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ABSTRACT
Background and Aim
Auditory system is one of the most important channels of communication and is the basis for
speech communication, perception, and psychologic abilities are based on this system. Any
impairment of the auditory system could impair these abilities. The present study was carried out
to investigat mental profile of adults with hearing loss.
Materials & Methods
In the current cross-sectional study, we surveyed psychologic information of 40 hearing
impaired persons (average age: 27.85 years old) with hearing aid using SCL-90-R questionnaire
and compared with 40 normal persons (average age: 27.52 years old). Participants were of both
genders and had diploma degree.
Results
We observed significant statistical difference of mental health (psychoticism, phobic anxiety,
anxiety, interpersonal sensitivity, somatization, paranoid ideation, hostility, depression, and
obsessive-compulsive) between hearing impaired and normal persons (P<0.05).
Conclusion
The present study indicated much more mental health problems in hearing impaired persons
compared with that in normal people. These results showed the importance of mental health
assessment in the persons with hearing loss in addition to the other routine auditory evaluations.
Key words: Hearing impairment, Psychologic impairments, Mental health
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بررسی سالمت روانی در افراد کم شنوای بزرگسال
مجتبی توکلی ،1حسین طالبی* ،2سحر شمیلشوشتری ،3الهام

آقایی4

 1دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی ،عضو هیئت علمی گروه شنواییشناسی ،مرکز تحقیقات اسکلتی-عضالنی ،دانشکده علوم توانبخشی اهواز،
دانشگاه علوم پزشکی اهواز ،ایران
 2دکتری تخصصی شنواییشناسی ،استادیار گروه شنوایی شناسی ،دانشکده علوم توانبخشی اصفهان ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،ایران
 3دانشجوی دکتری شنواییشناسی ،عضو هیئت علمی گروه شنواییشناسی ،دانشکده علوم توانبخشی اهواز ،دانشگاه علوم پزشکی اهواز ،ایران
 4دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی ،دانشگاه علوم پزشکی شاهد
چکیده
مقدمه و اهداف
دستگاه شنوایی یکی از مهمترین مسیرهای ارتباطی انسان با محیط پیرامون و زیربنای ارتباط کالمی ،تواناییهای ادراکی و روانشناختی انسان است و نقص آن میتواند
سالمت روان افراد را به مخاطره اندازد .در این پژوهش ،سعی شده است تا نیمرخ روانی افراد کمشنوا مورد بررسی قرار گرفته و با افراد دارای شنوایی هنجار مورد سنجش
قرار گیرد.
مواد و روش ها
در این مطالعه مقطعی-مقایسهای ،اطالعات روانشناختی  40فرد کم شنوای متوسط تا شدید دارای سمعک با میانگین سنی  27/85سال ،با استفاده از پرسشنامهSCL-
 90-Rبررسی شده و با  40فرد دارای شنوایی هنجار با میانگین سنی  27/52سال سنجیده گردید .تحصیالت هر دو گروه یکسان و در حد دیپلم بود .افراد شرکتکننده در
پژوهش از هر دو جنسیت بودند.
یافته ها
داده های آماری نشاندهنده اختالف آماری معنادار بین میانگین میزان اختالالت روانی (روانپریشی ،ترس مرضی ،پرخاشگری ،حساسیت در روابط متقابل ،شکایتهای
جسمانی ،افکار پارانوئیدی ،اضطراب ،افسردگی ،وسواس) در افراد کم شنوا با افراد با شنوایی هنجار بود.)P>0/05( .
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه ،نشان از احتمال باال بودن میزان اختالالت روانی در افراد کم شنوا نسبت به افراد هنجار بود .وجود این نتایج ،اهّمیّت بررسی وضعیت روحی و روانی افراد
مبتال به کمشنوایی را در کنار سایر ارزیابیهای مربوط به دستگاه شنوایی آشکار میسازد.
کلمات کلیدی
کمشنوایی ،اختالالت روانشناختی ،سالمت روانی
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مقدمه و اهداف
حس شنوایی ،یکی از مهمترین مسیرهای ارتباطی انسان با محیط پیرامون و مبنای ارتباط کالمی ،تواناییهای ادراکی و روانشناختی انسان است
و هر گونه اختالل در آن میتواند سالمت روان افراد را به مخاطره اندازد[ .]1بنابراین ،میتوان گفت که دستگاه شنوایی انسان از نقش بسیار
مهمّی در تکوین شخصیت و تحول شناختی و روانی و اجتماعی انسان برخوردار است[.]1
بزرگساالن مبتال به کم شنوایی در محدوده متوسط تا عمیق ،برای رفع نیازهای طبیعی خود دچار مشکالتی میشوند که کودکان هنجار کمتر با
آنها مواجه اند .واکنش اجتماعی و طرز برخورد افراد جامعه نسبت به این افراد و احساساتی مانند ترحم ،دلسوزی و سرزنش یکی از علل اصلی
این مشکالت است که در نتیجه اختالالتی در خلق و خو و رفتار آنها پدید میآورد[.]2
با آنکه جامعه به اختالالت شنوایی کمتر از بینایی اهمیّت میدهد ،اما آثار روانی مبتالیان به اختالالت شنوایی به مراتب بیشتر از اختالالت
بینایی است[]3؛ به طوری که حتی گزارش شده است که میزان خودکشی در ناشنوایان بیشتر از نابینایان است .به طور کلی ،آثار اختالالت
شنوایی به صورت واکنشهای مختلف در زمینههای فردی (مانند تاخیر در گفتار بیانی ،انزواطلبی ،بدبینی و زودرنجی) ،تحصیلی (مانند تنبلی
غیرواقعی و عقبافتادگی های کاذب تحصیلی ) ،روانی (مانند افسردگی ،اضطراب ،توهم) و اجتماعی (مانند عکسالعملهای غیراجتماعی ،انتقام
جویی) ظاهر میشود[ .]3در افراد کم شنوا در محدوده متوسط تا عمیق ،به دلیل ناتوانی در برقراری ارتباط مطلوب و احساس بیکفایتی ،به
درجاتی احتمال ایجاد اختالالت روانشناختی افزایش مییابد .کمشنوایی منجر به کاهش کیفیت زندگی ،گوشه گیری ،کاهش فعالیتهای
اجتماعی و احساس طردشدن می گردد[.]1
بر اساس مطالعات انجام گرفته در آمریکا ،مشخّص شده است که کاهش شنوایی فراوان ترین اختالل مزمن در میان افراد بوده و  %7مردم این
کشور دارای مشکالت شنوایی هستند .طبق گزارش های بدست آمده ،تقریبا از هر  1000کودك ،یک کودك با کم شنوایی شدید یا عمیق
حسی عصبی دوطرفه متولد میشود که با در نظر گرفتن کم شنوایی های مالیم یا متوسط ،این رقم از  6تا  16در  1000تولّد متغیر است[]. 5 ,4
بر پایه این اطالعات ،متخصصین مرتبط با حوزه شنوایی بایستی آگاهی کاملی درباره تمامی جنبههای مرتبط با کمشنوایی در حوزههای زبانی،
ارتباطی ،و روانشناختی داشته باشند تا روندهای درمانی صحیحی را برای این گروه از اختالالت ارائه نمایند.
با توجه به شیوع کمشنوایی و تاثیر بارز آن بر روند شکلگیری ارتباط کالمی و به دنبالِ آن تاثیر بر ویژگی های روانشناختی ،پژوهشگران این
مطالعه به بررسی ویژه جنبههای روانی در بزرگساالن کمشنوای متوسط تا شدید پرداخته و نتایج بدستآمده را با افراد هنجار سنجیدند.
مواد و روش ها
پژوهش مقطعی -مقایسه ای روی  40فرد دارای شنوایی هنجار (با میانگین سنی  )27/52و  40فرد کم شنوای حسی عصبی در حد متوسط تا
شدید دارای سمعک (با میانگین سنی  )27/85ارجاع داده شده از کانون ناشنوایان و کلینیکهای شنواییشناسی شهرستان اهواز انجام گرفت .در
افراد کم شنوا ،زنان حدود  57/5درصد و مردان حـدود  42/5درصد نمونه را به خود اختصاص داده و در افراد هنجار ،زنان حدود  62/5درصد و
مردان حـدود  37/5درصد نمونه را به خود اختصاص داده بودند .قبل از انتخاب افراد برای شرکت در مطالعه ،هر دو گروه هنجار و کمشنوا از
نظر وضعیت تحصیلی همسان شده به نحوی که تمامی افراد شرکتکننده از میزان تحصیالت دیپلم برخوردار بودند .روش نمونهگیری به
صورت تصادفی -چند مرحله ای بود؛ به این معنی که کمشنوایان ارجاع داده شده از مراکز یادشده ،مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نبود
هیچگونه اختاللی همچون عفونت گوش میانی ،تایید سالمت سمعک افراد کمشنوا توسط شنواییشناس متخصص و باتجربه ،نبود هیچگونه
اختالل شناختی همراه همچون اوتیسم و عقبافتادگی ذهنی (به تایید متخصص روانپزشک) انتخاب میشدند .در نهایت ،از میان این افراد (که
روی هم رفته  100نفر بودند) 40 ،نفر به صورت تصادفی با استفاده از جدول اعداد تصادفی گزینش شده و وارد مطالعه گردیدند.
برای جمعآوری اطالعات از دو ابزار پرسش نامهای ]6[ SCL-90-Rو جمعیت شناسی استفاده گردید .پرسشنامهها توسط افراد شرکتکننده
تکمیل گردیده و در بعضی از شرایط ،برای افراد کمشنوا ،از معلم رابط برای توضیح سواالت پرسشنامه کمک گرفته میشد .برای انجام
پژوهش ،اهداف پژوهش به طور شفاف به افراد توضیح داده شده و در صورت داشتن رضایت جهت شرکت در پژوهش به آن ها پرسشنامه ارائه
میشد .به افراد شرکت کننده در مورد ادامه یا ترك پژوهش اختیار کامل داده شده و هیچ گونه محدودیت یا اجباری برای شرکت در پژوهش
وجود نداشت.
پرسشنامه SCL-90-R
یکی از پراستفاده ترین ابزارهای تشخیصی روان پزشکی در ایاالت متحده ،آزمون  SCL-90است .این آزمون ،شامل  90سوال برای ارزشیابی

144

فصلنامه علمی – پژوهشی طب توانبخشی * دوره چهارم  .شماره چهارم  ،زمستان 1394

بررسی سالمت روانی افراد کم شنوا..................

عالیم روانی است و با پاسخهای افراد شرکتکننده گزارش میشود .آزمون یادشده ،اولین بار برای نشان دادن جنبههای روانشناختی بیماران
جسمی و روانی طرح ریزی گردید[ .]6با استفاده از آزمون  ،SCL-90میتوان افراد سالم را از افراد بیمار تشخیص داد .فرم نهایی این پرسشنامه
را دارگوتیس و همکاران ( )1983تهیه کردند[ .]6رضاپور ( )1376فهرست تجدید نظر شده عالیم روانی را در دانشجویان شهید چمران و آزاد
اسالمی اهواز هنجاریابی کرد[ .]7مواد این آزمون 9 ،بُعد را میسنجند که عبارتند از :شکایتهای جسمانی ،وسواس-اجبار ،حساسیت بین فردی،
افسردگی ،اضطراب ،پرخاشگری ،ترس مرضی ،افکار پارانوئیدی ،و روانپریشی.
هر یک از سواالت پرسشنامه از طیف  5درجه ای میزان ناراحتی ،از نمره صفر(هیچ) تا چهار(خیلی شدید) ،تشکیل شده است .کسب نمره باال در
این آزمون ،حاکی از نداشتن سالمت روانی و وجود اختالل در وضعیت روحی-روانی فرد است .از این پرسشنامه به تکرار در تحقیقات خارج و
داخل کشور استفاده شده است و در هر کدام از آنها ،پایایی آن مشخّص شده است که دامنه ضرایب آن در مطالعات خارج از کشور ،بین  %77و
 %90بوده و در مطالعات داخل کشور بین  %57و  %90گزارش شده است که میتواند رضایت بخش باشد[.]8
پرسشنامه جمعیت شناسی
پرسشنامه جمعیتشناسی ،به منظور کنترل متغیرهای سن ،جنس ،تحصیالت ،میزان کم شنوایی تهیه گردیده و توسط شنوایی شناس یا افراد
شرکتکننده در مطالعه تکمیل شده است.
برای تجزیه و تحلیل اطالعات از نسخه  16نرمافزار آماری  SPSSاستفاده نمودیم .برای بررسی توزیع هنجار دادهها از آزمون شاپیرو-ویلک
بهره جستیم .با توجّه به هنجار بودن دادهها ،برای بررسی تحلیلی نتایج این پژوهش ،از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده گردید .سطح
 0/05به عنوان معیار معناداری در نظر گرفته شد.
یافته ها
گروه افراد هنجار شرکت کننده در مطالعه ،به تعداد  40نفر با میانگین سنی  27/52±7/21سال و فراوانی جنسیت مونث  25نفر ( 62/5درصد)
بودند .گروه افراد کمشنوا نیز به تعداد  40نفر با میانگین سنی  27/85±7/52سال و فراوانی جنسیت مونث  23نفر ( 57/5درصد) بودند.
همچنین ،مشخّص شد که در گروه افراد کمشنوا ،کم شنوایی متوسط( 23نفر) نسبت به کمشنوایی شدید( 17نفر) از فراوانی بیشتری برخوردار
بوده و به ترتیب حـدود  57/5درصد و  42/5درصدِ نمونه را تشکیل دادهاند .در گروه افراد کمشنوا ،مقایسه دادههای آماری مربوط به  9بعد
پرسشنامه ،هیچ اختالف آماری معناداری را میان دو نوع کمشنوایی متوسط و شدید آشکار نساخت (مقدار  Pبرای شکایتهای جسمانی ،افکار
پارانوئیدی ،اضطراب ،وسواس-اجبار برابر با  0/80و برای حساسیت بین فردی ،افسردگی برابر با  0/86و برای پرخاشگری ،ترس مرضی ،و
روانپریشی برابر با  0/78بدست آمد.)P<0/05 .
در جدول  ،1دادههای آماری مربوط به  9بعد پاسخ داده شده در پرسشنامه ( SCL-90-Rشکایتهای جسمانی ،وسواس-اجبار ،حساسیت بین
فردی ،افسردگی ،اضطراب ،پرخاشگری ،ترس مرضی ،افکار پارانوئیدی ،و روانپریشی) برای هر دو گروه هنجار و کمشنوا آمده است .در این
جدول ،مقادیر میانگین و انحرافمعیار به همراه مقدار  Fو  Pبدستآمده در آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ارائه شده است.
جدول :1مقایسه مقادیر آماری مربوط به  9بعد پرسشنامه  SCL-90-Rبین دو گروه هنجار و کمشنوا ( )n =80
ابعاد پرسشنامه

کمشنوا

هنجار

آزمون F

مقدار P
0/001
0/003

انحرافمعیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

شکایتهای جسمانی

4/70

5/30

8/40

11/80

12/90

وسواس-اجبار

5/30

5/57

5/40

9/72

9/14

حساسیت بینفردی

5/13

4/72

6/13

10/15

11/46

0/001

افسردگی

6/90

7/52

10/35

14/02

7/83

0/006

اضطراب

4/25

4/20

6/80

8/70

9/03

0/004

پرخاشگری

6/80

2/57

4/01

5/50

4/01

0/040

ترس مرضی

2/42

1/77

4/50

5/20

9/19

0/003

افکار پارانوئیدی

4/61

4/75

4/13

7/52

6/24

0/010

روانپریشی

4/60

3/90

6/10

8/87

12/53

0/001

 نشاندهنده مقادیر  Pبدست آمده از آزمون آماری است.
یافتهها با دو انحراف استاندارد بدست آمدهاند.
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توکلی و همکاران.................

بحث
همان گونه که در ابتدای این مقاله مطرح گردید ،هدف اصلی از انجام این پژوهش ،بررسی و مقایسه وضعیت روانی افراد کمشنوا با افراد هنجار
بود .برای انجام این پژوهش ،از پرسشنامه هنجار شدهای به نام  SCL-90-Rبه همراه پرسشنامه جمعیتشناسی استفاده شد.
واکنشهای روانشناختی برخی از افراد سختشنوا ممکن است مطابق با تجربیاتی باشد که افراد دچار تنشهای روحی-روانی تجربه مینمایند.
کمشنوایان به دلیل نشنیدن و یا اختالل در شنیدن اصوات و عدم درك دقیق کلمات و جمالت ،در یک حالت دوگانگی قرار میگیرند که این
امر سبب بروز اضطراب و وسواس و به دنبال آن ناراحتیهای روحی میگردد[.]9 ,2 ,1
داده های آماری پژوهش حاضر نشان میدهند که با اطمینان  ،%95بین میانگین نمرات اختالالت روانی (روانپریشی ،ترس مرضی(فوبیا)،
پرخاشگری ،حساسیت در روابط متقابل یا بینفردی ،شکایتهای جسمانی ،افکار پارانوئیدی ،اضطراب ،افسردگی ،وسواس) افراد کم شنوا با افراد
هنجار تفاوت معناداری دارد .این تفاوت به نفع میانگین نمرات افراد هنجار در پایین بودن میزان اختالالت است .با توجّه به مقادیر بدست آمده
در این مطالعه ،وجود اختالف آماری معنیدار برای  9بُعد پرسشنامه  SCL-90-Rمیان دو گروه هنجار و کمشنوا کامال مشهود است .این
نتیجه تا حدودی همراستا با نتایج بدست آمده از مطالعه میرزایی و همکاران است ،با این ویژگی که در مطالعه حاضر به تمامی ابعاد پرسشنامه
( 9بعد) پرداخته شده ولی در مطالعه میرزایی و همکاران تنها  4بعد اضطراب ،افسردگی ،اختالل در کنش اجتماعی ،و شکایات جسمانی مورد
بررسی و مقایسه قرار گرفته است[ .]2در پژوهش انجام گرفته توسط  Kristianدر سال  2004روی کمشنوایان واقع در محدوده سنی  20تا
 101سال ،به تاثیرات متوسط کم شنوایی بر سالمت روان افراد مبتال اشاره گردید .در این تحقیق ،کاهش قابل مالحظه وضعیت سالمت روان در
گروه سنی جوان و میانسال در مقایسه با سالمندان مطرح گردید[ .]10همچنین ،در مطالعه انجام گرفته توسط  Kvamو  Loebدر سال 2007
روی بزرگساالن مبتال به کمشنوایی ،وجود اختالل در سالمت روانی در کمشنوایان در مقایسه با افراد هنجار آشکار گردید[ .]11در این مطالعه،
مقایسه نتایج بدست آمده از ابعاد مورد بررسی در پرسشنامه میان دو گروه کمشنوای متوسط و شدید از نبود اختالف آماری معنادار حکایت دارد.
توجیه این نتیجه را شاید بتوان به نزدیک بودن آستانههای شنوایی افراد مورد بررسی و یا محدود بودن تعداد افراد کمشنوا نسبت داد .نتایج
بدست آمده از جدیدترین پژوهشهای انجام گرفته در گروه افراد ناشنوا و سختشنوا ،نشاندهنده وجود اختالالت در سالمت روانی و جنبههای
ارتباطی هستند[ .]20-12برای نمونه Brown ،و  Cornesدر سال  2015به بررسی سالمت روانی بزرگساالن ناشنوا و سختشنوا پرداختند.
نتایج بدست آمده از این مطالعه نشاندهنده سطوح باالیی از وجود مشکالت مربوط به سالمت روان افراد مذکور در مقایسه با همتایان شنوا
بود[ .]12در یکی از مطالعات مروری Fellinger ،و همکاران به بررسی وضعیت سالمت روان افراد ناشنوا پرداختند .به عقیده این محققین،
حدود یکچهارم افراد ناشنوا از ناتوانیها و مشکالت پیچیده مرتبط با سالمت روان رنج میبرند .از این رو ،تالش در جهت درمان ناشنوایی و
کم شنوایی سبب بهبود وضعیت ارتباطی آنان شده و بدنبال آن ،ارتقای سالمت روان این گروه از بیماران را فراهم میسازد[ .]15در مطالعه حاضر
نیز پژوهشگران به وجود اختالالت بارزی در تمامی جنبههای سالمت روانی مورد بررسی در گروه افراد کمشنوا پی بردند .با توجّه به نتایج
بدست آمده در این پژوهش و پژوهشهای پیشین ،میتوان اظهار داشت که بررسی و ارزیابی وضعیت سالمت روانی افراد کمشنوا در کنار سایر
ارزیابی های مربوط به این گروه از بیماران ،از اهّمیّت بسیار زیادی برخوردار است و شناسایی دقیق نیمرخ روانی این گروه از افراد ،سبب مدیریت
هر چه بهتر رویکردهای درمانی و توانبخشی آنان میگردد و در نهایت بار مالی و روانی کمتری را بر جامعه اعمال مینماید .در این مطالعه،
همانطوری که پیش از این یاد شد ،محققین به وجود اختالف آماری معنـاداری میان دو گروه کمشنوای متوسط و شدید پی نبردند .پیشنهــاد
می شود که در مطالعاتی دیگر ،تاثیر درجات مختلف کمشنوایی بر سالمت روان در جمعیتهای بزرگتر انجام شود تا وضعیت سالمت روانی افراد
کمشنوا مورد بررسی جامعتری قرار گیرد.
نتیجه گیری
مطالعه حاضر نشاندهنده وجود مشکالت در سالمت روانی بزرگساالن مبتال به کمشنوایی متوسط تا شدید است .نتایج بدست آمده از این
تحقیق نشان از احتمال باال بودن میزان اختالالت روانی در افراد کم شنوا نسبت به افراد هنجار دارد .وجود این نتایج ،اهّمیّت بررسی وضعیت
روحی و روانی افراد مبتال به کمشنوایی را در کنار سایر ارزیابیهای مربوط به دستگاه شنوایی آشکار میسازد .با توجّه به اهمیت بررسی سالمت
روانی افراد مبتال به کمشنوایی و تاثیرات آن بر وضعیت ارتباطی-اجتماعی آنان ،پیشنهاد میشود تا با همکاری سازمانهای دخیل در امور
کمشنوایان و ناشنوایان همچون سازمان بهزیستی و مراکز آموزشی ،ارزیابی وضعیت روحی-روانی آنان در گروههای سنی مختلف انجام گیرد تا
نیمرخ روانی کاملتری حاصل شود.
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