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 چکيده
 از طیفواندبه بررسی تالش شنیداری و خستگی پرداخته های فراوانیپژوهش :هدف پژوهش

ها از جمله ابزارهای سنجش خودسنجی، رفتاری، و فیزیولوژیکی بهره گسترده ای از روش

ه با قابلخستگی شنیداری  راه های مها پیرامون بررسی مروری بر اند.هدف این پژوهش گرفته

 آن می باشد.

ی تعاریفبا  بررسی مقاالت موجود درخصوص خستگی شنیداری ،در این مقاله روش بررسی:

یری گبا بهره و کاربردی  و اصطالحاتی از تالش شنیداری و خستگی شنیداری ارائه داده ایم

از  وهاز این  تعاریف سعی در ارائه ی راهکارهایی جهت بهبود یافتن شرایط شنوایی این گر

 افراد شده است.

یافته ها: خستگی شنیداری یکی از عوامل مهم آزاردهنده در دانش آموزان کم شنواست که 

دربررسی های  محققانسبب میشود کارایی کودک در محیطهای آموزشی متاثر گردد. 

 .ی مختلفی را برای کاهش این مساله ارائه داده اندراهکارها ، گوناگون

ت در بحث آموزش و در برقراری ارتباط با کودک و جوان کم شنوا به نتیجه گیری: الزم اس

 بینیشپی میتوانبر اساس دانش نظری خستگی شنوایی ناشی از کم شنوایی وی توجه نمود.

 خود را به حداقل رسانند.خستگی شنوایی کمک میکند  افراد ی بهشرایط چه کرد 

 .شنوایی،تالش شنیداریخستگی شنوایی،کودکان کم شنوا،کم  :واژگان کليدي
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 2 گيتا موللی، 1 حمداهلل عبدالملکی

 .دانشجوی دکتری روان شناسی کودکان استثنایی 1
 .توان بخشی دانشیاردانشگاه علوم بهزیستی و 2

 

  نام نویسنده مسئول:

 حمداهلل عبدالملکی

 خستگی شنوایی
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 مقدمه
و از سوی دیگر « معطوف نمودن توجه خود به صدا تعریف شده است»در فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد فعل گوش دادن به صورت 

 بر اساس تعاریف لغوی از تالش شنیداری یک تعریف کاربردی از آن را تعریف شده است.« کوشش جسمی یا ذهنی»تالش کردن به عنوان 

 (.1«)تالش شنیداری کوشش ذهنی مورد نیاز برای توجه به فهم پیام شنیداری است»توان به صورت زیر ارائه نمود: می

توجه و منابع شناختی مورد نیاز برای »از تالش شنیداری اجماع نظر وجود ندارد، اما اکثرا آن را به عنوان  دقیقی هنوز در مورد تعریف

 (.2،5،4،2)با این حال ادراک گفتار ممکن است تنها نوع پردازش شنوایی که مستلزم تالش است نباشد«. کنندفهم گفتار تعریف می

در ایاالت متحده آمریکا است،به طوری که تعداد بیمارانی که از اختالالت شنوایی رنج می برند  کم توانیاختالالت ارتباطی،شایع ترین 

دیستروفی عضالنی و مالتیپل اسکلروزیس است.  فلج مغزی، کوری، صرع، فلج، مقاربتی، بی،بیش از مجموع بیماران مبتال به بیماری های قل

 047به طوری که فقط برای تشخیص و درمان ناشنوایی،ساالنه  دالر هزینه را تحمیل می کنند میلیارداختالالت ارتباطی در سال حدود دو 

 (.6میلیون دالر مصرف می شود)

وار دششنوایی های ادراک شنوایی در محیط خیص و تمایز صداها از هم وشنوا در یافتن محل صدا و تش کم با توجه به دشواری که افراد

کنند، پذیرفتنی است که تالش ذهنی مازادی برای ادراک صداهای محیطی مورد نیاز باشد )برای مثال یافتن محل صدای پیچیده تجربه میو

 ٬روتواند راهز بر آلت موسیقی خاص در یک ارکستر( و همچنین گفتار)منبع سر و صدا میآژیر آمبوالنس( و یا موسیقی) برای مثال تمرک

های سایر دانش آموزان با یکدیگر باشد.بلندتر بودن صدای معلم از صداهای پیش زمینه به دانش آموزان کمک دستگاه تهویه هوا یا صحبت

 (.1)ند(کند که صدای معلم را با خستگی شنیداری کمتری دریافت کنمی

 -1عمل شنوایی ممکن است  به دلیل عدم وجود شرایط بهینه به فرآیندی ملزم به تالش زیاد در چندین مرحله تبدیل شود: از جمله 

پارازیت هایی در زمان انتقال صدا، برای مثال: صداهای پس زمینه، ارتعاش صدا، پردازشگر سیگنال  -2یا ضعیف شده  متمرکزمنبع سیگنال غیر

 (.0های شنونده، برای مثال: اختالل شنوایی، گویندگان غیربومی)محدودیت -2یا  سمعک و

با این حال چنین تداخالتی ممکن است به واسطه حضور یک تصویر کمکی )برای مثال دیدن صورت گوینده( تسهیل شود که پردازش  

 کند.اجرائی گفتار در حضور سروصدای پایه را تقویت می

 

 دالیل خستگی شنوایی
 در و هوشیاری، و کارایی کاهش تالش، گونه هر برای با بی میلی که است این بر تصور و است تجمعی و تدریجی فرایند یک خستگی

 مختلف اشکال به و شده شناخته حرکتی کنندۀ محدود عوامل از یکی به عنوان (.خستگی9،8) است همراه ذهنی عملکرد در اختالل نهایت

 بر افزون (.17دهد) می قرار خود تأثیر تحت کامل و مؤثر طور به را مهارت و حرکت غیره( و بیومکانیکی شیمیایی،فیزیولوژیکی،بیو )روانی،

 فراموشی، ناخوشی، افزایش حافظه، کاهش بی خوابی،ضعف، حرکتی، وکند ذهنی کند روانی، بیمارهای آورندۀ وجود به می تواند خستگی این

 قرار خستگی تحت تأثیر می توانند انسان بدن حیاتی های از دستگاه بسیاری میان این در (.9شد)با ماهیچه ای درد حتی و تعادل عدم

 باشد. می پذیر تغییر مغز در اطالعاتی فرایند پردازش در بیشتر درگیری مقدار و وظایف پیچیدگی توجه به با هردستگاه سهم که بگیرند

 از بدن حیاتی های دستگاه از برخی (.11نیستند) مستثنی ه قاعد این از انسان بدن یدستگاه شنوایی به عنوان حیاتی ترین اجزاء بازخورد

 در آن درگیری مقدار و وظایف پیچیدگی اساس بر تواند می دستگاهی بگیرند. هر قرار خستگی تأثیر تحت توانند می شنوایی دستگاه جمله

 گیرد. قرار تأثیر تحت درمغز اطالعات پردازش

 تمرینات باالخص تمرینات نوع به توجه با عمومی خستگی القاء بیوشیمیایی نظر نقطه از و خاص طور دهند به پژوهش ها نشان می

 آدنوزین پتاسیم، کولین، استیل میزان کاهش خستگی می شود و حد سر تا فعالیت زمان در عضالنی داخل منجر به مکانیسم های سنگین

 پردازش روند شدن تر طوالنی منشأ عوامل این است ممکن که را در پی دارد الکتات سطح در افزایش و فسفوکراتین فسفات،سطوح تری

 باعث مغزی خون جریان کاهش با طوالنی مدت و شدید (. تمرینات12،12) شوند مرکزی عصبی دستگاه حرکتی بخش در واکنش زمان

 عملکردی و شناسی عصب و شناختی منابع بنابراین  (.15دهد) می قرار تأثیر تحت را شناختی جزء آن دنبال به که شده مرکزی خستگی

 کنترل پیکری و حس زیرقشری، مغز، اطالعات قشر پردازش مختلف سطوح بین هماهنگی در نقص باعث و می گیرد قرار تأثیر تحت مغز

 است. تأثیر شنوایی واکنش زمان روی بر خستگی که می دهد پژوهش ها نشان نتایج (.12)می شود حرکتی

 تمامی از شده ارسال عصبی اطالعات مناسب پردازش و هدایت سرعت دهندۀ که نشان مناسب عکس العمل های حرکتها میتما در

اندک و  حرکتی تالش های در حتی فعالیت در ناتوانی یا فرسودگی خستگی، به زیادی توجه باشد ضروری است.اخیراً می بدن دستگاه های

 باشد می رفتاری و کنترلی حرکتی، فعالیت های غالب در مهم بسیار جزء که بردستگاه  شنواییکوچک معطوف شده است.اما به بررسی آن 
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 به عنوان که (،14) است آن از پس رفتاری پاسخ و حسی محرک یک ارائۀ بین شده سپری زمان ساده واکنش است زمان شده داخته پر کمتر

 (.16) تاس گرفته قرار تأکید د مور عضالنی- صبیع دستگاه وکارایی سالمت تائید در عوامل ترین مهم از یکی

یک محرک  برای زمان این اما ، باشد می ثانیه میلی 17تا 9 شنوایی به مغز محرک یک رسیدن زمان که دهد می نشان kempتحقیق 

می  نیز سریعتر پاسخ باعث می رسد مغز حرکتی قشر به سریعتر محرکی هرچه که معنی می کشد. این طول میلی ثانیه 27-57تنها دیداری

 تأثیر تحت حرکتی مرحلۀ .حرکتی مرحلۀ و حرکتی پیش مرحلۀ:است مرحله دو شامل واکنش زمان دسته بندی، یک اساس بر (.10)شود

 محرک، شناسایی :است قسمت سه شامل حرکتی پیش زمان همچنین .می گیرد قرار ، کند حرکت باید که عضوی وزن و جنس سن،

 پاسخ. مه ریزیبرنا و پاسخ گزینش

 الگوهای محرک، و زمینه بین تضاد محرک، شدت محرک، روشنی و وضوح محرک، شناسایی مرحلۀ بر اثرگذار ، عواملدسته ي اول

 . است لمس احساس و صدا بلندی  حرکتی،

 بین سازگاری و پاسخ های شیوه تعداد بازی، موقعیت پیش بینی و اطمینان عدم پاسخ، گزینش مرحلۀ بر اثرگذار ، عواملدسته دوم 

 شدت، به توان می محرک های ویژگی (.از8) تأثیرگذارند پاسخ ریزی. برنامه مرحلۀ در دقت سطح و روش پیچیدگی و است پاسخ و محرک

 مایزیت یا انتخابی ساده، مانند شوند می مربوط نیاز مورد پاسخ نوع به که است متغیرهایی شامل پاسخ های ویژگی .کرد اشاره مدت و دامنه

  آن. حرکت زمان و پیچیدگی و بودن

 می مربوط آزمودنی به که هستند هایی ویژگی ترند، پیچیده و تر ده گستر که است واکنش زمان بر اثرگذار متغیرهای ،سوم دستة

 تأثیر تحت تواند می نیز واکنش زمان .داد جای آزمودنی های ویژگی دستۀ در توان می را محیط به مربوط اثرگذار متغیرهای بیشتر شوند.

 )...و انگیختگی اضطراب، شخصیت، نوع هوش،( درونی عوامل که دهد می نشان تحقیقات اما ،)ساده واکنش زمان بیشتر( گیرد قرار وراثت

 اندتو می نوعی به که بود خواهد مؤثر بیشتر انتخابی واکنش زمان ویژه به واکنش زمان در )خستگی و تمرین دوره، پیش زمان( محیطی و

 (.19دستگاه شنوایی شود) بر خستگی تأثیر عدم باعث

 شدت به واکنش زمان   باشد. می شنوایی واکنش زمان بر اثرگذاری عامل خستگی مذکور تحقیق نتایج به توجه با رسد می نظر به

می  قرار خستگی و ورزش ل،الک جنسیت، سن، انگیختگی شده مانند شناخته عوامل دیگر و محرک شدت و نوع مانند  عواملی تأثیر تحت

 (.18) گیرد

 شنیدن طریق از که کالمی موفقیت آمیز اطالعات پردازش روند از شنوایی اش اختالل که واقع فردی با خستگی شنوایی کسی است در

 فرایند و اردمی گذ اثر اجتماعی رشد فرد ازجمله زندگی بر مختلفی طرق به شنوایی افت بنابراین جلوگیری می کند. می آید، دست به

 (.27می دهد) قرار تأثیر تحت منفی گونه ای را به شدن اجتماعی

 تبدیل فاجعه یک به تواند می انسانی خطای یک بروز شیمیایی و نظامی ای، هسته صنایع نظیر شغلی محیط های از بسیاری در امروزه

انجام  عدم یا شده دریافت اطالعات بازخوانی تصمیم گیری، ،شده داده اطالعات تفسیر موقعیت، درک در صورت اشکال انسانی به خطای شود.

تاثیر  فرایندها این انجام بر آن از ناشی توجهی بی و خستگی مثل فرد، روانی و جسمانی وضعیت است بدیهی . می شود بیان مناسب بازخورد

 برخی کردن مختل طریق از را انسان تمرکز، و وجهت زمینه در می توان خستگی. می کاهد مناسب مکان و زمان در فرد پاسخ از و است گذار

 و رانندگی ازحوادث بسیاری در کلیدی عاملی خستگی همچنین(. 21)نماید عادی حالت از محدودتر شنوایی، جمله از بدن سیستم های از

 که داد نشان خستگی، نظر از هشد سازی شبیه شرایط در افراد دادن قرار است. شناخته شده افراد کاری خطرات در اساسی مشکل به عنوان

 حرکتی، یادگیری همچنین (.21) دهد می قرار تأثیر تحت را افراد روانی و فیزیولوژی عملکرد خوی، و خلق هوشیاری، واکنش، زمان خستگی،

 در کوچک انحرافات کدر توانایی . می رود کار به انسان زمانی هماهنگی های به ویژه ادراکی سیستم عملکرد ارتقای برای شنوایی اطالعات

 از استفاده که داد نشان اخیر پژوهش های .یابد می افزایش تنهایی، به بینایی به نسبت بینایی، با همراه شنوایی ادراک طریق از حرکت

 کمیت و کیفیت تا می سازد قادر را شرکت کنندگان و است ن پذیر امکا حرکت زیستی ادراک کارهای و ساز بیان برای حرکت صداهای

 مقایسۀ . گذارد می تأثیر شنوایی واکنش زمان بر خستگی که (.پژوهش ها نشان می دهد22) کنند ارزیابی را بدن حرکات درشت ویژگی های

 van den bergوNeelyیابد. می افزایش خستگی غیر شرایط به نسبت شنوایی واکنش زمان خستگی ایجاد با که دهد می نشان ها میانگین

 زمان روی خستگی تأثیر با ارتباط در (.12یابد) می افزایش ساده واکنش زمان میزان خستگی احساس افزایش و خواب شکاه با دادندنشان 

 علل ها آن . شود می بینایی سادۀ واکنش زمان افزایش باعث خستگی که داد نشان نیز همکاران وOzdemir تحقیق نتایج ساده واکنش

 (.12)فیزیولوژی مختلف نسبت می دهند های مکانیسم به را واکنش زمان افزایش

 حسی ناتوانی های پر استرس ترین از یکی و می دهد تأثیر قرار تحت را شدن اجتماعی فرایند شنوایی مشکل که آنجا همچنین از

 مشکالت تحول و در رتأخی با شنوایی، نارسایی دارای کودکان .هستند اجتماعی او روابط و خود فرزند تحول نگران نیز خانواده و است، والدین

مهارت  و عاطفی سازگاری و بزرگساالن نیستند و همساالن با متقابل و اجتماعی رابطه ایجاد قادر به اغلب و هستند مواجه اجتماعی و ارتباطی
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 عالئم نندما متعدد مشکالت هیجانی با جسمی مشکالت بر عالوه کودکان این واقع (. در22است) روبه رو با دشواری آنان اجتماعی های

 (.22)هستند روبه رو نیز رفتاری مشکالت و امنیت عدم ضعف ارتباطی اجتماعی، افسردگی، اضطرابی،

دکتر فرد اچ بس و همکاران بیان می کنند که خستگی شناختی به دلیل فشار روانی در طول فعالیت های شنیداری، نگران کننده ترین 

ها کودکان کم شنوا را در معرض خطر مشکالت تحصیلی و حتی مشکالت ت.  این چالشنوع برای کودکان کم شنوای در سنین مدرسه اس

کننده به کلینیک، شواهد علمی در مورد ساز و دهد.  در تضاد با تکرار مستمر این تجارب در میان کودکان مراجعهسالمتی بلند مدت قرار می

تمالی برای این مشکل تا همین اواخر محدود بوده است. پژوهشگران در های اححلکارهای مسبب خستگی شنیداری کودکان کم شنوا و راه

(.از آن جایی که کودکان کم شنوا 25اند)دانشگاه وندربیلت مطالعه گسترده ای به منظور تعیین علت خستگی در کودکان کم شنوا انجام داده

های شنیداری اختصاص دهند، میزان کمتری از این منابع ممکن است مجبور باشند که بخش بیشتری از منابع شناختی خود را به فعالیت 

این بدین معناست که کودکانی با ضعف شنوایی ممکن است  .ماندبرای سایر فرایندها مانند یادداشت برداری و جذب اطالعات جدید باقی می

 .ز دست بدهندهای کالسی عقب بمانند یا در حین تالش برای فهم مطالب شنیداری اطالعات مهمی را ادر بحث

 تواندخستگی شنیداری مداوم می تواند به ناکامی یا عدم اعتماد به نفس منتهی شود. در طی مدت زمان طوالنی تر، خستگی می

-تواند پیامدهای دیرپایی بر بهزیستی روانشناختی و سالمتی کودکان برجای بگذارد. پیامدهای بلنداحساس استرس را افزایش دهد که می

 (.25)تواند تاثیرات منفی قابل توجهی بر کودکان کم شنوا داشته باشددهای بالدرنگ خستگی برخاسته از تالش شنیداری میمدت و پیام

برای افرادی با شنوایی نرمال فعالیت های شنیداری روزمره عموماً فرآیندی نسبتاً آسان است. در این افراد هنگام گوش دادن در 

آورد و در عین حال اطالعات نامربوط را های الزم جهت پردازش گزینشی صداهای خاصی را فراهم میهای شلوغ، مغز همه عملیاتمحیط

(. در مقابل برای افرادی با ضعف شنوایی )باسمعک 24شود)توصیف می« بهره انتخابی»کند. این فرآیند به عنوان شکلی از مکانیزم فیلتر می

شود. این افراد غالباً از خستگی مرتبط با میزان باالی تمرکز یا تالش برای فهم گفتار زارش مییا بدون سمعک( غالباً شنوایی بسیار دشوار گ

های (. این افزایش در تالش مورد نیاز برای شنیدن در محیط26کنند.)شکایت می -برای مثال کافه تریا -در محیط های شنیداری روزمره 

شود فرد به دلیل بیماری ی خود باعث میشود؛ این امر به نوبهو استرس مزمن میبرانگیز، باعث ایجاد احساس خستگی شنیداری چالش

گذارد. افزایش تخصیص منابع شناختی به دلیل برخاسته از استرس از محل کار غیبت نموده و از این رو تاثیر منفی بر عملکرد شغلی می

مستلزم  های بگذارد کهد برای انجام سایر عملیات های ذهنی در موقعیتافزایش میزان تالش شنیداری ممکن است تاثیرات منفی بر توانایی فر

 (.20انجام چندین فعالیت به صورت همزمان است)

 

 خستگی شنوایی پژوهش هاي پيرامون
 ده است.ایجاد شعالقه بسیار زیادی به توصیف و ارزیابی تالش شنیداری و خستگی شنیداری  حوزه شنوایی شناسیاخیر در درسالهای 

 سازی تالش شنیداریتوجهی در رابطه با نحوه مفهومنظرهای قابلبا این حال تحقیق در این زمینه هنوز در مراحل ابتدایی خود بوده و اختالف

 (.29)شودی معتبری است یا خیر و چرا و چگونه توسط شنوندگان مختلف تجربه میی اول نظریهوجود دارد که آیا  در وهله

وماً شاهد خستگی هستند که بیماران کم شنوایی آنها در سنین مدرسه تجربه می کنند.  والدین غالباً گزارش می متخصصان بالینی عم

گوش دادن فشرده ، به ویژه در طول مدرسه خسته می شوند. کودکانی با ضعف از جمله کنند که کودکان کم شنوای آنها از فعالیت هایی 

 (.25شوند)ک روز پر مشغله نسبت به همساالن خود با شنوایی طبیعی بیشتر خسته میشنوایی ممکن است بگویند که در پایان ی

ینی جهت های عگزارشات خستگی برخاسته از تالش شنیداری توسط افراد مبتال به اختالل شنوایی، انگیزه ای برای شناسایی مقیاس

 (.26ل()کند )یعنی پرداختن به ریشه مشکگیری تالش شنیداری را فراهم میاندازه

ه دسته ها به سه زیر گروگیری تالش شنیداری و خستگی شنیداری در بردارنده طیف گسترده ای از تکنیک ها است. این تکنیکاندازه

 (.28های فیزیولوژیکی)مقیاس -2های رفتاری و مقیاس -2خودسنجی  -1بندی شده اند 

 

 تالش شنيداري خود گزارشی / خودسنجی

های درجه بندی هستند. نمونه ای از روش هت سنجش تالش شنیداری غالبا به شکل پرسشنامه یا مقیاسهای خودسنجی جسمقیا

های شنوایی، کیفی، فضایی و گفتاری چند بعدی یافت نمود که میزان مشکالت شنوایی تجربه شده در توان در مقیاسای را میپرسشنامه

 (.27)کندهای دیداری، اندازه گیری میبدون دسترسی به سرنخ های مختلف جهان واقعی را، برای مثال با یاموقعیت
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سواالتی وجود دارد که در رابطه با تالش مورد نیاز در موقعیتهای شنیداری روزمره است: آیا شما برای شنیدن یک شخصی یا شنیدن 

آیا می توانید به راحتی سایر صداها را صدا یک چیزی باید خیلی تمرکز کنید؟ وقتی که تالش می کنید به موضوع خاصی گوش فرا دهید 

 (.27نادیده بگیرید؟ در طول مکالمات با دیگران باید تالش زیادی برای شنیدن مطالب عنوان شده بکنید؟)

های خودسنجی در مورد تالش شنیداری در طول فعالیت های شنیداری آزمایشی بکار گرفته شد. در یک مطالعه  بزرگ مقیاس گزارش

ای نشان دهند که هر تالش خاص برای انجام آزمایش شنوایی را به چه نمره 177نندگان خواسته شد که که بر روی مقیاسی از مشارکت ک

کنندگان مبتال به اختالل شنوایی میزان تالش شنیداری خود را بسیار بیشتر کنند. همانطورکه انتظار می رفت مشارکتمیزان دشوار تلقی می

های بازنگرانه محور افراد قضاوتهای پرسشنامهبندی. در درجه(21)رمال خود در همه شرایط شنیداری گزارش نمودنداز همتایان با شنوایی ن

های بالدرنگ سریعاً دهند، در مقابل قضاوتهای شنیداری روزمره ارائه میهای شنیداری خود در موقعیت)عطف به ماسبق( در مورد تالش

های خودسنجی غالباً همراه با تکنیک های فیزیولوژیکی مورد استفاده قرار می گردد. مقیاس پس از آزمایش شنیداری ارائه می

 (22،22،25د)گیرن

ی آن با نتایج میزان تالش تر از میزان تالش شنیداری خود و مقایسهبر اساس گزارش بزرگساالن مسن 2774الرسبای و همکاران 

کنند که بزرگساالن مسن تر تمایل دارند که تالش شنیداری خود را کم تر نشان عنوان می ٬ترشنیداری گزارش شده توسط بزرگساالن جوان

تر نسبت به عملکرد رفتاری بزرگساالن جوان تر در فعالیت های شنیداری به نسبت ضعیف دهند؛ در حالی که عملکرد رفتاری بزرگساالن مسن

برخی افراد ممکن است از دقت انجام فعالیت )یا . هایی وجود داشته باشدوتتفا« تالش»(. عالوه بر این ممکن است در تفسیر 24تر است)

دشواری فعالیت( به جای تالش ذهنی برای درجه بندی تالش شنیداری خود در پرسشنامه های خودسنجی استفاده نمایند. بنابراین تغییرات 

 (.29)ه از مقیاس های خودسنجی به تنهایی نادیده گرفته شوددر فشار ذهنی مورد نیاز برای فهم یک پیام شنیداری ممکن است با استفاد

 

 خستگی گزارش شده توسط خود فرد

به  2776در پژوهشی مبتنی بر پرسشنامه بازپاسخ، که تاثیر ضعف شنوایی را بر عملکرد شغلی بررسی می نمود، کرامر و همکاران 

ارگران ک. نتایج نشان داد که دادند« چک لیست آمستردام برای شنوایی و کار» کارگران مبتال به اختالل شنوایی و کارگرانی با شنوایی نرمال

ربه های مکررتری را از محل کار تجهای روانی غیبتمبتال به اختالل شنوایی نسبت به کارگران با شنوایی نرمال به دلیل خستگی و اضطراب

به منظور ارزیابی دشواری های مرتبط با خستگی تجربه « به بهبودینیاز »مقیاس  2778(. در پژوهش ناچتگال و همکاران 26کرده بودند)

 شده در افراد مبتال به اختالل شنوایی در محل کار مورد استفاده قرار گرفت. مقیاس نیاز به بهبودی مقیاسی با یازده سوال است که از یک

ی گران مبتال به اختالل شنوایی نیاز بسیار شدیدی به بهبودی کاری برگرفته شده است. کارپرسشنامه هلندی بر اساس ارزیابی کلی و تجربه

 (.26نسبت به کارگران با شنوایی نرمال را گزارش نمودند)

با این حال مانند تالش شنیداری، گزارش درجه خستگی توسط خود فرد ممکن است در بین افراد تفسیرهای مختلفی از آن شود. از 

شود، گزارشات ممکن است تحت تاثیر حالت ذهنی خود فرد باشد.  ازاندیشی و و بازنگری ارائه میآنجایی که گزارشات خستگی با مقداری ب

برای مثال یک فرد در حالت ذهنی نسبتا مثبت ممکن است میزان خستگی خود را کم برآورده کند و به همین ترتیب فردی در حالت ذهنی 

 (.20)دمنفی ممکن است میزان خستگی خود را بیشتر برآورد نماین

 

 هاي رفتاري تالش شنيداريمقياس
ین اند. چنهای شنیداری نیز به منظور نشان دادن میزان تالش شنیداری مورد استفاده قرار گرفتههای رفتاری در طی فعالیتواکنش

 های تک فعالیتی و پارادایم های چند فعالیتی. نوع دسته بندی نمود. پارادایم 2توان به هایی را میمقیاس

 

 پارادایم تک فعاليتی
در پارادایم های تک فعالیتی مشارکت کنندگان با تشخیص واژه یا کلمه ای شنیده شده به صورت شفاهی یا با فشردن دکمه پاسخ  

زیابی ار« دقت»(.در هنگام ارزیابی مزایای تقویت صدا برای افرادی با ضعف شنوایی، عملکرد تشخیص گفتار از سر و صدا به واسطه 27دهند)می

می گردد: یعنی نسبت پاسخ های درستی که فرد در هر شرایط شنیداری ارائه می دهد. با این حال نشان داده شده است که سرعت پاسخ 

  (.29درست می تواند اطالعات زیادی را در رابطه با تالش شنیداری مرتبط با درک گفتاری فراهم آورد)

ه می تواند ک مانیتورینگ فعالیت گفتاری بدون وقفه گالسگویداری را طراحی نمودند: یک فعالیت نوین شن 2712مک فرسون و آکروید 

 به تغییرات در تالش شنیداری با گذشت زمان حساس باشد. به جای ارائه مجموعه ای از جمالت کوتاه  بریده بریده به شنوندگان، این فعالیت
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شامل نظارت بر گفتار پیوسته در طول چندین دقیقه و همزمان تشخیص جایگزین های هر کلمه در رونوشت کتبی است )یعنی مواردی که 

 (.28)شود همخوانی ندارد(ر آن یک کلمه در  رونوشت با چیزی که شنیده مید

تصور می شود که زمان پاسخگویی با سرعت پردازش گفتار همخوانی دارد و از این رو فاکتور مهمی را برای بررسی نشان می دهد، چرا 

 (.57د مانع برقراری ارتباط شود)توانکه کاهش سرعت پردازش گفتار به دلیل سرعت زیاد زبان گفتار روزمره، می

با این حال رابطه بین تالش مورد نیاز برای فهم یک محرک شنیداری و زمان بندی پاسخ به محرک نامشخص است. برای مثال احتمال 

ر به محرک تدارد که یک فرد به دلیل نیاز به، بکارگیری تالش شناختی بیشتر برای پردازش  محرک، به کمک توجه متمرکزتر بتواند سریع

 پاسخ دهد.

 

 پارادایم فعاليت چندگانه
 گیرد، جایی که به عنوان مقیاسینشات می« روانشناسی شناختی»های فعالیت چندگانه مانند پارادایم فعالیت دوگانه از شناسیروش

 (.51به وجود آمدند)"اندازه گیری توجه نمودن  "برای

ها یعنی فعالیت اولیه دشوارتر باشد باعث تنزل عملکرد در فعالیت ر یکی از این فعالیتدر هنگام انجام دو فعالیت به صورت همزمان اگ

یری گشود. بنابراین عملکرد فعالیت ثانویه ممکن است نشان دهنده میزان تالش اختصاص یافته به فعالیت اولیه باشد. جهت اندازهثانویه می

. شودهای )نسبت سیگنال به سر و صدا( مختلف به عنوان فعالیت اولیه استفاده میSNRتالش شنیداری، غالباً از فعالیت تشخیص گفتار در 

 (.2،2،52)تواند شامل حافظه تشخیص بساوشی  یا تشخیص دیداری باشدبرای مثال فعالیت های ثانویه می

به سر و صدا در کالس درس  هرچه نسبت سیگنال؛ تفاوت میان بلندی صدای معلم در مقایسه با بلندی سر و صدای اتاق مثال ساده 

در طول یک کالس درس غالبا نیاز است که همچنین کند. های صوتی را با کیفیت بهتری دریافت میباالتر باشد کودک کم شنوا سیگنال

 تواندمی دانش آموزان گفتار های پیوسته را با دقت دنبال کنند و در عین حال یادداشت برداری کنند. با این حال در حالی که این روش

های چندگانه را بررسی نماید اما پیوند میان تالش و عملکرد به مفروضات خاصی توانایی فرد برای تقسیم موثر توجه بین سناریوهای فعالیت

گیرد وابسته است. فرض بر این است که تمام ظرفیت فرد مشارکت کننده همیشه برای هر دو فعالیت به طور کامل مورد استفاده قرار می

گیرد(. هم چنین ها مورد استفاده قرار نمی)یعنی ممکن است منابع شناختی مازادی وجود داشته باشد که توسط هیچ کدام از این فعالیت

گیری دهند. اما از آنجایی که هیچ راه مستقلی برای اندازهشود که نمونه همه ظرفیت باقیمانده خود را به فعالیت ثانویه اختصاص میتصور می

 (.52ع اختصاص یافته به هر فعالیت وجود ندارد این مباحثات به مباحثاتی زنجیروار تبدیل می شود)مناب

ه ها برای اولویت دادن یک فعالیت بطور ناخودآگاه( تصمیم بگیرد که فارغ از دستورالعملبرای یک مثال یک فرد ممکن است )شاید به

فتد اتر اختصاص دهد. به ویژه در کودکان سوگیری نسبت به یک فعالیت خاص زیاد اتفاق میفعالیت دیگر، بیشتر توجه خود را به فعالیتی نوین

های اخیر از روش فعالیت و این ممکن است  به کارگیری این فعالیت در مورد این جمعیت )کودکان( را محدود نماید. با توجه به استفاده

ی رفتاری شنوایی در شرایط نامطلوب را مشخص نماید. با این حال هنوز مشخص تواند پیامدهاچندگانه در تحقیقات شنوایی، این روش می

 (.52نیست که آیا عملکرد فعالیت ثانویه به خودی خود شاخصی عینی از تالش شنیداری )یعنی کوشش ذهنی( است یا خیر)

 

 مقياس رفتاري خستگی

گی در پژوهش فعالیت دوگانه بر روی مشارکت کنندگان های خودسنجی و رفتاری تالش شنیداری و خستاز مقیاس 2712هورنسبی  

های تمبتال به اختالل شنوایی استفاده نموده است. تشخیص لغت به عنوان فعالیت اولیه و زمان پاسخ دیداری و به یادآوری کلمه به عنوان فعالی

ه یادآوری کلمه در شرایط با سمعک و بدون سمعک ی متوسط زمان پاسخ دیداری و عملکرد ب(.تالش شنیداری به وسیله55ثانویه تعیین شد)

نشان داده شد، در حالی که خستگی با افزایش نسبی در زمان پاسخ به فعالیت دیداری یعنی )کند شدن زمان پاسخگویی( در طول مدت زمان 

سط زمان پاسخ دیداری و هر یک ساعت آزمایش با سمعک و بدون سمعک  نشان داده شد. هم تالش شنیداری )نشان داده شده با  متو

عملکرد به یادآوری کلمه( و هم خستگی ذهنی )نشان داده شده با کند شدن زمان پاسخگویی در طول هر آزمایش( در شرایط شنیداری با 

سمعک نسبت به شرایط شنیداری بدون سمعک کاهش پیدا کرد. تصور شد که این امر نشانگر افزایش در خستگی شناختی به دلیل تالش 

 (.55)یداری در شرایط شنیداری بدون سمعک استشن
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 مقياس هاي فيزیولوژیکی تالش شنيداري
شود. های فیزیولوژیکی به ثبت تغییرات در دستگاه عصبی مرکزی و یا دستگاه عصبی خودکار در طول انجام فعالیت اطالق میمقیاس

( fMRه از تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی )تغییرات مرتبط با تالش شنیداری در دستگاه عصبی مرکزی با استفاد

( اندازه گیری شده است. فعالیت دستگاه عصبی خودکار به منظور دستیابی ERPsهای مرتبط با رویداد )( پتانسیلEEGالکتروآنسفالوگرافی )

بررسی شده است. به طور معمول این  -از جمله تغییر در رسانایی پوست و اتساع مردمک -به شواهد تغییرات مرتبط با تالش شنیداری

ه باشد. با در نظر گرفتن عملکرد رفتاری مشابآزمایشات شامل فعالیت رفتاری با تعدادی از شرایطی است که از نظر میزان سختی متفاوت می

بت داده تالش شنیداری نس افتد عموماً بهبرانگیزتر اتفاق میهرگونه تغییرات فیزیولوژیکی سیستماتیک که در شرایط چالش ٬بین شرایط

 (.2شود)می

 

 ي پيشنهاديراهکارها
عنوان می دارد که مدارس باید امکان دسترسی به آموزش  1802و قانون توانبخشی ( IDEA)  2775توانقانون آموزش افراد کم

 مناسب برای همه دانش آموزان را فراهم آورند.

برنامه و 475برنامه  های تحصیلی را توصیف می کنند شامل:کالس با حمایتهای ایجاد شده در مدارس کودکان که تغییرات برنامه

 یا برنامه آموزشی فردی همکار خواهد کرد. 475)اگر کودک شما واجد شرایط باشد مدرسه با شما در جهت ایجاد برنامه  IEPآموزشی فردی 

 پاتولوژیست، های آموزشیاودیولوژیست ،لمان ناشنوایانمع، شما ممکن است با افراد زیر همکاری داشته باشید:معلمان آموزش عمومی

 های زبان گفتاری و سایر متخصصان در مدرسه

ها اطمینان شما بخش ارزشمندی از این تیم هستید و باید در ارائه عقاید خود و پرسیدن سواالت احساس راحتی کنید. این برنامه

 (.54)شنوا در اوقات مدرسه اجماع دارند.یت از کودکان کمدهند که همه در مورد ایجاد تغییرات سازنده و حمامی

 

 :درس هایی براي کالسراهکار
توان از طریق تغییرات و تطبیقات مختلفی در کالس درس بهبود بخشید ا میو توانایی برقراری ارتباط کودک کم شنوا ریادگیری  

 های کمک شنوایی.فناوری ی، یاداشت برداری،دیدارمانند: انتخاب صندلی دلخواه ، مکمل های 

 (.54)ها صحبت کنیدبا معلم کودک خود در مورد امکان استفاده از هر یک از این گزینه

 انتخاب صندلی دلخواه:
هایش بهترین گزینه باشد. این صندلی ای در کالس داده شود که برای شنیدن صدای معلمان و همکالسیباید به کودک شما صندلی 

در اول کالس و نزدیک میز معلم باشد، یا در هر جای دیگری که امکان شنیدن واضح صدا را برای کودک شما فراهم تواند در مکانی می

آورد.همچنین کودک شما باید از نشستن در مکان های شلوغ اتاق ازجمله نزدیک در، نزدیک دستگاه تهویه سرمایشی، یا پنجره پرهیز 

 (.54)نمایند

 : هاي دیداريمکمل

ها سزیرنوی. تواند به یادگیری همه کودکان کالس کمک کند و ممکن است فهم و مشارکت آنها در دروس را بهبود بخشندمی هاسکمک 

ای هها شامل تخته سیاه، برنامهنوعی ابزار کمک دیداری هستند که صدای ویدئوها را بر روی یک دستگاه نشان می دهند.سایر کمک دیداری

 .(54)تصویری و نمودارها است

 برداري: یادداشت
آموزی تواند دانشکند میبرداری میفردی که یادداشت. شنوا استبرداری یک تغییر سودمند دیگری برای برخی از کودکان کمیاداشت 

هد دهای مکمل به کودک شما امکان میاین یادداشت کند.های کتبی را با کودک شما سهیم دیگری در کالس کودک شما باشد که یاداشت

 (.54)که بر مطالب شنیداری تمرکز کنند، و در عین حال بعد از کالس به نکات مهم درس به شکل نوشتاری دسترسی دارند تا آن را مرور کنند

 : ايزمينهکاهش صداهاي 
بت شنوایی نس دستگاه های کمک تواند با استفاده از ابزارهای کمک شنوایی از کاهش سایر صداها در کالس نفع ببرد. کودک شما می

امل ها شاین دستگاه.دهدسیگنال به سر و صدا را با ارسال مستقیم صدای معلم به کودک شما و غلبه بر سایر صدا های رقیب افزایش می

 (.54)شودهای شنوایی یا حلقه القایی میهای میکروفون، سیستم های اف ام، سیستمسیستم
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 حمایت از کودک خود: 

های کن است به معنای صحبت کردن با معلم، مدیران و سایر والدین باشد به آنها در مورد نیازها و دستگاهحمایت از کودک خود مم

حمایت از خویشتن شامل: توضیح اهمیت سوال پرسیدن، آموزش دادن کودکتان آموزش دهید. راه هایی برای آموزش کودک خود جهت  ویژه

 (.54)شنوایی کمها و یاب، ترغیب وی به آموزش سایر دانش آموزان در مورد دستگاهمه عیببه وی در مورد دستگاه ها و برخورداری از برنا

 : مزایا براي همه
کاهش ، های دیداریها و سایر مکملزیر نویسای بهره ببرند به ویژه از طریق:توانند از محیط شنیداری بهینه شدههمه کودکان می

ها و کاهش صداهای پیش زمینه که به فشار صوتی و توانند از میکروفونهمچنین معلم ها می ،های کالسی نمیکروفو، زمینه صداهای پس

 .(54)شود نفع ببرندخستگی کمتر منتهی می

 تغذیه و نقش ویتامين ها:  
 روی رب آنها از یک هر اختصاصی اثر مکانیسم و بدن کلی سیستم روی بر ها ویتامین تأثیر و در پژوهشی نشان داده شده که نقش

 اختصاصی طور به ها ویتامین تأثیر و نقش به کسی کمتر باشد،اما می مالحظه قابل ها آن از یک هر کمبود عوارض بدن و مختلف های ارگان

 مطالعه ندارند،در این شنوایی دستگاه روی خاصی تأثیر و نقش ها ویتامین که عمومی عقیده خالف بر .است داده اهمیت شنوایی روی ارگان

 احتماال .شود بیان شنوایی روی دستگاه آنها از یک هر کمبود عوارض و شنوایی دستگاه بر ها ویتامین اثر مکانیسم و نقش که است شده سعی

 که است ذکر قابل .کرد استفاده ها ویتامین از این توان می شنوایی های پاتولوژی از برخی پیشگیری و درمان ی زمینه در بیشتر تالش با

 جذب به اقدام خودشان کردن برای متعادل نتیجه در هستند، نشده جفت الکترون دارای زیرا هستند پذیر واکنش بسیار آزاد های رادیکال

 با موادمعدنی و ها شده،ویتامین انجام مطالعات اساس بر .کنند می وارد صدمه آنها به طریق این از و کرده بدن سالم های سلول از الکترون

 شوند،جلوگیری تولید مختلف های فرایند طی در است ممکن که آزاد رادیکالهای مخرب تأثیرات از توانند می خود اکسیدانی آنتی اثرات

 (.56)کنند

 

 نتيجه گيري
مجموعه ی پژوهشهای دریافتی و بررسی شده نشان داده اند که امکان بهبودی شرایط زیستی و پاسخ دهی مناسب وبه موقع افراد 

توسط راهکارهایی همچون همکاری معلمان آموزشی، اودیولوژیست ها ،پاتولوژیست های زبان گفتاری و سایر  مبتال به خستگی شنوایی

 متخصصین موسسه ،فراهم کردن شرایط مناسب مکان آموزشی، استفاده از مکمل های دیداری ، یادداشت برداری و تغذیه مناسب وجود دارد.
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