




وط به افزایش در طول زمان ، سالمت و معلکرد اجامتعی روزمره افراد مسن می تواند بر اکهش مسائل ش نوایی و ش ناخیت مرب
.سن تأ ثری بگذارد و حتت تأ ثری قرار گرید

اختالالت ش ناخیت اکهش ش نوایی افزایش سن 



ارتباطیدرک دیدگاه افراد در مورد مشالکت 

رشایطی بامیر را بیشرت مضطرب می کند؟ چه ➢

بامیر در متایز و توجه به صداها از چندین گوینده مشلک دارد؟ آ ای ➢

تالش الزم است و این امر چه اتثریی بر بامیر می گذارد؟ آ سان شنیدن چقدر رشایط دشوار و در ➢

بامیر برای توجه به گوینده ای تغیری توجه بنی حصبت کنندگان مشلک دارد ؟ آ ای ➢



شنیداریوضعیت پردازش 

ایی مرکزی مجموعه ای از اقدامات برای ارزاییب سیس مت ش نو اس تفاده از درک ش نوایی بامیر هجت برریس 

دا می شود ، از آ جنا که اختالالت پردازش ش نوایی به طور معمول منجر به مشلک در درک گفتار در حمیط های پر رس و صاز 

.  اس تفاده شودمداخهل عنوان اندازه گریی های قبل و بعد از به آ زموهنای اضایف گفتار در نویز 



مسعکمالحظات مربوط به 

تواانیی ش نونده اثرات نویز زمینه ؛ گفتار رسیع و انمشخص ؛ گویش و لهجه گوینده ؛ و حواس پریت های متعدد           اختالل در
مشارکتمسن برای به دست آ وردن مزاایی اکیف از مسعک برای اکهش حمدودیت های فعالیت و 

ش ناخیت / پردازیشمنحرص به فرد ویژگهیای انتخاب گزینه های تقویت هنگام 

اب  مشالکت ش نوایی پردازیش مهراه /زندگی بامیران مبتال به مشالکت ش ناخیت ش یوه 

 .مفید ابشدهای کندتر پردازش گفتار ممکن است برای این مجعیتالگوریمت های مناسب پردازش س یگنال اسرتاتژی 

داراز میکروفون هجت  زمینه           اس تفاده از مالحظات اولیه ابید اکهش اثرات خمرب نویز یکی 

اس تفاده از روش های خمتلف پردازش س یگنال               هببود تواانیی های ش ناخیت اکربر مسعک

حافظه اکریهببود 



به مسعک ب انتخا.                     نداردهیچ راه حل واحدی هجت تنظامیت پردازش تقویت کننده برای افراد ساملند وجود 

صورت موردی 

:ابید

به نیازهای ارتباطی ش نوندگان مسن و موانع درک شده ➢

احامتیل مهراه اب  مشالکت ش نوایی مشالکت ش ناخیت ➢

مرکزیهای ش نوایی وضعیت سیس مت ➢

.های فزییکی توجه شودحمدودیت ➢



انتخایب مسعک بریخ از مطالعات          اتثری تواانیی های ش ناخیت فرد بر اسرتاتژی پردازش 

اتثری تواانیی های ش ناخیت افراد مبتال به اکهش ش نوایی                     بر ظرفیت درک گفتار

.شرتی می برندافرادی اب تواانیی ش ناخیت بیشرت هنگام شنیدن از طریق اثبهتای زماین رسیع در نویز زمینه سود بی 

.، از مسعک سود بیشرتی می برندslow actingساملندان اب تواانیی های ش ناخیت اختالل ایفته ، هنگام اس تفاده از ترامک 

یعرت آ هس ته تر برای ساملندان                    در صورت اس تفاده از الگوریمت پردازش رس  release timeدلیل اس تفاده از 

ایط نویزی حمدود گفتار ممکن است اختالل های ش ناخیت، تواانیی ش نونده را در اس تخراج اجزای رسیع گفتار ، به ویژه در رش 

.کند



خطیغری تقویت مسن اب معلکرد ش ناخیت هبرت افراد ◦

صدادرک گفتار در رس و هببود اصیل در انتخاب ویژگی های مسعک نکته ◦

اس تفاده از میکروفون هجت دار از اسرتاتژی های پردازش س یگنال فراتر ◦

ا بر سایر جنبه های ش نوایی ش نایس مهچننی ابید تأ ثریات احامتیل تواانیی های ش ناخیت ، حیس و جسامین فرد ر متخصص ◦

روفون هجت به عنوان مثال ، تواانیی تنظمی و دس تاکری حافظه های متعدد ، سوئیچ های میک .مناسب مسعک در نظر بگرید

.قرار گریددار و گزینه های تهل کویل ممکن است حتت اتثری اختالالت در  همارت های ش ناخیت، بینایی ای دس یت



فراتر از مسعک فناورهیای مکک ش نوایی 

فراتر از مسعک در افراد ساملند        لزوم جتویز و ارائه وسایل مکک ش نوایی  SNRبه حداکرث هببود درنیاز 

ن در رس و از افراد مسن ، منابع ش ناخیت مرکزی ممکن است برای حامیت از پردازش ش نوایی هنگام گوش داددر بس یاری 

ر اکری                 اختالل ددلیل نقص در توجه ، رسعت پردازش و حافظه به .صدا به اکر گرفته شوند

صداحمیط های پر رس و در درک گفتار بزرگساالن 



یی ای حیت تلفن اماکن معومی پر رس و صدا مانند فرودگاه ها ، ای در مناطق پر رس و صدا مانند سالن های پذیرازیرا شنیدن در 

.دمی تواند برای هر فرد بزرگسال مبتال به مک ش نوایی ، به ویژه برای افراد  ساملند چالش برانگزی ابش

اخیت               شدید در درک گفتار در حمیط های چالش برانگزی شنیداری ، ساملندان  اب مشالکت شنیداری ش نمشالکت 

 FMاس تفاده از فناوری مکک ش نوایی         دس تگاه



فت شدن مسعک نیازهای شنیداری منحرص به فرد بامیر و چگونگی جابید مناسب فناورهیای مکک ش نوایی مورد در 

 .های بامیر را اب فناوری مککی در نظر بگرید

.  س یار همم استب ( به عنوان مثال ، خانه ، حمل اکر ، مسافرت ، فعالیهتای تفرحیی ، مدرسه)عالوه بر این ، ش یوه زندگی 

.  نفی وجود داردطور لکی بنی تواانیی های تشخیص گفتار فرد و نیاز وی به یک دس تگاه ش نوایی مککی رابطه م به 

از تشخیص گفتار و ارزاییب نیازهای ارتباطی مکک ش نوایی                    ارزاییب اکمل فناوری داوطلب 



فناورهیای مکک ش نوایی  ارائه اطالعات در مورد گزینه های اکر اب بامیران هنگام ◦

، اما هیچ یک از بس یاری از بزرگساالن مزاایی این فناوری را گزارش کردندبر اساس مطالعات صورت گرفته          اگرچه ◦

.  نداشتند FMآ هنا عالقه ای به هتیه مسعک برای اس تفاده اب گرینده

تگاه را به عنوان این افراد مسن معمواًل س می های دست و پا گری ، برجس ته بودن دس تگاه و مشالکت راه اندازی دس  نظرات ◦

.  دالییل برای رد دس تگاه ها نشان می دهد

عداد بیشرتی از تغیریات در فن آ وری و مهچننی در اسرتاتژی های مشاوره ای ما ، ممکن است این وضعیت را تغیری دهد ات ت◦

.افراد مسن از فناورهیای مکک ش نوایی اس تفاده کنند



مشاورهامهیت 

ت ش نوایی آ هنا مهراه اب  مشالکش ناخیت افراد مسن اب مشالکت  پردازیش اب توجه به رشایط اسرتاتژی درماین موثر برای 

استبه بزرگساالن و مهچننی اعضای خانواده بس یار همم مشاوره 

نه خود را درک در سطح ابتدایی ، افراد مسن ابید پیچیدگی مشالکت ش نوایی خود و تأ ثریات آ ن بر تعامالت روزاحداقل 

 .کنند

خانوادهزوم به مانند تغیریات حمیطی ، ناکت ارتباطی و گزینه های درماین ابید به بامیر و در صورت لارائه راهاکرهایی 



پردازشاطالعایت در مورد هوش یاری لکی بامیر و رسعت مشاوره اولیه                 حداقل 

؟از داردبه نظر می رسد بامیر برای پردازش سوالات مطرح شده توسط ش نوایی ش ناس به زمان بیشرتی نیآ ای ❖

آ ای او هوش یار به نظر می رسد و قادر به توجه است؟ ❖

حد حواس فرد را پرت میکند؟صداهای اضایف ااتق ای ماکملات بیش از آ ای ❖

یح دقیق ماهیت مشلک یکی از هممرتین ابزارها برای مکک به افراد مسن برای مقابهل اب مشالکت پردازیش ش ناخیت         توض 

و ارائه انتظارات واقع بینانه 



ممکن است به زمان بزرگساالن دارای مشلک پردازش عالوه بر مشالکت ش نواییخوب از نظر ش نوایی ، حیت در رشایط نسبتًا 

.ابش ندبیشرتی برای پردازش حصبت های گوینده نیاز داش ته 

.ماکملات اجنام دهند حتقیقات نشان داده است که بس یاری از افراد مسن اب مشالکت ش نوایی ابید تالش بیشرتی برای درک

اتهرت برای افراد اگرچه تداوم تعامالت اجامتعی از هجات خمتلف همم است ، اما خانواده و دوس تان ابید بدانند كه مالقاهتای كو

.بس یار راحت تر از تعامالت طوالین مدت است

ن است نیاز به دوره های و خانواده بامیر ابید به وضوح درک کنند که ماهیت مشالکت ارتباطی که آ هنا جتربه می کنند ممکبامیر 

 .درماین خمتلف و مهچننی انتظارات متفاویت از نتاجی داش ته ابشد

.وداین تغیریات کوچک در س بک ارتباطات ممکن است منجر به پیرشفت چشمگریی در موفقیت ماکملات ش



به صورت مشاركيتحل مشلک 

نار آ مدن اب مشالکت برای مکک به افراد مسن برای ک به ش یوه مشارکیت حل مس ئهل موفقیت بیشرت رویکرد 

نوایی ش نایس یک روش مهه جانبه برای مدیریت ش  اب اس تفاده از ش ناس به جای ارتباط یک طرفه  ش نوایی ش نوایی خود 

پس برای ایفنت راه و بامیران می توانند چالش های روزمره شنیدن را که جتربه می شوند ، ش ناسایی کرده و س ش نوایی ش ناسان 

کنندحل اب مه مهاکری 



ای به حداقل رساندن فرایند حل مشلک برای هبینه سازی فعالیت های ش نوایی افراد و اجتنابیک توانبخشی ش نوایی 

حمدودیت های مشارکت 

مان ایفته گروهی ساز ش ناخیت              رشکت در جلسات –مشالکت پردازیش در حل مشارکت فرد برای مورد موثرتر 

رای این حل هایی بو ارائه راه موجود در زندگی روزمره ش ناسایی مشالکت و اعضای گروه هجت ش ناس ش نوایی مشارکت 

مشالکت 

عددی از مجهل این رویکرد حل مشلک را می توان اب تک تک بامیران اس تفاده کرد ، اما قالب گروهی دارای مزاایی متاگرچه 

.  گنجاندن افراد همم دیگر است دیگران و حامیت از 



اقدامات خود ارزاییب 

شود تاجی مداخهل گنجانده اقدامات خودارزاییب ابید در لک فرایند توانبخشی از برانمه ریزی برانمه درمان گرفته ات اندازه گریی ن 

اس تفاده از مسعک معیارهای 

آ هنااس تفاده و رضایت مزیان 

بامیرنظرس نجی از رضایت مهچننی 

گریی حمدودیت های فعالیت اندازه 

ارتباطیحمدودیت های مشارکت و معلکرد 



آ موزش گفتار واحض

آ هنا ی افراد مبتال به مک ش نوایی و رشاکی ارتباطبرای گفتار واحض و دقیق تولید فوق العاده ای مزاایی 

ز نظر مزیان گفتار ، دقت بیان کنندگان متغری لکیدی هستند که بر تشخیص گفتار و گفتگوی موفق تأ ثری می گذارند و احصبت 

. ، بلندی صدا و اس تفاده از مکث ها تفاوت قابل مالحظه ای دارند

هنا ارتباط برقرار کنند ، ذااًت از افراد مبتال به مک ش نوایی اکماًل آ گاه هستند که تعداد قابل توهجیی از افرادی که ابید اب آ  بس یاری 

فتاری شنیداری و منی دانند چگونه گفتاری واحض و آ شاکر تولید کنند و ممکن است از دس تورالعمل هایی برای هببود درک گ 

.برصی هبره مند شوند



بنابراین چگونه گفتار واحض به دست می آ ید؟ 

صداها به طور دقیق و حصیح بیان می شوند مهه ◦

گفتار مکی کند می شود مزیان ◦

های جزیئ اس تفاده می شود مکث بنی عبارات ◦

.  صدا نزی مکی بیشرت می شودبلندی ◦

ویندگان در رشایط دشوار این گفتار مبالغه آ مزی نیست ، بلکه ش یوه ای از حصبت است که به طور طبیعی توسط بس یاری از گ

ندگاین که مک ش نوا ارتباطی ، مانند ماکمله در حمیط های پر رس و صدا ای طننی انداز ، ای هنگام حصبت اب خاریج ها ای اب ش نو 

.هستند ، اختاذ می شود



ردازش در هنگام مشالکت توجه و رسعت پشود       ش ناخیت که توسط افراد مسن جتربه می -بریخ از چالش های پردازیش 

صداتبادل الکمی و مهچننی مشالکت مربوط به توجه و گوش دادن به رس و 

مک ش نوا بزرگساالن به موثر بودن آ موزش گوش دادن مطالعات متعدد            

ات گفتار متصل به مه طور لکی ، این مطالعات مترینات سازمان ایفته ای برای تشخیص حمرکهای گفتار از هجاهای یب معینبه 

.اش ته استارائه داده و در تشخیص گفتار در سکوت و رس و صدا پیرشفهتای چشمگری ، هرچند متوسط ، به مهراه د



ساالن مکک می کنند ات اب اب افزایش سن مجعییت هجان ، ش نوایی ش ناسان در موقعییت هستند که به خبش قابل توهجیی از بزرگ ◦

خدمات فعالیهتای اجامتعی و خانوادگی اجزای لکیدی این چالش برای افزایش ارائه .چالش های پیش روی خود کنار بیایند

در نتیجه، درک اکمل تنوع افراد اب مشالکت ش نوایی و   .ش ناخیت است–ابلیین نیازهای افراد اب مشالکت ش نوایی 

.ارائه دهندش ناخیت، متخصصان ش نوایی ش ناس را در موقعییت قرار خواهند گرفت که حداکرث مکک را به این افراد




