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Abstract
Background and Aims: Aging has apparent functional effects on auditory processing, such as spatial
hearing processing, with the most apparent being speech in noise perception disorder. The aim of the
present study was comparison of spatial hearing ability between young adults and elderly people.
Materials & Methods: According to the inclusion criteria, 30 young adults with the age range of 18
to 28 years old with normal hearing and 20 elderly people with the age range of 60 to 70 years old
with normal hearing and speech in noise disorder were included in study
Results: The comparison of mean scores using independent t-test showed that there was a significant
difference in the mean scores of speech in noise-quite, lateralization, and total score between the two
groups. Sex had no effect on the results obtained,
Conclusion: Lower scores of elderly people with normal hearing in spatial hearing questionnaire,
compared with young adults, can be defined as their weak performance in spatial hearing processing.
The results of the present study reconfirms the effect of age on spatial hearing processing, such as
lateralization and speech in noise.
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مقایسه توانایی شنوایی فضایی در افراد جوان و سالمندان دارای شنوایی
هنجار و اختالل درک گفتار در نویز

مریم دلفی*  ،1فرزانه ضمیری عبدالهی ،2افسانه دوستی ،3آرش

بیات4

 .1استادیار ،مرکز تحقیقات توانبخشی عضالنی-اسکلتی ،گروه آموزشی شنواییشناسی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،ایران
 .2استادیار ،گروه شنواییشناسی ،دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
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 .4استادیار ،مرکز تحقیقات شنوایی و گفتار ،گروه آموزشی شنواییشناسی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،ایران
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چکیده
مقدمه و اهداف
امروزه سالمندی تاثیرات عملکردی محسوسی بر فرآیندهای پردازشی شنوایی مانند پردازش فضایی شنوایی میگذارد که بارزترین جلوه آن اختالل درک
گفتار در نویز میباشد .هدف از مطالعه حاضر مقایسه توانایی پردازش شنوایی فضایی در افراد جوان و سالمند است.
مواد و روشها
در مطالعه حاضر  20بزرگسال جوان  18تا  28ساله با شنوایی هنجار و  20سالمند  60تا  70ساله ( 11مرد و  9زن) با شنوایی هنجار و اختالل درک
گفتار در نویز بر اساس معیار ورود وارد مطالعه شدند .توانایی پردازش فضایی با استفاده از نسخه فارسی پرسشنامه شنوایی فضایی ( )P-SHQدر دو
گروه مقایسه گردید.
یافتهها
مقایسه میانگین امتیازات با استفاده از آزمون  tمستقل نشان میدهد که تفاوت معناداری بین دو گروه در میانگین امتیازات خردهمقیاس درک گفتار در
نویز-سکوت ،جهتیابی و همچنین امتیاز کلی پرسشنامه وجود دارد .جنسیت بر نتایج مطالعه تاثیری نداشت.
نتیجهگیری
به نظر میرسد امتیازات کمتر سالمندان دارای شنوایی هنجار در پرسشنامه شنوایی فضایی نسبت به جوانان ،به معنای عملکرد ضعیف آنها در پردازش
فضای شنوایی است .نتایج مطالعه حاضر از تأثیر سن بر پردازشهای فضایی شنوایی مانند جهتیابی و درک گفتار در نویز حمایت میکند.
واژگان کلیدی
شنوایی فضایی؛ درک گفتار در نویز؛ سالمندی
نویسنده مسئول :مریم دلفی ،اهواز ،دانشگاه جندی شاپور اهواز ،دانشکده توانبخشی ،گروه شنواییشناسی.
آدرس الکترونیکیDelphi.maryam1@gmail.com :
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مقدمه و اهداف
پردازش و درک گفتار وابسته به پردازشهای شنیداری است .از جمله این پردازشها ،پردازش فضایی است که به عنوان یک یافته نوظهور
در مجموعه فرآیندهای پردازش شنوایی مرکزی در درک گفتار محسوب میشود]2 ,1[.
شنوایی فضایی ،توانایی بکار بردن شواهد فضایی برای کشف منبع صوت ،توجه به منبع صوتی و نیز دریافت سیگنال مورد نظر (به خصوص
گفتار) در حضور نویز است؛ به عبارتی دیگر ،شنوایی فضایی میتواند توجه را به یک منبع صوت جلب یا توجه را از آن دور کند .همچنین
میتواند اصوات را از پوشش خارج کند ]4 ,3[.ابزار شنوایی فضایی شامل جهتیابی ،تخمین فاصله ،تشخیص سیگنال از نویز و توجه به منبع
صوت است و این تواناییها از طریق مقایسه تفاوت شدت ( )1IIDو زمان ( )2ITDسیگنال رسیده به دو گوش انجام میگیرد]5[.
در زندگی روزمره ،اصواتی از منابع مختلف صوتی تولید میشوند و به طور همزمان یا با فاصله کم به گوش ما رسیده و با هم آمیخته می-
شوند .یکی از وظایف اصلی سیستم شنوایی ،این است که مشخص کند هر کدام از این اصوات از کدام منبع صوتی منشا گرفتهاند و سپس
یک بازنمایی درکی از این منابع صوتی بسازد .مثال در یک مهمانی ما قادر هستیم که صوت مورد نظر را از بین مجموع اصوات شامل
صدای افراد دیگر و نویز زمینه تشخیص دهیم و یک  Auditory Objectمجزا برای گفتار آن فرد بسازیم]7 ,6[.
امروزه ارزیابی شنوایی فضایی از طریق آزمونهای مرکزی شنوایی مانند آزمون جهتیابی ،MLD ،آزمون Listening in ( LISN
 )Spatialized Noiseو پرسشنامههای خود ارزیاب مانند  )Spatial Hearing Questionnaire( SHQو SSQ
( )Speech, Spatial and Qualities of Hearing Scaleانجام میگیرد]11-8 ,1[.
روشهای خود ارزیاب مانند پرسشنامه یکی از روشهای معمول در تشخیص اختالالت پردازشی به شمار میرود .یکی از راههای ارزیابی
شدت اختالل پردازش فضایی استفاده از پرسشنامهها است .در این موارد بیمار به منظور پیدا کردن فعالیت یا عملکردی که متاثر از اختالل
است ،مورد سوال قرار میگیرد؛ به طور کلی این پرسشنامهها برای مهیا کردن اطالعات تکمیلی توانایی پردازش فضایی در کنار سایر
ارزیابیها مانند  LISNو  MLDقرار میگیرد .مزیت استفاده از پرسشنامهها امتیازبندی و استفاده از سواالت مشخص برای همه افراد
است که امکان مقایسه نتایج و بحث را سادهتر میسازد .همچنین پرسشنامههای پایا و معتبر در ارزیابی نتایج قبل و بعد از درمان و
توانبخشی کارا هستند]12[.
این شکایت عمومی اغلب سالمندان است که آنها در درک معنای آنچه که طرف ارتباطیشان بیان میکند ،ناتوان هستند؛ به عبارت بهتر
مشکل آنها مربوط به تواناییهای شنیداری ) (Audibilityنیست ،بلکه در حوزه وضوح ) (Clarityاست .در مورد چرایی رخداد این
پدیده بالینی ،نظریات گوناگون ابراز گردیده است ]13[.یکی از این نظریات مربوط به کاهش توانایی شنوایی فضایی در سالمندان است ]11[.به
نظر میرسد شنوایی فضایی از افزایش سن متاثر میگردد .معموال اغلب کهنساالن مشکالت در درک گفتار در حضور نویز را گزارش می-
کنند .کاهش شنوایی بخشی از این مشکل را شرح میدهد ،لیکن این مشکل در بین سالمندانی که آستانههای شنوایی طبیعی دارند نیز
مالحظه میشود]14 ,13[.
مطالعات گذشته نشان داد که با افزایش سن ،توانایی تعیین موقعیت منبع صدا ،توانایی فهم گفتار در نویز ،قابلیت شناسایی گفتار در نویز و
توانایی تمایز اختالف زمانی و شدت بین دو گوش و توانایی شنوایی فضایی کاهش پیدا میکند ]16 ,15[.در ایران نیز ،ناظری و همکاران در
سال  2016عملکرد شنوایی فضایی را با استفاده از آزمون اعداد دایکوتیک در افراد جوان و سالمند مقایسه کردند؛ نتایج نشاندهنده ضعف
عملکرد شنوایی دایکوتیک در سالمندان نسبت به جوانان بود]17[.
با توجه به اینکه تاکنون مطالعات اندکی بر روی توانایی پردازش فضایی در سالمندان در ایران صورت گرفته است ،هدف پژوهش حاضر
اثبات این فرضیه است که در افراد سالمند با وجود آستانههای شنوایی هنجار ،مهارتهای پردازشی فضایی نسبت به افراد جوان کاهش
یافته است .در صورت اثبات این فرضیه لزوم انجام توانبخشی شنوایی فضایی جهت فائق آمدن بر مشکل درک گفتار در نویز مشخص می-
شود .در این گروه سنی در پژوهش حاضر پرسشنامه  SHQکه توسط  Tylerو همکارانش در سال  1990طراحی گردیده و از روایی و
پایایی باالیی برخوردار است[ ،]9برای بررسی شنوایی فضایی مورد استفاده قرار گرفته است .این پرسشنامه در ایران در سال  2015توسط
دلفی و همکاران روانسنجی شده است]18[.
مواد و روشها
مطالعه توصیفی-تحلیلی حاضر ،روی  20بزرگسال جوان  18تا  28ساله با شنوایی هنجار ( 12زن و  8مرد) با میانگین سنی 21/07±2/30
سال و  20سالمند  60تا  70ساله ( 11مرد و  9زن) با میانگین سنی  62/54±3/43سال دارای شنوایی هنجار و اختالل درک گفتار در نویز،
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در کلینیک شنوایی در شهر اهواز اجرا گردید .نمونهگیری افراد شرکتکننده به صورت تصادفی و از بین افراد دارای معیار ورود به مطالعه
انجام گرفت.
پیش از شروع آزمونها ،فرم توضیح شرایط آزمون ،پرسشنامه فردی و رضایتنامه کتبی در مورد تحقیق بین شرکتکنندگان توزیع گردید.
در مورد گروه سالمند ،افرادی وارد مطالعه شدند که بر اساس نتایج پرسشنامه  MMSEفاقد مشکل شناختی بودند؛ یعنی امتیاز آنها از 21
باالتر است ]20 ,19[.در مطالعه حاضر در دو گروه جوان و سالمند ارزیابیهای مقدماتی نظیر تاریخچهگیری ،اوتوسکوپی ،ادیومتری،
تمپانومتری به عمل آمد .این ارزیابیها در کلینیک شنواییشناسی با استفاده از اتوسکوپ  ،Welch Allynدستگاه ادیومتر بالینی دو
کاناله Interacoustics AC40 ،جهت ارزیابی آستانههای شنوایی و دستگاه تمپانومتری  Interacoustics AT235جهت
بررسی وضعیت گوش میانی انجام گردید .در گروه سالمند آستانه شنوایی در فرکانسهای  500تا  4000هرتز کمتر از  25دسیبل و در
 8000هرتز کمتر از  40دسیبل بود .همچنین تفاوت آستانهها در دو گوش کمتر از  5دسیبل بود .همچنین آستانه شنوایی افراد جوان
شرکتکننده در پژوهش در تمامی فرکانسها در محدوده فرکانسی  250تا  8000هرتز کمتر از  dBHL 15بود .شکل  1میانگین آستانه
شنوایی تون خالص برای هر دو گوش را در فرکانسهای مختلف در دو گروه نشان میدهد.
در گروه سالمندان ،آزمون درک گفتار در نویز با استفاده از آزمون حدت زمانی نیز بررسی شد .در این آزمون از محرک گفتاری و نویز ممتد
استفاده گردید .محرک گفتاری شامل یک فهرست از 50لغت تکهجایی بود که توأم با نویز ممتد ( 100-8000هرتز) در نسبت سیگنال به
نویز صفر ارائه شد و درصد امتیازت درست محاسبه گردید .این فهرست از کلمات فارسی تهیه گردیده و دارای روایی و پایی الزم است]21[.
شدت ارائه  30 dBSLاست .سالمندان با امتیاز درک گفتار در نویز کمتر از  66درصد وارد مطالعه شدند ]22[.برای احراز راست دست بودن
افراد شرکتکننده در پروژه از آنها خواسته شد تا پرسشنامه فارسی ادینبورگ را تکمیل نمایند ]23[.در گام بعدی افراد شرکتکننده پرسش-
نامه  P-SHQرا تکمیل کردند .با توجه به ماهیت پرسشنامه توضیحات الزم توسط مجری طرح به فرد داده شد .در نهایت امتیاز به-
دستآمده از پرسشنامه  P-SHQدر دو گروه با یکدیگر مقایسه میشوند.
تجزیه و تحلیل اطالعات آماری پژوهش حاضر با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22انجام شد .جهت تحلیل دادهها ،ابتدا نرمال بودن
دادهها توسط کولموگروف-اسمیرنوفبررسی شد؛ از آنجا که تمامی دادهها از توزیع هنجار پیروی میکردند ( ،)P-value =0/34از آزمون t
مستقل برای مقایسه نتایج بهدستآمده در دو گروه جوان و سالمند استفاده شد.
یافتهها
در مطالعه حاضر  20فرد جوان ( 12زن و  8مرد) و  20سالمند ( 11مرد و  9زن) بر اساس معیار ورود مورد بررسی قرار گرفتند .میانگین و
انحراف معیار آزمون درک گفتار در نویز با استفاده از آزمون حدت زمانی در گروه جوان  75/09±8/80و در گروه سالمند  50/25±10/04به
دست آمد .میانگین و انحراف معیار امتیاز کلی  P-SHQدر گروه جوانان در زنان  92/20±10و در مردان  89/43±14/13و در گروه
سالمندان در زنان  79/32±26و در مردان  74/43±9/78به دست آمد .مقایسه میانگین امتیاز کلی  P-SHQدر زنان و مردان با استفاده
از آزمون تی مستقل نشان داد که تفاوت معناداری در میانگین امتیازات زنان و مردان در گروه جوان ( )P-value =0/701و گروه سالمند
( )P-value=0/687وجود ندارد.
در نمودار  1میانگین و انحراف معیار آستانههای شنوایی (بر حسب  )dBHLدر فرکانسهای مختلف در دو گروه جوان و سالمند ،آورده
شده است .در جدول  1نیز میانگین امتیازات پرسشنامه  P-SHQبه تفکیک سواالت در دو گروه آورده شده است.
بر اساس تحلیل عاملی پرسشنامه  P-SHQدر مطالعه دلفی و همکاران دو خردهمقیاس درک گفتار و موسیقی در سکوت و نویز و مکان-
یابی استخراج شده بود .در جدول  2میانگین این دو خردهمقیاس و همچنین امتیاز کلی  P-SHQدر دو گروه آمده است .مقایسه میانگین
امتیازات با استفاده از آزمون  tمستقل نشان میدهد که تفاوت معناداری بین دو گروه در میانگین امتیازات خردهمقیاسها و امتیاز کلی وجود
دارد .گروه جوان دارای امتیاز باالتر در خردهمقیاسها و همچنین امتیاز کلی بودند.
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نمودار  :1میانگین و انحراف معیار آستانههای شنوایی در دو گروه مورد مطالعه
جدول  :1میانگین و انحراف معیار امتیازات پرسشنامه  P-SHQبه تفکیک سواالت در دو گروه مورد مطالعه
گزینه
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جوان

سالمند

1

صدای مرد در سکوت

99/1±4/12

87/32±9/43

2

صدای زن در سکوت

98/9±6/50

80/50±8/76

3

صدای کودک در سکوت

98/76±5/83

84/65±9/48

4

موسیقی در سکوت

99±6/76

89/57±7/43

5

مرد در جلو ،نویز پشت سر

89/23±8/29

80/50±10/65

6

زن در جلو ،نویز پشت سر

89/51±9/59

76/23±8/53

7

کودک در جلو ،نویز پشت سر

88/86±9/75

77/50±9/89

8

موسیقی و نویز در جلو

89/18±8/78

79/23±6/93

9

مرد در جلو ،نویز در طرفین

94±14/39

82/50±10/43

10

زن در جلو ،نویز در طرفین

92/32±13/91

82/50±6/43

11

کودک در جلو ،نویز در طرفین

90/45±15/87

79/58±7/65

12

موسیقی در جلو ،نویز در طرفین

92±14/62

78/70±8/34

13

جهتیابی صدای مرد

87±9/18

71/60±9/21

14

جهتیابی صدای زن

86/81±18/27

70/44±6/21

15

جهتیابی صدای کودک

86/20±17/80

68/29±10/93

16

جهتیابی موسیقی

86±18/32

69/24±12/79

17

جهتیابی صدای مرد ،پشت سر

88/80±17/12

72/43±11/57

18

جهتیابی صدای زن ،پشت سر

87/62±14/90

70/4±9/79

19

جهتیابی صدای کودک ،پشت سر

86/97±15/71

71/50±12/60

20

جهتیابی موسیقی ،پشت سر

87/28±12/90

79/30±15/29

21

جهتیابی صدای هواپیما

82/37±12/90

80/50±12/18

22

جهت حرکت ماشین

83/91±12/32

78/39±15/30

23

حرکت ماشین

90/24±19/80

85/65±14/30

24

فاصله از منبع

82/42±10/43

71/90±16/40
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جدول  :2مقایسه میانگین امتیازات دو خردهمقیاس و امتیاز کلی در دو گروه مورد مطالعه
گزینه

جوان

سالمند

P-value

درک گفتار و موسیقی در نویز و سکوت

93/41±4/34

80/23±8/66

0/000

جهتیابی

86/21±8/50

72/50±10/43

0/000

امتیاز کلی P-SHQ

89/81±7/80

76/34±6/70

0/000

بحث
در مطالعه حاضر امتیازات دو خردهمقیاس درک گفتار در نویز و سکوت و جهتیابی و همچنین امتیاز کلی  P-SHQدر دو گروه جوان و
سالمند به دست آمد .در بین خردهمقیاسها در این پرسشنامه در هر دو گروه جوان و سالمند بیشترین امتیاز مربوط
به عامل درک گفتار در نویز و سکوت و کمترین امتیاز مربوط به خردهمقیاس جهتیابی است .بیشترین تغیییر ناشی از سن نیز در عامل
درک گفتار در نویز و سکوت مشاهده گردید.
در هر دو خردهمقیاس امتیازات در جوانان بیشتر از سالمندان بود .این یافتهها مشخص میکند که با افزایش سن عملکرد دو گوشی کاهش
پیدا میکند .امتیاز کلی پرسشنامه در افراد جوان  89/81±7/80و در افراد سالمند  76/34±6/70به دست آمد .این کاهش امتیاز در افراد
سالمند میتواند نشاندهنده تاثیر خالص سالمندی بر توانایی پردازش فضایی و درک گفتار در نویز باشد ،زیرا سالمندان شرکتدادهشده در
پژوهش حاضر اختالل شنوایی محیطی و مشکالت بارز شناختی نداشتند ،ولی در عملکرد درک گفتار در محیط
شلوغ ابراز مشکل نموده بودند .همین تغییر امتیاز میتواند موید کارآمدی پرسشنامه  P-SHQدر گروههای مختلف حتی در غیاب اختالل
شنوایی باشد.
در مطالعه حاضر امتیازات دو خردهمقیاس و همچنین امتیاز کلی در دو گروه با یکدیگر تفاوت معناداری داشت .این یافته همراستا با مطالعه
دیمستر 3و همکاران در سال  2012است که توانایی پردازش فضایی را در افراد جوان و سالمند دارای شنوایی هنجار با استفاده از پرسش-
نامه  SSQمقایسه کردند .نتایج آنها نیز نشاندهنده تفاوت امتیازات پرسشنامه  SSQدر دو گروه جوان و سالمند است]24].
این کاهش توانایی فضایی در سالمندان میتواند به علت تغییرات ساختاری و نرو شیمیایی مربوط به سن در قسمتهای مختلف دستگاه
عصبی مرکزی رخ دهد؛ این تغییرات ،جنبههای گوناگونی از پردازش فضایی را متاثر میکند .البته این تغییرات ساختاری ،بازتابهای
عملکردی متفاوتی به همراه دارند .به عنوان مثال ،در مطالعات مربوط به توانایی های فوق آستانهای مکانیابی صدا در سالمندان ،با افزایش
سن ،به علت تقلیل اطالعات زمانی و طیفی کاهش مییابد .همچنین نقص در جهتیابی ،پردازش دو گوشی و اثر تقدم نیز از زمره این
گونه اختالالت هستند که پیدایی آنها در دوران سالمندی مورد تایید محققین قرار گرفته است]25[.
یکی از نمودهای پردازش فضایی شنوایی ،توانایی جهتیابی است .در یکی از جامعترین مطالعات که توسط ابل 4در سال  2000بر روی
 112فرد در هفت گروه سنی صورت پذیرفته است ،دیده شده که دقت مکانیابی از جوانترین گروه به مسنترین گروه  15درصد کاهش
یافت و همه این کاهش پس از  40سالگی مشاهده شده است .محققان این مطالعه علت این کاهش را غیرقرینگی در عملکرد دو گوشی و
کاستیهای پردازشی زمانی و فضایی میدانند ]26[.در مقاله حاضر نیز پدیده سن بر روی توانایی پردازش فضایی شنوایی تاثیرگذار بوده است.
در پژوهش حاضر می توان گفت یکی از علل اختالل درک گفتار در نویز در سالمندان مربوط به کاهش توانایی جداسازی فضایی و
مکانیابی است .تغییرات ساختاری و نرو شیمیایی مربوط به سن در قسمتهای مختلف دستگاه عصبی مرکزی رخ میدهد .این تغییرات
جنبههای گوناگونی از پردازش فضایی مانند شنوایی دو گوشی ،جهتیابی و اثر تقدم را متاثر میکند و البته بازتابهای عملکردی متفاوتی
مانند اختالل درک گفتار در نویز را به همراه دارد .این یافته در سایر مطالعات نیز تایید شده است[]15 ,13؛ به طور مثال در مطالعه اونو 5و
همکاران در سال  1998افراد دارای توانایی جهتیابی هنجار دارای امتیاز درک گفتار باالی  70درصد و افراد دارای جهتیابی غیرهنجار
امتیاز کمتر از  70درصد را کسب کردهاند]27[.
این پژوهش را میتوان در زمره مطالعاتی قرار داد که اختالل پردازش شنوایی فضایی را به عنوان یک مقوله مستقل مورد بررسی قرار می-
دهد؛ هر چند که این امر به صورت قطعی محقق نمیگردد و نمیتوان اختالل پردازش در سیستم عصبی مر کزی شنوایی را به صورت
کامال مستقل از تاثیر کاهش شنوایی و عوامل شناختی مورد بررسی قرار داد ،لیکن در بسیاری از مطالعات سعی شده است تاثیر دو عامل
فوقالذکر به حداقل برسد .در این مطالعه با انتخاب سالمندان دارای شنوایی و شناخت هنجار سعی شده است که تاثیر کاهش شنوایی و
عوامل شناختی به حداقل برسد .با توجه به کاهش توانایی پردازش فضایی در سالمندان میتوان گفت این کاهش مستقل از آستانه شنوایی
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 است که نشان میدهد تغییرات مربوط به سن مستقل از آستانه شنوایی میتواند2015  در سال6 این یافته همراستا با مطالعه گالن.است
 کاهش، کاهش میلین، گفته میشود این کاهش به دلیل زمان بازگشت طوالنی.باعث کاهش رمزگذاری زمانی و جداسازی فضایی گردد
]28[.ارتباطات مغزی و نقص در پردازشهای طیفی زمانی است
در خاتمه ذکر این نکته الزم است که حداقل بخشی از مشکالت سالمندان در پردازش گفتار از افزایش سن و تأثیر آن بر توانایی پردازش
 حـوزه پژوهـشی جالب و گستردهای است، مطالعه روی پردازش فضایی شنوایی.فضایی ناشی میشـود و لزوما به کمشنوایی برنمیگردد
 روز به روز اطالعات ناگفتهای از پیچیدگیهای دستگاه،که با توجه به پیشرفتهـای چـشمگیر ابزار و روشهای تحقیق در دهههای اخیر
 با توجه به ارتباط درک گفتار و توانایی پردازش.شنوایی و مغز انسان را بـازگو و زمینههای مطالعاتی بیشتری را پـیش رو قـرار مـیدهـد
 همچنین با توجه به تعداد پایین. عدم بررسی این متغیر از محدودیتهای پژوهش حاضر است,فضایی شنوایی با ظرفیت حافظه فعال
.سالمندان دارای شنوایی هنجار متغیر تحصیالت مد نظر قرار نگرفت که میتواند از محدودیتهای دیگر این مطالعه باشد
نتیجهگیری
 نتایج بهدستآمده ضعف. بررسی شدP-SHQ در مطالعه حاضر توانایی شنوایی فضایی در افراد جوان و سالمندان با استفاده از پرسشنامه
 با توجه به اینکه ادیومتری تون خالص و آزمون بازشناسی گفتار در سکوت که.در توانایی شنوایی فضایی را در افراد سالمند نشان میدهد
- اطالعات جامعی را برای شناسایی اختالل پردازش فضایی شنوایی در اختیار نمی،به صورت روتین در کلینکهای شنوایی انجام میشود
 میتواند به تشخیص و ارائه راهکارهای توانبخشی به این افراد کمککنندهP-SHQ  استفاده از پرسشنامههای خود ارزیاب مانند،گذارد
.باشد
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عضالنی با-مقاله حاضر نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز در مرکز تحقیقات اسکلتی
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