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Abstract 

Background and Aim: Bilinguals constitute the group of individuals who talk in two 

languages with competency equal to the native speakers of both languages, especially at 

verbal aspects. According to the recent studies, language information is processed differently 

in the presence of noise. Receptive performance of the second language is affected more in 

noisy places. The aim of the present study was to investigate the effect of bilingualism on 

temporal fine structure ability in young normal hearing adults.  

Materials and Methods: In the present cross-sectional descriptive analytic study, 30 

bilingual adults were compared with 30 monolinguals. Temporal fine structure test was 

performed at 250-500-700 Hz frequencies. Data analysis was completed running two factor 

repeated measure analysis of variance, while the age was controlled.  

Results: The average of phase change threshold was higher in bilingual group (p=0/02). The 

difference between the averages of change threshold at different frequencies was found to be 

significant (p<0/001). 

Conclusion: The results of the present study indicated that the TFS ability is stronger in 

monolinguals. This might be considered as one of the causes of reduced speech recognition 

ability in noise for bilinguals.  
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 چکیده

  اهداف و مقدمه
طبق شود که توانش زبانی آنها در آن دو زبان به ویژه در بعد کالمی در حد کاربران بومی آن دو زبان باشد. بر هایی اطالق میبه افراد یا گروه 1عموما افراد دو زبانه

در  ٬شود. عملکرد درکی زبان دوم در این افرادپردازش اطالعات زبانی در حضور نویز به شکل متفاوتی انجام می ٬زبانهمطالعات اخیر در افراد دو زبانه نسبت به افراد تک
سال  2۵-1۸در افراد  2مهارت پردازش ساختار ظریف زمانیشود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دو زبانگی بر توانایی حضور نویز در مقایسه با سکوت بیشتر متاثر می

 باشد.می 3با شنوایی هنجار

 هامواد و روش
باشد که به صورت غیرتصادفی در دسترس از زبانه میفرد جوان تک 3۰فرد جوان دو زبانه و  3۰باشد. جامعه آماری شامل ای میپژوهش حاضر یک مطالعه مشاهده

هرتز مورد ارزیابی قرار  2۵۰-۵۰۰-7۵۰وانبخشی انتخاب شدند. دو گروه افراد با استفاده از آزمون ساختار ظریف زمانی در سه فرکانس بین دانشجویان دانشکده ت
 های مکرر دو عاملی با کنترل متغیر سن انجام شد.ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازهگرفتند. تحلیل داده

 هایافته
و گروه دو زبانه دارای میانگین آستانه تغییر فاز باالتری  (P=۰2/۰)  شوددار دیده میدر پردازش ساختار زمانی دو گروه اختالف معنا ٬دهبر اساس نتایج به دست آم

 .(P<۰۰۰1/۰) دار بودهای مختلف معناباشند. همچنین مقایسه میانگین آستانه تغییر فاز دو گوشی در فرکانسزبانه مینسبت به گروه تک

 گیریهنتیج
تواند یکی از دالیل کاهش عملکرد درک گفتار در حضور نویز افراد زبانه است. این تفاوت میتر از افراد تکمهارت پردازش ساختار ظریف زمانی در افراد دو زبانه ضعیف

باشند که در این یشتر تحت تاثیر محیط شنیداری نامناسب میزبانه بشده، افراد دو زبانه نسبت به افراد تکدو زبانه تلقی گردد. در واقع طبق مطالعات مختلف انجام
 آزمون به صورت باال بودن آستانه تغییر فاز مشخص شد.
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 و اهدافمقدمه 

د دو عموما افرا ]1[باشد.ها برای دو زبانگی توانایی بیان خود به زبان مادری و دومین زبان یاد گرفته شده میترین تعریفیکی از متداول
شود که توانش زبانی آنها در آن دو زبان به ویژه در بعد کالمی در حد کاربران بومی آن دو زبان هایی اطالق میزبانه به افراد یا گروه

ی و حل مسأله عملکرد بهتر ۵حافظه کاری 4٬شناختی نظیر توجهزبانه در وظایفبر طبق مطالعات، افراد دو زبانه نسبت به افراد تک [2]باشد.
ها را در فعالیت عصبی و ساختار شبکه عصبی نشان زبانهها و تکتفاوت بین مغز دو زبانه 7ساختاری MRIو  6عملکردی MRIدارند. نتایج 

پژوهشگران مختلف در زمینه دو زبانگی عوامل مختلفی را بر  [3]باشد.دهد. به عالوه اینکه در افراد دو زبانه شروع زوال عقلی با تاخیر میمی
بندی بر طبقه ٬بندیهای مختلفی بر اساس این عوامل شکل گرفته است. یکی از مهمترین این طبقهبندیدانند که طبقهاین پدیده موثر می

 [4]باشد.اساس شروع آموزش می
هر چه سن فراگیری رسد انگلیسی به نظر می-( و با مطالعه کودکان دو زبانه اسپانیول2۰۰۵) Kohnertدو زبانگی زودهنگام: طبق نظر  -

 [۵]دو زبان کمتر باشد، فراگیری زبان در شرایط بهتری صورت خوهد گرفت.
گوید مشکالت تکلم زبانی در صورت آموزش همزمان و می Kohnertگیرد. دو زبانگی همزمان: کودک هر دو زبان را همزمان فرا می -

 یابد.در اوایل دوران کودکی تا حد زیادی کاهش می
رسد روند آموزش در کودکانی که به صورت شود. به نظر میپس از آموزش زبان اول آغاز می ٬ی متوالی: آموزش زبان دومدو زبانگ -

تعدادی از محققان سن سه سالگی را به  ٬شودپردازند، قانونمند است و موارد استثنا در آن به ندرت دیده میمتوالی به یادگیری دو زبان می
 [6]کنند.نایی ارتباط اساسی را در زبان اول دارد، معرفی میعنوان سنی که کودک توا

 شود.دو زبانگی دیرهنگام: زبان دوم در بزرگسالی یا بعد از سن بحرانی یا بلوغ آموخته می -
ابد، در طول یمطالعات بر روی ساختار مغزی افراد دو زبانه نشان داده که اگر چه مقدار ماده سفید با افزایش سن در بزرگساالن کاهش می

 [1]ای حفظ شده و به شکنج طولی فوقانی و تحتانی گسترش یابد.زندگی افراد دو زبانه ممکن است که مقدار ماده سفید در جسم پینه
های نویزی نقش اساسی دارد. در زندگی های مهم شنوایی انسان است که در درک گفتار در محیطپردازش دو گوشی یکی از توانایی

های هدف را از نویز زمینه جدا کرده و موقعیت اصوات هدف را در محیط نویزی مغز سیگنال ٬تفاده از شنوایی دو گوشیروزمره با اس
زبانه پردازش اطالعات زبانی در حضور نویز به شکل در افراد دو زبانه نسبت به افراد تک ٬بر طبق مطالعات اخیر [7]کند.مشخص می

گردد. در حضور نویز در مقایسه با سکوت بیشتر متاثر می ٬است که عملکرد درکی زبان دوم در این افرادشود. ثابت شده متفاوتی انجام می
ای را در عملکرد در حضور ضعف قابل مالحظه ٬زبانهحتی زمانی که مهارت باالیی در زبان دوم وجود دارد. این افراد در مقایسه با افراد تک

چینی با -و همکاران انجام شد، عملکرد تشخیص گفتار افراد دو زبانه انگلیسی Stuartکه توسط  ایدر مطالعه [۸]دهند.نویز نشان می
های گفتار در نویز انجام شد. نتیجه مطالعه نشان داد که افراد دو زبانه به میزان قابل توجهی استفاده از نویز ثابت و غیرثابت با انواع آزمون

رسد که افراد دو زبانه به سیگنال کنند. بر طبق شواهد موجود به نظر میانواع نویز بهتر عمل می در زبان اول نسبت به زبان دوم در حضور
 [1۰، 9]زبانه نیاز دارند.با کیفیت باالیی در زبان دوم برای رسیدن به سطح عملکردی مساوی با افراد تک

باشد های فیلترشده باند گذر مینتیجه توالی از سیگنال ٬شودوقتی که یک سیگنال پهن باند پیچیده در حلزون یک گوش نرمال تجزیه می
باشد. سیگنال باند گذر در مکان فرکانسی خاص بر های باند گذر مطابق با یک مکان فرکانسی در حلزون میکه هر کدام از این سیگنال

پوش، تغییرات آرام در دامنه  [11]شود.به دو شکل از اطالعات زمانی تجزیه می Hilbert۸ روی غشای پایه بر اساس تبدیل 
باشد؛ در حالی که ساختار ظریف زمانی، نوسانات سریع با سرعتی نزدیک به فرکانس مرکزی باند سیگنال گفتاری در طی زمان می

ی نقش کیفیت صدا و گذر فورمنت ٬خیشومی بودن ٬جایگاه تولید ٬واکیهای پوش در اطالعات مربوط به واکداری و بینشانه [1۰]باشد.می
آورد و در درک تغییرات ها را فراهم میامکان شناسایی بهتر فرکانس پایه و درک زیر و بمی بر اساس  هارمونیک TFSدارد. اطالعات 

افزاری با نرم 2۰۰9در سال  Sekو  Moore TFS٬های های مهم نشانهبه دلیل نقش [14-12]فازی بین گوش نیز دارای اهمیت است.
توانایی درک تغییر  ٬گوشیدو گوشی طراحی نمودند که اساس آزمون تک TFSگوشی و تک TFSهای ساسیت به نشانهقابلیت ارزیابی ح

تمایز یک تون پیچیده هارمونیک از یک تون که همه اجزای فرکانسی آن  TFS. در واقع باشدمیTFS های زیر و بمی بر اساس نشانه
 [1۵]د.باشمی ٬یابدیکسانی افزایش می Hzدر مقدار 
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های خالص که به تون IPD9گیری آستانه اساس آزمون دو گوشی آن، توانایی شناسایی تغییرات فازی بین دو گوش است و بر اساس اندازه
ثانیه( است که میلی 2۰۰این آزمون شامل ارائه دو محرک )با فاصله زمانی  [16]شود.شوند، ارزیابی میصورت همزمان به دو گوش ارائه می

ثانیه از یکدیگر( تشکیل شده است که در میلی 2۰ثانیه و با فاصله زمانی میلی 4۰۰هایی با دیرش )تون fک از چهار تون با فرکانس هر ی
ها متوالی بوده و به صورت دایکوتیک )توالی ها تمامی تونشوند. در یکی از ارائهبه طور تصادفی ارائه می ABABیا  AAAAهای توالی

AAAA های اول و سوم دایوتیک با فاز مشابه در دو گوش بوده و شوند و در ارائه دیگر تونبا فاز مشابه در دو گوش ارائه می( بوده و
(. شنونده باید جهت کشف چنین تفاوتی که معموال ABABدارند )توالی  TFSدر ∆ᶲهای دوم و چهارم تغییر فاز بین گوشی به میزان تون

ای را که شامل تونی است شد گزینهحساس باشد. از آزمودنی خواسته  TFSشود به درون سر شنیده می به صورت تغییری در جایگاه تون
بر اساس الگوی قفل فازی در  TFSاطالعات درباره  [1۸و  17]شود، شناسایی کند.که به صورت تغییر در جایگاه ارائه میان دو گوش درک می

 ٬شوندست که این اطالعات در ارتباط با قابلیت فهم گفتار زمانی که صداهای زمینه ارائه میشود و اعتقاد بر این اعصب شنوایی منتقل می
تر است، به ویژه زمانی که فرکانس ای پایدار اغلب آساندر مقایسه با صوت زمینه ٬کشف سیگنال در صوت نوسانی زمینه [19]باشد.می

شود. ساختار نسبت داده می "Listening in the Dip"موال به توانایی سیگنال متفاوت از فرکانس مرکزی پوشش باشد. این اثر مع
های صوت زمینه اهمیت دارد. در واقع های گفتاری و غیرگفتاری و شنیدن در گودالظریف زمانی به طور خاص در توانایی کشف سیگنال

موثر  Dip Listeningای را برای نشانهTFS رند، گیهای سیگنال و نویز در محدوده قفل فازی نسبتا دقیق قرار میزمانی که فرکانس
های زمانی در اصوات زمینه به ویژه بیشترین استفاده را از گودال ٬ایافراد دارای شنوایی هنجار در حضور اصوات زمینه [2۰]آورد.فراهم می

های یق فراهم آوردن امکان استفاده از گودالطبق نتایج حاصل از مطالعات مختلف ساختار ظریف زمانی از طر [19]برند.در نویز متغیر می
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دو  [24-23-22-21-13]زمانی و جداسازی منابع صوتی نقش مهمی در درک گفتار در حضور نویز نوسانی دارد.

این که آیا افراد دو زبانه نسبت به  باشد وسال با شنوایی هنجار می 2۵-1۸زبانگی بر توانایی مهارت پردازش ساختار ظریف زمانی در افراد 
 کنند یا خیر.زبانه در مهارت پردازش ساختار ظریف زمانی بهتر عمل میافراد تک

 
 پوش زمانی و ساختار ظریف زمانی نشان داده شده است. ٬موج اصلی ٬ز باال به پایین به ترتیب: ا1 تصویر

 مواد و روش ها
فرد مذکر( در محدوده  1۵فرد مونث و  1۵زبانه )فرد تک 3۰فرد مذکر( و  1۵فرد مونث و  1۵فرد دو زبانه ) 3۰ ،ضرحا ایمطالعه مشاهدهدر 

 مورد ارزیابی قرار گرفتند.، سال 2۵تا  1۸سنی 
پزشکی شهید بهشتی  زبانه دانشکده توانبخشی دانشگاه علومتصادفی در دسترس از بین دانشجویان دو زبانه و تکبه صورت غیراین افراد 

سالگی به عنوان یکی از معیارهای ورود به مطالعه در نظر  7تا  4یادگیری زبان دوم )فارسی( بین سنین  ٬انتخاب شدند. در گروه دو زبانه
و بنابراین جامعه هنگام قرار گرفته کلیه افراد دو زبانه مطالعه حاضر در گروه دو زبانه زود [2۵[بندی هارلیاساس تقسیم گرفته شد تا بر

 همگونی را شکل دهند.
-ای در اختیار شرکتنامهو سپس به منظور کسب اطالعات فردی پرسششد در ابتدا فرم خالصه طرح پروژه در اختیار افراد قرار داده 

 ٬وان زبان اول و دومزبان مادری به عن ٬سن شروع یادگیری زبان دوم ٬)مشخصات فردی گیری شامل. فرم تاریخچهشد کنندگان قرار داده

                                                           
9 Interaural Phase Difference 
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. سپس شد راست دست یا چپ دست بودن افراد مشخص  Edinburgباشد. سپس با استفاده از آزمون توانایی گفتگو و درک زبان دوم( می
، ۸۰۰۰ هایو اودیومتری برای بررسی آستانه فرکانس Heineمعاینه اتوسکوپی با استفاده از اتوسکوپ  ٬به منظور بررسی حساسیت شنوایی

 2۵ها باید کمتر از شود که آستانه فرکانسانجام می AS-15با دستگاه ادیومتر اینترااکوستیک  2۵۰، ۵۰۰، 7۵۰، 1۰۰۰، 2۰۰۰، 4۰۰۰
 بل باشد.دسی

 . این آزمونشد انجام ٬معرفی شد 2۰1۰در سال  Hopkinsو  Mooreتوسط  2۰1۰دو گوشی که در سال  TFS در نهایت آزمون
1۰ FTFSLهای گیری حساسیت به نشانهشود که روشی سریع برای اندازهنامیده میTFS هرتز(  1۰۰۰های پایین )کمتر از در فرکانس

 Philips SH07205BK/10و هدفون  FUJITSUتاپ برای انجام این آزمون از لپباشد. مدت فرد میبدون نیاز به آموزش طوالنی
و کوپلر کالیبره  S.L.Mالذکر در دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با استفاده از دستگاه تاپ و هدفون فوق. لپشد استفاده

 در محیط کامال آرام انجام شد. آزمون در اتاق اکوستیک و ها در دو گوش اطمینان حاصل شود.شوند تا از یکسان بودن خروجی هدفونمی
های خالص میان دو برای تون خالص است. پوش زمانی تونتفاوت فازی بین دو گوش  کشف گیری آستانه برای اساس این آزمون اندازه

حساس باشد. تفاوت فازی بین دو گوشی تواند آزمون را به درستی انجام دهد که به بنابراین شنونده تنها زمانی می د؛انگوش همزمان شده
ثانیه فاصله میلی 2۰۰ه محرک است که بین هر کدام ئن آزمون شامل دو اراای باشد.می TFSدهنده حساسیت به شک نتایج نشانپس بی

رسد جایگاه د که محرکی را انتخاب کند که به نظر میشاز بیمار خواسته  شود.ه میئثانیه ارامیلی 2۰است و در هر کدام چهار تن با فاصله 
 .باشدمی 30db SLرک کند. در این آزمون سطح ارائه محصدا در آن نوسان پیدا می

ها توسط نرمال بودن توزیع داده ش،با توجه به وجود سه متغیر وابسته کمی )سه فرکانس( و دو گروه مستقل در این پژوه ،هادر آنالیز یافته
مستقل و در غیر این  tها توسط آزمون مقایسه بین گروه ا،هشود. در صورت نرمال بودن توزیع دادهبررسی می K-Sای نمونهآزمون یک

 انجام خواهد شد. (Mann-Whitney)ویتنی -صورت توسط آزمون من

 افته های
و با توجه به این که گرفتند فرکانس مورد بررسی قرار  3ها در دو گروه مستقل و هر کدام از نمونهوجود با توجه به طراحی مطالعه و نظر به 

های مکرر دو عاملی با کنترل متغیر سن ها از تحلیل  واریانس اندازهآماری داشت. برای تحلیل دادهدار انمعمتغیر سن در دو گروه اختالف 
گروه دو زبانه  ت،طور که در نمودار مشخص اس همان و آماری دارنددار امعناختالف  P=۰2/۰ا بنتایج نشان داد که دو گروه  استفاده شد.

باشند. همچنین مقایسه میانگین آستانه تغییر فاز دو گوشی در فرکانسزبانه میغییر فاز باالتری نسبت به گروه تکدارای میانگین آستانه ت
 .(P<۰۰1/۰) بوددار امعنهای مختلف 

 ،آماری ندارنددار امعناختالف  ۵۰۰و  2۵۰نشان داد که طبق نمودار فرکانس   Bonferroniها با استفاده از روش مقایسه دو به دو فرکانس
همین طور  .P=۰۰4/۰هرتز باالتر بود با  2۵۰هرتز نسبت به فرکانس  7۵۰در حالی که میانگین آستانه تغییر فاز دو گوشی در فرکانس 

 P=۰۰3/۰ هرتز بود ۵۰۰هرتز دارای میانگین آستانه تغییر فاز باالتری نسبت به فرکانس  7۵۰فرکانس 
ها ز نمودار مشخص است در همه فرکانسبه عبارت دیگر همان طور که ا .P=4۵7/۰ نبوددار امعناثر متقابل بین گروه و فرکانس به عالوه 

 ها دارند.ها امتیاز باالتری نسبت به یک زبانهدو زبانه

 
 

  هاو فرکانس هااثر  متقابل گروه: 1نمودار 
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   بحث
در شرایط  درک گفتار در بندی شده وهای طیفی و زمانی طبقهاساس ویژگی بر ههای اکوستیکی متعددی کنقش نشانه به مطالعات مختلفی

و  پردازش ساختار ظریف زبانیاما تاکنون توانایی دریافت اطالعات  ،انددر افراد دو زبانه پرداخته ،شنوایی سکوت و نویزی نقش دارند
توانایی برای اولین بار در دنیا به بررسی نتیجه  حاضر پژوهشزبانه صورت نگرفته است و در مقایسه این توانایی در افراد دو زبانه و تک

 زبانه فارسی زبان پرداخته شده است.هنگام و تکدر افراد دو زبانه زودپردازش ساختار ظریف زمانی 
شناختی قابل اعتنایی است. در مورد تاثیرات دو زبانگی به درکی و زبان ،شناختیچالش ،یداری مغشوشهای شنتوانایی درک گفتار در محیط

گیری واحد در این شناختی مقاالت باعث شده است تا نتوان به یک نتیجههای روش. تفاوتاست تنوعی ابراز شدهمهای این توانایی دیدگاه
 .مورد دست یافت

سالگی( و کودکان  3)یادگیری زبان دوم قبل از  زمانکودکان دو زبانه هم ٬2۰16و همکاران در سال  Rachel Reetzke در تحقیق
گرفتند و گوناگون مورد آزمایش قرار  S/Nهای های درک گفتار در حضور نویز در شرایط مختلف شنیداری و در نسبتزبانه در تواناییتک

 نگردید.های فوق مالحظه توانایی تفاوتی بین عملکرد این دو گروه در
Crandell و Smaldino  درک گفتار کودکان با شنوایی هنجار را در انواع مختلف  1996در سالSNRs .کودکانی که  بررسی کردند
 کسب کردند. ،ها انگلیسی بودتری در مقایسه با کودکانی که زبان بومی آنهای درک گفتار پاییننمره ٬ها انگلیسی بودزبان دوم آن
انگلیسی که -فرد دو زبانه اسپانیایی 12فرد انگلیسی زبان و  1۵ ٬انجام شد 2۰۰6ای که توسط راجرز و همکاران در سال در مطالعه

هجایی از نظر تشخیص واژه تک ،کردندسالگی فرا گرفته بودند و آن را بدون لهجه خارجی قابل توجهی صحبت می 6انگلیسی را قبل از 
های دو زبانه در قیاس با در شنونده ،تحت شرایط نویز و نویز همراه پژواک ،وت و در حضور نویز و پژواک با یکدیگر مقایسه شدنددر سک

 همکاران درو  Nelson تفاوتی بین دو گروه وجود نداشت. ،اما در سکوت ،تری مشاهده شدزبانه امتیازات تشخیص واژه بسیار پایینتک
رفتاری درک گفتار در حضور نویز گزارش کردند که عملکرد درک گفتار در نویز برای هر دو های زمونآستفاده از مشاهده و با ا 2۰1۵سال 

اما این تاثیر در گروه دو زبانه و هنگام اجرا  ،شرایط پر سر و صدا کاهش میابد زبانه دریا اسپانیولی( و دو  )انگلیسیزبانه گروه کودکان تک
ها های ناهمگون نرو الکتریک نشان دادند که دو زبانهبا استفاده از پتانسیل ؟؟؟ و همکاران در سال ؟؟؟ [2۸].استبان دوم بسیار بیشتر در ز

دو زبانه نسبت به این محققین معتقدند که درک گفتار در نویز در افراد  [29].ها دارندزبانهدر مهارت کوکتل پارتی نقص بارزتری نسبت به تک
 باشد.تری میزبانه دارای امتیاز پایینافراد تک

در نویز  آستانه بازشناسی گفتار را 2۰۰۸در سال  Hopkins و Dip Listening، Mooreدر  TFSبه منظور بررسی نقش اطالعات 
ا تغییر فرکانس قطع صورت صورت میکه ب TFSشدن اطالعات گیری کردند. به این نتیجه رسیدند که با اضافه پایدار و نوسانی اندازه

 کردند.امتیاز بیشتری در درک گفتار در نویز کسب می ٬افراد دارای شنوایی هنجار ٬گرفت
فاز دو مشخص شد که آستانه تغییر  ،زبانه پرداخته استدر افراد دو زبانه و تک TFS هکه برای اولین بار به مقایسه نتیج در این مطالعهو 

 TFSزبانه در تست باشد که این به معنای بدتر بودن عملکرد افراد دو زبانه نسبت به افراد تک( در افراد دو زبانه بزرگتر میTFS) گوشی

عات زبانی در زبانه پردازش اطالتکدر افراد دو زبانه نسبت به افراد  به این نتیجه رسیدند که ،بسیاری بر طبق مطالعاتاز آنجا که  باشد.می
کوت در حضور نویز در مقایسه با س ٬ثابت شده است که عملکرد درکی زبان دوم در این افراد شود وویز به شکل متفاوتی انجام میحضور ن

وتی نقش مهمی در و جداسازی منابع صهای زمانی از طریق فراهم آوردن امکان استفاده از گودال TFSاطالعات  [26[.گرددبیشتر متاثر می
نسبت  TFSتوان به این نتیجه رسید که احتماال دلیل این کاهش عملکرد افراد دو زبانه در تست می درک گفتار در حضور نویز زمینه دارد.

 کاهش عملکرد درکی و پردازش زمانی در حضور نویز زمینه باشد. ،همطالعاین زبانه در به افراد تک
داسازی جریان ج ٬درک زیر و بمی ٬یابیهای شنوایی از جمله توانایی جهتساز بسیاری از تواناییزمینه TFSاطالعات توانایی استفاده از 

توان بخش قابل توجهی از مشکالت درک گفتار در نویز را در رو با توانبخشی آن احتماال می از این ؛باشدو درک فرکانس پایه می ٬شنوایی
 مرتفع ساخت. از جمله افراد دو زبانه را ،رندار محیط نویزی دی دی که مشکل پردازشافراد

در سمعک و کمک به بهبود درک  TFSهای بزرگ سمعک در دنیا به دنبال روشی برای بهره بردن از در حال حاضر بسیاری از کمپانی
 [27[.باشندر محیط شنیداری نامطلوب میکننده از سمعک دگفتار افراد استفاده

به طور مستقیم درک گفتار در نویز  حاضر مطالعهنسبت به مطالعه مشابه صورت گرفته این است که در  حاضر مطالعهمی که در تفاوت مه
کمک به تشخیص درک گفتار در نویز می ،کندبررسی می TFSمورد ارزیابی قرار نگرفته است و در این تست فقط یکی از فاکتورهایی که 

 باشد.
که زبان آذری را در  هنگامزود آذری-یتوان به دسترسی داشتن به افراد صرفا دو زبانه فارسمی ،حاضر مطالعههای ودیتجمله محداز 

 اشاره کرد. ،سالگی آموخته باشند 7-4فاصله سنی 
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 تیجه گیرین
با شنوایی  سال 2۵-1۸ افراد جوان ظریف زمانی در هنگام بر توانایی پردازش ساختارپژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر دو زبانگی زود

این به این معنا  باشند.زبانه مینتیجه مطالعه نشان داد که افراد دو زبانه دارای آستانه تغییر فاز باالتری نسبت به افراد تک .هنجار انجام شد
 باشند.زبانه میتک تری نسبت به افرادتوانایی تمایز فرکانسی پاییناست که افراد دو زبانه دارای 

 قدردانی و شکرت
 یاری رساندند. حاضر مطالعهکنندگان در مطالعه حاضر و کلیه افرادی که در انجام با تشکر ویژه از کلیه شرکت
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