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Abstract
Background and Aim: During the recent years, a great progress has been made in
identifying hearing loss in adolescents and prompt intervention. The effectiveness of
rehabilitation approaches can be verified in various aspects including reducing the disability,
acceptance, usefulness and satisfaction. The aim of the present study was to investigate the
beneficial relationship between hearing aids and the quality of life in impaired adolescents.
Materials and Methods: In the present descriptive-analytical study, adolescents aged 12 to
18 with severe sensor-neural hearing loss, who had used smart digital hearing aid a minimum
of one year, were targeted. Accordingly, a total of 61 patients were selected for the
investigation. To collect data, two questionnaires were used: The Abbreviated Profile of
Hearing Aid Benefit (APHAB) has 24 items and includes four subsets of optimal conditions,
reverberation, and background noise and sound persecutors, and Quality of Life
Questionnaire of hearing loss for adolescents with 38 questions divided into three parts:
physical, emotional, and socio-emotional. Data were analyzed in EXCEL and SPSS 16
software. One-sample t-test, paired t, Spearman correlation coefficient, independent t-tests,
one-way analysis of variance, and Kruskal-Wallis tests were used along with the
corresponding post hoc test.
Results: In the average score of all four sub-categories and the average rating of total scores
before and after using hearing aids, there was a significant difference (P=0/0005). In terms of
the quality of life, the emotional-excitement, physical, and social classifications had the
highest average, respectively. No significant relationship was then observed between the
effectiveness of hearing aids and quality of life in hearing-impaired adolescents in Tehran
(P=0/5).
Conclusion: The results indicated that what means as quality of life for adolescents is not
only influenced by the effectiveness of hearing aid. Also, the results showed that hearing aids
is effective in reducing disability caused by hearing impairment.
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چکیده
مقدمه و اهداف
طی ﺳالهای اخیر ،در شناﺳایی اﻓت شنوایی نوجوانان و انﺠام مداخﻼت بﻪ هنگام ،پیشرﻓتهای چشمگیری بﻪ وقوع پیوﺳتﻪ اﺳت .اثربخشی رویکردهای توانبخشی در
ابعاد متعددی از جملﻪ کاهش میزان معلولیت ،پذیرش ،ﺳودمندی و رضایت قابل بررﺳی میباشد .هدف از پژوهش حاضر بررﺳی رابطﻪ ﺳودمندی ﺳمعک با کیفیت
زندگی نوجوانان کمشنوا بود.
مواد و روشها
مطالعﻪ حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده اﺳت .جمعیت مورد مطالعﻪ در پژوهش حاضر نوجوانان  12تا  18ﺳال با کمشنوایی شدید حسی-عصبی بود کﻪ حداقل بﻪ
مدت یک ﺳال و حداقل یک گوش از ﺳمعک دیﺠیتال یا هوشمند اﺳتفاده کرده بودند .این پژوهش بر روی  61نفر انﺠام شد .برای گردآوری دادهها از دو پرﺳشنامﻪ
ﺳنﺠش ﺳودمندی ﺳمعک کﻪ  24گزینﻪای و شامل چهار زیرمﺠموعﻪ شرایط مطلوب ،بازآوایی ،نویز زمینﻪ و آزاردهندگی صدا میباشد و پرﺳشنامﻪ کیفیت زندگی
وابستﻪ بﻪ کمشنوایی برای نوجوانان بـا  38ﺳـوال در ﺳﻪ بعد جسـمانی ،عـاطفی-هیﺠانی و اجتمـاعی اﺳتفاده گردید .دادهها برای آنالیز آماری در نرماﻓزارهای
 EXCELL2010و  SPSS16وارد شد .ﺳپس از آزمونهای  Tتکنمونﻪای T،جفتی ،ضریب همبستگی اﺳپیرمن ،آزمونهای  Tمستقل ،تحلیل واریانس یک-
راهﻪ و کروﺳکال والیس بﻪ همراه آزمون تعقیبی مربوطﻪ اﺳتفاده شد.
یافتهها
در میانگین امتیاز هر چهار زیرمﺠموعﻪ و میانگین امتیاز نمره کل پرﺳشنامﻪ در حالت قبل و بعد از اﺳتفاده از ﺳمعک تفاوت بارزی وجود داشت ) .(P=0/0005در
بحث کیفیت زندگی بﻪ ترتیب بعد عاطفی-هیﺠانی ،جسمانی و اجتماعی باالترین میانگین را دارا بودند .بین ﺳودمندی ﺳمعک و کیفیت زندگی در نوجوانان کمشنوای
تهران رابطﻪ معنادار وجود نداشت (.)P=0/5
بحث و نتیجهگیری
نتایج حاکی از آن اﺳت آنچﻪ کﻪ بﻪ عنوان کیفیت زندگی برای نوجوانان مطرح اﺳت ﻓقط تحت تاثیر ﺳودمندی حاصل از ﺳمعک نمیباشد ،همچنین نتایج نشان میدهد
ﺳمعک در کاهش ناتوانی ناشی از کمشنوایی موثر اﺳت.
واژههای کلیدی
کمشنوایی؛ ﺳودمندی؛ کیفیت زندگی

نویسنده مسئول :دکتر حسین مبارکی ،تهران ،میرداماد ،میدان محسنی ،خیابان شاه نظری ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دانشکده
توانبخشی ،گروه مدیریت توانبخشی
آدرس الکترونیکیhmobaraki43@yahoo.com :

143

فصلنامه علمی – پژوهشی طب توانبخشی *

Research Article

Published Online: 2017. February.24

مقدمه و اهداف
در طی دهﻪهای اخیر ،کیفیت زندگی بﻪ عنوان بخشی از ﺳﻼمتی شناختﻪ شده و در ارزشیابی برنامﻪهای بهداشتی و درمانی مورد اﺳتفاده
قرار میگیرد [1].ﺳ ازمان جهانی بهداشت کیفیت زندگی را بﻪ صورت درک شخصی ﻓرد از جایگاه زندگیش با توجﻪ بﻪ ﻓرهنگ و نظام ارزشی
کﻪ در آن زندگی میکند در نظر میگیرد کﻪ متاثر از اهداف ،انتظارات و اﺳتانداردهای مورد نظر ﻓرد اﺳت [2].معموال نخستین گام در برنامﻪ
توانبخشی ﻓرد کم شنوا تﺠویز ﺳمعک اﺳت کﻪ هدف اصلی آن بهبود توانایی ارتباطی ﻓرد میباشد .در این حیطﻪ وظیفﻪ شنواییشناس
انتخاب و تﺠویز ﺳمعکی اﺳت کﻪ از حداکثر ﺳودمندی برخوردار باشد [3].تعیین ﺳودمندی ﺳمعک یکی از مهمترین وظایف شنواییشناس
در روند انتخاب و تنظیم ﺳمعک اﺳت .روشهای متعددی برای ارزیابی عملکرد ﺳمعک و ﺳودمندی حاصل از آن وجود دارد کﻪ معموال
][3
برای این منظور از روشهای عینی و ذهنی اﺳتفاده میشود.
طی ﺳالهای اخیر ،در زمینﻪ تشخیص اﻓت شنوایی کودکان و نوجوانان و انﺠام مداخﻼت بﻪ هنگام ،پیشرﻓتهای چشمگیری بﻪ وقوع
پیوﺳتﻪ اﺳت ،اما در کنار برقراری ﺳیستم شناﺳایی مشکل شنوایی و اراﺋﻪ مداخﻼت ،اراﺋﻪ روشی برای پایش و ارزیابی کوتاهمدت و درازمدت
نتایج خدمات اراﺋﻪ شده نیز ضروری میباشد ،چرا کﻪ تنها با اﺳتفاده از چنین روشی میتوان اثر این اقدامات را بر وضعیت کودکان و
نوجوانان و کیفیت زندگی آنها بﻪ درﺳتی مورد ارزیابی قرار داد و درجﻪ موﻓقیت برنامﻪهایی را کﻪ در این زمینﻪ بﻪ اجرا در آمدهاند را
][3
ﺳنﺠید.
نقص شنوایﻰ در ابعاد مختلف زندگﻰ ﻓردى اختﻼل ایﺠاد مﻰکند کﻪ از آن جملﻪ مﻰتوان بﻪ مشکﻼت تکاملﻰ ،یادگیرى ،برقرارى ارتباط و
][4
تعامل با دیگران ،زندگﻰ روزمره ،تحصیلی ،انتخاب شغل و کیفیت زندگی اشاره کرد.
 Silvermanو  )1947( Davisو همچنین  Watsonو  )1949( Tollandبﻪ اهمیت جمعآوری اطﻼعات از بیماران در ارزیابیهای
اولیﻪ و میزان ﺳودمندی تکنولوژی توانبخشی شنیداری تاکید داشتﻪاند .پرﺳشنامﻪ  APHABتوﺳط  Coxو همکارانش ( )1995در
آزمایشگاه تحقیقاتی ﺳمعک دانشگاه ممفیس ﺳاختﻪ شد .پیش از این پرﺳشنامﻪ ،دو پرﺳشنامﻪ عملکرد ﺳمعک ) (PHAPو پرﺳشنامﻪ
][5
ﺳودمندی ﺳمعک ) (PHABمطرح بودند.
پرﺳشنامﻪ  APHABتوﺳط  Coxو همکاران در اﻓراد جوان و مسن با شنوایی طبیعی و همچنین در ﺳمعکهای دارای مدارات خطی
هنﺠاریابی شده اﺳت Arlinger [5].و  )1998( Billermarkبا اﺳتفاده از پرﺳشنامﻪ  APHABﺳودمندی ﺳمعکهای دیﺠیتال را
با آنالوگ روی  33نفر مقایسﻪ کردند ،در این مطالعﻪ ذکر شد کﻪ کﻪ  23نفر از اﻓراد مورد بررﺳی ﺳمعکهای دیﺠیتال را بﻪ علت کیفیت
باالی صدا و وضوح آن ترجیح میدهند Kluser .و  )2000( Moisterمطالعﻪ مشابﻪ دیگری انﺠام دادند کﻪ حاکی از عملکردبهتر
ﺳمعکهای دیﺠیتالی بود )2003( Menegotto [6].در پی مطالعات گسترده خود اظهار داشت کﻪ هیچگونﻪ همبستگی بین میزان کم-
شنوایی اندازهگیری شده و میزان ناتوانی شنیداری ابراز شده توﺳط اﻓراد کﻪ با ابزارهای چون پرﺳشنامﻪ خودارزیاب ﺳنﺠیده میشود ،وجود
ندارد Wood [7].و  )2004( Lutmanپژوهش خود را بر روی  100بیمار با کاهش شنوایی مﻼیم تا متوﺳط کﻪ برای اولین بار ﺳمعک
برای آنها تﺠویز شد ،انﺠام دادند و بعد از  5هفتﻪ ﺳودمندی در این بیماران با کمک پرﺳشنامﻪ  APHABبررﺳی شد کﻪ تفاوت
][6
معناداری بین ﺳمعک دیﺠیتال و آنالوگ را نشان نداد.
رحمتی و اکبریان ( )1378پرﺳشنامﻪ  APHABرا بﻪ زبان ﻓارﺳی ترجمﻪ و برای اﻓراد جوان  25-18ﺳالﻪ هنﺠاریابی کردند ،این پرﺳش
نامﻪ در طی دو پایاننامﻪ مستقل در مقطع کارشناﺳی در ﺳال  1378در بین دانشﺠویان  25-18ﺳال دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه
علوم پزشکی ایران و در ﺳال  1379در بزرگساالن گروه ﺳنی  70-40ﺳال مرکز ﺳالمندان کهریزک هنﺠاریابی شد [4].کارآیی پرﺳشنامﻪ
 APHABتوﺳط تسبیحی و کوشمقانی ( )1380مورد بررﺳی قرار گرﻓت ،همچنین در ﺳال  1387پرﺳشنامﻪ  APHABترجمﻪ و بعد
][6
از اﺳتانداردﺳازی ،ﺳودمندی آن بر روی اﻓراد  80-15ﺳالﻪ مورد بررﺳی قرار گرﻓت.
کهنسال ( )1383بﻪ مقایسﻪ عملکرد ﺳمعکهای آنالوگ و دیﺠیتال در کاهش ناتوانی ناشی از نقص شنوایی در اﻓراد مبتﻼ بﻪ کمشنوایی
حسی-عصبی متوﺳط تا شدید پرداخت .این بررﺳی نشان داد ﺳمعکهای دیﺠیتال در مقایسﻪ با ﺳمعکهای آنالوگ ﺳودمندی باالتری در
حیطﻪ بازآوایی و نویز زمینﻪ برای اﻓراد مبتﻼ بﻪ آﺳیب شنوایی حسی-عصبی دارند ،از ﺳوی دیگر عدم ﺳودمندی در حیطﻪ ﺳهولت ارتباط و
][8
آزاردهندگی صدا میتواند ناشی از تاثیر انتظارات ،عوامل روانشناختی ،شخصیتی و زندگی اﻓراد باشد.
ودودﻓام ( )1384ﺳودمندی ﺳمعکهای قابل برنامﻪریزی و دیﺠیتالی را با اﺳتفاده از پرﺳشنامﻪ خودارزیاب  APHABمورد بررﺳی قرار
][3
داد .در بررﺳی صورتگرﻓتﻪ امتیازات پرﺳشنامﻪ  APHABتفاوت بارزی را بین دو نوع ﺳیستم نشان نداد.
مدنی ( )1387بﻪ ترجمﻪ اﺳتانداردﺳازی پرﺳشنامﻪ  APHABو بررﺳی میزان ﺳودمندی قبل و بعد از اﺳتفاده از تکنولوژیهای تقویتی
شنیداری در اﻓراد مبتﻼ بﻪ کاهش شنوایی مﻼیم تا شدید در محدوده ﺳنی  80-15ﺳال پرداخت .نتیﺠﻪ کار ،دﺳتیابی بﻪ نسخﻪ ﻓارﺳی
پرﺳشنامﻪ  APHABبا ترجمﻪ اﺳتاندارد و پایایی مطلوب ( )ICC=0/9بود کﻪ بین میانگین امتیاز پرﺳشنامﻪ در بیماران مبتﻼ بﻪ
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][6
(.)P<0/001

کاهش شنوایی قبل و بعد از اﺳتفاده از ﺳمعک تفاوت معنادار وجود داشت
پرﺳشنامﻪهای متعددی بﻪ منظور بررﺳی کیفیت زندگی طراحی شده اﺳت ،ولی پرﺳشنامﻪهای کیفیت زندگی ﺳازمان جهانی بهداشت بﻪ
علت خصوصیات منحصر بﻪ ﻓرد خود مورد توجﻪ بیشتری هستند .پرﺳشنامﻪ  WHOQL-BREFدر ایران برای اولین بار توﺳط نﺠات
][9
( )1384اﺳتانداردﺳازی شد و نشان داده شد کﻪ نسخﻪ ﻓارﺳی آن در شرایط کشوری دارای روایی و پایایی میباشد.
][10
یوﺳفی ( )1387پرﺳشنامﻪای برای اﻓراد با ﺳن باالی 30ﺳال با حﺠم نمونﻪ  5892نفر برای جامعﻪ ﻓارﺳیزبان ایرانی هنﺠاریابی کرد.
 )2008( Amy Streufertدر کشور آمریکا در مطالعﻪای برای ﺳنﺠش میزان تاثیر کاهش شنوایی بر کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان
اقدام بﻪ ﺳــاخت پرﺳشنـــامــﻪای با عنـوان پرﺳشنامﻪ بررﺳی کیفیت زندگی کـودکــان و نوجوانان  7تا  17ﺳالﻪ دچار کاهش شنوایی
نمود و در ﺳـــال  2010موﻓق بﻪ ﺳاخت این پرﺳشنامﻪ شــد .اﺳتروف نسخﻪ اولیﻪ پرﺳشنامﻪ را پس از بازبینی چند نفر از شنوایی-
][12-11
شناﺳان و اﺳاتید صاحب نظر اصﻼح و نسخﻪ نهایی آماده گردید.
تنها ابزاری کﻪ برای ﺳنﺠش اثرات کاهش شنوایی بر کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان طبق جستﺠوی اینترنتی بﻪ دﺳت آمد ،پرﺳشنامﻪ
کیفیت زندگی وابستﻪ بﻪ شنوایی کودکان و نوجوانان کمشنوا بود کﻪ توﺳط ﺳعادتی بروجنی ( )1390ترجمﻪ و بومیﺳازی شد .پرﺳشنامﻪ
کیفیت زندگی وابستﻪ بﻪ کمشنوایی نوجوانان ابزاری روا و پایا اﺳت و میتواند در ﺳنﺠش اثرات کمشنوایی بر کیفیت زندگی نوجوانان ایرانی
][13
و ارزیابی پیامدهای اراﺋﻪ خدمات توانبخشی اﺳتفاده گردد.
در پژوهشهای پیشین ﺳودمندی انواع ﺳمعک و همچنین کیفیت زندگی در گروههای مختلف اﻓراد کمشنوا مورد بررﺳی قرار گرﻓتﻪ اﺳت،
ولی رابطﻪ این دو عامل مورد بررﺳی قرار نگرﻓتﻪ اﺳت .در پژوهش حاضر هدف بر آن اﺳت کﻪ رابطﻪ دو موضوع بیان شده بﻪ عنوان دو
عامل مرتبط بررﺳی گردد و هدف از انتخاب گروه نوجوانان اهمیت این گروه ﺳنی میباشد ،زیرا دوره نوجوانی یکی از مراحل مهم رشد و
تکامل ﻓرد محسوب میشود ،چرا کﻪ مرز بین کودکی و بزرگسالی اﺳت و معرف مرحلﻪ تغییری عمیق اﺳت کﻪ کودک را از بزرگسال متمایز
میﺳازد .در مطالعات پیشین کﻪ بر روی ﺳودمندی ﺳمعک انﺠام شده بود ،گروه ﺳنی نوجوان بﻪ طور تخصصی بررﺳی نشده اﺳت .مطالعﻪ
حاضر با هدف تعیین رابطﻪ ﺳودمندی ﺳمعک با کیفیت زندگی در نوجوانان مبتﻼ بﻪ کمشنوایی شدید انﺠام گرﻓت.
مواد و روش ها
در مطالعﻪ توصیفی -تحلیلی حاضر تعداد  61نوجوان  12تا  18ﺳال کمشنوایی شهر تهران ( 31دختر و  30پسر) با کمشنوایی شدید حسی-
عصبی کﻪ حداقل بﻪ مدت یک ﺳال در حداقل یک گوش از ﺳمعک دیﺠیتال یا هوشمند اﺳتفاده کردهاند و اﺳتفاده روزانﻪ آنها حداقل 5
ﺳاعت بوده اﺳت ،شرکت کردهاند.
در مرحلﻪ اول مﺠوز از ﺳازمان آموزش و پرورش گرﻓتﻪ شد .در مرحلﻪ بعدی با حضور در مدارس اﺳتثنایی مقطع راهنمایی و دبیرﺳتان
دخترانﻪ و پسرانﻪ کﻪ بﻪ صورت قرعﻪکشی انتخاب شده بودند و با توجﻪ بﻪ دﺳترﺳی بﻪ لیست اﺳامی ،دانشآموزان با اﻓت شنوایی شدید
انتخاب شدند ،ﺳپس بر اﺳاس ادیوگرام ﻓرد کﻪ طبق اظهارات خودش حداکثر مربوط بﻪ  6ماه گذشتﻪ و مطابق با معیار ورود بود ،وارد
پژوهش شد کﻪ مﺠموعا  61دانشآموز از مدارس اﺳتثنایی کﻪ  31نفر دختر و  30نفر پسر بودند ،انتخاب گردیدند .روند تحقیق و نقش هر
ﻓرد بﻪ طور کامل و شفاف توضیح داده شد و ﻓقط در صورت داشتن رضایت جهت شرکت در پژوهش با آنها مصاحبﻪ شد و بﻪ اﻓراد اطمینان
داده شد کﻪ اطﻼعات شخصی در هیج جای دیگر اﺳتفاده نخواهد شد و همچنین در مورد ادامﻪ یا ترک پژوهش اختیار داده شد و هیچگونﻪ
محدودیت یا اجباری برای شرکت در پژوهش وجود نداشت.
در نهایت مشخصات جمعیتشناختی گروه نمونﻪ بﻪ صورت زیر میباشد:
 30نفر (معادل  49/2درصد) از اﻓراد این تحقیق پسر و  31نفر (معادل  50/8درصد) دختر بودند 19 .نفر (معادل  31/1درصد) از اﻓراد این
تحقیق از یک گوش و  42نفر (معادل  68/9درصد) از هر دو گوش کمشنوا بودند.
 18نفر (معادل  29/5درصد) از اﻓراد تحقیق حاضر در خانواده خود ﺳابقﻪ کمشنوایی داشتند و  43نفر (معادل  70/5درصد) در خانواده خود
ﺳابقﻪ کمشنوایی نداشتند .مدت زمان اﺳتفاده از ﺳمعک در  6نفر (معادل  9/8درصد) از اﻓراد این تحقیق کمتر از  5ﺳال ،در  13نفر (معادل
 21/3درصد)  6تا  10ﺳال و در  42نفر (معادل  68/9درصد)  11ﺳال بﻪ باال بود 15 .نفر (معادل  24/6درصد) از اﻓراد این تحقیق ﻓقط از
طریق شنیدن 13 ،نفر (معادل  21/3درصد) ﻓقط از طریق زبان اشاره 8 ،نفر (معادل  13/1درصد) ﻓقط از طریق لبخوانی و  25نفر (معادل
 41درصد) نیز بﻪ تمامی روشهای گفتﻪ شده با دیگران ارتباط برقرار میکردند.
بﻪ منظور گردآوری دادههای پژوهش از ابزارهای زیر بهره گرﻓتﻪ شد:
 .1نسخﻪ ﻓارﺳی پرﺳشنامﻪ کیفیت زندگی وابستﻪ بﻪ شنوایی نوجوانان :نسخﻪ ﻓارﺳی این پرﺳشنامﻪ شامل  38ﺳوال اﺳت ﺳواالت در
 3محور جسمی  8ﺳوال ،عاطفی-هیﺠانی  17ﺳوال ،اجتماعی  13ﺳوال نمرهگذاری میشود ،برای محاﺳبﻪ نمره هر محور ،میانگین
نمره ﺳواالت موجود در محور از طریق مﺠموع نمره ﺳواالت بخش بر تعداد ﺳواالت تعیین میشود و برای تعیین نمره کلی کیفیت
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زندگی ،میانگین نمره تمامی ﺳواالت محاﺳبﻪ میگردد .این پرﺳشنامﻪ در مطالعات روانسنﺠی کﻪ شامل روایی ظاهری ،روایی
محتوایی و روایی-صوری (اندکس روایی محتوایی  )0/79همچنین همبستگی درونی ( )0/89و پایایی آزمون-بازآزمون ( )0/85در
پایاننامﻪ کارشناﺳی ﺳعادتی بروجنی تایید شده بود .این پرﺳشنامﻪ برای ارزیابی کیفیت زندگی نوجوانان کمشنوای ﻓارﺳیزبان و
][13
بررﺳی اثربخشی برنامﻪهای مداخلﻪای توانبخشی در ﺳراﺳر کشور قابل اﺳتفاده میباشد.
 .2پرﺳشنامﻪ ﺳنﺠش ﺳودمندی ﺳمعک :پرﺳشنامﻪ  APHABبرای اندازهگیری تغییرات در ﺳودمندی درکشده از تﺠویز وﺳایل و
تکنولوژیهای کمک شنیداری طراحی شده اﺳت .این مﺠموعﻪ شامل چهار بخش میباشد .شرایط مطلوب ،بازآوایی ،نویز زمینﻪ و
آزاردهندگی صدا اﺳت .هر زیرمﺠموعﻪ از  6ﺳوال تشکیل شده اﺳت کﻪ این ﺳواالت بﻪ صورت تصادﻓی در پرﺳشنامﻪ آمده اﺳت.
پاﺳخها  7گزینﻪ ای هستند و در دو نوع مبتنی بر کامپیوتر و مبتنی بر کاغذ و قلم در دﺳترس میباشد .پرﺳشنامﻪ قبل و بعد از
اﺳتفاده از ﺳمعک تکمیل میگردد .امتیاز ناتوانی بیمار قبل و بعد از اﺳتفاده از ﺳمعک محاﺳبﻪ میشود .این پرﺳشنامﻪ در مطالعﻪ
دﺳتیابی بﻪ نسخﻪ ﻓارﺳی با ترجمﻪ اﺳتاندارد دارای پایایی مطلوب ( )ICC=0/9و در بررﺳی ﺳودمندی بین میانگین امتیاز پرﺳشنامﻪ
][6
در بیماران مبتﻼ بﻪ کاهش شنوایی قبل و بعد از اﺳتفاده از ﺳمعک تفاوت معناداری وجود داشتﻪ اﺳت (.)P<0/001
در تﺠزیﻪ و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و تحلیلی و از نرماﻓزارهای  EXCELL2010و  SPSS16اﺳتفاده شد .در آمار توصیفی با
اﺳتفاده از جداول ﻓراوانی و نمودارهای ﺳتونی ،توصیفی از ویژگیهای جمعیتشناختی (جنسیت ،وضعیت کمشنوایی ،روشهای برقراری
ارتباط ،ﺳابقﻪی کم شنوایی و مدت زمان اﺳتفاده از ﺳمعک) و نیز توصیفی از متغیرهای تحقیق اراﺋﻪ شد .همچنین برای بررﺳی ﺳواالت و
ﻓرضیﻪهای اصلی پژوهش ابتدا نرمال بودن متغیرها با اﺳتفاده از آزمون کولموگروف-اﺳمیرنوف ،مورد بررﺳی قرار گرﻓت ،ﺳپس از آزمون
 Tجفتی برای مقایسﻪ امتیاز زیرمﺠموعﻪهای پرﺳشنامﻪ ﺳودمندی در دو زمان قبل و بعد از اﺳتفاده از ﺳمعک اﺳتفاده شد ،ضریب
همبستگی اﺳپیرمن در همبستگی بین ﺳودمندی ﺳمعک و کیفیت زندگی مورد اﺳتفاده قرار گرﻓت.
یافته ها
جدول  :1آمارههای توصیفی زیرمجموعههای پرسشنامه سنجش سودمندی سمعک ()n=61
مولفه

تعداد افراد

میانگین

انحراف معیار

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

کجی

کشیدگی

نوع وضعیت

ﺳهولت برقراری ارتباط ()EC

61

0/50

0/27

0/07

0/95

0/05

-1/20

نویز زمینﻪ ()BN

61

0/75

0/21

0/23

0/99

-0/79

-0/23

بازآوایی ()RV

61

0/81

0/21

0/07

0/99

-1/61

2/68

آزاردهندگی صدا ()AV

61

0/12

0/19

0/01

0/87

2/12

4/29

ﺳهولت برقراری ارتباط ()EC

61

0/20

0/21

0/01

0/83

1/64

2/44

نویز زمینﻪ ()BN

61

0/47

0/25

0/01

0/91

0/05

-1/01

بازآوایی ()RV

61

0/51

0/26

0/01

0/93

-0/25

-1/01

آزاردهندگی صدا ()AV

61

0/34

0/30

0/01

0/91

0/46

-1/01

ﺳهولت برقراری ارتباط ()EC

61

0/30

0/20

0/04

0/76

0/41

-1/00

سودمندی

نویز زمینﻪ ()BN

61

0/28

0/17

0/06

0/88

0/96

1/41

زیرمجموعهها

بازآوایی ()RV

61

0/29

0/19

0/06

0/78

0/72

-0/37

آزاردهندگی صدا ()AV

61

-0/22

0/22

-0/69

0

-0/63

-0/91

بدون سمعک

با سمعک

متغیر ﺳودمندی ﺳمعک در پژوهش حاضر دارای چهار مولفﻪ ﺳهولت برقراری ارتباط ،1نویز زمینﻪ ،2بازآوایی 3و آزاردهندگی صدا 4بود .برای
اندازه گیری متغیر ﺳودمندی ﺳمعک باید اﻓراد بﻪ دو ﺳری ﺳواالت یکسان در دو حالت بدون ﺳمعک و با ﺳمعک پاﺳخ میدادند ،در این
1

)Ease of Communication (EC
)Background Noise (BN
3
)Reverberation (RV
4
)Aversivness of Sound (AV
2
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بخش از تحقیق ،شاخصهای توصیفی این متغیر بﻪ همراه مولفﻪهای آن در هر دو حالت نشان داده شده اﺳت ،بنابراین میتوان گفت در
حالت بدون ﺳمعک بیشترین میانگین بﻪ مولفﻪی بازآوایی ( )M=0/81 ،SD=0/21و کمترین میانگین بﻪ مولفﻪی آزاردهندگی صدا
( )M=0/12 ،SD=0/19و در حالت با ﺳمعک بیشترین میانگین بﻪ مولفﻪی بازآوایی ()M=0/51 ،SD=0/26و کمترین میانگین بﻪ
مولفﻪی ﺳهولت برقراری ارتباط ( )M=0/20 ،SD=0/21اختصاص داشت .در نهایت ﺳودمندی نهایی زیرمﺠموعﻪهای ﺳهولت ارتباط،
نویز زمینﻪ ،بازآوایی و آزاردهندگی صدا بﻪ ترتیب  0/29 ،0/28 ،0/30و  -0/22میباشد کﻪ ﺳهولت برقراری ارتباط بیشترین ﺳودمندی و
آزاردهندگی کمترین ﺳودمندی را دارد ،همانطور کﻪ مﻼحظﻪ میشود ﺳودمندی در زیرمﺠموعﻪ آزاردهندگی بﻪ صورت منفی بیان شده کﻪ
نشاندهنده آن اﺳت کﻪ در هنگام اﺳتفاده از ﺳمعک آزاردهندگی اصوات محیطی برای ﻓرد اﻓزایش مییابد.

نمودار  :1نمودار ستونی میانگین زیرمجموعههای پرسشنامه سنجش سودمندی سمعک در دو حالت بدون سمعک و با سمعک

محاﺳبﻪ میانگین امتیازﺳودمندی در زیرمﺠموعﻪها و همچنین امتیاز نمره کل پرﺳشنامﻪ مشخص گردید کﻪ بین میانگین امتیاز هر چهار
زیرمﺠموعﻪ در حالت قبل و بعد از اﺳتفاده از ﺳمعک با آزمون  Tجفتی تفاوت بارزی وجود دارد ( ،)P<0/01بﻪ عبارت دیگر متعاقب
اﺳتفاده از ﺳمعک ،درصد مشکﻼت و میزان ناتوانی اﻓراد کاهش یاﻓتﻪ اﺳت.

نمودار  :2نمودار ستونی میانگین امتیاز زیرمجموعههای پرسشنامه سودمندی سمعک در دوحالت بدون سمعک و با سمعک

میانگین نمره کل متغیر ﺳودمندی ﺳمعک در حالت بدون ﺳمعک و با ﺳمعک بﻪ ترتیب  0/69و  0/40و انحراف معیار آنها نیز بﻪ ترتیب
 0/19و  0/20بود.
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نمودار  :3هیستوگرام امتیاز نهایی متغیر سودمندی سمعک

میانگین و انحراف معیار متغیر نهایی ﺳودمندی ﺳمعک نیز  0/29و  0/14بود.
جدول  :2آمارههای توصیفی کیفیت زندگی ()n=61
انحراف

کمترین

بیشترین

معیار

مقدار

مقدار

12/50

93/75

-0/31

100

-0/08

-0/99

-0/21

-0/29

-0/12

-0/72

متغیر

تعداد افراد

میانگین

بعد جسمی

61

60/66

20/13

بعد عاطفی-هیجانی

61

77/10

12/98

50

بعد اجتماعی

61

60/28

17/14

19/23

96/15

نمره کل کیفیت زندگی

61

67/88

13/03

39/47

93/42

کجی

کشیدگی
-0/78

متغیر دیگرِ مورد بررﺳی در تحقیق حاضر کیفیت زندگی بود کﻪ دارای ﺳﻪ بعد جسمی ،عاطفی-هیﺠانی و اجتماعی بود کﻪ بعد عاطفی-
هیﺠانی بیشترین و بعد اجتماعی کمترین میانگین را دارا بودند.

نمودار  :4هیستوگرامِ متغیر کیفیت زندگی
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همچنین میانگین و انحراف معیار متغیر کیفیت زندگی نیز بﻪ ترتیب  67/88و  013/03بود.
جدول  :3همبستگی بین سودمندی سمعک و کیفیت زندگی ()n=61
متغیرها
سودمندی سمعک
کیفیت زندگی

ضریب همبستگی

سطح

اسپیرمن

معناداری

0/08

0/5

تعداد
61

با توجﻪ بﻪ ﺳطح معناداری این آزمون با بیش از  95درصد اطمینان ،میتوان گفت بین ﺳودمندی ﺳمعک و کیفیت زندگی رابطﻪی معناداری
وجود نداشت (.)rs=0/08، n=61، p>0/05

نمودار  :5پراکنش بین سودمندی سمعک و کیفیت زندگی

بحث
مطالعﻪ انﺠامشده نشان داد کﻪ میانگین چهار زیرمﺠموعﻪ ﺳهولت ارتباط ،نویز زمینﻪ ،بازآوایی و آزاردهندگی صدا در حالت بدون ﺳمعک بﻪ
ترتیب  0/81 ،0/75 ،0/50و  0/12و میانگین این چهار مولفﻪ در حالت با ﺳمعک بﻪ ترتیب  0/51 ،0/47 ،0/20و  0/34میباشد.
بنابراین میتوان گفت در حالت بدون ﺳمعک بیشترین میانگین بﻪ زیرمﺠموعﻪی بازآوایی ( )M=0/81اختصاص دارد ،در حقیقت بازآوایی
عبارت اﺳت از پژواک صدا در محیطهای بستﻪ مانند کﻼسهای درس و از آنﺠا کﻪ گروه مورد بررﺳی مطالعﻪ حاضر در این مطالعﻪ دانش-
آموزان هستند بیشترین مشکل را در محیط کﻼس احساس میکنند .این نتایج با مطالعات انﺠامشده توﺳط ودودﻓام و مدنی کﻪ در هر دو
][6 ،3
مطالعﻪ گروه ﺳنی وﺳیعتری را بررﺳی کردهاند و ﺳهولت برقراری ارتباط را با بیشترین میانگین مطرح کردهاند ،مطابقت ندارد.
کمترین میانگین در حالت بدون ﺳمعک بﻪ زیرمﺠموعﻪی آزاردهندگی صدا ( )M=0/12اختصاص دارد کﻪ با مطالعات انﺠامشده توﺳط
ودودﻓام و مدنی کﻪ در هر دو مطالعﻪ آزاردهندگی را با کمترین میانگین مطرح کردهاند ،مطابقت دارد .در حقیقت اﻓراد بدون ﺳمعک،
][6 ،3
بسیاری از اصوات ناخوشایند محیطی را نمیشنوند؛ در نتیﺠﻪ برای آنها مشکلی را بﻪ وجود نمیآورد.
در حالت با ﺳمعک بیشترین میانگین بﻪ زیرمﺠموعﻪی بازآوایی ( )M=0/51اختصاص دارد کﻪ در این مورد نیز مانند بررﺳی ﻓوق بﻪ دلیل
بررﺳی گروه ﺳنی نوجوان پژواک صدا در محیطهای بستﻪ مانند کﻼسهای درس بیشترین مشکل را بﻪ خود اختصاص داده اﺳت کﻪ با
][6
مطالعﻪ انﺠامشده توﺳط مدنی کﻪ در آن نیز بازآوایی را با بیشترین میانگین مطرح کرده اﺳت ،مطابقت دارد.
کمترین میانگین در حالت با ﺳمعک بﻪ زیرمﺠموعﻪی ﺳهولت برقراری ارتباط ( )M=0/20اختصاص داشت کﻪ این یاﻓتﻪها با مطالعات
انﺠامشده توﺳط ودودﻓام و مدنی کﻪ در هر دو مطالعﻪ گروه ﺳنی وﺳیعتری را بررﺳی کردهاند و آزاردهندگی را با کمترین میانگین مطرح
][6 ،3
کردهاند ،مطابقت ندارد.
در مطالعﻪ انﺠامشده توﺳط ودودﻓام ( )1383نشان داده شد با توجﻪ بﻪ میانگین بﻪدﺳت آمده در هر زیرمﺠموعﻪ قبل و بعد از اﺳتفاده از
ﺳمعک با اﺳتفاده از آزمون  Tجفتی تفاوت معناداری در هر چهار زیرمﺠموعﻪ وجود داشت کﻪ با نتایج مطالعﻪ حاضر مطابقت دارد و نشان-
][3
دهنده ﺳودمندی ﺳمعک در هر چهار زیرمﺠموعﻪ میباشد.
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.)P= 0/005 ،t)60(=15/70 )P<0/01( میانگین امتیاز نمره کل پرﺳشنامﻪ در دو وضعیت قبل و پس از اﺳتفاده از ﺳمعک متفاوت اﺳت
 بﻪ،مقایسﻪی میانگینها نشان داد کﻪ میانگین امتیاز نمره کل پرﺳشنامﻪ در حالت با اﺳتفاده از ﺳمعک بیشتر از حالت بدون ﺳمعک اﺳت
 نتایج این پژوهش با مطالعﻪ،عبارت دیگر ﺳمعک در کاهش ناتوانی ناشی از کمشنوایی موثر اﺳت و از ﺳودمندی الزم برخوردار اﺳت
[5]
. همخوانی دارد، ﻓرد اﺳتفادهکننده از ﺳمعک انﺠام شد20  بر روی1995  کﻪ در ﺳالCox  وAlexander
 نشان داده شد کﻪ میان امتیاز پرﺳشنامﻪ در دو مرحلﻪ قبل و بعد از تﺠویز، انﺠام گرﻓت1387 در مطالعﻪ انﺠامشده توﺳط مدنی کﻪ در ﺳال
 این مطالعﻪ نیز تاییدکننده ﺳودمندی ﺳمعک میباشد کﻪ با مطالعﻪ.)P<0/005( تقویتکننده شنیداری تفاوت معناداری وجود داشتﻪ اﺳت
[6]
.حاضر همخوانی دارد
60/28  و66/60 ،77/10  جسمانی و اجتماعی با میانگین،هیﺠانی-مطالعﻪ انﺠامشده نشان داد در بحث کیفیت زندگی بﻪ ترتیب بعد عاطفی
 کﻪ بعد عاطفی بیشترین امتیاز را در کیفیت1393 دارای باالترین میانگین بودند کﻪ این یاﻓتﻪ با یاﻓتﻪهای مطالعﻪ ﺳعادتی بروجنی در ﺳال
 مطابقت دارد کﻪ میتوان دلیل آن را اهمیت بعد عاطفی در دوران نوجوانی بر روی تمام جنبﻪهای زندگی از جملﻪ،زندگی دارا میباشد
[13]
.کیفیت زندگی دانست
 در،در نهایت مطالعﻪ حاضر نشان داد مابین ﺳودمندی ﺳمعک و کیفیت زندگی در نوجوانان کمشنوای تهران رابطﻪ معنادار وجود نداشت
.مطالعات مشابﻪ رابطﻪ ﺳودمندی ﺳمعک و کیفیت زندگی مورد بررﺳی قرار نگرﻓتﻪ اﺳت
نتیجه گیری
مطالعﻪ حاضر اطﻼعات ارزشمندی در مورد ابعاد کیفیت زندگی در نوجوانان کمشنوا در اختیار نویسندگان مقالﻪ حاضر قرار داد کﻪ میتواند در
.ﺳنﺠش اثرات کمشنوایی بر کیفیت زندگی نوجوانان و همچنین ارزیابی پیامدهای اراﺋﻪ خدمات توانبخشی مورد اﺳتفاده قرار گیرد
با این وجود نتایج حاکی از آن اﺳت آنچﻪ کﻪ بﻪ عنوان کیفیت زندگی برای نوجوانان مطرح اﺳت ﻓقط تحت تاثیر ﺳودمندی حاصل از
.ﺳمعک نمیباشد و عوامل دیگری بر کیفیت زندگی آنها تاثیرگذار اﺳت کﻪ خود نیازمند تحقیقات مستقل و گستردهتری میباشد
تشکر و قدردانی
مقالﻪ حاضر برگرﻓتﻪ از پایاننامﻪ کارشناﺳی ارشد مدیریت توانبخشی خانم آیدا غروی بﻪ راهنمایی اﺳتاد آقای دکتر حسین مبارکی و مشاوره
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