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ABSTRACT 

Background and Aims: The elderly population is increasing in the world as the levels of 
health and life expectancy increase, so more studies are needed in the fields of longevity and 
concequent changes in communication behaviors. Quick Speech in Noise Test (QSIN) 
examines auditory comprehension of the people in the presence of noise. The aim of the 
current study was to compare the results of QSIN in young adults and the elderly with normal 
hearing threshold. 

Materials and Methods: In the present descriptive-analytic and cross-sectional study, 
samples were selected through availability sampling. The study population consisted of 31 
elderly and 31 young adults selected according to inclusion criteria. Audiometric tests of pure 
tone-acoustic Immitance and speech audiometric as well as QSIN were administered in the 
elderly and young adult groups. 

Results: In Signal to Noise Ratios (SNR) 25, 20, 15,10,5, and 0 dB, there was a significant 
difference between the young adult and elderly groups (P<0.05). But in 25 SNRs, no 
significant difference was found between the two groups (P>0.05). Also, the results showed 
that SNR 5 SNR and SNR0 had significant differences with SNRs in 10, 15, 20, and 25 
between the elderly and young adult groups (P <0.05). 

Conclusion: According to the results obtained in the present study, elderly people may be 
different from the young adult group in cortical and sub cortical processing activities of the 
brain, and thus may have the weaker speech in noise comprehension ability compared with 
the young adult group. 
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 چکیده

. است ازدیاد به رو جهان در سالمندان جمعیت زندگی، به امید و سالمت و بهداشت سطح افزایش با امروزهمقدمه و اهداف: 

 آزمون. طلبدمی را ارتباطی رفتارهای در تغییر چگونگی و سن افزایش زمینه در بیشتری مطالعات سالمندی، جمعیت افزایش

 فتارگ آزمون نتایج مقایسه هدف با حاضر مطالعه. كندمی بررسی نویز حضور در را افراد شنیداری درک نویز، حضور در گفتار

 .گرفت انجام هنجار شنوایی آستانه با سالمند و جوان افراد در نویز حضور در

 انجام دسترس در گیرینمونه ازطریق و مقطعی صورتبه و بود تحلیلی-توصیفی نوع از كه حاضر مطالعهها: و روش مواد

آزمون. شدند انتخاب ورود معیارهای اساس بر كه بود جوان 31 و سالمند 31 پژوهش این در مطالعه مورد جامعه. است شده

 سالمند هایدرگروه نویز، حضور در گفتار آزمون همچنین و گفتار ادیومتری و اكوستیک ایمیتانس-خالص تن ادیومتری های

 .شد انجام جوان و

 اختالف بل،دسی صفر و 5 ،10 ،15 ،20 نویز به سیگنال هاینسبت در كه داد نشان حاضر تحقیق هاییافتهها: یافته

 معناداری اختالف 25 نویز به سیگنال نسبت در ولی ،(>05/0P) داشت وجود سالمند و جوان سنی گروه دو بین معناداری

 اختالف صفر، و 5 نویز به سیگنال هاینسبت نمره داد نشان نتایج همچنین(. P>05/0) نیامد دست به سنی دوگروه بین

   .(>05/0P) داشت جوان و سالمند هایگروه در 25 و 20 ،15 ،10 نویز به سیگنال هاینسبت با معناداری

 متفاوت شنیداری پردازش در مغز قشری زیر و قشری هایفعالیت  در است ممكن سالمند افراد رسدمی نظر بهگیری: نتیجه

 .باشند داشته جوان گروه به نسبت تری ضعیف نویز حضور در گفتار درک توانایی احتماال و باشند جوان گروه با

 جوان سالمند؛ شنیداری؛ درکهای کلیدی: واژه
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مقدمه و اهداف
 جمعیت زندگی، به امید و بهداشت سطح افزایش با

 در زمانهم و است افزایش در حال جهان در سالمندان
 ایران و بوده افزایش حال در سالمند جمعیت نیز ایران

 جمعیت رشد سرعت بیشترین دارای كشورهای از یكی

 ابتدای در كه دهدمی نشان آمارها [1[بود. خواهد سالمند
 سالگی 66سن  افراد، برای زندگی به امید شاخص 21 قرن
 افزوده جهان جمعیت به درصد 1.7 سال هر و است بوده
 65-80 جمعیت برای افزایش این میزان ولی شود،می

 عرب كه شودمی بینیپیش لذا باشد؛می درصد 2.5 سال،
 جمعیت از( درصد 14 حدود) نفر میلیارد 1.2 دیگر قرن

 تا و دهند تشكیل باالتر و سال 65سن  با افراد را جهان

 نیز جهان سالمندان جمعیت رشد میانگین از 1424 سال

 افزایش نرخ از آینده، سال 5 تا حتی و شد خواهد بیشتر

 متعاقب [3، 2]گرفت. خواهد سبقت هم آسیا در سالمند
 متعددی اتتغییر سالمندی، دوران شروع و سن افزایش

 هك گیردمی صورت حسی شناختی مختلف فرآیندهای در
 دازشپر در تغییراتی وقوع تغییرات، این ترینمهم از یكی

 درک و پردازش از منظور [2]باشد.می شنیداری درک و
 استفاده در مركزی عصبی سیستم توانایی شنیداری،

 شامل فرآیند این كه است شنیداری اطالعات از كردن
 بیعص سیستم در شنیداری اطالعات این نمودن فهم قابل

 ندفرآی این با مرتبط نوروبیولوژیكی هایفعالیت و مركزی
 پردازش ی،یاشنو دعملكر مهم هایاز جنبه یكی [4]است.

 درک نظیر ییاشنو هنروزا یفعالیتهادر  كه است شنوایی

 [5]باشد.می مهم رگفتا
 مركزی، شنیداری درک و پردازش تعریف به توجه با

 صوت، تمایز یابیمكان و یابیجهت نظیر فرآیندهایی
 هایجنبه درک شنوایی، الگوهای بازشناسی شنوایی،

 زمانی، پوشش زمانی، وضوح شامل)صوت  زمانی
 السیگن درک توانایی ،(زمانی توالی و زمانی یكپارچگی
 درک و پردازش توانایی و نویز حضور در آكوستیكی

 درک و پردازش مسئول یافته،تنزل صوتی هایسیگنال
 [5]هستند. هنجار افراد در هنجار شنیداری

 سالمندان در را متفاوتی هایتوانمندی گوناگون مطالعات
 رد آكوستیكی سیگنال درک توانایی حیطه در كردند؛ بررسی
 هایتئوری سالمندان، شنیداری درک و پردازش در نویز حضور

 ا،هتئوری این ترینمهم از یكی كه است شده مطرح متعددی
 كه ددارمی بیان تئوری این. باشدمی بازداری در نقص تئوری

 این و شودمی ضعیف بازداری هایپردازش سالمندان در
 ن،سالمندا در اطالعات بازیابی و پردازش توانایی بر مسئله

 رد سالمند افراد تئوری، این طبق بر. گذاردمی منفی تاثیر
 رقابتی گفتار گرفتن نادیده در جوان افراد با مقایسه

 ترفضعی هدف كلمه بازیابی در و دارند بیشتری مشكالت
 و ناگهانی توقف معنای به تئوری این [6]كنند.می عمل

                                                           
1 Central Control 
2 Auditory Comprehension 
3 Speech Comprehension 
4 Word in Noise 

 قداما دست در یا شدهریزیبرنامه فعالیت و تفكر یک كامل
 1مركزی كنترل فعالیت از جزئی كه تئوری این و است

 ایبر شخص كه زندگی واقعی شرایط از بسیاری در است،
 [7]دهد.می رخ است، كرده ریزیبرنامه آنها

 شنیداری، درک و پردازش هایتوانمندی از یكی
 یافتهتنزل صوتی هایسیگنال درک و پردازش توانایی

 توانمندی این بررسی بهStemmer مطالعه  كه است
 یک به دادن گوش نظیر عواملی كه داشت بیان و پرداخت

 مرتبط عوامل جمله از گفتار باالی سرعت و ناآشنا لهجه
 نهایتا و سالمندان در 2شنیداری درک و پردازش كاهش با

 [8]باشد.می آنان در 3گفتار درک كاهش
 توانایی شنیداری، درک پردازش هایتوانمندی دیگر از
  العهمط كه است نویز حضور در آكوستیكی سیگنال درک

Clark-Parberyاز استفاده با توانمندی این بررسی به 
 درک و پردازش كه داشت عنوان و پرداخت 4WINآزمون 
 نای و است برانگیزچالش نویز دارای هایمحیط در گفتار

 هایگروه سایر از بیشتر مراتب به سالمندان در چالش
 درک حیطه از سخن Burda همچنین، [9]است. سنی
 به شنیداری درک و پردازش در صوت زمانی هایجنبه
 به وقتی سالمند افراد كه داردمی عنوان و آورده میان

 سری یک دهند،می گوش كردن روایت یا جمالت
 خودشان از 5شنیداری درک و پردازش در را تاخیراتی

 سالمند، افراد كه گرفت نتیجه Burda لذا دهند؛می نشان
 Jack Katz[10]دهند.می نشان 6گفتار پردازش در را تاخیراتی

 تهیافتنزل صوتی هایسیگنال درک و پردازش توانمندی از ،
 پردازش كه داشت عنوان و گفت سخن شنیداری پردازش در
 كاهش نویز، دارای هایمحیط در سالمندان شنیداری درک و

 ودوج گوینده، در گفتار باالی سرعت نظیر عواملی و یابدمی
 ببس گوینده چندین وجود حتی یا و گوینده در بیگانه لهجه

 درک كاهش متعاقبا و شنیداری درک و پردازش كاهش
 جنبه همین بر  Museikو [11]شودمی سالمندان در گفتار
 بیان و كندمی تاكید شنیداری درک و پردازش از مشابه

 7گفتار ادراک حیطه در را مشكالتی سالمندان كه داردمی

 [6]نمایند.می تجربه شنیداری دشوار هایموقعیت در
 پردازش توانایی جنبه بررسی Schneider مطالعات تمركز

 با شنیداری پردازش در رقابتی صوتی هایسیگنال درک و
 و است خواندن درک و واژگانی دانش آزمون از استفاده
 در شنیداری درک و خواندن درک خصوص در ایمقایسه
 جوان و سالمندان هایگروه بین نویز دارای هایمحیط
 در سالمندان گفتار درک و پردازش كاهش از و شد انجام

 میان به سخن جوان افراد به نسبت نویز دارای هایمحیط
 [12]آورد.

 بازشناسی جنبه بررسی به Plomp مطالعات همچنین
 با كه داشت عنوان و است پرداخته 8نویز حضور در گفتار

5 Auditory Processing 
6 Speech Processing 
7 Speech Perception 
8 Speech Recognition in Noise 
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 نس با افراد عملكرد در ایپیشرونده كاهش سن، افزایش
 Dubno مطالعات در [13[شود.می دیده سال 50 از بیشتر

 بررسی به 1نویز در گفتار درک آزمون از استفاده با نیز
 هك شد عنوان و پرداخت نویز حضور در گفتار بازشناسی

 حتت دشوار، شنیداری هایموقعیت در گفتار درک توانایی
 [14]باشد.می سن تاثیر

 ربش دستاوردهای ارزشمندترین از یكی ارتباط برقراری
 اجتماعی زندگی در هاانسان همه و است بوده حیات طول در

 رتباطا این. هستند دیگران با ارتباط برقراری به ناگزیر امروز،
 .است نفر چند یا دو بین پیام تبادالت از ایمجموعه شامل

 و شنیداری( درک)گیرنده  نقش شخص هر پیام، تبادل در
 ازمندنی ارتباطی جریان. نمایدمی ایفا را( بیان)بودن  فرستنده

 پیام به نسبت صحیح، شنیداری درک و پردازش وقوع
 ایعمده بخش كه این به توجه با لذا باشد؛می شدهدریافت

 با و شودمی انجام نویز دارای هایمحیط در ارتباطات این از
 سالمندان، عصبی سیستم در داخلی نویز وجود از آگاهی
 نویز حضور در مناسب درک ایجاد و ارتباط برقراری اهمیت

 اهمیت حائز سنی هایگروه سایر از بیش سالمندان، برای
 .باشدمی

 شنیداری درک و پردازش برای شد، ذكر كه گونههمان
 و باشد داشته را ذكرشده توانمندی 6 باید فرد هنجار
 درک و پردازش هایجنبه از یک هر در مشكل وجود

 و پردازش فرآیند كل در مشكل ایجاد سبب شنیداری،
 از خارج در ذكرشده مطالعات. گرددمی شنیداری درک
 درک و پردازش هایجنبه سایر بررسی به بیشتر ایران

 با( غیره و زمانی هایجنبه صوت، یابیجهت)شنیداری 
 محدودی تعداد و پرداخته گوناگون هایآزمون از استفاده
 ورحض در شنیداری درک توانمندی بررسی به نیز مطالعه

 هاستفاد با و حاضر مطالعه از متفاوت سنی طیف در نویز
 ناظری مطالعه جز به اما پرداختند، متفاوت هایآزمون از
 پردازش و زمانی پردازش جنبه كه ایران در همكاران و

 تاكنون ،[15]نموده بررسی را شنیداری درک در فضایی
 شنیداری درک توانایی بررسی به ایران در ایمطالعه هیچ

 QSIN آزمون از استفاده با نویز شدت مختلف سطوح در
 و اجرا سادگی دقت، نظر از QSIN آزمون. است نپرداخته

 رسای در استفاده مورد هایآزمون به نسبت بودن غیرتهاجمی
 و قتطاب بیشترین آزمون این همچنین. دارد برتری مطالعات

 است، دارا افراد زندگی محیط واقعی شرایط با را هماهنگی
 مطالعات در شدهاستفاده هایآزمون سایر كه حالی در

 و هشدكنترل هایمحیط به تعمیم قابل بیشتر پیشین،
 توانایی بررسی حاضر مطالعه هدف. هستند آزمایشگاهی

 آن از. است 2نویز شدت مختلف سطوح در شنیداری درک
 عملكرد بررسی برای مشخص طوربه QSIN آزمون كه جا

 است، مفیدی آزمون نویز در حضور شنیداری درک و پردازش
 در شنیداری درک و پردازش توانایی حاضر مطالعه در لذا

                                                           
1 Speech Perception in Noise (SPIN) Test 
2 Auditory Performance with Competing Acoustic Signals 

 مورد جوان و سالمند هایگروه نویز در شدت مختلف سطوح
   .گیردمی قرار مطالعه

 هامواد و روش

 طریق از و  Cross–Sectionalصورتبه پژوهش حاضر
 مورد جامعه. است شده انجام دسترس در گیرینمونه

 به كه مطالعاتی سایر اساس بر پژوهش این مطالعه
 رحضو در آكوستیكی سیگنال درک توانمندی بررسی

 سالمند 31 شامل اند،پرداخته متفاوتی هایآزمون با نویز
 و سال 06/68سنی  میانگین با( مرد 16و  زن 15)

 با( مرد 16 و زن 15) جوان 31همچنین  و ماه 40/36
 میزان و باشدمی ماه 39/18 و سال 77/22 سنی میانگین

 هك گردید محاسبه پیوست فرمول طبق بر هانمونه حجم
 مقدار كه است این دهندهنشان d و واریانس ∂ آن در

 فاصله جامعه در واقعی مقدار از قدر چه ما برآورد
 .است اول نوع خطای از حاكی  Zα/2.دارد

 از و بود تصادفی صورتبه كامال هانمونه گزینش نوع
 نظر صورت مورد سنی طیف در دسترس در هاینمونه

 .دبو زیاد سنی طیف هر در پراكندگی میزان لذا گرفت؛

 ماهبهمن تا 1395سال  ماهبهمن از حاضر مطالعه
 مطالعه این در. گردید انجام اصفهان شهر در 1396 سال

 ود،ب گفتاردرمانی ارشد كارشناسی دانشجوی كه آزمونگر
 بط مركز به مربوط مسئولین نامه،رضایت فرم ارائه با

 از كسب بعد و نمود آگاه مطالعه از اهداف را سالمندی
 دسترس در گیرینمونه طریق از را سالمند گروه رضایت،

 ورود معیارهای بودن دارا نظر از آنان و نمود مطالعه وارد
 سالمند گروه برای ورود معیارهای. شدند چک مطالعه به

 :باشدمی زیر موارد شامل
 به ابتال سابقه نداشتن سال، 65-79 سنی معیار

 مغز جراحی و سر به ضربه سابقه عدم گوش، هایبیماری
 نبود صرع، یا اعصاب داروهای مصرف تصادف، عدم یا

 كار انجام سابقه نداشتن نورولوژیک، هایبیماری
 ندهپرو بررسی طریق از معیارها این تمام كه موسیقیایی

 همچنین و سالمندی طب مركز در موجود پزشكی
 قرار بررسی مورد سالمند از پرسش و گیریتاریخچه

 شامل سالمندان در ورود معیارهای سایر. گرفت
 محدوده در گرفتن قرار)هنجار  شنوایی از برخورداری

 عدم گوش، عفونت عدم و( بلدسی 25 تا 10 منهای
 درک مشكل وجود عدم و 3فعال حافظه در مشكل وجود
 .بود سكوت در گفتار

 معیارهای مشابه جوان گروه برای ورود معیارهای
 سال 20-28 سنی معیار استثنای به سالمند گروه ورود
-بیماری وجود عدم سن، معیارهای. بود جوان گروه برای

 مصاحبه طریق از جوان گروه در نورولوژیک و غیره های
 سالمند هایگروه همچنین. شد بررسی گیریتاریخچه و
 هداد تطابق یكدیگر با تحصیالت سطح نظر از جوان و

3 Working Memory 
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 گروه دو هر از فعال حافظه معیار بررسی جهت. شدند
 وكسلر تست از 1اسپن دیجیت آزمون جوان، و سالمند
 رداستاندا نمره با شخص هر به مربوط نمرات و شد گرفته

 و مقایسه شد سنی طیف همان به مربوط ترازشده
 نمرات با جوان و سالمند گروه افراد از یک هر چنانچه
 خارج مطالعه از داشتند، تفاوت خود سنی طیف ترازشده

 آكوستیک اتاق در است ذكر به الزم(. پیوست)شدند می
 با و اصفهان پزشكی علوم دانشگاه توانبخشی دانشكده

-خالص تن ادیومتری هایآزمون ادیولوژیست، كمک
 بررسی جهت گفتار ادیومتری و آكوستیک ایمیتانس

 اطمینان حصول و تعیین همچنین و شنوایی هایآستانه
 محیطی شنوایی و گوش در عفونت وجود عدم معیار از

 جهت. شد گرفته جوان و سالمند هایگروه از سالم
 SDS–SRT هایآزمون نیز سكوت در گفتار درک بررسی

 از یک هر لذا گرفت؛ انجام جوان و سالمند هایگروه در
 اسپن دیجیت آزمون در كه جوانی و سالمند هاینمونه

 اوتتف خود سنی طیف ترازشده نمرات با وكسلر تست از
 مشكل دارای سكوت در گفتار درک آزمون در یا داشتند
 و سالمندان سایر و شدندمی خارج مطالعه از بودند،

 و سكوت در گفتار درک هایآزمون در كه جوانانی
 را خود سنی طیف با ترازشده نمرات اسپن، دیجیت
 .شدندمی مطالعه بعدی هایگام وارد داشتند،

 هایگروه شنیداری درک توانایی حاضر مطالعه در
 زنوی حضور در گفتار آزمون از استفاده با جوان و سالمند

 نویز حضور در گفتار آزمون. گرفت قرار مطالعه مورد
. است 2باز مجموعه قالب در و جمله بازشناسی جهت
 با زمانهم كه بود صورت این به آزمون این انجام نحوه
 فرد به نیز 3گفتاری همهمه نویز جمالت، سری یک ارائه
-به سیگنال و گفتاری نویز حقیقت در و شدمی ارائه

 فرد باید و شدمی داده گوش دو به زمانهم صورت
 مود؛نمی تكرار را هستند سیگنال كه شدهشنیده جمالت

 حالت سیگنال با نویز آزمون این در دیگر، عبارت به
 طاهایی توسط آزمون، این فارسی نسخه. داشت رقابتی

 افراد در آن پایایی و روایی و است شده ساخته ثامنی و
 ضرایب تمامی و است آمده دست به زبانفارسی

 و باشدمی >01/0P آن آمدهدستبه همبستگی
 [16]باشد.می 8/0 آن Test –Retestروایی
 جهت ابتدا در ،QSIN آزمون اجرای نحوه خصوص در

 تمرینی هایفهرست آزمون، اجرای نحوه با فرد آشنایی
. دش اجرا اصلی هایفهرست با آزمون سپس و ارائه فرد به

 شامل فهرست هر و باشدمی فهرست 5 شامل آزمون این
 هاجمله كه است جمله هر در كلیدی كلمه 5 با جمله 6
 و زن گوینده صدای با آماده شدهضبط دیسی طریق از
-هب دو گوش به هدفون با شده،كنترل پیش از سرعت با

 نویز گفتاری زمانهم [16، 15]شد. ارائه زمانهم صورت

                                                           
1 Digit Span 
2 Open Set 
3 Speech Noise 

 در و شد داده دو گوش هر به نیز یندهگو 4 به مربوط
 و زن گوینده صدای شامل تست این در 4سیگنال واقع
 مرد و زن گوینده 4 گفتار شامل 5گفتاری همهمه نویز
 .داشتند وجود آزمون این در سیگنال با زمانهم كه بود
 جمله، هر پایان در كه بود این فرد وظیفه آزمون این در
دیگر،  عبارت به و كند تكرار كامل طوربه را جمله آن

 نسبت سطوح. داشت رقابتی حالت سیگنال با نویز
 ،15 ،10 ،5 صفر، شامل آزمون این در 6نویز به سیگنال

 شرایط كه بلدسی 25 شدت از كه بود بلدسی 25 و 20
-دسی 5 كاهش با و شروع شد است، آزمون بسیار آسان

 زمونآ سخت بسیار شرایط كه بلدسی صفر شدت تا بلی،
 آزمون شرایط تدریجبه دیگر، عبارت به و رسید است،
 واییشن دارای فرد یک. شد بیشتر رقابت دارای و ترسخت
 كلمات از درصد 50 حدود شناسایی توانایی نرمال،
 بلدسی 2 گفتارdB 2+ (نویز  به سیگنال نسبت با كلیدی

 QSINآزمون  جمالت در ،(باشد بلندتر ایزمینه نویز از
 كه داشت وجود كلیدی كلمه 5 جمله هر در ]19]دارد. را

 نرمال افراد چنانچه. دارد نمره یک كدام هر صحیح تكرار
 امتیاز 30 كنند، تكرار درست را شدهشنیده جمالت تمام

 هر امتیازات مجموع فرمول طبق بر و نمایندمی كسب
 این نرمال افراد برای و گرددمی كسر 5/27عدد  از لیست

 [19].(30-5/27=5/2)باشد می 5/2 عدد

 دو هر برای آزمون انجام از پس حاضر، مطالعه در
 تعداد اساس بر شخص هر نمرات جوان، و سالمند گروه
 و گردید مشخص جمله هر در تكرارشده صحیح یهاواژه

 SNR Loss=| 27.5–Total)فرمول  طبق بر همچنین

Correct| )امتیازات میزان Loss SNR شخص هر 
 مخصوص كمی بندیدرجه جدول در و گردید مشخص

 نسبت افت اگر. گرفت قرار( [16]1 شماره جدول)خود  به
 درجه بود، بلدسی 0-3 محدوده در فرد نویز به سیگنال

 هب نزدیک و هنجار فرد، نویز به سیگنال نسبت افت
 در فرد نویز به سیگنال نسبت افت اگر. است هنجار

 هب سیگنال نسبت افت درجه بود، بلدسی 3-7 محدوده
 السیگن نسبت افت اگر همچنین. است مالیم فرد نویز

 بلدسی 15 از بیشتر و 7-15محدوده  در فرد نویز به
 بترتیبه فرد نویز به سیگنال نسبت افت درجه بود،

 [16]گردید. برآورد شدید و متوسط
 یک سالمند گروه در SNR Loss امتیاز از نهایت در

 یک جوان گروه در SNR Loss امتیاز از و میانگین
 رکد از حاكی كه هامیانگین این و شد گرفته میانگین

 اب نویز شدت مختلف سطوح در بود، گروه هر شنیداری
 .شدند مقایسه یكدیگر

 سیگنال نسبت افزایش میزان ،SNR Loss از منظور
 افراد هب نسبت شنوایی آسیب دارای افراد كه است نویز به
 در كلمات درصد 50 صحیح تكرار برای هنجار شنوایی با

4 Signal 
5 Speech Noise 
6 SNR 
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 ارمقد این حاضر مطالعه در و دارند نیاز آن به نویز حضور
 عدد از لیست هر امتیازات مجموع بین تفاضل طریق از
 [19]آید.می دست به 5/27

 هایتحلیلوتجزیه جهت اطالعات، آوریجمع از پس
 افزارنرم از استفاده های آماری حاصل باداده اطالعات، آماری

(IBM SPSS, Armonk, NY, USA) SPSS  22نسخه، 
 آمار هایروش از همچنین و گرفت قرار ارزیابی مورد

 اطیاستنب آمار و معیار انحراف و میانگین مانند توصیفی

 توزیع بررسی جهت اسمیرنوف-كولموگروف آزمون مانند
 مقایسه برای مستقل هاینمونه  tو آزمون هاداده هنجار

 علت. گردید استفاده گروه دو بین امتیازات میانگین
 بود خاطر این به مستقل هاینمونه  tآزمون از استفاده

 را مانوا آزمون از استفاده شرایط حاضر مطالعه كه
 سطح در هافرضیه كلیه معناداری همچنین. نداشت

 .گرفت قرار بررسی مورد>P 05/0احتمال 

 SNR Loss[16] امتیاز بندیطبقه. 1جدول 
 دارجهت میکروفن با انتظار مورد بهبود نویز به سیگنال نسبت افت درجه (لبدسی) نویز به سیگنال نسبت افت

 هنجار به نزدیک/هنجار بلدسی 3-0
 نویز در هنجار حد از بهتر است ممكن

 .كند درک را گفتار

 مالیم نویز به سیگنال نسبت افت بلدسی 7-3
 را گفتار نویز در هنجار حد در است ممكن

 .كند درک

 متوسط نویز به سیگنال نسبت افت بلدسی 15-7
 .است كنندهكمک دارجهت میكروفن

 میكروفونی آرایه نظر گرفتن در

 شدید نویز به سیگنال نسبت افت بلدسی 15 از بیشتر
 مورد نویز به سیگنال نسبت بهبود حداكثر

 .است نیاز
 FM سیستم گرفتن نظر در

 
 هایافته

 حاضر مطالعه در جوان فرد 31 و سالمند فرد 31
ر حاض مطالعه سالمندان سنی میانگین و كردند شركت

 39/18 و سال 77/22 و جوانان ماه 40/36 و سال 06/68
 جوانان و سال 65-75سنی  دامنه در سالمندان و است ماه
 .دارند قرار سال 28-20

 درک امتیاز مقایسه از حاصل نتایج بیانگر 2 جدول
 در مختلف هایSNRدر ( صحیح پاسخ تعداد) شنیداری

 هر باالتر میانگین لذا است؛ جوان و سالمند هایگروه

 گروه آن در هاشدگیحذف بیشتر میزان از حاكی گروه،
 را شدهشنیده جمالت اجزای از جزئی فردی اگر و است

 گونههمان. شودمی كم فرد آن آزمون نمره نماید، حذف
 جزبه هاSNR تمامی در است، مشخص 2جدول  از كه
25SNR، سالمند گروه میانگین از جوان گروه میانگین 

 جزایا جوان، گروه به نسبت سالمند گروه لذا است؛ بیشتر
جز به همچنین. كردندمی حذف بیشتر را جمالت

25SNR، سالمند گروه دو هر جمالت اجزای شدگیحذف 
 (.P<05/0)باشد می معنادار هاSNR تمامی در جوان و

 
 سالمند =31n)جوان  با سالمند هایدرگروه مختلف هایSNR در( جمله هر در شدهداده صحیح پاسخ تعداد)شنیداری  درک امتیاز مقایسه .2جدول 

 (جوان =31nو 

 05/0 سطح در معناداری*
 

 درک امتیاز مقایسه و بررسی به 3جدول  همچنین
 و سالمند هایدر گروه مختلف هایSNR در شنیداری

  SNR Lossامتیازاتُ جوانان گروه. است پرداخته جوان
 ،20و  15 ،25و  10 ،25و  15، 25و  20 هایSNRدر 
و  5 هایSNR در اما نشد، معنادار 15و  10 ،20و  10
و  5 ، 15و  0 , 15و  5  ,20و  0، 20و  5 ,25و  0, 25

 گروه در(. P<05/0)شد  معنادار 5و  0 , 10و  0 , 10
 5، 25و  10، 25و  15، 25و  20 های SNRنیز سالمند

 10، 20و  0، 20و  5، 20و  10، 20و  15، 25و  0، 25و 
 معنادار 5و  0و  10و 0،  10و  5و  15و  0، 15و  5، 15و 

 (.P<05/0)شدند 

SNR عدد معیار انحراف میانگینt سطح آزادی درجه 
 معناداری

 جوان/سالمند سالمند جوان سالمند جوان سالمند جوان جوان سالمند

0SNR 565/4 565/15 2497/0 0.2497 000/0 000/0 60 60 0001/0> 

5SNR 597/6 081/17 3005/0 0.8475 996/2- 996/2- 60 42/37 0001/0> 

10SNR 661/8 640/18 3739/0 3.6278 103/3- 103/3- 60 637/30 0001/0> 

15SNR 230/15 565/21 7018/0 3.4731 880/5- 880/5- 60 446/32 001/0 

20SNR 016/18 790/22 8050/1 7.7511 538/7- 538/7- 60 244/33 0001/0> 

25SNR 984/23 603/24 8976/3 1.9758 531/13- 531/13- 60 463/44 000/1 
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 (جوان =31nو  سالمند =31n)مختلف  هایSNR در جوان و سالمند هایگروه شنیداری درک امتیاز مقایسه .3 جدول
SNR 
 

 معناداری سطح معیار انحراف آزادی درجه tعدد 

 سالمند جوان سالمند جوان سالمند جوان سالمندان جوان

 SNR 441/0- 376/3- 30 30 180/0 0540/0 662/0 002/0 25و  20

 SNR 360/1- 257/3- 30 30 239/0 0501/0 184/0 003/0 25و  15

 <SNR 858/1- 447/6- 30 30 001/1 2930/2 073/0 0001/0 25و  10

 <SNR 434/4- 894/8- 30 30 249/1 740/3 0001/0> 0001/0 25و  5

 <SNR 886/18- 244/68- 30 30 605/4 931/9 0001/0> 0001/0 25و  0

 SNR 000/1- 368/2- 30 30 290/0 846/0 325/0 025/0 20و  15
 <SNR 880/1- 452/5- 30 30 328/0 920/1 070/0 0.0001 20و  10
 <SNR 475/4- 379/8- 30 30 2309/1 850/3 0001/0> 0001/0 20و  5

 <SNR 521/19- 498/58- 30 30 841/4 328/7 0001/0> 0001/0 20و  0

 SNR 718/1- 929/2- 30 30 302/0 930/0 096/0 006/0 15و  10
 <SNR 282/4- 718/6- 30 30 114/1 310/2 0001/0> 0001/0 15و  5

 <SNR 485/19- 501/28- 30 30 935/4 502/5 0001/0> 0001/0 15و0

 <SNR 661/3- 910/5- 30 30 005/1 130/2 001/0 0001/0 10و  5

 <SNR 674/19- 940/25- 30 30 825/4 120/5 0001/0> 0001/0 10و  0

 <SNR 458/18- 170/8- 30 30 381/4 925/3 0001/0> 0001/0 5و  0

 05/0 سطح در معناداری*
 

های ، امتیاز كل لیست4 اساس جدول بر
و در گروه جوان  6در گروه سالمند حدود   QSINآزمون
، گروه جوان از نظر 1 لذا بر طبق جدول ؛باشدمی 1 حدود

درجه افت نسبت سیگنال به نویز در طیف هنجار/نزدیک 
به هنجار و گروه سالمند در طیف افت نسبت سیگنال به 

-هوها در گرنویز مالیم قرار داشتند. همچنین امتیاز لیست
تا  0ها از های سالمند و جوان متفاوت است. امتیاز لیست

 ود،ش یک گروه بیشتراست و هرچه میانگین امتیاز در  30
 از نظر درک شنیداری عملكرد ضعیفتری دارد.

 (جوان =31nو  سالمند =31n)جوان  و سالمند هایدر گروهSNR Loss  امتیاز بررسی طریق از شنیداری درک مقایسه. 4جدول 
 انحراف میانگین امتیاز کل

 معیار
 معناداری سطح آزادی درجه اهمیانگین اختالف t عدد

 <0.0001 60 -5.1548 -13.796 0.6935 1.3194 جوان گروه
 <0.0001 37.385 -5.1548 -13.796 1.9614 6.4742 سالمند گروه

 05/0 سطح در معناداری*
 

 بحث
 شنیداری درک و پردازش گردید، ذكر كه گونههمان

 یهایتوانمندی صحیح كاركرد مستلزم هنجار، افراد در هنجار
 ناسیبازش شنوایی، تمایز صوت، یابیمكان و یابیجهت نظیر

 درک توانایی صوت، زمانی هایجنبه درک شنوایی، الگوهای
 درک و پردازش توانایی و نویز حضور در آكوستیكی سیگنال
 هرگونه وقوع [6]باشد.می یافتهتنزل صوتی هایسیگنال
 پردازش در نقص ایجاد سبب موارد، این از یک هر در مشكل

 .گرددمیمركزی  شنیداری درک و
 2جدول  بررسی با و حاضر پژوهش هاییافته طبق بر
 ،25SNR در SNR Loss امتیازات كه شد داده نشان

 0و 20، 15، 10، 5های SNR در اما است، نشده معنادار
 به ؛(P<05/0)است  SNR امتیازات معناداری از نشان

 است آسان دادن گوش شرایط كه هنگامی دیگر، عبارتی

 جوان و سالمند هایگروه بین تفاوتی پس( 25SNR مانند)

                                                           
1 Central Control 

 در چون كه است این مسئله این علت و شودنمی مشاهده
25SNR یستمس داخلی از نویز بیشتر بیرونی سیگنال شدت 

 درونی نویز بیشتر، شدت این و است سالمندان شنیداری
 واقع در و دهدمی پوشش را سالمندان در شنوایی سیستم
 كند،نمی صدق  25SNR در سالمندان در بازداری تئوری

 ویزن اثر پس گرددمی ترسخت شنیداری شرایط كه زمانی اما
 وریتئ مقوله در و شودمی بیشتر شنیداری سیستم داخلی

 نای طبق بر. گرددمی ترپررنگ تئوری این نقش بازداری،
 رفتنگ نادیده در جوان افراد با مقایسه در سالمند افراد تئوری
 هدف لمهك بازیابی در و دارند بیشتری مشكالت رقابتی گفتار

 و ناگهانی توقف معنای به تئوری این .كنندمی عمل ضعیفتر
 قداما دست در یا شدهریزیبرنامه فعالیت و تفكر یک كامل
 است، 1مركزی كنترل فعالیت از جزئی كه تئوری این و است

 آنها برای شخص كه زندگی واقعی شرایط از بسیاری در
 حاضر مطالعه در ؛ لذا[7]دهدمی رخ است، كرده ریزیبرنامه
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 در سالمند افراد مشكل علت به احتماال تئوری این طبق بر
 رد مشكل علت به واقع در و گفتاری نویز گرفتن نادیده
 رقابتی صوتی هایسیگنال درک و پردازش توانایی جنبه

 در. دنمودن تجربه را بیشتری مشكالت جوان گروه به نسبت
 تئوری، این استناد به( SNR)شنیداری  دشوار شرایط

 رب لذا یابد؛می كاهش سالمند گروه در بازداری هایپردازش
 ذاشتهگ منفی تاثیر سالمندان در اطالعات بازیابی توانایی

 تعداد)شنیداری  درک امتیاز تا شودمی سبب و شودمی
 كاهش سالمندان در SNR0 در (شده داده صحیح پاسخ
 حذف را جمله اجزای از یكی سالمند فرد اگر پس. یابد

 در میابد، اما كاهش سالمند صحیح پاسخ امتیاز نماید،
 تعداد حذف علت به ،(25SNR)آسان  شنیداری شرایط
 صحیح پاسخ تعداد امتیاز اختالف جمالت، اجزای از اندكی

 .باشدنمی معنادار جوانان و سالمندان

 مشكالت كه داد نشان Gelfand مطالعات در همچنین
 تاثیرات با مرتبط سالمندان در گفتار درک و پردازش

 شنیداری هایموقعیت به مسئله این كه است سالمندی
 در 1گفتار درک آستانه شامل هاموقعیت این و دارد بستگی
 نویز دارای محیط در گفتار درک آستانه ساكت، محیط
 هایسیگنال مجزاسازی در گفتار درک آستانه و 2رقابتی

 در سالمندان مشكل بیشترین لذا رقابتی است؛ و گفتاری
 Gelfand مطالعه واقع در .بود رقابتی نویز دارای هایمحیط

 قابتیر صوتی هایسیگنال درک و پردازش توانایی بررسی به
 توانایی نقص در علت به سالمندان احتماال و است پرداخته
 و پردازش در رقابتی، صوتی هایسیگنال درک و پردازش

 [20]اند.شده مشكل دچار نویز حضور در شنیداری درک

 درک و پردازش جنبه Parbery-Clark مطالعه در
 وردم شنیداری درک و پردازش در رقابتی صوتی سیگنال
 كه این به توجه با كه شد عنوان و گرفت قرار بررسی
 3افتب به متكی سالمندان در شنیداری هایپردازش بیشتر

 هرگونه وقوع پس ،(پایین به باال هایپردازش) باشدمی
 درک و پردازش در اختالل سبب شناختی تغییرات

 خواهد نویز حضور در خصوصبه سالمندان در شنیداری
 ظرفیت كاهش سبب ایزمینه نویز وجود همچنین. شد

 گوینده جمالت 5فراخوانی و 4بازیابی در فعال حافظه
 ایهسیگنال درک و پردازش توانایی دیگر، عبارت به و شودمی

 درک مهم موارد از یكی فاكتور این و یابدمی تنزل صوتی
 و پردازش كاهش سبب آن در اختالل كه است شنیداری

 [9]شود.می شنیداری درک

Pichora-Fulle در شنیداری درک كاهش علت نیز 
 كه داندمی برانگیزیچالش هایموقعیت وجود را سالمندان

 به یصوت منبع یا گوینده یک از را خود توجه باید سالم افراد
 با كه داردمی عنوان همچنین نمایند، معطوف دیگر منبع

 كاهش سالمندان در شنیداری حساسیت سن، افزایش

                                                           
1 SRT 
2 Competing Noise 
3 Context 
4 Rehearse 
5 Recall 

 هایپردازش هایتفاوت كه است معتقد محقق این. یابدمی
 سالمندان در گفتار درک مشكالت با مرتبط 6دوگوشی

 و یابیجهت توانمندی در نقص علت به احتماال [21]باشد.می
 كاهش سالمندان در شنیداری حساسیت صوت، یابیمكان

 گفتار، درک ساززمینه گوشیتک پردازش چون یابدمی
 یكپارچگی موجب و است محیطی صداهای و موسیقی

 یدوگوش پردازش و گرددمی مطلوب آكوستیكی هایویژگی
 ایهویژگی از یافتن آگاهی و فضا در صدا منبع تعیین به

 ربوطم تغییرات لذا كند؛می كمک شنیداری محیط فیزیكی
 ایهپردازش در نقص و گوشیتک پردازش در سن افزایش به

 و دوگوشی شنیداری پردازش توانایی كاهش سبب دوگوشی
 [15]شود.می سالمندان در شنیداری درک كاهش متعاقبا

 دستخوش سن افزایش با كه مهمی فاكتورهای دیگر از
 تاثیر و سالمندان در 7شناختی تغییرات وقوع شود،می تغییر

 درک همچنین و شنیداری درک و پردازش بر تغییرات این
 افزایش شاید كه شودمی بیان حتی و گرددمی عنوان 8گفتار
 بیشتر چون. گردد سالمندان در CAPD ایجاد به منجر سن

د باشمی بافت به متكی سالمندان در شنیداری هایپردازش
 تغییرات هرگونه وقوع پس ،(پایین به باال هایپردازش)

 در شنیداری درک و پردازش در اختالل سبب شناختی
 همچنین. شد نویزخواهد حضور در خصوصبه سالمندان

 در فعال حافظه ظرفیت كاهش سبب ایزمینه نویز وجود
 یگر،د عبارت به و شودمی گوینده جمالت فراخوانی و بازیابی
 و یابدمی تنزل صوتی هایسیگنال درک و پردازش توانایی

 است شنیداری درک و پردازش مهم موارد از یكی فاكتور این
 شنیداری درک و پردازش كاهش سبب آن در اختالل كه
 [9]شود.می

 درک رسدمی نظر به كه كرد عنوان Oble مطالعات
 مشخص مسئله این. یابدمی كاهش سن، افزایش با گفتار
 درک كاهش سبب شنوایی افت مستقیم طوربه كه است
 در سن با مرتبط نقایص و شودنمی سالمندان در گفتار

 ممكن فعال حافظه نظیر 9فرازبانی شناختی عملكردهای
 اثیرت سالمندان در شنیداری درک با مرتبط تكالیف در است

 وكسلر Digit Span كمک با حاضر مطالعه در [22]بگذارد.
 هب ممانعت مطالعه بر مورد این تاثیر از ورود، معیار عنوانبه

 .آمد عمل

 بازشناسی كه داد نشان Dubno مطالعات همچنین
 مشكل دچار سالمند افراد در نویز دارای هایمحیط در گفتار

 هب وابسته هایبدعملكردی خاطر به مسئله این و باشدمی
 نیداریش سیستم به مربوط مشكالت كوكلئار، هایمكانیسم
 به وابسته مركزی و محیطی شنوایی هایآسیب و مركزی

 توانایی مقایسه و بررسی به نیز Gelfand [15]باشد.می سن
 ادافر در نویز دارای و ساكت هایمحیط در گفتار بازشناسی

 Nonsense Syllable آزمون از استفاده با جوان و سالمند

6 Binaural Processing 
7 Cognition 
8 Speech Perception 
9 Extra Linguistic Cognitive Functions 
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Test رد گفتار بازشناسی توانایی كه داد نشان و پرداخت 
 كاهش نویز دارای و ساكت محیط دو هر در سالمند افراد

 [23]میابد.

  RSPIN آزمون از استفاده با Salant مطالعات در
 جوان هایگروه در نویز حضور در گفتار بازشناسی عملكرد1
 لعوام كه بود مسئله این موید نتایج و شد انجام سالمند و

 مشكالت سبب محیطی عوامل از بیشتر سن، با مرتبط
 همچنین [24]شود.می سالمندان در گفتار درک و بازشناسی
 كرتكس هایبدعملكردی كه داد نشان Frisina مطالعات
 در و شنیداری درک و پردازش مشكالت سبب شنیداری

 هایگروه شنیداری درک و پردازش در تفاوت ایجاد نهایت
 [25]گردد.می سالمند و جوان

 كمبود علت به كه گرددمی مشخص 3 جدول بررسی در
نشان كه SNR Loss امتیازات بین ارتباطات نمونه، حجم

 در مختلف هایSNR در است، شنیداری درک دهنده
 اام است، نشده تبعیت خاصی الگوی از جوانان و سالمندان

 است شده بدتر SNR0 به 25SNR از شنیدن شرایط قطعا
 لذا باشد؛می  SNRطیف سر دو در هاتفاوت بیشترین و

 یشترب نمونه حجم با آینده در مطالعاتی كه گرددمی پیشنهاد
 نیس طیف و نژاد نظیر ایزمینه متغیرهای گرفتن نظر در و

 .گیرد انجام متفاوت
 كل امتیاز كه دهدمی نشان 4 جدول نتایج همچنین

 گروه در و 6 حدود سالمند گروه در  QSINآزمون هایلیست
 از جوان گروه ،1جدول  طبق بر لذا باشد؛می 1حدود  جوان

 زدیکن/هنجار طیف در نویز به سیگنال نسبت افت درجه نظر
 نویز هب سیگنال نسبت افت طیف در سالمند گروه و هنجار به

 هایگروه در هالیست امتیاز همچنین. داشتند قرار مالیم
 است 30 تا 0 از هالیست امتیاز. است متفاوت جوان و سالمند

 رکد نظر شود، از بیشتر گروه یک در امتیاز میانگین هرچه و

-طمحی در گفتار درک لذا دارد؛ ضعیفتری عملكرد شنیداری
 هایسیستم نیازمند احتماال سالمندان، در نویز دارای های

 .باشدمی تقویتی

 گیرییجهنت
-نشان SNR Loss امتیاز شاخص كه این از آگاهی با

 امتیاز معنادار تفاوت علت به است، شنیداری درک دهنده
SNR Loss احتمال توانمی جوان و سالمند گروه دو بین 

 مركزی شنیداری هایپردازش در سالمند افراد كه داد
 یرز و قشری هایفعالیت كه جا آن از. كنندمی عمل ضعیفتر
 احتماال هستند، شنیداری پردازش مسئول مغز قشری
 در جوان و سالمند افراد عملكردی و ساختاری هایتفاوت

 نتیجه در و اطالعات ناهنجار رمزگذاری سبب نواحی این
 به توجه با [26]شود.می شنیداری درک و پردازش نقایص
 شنیداری پردازش اختالل شناسایی شنیداری، درک اهمیت

 راداف مناسب مركزی( شنیداری تربیت)توانبخشی  انجام و
 شنیداری تربیت احتماال زیرا رسدمی نظر به مهم سالمند
 برای كه صوتی هایویژگی رمزگزاری بهبود سبب مركزی
 است، نیاز مورد نویز حضور در بهترگفتار درک و پردازش

 [27]شود.می

 یتشکر و قدردان
 ارشد كارشناسی مقطع نامهپایان اساس حاضر بر مقاله

 مخان راهنمایی به وستگانی، مرادی مرضیه گفتاردرمانی
-شنوایی گروه از وسیلهبدین. باشدمی بهارلویی ناهید

 صفهانا پزشكی علوم دانشگاه توانبخشی دانشكده شناسی
 و بالینی تجهیزات و امكانات گذاشتن اختیار در برای

 .گرددمی قدردانی و تشكر پژوهشی
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