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Abstract
Background and Aim: Most of human communications occur in the form of speech, and an
important part of the auditory assessment is performed by a speech stimulus. There are
different classifications for auditory behavioral tests with speech stimulus. The purpose of the
present study was to investigate auditory behavioral evaluations with speech stimulus. It
should also be noted that auditory behavioral tests with speech stimulus have different
applications and many researchers have used them in their studies.
Methods and Materials: The scientific databases (magiran, SID, PubMed, Science Direct,
Scopus, and Google Scholar) were search for the studies published between 1976 to 2018
using relevant keywords. The researches were selected based on the inclusion and exclusion
criteria.
Findings: In the current paper, auditory behavioral tests were classified based on the auditory
levels. Also, test type, type of stimulus used, age group, intensity of stimulation, method of
application, etc. which were presented in various articles and sources, were mentioned and
compared with each other.
Conclusion: Some of the auditory behavioral tests with speech stimulus are used for
screening, determining the hearing level in hearing rehabilitation, and evaluating patients.
Moreover, speech tests that assess Auditory Perception are necessary to determine the
individuals’ performance in their living environment, and the benefits and fitting of hearing
aids.
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چکیده
مقدمه و اهداف
بیشتر ارتباطات بشر به شکل گفتار میباشد و بخش مهمی از آزمونهای شنوایی با محرک گفتاری انجام میشود .تقسیمبندیهای مختلفی
برای آزمونهای رفتاری شنوایی با محرک گفتاری وجود دارد .هدف مطالعه حاضر ،بررسی آزمونهای رفتاری شنوایی با محرک گفتاری
است .همچنین باید گفت که آزمونهای رفتاری شنوایی با محرک گفتاری دارای کاربردهای مختلف بوده که بسیاری از محققان در
مطالعاتشان از آنها استفاده کردهاند.
مواد و روشها
مطالعه حاضر به وسیله بررسی پایگاههای علمی (Google ،Science direct ،Pubmed ،SID ،Magiran, Scopus
 )scholarدر بازه زمانی  1793–2112با استفاده از واژگان مرتبط با موضوع انجام شد و مقاالت با توجه به معیارهای ورود و خروج
انتخاب گردید.
یافتهها
در مطالعه حاضر آزمونهای رفتاری شنوایی با محرک گفتاری بر اساس سطح مهارتهای شنیداری تقسیمبندی و بررسی شد .همچنین
این آزمونها میتواند بر اساس نوع آزمون ،نوع محرک مورد استفاده در آنها ،گروه سنی ،شدت ارائه تحریک در آنها و کاربرد در مقاالت و
منابع تقسیمبندی شود .در بخش یافتهها جدولی که آزمونها را معرفی میکند ،آورده شده است.
نتیجهگیری
کاربرد این آزمونها در شنواییشناسی متفاوت است .برخی آزمونهای رفتاری شنیداری با محرک گفتاری برای غربالگری و برخی از آنها،
در تعیین سطح برای توانبخشی شنوایی به کار میرود و حتی در ارزیابی تشخیصی بیماران کاربرد دارد .همچنین آزمونهای گفتاری که
درک شنیداری را بررسی میکند ،برای تعیین میزان عملکرد فرد در محیط زندگیاش و سودمندی وسایل کمکشنیداری و تجویز سمعک
الزم میباشد.
واژههای کلیدی
شنواییسنجی گفتاری؛ آستانه شنیداری؛ آزمون تمایز گفتاری؛ درک شنیداری
نویسنده مسئول :سمیه فالحزاده ،مرکز تحقیقات اختالالت ارتباطی زبان ،گفتار و شنوایی ،گروه شنواییشناسی ،دانشکده علوم
توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
آدرس الکترونیکیsofaaudiology@gmail.com :
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مقدمه و اهداف
ارتباط بخش مهمی از زندگی بشر را تشکیل میدهد و به دو شیوه کالمی و غیرکالمی بین انسانها صورت میگیرد .ارتباطات در میان
انسانها به دو روش خودبخودی 1و نمادین 2انجام میشود .ارتباط خودبخودی ،ارتباطی غیرارادی است که بر اثر وضعیت انگیزشی-
عاطفی فرد منتقل میشود .ارتباطات نمادین ،ارتباطی ارادی است که از طریق یادگیری نمادهای قراردادی در زبانهای مختلف منتقل می
شود ،از جمله این ارتباطات ،ارتباط گفتاری میباشد ]1[.ارتباطات بشر بیشتر به شکل گفتار صورت میگیرد ]2[.در نتیجه انسان در زندگی نیاز
به شنیدن ،درک و پاسخگویی به محرکات گفتاری دارد ،همچنین اساس رشد زبان در کودکان توانایی شنیدن و فهم گفتاراست ]5[.ارزیابی
رفتاری شنوایی با استفاده از محرکهای مختلف انجام میشود که بخشی از آنها محرک گفتاری میباشد [5].در شنواییشناسی ،آزمون-
های بسیاری برای ارزیابی توانایی شنیدن با محرک گفتاری وجود دارد .این آزمونها را میتوان بر اساس پنج مالک طبقهبندی کرد .این
پنج مالک عبارتند از:
 .1وجود یا عدم وجود نویز در پسزمینه آزمون:
الف .آزمونهای گفتار در سکوت :این گروه از آزمونها در محیط آرام و بدون نویز انجام میشود.
ب .آزمونهای گفتار در نویز :این گروه از آزمونهای گفتار ،به طور معمول همراه با نویز رقابتی ارائه میشود که خود به دو
زیرمجموعه تقسیم میشود -1 :آزمونهای با نسبت سیگنال به نویز ثابت -2 .5آزمونهای با نسبت سیگنال به نویز متغیر4
 .2نوع محرک گفتاری (واج ،واژه تکسیالبی ،دو سیالبی ،اسپوندایک و جمله)
 .5گروه سنی آزمایششونده :آزمایششونده کودک یا بزرگسال
 .4شدت ارائه تحریک که به دو سطح آستانهای و فراآستانهای تقسیم میگردند :الف-ارائه تحریک گفتاری در سطح آستانه .ب-ارائه
تحریک در سطح فراآستانه][4
 .3بر اساس سطح مهارتهای شنیداری که شامل این سطوح میباشد:
الف .کشف صدا :3کشف صدا به معنای آگاهی از وجود آن میباشد که در این سطح از آزمون ،بیمار مشخص میکند محرک (در اینجا
محرک گفتاری) وجود دارد یا خیر]3[.
ب.تمایز :3تمایز از اساسی ترین توانایی پردازش شنیداری مرکزی و از اصول درک زبان گفتاری است .توانایی درک تفاوت و تشابه بین
اصوات که در آن شنونده نیاز دارد تا تناقضهای صوتی را در میان واجهای مجاور تشخیص دهد[3 ،9].
ج.بازشناسی :9بازشناسی شامل توانایی برای برچسبگذاری بر روی صدای شنیدهشده است .در این مهارت ارزیابی واژه در سطح فراآستانه
یا سطح بازشناسی جمالت صورت میگیرد]9 ,3[.
د .درک :2وقتی درک رخ میدهد که آزمایششونده بتواند معنای گفتار را متوجه شود و به آن پاسخ دهد]2[.
هدف مطالعه حاضر بررسی آزمونهای رفتاری گفتاری با توجه به "سطح مهارتهای شنیداری" است.
ارزیابی شنوایی با استفاده از محرکهای گفتاری ،پیشینه طوالنی در ارزیابی شنوایی دارد .دانشمندان برای اولین بار حساسیت شنوایی را
نسبت به گفتار در سال  1214بررسی کردند و واکهها ،همخوانهای بیواک و همخوانهای واکدار را از جمله صداهای قابل شنیدن در نظر
گرفتند .اولین ادیومتر گفتاری جهت غربالگری در سال  1721ساخته شد .آزمونهای رسمیتر شنوایی با استفاده از سیگنالهای گفتاری از
ابتدای سال  1211میالدی ایجاد شده است .بعضی موارد برجسته از چنین پیشینهای توسط برخی از محققین در اینجا عنوان میشود:
در سال ( Pfingsten 1214کیل ،آلمان) بین سه درجه از ناشنوایی تفاوت قائل شد :اول ،شدیدترین نوع ناشنوایی است که معادل
نشنیدن حروف مصوت است .دوم شامل ناشنوایی حروف صامت صدادار بوده و نهایتا ناشنوایی حروف صامت بیصدا است که خفیفتر ولی
شایعتر از بقیه است Pfingsten .از این تقسیمبندی برای ارزیابی روشی که در آن جریان گالوانیک در گوش بچههای ناشنوا به کار برده
میشد ،استفاده کرد .در سال  Grapengiesser ،1211در برلین گزارش کرده بود که این روش تا اندازهای موفقیتآمیز بوده است .در
1
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سال  1221در پاریس Itard ،کتاب "قواعد بیماریهای شنوایی و گوش" را منتشر کرد که اولین کتاب مدرنی بود که منحصرا در مورد
بیماری های مرتبط با گوش نوشته شده بود .او در این کتاب پنج طبقه از ناشنوایی پیشرونده را معرفی کرد .1 :تشخیص گفتار شفاف و
آهسته .2 ،درک حروف مصوت و بعضی حروف صامت .5 ،درک بیشتر حروف مصوت و هیچ یک از حروف صامت .4 ،تنها درک صداهای
بلند مانند صدای رعد و  .3ناشنوایی کامل[4 ،2].
مطالعات نشان داده است که تشخیص جمالت نسبت به سیالبهای بدون معنی آسانتر است .دشواری واژههای تکسیالبی در بین این
دو قرار میگیرد .واژههای تکسیالبی بیشترین کاربرد را در انجام بالینی آزمونهای گفتاری دارد ]5[.آزمونهای گفتار در سکوت ،ارزیابی
فهم گفتار در شرایطی است که گفتار به حد کافی بلند و محیط مناسب است و به کمک برخی از آنها میتوان آستانه فرد را فهمید .البته این
آزمونها برای بررسی شرایط واقعی مناسب نیست ،زیرا اغلب موارد ما در محیط دارای نویز حضور داریم ]7[.پس از آنها آزمونهای گفتار
در نویز به وجود آمد Carhart .و  Tillmanدر سال  1791بیان کردند که ارزیابی فهم گفتار در محیط نویزی الزم است .بعد از
پیدایش میکروفنهای دایرکشنال آزمونهای گفتار در نویز برای تجویز سمعک استفاده فراوان یافتند ،چون این میکروفنها میزان نویز
دریافتی توسط فرد دارای سمعک را کاهش میدهد و برای ارزیابی میزان اثر ،نیاز به استفاده از آزمونهای گفتار در نویز و مقایسه با حالت
بدون سمعک است .در آزمونهای  SNRتطبیقی ،سطح دشواری آزمون را با تغییر نویز میتوان تنظیم کرد ،به خاطر همین در ارزیابیهای
بالینی ،ارزش باالتری دارد ]5[.دو آزمون  Q-SIN, HINTجهت بازشناسی گفتار روزمره ساخته شدند که این در آزمونها ارزیابی بر
اساس میزان بازشناسی گفتار صحیح واژهها در جمله انجام میشود و از لحاظ جمالت و نویز متفاوت میباشد Mendel LL .و همکاران
در سال  ،2119نتایج ارزیابیهای عینی و ذهنی سمعک را با استفاده از آزمون  HINTبررسی نمودند Woods DL ]11[.و همکاران در
سال  2113درک گفتار افراد با آسیب شنوایی با و بدون سمعک را با استفاده از آزمونهای  HINTو  Q-SINمقایسه کردند[11].
عالوه بر آن ،این آزمونها این امکان را میدهد که به ارزیابی شایعترین شکایات مراجعان یعنی عدم توانایی در فهم گفتار در نویز پرداخته
شود .همچنین از نتایج حاصل از آنها میتوان در مشاوره دادن به مراجعان استفاده کرد و بینشی برای انتخاب مناسبترین استراتژیت
توانبخشی برای بیمار به دست آورد .عالوه بر این با استفاده از آزمونهای گفتاری میتوان به نیازهای توانبخشی بیماران از طریق کلمات
اشتباهی که بیمار بیان میکند به الگوی گفتاری اشتباه وی ،مثال مشکل در حروف انسدادی یا سایشی رسید ]7[]12[.افراد کمشنوا ،در حضور
نویز مشکل بیشتری در شنیدن نسبت به افراد هنجار دارند .تالشهای اولیه در زمینه آزمونهای گفتار در نویز بر روی مواد آزمونی در
سطح جمله تمرکز داشت .در سال  1733آزمون شناسایی جمالت ترکیبی ( )SSIارائه شد .آزمون  SINتوسط  Villchurو Killion
در سال  1775ابداع شد .این آزمون برای برآورد عملکرد بازشناسی گفتار در حضور نویز برای استفادهکنندگان از سمعک طراحی شده بود
که علیرغم ویژگیهای خوب آزمون  SINنظیر استفاده از مواد آزمونی جمله ،وجود برخی محدودیتها ،نظیر وقتگیری ،ناکافی بودن
تعداد فهرستها و فقدان همترازی فهرستهای آن ،موجب شد در سال  2111آزمون  7Q-SINطراحی شود ]2[.سن بر روی مهارت
شنیداری اثر میگذارد ،مثال در سطح کشف محرک گفتاری Calais ،و همکاران در سال  ،2112آزمون آستانه کشف گفتار  11TDSبا
توجه به سن ،کمشنوایی و جنسیت بررسی کردند .در سنین سالمندی و با افزایش افت شنوایی آستانه افراد بدتر میشود ولی جنسیت تاثیر
بارزی بر آستانه افراد ندارد ]15[.در سطح تمایز شنیداری ،جالل بختیاری و همکاران در سال  ،2112آزمون  Wepmanرا بر روی کودکان
هنجار فارسیزبان  4تا  3ساله بررسی کردند .توانایی کودکان با سنین باالتر در مهارت تمایز شنیداری صدا بیشتر از سنین پایین میباشد]3[.
در سطح چهارم از مهارتهای شنیداری Causey ،و همکاران در سال  ،1722با استفاده از آزمون ) ،11(NU-6تاثیر عامل جنسیت را
بر بازشناسی گفتار ،بررسی و مقایسه نمودند ]14[.سطح چهارم از مهارتهای شنیداری ،مرحله درک میباشد که بخش قابل توجهی از
آزمونهای گفتار در نویز در این مرحله از مهارت شنیداری قرار میگیرد Tadros, S.F .و همکاران در سال  2113با استفاده از آزمون
بررسیکننده سطح درک ) ,12(HINTنشان دادند که در کمشنواییهای مرتبط با سن ،برتری گوش راست از بین میرود]13[.

مواد و روشها
به منظور تعیین مطالعات مرتبط درباره مهارتهای گفتاری ،پایگاه اطالعات ژورنالهای علمی در بازه زمانی سالهای  1793تا 2112
میالدی Scopus ،SID ،Pubmed ،Science direct ،Google scholar ،و  Magiranمورد بررسی قرار گرفت .در مطالعه
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حاضر از واژگان کلیدی  Speech Audiometry, Auditory Threshold, Auditory Perceptionاستفاده شد.
هیچگونه محدودیت زبانی )Speech understanding( ،گفتار مورد نظر قرار نگرفت .برای انتخاب و مرور مقاالت مناسب ،بررسی
خالصه مقاالت (به منظور اطمینان از هماهنگی مقاالت با ادبیات جستجوی مورد نظر) و قسمت منابع مطالعات بررسی شد .مطالعاتی برای
بررسی انتخاب شدهاند که -1 :مطالعه معتبر و در دسترس باشد -2 .مطالعات پیرامون مهارتهای شنیداری با محرک گفتاری باشد -5 .بر
روی آزمون مهارتهای شنیداری با محرکهای گفتاری تمرکز داشته باشد و  -4مطالعات بر روی نمونه انسانی انجام شده باشد .برای
انجام آزمونهای گفتاری باید کالیبراسیون ادیومترهای گفتاری مطابق استاندارد  15ANSIانجام شود ،همچنین مطالبی که به عنوان
محرک گفتاری استفاده میشود ،باید مطابق با استانداردهای  ANSIباشد .به منظور کاهش خطاهای اندازهگیری و افزایش سازگاری
نتایج (از یک کلینیک به کلینیک دیگر) میتوان این اقدامات را انجام داد )1 :استفاده از روشهای کالیبراسیون قابل قبول  )2استفاده از
روشهای قابل قبول برای ارائه سیگنال  )5استفاده از دستورالعملهای قابل قبول برای آزمون و  )4استفاده از شکلهای قابل قبول برای
پاسخ .آزمونهای گفتار در نویز باید از مواد آزمون استانداردشده استفاده کرد که به تغییرات عملکرد حساس باشد .محرکهای آزمون باید
ضبطشده باشد تا تأثیر متغیرهای مداخلهگر کاهش یابد .محرکها باید از نظر محتوا شامل جمالت یا لغات ساده ،آشنا ،متوازنشده و دارای
سختی یکسان باشند تا آزمون پایا بوده و ارزیابیها با حساسیت باال انجام شود ]19[.معیارهای ورود و خروج ،به طور مستقل توسط دو نفر
بررسی و تایید شد .دادهها توسط نویسنده دوم استخراج و به طور مستقل به وسیله نویسنده مسئول مورد بازبینی قرار گرفت .در صورت نیاز،
اختالفات توسط توافق عمومی و نویسنده مسئول حل و فصل شد .مطالعات انتخابشده ،شواهد مناسب برای موضوع اصلی را فراهم نمود
که آزمونهای رفتاری شنوایی با محرک گفتار بود.

یافتهها
آزمونهای رفتاری شنیداری بر اساس سطح مهارت شنیداری به چهار گروه تقسیم میشود .این تقسیمبندی عبارتند از:
 )1مهارت کشف محرک گفتاری:
آزمون آستانه کشف گفتار ) :(SDTهدف این آزمون یافتن کمترین سطح شدتی است که فرد قادر به شنیدن  31۵ارائههای محرکهای
گفتاری است و الزم نیست که شنونده محرک را به عنوان گفتار شناسایی کند ،اما باید شواهدی از وجود صدا نشان دهد .معموال این آزمون
برای کودکانی که نمیتوانند واژههای دو سیالبی را تکرار کنند و افرادی با آسیب عملکردی زبان 14توصیه میشود زیرا نمیتوانند آزمون
آستانه بازشناسی گفتار ) 13(SRTرا انجام دهند .معموال  11-3dBبهتر از  SRTمیباشد .در کودکان و در سالمندی کشف گفتار فرد
ضعیفتر است و آستانه کشف آزمایششونده نسبت به سایر سنین در خود فرد بدتر میباشد]4 ,5[.
 )2مهارت تمایز محرک گفتاری:
آزمون تمایز شنیداری  :)ADT(13این آزمون دارای دو فرم  A1 ,A2میباشد .اعتبار متوسط این آزمون  92۵برای فرم ADT
A1و  72۵برای ADT A2میباشد و در سنین پایین اعتبار بیشتری دارد .آزمایششونده باید در محیط بدون نویز ،یکسان یا
متفاوت بودن کلمات ارائهشده را در سطح آستانه تشخیص دهد .اگر آزمایششونده چندین بار ارائه مجدد کلمات را خواست ،احتماال در
پردازش شنیداری یا توجه مشکل دارد .حتی وجود چند خطا باید در آموزش کودک لحاظ شود و بعد از یک دوره مجددا ارزیابی انجام
گیرد]13[.
آزمون ( :)Wepman’s Testاین آزمون برای سنجش تمایز شنیداری و نمرهدهی به آن تنظیم شده است ،هدف آن فقط تمییز
شنیداری توسط کودک میباشد و به صورت بیرونی-بیرونی است .به این صورت که درمانگر آن را میخواند و کودک باید پاسخ دهد که
کلمات مشابه یا متفاوت است 41 .جفت واژه دارد که  11جفت مشابه و  51جفت دیگر متفاوت میباشد .این آزمون در  4زمینه که شامل:
-1جایگاه -2شیوه  -5واکه  -4واکداری-بیواکی است طراحی شده است .جفتهای کمینه که همان جفتهای متفاوت میباشند ،در یک
صدا اختالف دارند .در هر بخش  11جفت کمینه وجود دارد که یکی از این جفتهای کمینه از  2واژه تکراری تشکیل شده است که
مشخص میکند آیا کودک شانسی جواب میدهد یا واقعا تمییز میدهد .این جفتهای کمینه در هر  4قسمت در ترتیبهای متفاوتی قرار
میگیرد تا کودک به قواعد و ترتیب خاص و یکنواختی دست پیدا نکند .برای کودکان کوچکی که مفهوم شبیه بودن و فرق داشتن را
13
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نمیدانند یا روند آزمون را نمیتوانند یاد بگیرند ،شکل تصاویر در روبرو قرار میگیرد و از او خواسته میشود تا شکل کلمهای که شنیده را
نشان دهد .هر تمایز صحیح امتیاز  1+دارد و هر تمایز غلط صفر میشود]3[.
آزمون تشخیص و تمایز گفتار ) :19Goldman Fristoe Woodcock )GFWآزمون استانداردشده رسمی برای ارزیابی میزان تمایز
شنوایی در دو محیط با نویز و آرام میباشد .آزمون شامل کلمه-تصویر میباشد که در واقع فرد باید با توجه به کلمهای که میشنود ،به یکی
از چهار تصویر پیش روی خود اشاره کند .از ویژگیهای چهار تصویر وجود حداقل تفاوت بین آنها میباشد .این تفاوت میتواند در ابتدا یا
انتهای کلمه باشد ،آزمون  GFW1برای افراد باالی  91سال و  GFW2برای افراد باالی  29سال است .در این آزمون بیمار از بین دو
تصویر یکی را انتخاب میکند]19[.
 )5مهارت شناسایی محرک گفتاری:
آستانه بازشناسی گفتار ) : (SRTدر این آزمون فرد باید کلمات دو سیالبی را در محیط بدون نویز ،بازشناسی کند .در واقع SRT
سطح شدتی است که فرد در آن بتواند  31۵از کلمات را درست تکرار کند]5[.
لیست لغات  31تایی متوازن آوایی آزمایشگاه سایکواکوستیک Egan :12(PAL PB-50)،اولین شخصی بود که برای تشخیص
) 17(SDSاز واژههای تکسیالبی استفاده کرد .تعداد این واژهها  1111عدد بود که در  21لیست  31واژهای قرار گرفت .این لیستها
 PAL PB-50نامگذاری شد .آزمون تشخیص  SDSدر سطح  MCLانجام میشود و در آن آزمایششونده باید واژههای تکسیالبی
را تکرار کند[12 ،4 ،5] .
آزمون موسسه مرکزی ناشنوایان  Hirsh :21(CID W-22) ،W-22با انتخاب  21واژه جدید و  121واژه تکسیالبی از واژههای
 4 ،Eganلیست  31واژهای جدید به نام  CIDW-22طراحی کرد که شامل واژههای بسیار رایجی هستند و بر روی نوار مغناطیسی
ضبط شدهاند .لیست  CIDW-22یکی از لیستهای مناسب ،برای ارزیابی تشخیص واژه در محیط ساکت میباشد]17 ,4 ,5[.
آزمون اجرای شدت برای کلمات موازنهشده آوایی :21(PIPB)،این آزمون دارای لیستی با کلمات متوازنشده آوایی  23 ،11و  31تایی
است و تمام این کلمات تکسیالبی،آشنا و با سختی یکسان نمیباشد .تعیین امتیاز بازشناسی گفتار از  11dBباالی  SRTبا گامهای
 11dBتا سطح ناراحتی و سپس رسم منحنی شدت و تعیین درصد امتیازات ،تعیین  PB maxو  PB minو ) 22(RIاست.
شدتی که در آن بیشترین درصد تکرار درست کلمات را داریم  PB maxگویند .کمترین درصدی که با افزایش شدت و پس از وصول
 PB maxبه آن میرسیم PB min ،نام دارد .اگر  RIکمتر یا مساوی  )1/43( 1/4باشد ،شنوایی هنجار ،کمشنوایی انتقالی (25)CHL
و کمشنوایی حسی ( 24(SHLاست .در کمشنوایی عصبی RI ،بیشتراز  )1/43( 1/4و در سمت ضایعه است .درآسیبهای مرکزیRI ،
بیشتراز  )1/43( 1/4و در سمت مقابل ضایعه است[21].
لیست لغات متوازن آوایی برای اطفال کودکستانی :23)PBK)،این آزمون برای کودکان استفاده میشود .سه لیست با  31لغت تکسیالبی
متوازن و آشنا برای این آزمون تهیه شده است]22 ,21 ,19[.
آزمون شنیداری دانشگاه  Northwesternشماره  :23(NU-6) ،3برای اولین بار  Tillmanو  Carhartاین آزمون را طراحی
کردند و بعد از آن  Lehisteو  Petersonلیستهای متعادل آوایی همخوان-واکه-همخوان ( )CVCرا برای تشخیص گفتار توصیه
کردند Peterson .و  Lehisteخاطر نشان میکنند که اگر فرکانس وقوع همخوان اولیه( ،واکه به عنوان هسته سیالب) و همخوان
پایانی در میان لیستهای  CNCمشابه باشند ،آنها از نظر آوایی متعادل هستند ،ولی باید گفت که در این لیستها به دو نکته توجه نشده
است )1 :محیطی که در آن واژه تولید میشود و  )2تشخیص اکوستیکی صدا تحت تاثیر عوامل مرتبط با تولید گفتار قرار میگیرد .لیست-
های  Petersonو  Lehesiteدر چهار لیست  31واژهای که به آنها  NU-6گفته میشود ،خالصه میشود]25 ,17 ,4 ,5[.
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آزمون درک گفتار کودکان دانشگاه  :29(NU Chips) ،North Westernآزمونی با  31کلمه تکسیالبی است که برای کودکان
 2ساله به باال استفاده میشود .کلمات به صورت مجموعههای  4تایی ارائه میشود و کودک برای پاسخدهی ،تصاویر را رنگ میکند .در
محیط دارای نویز اعتبار آزمون کاهش مییابد]21[.
آزمون بازشناسی گفتار در نویز ) :22(SPRINTشامل  211کلمه تکسیالبی میباشد که همه آنها در سطح  SNR 7dBارائه می-
شود .امتیاز به دست آمده شامل تعداد کلمات صحیح گفتهشده میباشد]24[.
آزمون فهم کلمه به وسیله شناسایی تصویر :27(WIPI) ،پاسخدهی در این آزمون از نوع بسته است .در این آزمون از  23صفحه که هر
یک شامل  3تصویر است ،استفاده میشود .در هر صفحه  4تصویر درست وجود دارد که به آن اشاره شده و برای کاهش میزان حدس زدن،
 2تصویر اشتباه نیز در هر صفحه گنجانده شده است .آزمون  WIPIبرای ارزیابی کودکان  4ساله مفید است]21[.
 )4مهارت درک محرک گفتاری:
آزمون گفتار سریع در نویز ) :(Q-SINوظیفه آزمایششونده در این آزمون ،تکرار جمله شنیدهشده میباشد .آزمون به صورت تحت
گوشی و میدان صوتی اجرا میشود .تفاوت عملکرد بیمار در مقایسه با فرد دارای شنوایی هنجار در این آزمون  SNR Lossگفته میشود.
فرد دارای شنوایی هنجار به حدود  Bd 2+نسبت سیگنال به نویز نیاز دارد تا  ۵31از کلمات را در آزمون  Q-SINتشخیص دهد .کمیت
 SNR Lossاز کم کردن نسبت سیگنال به نویز در آزمایششونده نسبت به میزان هنجار محاسبه میشود .مورد نیاز برای کسب امتیاز
 31۵ناشی میشود .به عنوان مثال در این آزمون اگر یک فرد کمشنوا برای اینکه به  31۵امتیاز دست یابد ،نیاز است که گفتار  2dBبلندتر
از نویز باشد ]2[.در واقع  SNR Loss dB3دارد SNR loss .دارای این دستهبندی است )1 :از  1تا  2هنجاراست )2 ،از  2تا 9
خفیف است )5 ،از  9تا  13متوسط است و  )4از  13بیشتر شدید تا عمیق است .روش انجام  21-91dB MCLو  SNRاز سطح
 23dBدر گامهای  3dBتغییر میکند[23].
آزمون شنیدن در نویز ( :)HINTدر این آزمون جمالت در  4وضعیت که در ادامه گفته میشود به آزمون شونده ارائه شده و او باید
جمالت را تکرار کند .این  4وضعیت شامل -1 :جمالت بدون نویز رقابتی ارائه شود -2 ،جمالت و نویز رقابتی به طور مستقیم در مقابل
بیمار ارائه شود -5 ،نویز در  71درجه نسبت به بیمار از سمت راست ارائه شود و  -4نویز در  71درجه از سمت چپ نسبت به بیمار ارائه
شود .در همه این شرایط میزان نویز  33dBو بلندی جمالت محرک گفتاری در حدی است که فرد بتواند  31۵تحریکات را به طور صحیح
تکرار کند .سطح شدت ارائه جمالت در هر مرحله  2dBتغییر میکند .آستانه پذیرش جمالت ) 51(RTSشبیه  SRTاست ]23 ,23[.یکی
از مشکالت آزمونها با محرک جمله این است که ممکن است آزمایششونده جملهها را فراموش کند ]29[.آزمون شنیدن در نویز برای
کودکان ) 51(HINT-Cمیباشد[2].
آزمون گفتار در نویز  :52(BKB-SIN) Bamford-Kowal-Benchدارای فهرستی با  2تا  11جمله است که هر جمله دارای سه
کلمه هدف دارد SNR .این جمالت از شدت  21+تا  3-با کاهش  dB5ارائه میشود .این آزمون برای کودکان  3تا  14ساله همچنین
بزرگساالن مناسب است]51-22 ,23[.
آزمون کلمه در نویز ) :(WINدارای  2لیست است که هر کدام حاوی  53کلمه میباشد .روش انجام آزمون به این شکل است که
کلمات از  dB21 ،SNRبا کاهش  dB4تا سطح  dB1ارائه میشود تا به سطحی از  SNRبرسد که فرد  31۵از کلمات را درست تکرار
کند .این آزمون برای کودکان  4تا  3سال مناسب است]51 ,22[.
آزمون جمالت مرتبط ) :55(CSTشامل  42پیام است که باعث ایجاد گفتار محاورهای میشود .هر پیام از  11جمله تشکیل شده است و
درباره یک موضوع آشنا میباشد .طول جمالت  9تا  11کلمه میباشد .هر جمله  11امتیاز دارد .در هر پیام  23واژه وجود دارد .جمله اصلی
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در سطح  53Bdو جمله رقابتی در سطح  dB31به گوش مقابل در نسبت سیگنال به نویز ثابت ) (SNR:15dBارائه میشود.
وظیفه آزمایش شونده تکرار جمله است و نمره تشخیص گفتار بر اساس تعداد واژههای صحیح محاسبه میشود]52 ,2[.
آزمون تشخیص جمالت ساختگی ) :54(SSIاز این آزمون به منظور کاهش تاثیرات مفهومی که به آسان شدن فهم جمله در محیط دارای
نویز منجر میشود ،استفاده کردند .محرکها جمالت واقعی نیستند .اگرچه ساختار دستوری و آواهای انگلیسی در این جمالت طبیعی است،
ولی هیچ معنای خاصی ندارند .اینها جمالتی هستند که اگر سه کلمه ،سه کلمه کنار هم قرار بگیرند ،معنادار میشوند .وظیفه شنونده آن
است که یکی از این  11جمله را که همراه با داستان رقابتی ارائه میشود ،تشخیص دهد .از نویز گفتاری یا غیرگفتاری استفاده میشود]5[.
53MCRهای مختلف دارد 21-, 11-, 1,11+ :و داستان به صورت دگرسویی یا همانسویی ارائه میشود.
آزمون درک گفتار در نویز ) :53(SPINدر آزمون  SPINمفهوم معنایی هر واژه تکسیالبی در هر جمله تغییر میکند .این آزمون 2
شکل  31جملهای دارد که هر کدام با نسبت سیگنال به نویز  dB2ارائه میشود .در هر گروه  31واژهای  23واژه دارای قابلیت پیشبینی
باال از مفاهیم جمالت قبلی و  23واژه دارای قابلیت پیشبینی پایین است که بر اساس تشخیص این واژهها درصدهایی به دست میآید.
آزمون  SPINعالوه بر اجزای آوایی گفتار ،توانایی یک فرد در استفاده از مفاهیم زبانی را مورد ارزیابی قرار میدهد]55[.
آزمون قابلیت فهم کودکان ( :59)PSIاین آزمون در کودکان  2-5ساله کاربرد دارد .در این آزمون از  21کلمه تکسیالبی و  11جمله
استفاده میشود و جمالت از نظر ساختاری با هم متفاوت هستند .کودک با شنیدن کلمات یا جمالت تصاویر را انتخاب میکندPSI ]21[.
شامل لغات تکسیالبی و جمالت گفتاری با پیامهای رقابتی است و به دو روش همانسویی و دگرسویی انجام میگیرد .آزمون با ارائه
جمله یا لغت و اشاره کودک به تصویر مطابق با کلمه یا جملهای که شنیده انجام میشود]2[.
آزمون واژههای اسپوندی تناوبی ) :52)SSWیکی از آزمونهای شنوایی مرکزی و از آزمونهای یکپارچه دو گوشی است .محرک کلمات
اسپوندی بوده و سطح شدت ارائه تحریک  dB51باالتر از سطح آستانه است 41 .گزینه ارائه میشود .هر گزینه نیمی به گوش راست و
نیمی به گوش چپ ارائه میشود .نیمی از کل گزینهها از گوش راست و نیمی از گوش چپ شروع میشود .اولین هجا از اولین کلمه
اسپوندی و آخرین هجای هر گزینه به طور غیررقابتی ارائه میشود ،اما دومین هجا از اولین کلمه اسپوندی و اولین هجای دومین کلمه
همزمان ارائه میشوند و) CSSW (Corrected Staggered Spondaic Wordsاز کم کردن درصد خطاهای  SDSبه
دست میآید  .اثر گوش مقایسه نتایج ارائه اول به گوش راست با نتایج ارائه اول به گوش چپ است .اثر ترتیب :مقایسه کلمات اسپوندی اول
با کلمات اسپوندی دوم است .این آزمون شامل الگوهای  Aو  Bمیباشد]54[.
آزمون درک فضایی جمالت ) :57(LISN-Sاین آزمون برای ارزیابی میزان توانایی درک کودکان در گفتار در نویز طراحی شده است.
محرکهای گفتاری و نویز از طریق هدفون با استفاده از کامپیوتری که درک در فضایی سهبعدی را ایجاد میکند ،ارائه میشود .محرک
گفتاری و نویز از مکانهای مختلف ارائه میشود .کودک آنچه را که میشنود ،تکرار میکند و موارد صحیح ثبت میشود .برنامه برای
محدوده سنی  3تا  11سال که مشکوک به اختالالت پردازش شنوایی هستند ،ارزیابی میشود]53[.
آزمون درک شنیداری ) :41(TACاین آزمون که برای کودکان کمشنوا ساخته شده TAC ،نام دارد و شامل  11مرحله بوده که در
نویز زمینه ارائه میشود و در کمشنواییهای متوسط تا شدید عمیق کاربرد دارد.]59 ,53[.
روش غربالگری شنیداری  :41)GASP) Glendonaldآزمونی  12کلمهای است که مهارت شنوایی درک را بررسی میکند و به
عنوان یک آزمون غربالگری شناخته میشود ]52[.نسخه بومیسازیشده آزمون  ،GASPآزمون مدرس میباشد.
آزمون تراز قابل قبول نویز ) Nabelek :42)ANLو  Tukerدر سال  ،1771آزمونی را برای بررسی میزان نویزی که فرد هنگام گوش
کردن به گفتار می تواند تحمل کند ،طراحی کردند .طبق تعریف تراز قابل قبول نویز عبارت است از تفاوت  dBبین راحتترین سطح
34
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شنوایی برای یک گفتار پیوسته و حداکثر میزان نویز زمینهای که فرد میتواند هنگام دنبال کردن آن پیوسته تحمل
نشان کرد که این آزمون به طور مستقیم هیچکدام از مهارتهای شنیداری را بررسی نمیکند.

کند[57 ،7].

باید خاطر

جدول  .1تقسیمبندی آزمونهای بررسی مهارتهای رفتاری شنوایی با استفاده از محرک گفتاری
نام آزمون و سطح مهارت
( Awarnessآگاهی)
]2[SDT
( Discriminationتمایز)
]2[ADT
]19 ,2[GFW
Test

]3[Wepman’s

گروه سنی
کودکان
کودکان
کودکان و بزرگساالن
کودکان

( Recognitionشناسایی)
]2[SRT
]2[PIPB
]2[PAL PB50
]2[CID W-22
]2[PBK
]2[NU-6

بزرگساالن
بزرگساالن
کودکان
بزرگساالن

]2[WIPI

کودکان

]2[NU_CHIPS

کودکان
بزرگساالن

]2[SPRINT

کودکان و بزرگساالن

( Perceptionدرک)
[QUICK-SIN]23

بزرگساالن

]55[SPIN

بزرگساالن
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پاسخ

محرک
واژگان تکسیالبی

تغییر رفتار

جفت واژگان تکسیالبی

پاسخ شفاهی متفاوت/مشابه

واژگان تکسیالبی

اشاره به یکی از دو تصویر
اشاره به تصویر یا پاسخ
شفاهی متفاوت/مشابه
تکرار واژگان یا اشاره به
تصویر
تکرار واژگان
تکرار واژگان
تکرار واژگان
تکرار واژگان
تکرار واژگان

واژگان
اسپوندایک
واژگان تکسیالبی
واژگان تکسیالبی
واژگان تکسیالبی
 31واژه تکسیالبی
واژگان
چهار لیست هر کدام  23واژه
تکسیالبی
 31واژه تکسیالبی
پیشبینی جمالت بم وزیر

اشاره به یکی از چهار تصویر
تکرار واژه انتهای جمله

جمالت

تکرار جمالت

اشاره به یکی از  3تصویر

جمالت با پیشبینی باالو
پایین
 21لغت تکسیالبی و دو
جمله از دو لیست که هر یک
 11جمله دارد.
جمالت
جمالت

تکرار جمالت
تکرار جمالت

جمالت

تکرار جمالت

جمالت بیمعنی
جمله
دارای  2لیست که هر کدام
حاوی  53کلمه است.
گفتار محاورهای با  42پیام 11
جملهای و هر جمله حاوی -9
 11کلمه است.
اصوات محیطی ،لغتها ،پیام-
های یکنواخت در 11
زیرآزمون
لغات

تکرار کلمه انتهایی جمله
اشاره به یکی از پنج تصویر

تشخیص جمله از یک لیست
 11تایی
تکرار جمالت
تکرار واژگان
تکرار واژگان

اشاره به یکی از سه تصویر
_

فالح زاده و همکاران

بحث
ارزیابی شنوایی با محرک گفتاری ،مزایای بسیاری دارد .میتوان از این آزمونها برای گروههای سنی مختلف ،جهت توانبخشی بهینه
شنیداری استفاده کرد .با استفاده از آزمونهای رفتاری شنیداری میتوان عواملی چون گروه سنی ،جنسیت ،میزان و نوع کمشنوایی ،میزان
سودمندی وسایل کمک شنیداری را مورد بررسی قرار داد .ارزیابی رفتاری گفتاری بر اساس مهارتهای شنیداری شامل سطوح زیر بود:
کشف سطح اولیه مهارتهای گفتاری که شامل آزمون  SDTیا همان  SATاست .طبق مطالعات به دست آمده ،آزمون  SDTبا سن
رابطه داشته و در سالمندان این رابطه منفی میباشد ،پس میتوان دانست که در افراد با سن باال میزان مهارت شنیداری فرد در سطح
کشف کاهش مییابد.
تمایز شامل آزمونهایی چون  GFW ،ADTو  Wepmanمیباشد .دو مشکل عمده در استفاده بالینی  ADTوجود دارد که
شامل عدم وجود نرم هنجار و محدود بودن سن آزمایششونده است ،ولی در مجموع ADT ،یک آزمون مفید ،برای بررسی مهارت
تمایز شنوایی در کودکان است .در کودکان دچار نقص شنوایی اگرچه سمعک بسیاری از اصوات را برای آنها قابل شنیدن میسازد ،اما باز
هم کودک نمیتواند درکی مشابه سایر کودکان داشته باشد .آزمون  GFWرا نیز میتوان در برنامههای توانبخشی و سمعک به کار برد.
در مطالعهای با استفاده از آزمون  ،Wepmanنشان داده شد که با افزایش سن ،مهارت تمایز شنیداری افزایش مییابد ]3 ،14[.آزمونهای
موجود در این سطح بیشتر برای تعیین سودمندی سمعک مناسب بوده و در کودکان کاربرد بیشتری دارد.
شناسایی شامل آزمونهایی چون  PBK, PIPBاست .با توجه به جنسیت آزمون  NU6نشان داد که بازشناسی گفتار در مردان
ضعیفتر از زنان میباشد .در پژوهشی دیگر ،وجود تفاوت در امتیازهای به دست آمده با ارائه لغات  NU-6بین سکوت و نویز (باالتر از41
درصد) حاکی از آسیب عصب هشتم ،اختالل منیر و آسیب به لوب گیجگاهی بوده است .باید گفت که لیستهای آزمون  PBKبرای
ارزیابی کودکان با سن کمتر  3سال نباید استفاده شود؛ در واقع این لیستها برای کودکانی که گفتار و زبانشان به قدر کافی رشد کرده
باشد ،قابل استفاده است ]22 ,21 ,19[.از جمله آزمونهای دیگر برای کودکان NU_CHIP ،و  WIPIمیباشد که به منظور تشخیص گفتار
در شدتهای باالتر از آستانه طراحی شده است .در این آزمونها ،از واژههای تکسیالبی در مجموعه بسته استفاده میشود .مقایسهای بین
 WIPIو  PBKو  NU-6صورت گرفت ،مشخص شد که  ،WIPIبیشترین اعتبار و  PBKمتوسط و  ،NU-6کمترین اعتبار را دارد.
در روش استفاده از آزمونهای  WIPIو  PBKتفاوتهایی وجود دارد .به طور مثال در آزمون  ،WIPIاشاره به تصویر وجود دارد که
سبب افزایش امتیاز بازشناسی در حدود  11۵میشود ،در حالی که آزمون  PBKاین طور نیست .در این سطح باید به انتخاب آزمونها بر
اساس توانایی گفتار و زبان و گنجینه واژگان آزمایششونده دقت کرد تا ضعف در هر یک از این موارد به منزله ضعف در این سطح مهارتی
تلقی نگردد .معموال افرادی که در موارد نامبرده ضعف دارند ،آزمونهایی که در پاسخدهی از گفتار استفاده نشود مثال پاسخدهی با اشاره به
تصویر باشد ،انجام میگیرد و در مورد ضعف در گنجینه واژگان ،آزمونهایی با لغات آشنا و آسان برای آزمایششونده توصیه میشود.
چهارمین مرحله که در برخی مقاالت به آن اشاره شده ولی  ,reoeoRدر سال  2117در کتاب  ]2[Audiology Diagnosisآن را در
نظر نگرفته است ،درک یا  Perceptionمیباشد که شامل آزمونهایی مانند BKB-SIN LISN-S, PSI, SPIN, HINT
است ]53[.درک شنیداری با چهار مولفه انجام میگیرد-1 :حافظه شنیداری کوتاهمدت و بلندمدت-2 .توالی شنیداری-5 .یکپارچگی
شنیداری[ ]9و -4حافظه فعال .اثر حافظه فعال خصوصا در مراحل شناسایی اصوات گفتاری و درک آنها شایان توجه است ]41[.در واقع
کاهش مهارتهای شناختی همراه با کاهش درک گفتار اتفاق میافتد ]41[.تخریب سلولهای مویی خارجی موجب کاهش حساسیت شنوایی
نسبت به صداهای آرام میشود ،از طرف دیگر آسیب سلولهای مویی داخلی موجب کاهش وضوح شنوایی میگردد ،در نتیجه توانایی
شنیدن در نویز کم میشود ]42[.گزارش شده است فیبرهای پایینی ساقه مغز در پردازش گفتار در نویز نقش دارد و همانطور که مشخص
است پاسخهای شنیداری ساقه مغز تا  2سالگی رشد پیدا میکند؛ پس میتوان با کمک این آزمونها جایگاه تقریبی ضایعه را تخمین زد]45[.
معموال آسیب لوب گیجگاهی بر روی آزمونهای گفتار در نویز تاثیر میگذارد ،در حالی که آزمونهای گفتار در سکوت این افراد طبیعی
است .افرادی که نمرات پایینی در آزمونهای گفتار در نویز کسب کردهاند ،معموال یا در کرتکس شنوایی مشکل داشتهاند ،یا دچار بیماری
مالتیپل اسکلروزیس بوده و یا تومور عصب هشت داشتهاند Sinha ]44[.در سال  1737اشاره نمود که با انجام آزمون گفتار در نویز نقص در
گوش دگر طرفی با آسیب کورتیکال را نشان داد .در برخی مطالعات نمرات ضعیف نشاندهنده آسیب عصب هشتم و ضایعات داخل
محوری و خارج محوری ساقه مغز بود Q-SIN ]43[.آزمون فارسی موجود جهت مشاوره و تجویز سمعک میباشد .با استفاده از این آزمون
میتوان در زمانی سریع در حضور نویز ،دستگاه شنوایی را با و بدون سمعک ارزیابی نمود و مثال سودمندی میکروفن جهتدار را بررسی
کرد .آزمون  ANLبا محرک گفتار در نویز بوده و جزو هیچکدام از سطوح مهارتهای شنیداری نمیباشد ،ولی به دلیل عدم ارتباط با سن،
حساسیت شنوایی ،نوع نویز ،جنسیت ،وضعیت گوش میانی فرد ،آستانههای رفلکس آکوستیک و پاسخهای حلزونی یا مهار دگرسویی ،معیار
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معتبر و قابل اجرایی برای قرارگیری در مجموعه آزمونهای پیش از فیتینگ سمعک میباشد .نتایج این آزمون پایا بوده و در افراد دچار
کمشنوایی ،حداقل طی مدت  5ماه ثابت باقی میماند ]2[.آزمون  HINTبرای کودکان دشوار بوده و از نظر سنی  WINبرای کودکان
مناسبتر میباشد .تعداد کمی از آزمونهای عملکرد شنوایی مرکزی برای کودکان طراحی شده است .در مقایسه چهار آزمون HINT,
 WIN, BKB-SIN, QuickSINاز لحاظ توانایی جداسازی افراد مبتال به آسیب شنوایی و افراد با شنوایی هنجار نشان داده
شد که بیشترین اختالف بین شنوندگان هنجار و کسانی که دارای اختالل شنوایی هستند ،در آزمونهای  QuickSINو  WINوجود
دارد و نشاندهنده این است که احتماال حساسیت بیشتری نسبت به آزمونهای  BKB-SINو  HINTدارند]43[.
یکی از دشوارترین وظایف مغز گوش دادن به صدا در حضور نویز میباشد؛ بنابراین هر آسیبی به مغز ممکن است بر گوش دادن در نویز اثر
بگذارد .برای بررسی این تاثیر یک مجموعهای از همه ارزیابیها الزم است و ارزیابیهایی مثل بیولوژیکی ،توجه ،حافظه فعال و ادیوگرام به
تنهایی کافی نیست و سالمت مغزی باید به طور کلی مورد بررسی قرار بگیرد .از جمله آزمونهایی که پردازش سیستم مرکزی شنوایی را
مورد بررسی قرار میدهند SSW, HINT, SIN, CST ،میباشند که در مطالعه حاضر به بررسی آنها پرداخته شده است ]49[.عالوه بر
این ،برای ارزیابی بزرگساالن و مطالعات مقایسهای در افراد دارای سمعک ،نوروپاتیها و افراد دچار پیرگوشی آزمون  HINTکاربرد
فراوانی دارد .آزمون  SSWمحل آناتومیکی ساقه مغز ،قشر و جسم پینهای را بررسی میکند ،همچنین توانایی شناختی ،زبان بیانی و
حافظه شنیداری را ارزیابی میکند .ارزیابی که بین افراد لکنتی و غیرلکنتی انجام شد ،امتیاز رقابتی چپ تفاوت معناداری داشت و احتماال
افراد لکنتی در یکپارچگی و  TFMضعیف عمل میکنند و توانایی پردازش شنوایی ضعیفتری نسبت به افراد هنجار دارند .موسیقی ،یک
راهکار مفید برای کاهش اثر منفی سن بر روی درک گفتار در سنین باال میباشد]42[.
آزمونهای گفتاری که در نویز انجام میشوند شامل دو دسته -1 :نسبت سیگنال به نویز ثابت و  -2نسبت سیگنال به نویز تطبیقی است.
آزمونهای گفتار در نویز با  SNRتطبیقی ،دقیقتر هستند ،ولی آزمونهای گفتار در نویز با  SNRثابت طیف گستردهتری از آزمونها را
در بر میگیرد .آزمونهای تطبیقی با هدفون و بلندگو ارائه میشوند ،ولی آزمونهای  SNRثابت فقط با بلندگو ارائه میشود .در آزمون-
های  SNRتطبیقی ،می توان سطح دشواری آزمون را تنظیم کرد و سطح شدت نویز را با توجه به پاسخ شنونده تغییر داد تا فرد پنجاه
درصد محرکها را پاسخ دهد؛ بنابراین این آزمونها در ارزیابیهای بالینی ،ارزش باالتری دارند .در رابطه با نوع نویز پسزمینه نیز باید گفت
که حساسیت در نویز ممتد همیشه کمتر از منقطع میباشد Mcardle .در سال  ،2113تاثیر نوع محرکهای گفتاری (شماره ،واژه و
جمالت) را بر روی نسبت سیگنال به نویز دو جمعیت مورد ارزیابی قرار داد .در این بررسی از سه آزمون  WIN ،Q-SINو تشخیص
اعداد سه رقمی در نویز حاصل از چند گوینده استفاده شد .نتایج حاکی از آن بود که حساسیت واژهها و جمالت نسبت به اثرات کاهش
شنوایی یکسان است]12[.
محدودیت
عدم دسترسی به متن کامل برخی مقاالت از محدودیتهای عمده پژوهش حاضر بود که با جستجوی دقیق و گسترده تا جای ممکن رفع
گردید .استفاده از کلمات هممعنی کلیدواژههای جستجو و گسترده کردن بازه زمانی ،از جمله فعالیتهای انجامشده برای یافتن مقاالت
مناسب به کار گرفته شد .همچنین برای دریافت برخی مقاالت به منظور بررسی دقیق ،هزینه نیز پرداخت شد.

نتیجهگیری
با بررسی آزمونهای رفتاری با محرک گفتار با تاکید بر دستهبندی مهارتهای شنیداری میتوان به ضرورت و کاربرد کلی آزمونهای هر
سطح مهارتی و همچنین اهمیت تکتک آزمونها پی برد؛ به طور کلی تعیین سطح مهارت شنیداری برای انجام توانبخشی الزم در افراد
با اختالل شنوایی و تربیت شنیداری این افراد اهمیت بسیاری دارد .در مورد اهمیت آزمونها از نظر سطح مهارتی میتوان گفت آزمونهای
بررسیکننده سطح آگاهی و تمایز بیشتر برای افرادی که نمیتوانند واژههای دو سیالبی را تکرار کنند برای مثال کودکان طبیعی دوساله و
افرادی با آسیب عملکردی زبان ضروری هستند ،مثال آزمون بررسی تمایز  GFWرا میتوان در برنامههای توانبخشی و بررسی
سودمندی سمعک به کار برد و آزمون  Wepmanکه برای بررسی مهارت تمایز است ،برای تعیین سطح مهارت شنیداری و انجام
توانبخشی مفید است ،آزمونهای بررسیکننده سطح شناسایی در ارزیابیهای تشخیصی و معمول شنوایی کاربرد بسیاری دارند مانند SRT
و یا آزمون  Q-SINفارسی که خود برای مشاوره و تجویز سمعک سودمند میباشد و با آن میتوان سودمندی میکروفن جهتدار را
بررسی کرد .آزمونهای بررسیکننده سطح درک اکثرا شامل آزمونهای گفتار در نویز هستند ،در بررسی مشکالت پردازش مرکزی کاربرد
دارند و برای تعیین سودمندی وسایل کمک شنیداری و تجویز سمعک الزم میباشند ،برای مثال آزمون  PSIبرای تصمیمگیری درباره
کاندیدای کاشت حلزون در کودکان و  BKB-SINبرای ارزیابی بیماران کاشت حلزون استفاده میشود .کاربرد  LISN-Sبررسی
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 برای ارزیابی بزرگساالن و مطالعات مقایسهای در افرادHINT  کاربرد آزمون.پیشرفت در زمینه پردازش شنوایی دوطرفه در نویز است
. در تعیین سودمندی سمعک کاربرد داردCST . نوروپاتیها و افراد دچار پیرگوشی است،دارای سمعک

تشکر و قدردانی
 به جهت راهنماییهای ارزندهشان،بدینوسیله از همکاری صمیمانه جناب آقای دکتر آرش نجیمی دکترای آموزش بهداشت و ارتقا سالمت
.در مطالعه مروری از گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکر و قدردانی میگردد
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