
هدف: مشکالت سالمندان در درک گفتار غالباً در شرایط نامطلوب شنوایی مانند نویز زمینۀ باالی محیط 
مشاهده می شود که این از حدت زمانی گفتار می کاهد. در مطالعۀ حاضر، حدت زمانی گفتار در سالمندان 
 و بزرگساالن جوان با اندازه گیری امتیاز بازشناسی واژه در حضور دو نویز ممتد و منقطع مقایسه شد.

روش: با اندازه گیری امتیاز بازشناس��ی واژه های تک هجایی در س��ه نس��بت سیگنال به نویز 10، 
صفر و 10- دس��ی بل با دو نوع نویز ممتد و منقطع، تأثیر اس��تفاده از حشو محرک و میزان حدت 
زمانی گفتار در 30 جوان 18 تا 30 س��اله و 32 س��المند 60 تا 80 س��اله)زن و مرد( با ش��نوایی 
هنجار مقایس��ه ش��د. يافته ها: بین امتیازات هر گروه و همچنین بین دو گروه در بازشناسی واژه 
 .)p> 0/011( در سه نسبت سیگنال با نویز ممتد و منقطع اختالف آماری معناداری وجود داشت
امتیاز هر دو گروه در بازشناس��ی واژه در حضور نویز ممتد به طور معناداری کمتر از نویز منقطع 
بود )p>0/001(. مقدار حدت زمانی در هر س��ه نسبت سیگنال به نویز در سالمندان کوچک تر از 
حدت زمانی جوانان و اختالف دو گروه در سطح 10- دسی بل معنادار بود )p> 0/001(. جنسیت 
بر نتایج مطالعه تأثیری نداشت. نتيجه گيري: عملکرد ضعیف سالمندان دارای شنوایی هنجار در 
بازشناسی گفتار در حضور نویز منقطع نسبت به نویز ممتد، به معنای ضعف آنها در حشو سیگنال 
و رهایی از نویز است. نتایج مطالعۀ حاضر بیش از  نظریۀ تأثیر افت آستانه های شنوایی بر مشکالت 

درک گفتار در سالمندان، از تأثیر سن حمایت می کند.

كليدواژه ها: حدت زمانی گفتار، امتیاز بازشناسی واژه، نویز ممتد، نویز منقطع، سالمندی
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بررسی تأثیر سن بر حدت زمانی گفتار در سالمندان

Objective: Speech perception difficulties in aged people are usually shown in adverse auditory 
conditions like a high background noise that decreases speech temporal resolution. In our study, 
speech temporal resolution was compared between young and elderly adults via measurement 
of word discrimination score in both continuous and interrupted noises. Method: Monosyllabic 
word discrimination score in three signal to noise ratios of 10, 0 and -10 dB with continuous 
and interrupted noises was measured to determine effect of stimulus redundancy and speech 
temporal resolution among 30 young adults with the age range of 18 to 30 years old, and 32 
elderly people with the age range of 60 to 80 years old with normal hearing of both genders. 
Results: A significant difference was shown between the word discrimination scores with the 
three signals to noise ratios of both continuous and interrupted noises in each group, and in both 
groups, too (p<0.011). Word discrimination score was lower in continuous than interrupted noises 
in both groups (p<0.001).  Temporal resolution was lower in aged people than in young adults 
in the three signals to noise ratios and significant in -10 dB level (p<0.001).  Sex had no effect 
on the results. Conclusion: Lower function of elderly people with normal hearing in speech 
recognition in the presence of temporal-modulated than continuous noises can be defined as their weak 
performance to use speech redundancy and free of noise. Our result reconfirms the effect of 
age on speech perception difficulties of elderly people than loss of hearing thresholds.

Key words: Speech temporal resolution; speech discrimination score; continuous noise; interrupted 
noise; aging
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مقدمه
کم ش��نوایی ناشی از سن یا پیرگوش��ی یکی از چهار مشکل 
مزمن سالمت اس��ت که در سنین باال مشاهده می شود )جرگر1، 
چمیل2، ویلسون3، لوچی4، 1995؛ لیو5 و یان6، 2007(. با افزایش 
س��ن، شیوع کم شنوایی به نحو چش��مگیری شتاب می گیرد. به 
طور کلی، حدود 10 درصد از افراد جامعه ،که بعد از 65 س��الگی 
به 40 درصد می رسد، به سطحی از کم شنوایی دچار می شوند که 
ای��ن عارضه در برقراری ارتباط مداخله می   کند )گیتس7 و میلز8، 
2005(. در بسیاری از مطالعات مربوط به تغییرات ناشی از سن در 
درک گفتار و اصوات پیچیده، به منشأ غیرمحیطی آنها و نقایص 
پردازش زمانی ش��نوایی در سالمندان اشاره شده است )هورث9 و 
شون10، 2006؛ استراوس11، اشمد12، اوحد13 و گرنسام14، 1998؛ 

فیتزگیبونز15 و گوردون-ساالنت16، 2010(. 
امروزه پذیرفته ش��ده که پیرگوش��ی بر حدت زمانی و طیفی 
دستگاه شنوایی تأثیر می  گذارد و نقص پردازش زمانی محرک های 
شنوایی در پیرگوشی، مستقل از میزان کم شنوایی محیطی، ناشی 
از تأثیر سن بر همزمانی عصبی ش��نوایی )رابلو17 و اسچوچت18، 
2007( اس��ت )پوت19، بوئتچر20، میلز و دوبن��و21، 2001؛ گهر22 
و س��امرز23، 1999(. حدت زمانی عبارت اس��ت از: »توانایی درک 
تغیی��رات محرک در طول زمان«؛ مانند کش��ف یک وقفۀ زمانی 
کوتاه بین دو صوت یا شناس��ایی نوس��انات دامن��ه در یک صوت 
ممت��د )رنس24 و آد25، 2005(. تقریباً در تمام آزمون های نیازمند 
پردازش ش��نوایی، درک مشخصات زمانی محرک ضروری است، 
زیرا بیشتر اطالعات شنوایی به نحوی از زمان تأثیر می پذیرد. وجود 
حدت زمانی مناسب برای درک گفتار ضروری است، چون دربارۀ 
مرزهای واکه ها، همخوان ها، هجاها و عبارات اطالعاتی در اختیار 
قرار می دهد )هورث و شون، 2006(. بررسی ها نشان می دهند که 
اغلب اختالالت بازشناسی گفتار در سالمندان با نقایص اساسی در 
توانایی های حدت زمانی ش��نوایی26 ارتباط دارد )هورث و ش��ون، 
2006؛ استراوس و همکاران، 1998؛ هریس27، اکرت28، آلستروم29 
و دوبنو، 2010؛ لیستر30، بسینگ31 و کوهنک32، 2002؛ هیومز33، 
کولی-پ��ورت34، فوگرت��ی35 و کین��ی36، 2010؛ ت��ان37، 1998؛ 

فیتزگیبونز و گوردون-ساالنت، 1996؛ بوئتچر، میلز، سوردلوف38 
و هولی39، 1996(.

مش��کالت اصل��ی س��المندان در درک گفتار مح��اوره ای به 
محیط های پر س��ر و صدا و دارای بازآوایی بازمی گردد. تحقیقات 
مؤید تأثیر س��ن بر بازشناس��ی گفتار در نویز، پیچیده است و به 
تعداد متغیرهای موجود در محرک، شامل توانایی شنیدن سیگنال 
گفتاری، نوع س��یگنال گفت��اری )واژه در مقابل جمله(، نوع نویز 
 40)SNR( نسبت سیگنال به نویز ، )زمینه )پایدار، نوسانی، گفتار
و متغیره��ای ف��ردی بس��تگی دارد )اس��توارت41 و فیلیپس42، 
1996؛ دوبنو، دیرکس43 و مورگان44، 1984؛ گوردون-س��االنت و 
فیتزگیبونز ، 1995؛ اشتودبکر45، شربکو46، مک دانیل47 و گری48، 
1997؛ وایلی49 و همکاران، 1998؛ س��وزا50 و ترنر51، 1994(، در 
این رابطه، متغیری که در س��ال های اخیر توجه زیادی را به خود 
جلب کرده، تأثیر س��ن بر رهایی از پوشش52 به هنگام ارایۀ نویز 

1- Jerger 27- Harris
2- Chmiel 28- Eckert
3- Wilson 29- Ahlstrom
4- Luchi 30- Lister
5- Liu 31- Besing
6- Yan 32- Koehnke
7- Gates 33- Humes
8- Mills 34- Kewley-Port
9- Howarth 35- Fogerty
10- Shone 36- Kinney
11- Strouse 37- Tun
12- Ashmead 38- Swerdloff
13- Ohde 39- Holley
14- Grantham 40- signal to noise ratio 
15- Fitzgibbons 41- Stuart
16- Gordon-Salant 42- Phillips
17- Rabelo 43- Dirks
18- Schochat 44- Morgan
19- Poth 45- Studebaker
20- Boettcher 46- Sherbecoe
21- Dubno 47- McDaniel
22- Gehr 48- Gray
23- Sommers 49- Wiley
24- Rance 50- Souza
25- Aud 51- Turner
26- auditory temporal resolution 52- Masking release 
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نوس��انی در مقایسه با نویز ثابت اس��ت؛ به طوری که در حضور 
نوی��ز با تغییرات زمانی در مقایس��ه با نویز ثاب��ت، افراد جوان با 
ش��نوایی هنجار از امتیاز بازشناسی گفتار بهتری برخوردارند، و 
این به معنای توانایی آنها در استفاده از سودمندی کاهش سطح 
نویز در نسبت های سیگنال به نویز نسبتا باال، در برخی لحظات 
اس��ت )تاکاهاشی1 و باکن2، 1992(. اگرچه فواید قطع لحظه ای 
نویز)در مقایسه با نویز ثابت( در بهبود امتیاز بازشناسی گفتار در 
س��المندان گزارش شده اما تأثیر آن نسبت به افراد جوان کمتر 
اس��ت )اس��توارت و فیلیپس، 1996؛ تاکاهاشی و باکن، 1992؛ 

دوبنو، هوریتس3 و آلستروم، 2002(.
فیلیپس، راپاپورت4 و گالیور5 )1994( برای بررسی حدت 
زمان��ی روش جدی��دی معرفی کردند. در ای��ن روش، عملکرد 
تش��خیص واژه به صورت تابعی از نس��بت سیگنال به نویز در 
حض��ور دو نویز باند وس��یع ممتد و منقطع ارزیابی می ش��ود. 
از آنج��ا که نویزها از نظر تداوم زمانی متفاوت اند اما س��اختار 
طیفی یکساني دارند، تفاوت در امتیاز تشخیص واژه ها به عنوان 
توانایی یا ناتوانی فرد در استفاده از ساختار زمانی نویز منقطع 
تفسیر می شود. مطالعۀ این محققان )1996( روی بزرگساالن 
جوان و س��المندان دارای ش��نوایی هنجار و س��المندان دچار 
پیرگوشی، ضعف قابل توجه حدت زمانی در سالمندان )نسبت 

به افراد جوان( را نشان داد )استوارت و فیلیپس، 1996(.
با توجه به اینکه مطالعات و شواهد رفتاری حاکی ازکاهش 
توانایی پردازش محرکات شنوایی بر اثر افزایش سن است )به 
طور خاص ضعف سالمندان در درک عناصر زبرنجیره ای چون 
درک وقفه ه��ای گفتاری و همچنین کاهش س��رعت پردازش 
گفتار( و از آنجا که این امر در برقراری ارتباطات کالمی، حتی 
در موارد برخورداری از آستانه های شنوایی طبیعی، مشکالتی 
ایجاد می کند، مطالعات کّمی دقیق روی تأثیر سن بر پردازش 
ویژگی های محرکات ش��نوایی، ب��ه ویژه مح��رکات گفتاری، 
می تواند در ارایۀ راه کارهای مشاوره ای و درمانی مناسب نقش 
بسزایی داش��ته باش��د. از این رو، در مطالعۀ حاضر تأثیر نویز 
ممت��د و منقطع بر توانایی بازشناس��ی گفتار در نس��بت های 

مختلف س��یگنال به نویز در س��المندان و اف��راد جوان دارای 
آستانه های شنوایی هنجار مقایسه شد.  

روش 
 این مطالعۀ تحلیلی- مقایسه ای از شهریور تا اسفند 1389 
به روش مقطعی روی 36 بزرگسال جوان 18 تا 30 ساله )16 
مرد و 20 زن( و 32 سالمند 60 تا 80 ساله )18 مرد و 14 زن( 
برخوردار از ش��نوایی هنجار در دانش��کدۀ توان بخشی دانشگاه 
علوم پزش��کی تهران انجام ش��د. افراد مورد بررسی به صورت 
غیراحتمالی از بین افراد در دس��ترس نمونه گیری شدند . ابتدا 
برای شناسایی سالمندان واجد شرایط شرکت در مطالعه به سه 
فرهنگ سرا در شهر تهران مراجعه شد و با غربال گری شنوایی 
تون- خالص در محیط آرام، س��المندان راست دست برخوردار 
از آستانه های شنوایی بهتر از سطح شنوائي )HL 20  دسی بل 
در چه��ار فرکان��س 500، 1000، 2000 و 4000 هرتز در دو 
گوش انتخاب و پس از قبولی در نس��خۀ فارسی آزمون معاینۀ 
مختصر وضعیت ش��ناختی )MMSE(6 و اطمینان از عملکرد 
ش��ناختی در محدودۀ هنجار )فروغان، جعفری، شیرین بیان، 
قائم مقام فراهانی و رهگذر، 1387( و نیز س��طح س��واد سوم 
راهنمائي س��یکل یا باالتر، تک زبانگی و تسلط بر زبان فارسی 
)به عنوان زبان مادری( و نداشتن پیشینۀ ابتال به بیماری های 
گوش، ضربه به س��ر یا تصادف، جراحی مغز، مصرف داروهای 
اعصاب و یا ابتال به صرع، افراد برای ادامۀ مطالعه به دانش��کدۀ 
توان بخشی دعوت شدند. این معیارها در افراد گروه شاهد نیز 

رعایت شد.
در مرحل��ۀ اج��رای ط��رح، ب��رای اطمین��ان از ش��نوایی 
ش��امل  پای��ه  ش��نوایی  آزمایش ه��ای  هنج��ار،  محیط��ی 
 ادیومت��ری تون-خال��ص و گفت��اری )ب��ا ادیومت��ر دو کاناله

1- Takahashi 4- Rappaport
2- Bacon 5- Gulliver
3- Horwitz 6- mini-mental state examination 
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صوت��ی  رفلک��س  و  تمپانومت��ری  و   ،)Madsen OB822

)تمپانومتر Intracoustic AZ26( انجام و سپس برای اجرای 
»آزمون ارزیاب��ی حدت زمانی« به هر فرد این توضیحات داده 
شد: »اجرای این آزمون ساده و کاماًل بی خطر است و هدف آن 
ارزیابی توانایی درک گفتار در سکوت و در حضور دو نوع نویز 
ممتد و منقطع است. به هنگام ارایۀ فهرست کلمات، با دقت به 
آن گوش بدهید و سپس آنچه را  شنیدید در برگۀ مخصوصی 

که در اختیار شما قرار داده شده بنویسید.«
در آزمون ارزیابی حدت زمانی از چهار فهرست متوازن 50 
کلمه ای از مجموعه واژه ه��ای تک هجایی و نویزهای با پهنای 
باند وس��یع ممتد و منقطع اس��تفاده می شود. طیف فرکانسی 
نوی��ز باند وس��یع ممتد در محدودۀ فرکانس��ی 100 تا 8000 
هرتز هموار است. نویز باند وسیع منقطع شامل نویزبرست ها و 
فواصل س��کوت بین آنها با دیرش متغیر پنج تا 95 میلی ثانیه 
و ساختار زمانی آن به واحدهای آکوستیکی گفتار شبیه است 
)امیدوار، جعفری، طاهایی و صالحي، 1390(. در این مطالعه، 
محرکات آزمون با استفاده از ادیومتر در سطح راحت شنوایی 
)به طور میانگین30 دس��ی بل( ، در س��کوت و در س��ه نسبت 
س��یگنال به نویز10+، صفر و 10- به گوش راس��ت ارایه شد. 
ترتیب ارایۀ دو نویز ممتد و منقطع در افراد متناوب اما ترتیب 
ارایۀ چهار فهرس��ت واژه ها و نس��بت های متفاوت سیگنال به 
نوی��ز تصادفی بود. بهبود امتیاز تش��خیص واژه به هنگام ارایۀ 
نویز منقطع در مقایسه با نویز ممتد، در هر یک از نسبت های 
س��یگنال به نویز، به عنوان توانایی فرد در اس��تفاده از ساختار 
زمان��ی نویز منقطع تفس��یر و میزان رهایی از پوش��ش )یعنی 
تفاوت در امتیاز تش��خیص واژه ها در حض��ور دو نویز ممتد و 

منقطع( نیز توانایی حدت زمانی فرد شناخته می شود.
در تحلیل آماری با نرم افزار SPSS  نسخۀ 17/0 در سطح 
معناداری 0/05 از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی 
توزی��ع هنج��ار داده ه��ا و از آزمون های تی مس��تقل و آنووای 
یک س��ویه برای مقایس��ۀ میانگین امتیازات بین دو گوش، دو 

جنس و همچنین دو گروه مورد مطالعه استفاده شد. 

يافته ها
اجرای آزمون آماری کولموگرو-اسمرینو، توزیع هنجار داده ها در 
کلیۀ مقادیر آزمون حدت زمانی را نشان داد )p<0/066(. میانگین 
امتیاز بازشناس��ی واژه )WDS( در سکوت، در بزرگساالن جوان 
98/28 درص��د و در س��المندان 85/38 درصد بود. تحلیل داخل 
گروه��ی با اجرای آزمون آماری آن��ووا، در هر دو گروه افراد جوان 
و س��المند، بین امتیاز بازشناسی واژه به دست آمده با سه نسبت 
سیگنال به نویز)در هر دو نوع نویز منقطع و ممتد( تفاوت معناداری 
نشان داد)p >0/001( ؛ به طوری که با کاهش نسبت سیگنال به 
نویز از 10 + به صفر و 10- دسی بل، امتیاز بازشناسی واژه کاهش 
معناداری داش��ت. میزان امتیاز بازشناسی واژۀ اندازه گیری شده با 
نویز ممتد نس��بت به نویز منقطع در هر دو گروه پایین تر بود. در 
تحلیل داخل گروهی با اجرای آزمون آماری تی مستقل، اختالف 
امتیاز بازشناسی واژۀ اندازه گیری شده با دو نوع نویز ممتد و منقطع 
در هر سه نسبت سیگنال به نویز )به جز نسبت 10+ دسی بل در 

سالمندان( معنادار بود )جدول 1(.

جدول 1- بررسی اختالف WDS در حضور دو نوع نويز ممتد و 
منقطع در 3 نسبت سيگنال به نويز، در بزرگساالن جوانان 

)30= تعداد( و سالمندان )32= تعداد(

)WDS( سطح معناداریانحراف معيارميانگينامتياز بازشناسی واژه

افراد جوان

81/05/35نويز ممتد10+ دسی بل
0/002

85/606/20نويز منقطع 10+ دسی بل

65/939/60نويز ممتد 0 دسی بل
0/000

78/336/17نويز منقطع 0 دسی بل

31/678/25نويز ممتد 10- دسی بل
0/000

59/0710/28نويز منقطع 10- دسی بل

گروه سالمندان

62/8712/59نويز ممتد10+ دسی بل
0/137

67/5811/97نويز منقطع 10+ دسی بل

45/7514/17نويز ممتد 0 دسی بل
0/011

55/8715/97نويز منقطع 0 دسی بل

13/389/48نويز ممتد 10- دسی بل
0/000

32/1313/48نويز منقطع 10- دسی بل
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همان طور که نمودار 1 نش��ان می دهد، در هر س��ه نسبت 
سیگنال به نویز با دو نوع نویز ممتد و منقطع، امتیاز بازشناسی 
واژه در سالمندان نسبت به جوانان پایین تر و اختالف دو گروه 

.)p >0/001( با اجرای آزمون آماری تی مستقل معنادار بود

نمودار 1- ميانگين و انحراف معيار )SD 2 ±( امتياز بازشناسی 

واژه در 3 نسبت سيگنال به نويز در دو گروه مورد بررسی

 )عالمت دایره= نویز منقطع با نس��بت dB 10، عالمت مثلث= نویز منقطع با نسبت

dB 0، عالمت مربع= نویز منقطع با نسبت dB 10-، عالمت لوزی= نویز ممتد با نسبت 

dB 10، عالمت پنج ضلعی= نویز ممتد با نسبت dB 0، عالمت بیضی= نویز ممتد با 

.)-10 dB نسبت

مقدار حدت زمانی، در هر نسبت سیگنال به نویز، با تعیین 
اخت��الف امتیاز بازشناس��ی واژه در حضور نوی��ز ممتد و نویز 
منقطع به دس��ت آمد. همان طور که نمودار 2 نش��ان می دهد 
، مقدار حدت زمانی در نس��بت سیگنال به نویز 10- دسی بل 
در هر دو گروه باالتر و مقدار حدت زمانی در سالمندان نسبت 
به جوانان در هر س��ه نس��بت س��یگنال به نویز کوچک تر بود. 
با اجرای آزمون آماری تی مس��تقل، اخت��الف حدت زمانی دو 
 گروه در نس��بت س��یگنال به نویز 10- دس��ی بل معنادار بود

 .)t = -3/656 ،p >0/001(

نمودار 2- ميانگين و انحراف معيار )SD 2±( حدت زمانی در 

3 نسبت سيگنال به نويز در دو گروه جوانان و سالمندان

،0 Bd 10، عالمت مثلث= نسبت Bd عالمت دایره= نسبت(

.)-10 Bd عالمت مربع= نسبت

اج��رای آزم��ون آماری تی مس��تقل در هر دو گ��روه مورد 
 )p<0/390( بررس��ی، بین دو جنس در امتیاز بازشناسی واژه
و در میزان حدت زمانی )p<0/130( تفاوت آماری معناداری 

نشان نداد.

بحث
مش��کالت س��المندان در درک گفت��ار غالب��اً در ش��رایط 
نامطلوب شنوایی و محیط های چالش برانگیز مانند نویز زمینه 
باالی محیط یا در س��رعت های باالی گفتار مشاهده می شود. 
درک گفتار یکی از فعالیت های سطح باالی مغزی و شامل هر 
دو فعالیت های درکی و ش��ناختی اس��ت که احتمال دارد یک 
یا چند مرحله از پردازش اطالعات را درگیر کند. )اش��نایدر1، 
پیکورا-فولر2، کوالچوک3 و لمب4، 1994؛ تیلر5، س��امرفیلد6، 
وود7 و فرنان��دز8، 1982(. تغییرات ابع��اد زمانی پردازش های 

1- Schneider 5- Tyler
2- Pichora-Fuller 6- Summerfield
3- Kowalchuk 7- Wood
4- Lamb 8- Fernandes
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جعفري و همکاران

ش��ناختی ناش��ی از افزایش س��ن، نقش مهمی در درک زبان 
گفتاری در زندگی روزمره ایفا می کند. یکی از نشانه های پیری 
شناختی، کاهش عمومی سرعت درک و اعمال شناختی است 

)سالتوز1، 1996(.
 بر مبنای ش��واهد موجود، علیرغ��م اینکه دانش و تجارب 
ذخیره ش��دۀ فرد در سنین باال به خوبی حفظ می شود، تولید 
و درک زبان و گفتار به دلیل کاهش سرعت پردازش اطالعات 
و همچنی��ن کاه��ش حافظ��ۀ کاری و توجه مختل می ش��ود 
)پیکورا-فول��ر، 2003؛ وینگفیل��د2 و ت��ان، 2001(. عالوه بر 
این، در حالی که تأثیرات س��ن بر درک خواندن نیز به کاهش 
پردازش اطالعات نسبت داده می شود اما به نظر می رسد درک 
شنوایی بیش��تر از درک خواندن آسیب می بیند، زیرا خواننده 
معموالً می تواند سرعت خواندن خود را کنترل کند اما شنونده 
بر س��رعت گفتار دیگران کنترل ندارد )پیکورا- فولر، 2003؛ 
کوهن3، 1987(. در طول دهۀ گذشته، توجه  ها به مطالعۀ تأثیر 
س��ن بر هر دو تغییرات پردازش زمانی و پردازش شناختی در 
مهارت های گوش دادن و درک گفتار معطوف ش��ده است؛ به 
طوری که به نظر می رسد منشأ برخی تغییرات شناختی ناشی 
از س��ن در درک زبان گفتاری، اختالالت درک ش��نوایی باشد 

)پیکورا- فولر، 2003(.
مطالعۀ حاضر روی 32 س��المند با متوس��ط سن 68/28 و 
30 جوان با میانگین س��نی 22/48 از دو جنس  انجام ش��د . 
ادیومتری پایه نش��ان داد که آستانه های شنوایی هر دو گروه 
طبیعی اس��ت. امتیاز بازشناسی واژه  هم در افراد جوان و هم 
در س��المندان، با کاهش نس��بت س��یگنال به نویز از 10+ به 
صفر و 10- دس��ی بل کاهش بیش��تری نش��ان داد که کاهش 
مشاهده شده در سه نسبت ذکر شده قابل مالحظه بود ؛ بدین 
ص��ورت که امتیاز بازشناس��ی واژه در افراد ج��وان از میانگین 
98/28 درص��د در س��کوت به 85/8 درصد )10+ دس��ی بل(، 
78/3 درصد )صفر دس��ی بل( و 59/1 درصد )10- دس��ی بل( 
در حضور نویز منقطع؛ 81 درصد )10 دسی بل(، 65/9 درصد 
)صف��ر دس��ی بل( و 31/7 درصد )10- دس��ی-بل( در حضور 

نویز ممتد کاهش داش��ت . امتیاز بازشناسی واژه در سالمندان 
 نی��ز از میانگی��ن 85/38 درصد در س��کوت ب��ه 67/5 درصد

)10+ دس��ی-بل(، 55/4 درص��د )صف��ر دس��ی بل( و 31/2 
درصد )10- دس��ی بل( در حضور نویز منقط��ع؛ 62/8 درصد 
)دس��ی بل10(، 44/9 درص��د )صفر دس��ی بل( و 13/4 درصد 
)10- دسی بل( در حضور نویز ممتد تقلیل یافت. نتیجه اینکه 
در همۀ امتیازهای قابل مقایس��ه، حتی در س��کوت، عملکرد 

سالمندان به میزان قابل توجهی ضعیف تر از جوانان بود.  
از سوی دیگر، در هر دو گروه، عملکرد افراد در حضور نویز 
منقطع بهتر از حض��ور در نویز ممتد بود. این مطالعه اختالف 
امتیاز بازشناسی واژه در حضور نویز منقطع و نویز ممتد  را که 
به حدت زمانی گفتار تعبیر می شود، در نسبت سیگنال به نویز 
10+ ، صفر و 10-  دسی بل، در جوانان به ترتیب 9/4، 12/1 و 
27/3 درصد و در سالمندان به ترتیب 4/21، 10/28 و 17/66 
درصد نش��ان داد. همان طور که مش��اهده می شود، در هر دو 
گروه، هرچه با کاهش بیش��تر نسبت س��یگنال به نویز شرایط 
ارتباطی دش��وارتر ش��ده ، مقدار حدت زمانی به دلیل کاهش 
بیش��تر امتیازها در حضور نویز ممتد بزرگتر شده است؛ یعنی 
در نس��بت های س��یگنال به نویز  پایین تر یا ضعیف تر، مقدار 
حدت زمانی بزرگ تر است. همچنین در هر سه نسبت سیگنال 
ب��ه نویز، مقدار حدت زمانی در جوانان بزرگتر از س��المندان و 
در نسبت 10- دسی بل بس��یار قابل توجه بوده است. با توجه 
ب��ه اینکه دو ن��وع نویز ممت��د و منقطع از نظر ت��داوم زمانی 
متفاوت اند اما ساختار طیفی یکساني دارند، تفاوت قابل توجه 
حدت زمانی سالمندان و جوانان به ویژه در نسبت سیگنال به 
نویز 10- دس��ی بل، به عنوان ضعف سالمندان )نسبت به افراد 
جوان( در اس��تفاده از س��اختار زمانی نوی��ز منقطع که همان 
بهبود حش��و سیگنال و رهایی از پوشش است تفسیر می شود. 
استوارت و فیلیپس )1996( نیز در یک بررسی مشابه عملکرد 

1- Salthouse 3- Cohen
2- Wingfield



تازه های علوم شناختی، سال 13، شماره 3، 1390 ]55-64[
Advances  in Cognitive Science, Vol. 13, No. 3, 201161

61

بررسی تأثير سن بر حدت زمانی گفتار در سالمندان

اف��راد در حض��ور نویز منقطع را بهتر از حض��ور در نویز ممتد 
یافتند. در این مطالعه امتیاز بازشناسی واژه افراد جوان نسبت 
به سالمندان با شنوایی هنجار و سپس سالمندان کم شنوا، در 
ه��ر دو نوع نویز در نس��بت های مختلف س��یگنال به نویز ، به 

میزان چشمگیری بهتر بود )همان جا(.
به طور کلی، تأثیر س��ن بر رهایی از پوشش به هنگام ارایۀ 
نویز نوس��انی یا مدوله ش��ده)در مقایسه با نویز ثابت( متغیری 
اس��ت که در بسیاری از مطالعات س��ال های اخیر به آن توجه 
شده است. بررسی ها نشان داده اند که عملکرد بازشناسی گفتار 
افراد جوان دارای شنوایی طبیعی در مقایسه با سالمندان دارای 
شنوایی هنجار و کم شنوا در حضور نویز با مدوالسیون زمانی، 
بهتر  از حضور در نویز ثابت اس��ت که ای��ن به معنای توانایی 
آنها در اس��تفاده از س��ودمندی کاهش سطح نویز در لحظاتی 
است که نسبت سیگنال به نویز بهتر است )تاکاهاشی و باکن، 
1992(. تأثیر قطع لحظه ای نویز)در مقایس��ه با نویز ثابت( بر 
بهبود امتیاز بازشناس��ی گفتار در س��المندان هم نش��ان داده 
شده اما تأثیر آن نسبت به افراد جوان کمتر است )استوارت و 
فیلیپس، 1996؛ تاکاهاشی و باکن، 1992؛ دوبنو و همکاران، 
2002(. در برخی مطالعات هم ذکر شده که مشاهدۀ این تأثیر 
بر س��المندان نشان دهندۀ تأثیر کم شنوایی و نه سن بر فواصل 
رهایی از پوشش است )سوزا و ترنر، 1994( که مطالعۀ حاضر 
و بررسی اس��توارت و فیلیپس این نظر را تأیید نمی کند، زیرا 
در این دو مطالعه، علیرغم ش��نوایی هنجار سالمندان، باز هم 
بین نتایج آنها و افراد جوان اختالف قابل توجهی وجود داشت 
که مؤید تأثیر س��ن است. در کل، یافته ها در این زمینه حاکی 
از ضعف سالمندان نسبت به افراد جوان دارای شنوایی هنجار 
در استفاده از نوسانات زمانی نویز است که تا حدودی می تواند 
مشکالت سالمندان را در حین گفت وگو با چند گوینده توجیه 

کند )دوبنو و همکاران، 2002(.
برای مطالع��ۀ حدت زمانی در بررس��ی حاضر ، از محرک 
گفت��اری واژه های تک  هجایی در حضور دو ن��وع نویز ممتد و 
منقطع اس��تفاده شد که نسبت به استفاده از تحریکات تونال، 

ش��رایط واقع بینانه تری را برای مطالعۀ مشکالت درک گفتار 
در زندگی روزمره ایجاد می کند. برای بررسی حدت زمانی، در 
بیش��تر مطالعات پیش��ین ، از محرکات تونال و به ویژه آزمون 
کشف وقفه )GD( استفاده شده است. ارایۀ تون های متوالی یا 
داخل نویزبرس��ت ها در مطالعات متعددی از این نوع، عملکرد 
ضعیف تر سالمندان در کش��ف وقفه های زمانی کوتاه را نشان 
داده اس��ت. در این مطالعات آستانۀ کشف وقفه در سالمندان 
ح��دود دو براب��ر جوانان گزارش ش��ده اس��ت )فیتزگیبونز و 

گوردون- ساالنت، 1996؛ اشنایدر و همکاران، 1994(. 
ضع��ف در توانایی حدت زمانی در س��المندان با اس��تفاده 
از ظرفیت های برانگیختۀ ش��نوایی نیز نش��ان داده شده است 
)هیوم��ز و همکاران، 2010؛ ت��ان، 1998؛ بوئتچر و همکاران، 
1996(. در مطالعۀ پات و همکارانش )2001( با استفاده از دو 
نویز انفجاری با دیرش 50 میلی ثانیه که با فواصل س��کوتی با 
دیرش متغیر )4، 8 ، 32 و 64 میلی ثانیه( تفکیک می ش��دند، 
موج پنج پاس��خ شنوائي ساقه مغز )ABR( در دو گروه جوان 
و س��المند با شنوایی هنجار ثبت شد. در این بررسی با کاهش 
فواصل زمانی وقفه، احتمال ثبت پاس��خ کاهش یافت. مقایسۀ 
پاس��خ س��المندان و افراد جوان زمان های تأخیر سالمندان را 
همانند افراد جوان، اما با دامنه های کوچکتر نشان داد. در این 
مطالعه ذکر ش��د که اختالالت وابس��ته به سن در کشف وقفۀ 

زمانی در سالمندان مستقل از کم شنوایی آنهاست.
جنس��یت نیز بر نتایج این مطالعه تأثیر نداشت. مطالعات 
اندکی تأثیر جنس��یت بر نتایج آزمون های بازشناسی گفتار را 
بررس��ی کرده اند. برای مثال، در مطالعۀ هم گروهی بزرگی در 
محدودۀ سنی 48 تا 92 سال، اثر سن بر امتیاز بازشناسی گفتار 
در حضور پیام رقابتی در هر دو جنس مشاهده شد، با این حال 
در همۀ گروه های س��نی و طبقات کم شنوایی، عملکرد مردان 
ضعیف ت��ر  از زنان  بود )وایلی و همکاران، 1998(. در مطالعۀ 
اش��میت1 و مور2)1989 ( که هدف آن بررس��ی درک شنوایی 

1- Schmitt 2- Moore
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سالمندان از گفتار سریع بود، بین دو جنس اختالف قابل توجهی 
مش��اهده نشد. در کل، جنسیت، س��ن و سطح تحصیالت از آن 
دسته عوامل جمعیت شناختی اند که در آزمون های رفتاری و روان 
عصب شناختی مختلف تأثیرات متفاوتی از آنها گزارش و از آنجا 
که نتایج آنها از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد، در بیشتر مطالعات 
تأثیر آنها کنترل یا به عنوان نوعی متغیر زمینه ای بررس��ی شده 

است )لزاک1، هویزون2 و لورینگ3، 2004(.
در خاتم��ه ذک��ر این نکته الزم اس��ت که اگرچ��ه در برخی 
مطالعات، کاه��ش توانایی درک گفتار به تغییرات آس��تانه های 
ش��نوایی در پیرگوشی نسبت داده می ش��ود )دیونی4، استارک5 
و هوپ��ت6، 2005(، ام��ا در بعضی مطالعات چیزی فراتر از تغییر 
آستانه های شنوایی دانسته شده است )جرگر و چمیل، 1997(. 
برخی س��المندان دچار پیرگوش��ی می گوین��د که صحبت های 
آهس��ته را می ش��نوند و درک می کنند اما درک گفتار فشرده یا 
دارای تغییرات زمانی برایشان دشوار است. بسیاری از محققان این 
یافته را تأیید کرده اند )پیکورا- فولر، اشنایدر، بنسون7، همسترا8 و 
استورزا9، 2006(. دشواری در درک گفتار سریع و کشف وقفه های 
زمانی در سالمندان، نشان دهندۀ پردازش کندتر دستگاه شنوایی 
بر اثر پیری است. اما همان طور که نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد، 
باید توجه داش��ت که تغییرات درک گفتار در سالمندان، اگرچه 
از کم شنوایی متأثر می شود، اما اعمال شناختی سطح باال) مانند 
توجه و حافظه( که در پیری با نقایصی روبه رو می ش��وند نیز بر 
آن اثر دارند )هوانگ10و تنگ11، 2010(. به عبارت دیگر، عالوه بر 
تأثیر عوامل پایین به باال12)شامل تجزیۀ محرک گفتاری به اجزای 
پایه ای آن برای بازشناس��ی واحدهای آوایی و واجی( که اثر آنها 
بر توانایی درک گفتار در س��المندان گزارش شده است، نقایص 
ش��ناختی دوران س��المندی یا عوامل باال به پایین13 نیز بر درک 
گفتار اثرگذارند.افزایش س��ن با کاه��ش ظرفیت حافظۀ کاری14 
)بدلی15، 1986(، نق��ص در مدارات عصبی مهاری و تأثیر آن بر 
توجه، حافظه و پردازش اطالعات )هاش��ر16 و زاکس17، 1988( و 
نوعی کاهش عمومی پردازش های ادراکی )سالتوز، 1996( همراه 
اس��ت. هر یک از این تغییرات بالقوه می توان��د بر دریافت دقیق 

محرک گفتاری در ش��رایط دشوار ارتباطی اثر بگذارد ؛ به شکلی 
که س��المندان نس��بت به جوانان در نسبت های سیگنال به نویز 
نامطلوب، در فراخوان��ی واژه ضعیف تر عمل کنند و در فراخوانی 
اطالع��ات از حافظه، تع��داد واژه های کمتری را ب��ه خاطر آورند 

)پیکورا-فولر، اشنایدر و دانمان18، 1995(. 

نتيجه گيری
در بررس��ی حاضر، برای مطالعۀ تأثیر سن بر پردازش زمانی 
محرک گفتاری، امتیاز بازشناسی گفتار در افراد جوان و سالمندان 
با اس��تفاده از فهرس��ت واژه های متفاوت، در حضور دو نوع نویز 
ممتد و منقطع با نس��بت های سیگنال به نویز مختلف و تعیین 
حدت زمانی گفتار اندازه گیری ش��د. ارزیابی حدت زمانی تفاوت 
چش��مگیر س��المندان و جوانان را به ویژه در پایین ترین نسبت 
س��یگنال به نویز نش��ان داد. بر این اس��اس، عملکرد بازشناسی 
گفتار در س��المندان برخوردار از ش��نوایی هنجار در حضور نویز 
با مدوالس��یون زمانی در مقایسه با نویز ثابت ضعیف تر ازجوانان 
ب��ود که این به معنای ضعف آنها در اس��تفاده از س��اختار زمانی 
نویز منقطع یعنی بهبود حشو سیگنال و رهایی از پوشش است. 
اگرچه با توجه به پیچیدگی پردازش محرک های گفتاری از جنبۀ 
تأثیر کارکردهای عالی ش��ناختی)که به ویژه در سالمندان متأثر 
می شود( الزم است در این زمینه، نقش پردازش های باال به پایین 
و تغییرات آن در س��المندی و تأثیر آن بر عملکرد ارتباطی افراد 

نیز بررسی شود.
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