
- 60 -

TTHHEE PPOOLLIISSHH VVEERRSSIIOONN OOFF TTHHEE AAPPHHAABB
**
MMEETTHHOODD FFOORR YYOOUUNNGG PPEEOOPPLLEE

KK.. SSWWOORREEKK,, AA.. FFUURRMMAANNNN,, EE.. HHOOJJAANN,, DD..HHOOJJAANN--JJEEZZIIEERRSSKKAA

IInnssttiittuuttee ooff AAccoouussttiiccss,, AAddaamm MMiicckkiieewwiicczz UUnniivveerrssiittyy ((6611--661144 PPoozznnaa ,, uull.. UUmmuullttoowwsskkaa 8855))

DDeeppaarrttmmeenntt ooff BBiioopphhyyssiiccss,, MMeeddiiccaall AAccaaddeemmyy ((6611--770011 PPoozznnaa ,, uu.. FFrreeddrryy 1100))

TThhee AAbbbbrreevviiaatteedd PPrrooffiillee ooff HHeeaarriinngg AAiidd BBeenneeffiitt ((AAPPHHAABB)) iiss aa sseellff--aasssseessssmmeenntt ssccaallee wwhhiicchh ccaann bbee uusseedd ffoorr qquuaannttiiffyyiinngg tthhee ddiissaabbiilliittyy

aassssoocciiaatteedd wwiitthh aa hheeaarriinngg lloossss aanndd tthhee rreedduuccttiioonn ooff ddiissaabbiilliittyy aassssoocciiaatteedd wwiitthh aa hheeaarriinngg aaiidd.. TThhee oorriiggiinnaall EEnngglliisshh ooff tthhee AAPPHHAABB wwaass ddiirreeccttllyy

ttrraannssllaatteedd iinnttoo PPoolliisshh aanndd aaddmmiinniisstteerreedd ttoo ssiixxttyy--ssiixx nnaattiivvee PPoolliisshh ssppeeaakkiinngg yyoouunngg aadduullttss.. SSiiggnniiffiiccaanntt ddiiffffeerreenncceess wweerree nnootteedd bbeettwweeeenn tthhee nnoorrmmaattiivvee

ddaattaa ffoorr tthhee EEnngglliisshh aanndd PPoolliisshh vveerrssiioonnss..

IInnttrroodduuccttiioonn

TThhee AAbbbbrreevviiaatteedd PPrrooffiillee ooff HHeeaarriinngg AAiidd BBeenneeffiitt ((AAPPHHAABB)) wwaass

ddeevveellooppeedd bbyy CCooxx eett aall.. [[11]] aatt tthhee UUnniivveerrssiittyy ooff MMeemmpphhiiss HHeeaarriinngg

AAiidd RReesseeaarrcchh LLaabboorraattoorryy iinn oorrddeerr ttoo mmoorree aaccccuurraatteellyy mmeeaassuurreess tthhee

bbeenneeffiittss ooff wweeaarriinngg aa hheeaarriinngg aaiidd.. TThhee AAPPHHAABB wwaass nnoorrmmaalliizzeedd oonn

EEnngglliisshh ssppeeaakkiinngg aadduullttss dduurriinngg aaccttss ooff ccoommmmuunniiccaattiioonn wwiitthh ootthheerr

ppeeooppllee,, oorr ppeerrcceeiivveedd ddiiffffiiccuullttyy wwiitthh ssoouunndd rreeccooggnniittiioonn iinn vvaarriioouuss

ccoonnddiittiioonnss.. TThhee AAPPHHAABB mmeetthhoodd ccoonnssiissttss ooff ttwweennttyy--ffoouurr eelleemmeennttss

((qquueessttiioonnss)) ddiivviiddeedd iinnttoo ffoouurr ssuubbggrroouuppss ((ssiixx qquueessttiioonnss ppeerr ggrroouuppss))..

TThhee ssuubbggrroouuppss iinncclluuddee::

EEaassee ooff ccoommmmuunniiccaattiioonn ((EECC –– EEaassee ooff CCoommmmuunniiccaattiioonn)),,

CCoommmmuunniiccaattiioonn iinn rroooommss wwiitthh eecchhoo aanndd//oorr rreevveerrbbeerraattiioonn ((RRVV ––

RReevveerrbbeerraattiioonn)),,

CCoommmmuunniiccaattiioonn iinn tthhee pprreesseennccee ooff hhiigghh ppiittcchh ssoouunnddss iinn tthhee

bbaacckkggrroouunndd ((BBNN –– BBaacckkggrroouunndd)),,

LLaacckk ooff aacccceeppttaattiioonn ooff uunneexxppeecctteedd ssoouunndd ccoommiinngg ffrroomm tthhee

eennvviirroonnmmeenntt ((AAVV –– AAvveerrssiioonn))

EEaacchh qquueessttiioonn ccaann bbee rreessppoonnddeedd ttoo bbyy tthhee hheeaarriinngg iimmppaaiirreedd

iinnddiivviidduuaall iinn ttwwoo wwaayyss.. OOnnee wwaayy aass iiff tthhee iinnddiivviidduuaall wwaass wweeaarriinngg aa

hheeaarriinngg aaiidd aanndd sseeccoonnddllyy aass iiff tthheeyy wweerree nnoott wweeaarriinngg aa hheeaarriinngg aaiidd..

BByy tthhee ccoommppaarriinngg tthhee ttwwoo rreessppoonnsseess,, iitt iiss hhooppeedd tthhaatt tthhee ssccaallee ccaann bbee

uusseedd aass aa mmeeaassuurree ooff eeffffiiccaaccyy ffoorr tthhee hheeaarriinngg aaiidd ffiittttiinngg,, tthhaatt iiss,, ddooeess

aa rreedduuccttiioonn iinn ddiissaabbiilliittyy aaccrroossss tthhee ffoouurr ssuubbggrroouuppss ooccccuurr aass aa rreessuulltt

ooff hheeaarriinngg aaiidd ffiittttiinngg ((FFiigg..11)) [[11]]

FFiigg..11.. DDiiaaggrraammmmaattiicc rreepprreesseennttaattiioonn ooff tthhee AAPPHHAABB

EEaacchh iitteemm iiss iinn tthhee ffoorrmm ooff aa qquueessttiioonn.. FFoorr eexxaammppllee,, ““II aamm

aabbllee ttoo uunnddeerrssttaanndd mmyy ffaammiillyy wwhheenn wwee aarree ssiittttiinngg aatt aa ttaabbllee””..

TThhee ttaasskk ooff hheeaarriinngg iimmppaaiirreedd iinnddiivviidduuaall iiss ttoo ddeecciiddee hhooww oofftteenn tthhee

ssiittuuaattiioonn ddeessccrriibbeedd iinn tthhee qquueessttiioonn iiss ttrruuee ffoorr tthheemm.. TThhee rreessppoonnssee ttoo

eeaacchh qquueessttiioonn iiss mmaaddee oonn aa sseevveenn ppooiinntt ssccaallee rraannggiinngg ffrroomm nneevveerr ttoo

aallwwaayyss.. IIff aa qquueessttiioonn ddeessccrriibbeess aa ssiittuuaattiioonn wwhhiicchh tthhee hheeaarriinngg

iimmppaaiirreedd ppeerrssoonn hhaass nnoott eexxppeerriieenncceedd,, aa ssiimmiillaarr ssiittuuaattiioonn wwhhiicchh hhaass

bbeeeenn eexxppeerriieenncceedd ccaann bbee ssuubbssttiittuutteedd..

AAnn iinnddiivviidduuaall pprrooffiillee ooff rreessppoonnsseess iiss ccoonnssttrruucctteedd wwhhiicchh

ccaann bbee ccoommppaarreedd ttoo ttyyppiiccaall rreessppoonnsseess ffrroomm aannyy ooff tthhrreeee nnoorrmmaattiivvee

ggrroouuppss.. TThhee nnoorrmmaattiivvee ggrroouuppss iinncclluuddee::

11.. EEllddeerrllyy uusseerrss ooff hheeaarriinngg aaiiddss ((mmooddeerraattee hheeaarriinngg lloossss;; bbiinnaauurraall

hheeaarriinngg aaiidd ffiittttiinngg,, wwoorree aaiiddss ffoorr aatt lleeaasstt oonnee yyeeaarr,, wwoorree aaiiddss aatt lleeaasstt

ffoouurr ppeerr ddaayy))

22.. EEllddeerrllyy iinnddiivviidduuaallss wwiitthh lliittttllee oorr nnoo hheeaarriinngg pprroobblleemm ((aass

ddeetteerrmmiinneedd bbyy sseellff--rreeppoorrtt));;

33.. YYoouunngg iinnddiivviidduuaallss wwiitthh nnoorrmmaall hheeaarriinngg..

**
AAPPHHAABB –– TThhee AAbbbbrreevviiaatteedd PPrrooffiillee ooff HHeeaarriinngg AAiidd BBeenneeffiitt

TThhee ppuurrppoossee ooff tthhiiss ssttuuddyy wwaass ttoo ccoommppaarree tthhee EEnngglliisshh nnoorrmmaattiivvee

ddaattaa oonn tthhee AAPPHHAABB wwiitthh aa PPoolliisshh ttrraannssllaattiioonn ooff tthhee AAPPHHAABB uussiinngg

yyoouunngg aadduullttss wwiitthh nnoorrmmaall hheeaarriinngg..

MMeetthhooddss aanndd PPrroocceedduurreess

SSiixxttyy--ssiixx nnoorrmmaall hheeaarriinngg ppeeooppllee aaggeedd ((2200 –– 2255)) ((3300 wwoommeenn aanndd 3366

mmeenn)) wweerree aaddmmiinniisstteerreedd tthhee AAPPHHAABB aaccccoorrddiinngg ttoo iinnssttrruuccttiioonnss bbyy

CCooxx eett aall.. [[11]].. AAnn aannaallyyssiiss ooff vvaarriiaannccee ((AANNOOVVAA)) wwaass ccaallccuullaatteedd

bbeettwweeeenn oobbttaaiinneedd rreessuullttss aanndd ppuubblliisshheedd EEnngglliisshh nnoorrmmaattiivvee ddaattaa.. IItt

sshhoouulldd bbee nnootteedd tthhaatt tthhee EEnngglliisshh nnoorrmmaattiivvee ddaattaa iiss oonnllyy aavvaaiillaabbllee

ccoollllaappsseedd aaccrroossss mmeenn aanndd wwoommeenn ssoo ddiirreecctt ccoommppaarriissoonnss ooff PPoolliisshh

aanndd EEnngglliisshh vveerrssiioonnss ccoouulldd oonnllyy bbee mmaaddee oonn tthhee ccoollllaappsseedd ddaattaa..

TThheessee rreessuullttss aarree pprreesseenntteedd iinn TTaabbllee 11.. SSuucccceeeeddiinngg ccoolluummnnss ooff tthhee

ttaabbllee ccoonnttaaiinn:: ssccaallee nnaammee,, pprroobblleemm ppeerrcceennttaaggee,, rreessuullttss ggaaiinneedd ffoorr

wwoommeenn,, mmeenn aanndd aallll tthhee PPoolliisshh ssttuuddeennttss ttooggeetthheerr,, ssttaannddaarrddss ffoorr

EEnngglliisshh llaanngguuaaggee..

TTaabbllee 11.. TThhee rreessuullttss ooff PPoolliisshh aanndd EEnngglliisshh nnoorrmmaattiivvee ddaattee ffoorr yyoouunngg

ppeeooppllee wwiitthh nnoorrmmaall hheeaarriinngg

MMEEDDIIAANN

PPOOLLIISSHH
SSccaallee PPeerrcceennttaaggee

wwoommeenn mmeenn ttooggeetthheerr EEnngglliisshh

55 tthh 11 11 11 11

2200 tthh 11 11 11 11

3355 tthh 11 11 11 11

5500 tthh 11 11 11 44

6655 tthh 11 11 11 44

8800 tthh 1122 1122 1122 99

EECC

9955 tthh 2255 2255 2255 2200

55 tthh 11 11 11 11

2200 tthh 11 11 11 22

3355 tthh 11 11 11 66

5500 tthh 66,,55 1122 1122 1122

6655 tthh 1122 1122 1122 1144

8800 tthh 1122 1122 1122 1199

RRVV

9955 tthh 2255 2255 2255 2288

55 tthh 11 11 11 11

2200 tthh 11 11 11 99

3355 tthh 11 11 11 1100

5500 tthh 1122 1122 1122 1177

6655 tthh 1122 1122 1122 1188

8800 tthh 2255 2255 2255 2211

BBNN

9955 tthh 7755 5500 5500 3344

55 tthh 11 11 11 11

2200 tthh 1122 1122 1122 1100

3355 tthh 1122 1122 1122 1166

5500 tthh 5500 2255 2255 2200

6655 tthh 7755 7755 7755 3333

8800 tthh 8877 7755 8877 4422

AAVV

9955 tthh 9999 9999 9999 5544
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RReessuullttss aanndd DDiissccuussssiioonn

AA ssiiggnniiffiiccaanntt ddiiffffeerreennccee wwaass ffoouunndd bbeettwweeeenn tthhee PPoolliisshh aanndd

EEnngglliisshh vveerrssiioonnss ooff tthhee AAPPHHAABB,, wwiitthh tthhee ggrreeaatteesstt ddiiffffeerreenncceess ffoouunndd

iinn tthhee BBNN aanndd AAVV ssuubb--ssccaallee ((sseeee TTaabbllee 11)).. IItt iiss ssppeeccuullaatteedd tthhaatt tthheessee

ddiiffffeerreenncceess mmaayy bbee rreellaatteedd ttoo hhooww PPoolliisshh aanndd AAmmeerriiccaann ppeeooppllee

ppeerrcceeiivvee bbaacckkggrroouunndd nnooiissee aanndd hhooww tthheeyy ppeerrcceeiivvee aaddvveerrssiittyy ooff nnooiissee

iinn tthhee eennvviirroonnmmeenntt.. TThhiiss iinntteerreessttiinngg ddiiffffeerreennccee wwiillll rreeqquuiirree ffuurrtthheerr

ssttuuddyy.. AAnnootthheerr iinntteerreessttiinngg ddiiffffeerreennccee wwaass ffoouunndd wwhheenn PPoolliisshh mmeenn

aanndd wwoommeenn rreessppoonnsseess wweerree ccoommppaarreedd.. FFiigguurreess 22 aanndd 33 sshhooww tthhee

AAPPHHAABB pprrooffiillee ffoorr wwoommeenn aanndd mmeenn rreessppeeccttiivveellyy..
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FFiigg..22.. PPoolliisshh ssttaannddaarrddss ffoorr wwoommeenn

FFiigg..33.. PPoolliisshh ssttaannddaarrddss ffoorr mmeenn

WWhhyy sshhoouulldd PPoolliisshh mmeenn aanndd wwoommeenn rreessppoonndd ddiiffffeerreennttllyy ttoo

bbaacckkggrroouunndd nnooiissee aanndd aaddvveerrssiittyy ooff nnooiissee?? HHyyppootthheettiiccaallllyy oonnee mmiigghhtt

ssuuggggeesstt tthhaatt wwoommeenn mmiigghhtt bbee bbeetttteerr lliisstteenneerrss aanndd ssoo bbaacckkggrroouunndd

nnooiissee wwoouulldd nnooiissee wwoouulldd aaffffeecctt tthheemm mmoorree aanndd eennvviirroonnmmeennttaall

ssoouunnddss mmiigghhtt bbee mmoorree iirrrriittaattiinngg oorr aaddvveerrssee ffoorr tthheemm.. AAggaaiinn ffuurrtthheerr

ssttuuddyy iiss nneeeeddeedd ttoo ccllaarriiffyy tthhee rreeaassoonn ffoorr ddiiffffeerreennccee..

GGeenneerraall ccoonncclluussiioonnss

TThhee rreesseeaarrcchh ooff AAPPHHAABB mmeetthhoodd rreessuulltteedd iinn tthhee ffoolllloowwiinngg

ccoonncclluussiioonnss::

11.. TThhee nnoorrmmaattiivvee ddaattaa ffoorr EEnngglliisshh llaanngguuaaggee aarree nnoott aapppprroopprriiaattee ffoorr

PPoolliisshh llaanngguuaaggee ffoorr eeaacchh ssccaallee..

22.. TThhee PPoolliisshh vveerrssiioonn ooff tthhee AAPPHHAABB rreessuulltt iinn ttwwoo sseeppaarraattee ssttaannddaarrddss

ffoorr wwoommeenn aanndd mmeenn..

RReeffeerreenncceess

11.. CCooxx RR..MM,, && AAlleekkssaannddeerr GG..CC ((11999966)) TThhee AAbbbbrreevviiaatteedd PPrrooffiillee ooff

HHeeaarriinngg AAiidd BBeenneeffiitt ((AAPPHHAABB)) –– AAddmmiinniissttrraattiioonn aanndd AApppplliiccaattiioonn..

PPhhoonnaakk FFooccuuss NNoo..2211

22.. CCooxx RR..MM,, && AAlleekkssaannddeerr GG..CC ((11999955)) TThhee AAbbbbrreevviiaatteedd PPrrooffiillee ooff

HHeeaarriinngg AAiidd BBeenneeffiitt.. EEaarr && HHeeaarriinngg,, 1166 ((22)),, 117766--118833

33.. CCooxx RR..MM..,, && AAlleekkssaannddeerr GG..CC..,, GGiillmmoorree CC..GG.. ((11999911)) CCoommppaarriissoonn

ooff ttwwoo qquueessttiioonnnnaaiirreess ffoorr ppaattiieenntt –– aasssseesssseedd hheeaarriinngg aaiidd bbeenneeffiitt.. JJ

AAmm AAccaadd AAuuddiiooll 22:: 113344 -- 114455

44.. CCooxx RR..MM,, && AAlleekkssaannddeerr GG..CC..,, GGiillmmoorree CC..GG.. ((11999900)) DDeevveellooppmmeenntt

ooff tthhee PPrrooffiillee HHeeaarriinngg AAiidd PPeerrffoorrmmaannccee ((PPHHAAPP)).. JJoouurrnnaall ooff SSppeeeecchh

aanndd HHeeaarriinngg RReesseeaarrcchh,, 3333,,334433--335577
YYoouunngg PPoolliisshh wwoommeenn

00

1100

2200

3300

4400

5500

6600

7700

8800

9900

110000

111100

EECC RRVV BBNN AAVV

SSuubbssccaallee

9955tthh

8800tthh

6655tthh

5500tthh

2200tthh,, 3355tthh

55tthh

55.. DDiilllloonn HH..,, JJaammeess AA..,, && GGiinniiss JJ.. ((11999977)) CClliieenntt OOrriieenntteedd SSccaallee ooff

IImmpprroovveemmeenntt ((CCOOSSII)) aanndd iittss rreellaattiioonnsshhiipp ttoo sseevveerraall ootthheerr mmeeaassuurreess

ooff bbeenneeffiitt aanndd ssaattiissffaaccttiioonn pprroovviiddeedd bbyy hheeaarriinngg aaiiddss.. JJoouurrnnaall ooff tthhee

AAmmeerriiccaann AAccaaddeemmyy ooff AAuuddiioollooggyy,, 88,, 2277 ––4433

66.. NNeewwmmaann CC..WW..,, SSaannddrriiggee SS..AA..,,((11999988)) BBeenneeffiitt FFrroomm,, ssaattiissffaaccttiioonn

WWiitthh,, aanndd CCoosstt –– EEffffeeccttiivveenneessss ooff TThhrreeee DDiiffffeerreenntt HHeeaarriinngg AAiidd

TTeecchhnnoollooggiieess,, AAmmeerriiccaann JJoouurrnnaall ooff AAuuddiioollooggyy,,VVooll..77

77.. HHoojjaann EE..,, SSwwoorreekk KK..,, FFuurrmmaannnn AA..((22000000)) SSkkrróóccoonnyy ffoorrmmuullaarrzz

oobblliicczzaanniiaa kkoorrzzyy ccii zz nnoosszzeenniiaa aappaarraattuu ss uucchhoowweeggoo.. BBiiuulleettyynn PPSSPPSS,,

1111,, 3311--3388

YYoouunngg PPoolliisshh mmeenn

00

1100

2200

3300

4400

5500

6600

7700

8800

9900

110000

111100

EECC RRVV BBNN AAVV

SSuubbssccaallee
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9955tthh

6655tthh,, 8800tthh

5500tthh

2200tthh,, 3355tthh

55tthh


