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 چکیده
هدف از پژوهش حاضر ترجمه و تعیین روایی و پایایی آزمون دست برتري  مقدمه:

     ابتدا براي روش:آنت مطابق زبان و فرهنگ مردم ترك زبان آذربایجان است. 
هایی مطابق زبان و فرهنگ مردم ترکی گانه آزمون، ترجمه و یا معادلهاي دوازدهآیتم
هاي ترجمه و ساخته شده از دو ایی محتوایی گزینهساخته شد. براي تعیین رو زبان

استفاده شد که پنل کارشناسان در این آزمون   CVIو کمی   CVRشاخص کیفی 
شناس ترك زبان بودند. بر این اساس مطابق جدول شناس و روانزبان 20متشکل از 

    CVR) براي تعیین روایی محتوایی 1390زاده، گیري الوشه (حاجیتصمیم
 0,79هاي باالي نیز گزینه CVIو براي تعیین روایی محتوایی  0,42هاي باالي ینهگز

نفر اجرا شد و  2654نسخه ترکی آزمون ساخته شده بر روي  ها:یافتهانتخاب شدند. 
). آزمون سازگاري =0,99ICC (نفر از این تعداد نیز بازآزمون گرفته شد 663از 

را  0,99هاي آزمون اعتبار باالي اد که همه گزینهدرونی اجزاء (آلفاي کرونباخ) نشان د
 8,25کنندگان راست دست، درصد مشارکت 90,69نتایج نشان داد که  دارا بودند.

نسخه ترکی آزمون  گیري:نتیجهدرصد دوسوبرتر بودند.  1,05درصد چپ دست و 
  قابلیت اعتماد و اعتبار مناسبی دارد.

هاي روانسنجی،ترکی آذري، اعتبار، ویژگی : آزمون دست برتري آنت،واژگان کلیدي
 قابلیت اعتماد

Abstract 
 

Aim: The present study aims to translate and determine the 
validity and reliability of the Annette's Handedness Test 
according to the language and culture of the Turkish people 
of Azerbaijan. Method: initially the twelve items of the test 
were translated and or their equivalents were made 
according to the language and culture of the Turkish people. 
Two qualitative (CVR) and quantitative (CVI) indexes were 
used for the determination of content validity of the 
translated and made options in which the expert panel was 
concluded 20 Turkish linguists and psychologists. Based on 
this, according to the Lawshe’s Sampling Decision Table 
(Hajizadeh, 2011) options higher than 0.42 were selected 
for CVR content validity and options higher than 0.79 for 
CVI content validity. Findings: The Turkish version of the 
made test was performed on 2654 person and 663 of them 
were retested (ICC=0.99). Internal consistency analysis 
(Cronbach’s alpha) showed that the validity of the entire 
test options was above 0.99 and the results showed that 
90.69% of participants were right-handed, 8.25% left-
handed and 1.05% two-handed. Conclusion: the Turkish 
version of the test has suitable reliability and validity.  
 
 
Keywords: Annette's Handedness Test, Psychometric 
Characteristics, Azeri Turkish, Validity, Reliability  
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  مقدمه
برتري یک اولویت زیستی یا طبیعی در دست

ترجیح غالب استفاده از یک دست در انجام 
تکالیف عملکردي است که بستگی به نیمکره 
غالب مغز دارد. اگر افراد، اغلب اوقات از دست 

ها راست دست کنند، به آنود استفاده میراست خ
ها چپ و در صورت ترجیح دست چپ به آن

شود و اگر در طول زمان از هر دو دست گفته می
دست به طور یکسان و تقریباً به میزان مساوي 

پور و شود (علیاستفاده کند، دوسو توان گفته می
). تحقیقات 2007، قیاس و ادیل، 1394همکاران، 
درصد از جمعیت جهان در  15تا  5که  نشان داده

شاپ، هاي مختلف چپ دست هستند (بیفرهنگ
روانشناسان  - ). روانشناسان به ویژه عصب2001

معتقدند دست برتري شاخص غیرمستقیم تسلط 
اي یا جانبی شدن است، به عبارتی در افراد نیمکره

راست دست نیمکره چپ (نیمکره زبانی) مغز و 
یمکره راست مغز حاکم در افراد چپ دست ن

). 1996است (بی شاپ، راس، دنیلز وبرایت، 
افتد هنوز دلیل اینکه چرا برتري جانبی اتفاق می

    مشخص نیست ولی ثابت شده است که 
هاي مغزي از لحاظ ساختاري و عملکردي نیمکره
هایی با یکدیگر دارند، در نتیجه هر کدام تفاوت

ص   دهاي شناختی خاصی تخصبراي کارکر
) به عنوان 2002(گازانیگا، ایوري و منگن، اندیافته

که اختالل مغزي  1پیر پاول بروکامثال مطالعات 
آفازي را تشخیص داد، زبان انسان را محدود به 

بالینی نیمکره چپ مغز تعریف کرد و مطالعات 

                                                
1. Pierre Paul Broca 

زیادي تخصص نیمکره راست را درانواع 
فضایی  - فرآیندهاي شناختی غیرکالمی دیداري 

(ونداك ترجمه رضایی و همکاران، دهدنشان می
چند این تخصص یافتگی مطلق نیست هر ).1390

  ).2001پینل، (
روانشناسان از - روانشناسان و عصب

هاي مختلفی جهت هاي متعدد و روشآزمون
تري و جانبی شدن استفاده    بررسی دست بر

). 1385پور و آگاه، (الدفیلد به نقل از علیکنندمی
   گیري دست برتري از راي اندازهمثال ب

هاي رفتاري، خودگزارشگري ها، مقیاسپرسشنامه
در مورد ترجیح دستی و یا پرسش از آزمودنی 
  درباره دست مورد استفاده در نوشتن استفاده 

). 1385پور و آگاه، (چاپمن به نقل از علیشودمی
هایی نظیر پرسشنامه دست تا به حال از پرسشنامه

)، پرسشنامه آنت 1971لدفیلدز ادینبورگ (برتري اُ
)، پرسشنامه راکز 1962)، کروویتز و زنر (1970(

) و پرسشنامه 1974کووسکی، کاالت و نبس (
گیري دست برتري استفاده چاپمن براي اندازه

 ).1385پور و آگاه هریس، شده است (علی

 10پرسشنامه دست برتري ادینبورگ شامل 
ینکه شخص در هنگام سوال است که در مورد ا

کند، انجام تکلیف از کدام دست خود استفاده می
شود از شخص یا همراه مراقب شخص پرسیده می

  ).1397(محمدي و همکاران، 
) براي بررسی دست برتري از 1970آنت (

اي استفاده کرده که ترجیح ماده 12اي پرسشنامه
دستی را در نوشتن، پرتاب کردن سنگ، به دست 
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     اکت بدمینتون، برداشتن ماسه با گرفتن ر
انداز، روشن کردن کبریت، جارو کردن، خاك

قیچی کردن، دوختن لباس با سوزن، استفاده از 
قاشق، کوبیدن میخ با چکش، مسواك زدن، باز و 

این سنجد. بسته کردن درب بطري نوشابه می
سؤال است که هر سؤال براساس 12آزمون شامل 

شود. بدین میگذاري ي نمرهاطهیک مقیاس پنج نق
ؤال ترجیح آزمودنی در ـر سـراي هـترتیب که ب

شود و استفاده از دست راست یا چپ پرسیده می
نمره گردد. گذاري میس پاسخ آزمودنی نمرهسابرا
نمره ، + براي ترجیح دست راست در تمام مواقع2
، د+ براي ترجیح دست راست در اغلب موار1

گیري به کارجیح در راي عدم ترـنمره صفر ب
همچنین براي ترجیح دست د. شومیها داده دست

 -  1ره ـو نم، - 2نمره ره ـچپ در تمام موارد نم
  براي ترجیح دست چپ در اغلب موارد داده 

براي براي  - 24از  شود. دامنه کلی نمرات می
راي راست دستی ـ+ ب24ا ـل تـتی کامـچپ دس

صی که نمره  اشخات .در این آزمون کامل متغیر اس
ت ـدر آزمون کسبکنند راست دس+ را 9باالتر از 

را به دست  -  8+  تا 8و اشخاصی که نمره بین 
(مختلط)، و آورند را بدون ترجیح دست برتري    

     به دست ا کمتر ـی -  9را که نمرهآن هایی 
در پژوهش شوند. آورند چپ دست تلقی میمی

 ريـت برتـر دسـاخص تغییـز شـنیحاضر 
  است.گذار فوق هها براساس نمرآزمودنی

به کارگیري پرسشنامه آنت به خاطر دارا 
بودن سواالت وابسته به فرهنگ و زبان منوط به 

پژوهش در ترجمه و تطبیق فرهنگی است. لذا 

تا آزمون دست برتري آنت  استآن  هدفحاضر 
و این آزمون  شده به زبان ترکی آذري برگردانده

  . منطبق گرددم آذري زبان بر اساس فرهنگ مرد
  
  روش 

این مطالعه از نوع توصیفی و روانسجی 
است که به صورت مقطعی در دو مرحله اجرا 
شد. هدف ترجمه و تعیین روائی و پایایی آزمون 
دست برتري آنت مطابق زبان و فرهنگ مردم 

هاي آذري زبان است. بدین منظور ابتدا براي آیتم
هایی ها و یا معادلگانه آزمون، ترجمهدوازده

تهیه شد.  مطابق زبان و فرهنگ مردم آذري زبان
هاي سپس براي تعیین روایی محتوایی گزینه

ترجمه و ساخته شده از دو شاخص کیفی 
(CVR) و کمی(CVI)  استفاده شد. پنل

       20کارشناسان در این آزمون متشکل از 
شناس آذري زبان بود که مطابق شناس و روانزبان
گیري الوشه حداقل مقدار روایی ول تصمیمجد

باید باشد بنابراین براي تعیین  0,42تر از باید بیش
 0,42هاي باالي گزینه CVRروایی محتوایی 

انتخاب شدند.  "ضروري است"براي آیتم 
  CVIهمچنین براي تعیین روایی محتوایی 

براي تجمیع امتیازات موافق  0,79هاي بااليگزینه
 "مرتبط اما نیاز به بازبینی"که امتیاز  براي هرآیتم

را کسب کرده بودند انتخاب  "کامالً مرتبط"و
و در نهایت  ).1390زاده و اصغري، شدند (حاجی

بهترین ترجمه براي هر آیتم جهت درج در نسخه 
 )1نهایی انتخاب شد.(جدول
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  الت آزمون. اعتبار محتوایی گزینه هاي ترجمه یا معادل شده آذري براي سوا1جدول
  CVR  هاي ترجمه شده /ساخته شدهآیتم

 ضروري است
CVI  

 ساده است/ نسبتا ساده است

  براي نوشتن نامه قلم را با کدام دست می گیرید؟
  .نامه یازاندا میدادي هانکی الونان توتارسان؟1

0,09  0,07  

  گیرید؟در هنگام نوشتن مدادرا در کدام دست خود می
  هانکی الونان توتارسان؟().یازي یازاندا میدادي 2*

0,80  0,95  

  گیرید؟مداد را در کدام دست خود می
  .میدادي هانکی الونان توتارسان؟3

0,09  0,100  

  براي پرتاب سنگ به سوي هدف از کدام دست استفاده  می کنید؟
  0,100  0,80  .بیر یره داش آتاندا هانکی الیوینن آتارسان؟1*

  کنید؟با کدام دست خود سنگ پرتاب می
  .هانکی الونان داش آتارسان؟2

0,08  0,100  

  هنگام بازي تنیس راکت را با کدام دست می گیرید؟
  0  0  .تنیس اوینیاندا تنیسی هانکی الونان توتارسان؟1

  گیرید؟در هنگام پینک پونک بازي کردن، راکت را با کدام دستتان می
  .پینک پونک اوینیاندا راکتی هانکی الونان توتارسان؟2

0  0  

  گیرید؟در هنگام میوه پوست کندن، چاقو را با کدام دست خود می
  0,100  0,90  .میوه سویاندا پیچاغی هانکی الیوینن توتارسان؟3*

  0,100 0,09  پیچاغی هانکی الیوینن توتاسان؟(معادل)-4
  کنید؟براي برداشتن مقداري ماسه توسط خاك انداز از کدام دست استفاده می

  ن یردن توپراخ گوتورنده هانکی الیوي ایشلدرسن؟.خکاندازینا1
0  0  

  گیرید؟(معادل)در هنگام بیل زدن باغچه با بیلچه، بیلچه را در کدام دست خود می
  نی هانکی الونان توتارسان؟ینده بلچهلی.باغچانی بل2*

0,100  0,100  

  گیرید؟براي روشن کردن کبریت چوب کبریت را با کدام دست می
  یاندیراندا کبریتین چوپین هانکی الیوینن توتاسان؟.کبریت 1*

0,100  0,100  

  کنید؟با کدام دست خود کبریت را روشن می
  .کبریتین چوپین هانکی الونان یاندراسان؟ 2

0  0,100  

  گیرید؟هنگام جارو کردن دسته جارو را با کدام دست می
  0,100  0,09  .سوپورگه چکنده دستسین هانکی الیوینن توتاسان؟1

  گیرید؟جارو را در کدام دست خود می
  . سوپورگنی هانکی الونان توتارسان؟ 2*

0,90  0,100  

  گیرید؟هنگام بریدن کاغذ قیچی را با کدام دست می
  کاغاذ کسنده قیچینی هانکی الیوینن توتاسان؟-1

0,09  0,100  

  گیرید؟قیچی را با کدام دست خود می
  0,100  0,95  نی هانکی الونان توتارسان؟.قیچی2*
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  گیرید؟براي دوختن لباس سوزن را با کدام دست می
 0,100  0,100  .لیباس تیکنده ایننی هانکی الیوینن توتارسان؟1*

  گیرید؟سوزن را با کدام دست خود می
  0,100  0  .ایننی هانکی الونان توتارسان؟2

  گیرید؟دست میبراي غذا خوردن قاشق را با کدام 
  0,100  0,90  .غذا یینده قاشیغی هانکی الیوینن توتاسان؟1*

  گیرید؟_قاشق را با کدام دست خود می
  .قاشیغی هانکی الونان توتارسان؟2

0,09  0,100  

  گیرید؟براي کوبیدن میخ چکش را با کدام دست می
  .میخ ویرانده چکشی هانکی الیوینن توتارسان؟1*

0,100  0,100  

  گیرید؟با کدام دست خود میچکش را 
  .چکیشی هانکی الونان توتارسان؟ 2

0  0,100  

  گیرید؟ها مسواك را با کدام دست میبراي شستن دندان
  .دیشلروي یووانده میسواکی هانکی الیوینن توتارسان؟1*

0,100  0,100  

  گیرید؟مسواك را با کدام دست خود می
  .میسواکی هانکی الیوینن توتارسان؟2

0  0,100  

  گیرید؟اي دربازکن را با کدام دست میبراي بازکردن درب شیشه
  .نوشابه قاپاغین آچانذا نوشابه آچانی  هانکی الیوینن توتارسان؟1

0,09  0,100  

  کنید؟درب بطري نوشابه را با کدام دست خود باز می
  نین قاپاغین هانکی الیوینن آچاسان؟.نوشابه2*

0,95  0,100  

  هاي انتخاب شده براي آزمون نهایی است.ه آیتمدهندعالمت * نشان

  
در مرحله دوم آزمون تائید شده نهایی بر 

گیري روي جمعیت آذري زبان به صورت نمونه
در دسترس اجرا شد. همچنین براي تعیین روایی 

بازآزمون نیز دوباره آزمون حاضر به فاصله -آزمون
زمانی یک هفته بر روي تعدادي از جمعیت 

کنندگان در شرکت گرفته شده اجرا شد. آزمون
نفر از این  790نفر بودند که  2654این تحقیق 

تعداد را کارمندان شرکت سیمان صوفیان تشکیل 
نفر از این جمعیت بازآزمون گرفته  252که از 

نفر از این تعداد را دبیرستان متوسطه  375شد. 
نوبت اول و دوم دخترانه هاجر چله خانه علیا 

  نفر 223دهند که از یان تشکیل میبخش صوف
نفر نفر از این  285ها بازآزمون گرفته شد. آن

آموزان و کارکنان دبیرستان دانش تعداد را نیز 
آموزش و  4پسرانه شهید مصطفی خمینی ناحیه 

نفر از  188هند که از دپرورش تبریز تشکیل می
نفر از این  510این تعداد بازآزمون گرفته شد. 

را نیز دبیرستان متوسطه نوبت اول و دوم تعداد 
دهند که در پسرانه بخش صوفیان تشکیل می

دوشیفت صبح و عصر در حال تحصیل هستند. 
نفر نیز به صورت تصادفی از دانشگاه و  694

دهند. براي بررسی کلینیک و ..... تشکیل می
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کنندگان نفر از کل شرکت 664پایایی باز آزمون 
اد پرسشنامه را تکمیل بعد از یک هفته مجد

  کردند. 
 SPSSبراي تحلیل آماري از نرم افزار 

استفاده شد. براي تعیین همبستگی بین  22نسخه 
و  ICCبازآزمون از آزمون همبستگی -آزمون

براي بررسی همسانی درونی از آزمون آلفاي 
ها کرونباخ  استفاده شد. سطح معنی داري آزمون

  در نظر گرفته شد. 0,05
 

  هاهیافت
پس از مشخص کردن سواالت نهایی، 
آزمون بر روي جمعیت هدف بررسی شد که 

  نتایج به شرح ذیل است.

براي بررسی پایایی بازآزمون همبستگی 
بین نمره کل آزمون در بار اول و بار دوم اجرا 

 Intra-Calssاي (توسط ضریب درون طبقه

Coefficient محاسبه شد. نتیجه حاکی از پایایی (
، ICC=99/0بین بار اول و دوم اجرا است ( باال

001/0p<.(  
همچنین بررسی همسانی درونی سازه 
توسط آزمون آلفاي کرونباخ حاکی از روایی باالي 

). ضریب آلفاي اصالح =99/0αآزمون است (
) براي If item deletedشده و آیتم حذف شده (

  است. 2سواالت آزمون مطابق جدول 

  

  ها با نمرة کل و آلفا در صورت حذفگی گویهضرایب همبست .2جدول
  آیتم حذف شده  ضریب آلفاي اصالح  تعداد نمونه  هاگویه

  0,973  0,982 2654  میداد
  0,973  0,989 2654  داش
  0,988  0,987 2654  پیچاغ
  0,961  0,985 2654  بیلچه

  0,963  0,986 2654  کیبریت
  0,957  0,984 2654  سوپورگه

  0,986  0,988 2654  قیچی
  0,984  0,991 2654  اینه

  0,964  0,986 2654  قاشیق
  0,985  0,994 2654  چکیش
  0,959  0,984 2654  میسواك
 0,979  0,992 2654  نوشابه

  

نفر شرکت کننده در  2654از بین  همچنین
دوسو توان و  27نفر راست دست،   2407تحقیق 

 90,69نفر چپ دست بودند. به عبارتی  219

کنندگان راست دست، شارکتدرصد از کل م
درصد چپ دست  8,25درصد دوسوتوان و  1,05

)1بودند.(نمودار
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  . توزیع جمعیتی دست برتري1نمودار
 

  گیريبحث و نتیجه
هاي هاي پژوهش نشان داد که گویهیافته

تري را کسب آزمون دست برتري آنت نمرات بیش
کردند و آزمون همبستگی باالیی دارد و همچنین 

سی همسانی درونی آزمون، نشان داد که همۀ برر
ها تقریباً نقش یکسانی در نمرة کل دارند و در گویه

صورت حذف یک گویه، آلفا به طور معنادار 
 یابد. در مطالعه حاضر آلفاي کرونباخافزایش نمی

به دست آمد. همچنین بررسی اعتبار صوري  0,99
ش دهد که این آزمون توان سنجپرسشنامه نشان می

هاي خود دارد. نتایج دست برتري را براساس گویه
دهند که میزان راست تحقیق حاضر نشان می

ها دستی، چپ دستی و دوسوتوان در میان آزمودنی
درصد است.   1,05و  8,25،  90,69به ترتیب 

میزان چپ دستی در میان جمعیت آذري زبان 
درصد است. تحقیقات بیشاپ و  8,25

) میزان چپ 1970دفیلد () و ال1996همکاران(
درصد گزارش کردند. علیپور و آگاه  7دستی را 

) میزان چپ دستی را در مورد 1385هریس(
گزارش شده کردند و همچنین   9جمعیت ایران 

نوروزیان و همکاران میزان چپ دستی را در 

اند که درصد گزارش نموده 6جمعیت ایران 
داري با تحقیق حاضر و تحقیق اختالف معنی

علیپور و آگاه هریس دارد و علت این امر همانطور 
) ذکر 1385که در تحقیق علیپور و آگاه هریس (

تواند آن باشد که در پرسشنامه دست شده می
برتري آنت و اولدفیلدبه ترتیب دوازده و ده گویه 

هاي مختلف دست برتري مورد بررسی براي جنبه
ان و قرار گرفته است در حالی که در تحقیق نوروزی

 ) تنها از روي دستی که شرکت2002همکاران(

ها براي نوشتن در کنندگان آزمون ورودي دانشگاه
فرم ثبت نام مشخص کرده بودند، براي ارزیابی 

نتایج تحقیق  دست برتري استفاده شده است.
همسانی درونی آزمون از دهند که حاضر نشان می

 0,982ها و نمره کل بین طریق همبستگی بین گویه
در نوسان است که همه این ضرایب  0,994تا 

دار هستند نیز معنی 0,05همبستگی در سطح 
نسخه آذري پرسشنامه دست برتري آنت  بنابراین

در جمعیت آذري زبان از اعتبار و قابلیت اعتماد 
توانند و محققان می قابل قبولی برخوردار است

براي ارزیابی جانبی شدن و دست برتري در 
  خود از آن استفاده کنند.تحقیقات 
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