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 در این مطالعه از آزمون ش��نوایی دایکوتیک برگن که در آن دو توجه تقسیمش��ده و انتخابی:هدف

 برتری دستی و جنسیت بر توجه، برای مطالعۀ تأثیر برتری طرفی،شنوایی مورد بررسی قرار می گیرد
 نسخۀ فارسی آزمون شنوایی دایکوتیک برگن در سه وضعیت عدم اعمال: روش.شنوایی استفاده شد

) چپدست21  راستدست و54(  بزرگسال جوان75  توجه به راس��ت و توجه به چپ برای،توجه
 ندر دو وضعیت عدم اعمال: یافت هها. اجرا شد30  تا18 از دو جنس با ش��نوایی هنجار در دامنۀ سنی

94/7  و78/7 ) به ترتیبREA(  میانگین برتری امتیازهای گوش راس��ت،توجه و توجه به راس��ت
 جنسیت بر نتایج آزمون. درصد بود81/3  برتری امتیاز گوش چپ،درصد و در وضعیت توجه به چپ
 اما تفاوت افراد راستدست و چپدست در دو وضعیت عدم اعمال توجه و توجه به،تأثیر نداشت
 توجه انتخابی و پردازش باال، در تمرین توجه تقسیمشده: نتیج هگیری.)p>0/029( راست معنادار بود

.به پایین قش��ر مغز بر جریان پردازش پایین به باال به صورت تغییر برتری گوش راس��ت تأثیر داشت
 برتری طرفی زبان و برتری،نتایج کارآیی آزمون ش��نوایی دایکوتیک برگن در بررس��ی توجه شنوایی

.دستی را تأیید کرد
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Effects of Handedness and Gender on Auditory
Attention in Bergen Dichotic Listening
Objective: The effects of handedness and sex were studied by Bergen Dichotic listening
test that measures both divided and selective attentions. Method: Persian version of the
Bergen dichotic listening test was used to evaluate non-forced attention, attention to right
and attention to left ears on 75 young adults including 54 right-handed and 21 left handed
individuals with normal hearing in age range of 18 to 30 years old. Results: Right ear
advantage (REA) with mean score of 78.4% and 94.7% in the two conditions of non-forced
attention and attention to the right ear, and left ear advantage (LEA) with mean score
of 81.3% in attention to the left ear were obtained. Sex had no effect on the results, but
significant difference was found between right and left hand people in non-forced attention
and attention to the right (p<0.029). Conclusion:Top-down processing of brain cortex in
selective attention modulated bottom-up processing in divided attention task by change of
right ear advantage. Our results showed the application of Bergen dichotic listening test to
evaluate auditory attention, language laterality and handedness.
Keywords: Dichotic listening, divided attention, selective attention, right ear advantage,
top-down processing, sex, handedness
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يرفعج ارهز و همکاران

مقدمه
توجه که به توانایی محدود کردن س��قف پردازش اطالعات

اس��اس کاربرد این آزمون در مطالعۀ برتری طرفی ش��نوایی،

مجری مرک��زی ( 1)CESکه فرد به وس��یلۀ آن می تواند در

ارایۀ جفتی ش��ش همخ��وان انس��دادی /b, d, g, p, t, k/

در هر زمان گفته می شود  ،مکانیزیمی است متأثر از دستگاه

2005؛ آزبورنزن ،هالند ،اوزوت ،29و بولیک.)2003 ،30

تحقیقات دانش��گاه برگن 31نروژ اس��ت .در ای��ن آزمون از

ه��ر زمان به ط��ور انتخابی بر بخش مح��دودی از اطالعات

همراه با واکۀ  ،/a/برای س��اخت جفت ه��ای هجایی بافت

تقسیم ش��ده" 2و "توجه انتخابی" 3اس��ت .توجه تقسیم شده

فهرس��ت متفاوت استفاده می ش��ود  .هر فهرست برای یکی

تمرکز کند .توجه ان��واع مختلفی دارد که دو نوع آن" توجه

همخوان واک��ه ( )CVبه صورت /با-گا/ ،/تا-کا ،/در س��ه

عبارت اس��ت از توانایی توجه همزمان به دو یا چند محرک

از س��ه وضعیت آزمایشی(بدون اعمال توجه ( ،32)NFتوجه

به دو جریان اطالعات و دو برابر پردازش اطالعات در واحد

در حال��ت ارایۀ دایکوتیک محرک ها ،توجه تقسیم ش��ده در

صوتی که در ارایۀ دایکوتیک محرک ،به معنای اعمال توجه
زمان است .به همین دلیل ،هر گونه نقص پردازشی احتمالی،

ب��ر توجه تقسیم ش��ده اث��ر می گ��ذارد (کتز ،4مدوس��تکی،5
ب��ورکارد 6و هود" .)2009 ،7توجه انتخابی" به توانایی تمرکز

انتخاب��ی بر یک جریان اطالعات��ی و حذف یا عدم توجه به

دیگر محرک های رقابتی گفته می شود (میوزیک 8و چرماک

9

.)2007،

ش��نوایی دایکوتیک ( 10)DLنیز به معنای ارایۀ همزمان دو

به راس��ت ( )FRو توجه به چ��پ ( ) )FLبه کار می رود.
34

33

وضعیت  NFو توانایی توجه انتخابی ش��نوایی در دو حالت
 FRو  FLبررس��ی می ش��ود .تحلیل در پایگاه داده های این

آزمون (روی یک هزار و  18نفر در دامنۀ سنی شش تا )88

( )2004نشان داد که هنگام ارایۀ دایکوتیک هجاهای با بافت
 ،CVگوش راس��ت ( )REAبرتری بارزی نشان می دهد که

از دس��تورالعمل آزم��ون در توجه به راس��ت یا چپ (توجه
انتخابی) متأثر ش��ده و افزایش ی��ا کاهش آن به گوش مورد

محرک ش��نوایی متفاوت ،یکی به گوش راست و دیگری به

توجه بس��تگی دارد .اجرای این آزم��ون در مطالعات قبلی ،

2007،؛ کیم��ورا1967 ، 11؛ اندرس��ون ، 12لیرا ، 13ریمول 14و

بر نتایج نشان می دهد (هوجدال.)2003 ،

گوش چپ است (کتز و همکاران2009 .؛ میوزیک و چرماک

عدم تأثیر جنسیت و تأثیر قابل توجه برتری دستی و سن را

هوجدال .)2008 ، 15آزمون " ش��نوایی دایکوتیک برگن" که

برتری دس��تی و زبان��ی در بیش از  90درص��د افراد جامعه

انواع آزمون های شنوایی دایکوتیک به شمار می آید و بیشتر

زمینۀ برتری این نیمکره در شکل گیری دست غالب و ظهور

در این مطالعه از آن استفاده شد  ،از نظر نوع ارایۀ محرک ،از

در زمرۀ رشته های روان شناسی و عصب روان شناسی و علوم

اعصاب ش��ناخته می شود  .از این آزمون برای بررسی توجه
ش��نوایی و برتری طرفی زبان در مطالعات مختلف اس��تفاده
ش��ده اس��ت (هال ، 16زایدل ، 17مک گروگ ، 18فیلیپس ، 19و

مک کراکن2006 ،20؛ ایچل ،21نوردبی ،22ریمول ،و هوجدال،

2005؛ هالند ،23آزبورنزن ،24هاش��وود ،25و هوجدال2008 ،؛

آزبورن��زن و هالند2006 ،؛ لنگ��رز ،26وندیجک ،27و بکز،28

2
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ب��ه نیمکرۀ چپ اختصاص دارد ک��ه به نظریه های متعدد در
زبان اشاره دارد (زوریو-مازویر 35و همکاران .)2010 .برتری

نیمکرۀ راس��ت برای زبان در راست دس��تان نادر اس��ت ،به
25- Hushovd
26- Langers
27- Van Dijk
28- Backes
29- Obrzut
30- Boliek
31- bergen university
32- nonforced
attention
33- forced right
34- forced left
35- Tzourio-Mazoyer

13- Liera
14- Rimol
15- Hugdahl
16- Hale
17- Zaidel
18- McGough
19- Phillips
20- McCracken
21- Eichele
22- Nordby
23- Helland
24- Asbjørnsen

1- central executive system
2- divided attention
3- selective attention
4- Katz
5- Medwetsky
6- Bourkard
7- Hood
8- Musiek
9- Chermak
10- dichotic listening
11- kimura
12- Andersson

یتسد یرترب ریثأت
دایکوتیک برگن
شنوایی
نومزآ رد ییاونش هجوت رب تیسنج و
جنسیت بر توجه شنوایی در آزمون
نگرب کیتوکیاد ییاونش
تأثیر برتری دستی و

طوری که نتایج مطالعات درازمدت در این زمینه را می توان

روش
نس��خۀ فارس��ی آزمون ش��نوایی دایکوتیک برگن (همچون

ژنتیکی و اختالف��ات فرهنگی در بروز آن دخالت دارد ،بین

و ه��ر یک دربردارنده  36جفت هجا ب��ا ارایه های تصادفی

در قال��ب معرفی موارد معدودی از زبان پریش��ی مش��اهده

کرد (هوجدال .)2003 ،میزان ش��یوع چپ دستی ،که عوامل
پنج تا  10درصد و در مردان بیش از زنان است .در مطالعات

متعدد به تفاوت دو جنس در میزان طرفی شدن مناطق مغزی
اشاره شده است که برای مثال می توان به قوی تر بودن میزان

برتری دستی یا میزان ناقرینگی در مهارت دستی زنان نسبت
به مردان (هم سن) اش��اره کرد (سینگ ،1مندار ،2دالتوالس،3

نس��خۀ اصلی آن) ،شامل سه فهرس��ت متفاوت آزمون بوده
است  .در این آزمون از ارایۀ جفتی شش هجای دارای بافت

همخ��وان -واک��ه ( )CVب��ه /ba, da, ga, pa, ta, ka/

اس��تفاده شد  .با در نظر گرفتن همۀ ترکیبات هجایی ممکن،

در هر  36جفت هجای دایکوتیک ،شش جفت با دو هجای

یکس��ان وجود دارد که از آنها برای آش��نایی اف��راد با روند

 .)2001بر پایۀ مطالعات ،نیمکرۀ غالب زبانی در بیش از 50

آزمون اس��تفاده می شود .هر یک از این سه فهرست در یکی

 .)2000بر اس��اس برخی مطالعات ،در طرفی ش��دن مغز این

به راست ( ،)FRو توجه به چپ ( ))FLبه کار می روند.

چپ دستان با راست دستان متفاوت است  ،اما دربارۀ ارتباط

سنی  18تا  30با میانگین  23/33 ± 2/80سال انجام شد 54 .

درصد افراد چپ دس��ت همان نیمکرۀ چپ است (گازانیگا،4

فرض مطرح ش��ده که سازمان دهی برخی قابلیت های زبانی
این تفاوت ها با کارکردهای شناختی ،نتایج مطالعات گذشته
متناقض اس��ت .برای مثال ،اگرچه پیش��نهاد شده که احتمال

وجود نقایص زبانی و خواندن در چپ دس��تان بیشتر است،
اما ش��واهد تجربی مطالعات بالینی و غیربالینی در این مورد

قطعی و همسو نیست (هوجدال .)2003،

در کل ،در زمینۀ ارتباط راست دستی و تخصصی شدن نیمکرۀ

از سه وضعیت آزمایش��ی(بدون اعمال توجه ( ، )NFتوجه
بررسی حاضر روی  75فرد سالم(  35مرد و  40زن) در دامنۀ

نفر از این افراد راست دس��ت ( 29زن و  25مرد) و  21نفر

چپ دست (11زن و  10مرد) بودند و سطح تحصیالت آنها
در حد کارشناس��ی و کارشناسی ارشد بود .برای ورود افراد

به مطالعه ،نخست آستانه های شنوایی تون-خالص دو گوش
در پن��ج فرکان��س  2000 ،1000 ،500و  4000هرتز تعیین
ش��د؛ بدین ترتیب که افراد راست دست و چپ دست غالب

چ��پ برای زبان ،نظریه های متعددی ارایه ش��ده که یکی از

(استفاده از دس��ت راست یا چپ در  10عمل تک دستی در

مثال" حرکات دس��ت و زبان ،تخصص یافته است .از سوی

آس��تانۀ  5دس��ی-بل یا کمت��ر بین دو گ��وش در هر یک از

آنها این اس��ت که نیمکرۀ چپ برای تولید حرکات متوالی،

دیگ��ر ،این احتمال نیز مطرح اس��ت ک��ه مکانیزم تخصصی
ش��دن نیمکرۀ چپ در اعمال دس��تی و کارکردهای زبانی به

یکدیگر مربوط نیس��تند (گازانی��گا .)2000 ،در این مطالعه ،

برای بررس��ی تأثیر برتری دستی و جنسیت بر توجه شنوایی

پرسشنامۀ برتری دستی ادینبورگ)  18تا  30ساله با اختالف
فرکانس های ذکرشده و با امتياز بازشناسي واژۀ هنجار بیشتر
از  80درصد به مطالعه دعوت شدند .نمونه گیری از بین افراد

دردسترس مایل به شرکت در مطالعه ،در بهار و تابستان سال

تقسیم ش��ده و انتخابی در بزرگس��االن جوان دارای شنوایی
هنجار ،نسخۀ فارسی آزمون شنوایی دایکوتیک برگن به کار
رفت.

1- Singh
2- Mandar
3- Dellatolas
4- Gazzaniga
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 ، 1390در دانشکدۀ توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

انجام ش��د .دلیل انتخاب دامنۀ فرکانسی  500تا  4000هرتز

این بود که بیش��تر انرژی طیفی هجاهای مورد اس��تفاده ،در
این محدوده قرار دارد .نبود سابقۀ بیماری های گوش ،ضربه

به س��ر یا تصادف ،جراحی مغ��ز ،مصرف داروهای اعصاب

یافته ها
در وضعی��ت عدم اعم��ال توجه ،آزمون آماری تی مس��تقل

نش��ان دهندۀ تفاوت معنادار دو گوش در فراوانی پاسخ های

صحیح ب��ود ؛ بدین صورت که فراوانی پاس��خ های صحیح

گوش راس��ت ( )REAبیش��تر از گوش چپ بود (0/0001

و روان گ��ردان و ابت�لا به صرع از دیگ��ر معیارهای ورود به

> .)pدر کل ،در این وضعیت 78/7 ،درصد ( 59نفر) برتری

داده ه��ا با یک روش که ش��امل س��ه دس��تورالعمل با میزان

چ��پ و  5/3درص��د ( 4نفر) عدم برتری گوش ها را نش��ان

مطالعه بودند.

توجه متفاوت بود جمع آوری شد .در وضعیت  ،NFبه فرد

گفته شد که ارایۀ تکراری شش هجای دارای بافت ( CVبا،

دا ،گا ،پا ،تا ،کا) در س��طح راحت شنوايي ( 1)MCLشنیده

گوش راست ( 16/0 ،)REAدرصد ( 12نفر) برتری گوش
دادند .نمودار  ،1میانگین امتیاز آزمون  DLبرگن در وضعیت

ع��دم اعمال توجه ،تفکیک برتری دس��تی (راست دس��تی و
چپ دستی) در هر گوش را نشان می دهد .در تحلیل آماری،

می ش��وند و او بای��د پس از هر ارایه ،هجای شنیده ش��ده را

بین افراد راست دس��ت و چپ دست در امتیاز کسب شده در

می رسد دو محرک همزمان شنیده می شوند که در این حالت

معناداری مش��اهده شد ،اما دو جنس در امتیاز کسب شده در

تکرار کند .همچنین توضیح داده شد که گاهی اوقات به نظر

گوش راست ( )p=0/021و گوش چپ ( )p=0/029تفاوت

او باید هجایی را تکرار کند که بهتر ش��نیده اس��ت .به افراد

گوش راست ( )p=0/915و گوش چپ ( )p=0/638تفاوت

توصیه ش��د که به محرک های آزمون (هجاهای بی معنا) فکر
ش��روع آزمون نیز بر این نکته تأکید شد که شرکت کنندگان

گوش راست I
گوش چپ   J

فارغ از اینکه یک یا دو هجا شنیده اند ،در هر ارایه ،فقط باید
به یک هجا اش��اره کنند .در دو وضعیت توجهی  FRو FL

60

40.6

48.9

نیز افراد می بایس��ت هنگام ارایۀ محرکات دایکوتیک ،توجه

30.9

خ��ود را بر گوش راس��ت یا گوش چ��پ متمرکز و هجای
شنیده شده را تکرار کنند.

در ای��ن مطالعه  ،با توج��ه به توزیع هنج��ار داده ها ، ،برای
مقایس��ۀ میانگی��ن داده ه��ا در دو جن��س از آزم��ون آماری

کولموگرو -اس��میرنو و برای بررسی تأثیر برتری دستی ،از

آزمون آماری تی مس��تقل اس��تفاده ش��د .داده ها با استفاده از

نرم افزار آماری  SPSS.17در س��طح معناداری  0/05تحلیل
ش��دند .برای حفظ اصول اخالق��ی پژوهش ،این پژوهش با
تأیید معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران به انجام
رسید.
4
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افراد چپ دست

افراد راست دست

میانگین امتیاز آزمون در وضعیت بدون اعمال توجه با  2انحراف معیار

نکنند و پس از هر ارایه ،شنیده هایشان را تکرار کنند .پیش از

معناداری نداشتند.

نم�ودار  -1میانگین امتیاز آزم�ون  DLبرگن در وضعیت عدم اعمال توجه
( ،)NFبه تفکیک برتری دستی در هر گوش

در وضعیت توجه به راست ،درخواست از افراد برای تمرکز

بر اطالعاتی که از گوش راست شنیده می شوند ،برتری گوش
راست را به میزان قابل توجهی افزایش داد .در این وضعیت،

 94/7درص��د ( 71نفر) برتری گوش راس��ت (4/0 ،)REA

درصد (س��ه نفر) برت��ری گوش چ��پ و  1/3درصد (یک

1- most comfortable level

یتسد یرترب ریثأت
دایکوتیک برگن
شنوایی
نومزآ رد ییاونش هجوت رب تیسنج و
جنسیت بر توجه شنوایی در آزمون
نگرب کیتوکیاد ییاونش
تأثیر برتری دستی و

نف��ر) عدم برتری گوش ها را نش��ان دادن��د .در نمودار  2با

شده است .آزمون آماری تی مس��تقل ،تفاوت معنادار گوش

امتی��از آزمون  DLبرگ��ن در وضعیت توجه به راس��ت در

میانگین پاس��خ های درست نش��ان می دهد (.)p> 0/0001

تفکیک برتری دستی (راست دستی و چپ دستی)  ،میانگین
هر گوش نش��ان داده شده اس��ت .آزمون آماری تی مستقل،

تف��اوت معنادار دو گوش (گوش راس��ت=  78/80درصد و

گ��وش چ��پ= 15/06درصد) را نش��ان می-دهد (0/0001
امتیاز کسب شده در گوش راست ( )p=0/012و گوش چپ
( )p=0/008تفاوت معناداری نشان داد ،اما بین دو جنس در

امتیاز کسب ش��دۀ دو جنس در گوش راس��ت ()p=0/213

و گ��وش چپ ( )p=0/129و همچنین امتیاز گوش راس��ت
( )p=0/972و گوش چپ ( )p=0/842در افراد راست دست

و چپ دست تفاوت معناداری نداشت .در نمودار  ،4مقادیر REA
گوش راست I
گوش چپ   J

امتیاز کسب شده در گوش راست ( )p=0/459و گوش چپ

( )t=0/258تفاوت معناداری دیده نشد.

62

81.9
71.1

21.3

30.4

افراد چپ دست

28.1

افراد راست دست

نم�ودار  -3میانگین امتی�از آزمون  DLبرگ�ن در وضعیت توجه به چپ
( ،)FLبه تفکیک برتری دستی در هر گوش

افراد راست دست

نم�ودار  -2میانگی�ن امتیاز آزمون  DLبرگن در وضعیت توجه به راس�ت
( ،)FRبه تفکیک برتری دستی در هر گوش

در وضعیت س��وم آزمون ،یعنی توج��ه انتخابی بر اطالعات

گ��وش چ��پ ،برتری گوش چ��پ ( )LEAبه می��زان قابل

78.9
63.1

56.9

مالحظه ای افزایش نشان داد .در این وضعیت 16/70 ،درصد

( 12نف��ر) برتری گوش راس��ت ( 81/3 ،)REAدرصد (61

نف��ر) برتری گوش چپ و  2/7درص��د ( 2نفر) عدم برتری

گوش ها را نش��ان دادند .در نمودار  ،3میانگین امتیاز آزمون
 DLبرگ��ن در وضعی��ت توجه به چپ ،ب��ه تفکیک برتری

دستی (راست دس��تی و چپ دستی) در هر گوش نشان داده

FL: LEA

FR: REA

میانگین باالترین امتیاز آزمون در  3وضعیت توجهی با  2انحراف معیار

افراد چپ دست

12.7

میانگین امتیاز آزمون در وضعیت توجه به راست با  2انحراف معیار

گوش راست I
گوش چپ   J

63.4

میانگین امتیاز آزمون در وضعیت توجه به چپ با  2انحراف معیار

> .)pتحلیل آماری ،بین افراد راست دس��ت و چپ دست در

چپ ( 63/06درصد) و گوش راس��ت (28/84درصد) را در

NF: REA

نمودار  -4مقایس�ۀ میانگین مقادیر  REAو  LEAدر سه
وضعیت توجهی مورد بررسی
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و  LEAدر سه وضعیت توجهی بررسی و با یکدیگر مقایسه شدند.
بحث و نتیجه گیری

مبتنی بر محرک تأثیر گذاشته و آن را تعدیل کنند (هوجدال

در این مطالعه ،بازشناس��ی محرک های تک هجایی با بافت

نتای��ج مطالع��ۀ حاضر از جنب��ۀ دیگری نیز مهم اس��ت .این

و  FLاندازه گی��ری ش��د .در وضعیت توجه��ی ،NFمقدار

بر یک جریان اطالعات) می تواند با کاهش الزامات پردازش

 FRب��ا توج��ه انتخاب��ی به گوش راس��ت ب��ه  98/1درصد

به بیان دیگر ،توجه تقسیم ش��ده که فعالیت مغزی بیش��تری

چپ ،برتری پاسخ های صحیح به محرک های شنیده شده از

دوگانه 6در نظر گرفته شود که در آن منابع یا مولدهای مغزی

درصد) دیده ش��د .این یافته ها ضمن اینکه کامال" بر مقادیر

و بدین وس��یله باعث کاهش عملکرد و امتیاز فرد می شوند

دارد (هوجدال ،)2004 ،تغیی��ر جریان پردازش محرک های

 .)2000درحالی که این مهارت دشوار در انجام دادن بسیاری

تمرین توجه تقسیم ش��ده و توجه انتخابی را نش��ان می دهد.

فرد برای فراگیری مهارت های خاص باید بتواند در لحظاتی

 ،CVبا ارایۀ دایکوتیک در س��ه وضعیت توجهی NF، FR

و هامر.)1997 ،5

یافته ها نشان می دهند که اعمال توجه ( متمرکز کردن توجه

 REAزیادی ( 78/7درصد) مش��اهده ش��د که در وضعیت

منابع مختلف ،فرایند پردازش اطالعات حسی را تسهیل کند.

افزای��ش یافت .در وضعیت  FLبا توج��ه انتخابی به گوش

می طلبد ،مهارت دش��وارتری است و می تواند نوعی تمرین

گوش چپ تغییر نش��ان داد و مق��دار  LEAبزرگی (79/6

پ��ردازش محرک های هر گوش با یکدیگ��ر رقابت می کنند

گزارش ش��ده در پایگاه داده های آزمون  DLبرگن مطابقت

(هوجدال ،الو ،7کلینگزبک ،8برونیک ،9گید ،10و پالس��ون،11

گفتاری بر اس��اس دس��تورالعمل آزمون و ب��ه نوعی تفاوت

ب��ه عبارت دیگر ،در وضعیت ع��دم اعمال توجه به هر یک
از گوش ها یا توجه تقسیم ش��ده ،نوعی "پردازش اطالعات
پایی��ن به ب��اال " 1یا مبتنی بر خصوصی��ات محرک 2مطرح

اس��ت و جریان پردازش اطالعات وسیع تر می باشد .در دو
وضعیت دیگ��ر؛ یعنی توجه انتخابی به محرکات یک گوش

در ارایۀ دایکوتیک و دخالت فرایندهای شناختی سطوح باال
در انتخاب پاس��خ ،نوعی "پردازش اطالعات باال به پایین"3
ی��ا مبتنی بر دس��تورالعمل 4مطرح ش��ده و جریان پردازش

اطالعات ب��ه دلیل مکانیزم های تعدیلی (مهاری) قش��ر مغز

محدودتر می ش��ود .بر این اس��اس می توان گف��ت ،اگرچه

مش��اهدۀ پدیدۀ برتری گوش راست در شنوایی دایکوتیک،
پدیده یا ش��اخص پایداری است اما  REAاز تغییر انتخابی

توجه به گوش راس��ت یا چپ متأثر می ش��ود (اندرسون و
همکاران2008 .؛ ایچل و همکاران2005 .؛ هوجدال.)2003 ،

به نظر می رسد راهبردهای پردازشی باال به پایین یا مبتنی بر
دستورالعمل می توانند بر راهبردهای پردازشی پایین به باال یا
6
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از تکالیف و فعالیت های روزمره به چالش کش��یده می شود،
توج��ه خود را بر جریان خاصی از اطالعات متمرکز کند که
این همان مهارت توجه انتخابی و اس��اس فراگیری بسیاری
از قابلیت های زبانی و شناختی است.

در مطالعۀ حاضر ،جنس��یت ب��ر امتیازهای آزمون ش��نوایی

دایکوتیک برگن در هر س��ه وضعیت توجهی تأثیر نداش��ت
ک��ه این نتیجه مش��ابه نتایج تحلیل داده ه��ای پایگاه آزمونی

اس��ت که روی تقریبا" هزار نفر انجام شده است (هوجدال،
 .)2004جنس��یت از متغیرهایی اس��ت که موضوع اصلی یا
یک��ی از متغیرهای مورد بررس��ی در بس��یاری از مطالعات

دهه های گذش��ته بوده اس��ت .در مطالعۀ هیسکوک 12و مک
کی )1985( 13روی  477بزرگسال سالم راست دست در پنج

آزمون پی در پی با اس��تفاده از مح��رکات زبانی دایکوتیک،
8- Kyllingsbaek
9- Bronnick
10- Gade
11- Paulson
12- Hiscock
13- Mackay

1- Bottom-up
2- Stimulus-driven
3- Top-down
4- Instruction-driven
5- Hammar
6- Dual-tast
7- Law

یتسد یرترب ریثأت
دایکوتیک برگن
شنوایی
نومزآ رد ییاونش هجوت رب تیسنج و
جنسیت بر توجه شنوایی در آزمون
نگرب کیتوکیاد ییاونش
تأثیر برتری دستی و

جنس��یت بر هیچ یک از مراحل مطالعه تأثیر نداشت .مطالعۀ

ناقرینگ��ی را فقط  0/1تا یک درصد گ��زارش کرده بودند .

نیز نش��ان داد که جنس��یت و برتری دس��تی بر نتایج آزمون

شنوایی دایکوتیک ،بازشناسی حاالت هیجانی چهره ،مشاهدۀ

مطالعه بی��ن نواحی کالوزال و اندازۀ مغ��ز و نیز بین برتری

روی جمعی��ت بزرگی صورت گرف��ت ،یافته های مطالعات

کرتز 1و همکارانش با  MRIروی  104بزرگسال هنجار نیز

ش��نوایی دایکوتیک با محرکات زبانی تأثیری ندارد .در این
دستی و جنسیت با نتایج ارزیابی شنوایی دایکوتیک و میدان
بینایی ارتباطی مش��اهده نش��د .در این بررس��ی ذکر شد که

برخالف نوعی تصور عمومی ،بین جنس��یت ،برتری دستی،
توس��عه یافتگی رابط های کالوزال و نتایج ارزیابی ش��نوایی

نتایج مطالعۀ وی که با اس��تفاده از ابزار مختلف( نظیر آزمون

کلمه ها و س��ایر روش های حس��اس به برتری طرفی مغز)

قبل��ی را تأیید کرد و نش��ان داد که جنس��یت در کار بالینی،

ارزش پیش بینی کنندگ��ی ناچیزی دارد ،ضم��ن اینکه میزان

تأثیر آن به ماهیت آزمون مورد استفاده بستگی دارد.

ب��ا توجه ب��ه اختالف نظرها و تناقضات بس��یاری که دربارۀ

دایکوتی��ک ارتباطی وج��ود ندارد (کرتز ،پول��ک ،2هاول3و

میزان تأاثیر جنسیت بر نتایج مطالعات زبانی در ارزیابی های

در مطالع��ۀ مون��رو 5و گووی��ر ،)1993( 6تأثیر جنس��یت بر

سامر 12و همکارانش به منظور بررسی تأثیر جنسیت ،برتری

بلک.)1987 ،4

نوروس��ایکولوژیک وج��ود دارد ،در س��ال  2008میالدی،

ناقرینگ��ی درک��ی با مح��رکات دایکوتیک طی ی��ک توالی

دستی ،ناقرینگی پالنوم تمپوریل بر طرفی شدگی عملکردی

همخ��وان ( )CVCروی  20م��رد و  20زن راست دس��ت

با آزمون های شنوایی دایکوتیک و روش های تصویربرداری

زن��ان بود که به تدریج به می��زان معناداری در مردان کاهش

بیشتر چپ دس��تی در مردان را نش��ان داد .زنان و مردان در

عملکرد گ��وش چپ مردان و عملکرد گوش راس��ت زنان

آزمون ه��ای ش��نوایی دایکوتی��ک بین دو جن��س اختالف

مقاالت ش��ش نش��ریۀ عصب روان ش��ناختی و  352مقاله با

شیوع چپ دستی در مردان بیشتر است و جنسیت بر ناقرینگی

200تای��ی از هجاهای دایکوتیک ب��ا بافت همخوان -واکه-

زبان ،مطالعۀ فراتحلیل بزرگی را روی مطالعات انجام ش��ده

بررس��ی شد .در ش��روع تحریکات REA ،مردان بزرگتر از

عملکردی مغز انجام دادند .فراتحلیل مطالعات قبلی ،فراوانی

و در زنان افزایش نش��ان داد .ای��ن یافته به افزایش تدریجی

ناقرینگی پالن��وم تمپوریل تفاوت معناداری نداش��تند و در

نس��بت داده ش��د .هیس��کوک و همکارانش با م��رور نتایج

معناداری مش��اهده نش��د .از این مطالعه نتیجه گرفته شد که

آزمون های ش��نوایی دایکوتیک(ک��ه در  40درصد آنها تأثیر
جنس��یت بررسی ش��ده بود) نش��ان دادند که در نُه مقاله به

عملکرد اختصاصی تر مغز در مردان نس��بت به زنان اش��اره
شده است (هیس��کوک ،اینچ ،7جکک ،8هیسکوک-کالیل 9و
کالیل.)1994 ،10

در سال  2005میالدی ،بولز )2005( 11اهمیت تأثیر جنسیت

ب��ر ناقرینگی نیمکره ها و س��هم احتمالی آنه��ا در پیش بینی

حساس��یت و بهبود آس��یب نیمکره ها را بررسی کرد .قبل از

وی ،مطالعات تأثیر جنسیت بر پراش (واریانس) ،امتیازهای

پالن��وم تمپوریل و نتایج ارزیابی های ش��نوایی دایکوتیک و
یافته ه��ای تصویربرداری عملکردی مغ��ز در تکالیف زبانی

تأثیری ندارد (س��امر ،آلمن ،13س��امرز ،14بوکز ،15و کاهن،16

 .)2008در مجم��وع ،با توجه ب��ه مطالعاتی که در این بخش

به آنها اش��اره شد ،به ویژه بررسی اخیر سامر و همکارانش،
9- Hiscock-Kalil
10- Kalil
11- Boles
12- Sommer
13- Aleman
14- Somers
15- Bokes
15- Kahn

1- Kertesz
2- Polk
3- Howell
4- Black
5- Munro
6- Govier
7- Inch
8- Jacek
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می توان نتیجه گرفت که یافته های مطالعۀ حاضر نیز با نتایج
مطالع��ات قبلی که مؤید عدم تأثیر جنس��یت بر نتایج آزمون

شنوایی دایکوتیک بودند همسوست.

مقادیر هنجار خاص هر گروه در تفسیر نتایج آزمون هاست.

در ارزیابی های رفتاری و سایکوآکوس��تیک شنوایی و گفتار
غالب ًا مقادی��ر هنجار آزمون ها برای افراد راست دس��ت تهیه

در ای��ن مطالع��ه  ،در وضعی��ت عدم اعمال توج��ه یا توجه

شده اس��ت  ،در حالی که می بایس��ت امتیازهای هنجار این

بین افراد راست دس��ت و چپ دس��ت تف��اوت قابل توجهی

آزمون ش��نوایی دایکوتیک برگ��ن که در آن از محرکات

تقسیم ش��ده و همچنین در وضعیت توجه به گوش راست،

آزمون ها در افراد چپ دست نیز در دسترس قرار گیرد.

مش��اهده ش��د ،به طوری که در گوش راس��ت ،امتیاز افراد

با بافت  CVاس��تفاده می شود ،آزمونی است که کاربرد

امتیاز افراد چپ دست(نس��بت به افراد راست دس��ت) بیشتر

تحقیقات و هم در ارزیابی بالینی) رواج دارد .این آزمون

پاس��خ های صحیح بیش��تر از گوش چپ ،اختالف بین افراد

راس��ت و دیگری به گوش چپ اس��ت که طرفی شدگی

معنادار نبود .در بیش��تر مطالعات قبلی نیز تأثیر برتری دستی

راس��ت در مقایس��ه با گ��وش چپ تعیین می ش��ود .در

در مطالع��ۀ دمارس��ت 1و دمارس��ت ( )1981درب��ارۀ تأثیر

مش��اهده می ش��ود که مقدار آن به نحو چش��مگیری از

2

باال به پایین قش��ر مغز (پردازش مبتنی بر دس��تورالعمل)

دیل4و س��یتز .)1984 ،5بررس��ی بریدن 6و همکارانش نشان

محرک) متأثر می شود .در مطالعۀ حاضر همانند مطالعات

راست دست REA ،کوچک تری نشان می دهند ،در حالی که

اختالف قابل توجهی نش��ان داد ،در حالی که جنسیت بر

راست دس��ت (نس��بت به چپ دس��ت) و در گ��وش چپ،

آن در بررسی طرفی شدگی زبان و توجه شنوایی(هم در

ب��ود .در وضعیت توجه ب��ه گوش چپ ،به دلی��ل دریافت

ش��امل ارایۀ همزمان دو هجای مختل��ف یکی به گوش

راست دس��ت و چپ دست بس��یار جزئی و تفاوت بین آنها

زبان در آن با برآورد نس��بت پاسخ های صحیح از گوش

بر نتایج آزمایش های شنوایی دایکوتیک گزارش شده است.

وضعیت بدون اعمال توجه یا توجه تقسیم ش��دهREA ،

برتری دس��تی بر تکلیف شنوایی دایکوتیک ،راست دست ها

توجه انتخابی به راس��ت و چپ ،در اثر مداخلۀ پردازش

و همکارانش هم یافتۀ مش��ابهی داش��ت (مک کور ،نوالن،3

در پردازش پایین به باال (پردازش مبتنی بر خصوصیات

 REAو چپ دست ها  LEAنش��ان دادند .مطالعۀ مک کور

داد که افراد چپ دس��ت در تکالیف زبانی در مقایسه با افراد

قبلی ،نتایج این آزمون در افراد راست دست و چپ دست

در تکالیف هیجانی LEA ،به نسبت بزرگتری دارند (بریدن،

نتایج آزمون تأثیری نداش��ت .یافته های بررسی حاضر از

ف��ری ،7گاگنه ،8و گ��روف .)1991 ،9در کل ،نتایج مطالعات

جنبۀ تأثیر گوش ،برتری دس��تی و جنسیت با نتایج کلی
پایگاه داده ه��ای این آزمون کام ً
ال همخوان اس��ت .این

به گوش چپ و همچنین احتمال بیش��تر مشاهدۀ  REAدر

1- Demarest
2- McKeever
3- Nolan
4- Diehl
5- Seitz

قبلی حاکی از تأثیر برتری دس��تی بر نتایج آزمایش شنوایی
دایکوتیک برگن به صورت امتیاز بیشتر گوش راست نسبت

افراد راست دست و  LEAدر افراد چپ دست است .توجه به

تفاوت نتایج افراد چپ دست و راست دست در آزمایش های

رفت��اری و عصب روان-ش��ناختی در حیط��ۀ ارزیابی ه��ای

ش��نوایی ،گفتار و زبان ،تأکید دوباره بر ضرورت استفاده از
8
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6- Bryden
7- Free
8- Gagné
9- Groff

نگرب کیتوکیاد ییاونش نومزآ رد ییاونش هجوت رب تیسنج و یتسد یرترب ریثأت

سپاس��گزاری

آزمون در بررس��ی نقایص توجه شنوایی و طرفی شدگی

مصوب دانشگاه علوم پزش��کی تهران به شماره قرارداد

نی��ز اس��تفاده از آن را در هم��ۀ کودکان و بزرگس��االن

ای��ن مقاله حاصل بخش��ی از یافته های طرح پژوهش��ی
 بدین وس��یله از اعض��ای محترم. می باش��د1894572

،مرکز تحقیقات توانبخش��ی برای کمک در اجرای طرح

 سادگی محرک آزمون.زبان قدرت تفسیر زیادی داشت
مش��کوک به اخت�لاالت و نقایص توجه��ی امکان پذیر

.میس��ازد

.قدردانی می ش��ود

91/3/11 : ; پذیرش مقاله90/5/25 :دریافت مقاله
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