koodakyar St., Daneshjoo Blvd., Evin, Tehran, Iran.
Tel: +98 (21) 22180066
E-Mail: yones1333@gmail.com

Research Paper: Developing and Evalua ng Validity and Reliability of Persian Version of 
“Dicho c Fused Rhymed Word Test”

1. Department of Audiology, University of Social Welfare and Rehabilita on Sciences, Tehran, Iran.
2. Department of Biosta s cs, University of Social Welfare and Rehabilita on Sciences, Tehran, Iran.
3. Department of Otolaryngology, School of Medicin, Iran University of Medical Science, Tehran, Iran.

Nasrin Ghanbari 1, *Yones Lo i 1, Ahmad Reza Nazeri 1, Enaiatollah Bakhshi 2, Abdollah Moossavi 3, Saeideh Mehrkian 1, Asma 
Khadiv 1

Objec ve The aim of the present study is to develope and evaluate validity and reliability of Persian ver-
sion of Dicho c Fused Rhymed Words Test in 18-25 years old normal popula on.
Materials & Methods The Persian version of Dicho c Fused Rhymed Words Test consisted of 15 pairs of 
monosyllable rhymed words. These paired words are set in 4 lists of 30 items that simultaneously were 
presented one to the le  and another to the right ear so that they lead to percep on of a single fusion 
concept. A er selec ng the test material from Moin Persian dic onary according to the intended crite-
ria and pairing the rhymed words, content validity was assessed through lawshe method by 10 expert 
persons, words with high validity were selected and lists were set. Then, the words of each list were 
recorded on CD in a dicho c mode. Therea er, the study was performed in 124 normal individuals (68 
females and 56 males) within ages ranging from 18 to 25 years and the scores were recorded on a de-
signed scoring form. To examine reliability of test, the test was performed on 15 individuals again two 
weeks a er the ini al test and the Pearson correla on was assessed.
Results There are significant differences between mean scores of right and le  ears (P<0.001). Content 
Validity Ra o was 0.8-1 for every item. Pearson correla on was 0.83 for test-retest (P<0.001). Cronbach’s 
alpha and Intra Class Correla on (ICC) was 0.81 and 0.84 for internal correla on between scores of lists 
of test. The result showed that there is significant correla on between the lists.
Conclusion Based on the obtained results, the Persian version of Dicho c Fused Rhymed Words Test has 
a good content validity and reliability. It can be used in detec ng func on of corpus callosum, lateraliza-

on of the cerebral hemispheres and assessment of central auditory processing.
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هدف پژوهش حاضر با هدف ساخت و بررسى روایى و پایایى نسخۀ فارسى آزمون دایکوتیک کلمات هم قافیۀ آمیخته در جمعیت هنجار  پژوهش حاضر با هدف ساخت و بررسى روایى و پایایى نسخۀ فارسى آزمون دایکوتیک کلمات هم قافیۀ آمیخته در جمعیت هنجار 
2525-1818 سالۀ فارسى زبان انجام گرفته است. سالۀ فارسى زبان انجام گرفته است.

روش بررسى نسخۀ فارسى آزمون حاضر، از  نسخۀ فارسى آزمون حاضر، از 1515 جفت کلمۀ تک هجایى هم قافیه تشکیل و در قالب  جفت کلمۀ تک هجایى هم قافیه تشکیل و در قالب 4 لیست  لیست 3030 تایى تنظیم شده است.  تایى تنظیم شده است. 
کلمات هر جفت به طور هم زمان یکى به گوش چپ و دیگرى به گوش راست ارائه و منجر به درك یک مفهوم آمیختۀ منفرد مى شوند. پس کلمات هر جفت به طور هم زمان یکى به گوش چپ و دیگرى به گوش راست ارائه و منجر به درك یک مفهوم آمیختۀ منفرد مى شوند. پس 
از انتخاب مواد آزمون از فرهنگ فارسى معین براساس معیارهاى موردنظر و جفت کردن کلمات هم قافیه، روایى محتوایى با نظرسنجى از از انتخاب مواد آزمون از فرهنگ فارسى معین براساس معیارهاى موردنظر و جفت کردن کلمات هم قافیه، روایى محتوایى با نظرسنجى از 
1010 کارشناس خبره و از طریق روش الوشه به دست آمد و جفت کلمات با روایى باال انتخاب و فهرست آزمون تنظیم گردید. سپس، کلمات  کارشناس خبره و از طریق روش الوشه به دست آمد و جفت کلمات با روایى باال انتخاب و فهرست آزمون تنظیم گردید. سپس، کلمات 
هر فهرست به صورت دایکوتیک روى لوح فشرده ضبط گردید. درادامه، مطالعۀ حاضر روى هر فهرست به صورت دایکوتیک روى لوح فشرده ضبط گردید. درادامه، مطالعۀ حاضر روى 124124 فرد هنجار راست دست ( فرد هنجار راست دست (6868 زن و  زن و 5656 
مرد) در محدودة سنى مرد) در محدودة سنى 2525-1818 سال اجرا و نتایج در فرم هاى امتیازدهى طراحى شده ثبت گردید. به منظور بررسى پایایى آزمون پس از دو  سال اجرا و نتایج در فرم هاى امتیازدهى طراحى شده ثبت گردید. به منظور بررسى پایایى آزمون پس از دو 

هفته از اجراى اولیه، هفته از اجراى اولیه، 1515 نفر از افراد دوباره مورد ارزیابى قرارگرفتند. نفر از افراد دوباره مورد ارزیابى قرارگرفتند.
یافته ها بین میانگین امتیازات گوش راست و چپ تفاوت معنادار مشاهده شد ( بین میانگین امتیازات گوش راست و چپ تفاوت معنادار مشاهده شد (P<0/001001). شاخص روایى محتوا (). شاخص روایى محتوا (CVR) براى هر آیتم ) براى هر آیتم 
آزمون بین آزمون بین 0/8 تا  تا 1، ضریب همبستگى پیرسون براى آزمون-بازآزمون ، ضریب همبستگى پیرسون براى آزمون-بازآزمون 0/8383 ( (P<0/001001) و آلفاى کرونباخ و ضریب همبستگى درون رده اى ) و آلفاى کرونباخ و ضریب همبستگى درون رده اى 

(ICC) براى پایایى بین لیست هاى آزمون به ترتیب ) براى پایایى بین لیست هاى آزمون به ترتیب 0/8181 و  و 0/8484به دست آمد و بین لیست ها همبستگى معنى دار مشاهده گردید.به دست آمد و بین لیست ها همبستگى معنى دار مشاهده گردید.
نتیجه گیرى براساس نتایج به دست آمده، نسخۀ فارسى آزمون حاضر از روایى محتوایى و پایایى خوبى برخوردار است و مى تواند در تشخیص  براساس نتایج به دست آمده، نسخۀ فارسى آزمون حاضر از روایى محتوایى و پایایى خوبى برخوردار است و مى تواند در تشخیص 

عملکرد جسم پینه اى، سوبرترى نیمکره هاى مغزى و ارزیابى پردازش شنیدارى مفید باشد.عملکرد جسم پینه اى، سوبرترى نیمکره هاى مغزى و ارزیابى پردازش شنیدارى مفید باشد.

کلیدواژه ها: کلیدواژه ها: 
گوش دادن دایکوتیک، گوش دادن دایکوتیک، 

کلمات هم قافیه، کلمات هم قافیه، 
سوبرترى نیمکره هاى سوبرترى نیمکره هاى 

مغزى    مغزى    

تاریخ دریافت:تاریخ دریافت: 8 بهمن  بهمن 13931393          
تاریخ پذیرش: تاریخ پذیرش: 1313 اردیبهشت  اردیبهشت 13941394

مقدمهمقدمه
مهارت گوش فرادادن دایکوتیک نشان مى دهد که چگونه فرد مهارت گوش فرادادن دایکوتیک نشان مى دهد که چگونه فرد 
مى تواند توجه خود را از روى یک پیام گفتارى به یک پیام رقابتى مى تواند توجه خود را از روى یک پیام گفتارى به یک پیام رقابتى 
دیگر معطوف کند [دیگر معطوف کند [1]. آزمون هاى دایکوتیک، وابسته به مهارت ]. آزمون هاى دایکوتیک، وابسته به مهارت 
گوش فرادادن دایکوتیکگوش فرادادن دایکوتیک1 هستند که در آن دو محرك گفتارى  هستند که در آن دو محرك گفتارى 
مختلف، هر کدام به طور هم زمان و در شرایط غیراجبارى به یک مختلف، هر کدام به طور هم زمان و در شرایط غیراجبارى به یک 
گوشگوش2 ارائه مى شوند [ ارائه مى شوند [3و2]. در شرایط گوش فرادادن دایکوتیک، ]. در شرایط گوش فرادادن دایکوتیک، 
به طور معمول همۀ افراد راست دست و بیشتر افراد چپ دست با به طور معمول همۀ افراد راست دست و بیشتر افراد چپ دست با 
شنوایى هنجار، برترى گوش راست نسبت به گوش چپ را نشان شنوایى هنجار، برترى گوش راست نسبت به گوش چپ را نشان 
مى دهند. این یافته به نام «برترى گوش راستمى دهند. این یافته به نام «برترى گوش راست3» (» (REA) نامیده ) نامیده 

Dicho cDicho c listeninglistening    .1
Non forced condi onNon forced condi on    .2
Right Ear AdvantageRight Ear Advantage    .3

دریافت  براى  چپ  نیمکرة  برترى  منعکس کنندة  که  دریافت مى شود  براى  چپ  نیمکرة  برترى  منعکس کنندة  که  مى شود 
تفسیر  اساساً  تفسیر ].  اساساً  [3و1].  است  گفتار  شنیدارى  محرکات  درك  [و  است  گفتار  شنیدارى  محرکات  درك  و 
 REA است و میزان  است و میزان REA آزمون هاى دایکوتیک، وابسته به میزان آزمون هاى دایکوتیک، وابسته به میزان

نیز وابسته به میزان سختى تکلیف شنیدارى است [نیز وابسته به میزان سختى تکلیف شنیدارى است [4].].
آزمون هاى  زمرة  در  دایکوتیک  شنوایى  آزمون هاى  آزمون هاى امروزه  زمرة  در  دایکوتیک  شنوایى  آزمون هاى  امروزه 
اصلى ارزیابى دستگاه عصبى-شنوایى مرکزى محسوب مى شوند اصلى ارزیابى دستگاه عصبى-شنوایى مرکزى محسوب مى شوند 
[1]. شیوة ارائۀ محرك دایکوتیک براى اولین بار توسط «دونالد ]. شیوة ارائۀ محرك دایکوتیک براى اولین بار توسط «دونالد 
برودبنتبرودبنت4» در سال » در سال 19541954 براى مطالعۀ توجه و تغییر توجه ابداع  براى مطالعۀ توجه و تغییر توجه ابداع 
شد [شد [7-5]. برودبنت هیچ گاه تشخیص نداد که بین پاسخ هاى ]. برودبنت هیچ گاه تشخیص نداد که بین پاسخ هاى 
گوش راست و چپ به محرك، به ویژه براى اصوات گفتارى عدم گوش راست و چپ به محرك، به ویژه براى اصوات گفتارى عدم 
تقارن وجود دارد [تقارن وجود دارد [6]. این موضوع را «دورن کیمورا]. این موضوع را «دورن کیمورا5» در سال » در سال 

Donald BroadbentDonald Broadbent .4
Doreen KimuraDoreen Kimura    .5

نسرین قنبرىنسرین قنبرى1، ، *یونس لطفىیونس لطفى1، احمدرضا ناظرى، احمدرضا ناظرى1، عنایت اهللا بخشى، عنایت اهللا بخشى2، عبداهللا موسوى، عبداهللا موسوى3، سعیده مهرکیان، سعیده مهرکیان1، اسما خدیو، اسما خدیو1

1- گروه شنوایى شناسى، دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى، تهران، ایران.- گروه شنوایى شناسى، دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى، تهران، ایران.
2- گروه آمار زیستى، دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى، تهران، ایران.- گروه آمار زیستى، دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى، تهران، ایران.

3- گروه گوش، حلق و بینى، دانشکده پزشکى، دانشگاه علوم پزشکى ایران، تهران، ایران.- گروه گوش، حلق و بینى، دانشکده پزشکى، دانشگاه علوم پزشکى ایران، تهران، ایران.
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19611961 کشف کرد که بعدها در مطالعات عدم تقارن نیمکره اى در  کشف کرد که بعدها در مطالعات عدم تقارن نیمکره اى در 
افراد با نقص عصب شناختى نیمکرة چپ به کار گرفته شد [افراد با نقص عصب شناختى نیمکرة چپ به کار گرفته شد [5-7].].

پردازش  در  مهم  عنصر  یک  کارامد،  بین نیمکره اى  پردازش انتقال  در  مهم  عنصر  یک  کارامد،  بین نیمکره اى  انتقال 
دایکوتیک محسوب مى شود و جسم پینه اى نقش مهمى در انتقال دایکوتیک محسوب مى شود و جسم پینه اى نقش مهمى در انتقال 
اطالعات شنیدارى از یک نیمکره به نیمکرة دیگر ایفا مى کند اطالعات شنیدارى از یک نیمکره به نیمکرة دیگر ایفا مى کند 
[8]. کاهش در ارتباطات بین نیمکره اى منجر به افزایش میزان ]. کاهش در ارتباطات بین نیمکره اى منجر به افزایش میزان 
 REA مى شود [ مى شود [9]. ابزارهاى ارزیابى عملکرد هنجار جسم پینه اى ]. ابزارهاى ارزیابى عملکرد هنجار جسم پینه اى 
محدود به تصویربردارى هاى محدود به تصویربردارى هاى MRI و آزمون هاى دایکوتیک است.  و آزمون هاى دایکوتیک است. 
آزمون هاى دایکوتیک نشان دهندة تعامالت باالنوردآزمون هاى دایکوتیک نشان دهندة تعامالت باالنورد6 و پایین نورد و پایین نورد7 
است و روشى غیرتهاجمى براى مطالعۀ سوبرترىاست و روشى غیرتهاجمى براى مطالعۀ سوبرترى8 نیمکره هاى  نیمکره هاى 
مغزى محسوب مى شود [مغزى محسوب مى شود [9]؛ بنابراین، مى تواند ابزارى مناسب در ]؛ بنابراین، مى تواند ابزارى مناسب در 
انجام پژوهش ها به حساب آید. به عالوه، با استفاده از آزمون هاى انجام پژوهش ها به حساب آید. به عالوه، با استفاده از آزمون هاى 
مرکزى شنوایى مى توان با صرف هزینۀ کمتر به بررسى عملکرد مرکزى شنوایى مى توان با صرف هزینۀ کمتر به بررسى عملکرد 

بخش هاى مرتبط با شنوایى در مغز پرداخت [بخش هاى مرتبط با شنوایى در مغز پرداخت [1010]. ]. 
بازشناسى گفتار دایکوتیکبازشناسى گفتار دایکوتیک9 به منظور بررسى برترى نیمکره هاى  به منظور بررسى برترى نیمکره هاى 
مغزى براى زبان و توانمندى هاى پردازش شنیدارى در کودکان مغزى براى زبان و توانمندى هاى پردازش شنیدارى در کودکان 
و بزرگساالن مورد استفاده قرارمى گیرد [و بزرگساالن مورد استفاده قرارمى گیرد [1111]. آزمون دایکوتیک ]. آزمون دایکوتیک 
کلمات هم قافیۀ آمیختهکلمات هم قافیۀ آمیخته1010 نیز یکى از آزمون هاى ارزیابى شنوایى  نیز یکى از آزمون هاى ارزیابى شنوایى 
دایکوتیک است که در تشخیص سوبرترى نیمکره هاى مغزى و دایکوتیک است که در تشخیص سوبرترى نیمکره هاى مغزى و 

پردازش شنوایى مورد استفاده قرارمى گیرد [پردازش شنوایى مورد استفاده قرارمى گیرد [1212].].
نسخۀ اولیه و اصلى این آزمون توسط «وکسلر و هالوسنسخۀ اولیه و اصلى این آزمون توسط «وکسلر و هالوس1111» در » در 
سال سال 19831983 ساخته شده است. این آزمون شامل  ساخته شده است. این آزمون شامل 1515 جفت کلمۀ  جفت کلمۀ 
تک هجایى مختلف است که در آن هر کلمه از هر جفت، تنها در تک هجایى مختلف است که در آن هر کلمه از هر جفت، تنها در 
همخوان ابتدایى متفاوت از کلمۀ دیگر است. همۀ کلمات با یکى همخوان ابتدایى متفاوت از کلمۀ دیگر است. همۀ کلمات با یکى 
از همخوان هاى انفجارى (/از همخوان هاى انفجارى (/b/,//,/p/,//,/d/,//,/t/,//,/k/,//,/g/) آغاز مى شوند. هر /) آغاز مى شوند. هر 
فرد چهار لیست که داراىفرد چهار لیست که داراى3030 ماده ماده1212 (درکل  (درکل 120120 ماده) در سطح  ماده) در سطح 
راحتى بلندى صدا راحتى بلندى صدا 1313 ( (MCL) است، را دریافت مى کند [) است، را دریافت مى کند [1212-1414]. ]. 
در این آزمون هر جفت کلمه در منحنى تراز زیروبمىدر این آزمون هر جفت کلمه در منحنى تراز زیروبمى1414، شدت و ، شدت و 
دقت زمانى در آغاز و پایاندقت زمانى در آغاز و پایان1515 محرك شباهت بسیار دارند و این  محرك شباهت بسیار دارند و این 
شباهت ها منجر به درك یک مفهوم آمیختۀ منفرد مى شود و شباهت ها منجر به درك یک مفهوم آمیختۀ منفرد مى شود و 

شنونده فقط یک کلمه را تشخیص مى دهد [شنونده فقط یک کلمه را تشخیص مى دهد [1515و14 ،1412 ،12].].
براساس مطالعات پیشین این آزمون، برترى گوش راست در براساس مطالعات پیشین این آزمون، برترى گوش راست در 
بزرگساالن هنجار را مشخص مى کند که نشان دهندة سوبرترى بزرگساالن هنجار را مشخص مى کند که نشان دهندة سوبرترى 
[1313و8]. ].  است  شنیدارى  و  زبانى  پردازش  براى  چپ  [نیمکرة  است  شنیدارى  و  زبانى  پردازش  براى  چپ  نیمکرة 

6.6.  Bo om-up  Bo om-up
7.7.  Top-down  Top-down
8.8.  Lateraliza on  Lateraliza on
9.9.  Dicho c Speech Recogni on  Dicho c Speech Recogni on
10.10.  Dicho c Fused Rhymed Words Test  Dicho c Fused Rhymed Words Test
11.11.  Wexler & Halwes  Wexler & Halwes
12.12.  Item  Item
13.13.  Most Comfortable Loudness  Most Comfortable Loudness
14.14.  Pitch Contour  Pitch Contour
15.15.  Onset and Offset  Onset and Offset

آزمون  چهار  جزو  آمیخته  هم قافیۀ  کلمات  دایکوتیک  آزمون آزمون  چهار  جزو  آمیخته  هم قافیۀ  کلمات  دایکوتیک  آزمون 
برتر دایکوتیک در ارزیابى سوبرترى نیمکره هاى مغزى در افراد برتر دایکوتیک در ارزیابى سوبرترى نیمکره هاى مغزى در افراد 
راست دست و اولین آزمون در افراد چپ دست محسوب مى شود راست دست و اولین آزمون در افراد چپ دست محسوب مى شود 
عملکرد  بررسى  به منظور  مناسب  ابزارى  آزمون  این  عملکرد ].  بررسى  به منظور  مناسب  ابزارى  آزمون  این   .[1414]
باالنوردباالنورد1616 و پایین نورد و پایین نورد1717 و بررسى قابلیت مهارت آمیختن و بررسى قابلیت مهارت آمیختن1818 در  در 
سطح جسم پینه اى است و در ارزیابى برترى نیمکره اى و پردازش سطح جسم پینه اى است و در ارزیابى برترى نیمکره اى و پردازش 

شنوایى مرکزى کاربرد دارد [شنوایى مرکزى کاربرد دارد [1414و9،129،12].].
کلمات  دایکوتیک  آزمون  فارسى  نسخۀ  فقدان  به  توجه  کلمات با  دایکوتیک  آزمون  فارسى  نسخۀ  فقدان  به  توجه  با 
هم قافیۀ آمیخته در مجموعه ابزارهاى تشخیصى شنوایى شناسى هم قافیۀ آمیخته در مجموعه ابزارهاى تشخیصى شنوایى شناسى 
به زبان فارسى، این پژوهش بر آن است تا با هدف ساخت این به زبان فارسى، این پژوهش بر آن است تا با هدف ساخت این 
آزمون و تعیین ویژگى هاى روان سنجى آن در جمعیت آزمون و تعیین ویژگى هاى روان سنجى آن در جمعیت 1818-2525 
سالۀ فارسى زبان، زمینه را براى توسعۀ پژوهش هاى بالینى فراهم سالۀ فارسى زبان، زمینه را براى توسعۀ پژوهش هاى بالینى فراهم 

آورد.آورد.

روش بررسىروش بررسى
مطالعۀ حاضر از نوع ابزارسازى و روان سنجى آن است و جامعۀ مطالعۀ حاضر از نوع ابزارسازى و روان سنجى آن است و جامعۀ 
هدف آن را دانشجویان دانشگاه هاى تهران از گروه جوانان هدف آن را دانشجویان دانشگاه هاى تهران از گروه جوانان 1818-2525 
سالۀ فارسى زبان و از هر دو جنس (مرد و زن) تشکیل مى دادند سالۀ فارسى زبان و از هر دو جنس (مرد و زن) تشکیل مى دادند 
که مطابق با معیارهاى ورود افرد راست دست ـ پرسشنامه هاى که مطابق با معیارهاى ورود افرد راست دست ـ پرسشنامه هاى 
جمله  از  است که  موجود  دستى  برترى  بررسى  براى  جمله مختلفى  از  است که  موجود  برترى دستى  براى بررسى  مختلفى 
ادینبورگ  پایاى  و  روا  سؤالى  ادینبورگ   پایاى  و  روا  سؤالى  پرسشنامۀ 1010  آنها  پرسشنامۀ معروف ترین  آنها  معروف ترین 
است [است [1616]-، فارسى زبان، شنوایى هنجار و قرینه در دو گوش ]-، فارسى زبان، شنوایى هنجار و قرینه در دو گوش 
(میانگین آستانه هاى تون خالص کمتر از (میانگین آستانه هاى تون خالص کمتر از 2020 دسى بل و اختالف  دسى بل و اختالف 
دو گوش کمتر از دو گوش کمتر از 1010 دسى بل)، نتایج اتوسکوپى هنجار و کسب  دسى بل)، نتایج اتوسکوپى هنجار و کسب 
رضایت از شخص براى شرکت در مطالعه به عنوان نمونه و با روش رضایت از شخص براى شرکت در مطالعه به عنوان نمونه و با روش 

نمونه گیرى تصادفى وارد مطالعه مى شدند. نمونه گیرى تصادفى وارد مطالعه مى شدند. 
و  عصب شناختى  مشکالت  سابقۀ  که  افرادى  میان  این  و از  عصب شناختى  مشکالت  سابقۀ  که  افرادى  میان  این  از 
روان شناختى داشتند و از داروهاى اتوتوکسیک استفاده و آموزش روان شناختى داشتند و از داروهاى اتوتوکسیک استفاده و آموزش 
موسیقایى دریافت مى کردند، از مطالعه کنار گذاشته شدند. افراد موسیقایى دریافت مى کردند، از مطالعه کنار گذاشته شدند. افراد 
نمونه شامل نمونه شامل 6868 زن با میانگین سنى  زن با میانگین سنى 2121/4747 و انحراف معیار  و انحراف معیار 2/3232 
و و 5858 مرد با میانگین سنى  مرد با میانگین سنى 2020/7575 و انحراف معیار  و انحراف معیار 2/0606  (درکل   (درکل 

124124 نفر) بودند. نفر) بودند.
این مطالعه در طى چندین مرحلۀ متوالى اجرا شد. درابتدا، این مطالعه در طى چندین مرحلۀ متوالى اجرا شد. درابتدا، 
محقق به فرهنگ شش جلدى معین مراجعه نمود [محقق به فرهنگ شش جلدى معین مراجعه نمود [1717] و تمامى ] و تمامى 
کلمات سه حرفى با الگوى هجایى همخوان- واکه- همخوان که کلمات سه حرفى با الگوى هجایى همخوان- واکه- همخوان که 
با یکى از همخوان هاى انفجارى زبان فارسى (ب-پ-ت-ط-د-با یکى از همخوان هاى انفجارى زبان فارسى (ب-پ-ت-ط-د-

ك-گ-ق-ع) آغاز مى شدند، را استخراج کرد. این کلمات شامل ك-گ-ق-ع) آغاز مى شدند، را استخراج کرد. این کلمات شامل 
161161 کلمه بود. تعدادى کلمه از این مجموعه کلمات که هر کدام  کلمه بود. تعدادى کلمه از این مجموعه کلمات که هر کدام 
هم قافیه  یک جفت  به صورت  دیگرى  کلمۀ  کنار  در  هم قافیه مى توانست  یک جفت  به صورت  دیگرى  کلمۀ  کنار  در  مى توانست 

قرارگیرد، فراهم شد. قرارگیرد، فراهم شد. 
16.16.  Bo om-Up  Bo om-Up
17.17.  Top-Down  Top-Down
18.18.  Fusion   Fusion 
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این کلمات شامل این کلمات شامل 101101 جفت کلمه بود. با توجه به نظر زبان شناس  جفت کلمه بود. با توجه به نظر زبان شناس 
از این جفت کلمات، جفت کلماتى انتخاب شدند که هر دو کلمه از این جفت کلمات، جفت کلماتى انتخاب شدند که هر دو کلمه 
با همخوان واکدار یا هر دو با همخوان بى واك شروع مى شدند که با همخوان واکدار یا هر دو با همخوان بى واك شروع مى شدند که 
شامل شامل 4545 جفت کلمه بود. این کار به منظور همخوانى در انرژى  جفت کلمه بود. این کار به منظور همخوانى در انرژى 
آغازین دو کلمه در هر جفت و سهولت در ضبط و ایجاد دقت و آغازین دو کلمه در هر جفت و سهولت در ضبط و ایجاد دقت و 
شدت متناسب در آغاز دو کلمه انجام گرفت. بدین منظور لیست شدت متناسب در آغاز دو کلمه انجام گرفت. بدین منظور لیست 
اولیۀ لغات در اختیار اولیۀ لغات در اختیار 1010 صاحب نظر مرتبط (دکترى و دانشجویان  صاحب نظر مرتبط (دکترى و دانشجویان 
دورة دکترى وکارشناسان ارشد شنوایى شناسى) قرارگرفت و نظر دورة دکترى وکارشناسان ارشد شنوایى شناسى) قرارگرفت و نظر 
کارشناسى آنها در مورد پُر بسامدبودن، مناسب هدف آزمون بودن کارشناسى آنها در مورد پُر بسامدبودن، مناسب هدف آزمون بودن 
و گوش آشنا بودن در قالب روش الوشه و با گزینه هاى ذیل اخذ و گوش آشنا بودن در قالب روش الوشه و با گزینه هاى ذیل اخذ 
گردید: گردید: 1- مهم و مرتبط است؛ - مهم و مرتبط است؛ 2- اهمیت و ضرورتى ندارد، اما - اهمیت و ضرورتى ندارد، اما 
مى توان استفاده کرد؛ مى توان استفاده کرد؛ 3- غیرمرتبط و کم اهمیت است [- غیرمرتبط و کم اهمیت است [1919و1818].].

روایى محتوایى مواد آزمونى با استفاده از شاخص نسبت روایى روایى محتوایى مواد آزمونى با استفاده از شاخص نسبت روایى 
محتوا (محتوا (CVR) سنجیده شد. حداقل مقدار ) سنجیده شد. حداقل مقدار CVR قابل قبول براساس  قابل قبول براساس 
تعداد متخصصانى که روایى محتوا را بررسى مى کردند، مشخص تعداد متخصصانى که روایى محتوا را بررسى مى کردند، مشخص 
مى شد و این مقدار براى مى شد و این مقدار براى 1010 متخصص  متخصص 0/6262 بود [ بود [1818]. تمامى ]. تمامى 
نمرات گزینه هاى آزمون در دامنۀ نمرات گزینه هاى آزمون در دامنۀ 1 تا  تا 0/4 بودند و بر این اساس،  بودند و بر این اساس، 
تمامى گزینه هایى که نمرة کافى کسب نکرده بودند، حذف شدند تمامى گزینه هایى که نمرة کافى کسب نکرده بودند، حذف شدند 
و از میان گزینه هاى باقى مانده نیز و از میان گزینه هاى باقى مانده نیز 1515 موردى که نمرة  موردى که نمرة CVR 1 و  و 
0/8 آورده بودند، براى ساخت آزمون انتخاب شدند. این گزینه ها  آورده بودند، براى ساخت آزمون انتخاب شدند. این گزینه ها 
از میان گزینه هایى که نمرة کافى را کسب کرده بودند بر این از میان گزینه هایى که نمرة کافى را کسب کرده بودند بر این 
اساس انتخاب شدند که تمامى واکه ها و همخوان هاى انفجارى اساس انتخاب شدند که تمامى واکه ها و همخوان هاى انفجارى 

در آزمون استفاده شوند. در آزمون استفاده شوند. 
پس از جمع آورى این اطالعات، به منظور به دست آوردن نمرة پس از جمع آورى این اطالعات، به منظور به دست آوردن نمرة 
شاخص روایى محتوا (شاخص روایى محتوا (CVI) نمرات ) نمرات CVR تمامى آیتم ها باهم جمع  تمامى آیتم ها باهم جمع 
و تقسیم بر تعداد کل مواد (و تقسیم بر تعداد کل مواد (1515 ماده) شد. این  ماده) شد. این 1515 جفت کلمه با  جفت کلمه با 
قاعدة قرعه کشى و با چینش تصادفى در قالب قاعدة قرعه کشى و با چینش تصادفى در قالب 4 لیست  لیست 3030 تایى  تایى 
تنظیم شدند؛ به طورى که هر جفت کلمه در هر لیست آزمون دو تنظیم شدند؛ به طورى که هر جفت کلمه در هر لیست آزمون دو 
بار و در کل آزمون بار و در کل آزمون 8 بار تکرار شد. در مرحلۀ بعد، این لغات در  بار تکرار شد. در مرحلۀ بعد، این لغات در 
استودیوى تخصصى ضبط دانشگاه صداوسیما به صورت متوالى استودیوى تخصصى ضبط دانشگاه صداوسیما به صورت متوالى 
Adobe Audi و با صداى  و با صداى  on و با استفاده از نسخۀ و با استفاده از نسخۀ 3 نرم افزار  نرم افزار
گویندة مرد ضبط گردید. سپس، با استفاده از امکان بازکردن گویندة مرد ضبط گردید. سپس، با استفاده از امکان بازکردن 
کلمات  خاتمۀ  و  شروع  زمان  نرم افزار،  این  در  کلمات  کلمات طیف  خاتمۀ  و  شروع  زمان  نرم افزار،  این  در  کلمات  طیف 
باهم منطبق شد و درنهایت، به هر جفت کلمه در منحنى تراز باهم منطبق شد و درنهایت، به هر جفت کلمه در منحنى تراز 
زیروبمىزیروبمى1919، شدت و دقت زمانى در آغاز و پایان محرك تشابه و ، شدت و دقت زمانى در آغاز و پایان محرك تشابه و 
تناسب داده شد. این کار به منظور ایجاد درك یک مفهوم آمیختۀ تناسب داده شد. این کار به منظور ایجاد درك یک مفهوم آمیختۀ 
منفرد بود تا شنونده فقط یک کلمه را تشخیص دهد و الگوى منفرد بود تا شنونده فقط یک کلمه را تشخیص دهد و الگوى 
ارائۀ دایکوتیک رعایت شود. فاصلۀ زمانى بین ارائۀ هر جفت کلمه ارائۀ دایکوتیک رعایت شود. فاصلۀ زمانى بین ارائۀ هر جفت کلمه 
با جفت کلمۀ بعدى با جفت کلمۀ بعدى 5 ثانیه بود و ارائۀ هر لیست حدود  ثانیه بود و ارائۀ هر لیست حدود 3 دقیقه  دقیقه 
زمان  دقیقه  زمان   دقیقه  حدود 1515  به  نیز  آزمون  کل  اجراى  مى برد.  حدود زمان  به  نیز  آزمون  کل  اجراى  مى برد.  زمان 

احتیاج داشت.احتیاج داشت.

19.19.  Pitch Contour  Pitch Contour

پس از ساخت آزمون، به منظور بررسى روایى ظاهرى، مفاد پس از ساخت آزمون، به منظور بررسى روایى ظاهرى، مفاد 
آزمون در اختیار آزمون در اختیار 5 فرد متخصص و  فرد متخصص و 5 فرد غیرمتخصص قرارگرفت.  فرد غیرمتخصص قرارگرفت. 
آزمون دایکوتیک کلمات هم قافیۀ آمیخته براى تمام آزمودنى ها آزمون دایکوتیک کلمات هم قافیۀ آمیخته براى تمام آزمودنى ها 
اجرا شد. ارائۀ کلمات در سطح راحتى بلندى صدا (اجرا شد. ارائۀ کلمات در سطح راحتى بلندى صدا (MCL) و از ) و از 
طریق هدفون دور گوشى مدل طریق هدفون دور گوشى مدل A4Tech مدل  مدل HS-5050 ساخت  ساخت 
کشور چین متصل به لپ تاپ کشور چین متصل به لپ تاپ Lenovo مدل  مدل E530530 ساخت کشور  ساخت کشور 

Adobe Audi اجرا شد.  اجرا شد.  on آمریکا و توسط نسخۀ آمریکا و توسط نسخۀ 3 نرم افزار  نرم افزار
گردید  کنترل  آزمونگر  توسط  اجرا،  از  قبل  خروجى  گردید سطح  کنترل  آزمونگر  توسط  اجرا،  از  قبل  خروجى  سطح 
 .[3،  7،   .[3،  7،  2020] باشد  داشته  قرار  هنجار  افراد   ] باشد  داشته  قرار  هنجار  افراد   MCL سطح در  سطح تا  در  تا 
درجه بندى لپ تاپ و هدفون توسط دستگاه درجه بندى لپ تاپ و هدفون توسط دستگاه SLM b&k مدل  مدل 
آنالوگ یک سوم اکتاوباند انجام گرفت. قبل از اجراى آزمون به آنالوگ یک سوم اکتاوباند انجام گرفت. قبل از اجراى آزمون به 
فرد آموزش داده شد که در هر بار ارائۀ محرك، به طور هم زمان فرد آموزش داده شد که در هر بار ارائۀ محرك، به طور هم زمان 
دو کلمۀ متفاوت به دو گوش وى ارائه مى گردد، اما وى یک کلمه دو کلمۀ متفاوت به دو گوش وى ارائه مى گردد، اما وى یک کلمه 
را مى شنود و باید با صداى بلند کلمۀ شنیده شده را تکرارکند را مى شنود و باید با صداى بلند کلمۀ شنیده شده را تکرارکند 
(بازگویى آزاد) [(بازگویى آزاد) [2020و7]. همچنین، به آزمودنى توضیح داده شد ]. همچنین، به آزمودنى توضیح داده شد 
که گاهى به نظر مى رسد که هر دو محرك به طور هم زمان شنیده که گاهى به نظر مى رسد که هر دو محرك به طور هم زمان شنیده 
مى شوند، در این صورت او باید کلمه اى را که بهتر شنیده است مى شوند، در این صورت او باید کلمه اى را که بهتر شنیده است 
تکرار کند. محقق خود در حین اجراى آزمون، پاسخ آزمودنى تکرار کند. محقق خود در حین اجراى آزمون، پاسخ آزمودنى 
را در فرم پاسخ آزمودنى (پیوست) ثبت مى کرد. پس از اتمام را در فرم پاسخ آزمودنى (پیوست) ثبت مى کرد. پس از اتمام 
مرحلۀ نمونه گیرى داده ها توسط نسخۀ مرحلۀ نمونه گیرى داده ها توسط نسخۀ 2020 نرم افزار  نرم افزار SPSS مورد  مورد 
تجزیه و تحلیل قرارگرفت و متغیرهاى امتیاز آزمون و امتیاز هر تجزیه و تحلیل قرارگرفت و متغیرهاى امتیاز آزمون و امتیاز هر 
لیست مورد بررسى قرارگرفتند. به منظور بررسى پایایى آزمون لیست مورد بررسى قرارگرفتند. به منظور بررسى پایایى آزمون 
پس از دو هفته از اجراى اولیه، پس از دو هفته از اجراى اولیه، 1515 نفر از افراد دوباره مورد ارزیابى  نفر از افراد دوباره مورد ارزیابى 

قرارگرفتند. قرارگرفتند. 
پایایى بین لیست هاى آزمون نیز به دست آمد. به منظور بررسى پایایى بین لیست هاى آزمون نیز به دست آمد. به منظور بررسى 
محتوا  روایى  نسبت  شاخص  محتوا   روایى  نسبت  شاخص  الوشه2020  روش  از  محتوا  الوشهروایى  روش  از  محتوا  روایى 
کولموگروف- آزمون  از  داده ها  هنجار  توزیع  بررسى  کولموگروف-،  آزمون  از  داده ها  هنجار  توزیع  بررسى   ،2121(CVR)

اسمیرنوف (اسمیرنوف (K-S)2222، بررسى پایایى آزمون از ضریب همبستگى ، بررسى پایایى آزمون از ضریب همبستگى 
پیرسونپیرسون2323 و بررسى پایایى بین لیست ها از آلفاى کرونباخ و ضریب  و بررسى پایایى بین لیست ها از آلفاى کرونباخ و ضریب 
مالحظات  کلیۀ  شد.  استفاده  مالحظات   کلیۀ  شد.  استفاده   2424(ICC) درون رده اى  (همبستگى  درون رده اى  همبستگى 
اخالقى براى شرکت کنندگان از جمله شرح نحوة اجراى آزمون، اخالقى براى شرکت کنندگان از جمله شرح نحوة اجراى آزمون، 
بى خطربودن و بى هزینه بودن آزمون، توسط محقق رعایت گردید.بى خطربودن و بى هزینه بودن آزمون، توسط محقق رعایت گردید.

یافته هایافته ها
 CVI و شاخص روایى محتوایى ( و شاخص روایى محتوایى (CVR) نسبت روایى محتوایى) نسبت روایى محتوایى
محاسبه شده براى مواد آزمونى در جدول شمارة محاسبه شده براى مواد آزمونى در جدول شمارة 1 قابل مشاهده  قابل مشاهده 
است. همان طورکه در جدول مشاهده مى شود، است. همان طورکه در جدول مشاهده مى شود، CVR براى مواد  براى مواد 
آزمونى بین آزمونى بین 0/8 تا  تا 1 قرارداشت و میزان  قرارداشت و میزان CVI=0/9090 به دست آمد.  به دست آمد. 
به عالوه، نتایج حاصل از بررسى آزمون-بازآزمون نشان داد که به عالوه، نتایج حاصل از بررسى آزمون-بازآزمون نشان داد که 

20.20.  Lawshe  Lawshe
21.21.  Content Validity Ra o  Content Validity Ra o
22.22.  Kolmogorov-Smirnov  Kolmogorov-Smirnov
23.23.  Pearson  Pearson
24.24.  Intra Class Correla on  Intra Class Correla on

ساخت و بررسى روایى و پایایى نسخۀ فارسى «آزمون دایکوتیک کلمات هم قافیۀ آمیخته»ساخت و بررسى روایى و پایایى نسخۀ فارسى «آزمون دایکوتیک کلمات هم قافیۀ آمیخته»
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 ( (P<0/001001) () (r=0/8383) همبستگى معنى دار با ضریب همبستگى) همبستگى معنى دار با ضریب همبستگى
بین میانگین امتیازات وجود دارد. با بررسى پایایى بین لیست هاى بین میانگین امتیازات وجود دارد. با بررسى پایایى بین لیست هاى 
همبستگى  ضریب  و  همبستگى   ضریب  و   0/8181 کرونباخ  آلفاى  میزان  کرونباخ آزمون  آلفاى  میزان  آزمون 
هر  در  گوش  دو  امتیاز  آمد.  به دست  هر   در  گوش  دو  امتیاز  آمد.  به دست   0/8484 ( (ICC) (درون رده اى  درون رده اى 
لیست و کل آزمون برحسب میانگین تعداد کلمات گفته شده و لیست و کل آزمون برحسب میانگین تعداد کلمات گفته شده و 
درصد پاسخ هاى گوش چپ و راست محاسبه شد و نتایج آن در درصد پاسخ هاى گوش چپ و راست محاسبه شد و نتایج آن در 
جدول شمارة جدول شمارة 2 قابل مشاهده است. براى مقایسۀ دو گوشى از  قابل مشاهده است. براى مقایسۀ دو گوشى از 

آزمون تى زوجىآزمون تى زوجى2525 استفاده گردید.  استفاده گردید. 
این آزمون نشان داد که اختالف معنى دار آمارى بین دو گوش این آزمون نشان داد که اختالف معنى دار آمارى بین دو گوش 
راست و چپ وجود دارد (راست و چپ وجود دارد (P<0/001001). نتایج نشان مى دهد که ). نتایج نشان مى دهد که 
میانگین امتیازات در گوش راست از میانگین امتیازات در گوش میانگین امتیازات در گوش راست از میانگین امتیازات در گوش 
چپ بیشتر است. برترى گوشى براساس فرمول محاسبه گردید چپ بیشتر است. برترى گوشى براساس فرمول محاسبه گردید 
[5]. در این فرمول ]. در این فرمول Nr تعداد پاسخ به گوش راست و  تعداد پاسخ به گوش راست و Nl تعداد  تعداد 
پاسخ به گوش چپ و پاسخ به گوش چپ و N تعداد کل مواد آزمونى را نشان مى دهد.  تعداد کل مواد آزمونى را نشان مى دهد. 
عدد مثبت بیانگر عدد مثبت بیانگر REA، عدد منفى بیانگر ، عدد منفى بیانگر 2626LEA و عدد صفر  و عدد صفر 
بیانگر عدم وجود برترى گوشى (بیانگر عدم وجود برترى گوشى (2727NEA) است. میانگین امتیاز ) است. میانگین امتیاز 
REA در جمعیت مورد مطالعه  در جمعیت مورد مطالعه ٪1313/6767+ بود. از میان کل افراد + بود. از میان کل افراد 
شرکت کننده در آزمون، تعداد شرکت کننده در آزمون، تعداد 107107 نفر ( نفر (٪8686/3030) برترى گوش ) برترى گوش 
نشان  را  چپ  گوش  برترى  نشان )  را  چپ  گوش  برترى   (1313/7070٪) نفر   ) نفر  تعداد 1717  و  تعداد راست  و  راست 

25.25.  Paired t-test  Paired t-test
26.26.  Le  Ear Advantage  Le  Ear Advantage
27.27.  No Ear Advantage  No Ear Advantage

دادند. هیچ کدام از افراد مورد مطالعه پاسخ هاى برابر در دو گوش دادند. هیچ کدام از افراد مورد مطالعه پاسخ هاى برابر در دو گوش 
نداشتند.نداشتند.

بحثبحث
براى تعیین روایى محتوایى یک ابزار، ممکن است از روش هاى براى تعیین روایى محتوایى یک ابزار، ممکن است از روش هاى 
روایى  بررسى  براى  حاضر  مطالعۀ  در  شود.  استفاده  روایى مختلفى  بررسى  براى  حاضر  مطالعۀ  در  شود.  استفاده  مختلفى 
 ( (CVR) محتوایى از روش الوشه و از شاخص نسبت روایى محتوا) محتوایى از روش الوشه و از شاخص نسبت روایى محتوا
استفاده شد. این روش بدین دلیل انتخاب گردید که بتوان از استفاده شد. این روش بدین دلیل انتخاب گردید که بتوان از 
آزمون  ساخت  براى  انتخاب شده  زیادى گزینه هاى  تعداد  آزمون میان  ساخت  براى  انتخاب شده  زیادى گزینه هاى  تعداد  میان 
دایکوتیک کلمات هم قافیۀ آمیخته، گزینه هاى نامناسب را حذف دایکوتیک کلمات هم قافیۀ آمیخته، گزینه هاى نامناسب را حذف 
نمود. بدین ترتیب مناسب ترین جفت کلمات با باالترین میزان نمود. بدین ترتیب مناسب ترین جفت کلمات با باالترین میزان 
نمرة نمرة CVR انتخاب شد. نتایج حاصل از این مطالعه حاکى از روایى  انتخاب شد. نتایج حاصل از این مطالعه حاکى از روایى 
محتوایى باالى نسخۀ فارسى کلمات هم قافیۀ آمیخته است. این محتوایى باالى نسخۀ فارسى کلمات هم قافیۀ آمیخته است. این 
انتخاب  به خوبى  آزمون  آیتم هاى  که  است  آن  نشان دهندة  انتخاب امر  به خوبى  آزمون  آیتم هاى  که  است  آن  نشان دهندة  امر 
شده اند. در پژوهش حاضر پایایى آزمون-بازآزمون و پایایى درونى شده اند. در پژوهش حاضر پایایى آزمون-بازآزمون و پایایى درونى 
بین لیست هاى آزمون مورد بررسى قرارگرفت. نتایج حاصل از بین لیست هاى آزمون مورد بررسى قرارگرفت. نتایج حاصل از 
یافته ها بیانگر پایایى باالى آزمون در دفعات مختلف تکرار آزمون یافته ها بیانگر پایایى باالى آزمون در دفعات مختلف تکرار آزمون 
است. نتایج به دست آمده در این مطالعه همراستا با مطالعاتى بود است. نتایج به دست آمده در این مطالعه همراستا با مطالعاتى بود 
که پایایى آزمون-بازآزمون را در آزمون دایکوتیک کلمات هم قافیۀ که پایایى آزمون-بازآزمون را در آزمون دایکوتیک کلمات هم قافیۀ 

آمیخته مورد ارزیابى قرار داده بودند. آمیخته مورد ارزیابى قرار داده بودند. 

.(.(n=15=15) آیتم هاى آزمون ) آیتم هاى آزمون CVR جدول جدول 1. نمرة  نمرة

CVRCVRآیتمآیتمشمارة جفتشمارة جفت

1/ʃāĴ/عاج//-عاج-/tāĴ/0/8تاج/تاج
2/gām/گام//-گام-/dām/1دام/دام
3/kūd/کود//-کود-/ʃūd/0/8عود/عود
4/tūl/طول//-طول-/pūl/1پول/پول
5/gūš/گوش//-گوش-/dūš/1دوش/دوش
6/dīd/دید//-دید-/bīd/1بید/بید
7/ r/تیر//-تیر-/pīr/1پیر/پیر
8/tar/تر//-تر-/par/1پر/پر
9/gel/گل//-گل-/del/1دل/دل

1010/kūč/کوچ//-کوچ-/pūč/0/8پوچ/پوچ
1111/gom/گم//-گم-/dom/0/8دم/دم
1212/qīr/قیر//-قیر-/dīr/0/8دیر/دیر
1313/dāq/داغ//-داغ-/bāq/1باغ/باغ
1414/deh/ده//-ده-/beh/0/8به/به
1515/bārbār/بار//-بار-/dār/0/8دار/دار

CVI 0/9090امتیاز امتیاز
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وکسلروکسلر2828 و همکاران در سال  و همکاران در سال 19831983 آزمون دایکوتیک کلمات  آزمون دایکوتیک کلمات 
هم قافیۀ آمیخته را بر روى هم قافیۀ آمیخته را بر روى 194194 فرد راست دست ( فرد راست دست (106106 زن) بین  زن) بین 
سنین سنین 6767-1515 سال اجرا کردند. آنها پایایى آزمون-بازآزمون را  سال اجرا کردند. آنها پایایى آزمون-بازآزمون را 
قراردادند.  بررسى  مورد  زن)  قراردادند.   بررسى  مورد  زن)   9) شرکت کننده  نفر   ) شرکت کننده  نفر   1818 توسط توسط 
بود  بود   امتیازات 0/8585  سرى  دو  بین  پیرسون  همبستگى  امتیازات ضریب  سرى  دو  بین  پیرسون  همبستگى  ضریب 
[1414]. میوزیک]. میوزیک2929 و همکاران در سال  و همکاران در سال 19891989 آزمون دایکوتیک  آزمون دایکوتیک 
کلمات هم قافیۀ آمیخته را بر روى کلمات هم قافیۀ آمیخته را بر روى 115115 فرد هنجار  فرد هنجار 3636-1818 ساله  ساله 
(7171 زن) اجرا کردند. آزمون-بازآزمون در این مطالعه با بررسى  زن) اجرا کردند. آزمون-بازآزمون در این مطالعه با بررسى 
مجدد مجدد 2121 نفر از افراد شرکت کننده انجام گرفت و نتایج نشان  نفر از افراد شرکت کننده انجام گرفت و نتایج نشان 
داد که گوش راست با ضریب همبستگى داد که گوش راست با ضریب همبستگى 0/7171 اندکى بهتر از  اندکى بهتر از 
گوش چپ با ضریب همبستگى گوش چپ با ضریب همبستگى 0/5252 بود [ بود [1212]. نتایج مطالعه ]. نتایج مطالعه 
حاضر با مطالعات پیشین همسو است و مى توان نتیجه گرفت که حاضر با مطالعات پیشین همسو است و مى توان نتیجه گرفت که 
آزمون حاضر از پایایى قابل قبولى برخوردار است. با بررسى پایایى آزمون حاضر از پایایى قابل قبولى برخوردار است. با بررسى پایایى 
درونى بین لیست هاى آزمون نیز مشخص شد که کل آزمون و درونى بین لیست هاى آزمون نیز مشخص شد که کل آزمون و 
چهار لیست تشکیل دهندة آن از پایایى درونى خوبى برخوردارند؛ چهار لیست تشکیل دهندة آن از پایایى درونى خوبى برخوردارند؛ 
بنابراین، با توجه به اینکه اجراى آزمون تقریباً به بنابراین، با توجه به اینکه اجراى آزمون تقریباً به 1515 دقیقه زمان  دقیقه زمان 
احتیاج دارد و گاهى از تحمل آزمودنى خارج مى شود، مى توان احتیاج دارد و گاهى از تحمل آزمودنى خارج مى شود، مى توان 

28.28.  Wexler  Wexler
29.29.  Musiek  Musiek

میانگین  حاضر  آزمون  در  کرد.  اجرا  را  لیست ها  کمتر  میانگین تعداد  حاضر  آزمون  در  کرد.  اجرا  را  لیست ها  کمتر  تعداد 
امتیازات گوش راست بیشتر از میانگین امتیازات گوش چپ بود امتیازات گوش راست بیشتر از میانگین امتیازات گوش چپ بود 

و و REA به وضوح دیده شد.  به وضوح دیده شد. 
نتایج این مطالعه هم راستا با نتایج مطالعات دایکوتیک قبلى نتایج این مطالعه هم راستا با نتایج مطالعات دایکوتیک قبلى 
بود. وکسلر و همکاران در سال بود. وکسلر و همکاران در سال 19831983 در مطالعۀ خود با استفاده  در مطالعۀ خود با استفاده 
 LEA 1212٪ در ، در ،REA از نسخۀ انگلیسى آزمون حاضر در از نسخۀ انگلیسى آزمون حاضر در ٪8585 افراد  افراد
و در و در ٪3 باقى مانده عدم برترى گوشى را مشاهده کردند [ باقى مانده عدم برترى گوشى را مشاهده کردند [1414]. ]. 
میوزیک و همکاران در سال میوزیک و همکاران در سال 19891989 در مطالعۀ خود با استفاده از  در مطالعۀ خود با استفاده از 
 LEA 2525/2 ، ،REA نسخۀ انگلیسى آزمون حاضر در نسخۀ انگلیسى آزمون حاضر در ٪6868/7 افراد  افراد
و و NEA 6/1 نشان دادند. اختالف درصدى آزمون نیز  نشان دادند. اختالف درصدى آزمون نیز ٪8/1616 بود  بود 
[1212]. علت تفاوت اندك بین نتایج مطالعۀ میوزیک و همکاران با ]. علت تفاوت اندك بین نتایج مطالعۀ میوزیک و همکاران با 
مطالعۀ حاضر، مى تواند ناشى از عوامل جمعیت شناختى باشد. براى مطالعۀ حاضر، مى تواند ناشى از عوامل جمعیت شناختى باشد. براى 
مثال، در مطالعۀ حاضر سن افراد در محدودة کمتر و با پراکندگى مثال، در مطالعۀ حاضر سن افراد در محدودة کمتر و با پراکندگى 
کمترى قرارداشت؛ به عالوه، تعداد افرادى که در بازآزمون شرکت کمترى قرارداشت؛ به عالوه، تعداد افرادى که در بازآزمون شرکت 
کرده بودند، با مطالعۀ حاضر متفاوت بود. نتایج حاصل از این کرده بودند، با مطالعۀ حاضر متفاوت بود. نتایج حاصل از این 
مطالعه و مطالعات قبلى از این فرضیه حمایت مى کند که عدم مطالعه و مطالعات قبلى از این فرضیه حمایت مى کند که عدم 
تقارن گوش ها براى مواد زبانى در آزمون هاى دایکوتیک مى تواند تقارن گوش ها براى مواد زبانى در آزمون هاى دایکوتیک مى تواند 
شاخصى حساس و پایا براى تشخیص نیمکرة غالب زبانى باشد. شاخصى حساس و پایا براى تشخیص نیمکرة غالب زبانى باشد. 
این نتایج مى تواند نشان دهندة این باشد که آزمون هاى دایکوتیک، این نتایج مى تواند نشان دهندة این باشد که آزمون هاى دایکوتیک، 

جدول جدول 2. . امتیازات دو گوش در آزمون دایکوتیک کلمات هم قافیۀ آمیخته.امتیازات دو گوش در آزمون دایکوتیک کلمات هم قافیۀ آمیخته.

انحراف معیارانحراف معیارمیانگینمیانگینکل(کل(n)متغیرمتغیر

لیست لیست 1

تعداد پاسخ گوش چپتعداد پاسخ گوش چپ
تعداد پاسخ گوش راستتعداد پاسخ گوش راست

3030
3030

1313/3131
1616/2424

2/4747
2/6262

درصد پاسخ گوش چپدرصد پاسخ گوش چپ
درصد پاسخ گوش راستدرصد پاسخ گوش راست

100100
100100

4444/3535
5454/1414

8/2424
8/7373

لیست لیست 2

تعداد پاسخ گوش چپتعداد پاسخ گوش چپ
تعداد پاسخ گوش راستتعداد پاسخ گوش راست

3030
3030

1212/2626
1717/4141

2/9393
2/9999

درصد پاسخ گوش چپدرصد پاسخ گوش چپ
درصد پاسخ گوش راستدرصد پاسخ گوش راست

100100
100100

4040/8686
5858/0606

9/7676
9/9999

لیست لیست 3

تعداد پاسخ گوش چپتعداد پاسخ گوش چپ
تعداد پاسخ گوش راستتعداد پاسخ گوش راست

3030
3030

1313/1111
1616/7070

3/2222
3/2626

درصد پاسخ گوش چپدرصد پاسخ گوش چپ
درصد پاسخ گوش راستدرصد پاسخ گوش راست

100100
100100

4343/7070
5555/6767

1010/7272
1010/8787

لیست لیست 4

تعداد پاسخ گوش چپتعداد پاسخ گوش چپ
تعداد پاسخ گوش راستتعداد پاسخ گوش راست

3030
3030

1212/5252
1717/2525

2/7777
2/8686

درصد پاسخ گوش چپدرصد پاسخ گوش چپ
درصد پاسخ گوش راستدرصد پاسخ گوش راست

100100
100100

4141/7575
5757/5050

9/2525
9/5353

جمعجمع

تعداد پاسخ گوش چپتعداد پاسخ گوش چپ
تعداد پاسخ گوش راستتعداد پاسخ گوش راست

120120
120120

5151/2020
6767/6161

1010/3535
1010/7272

درصد پاسخ گوش چپدرصد پاسخ گوش چپ
درصد پاسخ گوش راستدرصد پاسخ گوش راست

100100
100100

4242/6767
5656/3434

8/6262
8/9393
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از جمله آزمون حاضر مى توانند براى بررسى عملکرد نیمکره اى و از جمله آزمون حاضر مى توانند براى بررسى عملکرد نیمکره اى و 
برترى طرفى زبان سودمند باشند.برترى طرفى زبان سودمند باشند.

نتیجه گیرىنتیجه گیرى
از  آمیخته  هم قافیۀ  کلمات  دایکوتیک  آزمون  فارسى  از نسخۀ  آمیخته  هم قافیۀ  کلمات  دایکوتیک  آزمون  فارسى  نسخۀ 
یک  به عنوان  مى تواند  و  است  برخوردار  خوبى  پایایى  و  یک روایى  به عنوان  مى تواند  و  است  برخوردار  خوبى  پایایى  و  روایى 
ابزار غیرتهاجمى بالینى و تحقیقاتى در زمینۀ بررسى عملکرد ابزار غیرتهاجمى بالینى و تحقیقاتى در زمینۀ بررسى عملکرد 
بین نیمکره اى، برترى طرفى زبان و پردازش شنیدارى مرکزى بین نیمکره اى، برترى طرفى زبان و پردازش شنیدارى مرکزى 

به کار گرفته شود.به کار گرفته شود.

پیشنهاداتپیشنهادات

عملکرد جسم پینه اى در سنین مختلف متفاوت است. این عملکرد جسم پینه اى در سنین مختلف متفاوت است. این 
افزایش  سالگى  افزایش   سالگى  تا 1212-1313  کودکى  از  سن  افزایش  با  تا عملکرد  کودکى  از  سن  افزایش  با  عملکرد 
مى یابد و با افزایش بلوغ، شاهد کاهش مى یابد و با افزایش بلوغ، شاهد کاهش REA هستیم. از سوى  هستیم. از سوى 
دیگر، با قدم گذاشتن فرد به دهۀ چهارم زندگى، به تدریج اندازه دیگر، با قدم گذاشتن فرد به دهۀ چهارم زندگى، به تدریج اندازه 
و درنتیجه عملکرد جسم پینه اى کاهش مى یابد و مهارت هاى و درنتیجه عملکرد جسم پینه اى کاهش مى یابد و مهارت هاى 
دایکوتیک را تحت تأثیر قرار مى دهد. تشخیص وجود اختالالت دایکوتیک را تحت تأثیر قرار مى دهد. تشخیص وجود اختالالت 
این  نتایج  هنجار  محدودة  دانستن  مستلزم  شنیدارى  این پردازش  نتایج  هنجار  محدودة  دانستن  مستلزم  شنیدارى  پردازش 
آزمون در گروه هاى سنى مختلف است. پیشنهاد مى شود که در آزمون در گروه هاى سنى مختلف است. پیشنهاد مى شود که در 
مطالعات گسترده تر و با تعداد نمونه هاى بیشتر، محدودة هنجار مطالعات گسترده تر و با تعداد نمونه هاى بیشتر، محدودة هنجار 

در کودکان و سالمندان به دست آید.در کودکان و سالمندان به دست آید.

تشکر و قدردانىتشکر و قدردانى

از مسئولین محترم دانشگاه هاى علوم پزشکى ایران، تهران، از مسئولین محترم دانشگاه هاى علوم پزشکى ایران، تهران، 
به دلیل  توانبخشى  و  بهزیستى  علوم  دانشگاه  و  به دلیل شهیدبهشتى  توانبخشى  و  بهزیستى  علوم  دانشگاه  و  شهیدبهشتى 
به عمل  قدردانى  و  تشکر  نمونه گیرى  فضاى  به عمل دراختیارگذاشتن  قدردانى  و  تشکر  نمونه گیرى  فضاى  دراختیارگذاشتن 
مى آید. از جناب آقاى فرزین رنجبر گویندة سازمان صداوسیما مى آید. از جناب آقاى فرزین رنجبر گویندة سازمان صداوسیما 
براى همکارى در ضبط آزمون و نیز تمامى همکاران و دانشجویان براى همکارى در ضبط آزمون و نیز تمامى همکاران و دانشجویان 
شرکت کننده در این پژوهش کمال تشکر و قدردانى مى شود. این شرکت کننده در این پژوهش کمال تشکر و قدردانى مى شود. این 
مقاله برگرفته از پایان نامۀ کارشناسى ارشد رشتۀ شنوایى شناسى مقاله برگرفته از پایان نامۀ کارشناسى ارشد رشتۀ شنوایى شناسى 

دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى تهران است.دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى تهران است.
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