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  ماران مبتال به کاهش يسمعک در بانواع ب يا و معايمزا يبررس

  يعصب – يحس ييشنوا

  

 ***    ييييار احمدار احمدار احمدار احمدييييخشاخشاخشاخشا، ، ، ، *پورپورپورپور    ييييقاضقاضقاضقاض    ييييعلعلعلعل، ، ، ،     **يييينادر صاکنادر صاکنادر صاکنادر صاک، ، ، ، ۱۱۱۱*سهيال نيک اخالقسهيال نيک اخالقسهيال نيک اخالقسهيال نيک اخالق

  چکيده 
عدم تجويز . مي باشد يک برنامه توانبخشي شنوائي مناسباستفاده از وسايل کمک شنوائي نظير سمعک مهمترين رکن  :هدف

هدف از مطالعه حاضر  .اسب سمعک مي تواند منجر به مشکالت زباني، اجتماعي، گفتاري و عاطفي در نزد فرد گرددمن
  .عصبي مي باشد –بررسي معايب و مزاياي سمعکها در بيماران مبتال به افت شنوايي حسي 

مراجعه كننده به مركز  عصبي - حسي بيمار مبتال به کاهش شنوائي ۱۰۰ تعداد طي يک مطالعه مقطعي توصيفي :روش بررسي
در اين پژوهش ويژگي هاي . ندقرار گرفت يبا سابقه استفاده از سمعک مورد بررس ۸۵و  ۸۴بهزيستي اهواز بين سال 

ده و مورد تجزيه و تحليل شمزايا و معايب سمعک ها به دقت ثبت فراواني دموگرافيک، سابقه پزشکي، خصوصيات سمعک، 
  .ندقرار گرفت
رواني گزارش  –از بيماران تأثير مثبت استفاده از سمعک را از لحاظ روحي  درصد ۸۳ بيمار مورد مطالعه، ۱۰۰از  :يافته ها
افراد  درصد۶۸. بيماران پيشرفت تحصيلي خوبي را پس از استفاده از سمعک گزارش نمودنداز  درصد ۵۵ همچنين .نمودند

موارد سمعک هاي مورد استفاده از نوع پشت گوشي  درصد ۸۴د و در قرار داشتن سال ۲۰مورد مطالعه در محدوده سني زير 
و  درصد۱۲، اشکال در قالب گيري سمعکدرصد۱۸عدم قدرت کافي سمعکگزارش شده توسط بيماران شامل  معايب. بودند

  . بود درصد۱۲بروز حساسيت موضعي در گوش 
با انتخاب سمعک، . عصبي مي باشد  –کم شنواي حسي استفاده از سمعک داراي مزاياي فراواني براي افراد  :نتيجه گيري

  ٣٥٧ -٣٦٢) : ٣( ٧  ؛ ١٣٨٧م ع پ  .ز سمعک را به حداقل رساندش بيمار مي توان عوارض استفاده اقالب مناسب و آموز
  

  قالب گوشعصبي،  -سمعک، کاهش شنوايي حسي :گانه کليد واژ
 

  مقدمه 

خدمات توانبخشي براي کمک به افراد جهت 

بر مشکالتي که نوعي ناتواني را براي شخص ايجاد غلبه 

اين مطلب نشانگر ضرورت . مي کنند، طراحي مي گردند

توانبخشي براي توانخواه است که بيشترين حمايت هاي 

تکنولوژيکي مناسب را فراهم مي سازد و کمک مي نمايد 

به طورکلي مي توان چهار . تا فرد عمالً مهارت کسب کند

کسب : توانبخشي شنوايي بر شمرد هدف اصلي را براي

مهارت هاي زباني مناسب، ايجاد بهداشت رواني خوب، 

کسب گفتار قابل درک و برقراري ارتباط با همساالن 

هنگامي که بيماران دچار کاهش شنوايي غير  .)۲و۱(خود

قابل درمان از نظر پزشکي شوند نياز مند دريافت خدمات 

مه توانبخشي شنوايي برنا. توانبخشي شنوايي خواهند بود

مشتمل بر قسمتهايي چون ارزيابي وضعيت شنوايي، 

 ارزيابي توانايي هاي ارتباطي و گفتاري و همچنين تجويز

استفاده از وسيله . شنوايي مناسب مي باشد وسيله کمک

مهمترين ارکان يک شنوايي نظير سمعک يکي از کمک

  
 شاپور اهواز  يجند يم پزشک، دانشگاه علو ينيگلو و بو ار گروه گوش ياستاد*

  شاپور اهواز يجند يدانشگاه علوم پزشک ينيگلو و ب و گروه گوش اريدانش**
  دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، ينيگلو و ب وار گوش يدست***

 nsaki_Ar@yahoo.com :Emailسنده مسئولينو- ۱

۲۰/۶/١٣٨۷: دريافت مقاله ۲۰/۴/١٣٨۶ :اعالم قبولي  ۳۱/۴/١٣٨۷: دريافت مقاله اصالح شده   
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٣٥٨

که چرا  ؛باشد يممؤثر  ييشنوا يبرنامه توانبخش

تواند منجر به  يمن خدمات يفرد از ا يريعدم بهره گ

و  ي، گفتار يده و مشکالت زبانيگرد يو۱يحست يمحروم

   ).۴و۳ (باشدداشته  يپ در يو يرا برا ينديناخوشا ياجتماع

يده فرکانس، چقابليت فهم گفتار نتيجه تعامل پي   

 .اني اصوات گفتاري مي باشدشدت و ويژگي هاي زب

عصبي بيشترين طيف -بيماران مبتال به کم شنوايي حسي

در اين  .استفاده کنندگان از سمعک را شامل مي شوند

 ۴و وضوح شدتي  ۳، تفکيک فرکانس۲يوضوح زمان بيماران

همچنين اين بيماران . )۵(مي گرددبا اشکاالت جدي مواجه 

ر سر و پالت زيادي را در درک گفتار در محيط هاي مشک

رواني را  -روحي  و مشکالت  و همچنين مسائل صدا

هدف از اين پژوهش ارزيابي افراد ). ۶(نمايند تجربه مي

کم مختلف عصبي با درجات  -مبتال به کاهش شنوايي حسي

در معايب بهره گيري از سمعک  و شنوايي و بررسي مزايا

  .آنها بود

  

   يبررس روش

بود که در  يفيتوص ين مطالعه به صورت مقطعيا

ن يا يط .گرفته استاهواز انجام  يستيبهز يمجتمع توانبخش

که  يعصب – يحس ييمار مبتال به افت شنوايب ۱۰۰پژوهش 

ن سال يبک سال استفاده از سمعک را داشتند يحداقل سابقه 

قرار  يابيمورد ارزسال  ۲مدت  يدر ط ۱۳۸۵تا ۱۳۸۴

شناسان مجتمع  يير نظر شنوايماران زين بيسمعک ا. ندگرفت

 يآن مشخص م ييو کاراشده  يابيارزاهواز  يستيبهز

  . ديگرد

با  يافراد تحت مطالعه پرسشنامه ا يابيارز يبرا

و سمعک  يعصب – يحس ييدر مورد کم شنوا يژگيو ۳۰

ک يفدموگرا يها يژگين پرسشنامه ويدر ا. شده بود تنظيم

آنها  يخچه پزشکي، تار)سن، جنس و شغل( شرکت کنندگان

 ي، مصرف داروهايسابقه تب و تشنج، ضربه صوت(

نوع، مدت زمان (، سمعک مورد استفاده ...)ک وياتوتوکس

از سمعک و  يريرات بهره گي، اشکاالت سمعک، تأث)استفاده

ن يدر ا نيمحقق .ديگرد يماران ثبت ميب  ييشدت کم شنوا

 يکنيهلس يه اخالق پزشکينايت بيد به رعاتعهپژوهش م

اطالعات از محاسبه درصد توصيفي ز يآنال يبرا .بودند

استفاده  يع فراوانيتوز يجداول و نمودارهام يو ترس يفراوان

 SPSS 14از نرم افزار يرين امر با بهره گيکه اه شد

  .گرفتصورت 

  

  افته هاي

ـ ارز زن ۵۹و  مرد ۴۱ن پژوهش يدر ا . شـدند  يابي

 يم  افراد مورد مطالعه را نشان يسن اوانيدرصد فر ۱نمودار 

ـ کن يهمان طور کـه مشـاهده مـ   . دهد ن شـرکت  يشـتر يب ،دي

 يل مـ يتشـک ) درصد۶۸( سال ۲۰ر يز يکنندگان را گروه سن

افـراد مـورد    يمـار يعلـت ب  ةنشـان دهنـد   ۱جـدول   .دهند 

انگر آن است کـه نقـائص   ين جدول بيج اينتا. پژوهش است

جـاد کننـده افـت    ين عامل ايرع تيشا ) درصد۳۸( يمادرزاد

» علل ناشـناخته « .را تشكيل مي دهند يعصب -يحس ييشنوا

ـ در اولو درصـد ۳۶وع يبا ش ارتبـاط  . قـرار دارنـد   يت بعـد ي

از نظـر  .موارد مثبت بود درصد۲۵ن پدر و مادر در يب يليفام

ــين يشــتري، بيشــغل ــه گــروه ) درصــد۶۴( فراوان ــوط ب مرب

 ۲سـت آمـده جـدول   بد يافتـه هـا  ي .۲ن بود نمودار يمحصل

 دارايمـاران  ين گـروه ب يشترين مطلب است که بياز ا يحاک

ماران از ين بيا تياکثر. باشند يد شامل ميشد يکاهش شنوائ

از  درصد ۸۳ .کردند يآنالوگ استفاده م يسمعک پشت گوش

  مسائل سمعک را از لحاظ مثبت استفاده از تاثير بيماران

مــوارد از  درصــد۱۷ در. روانــي گــزارش نمودنــد -روحــي

  از دانش آموزاندرصد  ۴۴حدود .رضايت نداشتند سمعک

  
 1- Sensory deprivation   

2-Temporal Resolution  
3-Frequency Selectivity  
4- Intensity Resolution 
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٣٥٩

ل، ين تحصـ ياز سـمعک در حـ   يريپس از بهره گ

 .)۳نمـودار  (را نشـان داده بودنـد   يخـوب  يليشرفت تحصيپ

 يموارد مربوط به سمعک ها درصد ۲۵در  اشکاالت سمعک

پشـت   يموارد مربوط به سـمعک هـا   درصد ۷۵و در  يبيج

نفر به موقع از سمعک استفاده نمـوده   ۳۵تعداد . بود يگوش

نمودند که سـمعک آن هـا در    يز اظهار مينفر ن ۱۵بودند و 

  .باشد يت سابق خود را دارا نميفيحال حاضر ک
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بيماران مورد ارزيابي شيوع سنفراواني درصد :۱نمودار  

  

  علت ايجاد آسيب شنوايي در بيماران مورد مطالعه: ۱جدول 

  سابقه درصد سابقه درصد

  مادرزادي  ٣٨  ضربه  ٣

  مننژيت  ٤  تب و تشنج  ٤

  واريسال  ٢  بروسلوز  ١

  تصادف  ٣  زايمان طول كشيده  ٣

  موج انفجار  ٣  ناشناخته  ٣٦

  مسموميت داروئي  ٣    
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٣٦٠

  ماران استفاده کننده از سمعکيدر ب ييشنوا كمشدت  فراواني: ۲جدول

 شنوايي مشدت ك گوش راست گوش چپ

  خفيف  درصد١١  درصد١٣

  متوسط  درصد١٤  درصد٢٤

  متوسط تا شديد  درصد٢٦  درصد١٨

  شديد  درصد٣٣  درصد٣٢

  عميق  درصد١٦  درصد١٣
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حرفه  استفاده کنندگان از سمعک يبررس:۲ارنمود  

  

  

  

  

  

  يليپيشرفت تحص درصد: ۳نمودار
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٣٦١

  بحث 

مهمترين موضوع پيش از شروع برنامه توانبخشي 

بهره گيري شخص از وسيله شنوايي مناسب و  ،شنوايي

اگر تجويز سمعک براي . مهمترين آنها يعني سمعک است

انبخشي وي فرد کم شنوا به درستي صورت نپذيرد روند تو

 ). ۸و۷(ساخترا با مشکالت عديده اي مواجه خواهد 

عوامل مختلفي مي توانند بر ميزان استفاده  شخص از 

ها مي  سمعک تأثير داشته باشند که از جمله مهمترين آن

سن، انگيزه، مسايل زيبايي (توان به عوامل سايکولوژيک 

 ميزان کم شنوائي، نوع کم(و عوامل اديولوژيک ) شناختي

 ارزيابي).  ۱۰و۹(اشاره نمود )شنوائي، ميزان محدوده پويايي

ي سمعک با توجه به مدت زمان استفاده از آن يا ئکارا

چگونگي رضايت فرد استفاده کننده ضرورتاً بيانگر ميزان 

براي تعيين دقيق . برآورده شدن نيازهاي بيمار نخواهد بود

از  يمعموفقيت آميز بودن استفاده از سمعک، اطالعات جا

مطالعات طوالني مدت بر روي جمعيت هاي بزرگ در 

االت ؤن در برخي موارد متأثر شدن سيهمچن. دسترس نيست

ه يها قصد و هدف محقق را توج تحقيق و در نتيجه پاسخ آن

با اين وجود، براساس اطالعات و نتايج برخي . کند يم

مطالعات مي توان درباره کاربرد سمعک به فرضياتي 

موارد تأثير مثبت  درصد ۸۳در اين پژوهش .)۱۱(رسيد

 يرواني را نشان م –کاربرد سمعک از نظر مسايل روحي 

از جمله مهمترين موارد مطرح شده در خصوص عدم . دهد

رضايت  از سمعک در اين تحقيق مي توان موارد زير را 

شکل ظاهري سمعک، تقويت بيش از حد اصوات، : برشمرد

کيفيت  و اي پر سر و صداي سمعک در محيطهئعدم کارا

  .ناخوشايند صداي تقويت شده

در اين مطالعه اکثر سمعک هاي مورد استفاده      

ها نسبتاً با  اين سمعک. از نوع پشت گوشي آنالوگ بودند

و کاربرد نسبتاً ساده اي دارند و مي توانند طيف  بودهدوام 

 يکي از مشکالت رايج. وسيعي از کم شنوائي ها را بپوشانند

علت . اين سمعک ها در کودکان وقوع فيدبک صوتي است

 کم بين مجراي گوش وبروز اين مشکل، فاصله بسيار 

ميکروفون سمعک است و چون غضروف الله گوش هنوز 

). ۱۱(نرم است، انرژي صوتي از اطراف آن نشت مي نمايد

برخي موارد، استفاده از قالب هايي با پوشش خوب و  در

ديواره ضخيم مي تواند تا حدودي در رفع کاربرد لوله اي با 

به دليل . اين مشکل کارساز بوده، ولي همواره مفيد نيست

 به ويژه ( ناشي از فيد بک  دايغير قابل تحمل بودن ص

ممکن است ميزان کنترل سمعک ) هنگامي که مکرراً رخ دهد

کار احتمال   نياگر چه ا. در درجات پايين تر مشکل گردد

ي را مي کاهد، اما همزمان از ميزان دريافت بروز فيدبک صوت

با توجه به اين . کند ياطالعات شنوائي مورد نياز نيز کم م

که بيشترين افراد مورد بررسي را محصلين تشکيل مي دادند، 

ضرورت توجه به کيفيت ابزار کمک شنوايي اهميت دو 

چرا که در صورت عدم رفع اين مشکل  ؛چنداني مي يابد

). ۱۰(رقرار خواهد گرفتيي آنها تحت تأثپيشرفت تحصيل

ف کمتر نياز به سمعک يبا افت شنوايي ماليم و خف بيماران

بيشترين مراجعين جهت استفاده از سمعک را   و دارند

شديد و سپس متوسط تشکيل  در حد بيماران با افت شنوايي 

در تحقيق حاضر بيش از نيمي از بيماران داراي . مي دهند

اکثر سمعک هاي بيماران . حد شديد بودندافت شنوايي در 

از نوع آنالوگ بودند که در مقايسه با سمعک هاي ديجيتالي 

و قابل برنامه ريزي از کيفيت پردازش صوتي پايين تري 

بهره گيري از سمعک هاي ديجيتالي مي تواند . برخوردارند

 .کيفيت صداي مطلوب تري را در اختيار شخص قرار دهد

ب هاي سمعک  را مي توان با استفاده از از طرف ديگر قال

مواد فاقد حساسيت پوستي براي فرد انتخاب کرد که به طور 

دادن قالب در قابل توجهي خارش و حساسيت ناشي از قرار 

  . )۱۲(دهد مجراي گوش را کاهش

  

 www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                                 .....  بررسي مزايا و معايب انواع سمعک در بيماران مبتال به کاهش

 

١٣٨٧١٣٨٧پاييز پاييز   ،،٣٣ه ه ، شمار، شمار٧٧مجله علمي پزشكي، دوره مجله علمي پزشكي، دوره    

 

٣٦٢

   قدرداني

 ياز زحمات فراوان و همکاري صميمانه آقا  

وسي و زلکي نژاد از ها کاو قباد آبانگاه و سرکار خانم دکتر

ق ما را ين تحقيبهزيستي  که در ا شناسي يکارشناسان شنوائ

  .ميو قدرداني را دار ينموده اند کمال سپاسگزار ياري
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