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ĐẶT VẤN ĐỀ  

 
 

Giao tiếp bằng lời là hoạt động thƣờng xuyên và quan trọng trong đời 

sống của con ngƣời. Trong giao tiếp bằng lời, nghe - hiểu tiếng nói là khâu quan 

trọng. Sự tiếp nhận âm thanh ngôn ngữ đƣợc thực hiện không chỉ nhờ bộ máy 

thính giác, mà còn bằng hoạt động phân tích tổng hợp của vỏ não. Để đánh giá 

suy giảm sức nghe, từ lâu con ngƣời đã biết dùng đồng hồ và các dụng cụ phát ra 

âm thanh để ƣớc lƣợng sức nghe. Cuối thế kỷ XIX, F. Bézold lần đầu tiên đã sử 

dụng âm thoa sau đó dùng tiếng nói thầm để đánh giá sức nghe. Hạn chế của 

phƣơng pháp trên là chỉ đƣa ra sự đánh giá sơ bộ về sức nghe. Đầu thế kỷ XX, 

máy đo thính lực điện tử ra đời, cho phép đánh giá sức nghe về thể loại và mức 

độ. Tuy vậy, phƣơng pháp này vẫn bị hạn chế, vì kích thích dùng để đo là các 

đơn âm, trong khi tiếng nói trong thực tế giao tiếp hàng ngày là phức âm. Đo sức 

nghe bằng đơn âm có giá trị phân tích đối với sức nghe và chỉ khảo sát đánh giá 

đƣợc một số bộ phận của cơ quan thính giác (tai giữa, tai trong…), không cho 

phép đánh giá đầy đủ, hoàn chỉnh của quá trình nghe-hiểu, đặc biệt các cơ quan 

trung ƣơng thần kinh. 

Thính lực lời (TLL) là dùng lời nói, ngôn ngữ tự nhiên đã đƣợc qui 

chuẩn qua máy đo thính lực làm nguồn kích thích để đo sức nghe. TLL 

nghiên cứu tổng hợp về thính giác giúp chúng ta xem xét cả phần ngoại biên 

(tai), phần trung ƣơng (thần kinh) của bộ máy thính giác và đánh giá hiệu suất 

của bộ máy đó về mặt xã hội. Vì vậy, TLL cần thiết và hữu dụng trong thực tế 

giám định sức nghe, đánh giá hiệu quả phẫu thuật phục hồi chức năng nghe 

nhƣ cấy điện cực ốc tai và hiệu quả của máy trợ thính cũng nhƣ việc lựa chọn 

máy trợ thính thích hợp.  

Ngày nay TLL đã đƣợc sử dụng rộng rãi và thƣờng xuyên trong thực 

hành chuyên khoa TMH ở các nƣớc trên thế giới. 
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Tùy thuộc vào đặc điểm ngôn ngữ của từng nƣớc, ngƣời ta xây dựng các 

bảng từ thử và bảng câu thử TLL khác nhau.  

Ở Việt nam, đã có ba bảng từ thử TLL đƣợc xây dựng. Đó là bảng từ thử 

hỗn hợp âm tiết do Phạm Kim và cộng sự [1]; bảng từ thử một và hai âm tiết 

của Nguyễn Hữu Khôi [2]; bảng từ thử thể loại Freiburger do Ngô Ngọc Liễn 

xây dựng và đã đƣợc ứng dụng trong giám định điếc nghề nghiệp [3]. Trong 

TLL, bảng câu thử thính lực lời (BCTTLL) có vị trí quan trọng. Bởi vì, trong 

giao tiếp hàng ngày, chúng ta tiếp nhận thông tin không phải qua các từ tách biệt, 

mà qua các câu hoàn chỉnh. Vì vậy BCTTLL cho phép đánh giá một cách tổng 

hợp, đầy đủ hoàn thiện quá trình nghe hiểu trong giao tiếp bằng lời.Việc xây 

dựng BCTTLL rất cần thiết trong việc đo tính sức nghe đối với ngƣời lớn, xác 

định ngƣỡng nghe nhận lời nói, đặc biệt là đối với ngƣời nghe kém do tuổi già 

trong việc đánh giá hiệu suất của máy trợ thính và lựa chọn máy trợ thính thích 

hợp… Gần đây BCTTLL đƣợc phát triển nhiều ở các nƣớc trên thế giới. Còn 

nƣớc ta, cho đến nay chƣa có công trình nào nghiên cứu xây dựng BCTTLL 

tiếng Việt. 

Xuất phát từ thực tiễn trên, chúng tôi đã lựa chọn và thực hiện luận án với 

tên gọi “Nghiên cứu xây dựng bảng câu thử thính lực lời Tiếng Việt, ứng 

dụng trong nghe kém tuổi già”. 

MỤC TIÊU 

Luận án hƣớng đến các mục tiêu sau:  

1. Xây dựng bảng câu thử thính lực lời tiếng Việt. 

2. Ứng dụng bảng câu thử thính lực lời tiếng Việt trong nghe kém tuổi già.  
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN 

 

1.1. Lịch sử nghiên cứu bảng câu thử thính lực lời 

1.1.1. Tình hình trên thế giới 

Từ cuối thế kỷ XIX, Bézold đã nêu tầm quan trọng của TLL và đã đề 

xuất đo thính lực bằng tiếng nói thầm với các số và các từ bằng tiếng Đức [3].  

Sang đầu thế kỷ XX, sự phát triển mới của các ngành vật lý và kỹ thuật 

điện tử giúp cho ngành ngữ âm học thực nghiệm tiến bộ rất nhanh. Trƣớc đây 

có các thiết bị nghiên cứu ngữ âm học bằng khí cụ, hiện nay có các chƣơng trình, 

phần mềm số hóa phân tích tiếng nói cho phép phân tích miêu tả một cách nhanh 

chóng và chính xác các thông số âm học. Những tiến bộ trong nghiên cứu ngữ 

âm học trong ngôn ngữ học tác động tích cực đến các lĩnh vực liên quan trong Y 

học nói chung và sự phát triển thính học, trong đó có nghiên cứu TLL, nói riêng. 

Trên thế giới ngƣời ta đã xây dựng các bảng từ thử và bảng câu thử thính lực lời 

khác nhau. Trong luận án này chúng tôi tập trung trình bày những vấn đề liên 

quan đến BCTTLL của các nƣớc trên thế giới. 

 Bảng câu thử thính lực lời (BCTTLL) tiếng Anh  

 Năm 1955 Silverman and Hirsh đã xây dựng BCTTLL: “The CID 

everyday sentences” gồm 10 danh sách, mỗi danh sách 10 câu, 5từ khóa mỗi 

câu đƣợc đo trong môi trƣờng im lặng [4]. 

 Năm 1977 Kalikow, Stevens, and Elliott xây dựng BCTTLL trong 

môi trƣờng có tiếng ồn: “The Speech Perception in Noise (SPIN)” trong đó 

½ số câu là những câu có khả năng dự đoán cao cao và ½ là các câu có khả 

năng dự đoán thấp. Bảng câu gồm 8 nhóm, mỗi nhóm 50 câu, cân bằng về 

nghe hiểu và ngữ âm [4],[5]. 

 Năm 1984 Bilger, Nuetzel, Rabinowitz and Rzeczkowski đã sữa lại 

thành test (R-SPIN) đo trong môi trƣờng ồn đƣợc tiêu chuẩn hóa âm nền [4]. 
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 Năm 1993 viện nghiên cứu Etymotic xây dựng BCTTLL “The 

speech in noise” (SIN), gồm 72 danh sách, mỗi danh sách 10 câu, mỗi câu 

gồm 5 từ khóa, đo trong môi trƣờng ồn). Các danh sách không tƣơng. Sau 

đó Cox, Gray, and Alexander cải tiến thành “R-SIN” có sự cân bằng giữa 

các danh sách, nhƣng lại phải đo trong thời gian dài, gần đây Etymotic đã 

phát triển “QUICKSIN” đo trong thời gian ngắn. Bảng câu QuickSIN có 12 

danh sách tƣơng đƣơng, mỗi danh sách gồm 6 câu, mỗi câu 5 từ khóa, đo trong 

môi trƣờng ồn [4],[6]. 

 Năm 1994 Nilsson, Soli, and Sullivan xây dựng BCTTLL “The 

Hearing in noise tets” (HINT), gồm 25 nhóm câu, mỗi nhóm 10 câu; các 

nhóm câu có sự cân bằng về tần số xuất hiện các âm vị và độ dễ/khó nghe 

(hiểu) ở ngƣời bình thƣờng. Bảng câu đƣợc áp dụng đo sức nghe trong môi 

trƣờng im lặng và trong môi trƣờng có tiếng ồn [4],[7].  

 BCTTLL tiếng Pháp:  

 Năm 1978 Fournier JE xây dựng 10 nhóm câu, mỗi nhóm 10 câu, mỗi 

câu gồm 2 từ khóa kết hợp với động từ [8]. 

 Năm 2008 Heleen Luts và cộng sự đã xây dựng 16 nhóm câu, mỗi 

nhóm 10 câu, mỗi câu gồm từ 6 đến 15 từ [9]. 

 Năm 2008 Vaillancourt V và cộng sự đã xây dựng 520 câu tiếng Pháp, 

mỗi câu 5-7 âm tiết [10]. 

 Năm 2011 Wable xây dựng 17 nhóm câu, mỗi nhóm 8 câu, mỗi câu 

5 đến 8 từ [11]. 

 BCTTLL tiếng Đức: Năm 2002 Brand xây dựng 20 nhóm câu, mỗi 

nhóm gồm 10 câu, 5 - 8 từ mỗi câu [11].  

 BCTTLL tiếng Đan Mạch:  

 Năm 2003 Wagener xây dựng BCTTLL gồm 16 nhóm câu, mỗi nhóm 

10 câu, mỗi câu 5 từ [12]. 
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 Năm 2009 Jens Bo Nielsen và Torsten Dau xây dựng BCTTLL gồm 

18 nhóm câu, mỗi nhóm 10 câu, mỗi câu 5 từ [13]. 

 BCTTLL tiếng Hà Lan: Năm 1979 Plomp, R và cộng sự xây dựng 

BCTTLL gồm 10 nhóm câu, mỗi nhóm 13 câu, mỗi câu 8-9 âm tiết [14],[15]. 

 BCTTLL tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: Năm 2008 Sule Cekic, Gonca 

Sennaroglu xây dựng 240 câu, 24 nhóm [16]. 

 BCTTLL tiếng Bun-ga-ri: Năm 2008 Stephan R Lolov và cộng sự xây 

dựng BCTTLL gồm 12 nhóm câu, mỗi nhóm 20 câu, mỗi câu 4-6 từ [17]. 

 BCTTLL tiếng Thụy Điển: 

 Năm 1982 Hagerman and Kinne For xây dựng BCTTLL, mỗi nhóm 

10 câu, mỗi câu 5 từ [18]. 

 Năm 2005 Hallgren và CS xây dựng BCTTLL gồm 25 nhóm câu, mỗi 

nhóm 10 câu, mỗi câu 5-9 từ [11]. 

 BCTTLL tiếng Nhật: Năm 2008 Masae Shiroma, Takako Iwaki, 

Takeshi Kubo đã xây dựng 12 nhóm câu, mỗi nhóm 20 câu, mỗi câu trung 

bình 22,7 âm vị [19]. 

 BCTTLL tiếng Hàn Quốc: Năm 2008 Sung K. Moon và cộng sự xây 

dựng 24 nhóm câu, mỗi nhóm 10 câu, mỗi câu có 9 đến 10 từ [20]. 

 BCTTLL tiếng Tây Ban Nha: Năm 2008 Alicia Huarte xây dựng 15 

nhóm câu, mỗi nhóm 10 câu, mỗi câu gồm 4 đến 7 từ [21]. 

 BCTTLL tiếng Trung Quốc: Năm 2005 Wong và Soli xây dựng 24 

nhóm câu, mỗi nhóm 10 câu, mỗi câu10 âm vị [22]. 

  Trong các công trình nghiên cứu về BCTTLL trên thế giới, các tác giả 

đã xây dựng câu phù hợp với đặc điểm ngôn ngữ của nƣớc đó. BCTTLL đƣợc 

xây dựng lấy từ các câu phổ biến, thông dụng trong sách giáo khoa, báo, tạp 

chí; hoặc các từ thông dụng xây dựng câu theo cấu trúc cố định về từ loại 

(tên, động từ, số, tính từ, tân ngữ) hoặc thay đổi theo ngữ nghĩa và ngữ pháp. 

Bảng câu thử thính lực lời phân thành nhiều nhóm, cân bằng về số câu mỗi 

nhóm và đặc biệt là đảm bảo sự cân bằng giữa các nhóm về khả năng nghe 
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hiểu trên ngƣời bình thƣờng và có một số bảng thì đựơc cân bằng cả về ngữ 

âm thông qua sự cân bằng về âm vị (BCTTLL của Wong và Soli; BCTTLL 

của Jens Bo Nielsen và Torsten Dau…). BCTTLL gồm các câu đơn, dễ hiểu, 

thông dụng trong giao tiếp hàng ngày của ngƣời bản ngữ. Có số lƣợng từ 

trong mỗi câu không nhiều: 3-10 từ. BCTTLL đƣợc đo tính trong môi trƣờng 

im lặng hoặc ồn hoặc cả hai. Khi đánh giá sức nghe cho bệnh nhân, mỗi nhóm là 

1 đơn vị đo tính. BCTTLL trên thế giới đƣợc ứng dụng trong đo tính để tìm 

ngƣỡng nghe nhận lời, ứng dụng trong đánh giá hiệu suất máy trợ thính… 

1.1.2. Việt Nam 

Trƣớc đây TLL Tiếng Việt đã đƣợc các chuyên gia đầu nghành quan 

tâm, chú ý và đã xây dựng các bảng từ thử. Những bảng từ thử này đã đặt 

những cơ sở nền móng cho thính lực lời Tiếng Việt. 

- 1976 PGS Phạm Kim và cộng sự đã xây dựng bảng từ thử thể loại hỗn 

hợp âm tiết [2]. 

- 1986 GS Nguyễn Hữu Khôi xây dựng bảng từ thử 1AT và 2AT trên cơ 

sở cho là Tiếng Việt cũng có cấu trúc hỗn hợp âm tiết và đã bảo vệ luận án 

PTS theo BTT trên [3].  

- 1988 GS Ngô Ngọc Liễn đã bảo vệ luận án Phó tiến sĩ BTLL thể loại 

Freiburger với bảng từ thử 1 AT  và một bảng số thử đã đƣợc ứng dụng đƣợc 

ứng dụng trong giám đinh cho các công nhân đƣợc hƣởng trợ cấp về bệnh 

điếc nghề nghiệp [3]. 

Còn về BCTTLL: năm 1966 cố GS Trần Hữu Tƣớc đã có đề cập đến 

BCTTLL [23]. Sau này, GS Ngô Ngọc Liễn cũng nêu lên tầm quan trọng và ý 

nghĩa BCTTLL trong giám định các loại điếc nhƣ điếc ngƣời già, điếc tâm 

thần và ngay cả điếc nặng do tiếp xúc với tiếng ồn gây hại trong lao 

động…Tuy nhiên cho đến nay, chƣa có công trình, tài liệu nào nghiên cứu 

xây dựng BCTTLL tiếng Việt. 

Trƣớc đây công nghệ phân tích ngữ âm thực nghiêm mới chỉ dừng lại ở 

việc phân tích các tần số đƣợc tăng cƣờng của nguyên âm là chính. Trong 
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việc phân loại âm tiết cao, trung và thấp của PGS Phạm Kim và GS Ngô 

Ngọc Liễn chủ yếu dựa vào nguyên âm. Trong nghiên cứu thực nghiêm của 

GS Nguyễn Hữu Khôi đƣa ra chi tiết hơn, tuy vậy chƣa hoàn toàn bám sát 

những đặc điểm về cấu trúc âm tiết tiếng Việt. 

 Dựa trên các kết quả nghiên cứu của các chuyên gia trƣớc đây, đồng 

thời phát huy lợi thế các thiết bị công nghệ số trong việc phân tích tiếng nói 

(chƣơng trình Speech Analysis, PRAAT…) cho phép xác định đƣợc vùng tần 

số đƣợc tăng cƣờng của toàn bộ âm tiết và các  chiết  đoạn của  nó. Chúng tôi 

đi sâu tìm hiểu việc phân loại âm tiết theo các vùng cao, trung, thấp với tiêu 

chí bám sát cấu trúc âm tiết tiếng Việt, đảm bảo khoa học và đơn giản trong 

phân loại. Từ đó giúp cho việc nghiên cứu xây dựng BCTTLL tiếng Việt đạt 

đƣợc độ tin cậy để ứng dụng trong lâm sàng. 

1.2. Giải phẫu và sinh lý thính giác 

Trong phần này chúng tôi trình bày không chỉ về giải phẫu sinh lí cơ 

quan thính giác, mà còn muốn đi vào cơ chế tiếp nhận âm thanh của các bộ 

phận thính giác, dựa vào những kết quả nghiên cứu thính học gần đây. Đặc 

biệt tìm hiểu bản đồ mã hóa tần số âm trên màng đáy, nhân ốc tai và vỏ não 

thính giác sơ cấp.  

 

 

Hình 1.1. Giải phẫu tai [24] 

Tai 

ngoài 

Tai 

giữa 
Tai 

trong 
Xƣơng 

con 
Cửa sổ 

bầu dục 

Thần kinh 

số VIII 

Ốc tai 

Màng nhĩ Ống tai 
Vành tai 
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1.2.1. Giải phẫu và sinh lý tai liên quan thính giác 

1.2.1.1. Tai ngoài 

Vành tai: Hình dạng của loa tai, cấu trúc lồi lõm của loa tai giúp cho 

việc tập hợp âm thanh trên diện rộng và đóng vai trò quan trọng trong định 

vị âm thanh. 

Căn cứ vào sự khác biệt (khoảng trễ) của âm đi thẳng và âm dội để định 

vị âm ở phía trên hay dƣới.  

 

Hình 1.2. Tai ngoài [24] 

Ống tai ngoài: Chạy từ vành tai cho đến màng nhĩ, dài khoảng 2,5 cm, 

phần ngoài đƣợc cấu tạo bằng sụn, phần trong đƣợc cấu tạo bằng mô xƣơng. 

Dẫn truyền sóng âm đến màng nhĩ. 

1.2.1.2. Tai giữa 

1.2.1.3. Màng nhĩ 

Màng nhĩ lắp vào rãnh nhĩ của xƣơng nhĩ bởi vòng sụn sợi và nằm chếch 

tạo với ống tai một góc 55º. 

1.2.1.4. Hệ thống xương con 

Có 3 xƣơng đƣợc gọi theo hình dạng gồm xƣơng búa, xƣơng đe và xƣơng 

bàn đạp. Các xƣơng liên kết với nhau bằng khớp, toàn bộ đƣợc bao bọc bởi niêm 

mạc hòm tai. Hoạt động của xƣơng con nhờ hệ thống dây chằng và cơ. 

Vành Tai 

 

Hƣớng của nguồn âm thứ hai và 

âm phản xạ từ gờ luân nhĩ 

Hƣớng của nguồn âm thứ nhất và 

âm phản xạ từ gờ luân nhĩ 

Hƣớng của nguồn âm thứ ba và âm 

phản xạ từ gờ luân nhĩ 
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Hình 1.3. Chuyển động của hệ thống truyền âm tai giữa [24] 

Màng nhĩ biến rung động âm thanh thành rung động cơ hoc, đƣợc chuyển 

qua xƣơng búa, xƣơng đe, xƣơng bàn đạp qua cửa sổ bầu dục vào tai trong. Tai 

giữa có chức năng dẫn truyền âm, khuyếch đại âm và bảo vệ tai trong. Cƣờng độ 

khuyếch đại 28 – 30 dB [25]. 

Khuyếch đại âm nhờ 2 yếu tố: do tỷ lệ diên tích rung của màng nhĩ gấp 

đế đạp là 17 - 20 lần và hoạt động chuỗi xƣơng con nhƣ một đòn bẩy với khả 

năng khuyếch khoảng 1,3 lần [26],[27],[28]. 

1.2.1.5. Tai trong 

Cấu trúc ốc tai là một ống xoắn 2 vòng rƣỡi ở ngƣời. Cắt ngang qua ốc tai 

thấy ống ốc tai đƣợc chia thành 3 khoang đƣợc chứa đầy dịch gồm: vịn tiền đình, 

vịn giữa và vịn nhĩ (hình 4). Ba vịn này chạy quanh trong ốc tai giống nhƣ hình 

ảnh xoắn vặn của tay vịn cầu thang (staircase). Ở đỉnh ốc tai vịn giữa đóng lại, 

còn vịn tiền đình nối thông với vịn nhĩ qua lỗ xoắn (helicotrema) nằm trên 

màng đáy.Ở nền ốc tai vịn tiền đình gắn liền với của sổ bầu dục và vịn nhĩ gắn 

với cửa sổ tròn.  

Dịch nằm trong vịn tiền đình và vịn nhĩ là ngoại dich, có thành phần 

tƣơng tự dịch ngoại bào, nồng độ Na
+
 cao và nồng độ K

+
 thấp. 

 Xƣơng bàn đạp Xƣơng búa Xƣơng đe 

Đế đạp đậy 

cửa sổ bầu 

Ốc tai 

Vòi nhĩ 

 Màng nhĩ Ống tai xƣơng 
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Dịch nằm trong vịn giữa là nội dich giống dịch nội bào, nồng độ K
+
 cao 

và nồng độ Na
+
 thấp Nội dịch đƣợc bài tiết từ màng mạch phủ lên thành ngoài 

của vịn giữa. 

 

 

Hình 1.4. Vịn tiền đình, vịn nhĩ và vịn giữa trong ốc tai [24] 

Cơ quan Corti nằm ở phần trên màng đáy chứa các tế bào lông nhận cảm 

thính giác. 

 
 

Hình 1.5. Cơ quan Corti [29] 
 

+ Tế bào lông trong: có khoảng 3.500 tế bào, hình trụ đầu nhỏ, trên 

đỉnh có khoảng 70.000 lông lập thể (stereovilia) xếp thành 1 hàng. 

+ Tế bào lông ngoài: có khoảng 12.000 đến 20.000 tế bào, hình trụ đầu to. 

đỉnh có khoảng 110 đến 120 lông lập thể xếp thành 3 hàng.  

Màng mái 

Tế bào lông trong 

Hạch xoắn 

Lớp vân mạch 

Tế bào lông ngoài 

Tế bào hensen 

Tế bào deiter 

Sợi trục thần kinh nghe 

Đƣờng hầm corti 

Màng đáy 

Màng 

Reissners 

Màng mái 

Vân mạch 

Cơ quan Cortl  

Màng đáy 

Vịn nhĩ 

 

Vịn giữa 

Vịn tiền đình 

Tế bào Claudius 

Dây chằng xoắn ốc 
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Đặc biệt, tế bào lông không bao giờ đƣợc thay mới. 

Mỗi tế bào lông tiếp nhận cả sợi thần kinh hƣớng tâm và sợi ly tâm. 

- Tế bào thần kinh thính giác: Nằm ngay dƣới tế bào lông, cho các sợi 

trục (axon) với các đầu tận tiếp giáp với tế bào lông tạo nên khớp thần kinh 

(synap). Thân tế bào thần kinh thính giác ở hạch xoắn (spiral ganglion) [27].  

- Phân bố thần kinh ở tế bào lông: có sự khác biệt rõ rệt về sự phân 

nhánh của nơron hạch xoắn trên các tế bào lông. Hơn 95% nơron của hạch 

xoắn kết nối với tế bào lông trong và ít hơn 5% tiếp nhận thông tin qua cac 

synap với tế bào lông ngoài (Hình 6).  

 

Hình 1.6. Phân nhánh của nơron hạch xoắn trên các tế bào lông [24] 

Trƣớc đây ngƣời ta cho rằng vai trò truyền âm đƣợc thực hiện ở tai 

ngoài và tai giữa. Cuối thập kỷ 50, nhờ các công trình thực nghiệm trên các 

mô hình nhân tạo của Von Bekesy đã chứng tỏ hai bộ phận của tai trong có 

chức năng truyền âm là (1) các dịch (chủ yếu là ngoại dịch của loa đạo) và 

(2) các màng (chủ yếu là màng đáy) [30]. 

Tế bào lông ngoài 

Tế bào lông trong 

Tế bào hạch xoắn 

Thần kinh nghe 
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Hình 1.7. Chuyển động của hệ thống truyền âm tai trong [31] 

Khi sóng áp suất âm ấn vào cửa sổ bầu dục, màng của cửa sổ tròn bị đẩy lồi 

ra ngoài. Khi năng lƣợng của sóng âm đi từ vịn tiền đình sang vịn nhĩ, làm cho 

màng đáy rung lên, kích thích cơ quan Corti. 

1.2.1.6. Đáp ứng của màng đáy với sóng âm 

Cách thức làn sóng lan dọc theo màng đáy tƣợng tự nhƣ làn sóng chạy 

dọc theo sợi dây thừng nếu chúng ta nắm một đầu dây và rung (Hình 8). Nếu 

Sóng âm có tần số âm cao, màng đáy phần nền cứng hơn nên sóng sẽ không lan 

đi xa đƣợc (Hình 9a). Sóng âm tần số thấp có thể tạo ra làn sóng chạy dọc theo 

màng đáy lên phần đỉnh của màng đáy trƣớc khi mất hết năng lƣợng (Hình 9b). 

 

 

Hình 1.8. Lan truyền sóng trên màng đáy [24] 

Các vị trí khác nhau trên màng đáy biến dạng tối đa tƣơng ứng với các 

tần số âm khác nhau, vì vậy có thể vẽ đƣợc bảng đồ mã hóa tần số âm trên 

màng đáy (Hình 9c). 

Ngoại dịch 

Màng đáy Xƣơng bàn đạp 

Cửa sổ tròn 

Đỉnh xoắn ốc 

Đế đạp lắp vào 

cửa sổ bầu dục 

Vịn tiền đình 

chứa ngoại 

dịch 

Màngtiền 

đđìnhđình 

đìnhđình Màng đáy 

Vịn nhĩ chứa 

ngoại dịch 

Cửa sổ tròn 
Ống ôc tai 

chứa nội dịch 

Màng nội dịch 

Đỉnh xoắn ốc 
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Hình 1.9. Ốc tai đƣợc duỗi xoắn [24] 

Mã hóa tín hiệu 

Để nghe nhận đƣợc từ đơn giản đó cơ quan thính giác phải mã hóa các 

âm đơn; theo Davis sự mã hóa đƣợc thực hiện không chỉ ở vỏ não mà ngay 

từ cơ quan Corti ở tai trong và ở các nhân thính giác ở thân não, gian não. 

 Tần số: Tần số âm hoạt hóa các tế bào lông đặc hiệu phụ thuộc vào 

vị trí tế bào lông trên màng đáy.  

 Cƣờng độ: Cƣờng độ âm đƣợc mã hóa bằng tần số phát xung của 

dây thính giác và bằng số sợi thần kinh thính giác đƣợc hoạt hóa [24]. 

Chất dẫn truyền thần kinh:  

 Tại synap giữa tế bào lông trong và sợi hƣớng tâm chất là glutamat, 

còn sợi ly tâm gồm acetylcholin (ACH), gama aminobutiric acid (GABA)… 

 Tại khe synap giữa tế bào lông ngoài và sợi ly tâm là acetylcholin, 

còn tai khe synapvới sợi hƣớng tâm chƣa xác định. 

Điện thế hoạt động:  

Khi kích thích âm xuất hiện điện thế vi âm và điện thế cộng tác động 

vào tế bào giác quan, giải phóng 1 chất trung gian hoá học ở cực dƣới của 

b 
c 

a 

Màng đáy 

Vùng đỉnh 

rộng và mềm 

Vùng đáy 

hẹp và cứng 
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tế bào và khi đạt đến 1 lƣợng nhất định sẽ tạo ra xung ở synap giữa tế bào 

lông và sợi thần kinh. Xung này truyền theo sợi thần kinh ở phần không có 

myelin nhƣ một cƣờng lực điện. Cuối cùng khi đến phần có myelin của sợi 

thần kinh nó chuyển thành luồng thần kinh.  

1.2.2. Đường dẫn truyền thính giác  

Từ mê đạo xung thần kinh thính giác đƣợc đƣa về vỏ não bằng con 

đƣờng khá phức tạp. Nó phải đi qua 3 chặng (Hình 10) [24],[28]. 

 

Hình 1.10. Đƣờng dẫn truyền thính giác [24] 

 

 

Vỏ não thính giác 

Thể gối giữa 

Đồi thị 

Củ não sinh tƣ dƣới 

Liềm bên 

Nhân ốc tai 

Nhân trám trên 

Thần kinh thính giác 

Hạch xoắn Ốc tai 
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Ngoài các nơron hƣớng tâm còn có các nơron ly tâm đi từ vỏ não xuống. 

Các đƣờng này đều là các đƣờng ức chế.  

Đặc điểm quan trọng của đƣờng dẫn truyền thính giác:  

 Mỗi nhân ốc tai chỉ nhận sợi đến từ tai cùng bên; tất cả nhân thính 

giác ở thân não phía trên tiếp nhận sợi đến từ cả hai tai. Tín hiệu đƣợc truyền 

về hai bán cầu não.  

 Có tính định hƣớng cao về tần số  

 

 

 

 

Hình 1.11. Bản đồ tần số âm thanh trên màng đáy, nhân ốc tai và vỏ não [24] 

 

 Nhân trám cầu 

Ốc tai 

Ốc tai 
Đỉnh Phía trƣớc 

Nhân ốc tai 
Phía sau 

Thần kinh 

nghe 

Hạch 

xoãn 

Đáy 

Màng đáy 

Tế bào lòng 

Vỏ não thính giác thứ cấp 

Vỏ não thính giác sơ cấp 
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Đặc trƣng thông minh nhất của cấy điện cực ốc tai đó là dựa vào lợi thế 

sắp xếp bảng đồ âm theo tần số ở ốc tai. 

Đây cũng là cơ sở sinh lý học quan trọng để xây dựng BCTTLL theo tần 

số âm. 

Sự cảm thụ âm thanh ngôn ngữ bằng thính giác không phải chỉ là một 

hiệu ứng âm học đơn thuần mà còn là hoạt động tâm sinh lý của hệ thần kinh 

trung ƣơng. 

Hoạt động của vỏ não để hiểu tiếng nói còn là quá trình phức tạp và 

đang đƣợc tập trung nghiên cứu. Qua nghiên cứu trên lâm sàng các vùng vỏ 

não bị tổn thƣơng và các thực nghiệm trên động vật đặc biệt trên khỉ ngƣời 

ta cũng đã biết đƣợc phần nào về chức năng của các vùng ở vỏ não và sự liên 

quan các vùng. 

1.2.3. Đường thần kinh liên quan nghe hiểu và trả lời  

 

 

Hình 1.12. Đƣờng thần kinh liên quan nghe hiểu và trả lời [32] 

 Vùng thính giác sơ cấp (vùng 41 và 42) ở thùy thái dƣơng. Phần phía 

nhận âm thanh tần số thấp, phía sau sẽ nhận âm thanh cao tần. Vùng này cho 

ta cảm giác tiếng động thô sơ.  

Vùng thính giác 

sơ cấp 

Vùng nhận biết ngôn 

ngữ Wernicke  

Vùng vận động 

sơ cấp 

Vùng vận động ngôn 

ngữ Broca  

Tai 

Thanh quản 
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 Vùng thính giác thứ cấp (vùng 22): sau vùng thính giác sơ cấp. Nó 

nhận các xung lực từ vùng thính giác sơ cấp và từ đồi thị, liên kết âm thanh đầu 

vào với các thông tin cảm xúc khác giúp ta phân biệt đƣợc âm thanh loại gì. 

 Vùng Wernicke ở thuỳ thái dƣơng. Nó tiếp nhận các sợi thần kinh từ 

vỏ não thị giác và vỏ não thính. Vùng này nối với vùng Broca bằng một bó 

các sợi thần kinh, đƣợc gọi là bó liên hợp, giúp con ngƣời có khả năng thấu 

hiểu ngôn ngữ ở dạng nói hay viết, cho phép chúng ta đọc câu, hiểu nó và 

diễn đạt nó bằng lời.  

 Vùng Broca (vùng 44 và 45) ở thùy trán. Chi phối vận động của các 

cơ quan tham gia phát âm nhƣ thanh quản, lƣỡi, môi nên còn gọi là vùng 

ngôn ngữ [32],[33]. 

1.3. Thính lực lời 

Đo sức nghe (ĐSN) là kỹ thuật cơ bản và quan trọng của chuyên nghành 

Tai Mũi Họng. ĐSN hiện nay chia làm 3 nhóm chính: ĐSN bằng đơn âm (TLA), 

ĐSN bằng lời nói (TLL) và ĐSN khách quan..... Các phƣơng pháp trên bổ sung 

và phối hợp với nhau giúp chúng ta chẩn đoán đánh giá chính xác mức độ, 

nguyên nhân, vị trí tổn thƣơng và kết quả điều trị tình trạng nghe kém.  

Hiện nay các bảng TLL đã và đang đƣợc sử dụng trên thế giới nói chung 

bao gồm các loại chủ yếu sau: thể loại một âm tiết, thể loại 2 âm tiết, thể loại 

hỗn hợp, thể loại Freiburger và BCTTLL. Tùy vào mục đích ứng dụng mà 

chúng ta có thể chọn xây dựng các bảng TLL theo thể loại khác nhau.  

1.3.1. Ứng dụng thính lực lời 

Đo sức nghe bằng lời nói (TLL) cho phép đánh giá một cách tổng thể 

khả năng tiếp nhận ngôn ngữ, do vậy, đây là cách đánh giá thực tế nhất về khả 

năng nghe giao tiếp. Đo sức nghe bằng lời nói có lợi ích trên 3 mặt: chẩn đoán 

- giám định - trợ thính [2],[34],[35],[30]. 



18 

 

  Lợi ích chẩn đoán 

Cùng các phƣơng pháp khác, TLL góp phần chẩn đoán thể loại nghe 

kém, mức độ nghe kém và vị trí tổn thƣơng. Đặc biệt TLL giúp chúng ta phân 

biệt nghe kém dẫn truyền đơn thuần hay hỗn hợp, để có chỉ định mổ điếc tái 

tạo hệ thống truyền âm đƣợc chính xác hơn.  

Việc phân loại nghe kém theo đơn âm chỉ đánh giá tại ngƣỡng không 

đánh giá đƣợc sự giảm đột ngột ở các âm cao trên ngƣỡng và sự mất cân đối 

vƣợt ngƣỡng gặp trong nghe kém tiếp nhận.  

 Lợi ích trong giám định 

TLL cho biết khả năng giao tiếp xã hội về phƣơng diện nghe của con 

ngƣời chính xác hơn bất cứ phƣơng pháp đo sức nghe nào khác. Do vậy, TLL 

không thể thiếu trong việc giám định sức khỏe và thƣơng tật (trong chiến đấu 

và trong nghề nghiệp), kể cả đánh giá kết quả của phẫu thuật phục hồi chức 

năng nghe nhƣ cấy điện cực ốc tai... 

 Lợi ích lựa chọn máy trợ thính 

Nghe kém, điếc là một trong những nguyên nhân làm cho con ngƣời tàn 

phế, mất khả năng giao tiếp xã hội, ảnh hƣởng đến lao động và nghề nghiệp, 

tác động xấu về mặt tâm lý. Tỷ lệ ngƣời nghe kém, điếc ngày càng cao do 

vậy vấn đề trợ thính cho ngƣời nghe kém, điếc là vấn đề xã hội. Máy trợ thính 

có nhiều loại nghe qua đƣờng khí hay đƣờng xƣơng, khuếch đại giải tần hẹp 

hoặc dải tần rộng. Không phải ngƣời nghe kém, điếc nào cũng đeo đƣợc máy và 

máy trợ thính nào cũng phù hợp. Việc đeo máy hay không, máy nào là thích hợp 

và cho hiệu quả trợ thính cao nhất lại tùy thuộc vào khả năng thích ứng, khả 

năng dung nạp cá thể đối với máy. Để đánh giá hiệu quả trợ thính, khả năng 

dung nạp và lựa chọn máy thích hợp nhất cho ngƣời nghe kém, điếc có thể dùng 

TLA hoặc TLL. Tuy nhiên, sự lựa chọn máy trợ thính theo TLA có hạn chế là 

dựa trên cơ sở ngƣỡng nghe (là ngƣỡng nghe đƣợc hay cảm nhận đƣợc âm 
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thanh), ngƣỡng này chƣa đủ để nghe hiểu lời nói. Trong thực tế, có trƣờng hợp 

bệnh nhân có thể nghe đƣợc tiếng nói, nhƣng không hiểu, nên không đảm bảo 

việc giao tiếp nghe - nói thông suốt. Do vậy, TLL có ý nghĩa quyết định và cho 

kết quả thực tế nhất, bởi vì mục đích đeo máy là nhằm phục hồi khả năng giao 

tiếp xã hội cho ngƣời nghe kém. Đây là cách làm chủ yếu ở các nƣớc đang phát 

triển. Ở nƣớc ta, việc sử dụng TLL trong kĩ thuật trợ thính là cần thiết. 

1.3.2. Các chỉ số đo thính lực lời [30],[35][36] 

Trong TLL, ngƣời ta coi ngƣỡng nghe lời là ngƣỡng nghe hiểu, thể hiện 

khả năng hiểu nhận ngôn ngữ.  

 Ngƣỡng nghe lời: là cƣờng độ nhỏ nhất để có thể nghe hiểu đƣợc từ có 

nghĩa. Trong đo tính ngƣỡng nghe lời đƣợc coi là cƣờng độ nhỏ nhất để nghe 

và nhắc lại đúng 50% số lƣợng từ thử, câu thử trong một đơn vị tính. 

 Chỉ số khả năng nghe: là trung bình cộng số phần trăm nghe hiểu ở 3 

mức cƣờng độ tƣơng ứng với tiếng nói nhỏ, nói thƣờng, nói to. 

 Chỉ số mất nghe: là chỉ số phần trăm (%) phải thêm vào với chỉ số khả 

năng nghe để đạt 100%. Nhƣ vậy, đó là hiệu số của 100% với chỉ số khả năng 

nghe đã đo đƣợc. 

Hiện nay chƣa có sự thống nhất giữa các tác giả về cƣờng độ tƣơng ứng với 

3 mức cƣờng độ nói.  

Mức cƣờng độ nói Nhỏ Vừa To 

Theo David (Mỹ) 55 dB 70 dB 85 dB 

Theo Fournier (Pháp) 40 dB 55 dB 70 dB 

Ngoài ra, khi hai đối tƣợng có cùng chỉ số khả năng nghe và chỉ số mất 

sức nghe, nhƣng đối tƣợng (A) ở cƣờng độ nói to vẫn chỉ nghe đƣợc khoảng 

70%, trong khi đó đối tƣợng (B) lại nghe đƣợc 100%, nhƣ vậy, mức độ mất 
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sức nghe của đối tƣợng A nặng hơn đối tƣợng B rõ rệt. Do vậy, chỉ số khả 

năng nghe và mất sức nghe ít có giá trị để đánh giá một cách toàn diện.  

 Chỉ số phân biệt lời: là số phần trăm nghe hiểu tối đa, thƣờng ở mức 

cƣờng độ cao hơn ngƣỡng nghe lời tìm đƣợc là 35dB. 

 Chỉ số mất phân biệt lời: là số phần trăm phải thêm vào với chỉ số 

phân biệt lời để đạt 100%. 

Hai chỉ số quan trọng nhất của TLL đó là ngƣỡng nghe lời và chỉ số 

mất phân biệt lời. 

1.3.3. Biểu đồ thính lực lời chuẩn [2],[3],[8]. 

Khác với thính lực đơn âm, biểu đồ thính lực lời chuẩn khác nhau tùy 

theo bảng thính lực lời. Biểu đồ thính lực lời thƣờng có dạng hình chữ S. 

 Lập Biểu đồ thính lực lời chuẩn cần: 

 Xác định tối thiểu 4 chỉ số:  

+ Cƣờng độ (số dB) không nghe đƣợc từ thử, số thử hay câu thử nào. 

+ Cƣờng độ nghe đạt < 50% từ thử, số thử hay câu thử của 1 đơn vị tính. 

+ Cƣờng độ nghe đạt > 50%  từ thử hay số thử của 1 đơn vị tính. 

+ Cƣờng độ nghe đạt 100% từ thử, số thử hay câu thử của 1 đơn vị tính.  

 Nối các chỉ số thu đƣợc trên một đồ thị ta sẽ đƣợc biểu đồ thính 

lực lời chuẩn.  

+ Trục tung là số % nghe đạt đƣợc (0% đến 100%). 

+ Trục hoành là số dB cƣờng độ để nghe đạt đƣợc (0 đến 100dB). 

Trong đo TLL hơn nữa thế kỷ đã có rất ít những thay đổi, mô hình cơ bản 

vẫn trình bày từ cho ngƣời nghe rồi ngƣời nghe lặp lại các từ đó bằng lời nói và 

đƣợc ghi lại cả chính xác và cả không chính xác. Xác định tỷ lệ phần trăm các 

từ, câu lặp lại một cách chính xác [37]. 
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1.3.4. Quả chuối ngôn ngữ 

Về tần số của âm thanh, con ngƣời có khả năng nghe trong một vùng tần số 

rất rộng, từ tần số rất thấp 16 Hz đến tần số rất cao 20.000 Hz [38],[39]. Về cƣờng 

độ, ngƣời với độ nhạy thính giác bình thƣờng có thể nghe đƣợc những âm thanh 

có cƣờng độ khác nhau trong tự nhiên, từ tiếng lá rơi, tiếng chim hót…, đến tiếng 

ồn do động cơ máy bay, tàu hỏa chuyển động. Đối với tiếng nói, ngƣời thính giác 

bình thƣờng có thể nghe đƣợc mọi âm vị khác nhau của ngôn ngữ tự nhiên.  

Sơ đồ Quả chuối ngôn ngữ (Speech Banana) chỉ ra vùng giới hạn trong 

thính lực đồ, ở đó mỗi âm vị của ngôn ngữ đƣợc định vị về tần số (trục ngang) 

và cƣờng độ (trục dọc).  

 

Hình 1.13. Sơ đồ Quả chuối ngôn ngữ [41] 

1.4. Cơ sở ngôn ngữ học để xây dựng BCTTLL tiếng Việt 

Nguyên tắc quan trọng nhất để xây dựng bảng thính lực lời (bảng từ, 

bảng câu đo sức nghe) là phải phù hợp với những đặc điểm của ngôn ngữ 

Tần số (Hz) Thấp Cao 

C
ƣ
ờ
n
g
 đ

ộ
 (

d
B

) 

M
ứ
c đ

ộ
 n

g
h
e k

ém
  



22 

 

ngƣời bệnh sử dụng. Nói cách khác, để xây dựng BCTTLL, cần xuất phát từ 

những đặc điểm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp bản ngữ của ngƣời bệnh.  

Trên thế giới ngôn ngữ có 3 loại hình cơ bản đó là ngôn ngữ biến hình, đa 

âm tiết (ngôn ngữ ấn, âu..), ngôn ngữ chắp dính (Thổ Nhĩ Kỳ..) và ngôn ngữ 

đơn lập, đơn tiết (Tiếng Việt, Tiếng Thái và Tiếng Hán) trong đó có sự khác 

biệt rõ rệt là ngôn ngữ biến hình đa âm tiết và ngôn ngữ đơn lập, đơn tiết.  

Tính chất đơn lập, đơn tiết là đặc điểm quan trọng nhất của tiếng Việt. Các 

âm tiết đƣợc phát âm tách bạch với nhau và hầu hết các trƣờng hợp mỗi âm tiết 

đều có nghĩa [41],[42],[43],[44]. Trong tiếng Việt, âm tiết có vị trí đặc biệt: Âm 

tiết - đơn vị nhỏ nhất về mặt phát âm và cảm thụ (nghe), cũng là đơn vị nhỏ nhất 

có nghĩa (hình vị) [42],[43]. Các nhà ngôn ngữ học gọi đơn vị nhỏ nhất về phát 

âm (âm tiết), và nhỏ nhất về mặt nghĩa (hình vị) là tiếng [42],[46]. Đồng thời, 

hầu hết các tiếng lại có thể độc lập tạo thành câu: đó là từ đơn tiết [41],[42].  

Nhƣ vậy, trong tiếng Việt, tiếng là đơn vị cơ bản về ngữ âm và ngữ 

pháp. Tiếng là sự giao nhau sự trùng hợp “3 trong 1” của 3 đơn vị: âm tiết = 

hình vị = từ = tiếng [41],[42]. Tiếng cũng là đơn vị cơ bản trong nghiên cứu 

ngữ âm bệnh học. Đơn vị xuất phát và cơ bản trong nghiên cứu và điều trị các 

rối loạn phát âm. Nghe/hiểu tiếng Việt không phải là các âm vị - nhƣ ở các 

ngôn ngữ châu Âu, mà là tiếng (âm tiết) [47]. Vì vậy tiếng cũng là đơn vị xuất 

phát và cơ bản trong việc đánh giá khả năng nghe/hiểu trong TLL tiếng Việt. 

Dựa vào đặc tính ngữ âm, ngữ nghĩa, sự thông dụng của tiếng có thể phân loại 

tiếng theo âm sắc, mức độ khó/dễ để xây dựng BCTTLL tiếng Việt.  

1.4.1. Ngữ âm tiếng Việt 

1.4.1.1. Cấu trúc âm tiết tiếng Việt 

Về cấu trúc, trong ngôn ngữ châu Âu, âm tiết là sự kết hợp một cách 

không chặt chẽ [43],[47]. Âm tiết tiếng Việt có cấu trúc chặt chẽ, gồm một số 

lƣợng nhất định các thành tố, các thành tố kết hợp với nhau theo quy tắc nhất 



23 

 

định. Âm tiết tiếng Việt là sự kết hợp các yếu tố chiết đoạn là âm đầu, vần và 

yếu tố siêu đoạn là thanh điệu.  

Âm tiết tiếng Việt có cấu trúc 2 bậc ; bậc 1 gồm các yếu tố bắt buộc là 

âm đầu, vần, thanh điệu; bậc 2 gồm các yếu tố cấu tạo vần : âm đệm, âm 

chính, âm cuối.  

 Dƣới đây là sơ đồ cấu trúc 2 bậc của âm tiết tiếng Việt [43]  

Thanh điệu 

Âm đầu 
Vần 

Âm đệm Âm chính Âm cuối 
 

 Vần trong tiếng Việt [43],[48] 

Tiếng Việt có 121 vần, Dựa vào bản chất của âm cuối, vần tiếng Việt 

đƣợc phân ra thành 4 loại sau đây:  

- Vần khép, những vần kết thúc bằng phụ âm cuối vô thanh /p/, /t/, /k/. 

 Ví dụ: táp, tác, tát, tấp, tất, tiết, tuột, tước... 

- Vần nửa khép: những vần kết thúc bằng phụ âm cuối vang /m/, /n/, /n/. 

Ví dụ: tam, tăm, tên, tung, tiêng, tuông, tương... 

- Vần nửa mở: những vần kết thúc bằng bán nguyên âm /i/, /w/.  

Ví dụ: tai, tôi, tiu, têu, tiêu, tuôi... 

- Vần mở: những vần kết thúc bằng âm cuối zero.  

       Ví dụ: ta, tô, ma, mi, mư, tia, tưa... 

Trong vần, âm chính có chức năng tạo đỉnh âm tiết, có vai trò quyết định 

trong việc tạo âm sắc âm tiết. 

 Âm chính (nguyên âm) 

Tiếng Việt có 9 nguyên âm đơn cơ bản: i /i/, ê /e/, e //, ƣ //, ơ //, a /a/, u /u/, ô 

/o/, o //. Ngoài ra, tiếng Việt có 3 nguyên âm đôi: ia, iê /i/, ƣa, ƣơ / / [43],[48].  

Về mặt âm học, mỗi nguyên âm đƣợc xác định bằng cấu trúc formant –

tức là các vùng tần số đƣợc tăng cƣờng do hiện tƣợng cộng hƣởng. Trong các 

formant, formant thứ nhất (F1) và formant thứ hai (F2) có giá trị quan trọng để 
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nhận diện từng nguyên âm của mỗi ngôn ngữ, còn các formant khác thể hiện 

sắc thái cá nhân của ngƣời nói. F1 liên quan đến độ mở của miệng, còn F2 liên 

quan đến vị trí dòng lƣỡi, khi phát âm. Tần số của F1 dƣới 1.000 Hz; tần số của 

F2 từ 700 Hz đến trên 3000 Hz. Để phân loại nguyên âm theo 3 loại âm sắc 

cao, trung, thấp, chủ yếu dựa vào tần số của F2 [2],[43].  

Theo Đoàn Thiện Thuật nguyên âm đƣợc chia làm 3 nhóm: 

Các nguyên âm dòng trƣớc /i, e, / i, ê, e là nguyên âm thuộc nhóm âm sắc cao. 

Các nguyên âm dòng giữa /, , a/ ư, ơ, â, a, ă là các nguyên âm thuộc 

nhóm âm sắc trung bình. 

Các nguyên âm dòng sau: /u, o, / u, ô, o là nguyên nhóm âm sắc thấp [43].  

Các thực nghiệm ngữ âm âm học về nguyên âm tiếng Việt của Nguyễn 

Văn Ái (1974) [49], Vũ Kim Bảng [50],[51] và Vũ Thị Hải Hà (2014) [52] 

đã chỉ rõ điều này. 

Dƣới đây là giá trị trung bình F1 và F2 của 9 nguyên âm đơn tiếng Việt 

Theo tác giả Vũ Kim Bảng [50]. 

Nguyên 

âm 

Vũ Kim Bảng 

Nữ Nam 

F1(Hz) F2 (Hz) F1 (Hz) F2 (Hz) 

/i/ i 453 2914 316 2363 

/e/ ê 465 2608 480 2145 

// e 506 2560 635 2050 

// ư 460 1298 345 1382 

// ơ, â 488 1379 461 1354 

/a/ a, ă 950 1669 856 1662 

/u/ u 468 759 331 722 

/o/ ô 480 915 458 809 

// o 654 1070 661 1033 

Ghi chú:  Kí hiệu in đứng, giữa 2 vạch ngiêng / / – phiên âm quốc tế. 

  Kí hiệu in nghiêng, đậm- chữ Quốc Ngữ. 
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Nhƣ vậy nguyên âm thuộc nhóm âm sắc cao có F2 nằm quanh 2000 

HZ trở lên. 

Nguyên âm thuộc nhóm âm sắc thấp có F2 nằm quanh 1000 Hz trở xuống  

Nguyên âm thuộc nhóm âm sắc trung nằm trên 1000 Hz và dƣới 2000 Hz. 

Nguyên âm đôi 

Nguyên âm đôi tiếng Việt gồm 2 yếu tố, yếu tố đầu của nguyên âm đôi 

đƣợc nhấn mạnh (trƣờng độ dài hơn); yếu tố thứ hai bị lƣớt (trƣờng độ ngắn). 

Âm sắc của nguyên âm đôi tiếng Việt phụ thuộc vào F2 của yếu tố thứ 

nhất. Theo tiêu chí này, nguyên âm đôi /i/ iê, ia thuộc nhóm âm sắc cao; 

nguyên âm đôi // ươ, ưa thuộc nhóm âm sắc trung bình; nguyên âm đôi /u/ 

uô, ua thuộc nhóm âm sắc thấp [49],[52],[50].  

 Âm đệm 

 Ở vị trí âm đệm, chỉ có bán nguyên âm /w/. Trên chữ viết, âm đệm /w/ 

đƣợc ghi bằng con chữ o hoặc u; Ví dụ: loan, hoè, xuân, tuế. Âm đệm là 

thành tố không bắt buộc của vần; khi xuất hiện trƣớc nguyên âm âm sắc cao 

(nguyên âm dòng trƣớc nhƣ i, ê, e) và âm sắc trung (nguyên âm dòng giữa 

nhƣ ư, ơ, â, a, ă), âm đệm có chức năng trầm hóa âm sắc của vần. Tuy nhiên, 

do trƣờng độ của âm đệm -w- không lớn (khoảng 50 ms.), trong các vần có 

âm đệm /w/, âm sắc của vần vẫn do nguyên âm (âm chính-hạt nhân của vần) 

quyết định [43],[48],[53].  

 Âm cuối 

Âm cuối có chức năng kết thúc vần (âm tiết). Trong tiếng Việt, âm cuối 

có thể là bán nguyên âm /w/ (o,u), /j/ (i. y), phụ âm mũi /m, n, , / (m, n, nh, 

ng, ngh), phụ âm tắc vô thanh /p, t, c, k/ (p, t, ch, c).  

Âm cuối là phụ âm. Khác với các ngôn ngữ châu Âu, phụ âm cuối tiếng 

Việt luôn là phụ âm đóng (implosive). Sự kết hợp nguyên âm và phụ âm cuối 
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khác với sự kết hợp phụ âm đầu với nguyên âm. Sự kết hợp nguyên âm và 

phụ âm cuối rất chặt chẽ, 2 chiết đoạn hoà vào nhau. Đoạn chuyển tiếp 

nguyên âm và phụ âm cuối thƣờng ngắn, cƣờng độ chênh lệch không quá 2 

dB. Là phụ âm đóng (không có giai đoạn nổ), phụ âm cuối tắc vô thanh nhƣ 

p, t, ch, c có năng lƣợng bằng không. Phụ âm cuối vang mũi nhƣ m, n, nh, ng 

có nguồn năng lƣợng âm học (cƣờng độ) không lớn [43],[48]. 

  Âm đầu  

Âm đầu: Âm đầu là thành tố bắt buộc, luôn là phụ âm, có chức năng mở 

đầu âm tiết tiếng Việt. Trong các âm tiết nhƣ ông, anh, em, ai, ăn, uống…, trên 

chữ viết không ghi âm đầu, nhƣng khi phát âm, âm tiết đƣợc bắt đầu bằng phụ 

âm tắc họng // [43],[48],[54]. Cũng nhƣ vần, phụ âm đầu là đơn vị độc lập. 

Khác với sự kết hợp nguyên âm với phụ âm cuối, sự kết hợp phụ âm đầu với vần 

khá lỏng lẻo. Tính chất độc lập của phụ âm đầu về mặt âm học đƣợc thể hiện ở 

tính chất của đoạn chuyển tiếp. Tác giả Hoàng Cao Cƣơng nhận xét rằng, đoạn 

chuyển tiếp giữa phụ âm đầu và nguyên âm có trƣờng độ lớn, ổn định (thƣờng 

lớn hơn 15 ms), cƣờng độ lớn và ổn định (tăng hay giảm từ 3 dB đến 5 dB) [52]  

Tiếng Việt có 21 phụ âm đầu. Dựa trên việc phân tích các đặc trƣng phổ 

âm của các phụ âm đầu tiếng Việt, Nguyễn Văn Lợi phân các phụ âm đầu 

tiếng Việt thành 3 nhóm âm sắc nhƣ sau:  

 - Nhóm phụ âm âm sắc thấp: các phụ âm vang mũi /m/ m; /n/ n; // nh; 

// ng, ngh; phụ âm vang bên /l/ l;  

 - Nhóm phụ âm âm sắc trung bình: các phụ âm tắc, hữu thanh, hút vào (tiền 

thanh hầu hoá) // b, // đ ; các phụ âm tắc vô thanh /t/ t; /k/ c, k, qu; / / (trên chữ 

Quốc Ngữ không ghi); các phụ âm xát hữu thanh /v/ v; /z/ d, r; // g, gh. 

- Nhóm phụ âm âm sắc cao: các phụ âm xát vô thanh /f/ ph, /s/ x, s; /x/ kh, 

/h/ h; phụ âm tắc mặt lƣỡi vô thanh (về âm vị học) /c/ ch , nhƣng thực tế phát 

âm (về ngữ âm học), ch là phụ âm tắc xát [t]; phụ âm bật hơi /th/ th. [56] 
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 Thanh điệu tiếng Việt 

Thanh điệu biểu hiện thuộc tính ngôn điệu của thành phần thanh tính của 

âm tiết. Về mặt âm học, thanh điệu là sự biến đổi (diễn tiến) của F0 trong thời 

gian phát âm âm tiết. Thanh điệu khu biệt nhau bằng tiêu chí đƣờng nét F0 và 

âm vực (pitch level – cung bậc cao độ, tức là vùng tần số tính từ điểm thấp 

nhất đến điểm cao nhất trong diễn tiến F0 của thanh điệu).  

Giữa các địa phƣơng có sự khác nhau về thanh điệu. Tiếng Việt Bắc Bộ 

(vùng phƣơng ngữ đƣợc coi là chuẩn mực phát âm) có 6 thanh điệu: thanh 

Ngang, thanh Huyền, thanh Sắc, thanh Hỏi, thanh Ngã và thanh Nặng 

[43],[48],[56],[57].  

Dƣới đây là biểu đồ diễn tiến F0 của 6 thanh điệu Bắc Bộ. 
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Thanh điệu liên quan chủ yếu đến tần số thanh cơ bản (F0) của âm tiết. 

Tần số thanh cơ bản cao nhất (khi phát âm thanh Ngã tiếng Việt) thƣờng 

không quá 500 Hz [56]  

 Nhƣ trên đã nói, một trong những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng 

bảng câu thử thính lực lời là sự cân bằng về ngữ âm: các từ, các câu cần đƣợc 

phân loại và sắp xếp đảm bảo sự hài hoà về âm sắc cao, trung thấp. Do vậy, 

một trong các nhiệm vụ của luân án là phân loại âm tiết (từ đơn) thành các 

nhóm theo âm sắc.   

 Trong luận án này, chúng tôi dựa trên cách phát âm của các nghiệm viên 

giọng Bắc Bộ để phân tích ngữ âm và giọng phát âm Hà Nội là nguồn âm 

mẫu khi đo thính lực bằng BCTTLL  

1.4.2. Từ trong tiếng việt 

Từ là đơn vị nhỏ nhất có nghĩa hoàn chỉnh và cấu tạo ổn định dùng để 

đặt câu [41] 

1.4.2.1. Từ một tiếng và từ nhiều tiếng 

Từ tiếng Việt có thể phân thành 2 loại: từ một tiếng (âm tiết) và từ nhiều 

tiếng (chủ yếu là từ 2 âm tiết). Từ một tiếng còn gọi là từ đơn tiết. Ví dụ, các từ 

đơn tiết (một tiếng): mẹ, bố, ông, bà, trời, ăn, uống, một, hai... [41],[42] 

Từ đơn tiết là chất liệu để xây dựng các câu trong BCTTLL tiếng Việt.  

1.4.2.2. Từ loại tiếng Việt 

Từ loại là các kiểu, loại của từ đƣợc phân loại dựa trên những đặc điểm 

ngữ nghĩa và ngữ pháp của từ đó. Tiếng Việt có các từ loại nhƣ danh từ, 

động từ, tính từ, đại từ, phụ từ, trợ từ, thán từ. 

Từ để xây dựng các câu trong BCTTLL có thể là danh từ, đại từ (chủ 

ngữ), động từ, tính từ (vị ngữ), phụ từ.  

1.4.2.3. Từ cơ bản và từ văn hóa 

Từ cơ bản là những từ chỉ các hiện tƣợng, sự vật, hoạt động, tính chất 

cơ bản, gần gũi hàng ngày. Phần lớn là từ đơn tiết. 
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 Từ văn hóa là những từ chỉ các khái niệm trừu tƣợng, các thuật ngữ 

chuyên ngành. Phần lớn là từ song tiết, đa tiết, phần lớn là từ Hán-Việt hoặc 

vay mƣợn từ ngôn ngữ châu Âu. 

1.4.2.4. Tần số xuất hiện và mức độ thông dụng của từ  

Từ thông dụng là những từ đƣợc sử dụng trong ngôn ngữ hàng ngày. 

Thống kê trong các văn bản ngôn ngữ hàng ngày, từ thông dụng có tần số sử 

dụng cao nhất.Từ thông dụng thƣờng là từ đơn tiết, thuộc lớp từ cơ bản.  

Cần đƣa vào danh sách từ thông dụng làm chất liệu để xây dựng câu 

trong BCTTLL tiếng Việt.  

1.4.3. Câu trong tiếng Việt 

Câu là đơn vị dùng từ hay ngữ mà cấu tạo nên trong quá trình tƣ duy, thông 

báo; nó có nghĩa hoàn chỉnh, có cấu tạo ngữ pháp và có tính chất độc lập [41],[42].  

Câu thử để đo thính lực phải đúng về ngữ pháp, đơn giản về cấu trúc, 

rõ và dễ hiểu về nội dung. 

1.4.3.1. Phân loại câu theo cấu trúc 

Câu thƣờng gồm 2 phần: 1- Phần chủ ngữ (A) tức là phần chủ đề, cái 

đƣợc nêu ra (trả lời câu hỏi: ai?, cái gì?); 2- phần vị ngữ (B), là phần thuyết 

minh, giảng giải, nói về cái đƣợc nêu ra (trả lời câu hỏi làm gì? nhƣ thế nào?). 

Phần chủ ngữ thƣờng cũng đứng trƣớc phần vị ngữ [41]. 

Phân loại câu theo cấu trúc là phân loại theo số lƣợng nòng cốt câu. 

Theo cách này, có 3 loại câu: câu đơn, câu đặc biệt và câu ghép.  

 Câu đơn: Mỗi câu đơn gồm một “nồng cốt” (A-B):  

A phần chủ ngữ - B phần vị ngữ.    

Ví dụ: Tôi mua một con bò. 

A: tôi; B: mua một con bò.  

 Phần chủ ngữ thƣờng là danh từ, nhóm danh từ, đại từ, số từ; cũng có khi là 

tính từ, động từ. Phần vị ngữ thƣờng là động từ, cụm động từ, tính từ, cụm 

tính từ; có khi là danh từ, cụm danh từ. 
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 Câu đơn đặc biệt 

Câu đơn đặc biệt là những câu không có đầy dủ 2 thành phần nòng cốt 

câu. Đây thƣờng là câu cảm thán, than gọi, mệnh lệnh. Câu đơn đặc biệt 

thƣờng đƣợc biểu thị bằng ngữ điệu riêng.  

Ví dụ: Mưa! 

 Câu ghép 

Câu ghép có cấu tạo gồm ít nhất 2 vế, mỗi về gồm một nòng cốt, ứng 

với một câu đơn. Các vế trong câu ghép đƣợc sắp xếp theo trật tự nhất định 

hoặc liên kết bằng kết từ. 

Ví dụ: Nó ở nhà, còn tôi đi học. 

Để đảm bảo tính đơn giản về cấu trúc, rõ, dễ hiểu về nội dung, câu 

trong BCTTLL nên là câu đơn bình thƣờng, không nên là câu đơn đặc biệt 

hay câu ghép.  

1.4.3.2. Phân loại câu theo mục đích phát ngôn 

Phân loại câu theo mục đích phát ngôn tức là phân loại câu theo mục 

đích của ngƣời nói: tƣờng thuật, hỏi, cầu khiến, hay cảm thán về một sự tình, 

một điều nào đó.  

 Câu tƣờng thuật  

Câu tƣờng thuật là câu dùng để kể lại một điều nào đó. Cuối câu tƣờng 

thuật có dấu chấm.  

Ví dụ: Mẹ tôi đang nấu cơm. 

  Câu hỏi 

Câu hỏi là câu đặt ra để hỏi về điều gì đó (hoặc để biểu thái độ nghi 

ngờ, hoặc mong chờ sự đồng tình, với những sắc thái rất tế nhị). Cuối câu hỏi 

thƣờng có dấu hỏi.  

Ví dụ: Bố nó về quê chưa  

 Câu cầu khiến 

Câu cầu khiến là câu dùng để yêu cầu, sai bảo, ngăn cấm ngƣời khác 

làm một điều gì đó. Cuối câu cảm thán thƣờng có dấu chấm than ( ).  

Ví dụ: Ăn cơm đi! 
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 Câu cảm thán 

Câu cảm thán là câu dùng để biểu thị cảm xúc. Cuối câu cảm thán 

thƣờng có dấu chấm than ( ) hoặc dấu hỏi (?). 

Ví dụ:  i, nóng nực quá! 

Khi đo thính lực bằng câu thử, bệnh nhân đƣợc yêu cầu nhắc lại câu 

đƣợc phát âm. Để tránh việc bệnh nhân có thể hiểu nhầm, nếu câu thử là câu 

cầu khiến; hoăc bệnh nhân biểu hiện thái độ, cảm xúc nào đó, khi câu thử là 

câu cảm thán. Do vậy, các câu trong BCTTLL nên là câu tƣờng thuật. 

1.5. Nghe kém tuổi già 

Sự lão hóa thƣờng là một chuỗi quá trình phân tử, mô học, giải phẫu, sinh 

lý và tâm lý gắn liền với tuổi. Nghe kém tuổi già gắn liền với sự lão hóa của toàn 

bộ cơ quan nghe từ ngoại biên đến trung ƣơng, là nguyên nhân thƣờng gặp nhất 

ỏ ngƣời trƣởng thành [58]. 

1.5.1. Định nghĩa 

Suy giảm sức nghe theo tuổi hay nói cách khác ngƣỡng nghe tăng dần 

theo tuổi ở những ngƣời cao tuổi là hiện tƣợng thoái hóa thần kinh giác quan 

đã đƣợc biết đến từ rất lâu nhƣ một hiện tƣợng sinh lý của tuổi già. 

Theo điều tra cơ bản của Knudsen, Leisti, Zohansen,......, đã đƣa ra bảng 

suy giảm ngƣỡng nghe theo lứa tuổi khá chi tiết sau: 

Suy giảm sức nghe (tính bằng dB) theo lứa tuổi ở từng tần số [8] 

Tần số 

Tuổi  
125Hz 250Hz 500Hz 1.000Hz 2.000Hz 4.000H 8.000Hz 

20-29 0  0 0 0 0 3 5 

30-39 5 5 5 5 6 14 16 

40-49  7 7 7 8 8 21 25 

50-59 10 10 12 12 13 29 32 

60-69 14 14 15 19 24 40 48 

70-79 18 19 23 24 31 47 59 

80 22 23 27 33 39 56 66 
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Ngoài ra còn gặp nghe kém tuổi già bệnh lý có ngƣỡng nghe cao 

hơn ngƣỡng nghe theo lứa tuổi và ảnh hƣởng đến giao tiếp nghe nói xảy 

ra sớm hơn.  

1.5.2. Giải phẫu bệnh 

Khi về già thì da ống tai dần bị teo, mất nƣớc, ứ đọng ráy tai tạo thành 

nút ráy. Màng nhĩ dày đục mất bóng có các mảng xơ nhĩ, có thể thấy vành 

trắng lão suy, màng nhĩ teo đét. Chuỗi xƣơng con xốp và có hiện tƣợng tổ 

chức xơ thay thế cấu trúc xƣơng, canci hóa các khớp. Tổn thƣơng các tế bào 

nghe ở tai trong, thoái hóa các sợi thần kinh thính giác. Sự đặc của xƣơng làm 

cho các sợi thần kinh và mạch máu cũng bị chèn ép. Thoái hóa các nhân và 

các tế bào thần kinh trung ƣơng [59]. 

1.5.3. Phân loại [58] 

Các nghiên cứu của Schuknecht chủ yếu trong phân tích các tổn thƣơng 

mô bệnh học và quan hệ của chúng với các số liệu đo thính lực. 

Trên thế giới hiện nay, vẫn sử dụng cách phân loại của Schuknecht có 4 

loại chính, ngoài ra gặp dạng hỗn hợp và dạng không xác định. 

 Nghe kém giác quan: thoái hóa của cơ quan Corti ở phần đáy ốc tai, 

kèm theo thoái hóa cả các tế bào nâng đỡ, dẫn đến cả sự thoái hóa thứ phát 

của hạch xoắn. Loại này đặc trƣng bởi thính lực đồ tụt nhanh ở các tần số cao.  

 Nghe kém thần kinh: giảm các nơ-ron thần kinh thính giác, loại này 

trên thính lực đồ giảm các ngƣỡng ở tần số cao. Thể hiện rõ trên thính lực lời. 

 Nghe kém do tổn thƣơng vân mạch: teo nhỏ các vân mạch dẫn đến 

sự kém nuôi dƣỡng, bất thƣờng của sinh hóa nội dịch. Loại này đặc trƣng bởi 

thính lực đồ giảm đều mọi tần số. 

 Nghe kém cơ học: màng đáy mất tính đàn hồi do lắng cặn canxi hoặc 

cặn lipit ở đáy ốc tai, teo nhỏ của dây chằng xoắn dẫn tới giảm rung động cơ 

học của ốc tai. Loại này có thính lực đồ đi xuống ở mọi tần số, sự chênh lệch 

giữa các ngƣỡng không vƣợt quá 25dB. 
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Ngoài ra gặp dạng hỗn hợp (thính lực có thể tƣơng hợp với tác dụng 

tổng hợp của nhiều dạng thiết hụt, với một “độ nghiêng” rõ nét hoặc kém rõ 

nét do sự liên kết ở các mức độ biến đổi của các tổn thƣơng khác nhau). 

Dạng không xác định: Theo Schuknecht 25% không có sự tƣơng quan 

giữa số liệu đo thính lực và mô bệnh học. Đặc biệt có các trƣờng hợp biến đổi 

các ngƣỡng tần số trầm. 

Ngoài ra còn có sự biến đổi của hệ thống thần kinh trung ƣơng do tổn 

thƣơng các nơ-ron ở vỏ não và tình trạng sợi thần kinh bị mất màng myelin, 

sự biến đổi tâm sinh lý và hành vi cũng đóng góp một vai trò quan trọng với 

cơ chế thần kinh trung ƣơng và khả năng phân biệt lời nói.  

1.5.4. Chẩn đoán  

Về lâm sàng nghe kém tuổi già diễn ra một cách từ từ tăng dần. 

Triệu chứng cơ năng: 

- Nghe kém âm cao: Dấu hiệu này xuất hiện sớm. Càng nhiều tuổi bệnh 

nhân xuất hiện thêm việc khó nghe âm trầm và thƣờng khó nghe trong tiếng ồn. 

- Ù tai: âm sắc cao, xuất hiện từng lúc hay thƣờng xuyên. Có thể gặp 

chóng mặt.  

Thực thể và cận lâm sàng:  

- Soi màng nhĩ: Bình thƣờng hoặc trắng đục, đôi khi có vòng lão suy ở 

chu vi, di động màng nhĩ bình thƣờng hoặc giảm. 

- Đo TLA: Điển hình có nghe kém tiếp âm loa đạo đáy, tăng dần đỉnh rồi 

đến toàn loa đọa. Với thể nặng đƣa tới điếc. Đặc điểm là cân xứng ở hai tai. 

- Đo TLL: là rất cần thiết để bổ sung cho TLA với các đặc điểm TLL 

thƣờng nặng hơn TLA, với TLL nhận biết tối đa từ và câu thử có thể không 

đạt đƣợc 100%. 

1.5.5. Các giai đoạn nghe kém nghe tuổi già: 3 giai đoạn 

- Giai đoạn đầu khó phát hiện đƣợc trong lâm sàng: suy giảm sức nghe 

chỉ ở tần số cao, có ít hoặc không có biểu hiện lâm sàng rõ. 
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- Giai đoạn ảnh hƣởng xã hội: khi ngƣỡng nghe giảm với các tần số trên 

30 dB, đặc biệt khó nghe ở những nơi công cộng ồn ào. 

- Giai đoạn tiến triển: nghe kém tăng nhanh đƣa tới sự giảm giao tiếp, 

sau đó dẫn đến tình trạng cô đơn của đối tƣợng [58]. 

 Trong nghe kém tuổi già thƣờng có sự kết hợp suy giảm sức nghe và ảnh 

hƣởng tâm lý [60],[61]. 

1.5.6. Điều trị  

- Nội khoa: có thể dùng một số thuốc bổ trợ nhƣ vitamin, chất chống oxy 

hóa điển hình là coengym Q10, các thuốc giản vi mạch tăng tƣới máu và tăng 

lƣợng oxy ở các tế bào thần kinh. 

- Máy trợ thính: Giai đoạn ảnh hƣởng xã hội (giai đoạn 2) là rất cần thiết 

can thiệp máy trợ thính. Khi ngƣỡng nghe trung bình đơn âm  PTA quá 35 

dBHL thì chỉ định đeo máy trợ thính cần đƣợc đặt ra [62]. Đây là một biện pháp 

rất quan trọng trong việc cải thiện sức nghe [59],[63],[64], trong nghiên cứu của 

Holmes AB [65] chỉ ra rằng đeo máy hai bên tốt hơn việc đeo máy một bên vì 

giúp cho cải thiện sức nghe và định hƣớng tốt hơn. Hiện nay chúng ta chƣa đƣợc 

quan tâm đúng mức ở cả 2 phía, thầy thuốc và ngƣời bệnh. Vấn đề đặt ra là chỉ 

định loại máy, đánh giá hiệu suất của máy, hiệu chỉnh máy để lựa chọn ra máy 

phù hợp với từng ngƣời bệnh là việc rất cần thiết. 

1.5.7. Tình hình nghiên cứu về nghe kém tuổi già  

1.5.7.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến nghe kém tuổi già 

 Yếu tố di truyền 

Theo Morgon (1995), các yếu tố di truyền ảnh hƣởng đến sự suy giảm 

thính lực ngƣời cao tuổi theo 3 kiểu:Thúc đẩy quá trình lão hóa chung của toàn 

cơ thể, tác động trực tiếp lên quá trình lão hóa của cơ quan thính giác và là yếu 

tố thuận lợi cho quá trình suy giảm thính lực [67]. 

 Tiếng ồn  

Hậu quả tiếng ồn tác động đến ốc tai đã đƣợc xác định qua các nghiên cứu 

của nhóm pujol và có sự nhạy cảm với tiếng ồn khác nhau giữa các cá thể.  
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  Bệnh lý tim mạch 

Nghiên cứu của Rosen và Olin (1965) tìm thấy những ngƣời có độ tuổi 

từ 40-59 với căn bệnh tim mạch có khả năng nhạy bén âm thanh tồi hơn so 

với những ngƣời cùng độ tuổi không mang bệnh tim mạch [58]. Nghiên cứu 

của Gates đã chỉ ra mối tƣơng quan mạnh mẽ của tổn thƣơng tim mạch và sự 

phát triển các tổn thƣơng thính giác trên những tần số trầm đặc biệt là ở phụ 

nữ [68]. Bệnh tim mạch nhƣ một nhân tố nguy hiểm với sự suy giảm thính lực 

xảy ra ở ngƣời cao tuổi theo nghiên cứu của Brant [68], Cruickshanks [69].  

 Sử dụng các chất kích thích như rượu, thuốc lá. 

Nghiên cứu của Cruickshanks KJ xác định ảnh hƣởng của thuốc lá đến 

nghe kém tuổi già [70]. Nghiên cứu của Davanipour xác định sự liên quan 

rƣợu, thuốc lá đến nghe kém tuổi già [58]. 

Ngoài ra còn có các yếu tố khác nhƣ: chế độ ăn kiêng và các gốc tự do 

[71], sụt giảm hooc môn sinh dục [67],… ảnh hƣởng đến nghe kém tuổi già. 

1.5.7.2. Tỷ lệ nghe kém tuổi già  

Xã hội ngày càng phát triển, sự gia tăng các yếu tố ảnh hƣởng đến nghe 

kém tuổi già. Vì vậy tỷ lệ nghe kém tuổi già có xu hƣớng ngày càng tăng. 

Tại Pháp tỷ lệ nghe kém trên 60 tuồi năm 1900 là 12%, năm 1950 là 16%, 

năm 2000 là 20% [58]. Ở Mỹ năm 1997 Campbell nghiên cứu trên 8767 

ngƣời trên 70 tuổi, nghe kém chiếm 33%, trong đó chỉ có 1/3 sử dụng hỗ 

trợ thính giác [72]. David công bố năm 1989 nghiên cứu 58000 ngƣời trên 

17 tuổi, nghe kém 35% ở độ tuổi 61-70, 43,9% ở độ tuổi 71-80 [73]. 

Nghiên cứu của Liu trên 126000 ngƣời tại tỉnh Sichuan Trung Quốc nghe 

kém 12,8% trên 60 tuổi [74]. 

Nghiên cứu của Nguyễn Tiến Hùng (1999) về tình hình suy giảm thính 

lực ở ngƣời cao tuổi (> 60): nghiên cứu trên 262 cụ có tới 122 cụ nghe kém 

chiếm tới 47%, tỷ lệ trên 80 tuổi chiếm tới 73%. Nghe kém nhẹ chiếm 65% 

nghe kém vừa 17%, nghe kém nặng 16%, điếc 5%. Tỷ lệ nghe kém nam/nữ 
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xấp xỉ 2 [67]. Nghiên cứu của Keo Vanna, Trần Thị Bích Lan (2012) khảo sát 

lão thính ở ngƣời trên 50 tuổi có nghe kém. Nghiên cứu 143 ngƣời, tỷ lệ 

nam/nữ 2,8. Nghe kém nhẹ chiếm 28%, nghe kém vừa 31,5%, nghe kém nặng 

27%, điếc 11,2% [75]. 

Chứng suy giảm thính giác tuổi già là một tổn thƣơng giác quan thƣờng 

gặp ở ngƣời già, tự nhiên hoặc do bệnh lý. Suy giảm thính giác ngƣời già tăng 

dần có thể dẫn tới điếc đặc, lúc này vấn đề điều trị để khôi phục sức nghe trở 

nên khó khăn và có thể dẫn đến trầm cảm, xa lánh mọi ngƣời. Chew 

HS, Yeak S (2010) cũng chỉ ra chất lƣợng cuộc sống của ngƣời già suy giảm 

thính lực không đƣợc điều trị [76] sự suy giảm sức nghe không chỉ ảnh hƣởng 

đến bản thân mà còn ảnh hƣởng đến các ngƣời thân xung quanh. Kamil RJ
, 

Lin FR (2015) nghiên cứu ảnh hƣởng của suy giảm thính lực ở ngƣời cao tuổi 

đến đối tác truyền thông [77]. Phạm Khánh Hòa đề cập “Điếc và nghễnh 

ngãng - một vấn đề cần đƣợc xã hội quan tâm" [78].  

Đo thính lực lời trong nghe kém tuổi già để xác định mức độ ảnh hƣởng 

của ngƣời bệnh đến việc giao tiếp, tìm ra các dấu hiệu suy giảm của tổn 

thƣơng trung ƣơng và những khó khăn trong sự phân biệt lời và đặc biệt quan 

trọng trong vấn đề lựa chọn máy và đánh giá hiệu suất của máy trợ thính khôi 

phục thính giác và cũng giúp cho việc phòng ngừa hậu quả lâu dài của tật điếc 

là điều rất quan trọng. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chew%20HS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20403224
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chew%20HS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20403224
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yeak%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20403224
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kamil%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25690776
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lin%20FR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25690776
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Chƣơng 2 

ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

 

 

2.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

Tùy thuộc vào từng mục tiêu 

 Mục tiêu 1 

  Tiếng Việt phổ thông, thông dụng:  

Nghiên cứu trên 3 phƣơng diện ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp để xây 

dựng BCTTLL. 

- Phân tích ngữ âm: phân tích thực nghiệm trên 4 nghiệm viên (2 nam, 2 

nữ), ở độ tuổi khác nhau, nói phƣơng ngữ Bắc bộ, khám TMH bình thƣờng, 

để đƣa ra cách phân loại âm tiết TV theo âm sắc. 

- Phân tích về ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp TV để đƣa ra nguyên tắc 

xây dựng BCTTLL Tiếng Việt.  

  Sinh viên tuổi từ 18-25: không có tiền sử tổn thƣơng cơ quan thính 

giác, khám TMH bình thƣờng, có sức nghe đơn âm bình thƣờng (PTA < 

15dB) để kiểm định BCTTLL.  

 Mẫu 1: 30 sinh viên để kiểm định sự cân bằng các nhóm câu thử qua 

nghe nhận lời. 

 Mẫu 2: 62 sinh viên (gồm 31 nam và 31 nữ để xây dựng biểu đồ chuẩn 

và kiểm định biểu đồ chuẩn, ngƣỡng nghe nhận lời của BCTTLL Tiếng Việt 

 Mục tiêu 2 

Mẫu 3: 30 Bệnh nhân đƣợc khám TMH, đo TLA và đƣợc chẩn đoán là 

nghe kém tuổi già. 
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Tiêu chuẩn lựa chọn: 

Đối tƣợng không phân biệt nam, nữ. 

Tuổi từ 60 trở lên. 

Nghe kém tăng dần, khó nghe trong môi trƣờng ồn, có thể có ù tai hay 

chóng mặt. 

Khám TMH: màng nhĩ xơ dày, vôi hóa hay có vòng lão suy, không thủng. 

TLA: Nghe kém tiếp nhận 2 tai đối xứng. 

-  Tiêu chuẩn loại trừ: 

- Các bệnh, tật về tai ảnh hƣởng đến sức nghe nhƣ viêm tai giữa, xốp 

xơ tai, tắc vòi tai do (u vòm họng, viêm mũi xoang…), điếc đột ngột, u dây 

thần kinh số VIII. 

- Có tiền sử bị chấn thƣơng âm hay sức ép ảnh hƣởng đến tai. 

- Có tiền sử bị nhiễm độc do thuốc hay hóa chất có thể ảnh hƣởng đến 

sức nghe. 

- Bị tai biến mạch máu não hay chấn thƣơng sọ não… 

- Sa sút trí tuệ, tâm thần ngƣời già. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu phân tích, thử nghiệm lâm sàng và mô tả từng ca cắt ngang. 

2.2.2. Nội dung nghiên cứu 

2.2.2.1. Phân tích ngữ âm - âm học bằng các thực nghiệm ngữ âm [79],[80], [81]:  

- Quan sát trực tiếp các tham số của tín hiệu lời nói:  

 Tần số cơ bản F0  

 Các vùng tần số tăng cƣờng (F1, F2…)  

 Cƣờng độ 

 Trƣờng độ 
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- Đồng thời cung cấp các chức năng cho phép trích chọn tham số phục vụ 

cho nghiên cứu. Trong nghiên cứu này chúng tôi xác định tần số F0 và F2 

của âm tiết và của các phần chiết đoạn của nó. Để từ đó đƣa ra cách phân 

loại âm tiết tiếng Việt theo âm sắc. 

Mỗi chƣơng trình phân tích tiếng nói có những ƣu thế riêng. Chƣơng trình 

Speech Analysis chủ yếu để xác định các tham số âm học định tính thông qua 

hình ảnh, còn chƣơng trình RATT dùng để đo tính các thông số âm học định 

lƣợng (xem phần kết quả nghiên cứu).    

2.2.2.2. Phân tích ngữ âm, từ vựng và câu tiếng Việt: để đƣa ra nguyên tắc 

xây dựng BCTTLL tiếng Việt. 

2.2.2.3. Xây dựng BCTTLL theo nguyên tắc đã định 

2.2.2.4.  Ghi âm BCTTLL  

2.2.2.5. Kiểm định BCTTLL về các thông số âm học: 

- Tính trƣờng độ, cƣờng độ của từng câu 

- Tính trung bình trƣờng độ và cƣờng độ trong từng nhóm 

- So sánh trung bình trƣờng độ và cƣờng độ giữa các nhóm 

- Tính trung bình trƣờng độ và cƣờng độ của toàn bộ BCTTLL.  

- Về tần số F2 tính từng câu ở các vùng tần số cao, trung và thấp. 

- Tính trung bình tần số F2 của các câu trong nhóm theo 3 vùng tần số cao, 

trung và thấp.  

- So sánh các trung bình tần số F2 của các câu trong các nhóm theo 3 vùng 

tần số cao, trung và thấp.  

- Cuối cùng tính tần số trung bình F2 của toàn bộ BCTTLL theo từng vùng 

tần số cao, trung và thấp. 
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2.2.2.5. Kiểm định BCTTLL về thính học:  

  Kiểm định sự cân bằng tỷ lệ % nghe nhận lời giữa 10 nhóm BCTTLL. 

  Xây dựng biểu đồ thính lực lời chuẩn của BCTTLL 

  Kiểm định biểu đồ chuẩn và ngƣỡng nghe nhận lời của BCTTLL 

2.2.2.6. Ứng dụng đo tính TLL qua BCTTLL trên bệnh nhân nghe kém tuổi già 

(BNNKTG)  

2.2.3. Các kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu 

2.3.3.1. Kỹ thuật ghi âm: Chọn 4 ngƣời phát âm phƣơng ngữ Bắc Bộ, gồm 2 

nam và 2 nữ ở độ tuổi khác nhau, đƣợc ghi âm bằng microphone chuyên 

dụng, nghiêng góc 45 độ so với trục ngang, cách 10 cm dƣới miệng ngƣời 

phát âm [80]. Ghi âm bằng máy tính qua chƣơng trình SA (Speech 

Analysis,Verson 1.6; mẫu ghi âm 22.050Hz,16 bit, mono), máy tính VAIO 

Sony Model PCG71811W. 

2.3.3.2. Kỹ thuật ghi đĩa bảng câu thử thính lực lời 

  Ghi đĩa BCTLL tại Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam (VOV).Theo tiêu 

chuẩn kỹ thuật của đài phát thanh VOV: Bàn trộn On air 2000, phần mềm âm 

thanh Dalet. Ngƣời đọc là phát thanh viên chuyên nghiệp, không có bệnh lý 

về thanh quản, phát âm phƣơng ngữ Bắc Bộ, giọng Hà Nội. Đọc theo từng 

nhóm, đọc các câu âm sắc trung bình trƣớc rồi đến các câu âm sắc cao và cuối 

cùng đọc các câu âm sắc thấp. 

2.3.3.3. Đo thính lực đơn âm [30],[35],[82]. 

Bệnh nhân đƣợc đo trong buồng cách âm, âm nền dƣới 30dB. 

Trƣớc khi đo giải thích rõ cho sinh viên và bệnh nhân nghe kém tuổi già:  

Tập trung tốt trong khi đo để trả lời đúng và kịp thời. 

Âm đo thay đổi cƣờng độ và tần số (to - nhỏ, thanh - trầm). 
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Trả lời khi nghe đƣợc âm. 

 Cách trả lời: Qua bấm tín hiệu đèn.  

  Nguyên tắc đo 

  Đo đƣờng khí trƣớc, đƣờng xƣơng sau. Nếu 2 tai có lệnh về sức nghe 

thì đo tai nghe tốt trƣớc. 

  Bắt đầu với tần số 1000, 2000, 4000, 8000, 500, 250 Hz. 

  Cho nghe thử với cƣờng độ ƣớc tính cao trên ngƣỡng 30-50dB rồi 

giảm dần để cho quen.  

  Kỹ thuật đo: 

  Đặt chụp tai đo đƣờng khí. 

Đúng bên: màu xanh bên phải, màu đỏ bên trái.  

Đúng chỗ: loa của chụp tai hƣớng đúng, thẳng vào lỗ của ống tai. 

Vừa khít: điều chỉnh để chụp ôm khít vành tai, không làm gập vành tai 

  Đặt núm rung đo đƣờng xƣơng. 

Đặt núm rung lên mặt xƣơng chũm, núm rung đƣợc cố định không di 

lệch vị trí, núm rung không đƣợc chạm vào vành tai. 

  Xác định ngƣỡng nghe: để chính xác hơn thực hiện tìm ngƣỡng nghe đi lên. 

Bắt đầu từ 0dB hay cƣờng độ ƣớc tính thấp hơn ngƣỡng 30dB phát âm 

trong vài giây nếu đối tƣợng không nghe thấy nâng dần cƣờng độ mỗi mức 

10dB cho đến khi bệnh nhân nghe thấy, giảm cƣờng độ 5dB cho đến khi 

không nghe thấy, nâng lại 5dB nếu nghe thấy thì đó là ngƣỡng nghe.  

2.3.3.4. Đo thính lực lời [30] 

Thực hiện một số quy định nhƣ với đo thính lực âm: đo trong buồng 

cách âm, tập trung trong khi đo, đo tai nghe tốt trƣớc. Với BCTTLL chúng tôi 

chỉ đo đƣờng khí. 
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Tùy từng mẫu nghiên cứu mà có cụ thể đo nhƣ sau: 

Mẫu 1 (30 sinh viên) mỗi sinh viên đều đƣợc đo 2 tai ở cùng một cƣờng 

độ 10dB, đo toàn bộ 10 nhóm trong BCTTLL. 

Mẫu 2 (62 sinh viên) mỗi sinh viên đo 3 nhóm khác nhau trong 

BCTTLL: đo tai (P) 1 nhóm, đo tai (T) 1 nhóm, đo cả 2 tai 1 nhóm. 

Đo cƣờng độ từ thấp lên cao: 0dB, 5dB, 10dB… đến khi đạt đƣợc chỉ số 

phân biệt lời là 100%. 

Mẫu 3: 30 bệnh nhân nghe kém tuổi già  

Đo mỗi bệnh nhân 2 nhóm trong BCTTLL: đo tai (P) 1 nhóm, đo tai (T) 

1 nhóm 

Lúc đầu cho bệnh nhân thử với cƣờng độ cao hơn 20dB so với PTA và 

nhắc lại các từ đã nghe thấy cho quen. 

Cƣờng độ bắt đầu đo bằng PTA, mỗi lần tăng cƣờng độ đo lên 5 dB, đo 

đến khi đạt đƣợc chỉ số phân biệt lời 100% thì dừng, nếu bệnh nhân nào 

không đạt đƣợc đƣợc chỉ số phân biệt lời 100% thì cũng chỉ đo đến cƣờng độ 

tối đa là 110dB. 

Cách tính: khi nhắc lại đúng hoàn toàn câu đƣợc tính là 10%. 

Tính tổng số phần trăm thu đƣợc ở từng cƣờng độ thử. 

Kết quả đƣợc đánh dấu trên biểu đồ: trục đứng là số % nghe nhận lời, 

trục hoành là cƣờng độ thử. 

Tính ngƣỡng nghe lời: nối 2 điểm 1 điểm ở trên trục 50% và một điểm ở 

dƣới trục 50%. Nó sẽ cắt trục 50% ở đâu thì đó là ngƣỡng nghe lời. 

Nối các điểm ta đƣợc biểu đồ thính lực lời. 
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2.3. Vật liệu và phƣơng tiện nghiên cứu 

2.3.1. Từ đơn âm tiết tiếng Việt phổ thông, thông dụng 

 Chọn các từ đơn âm tiết trong các tài liệu sau đây: 

- Danh sách 320 từ có tần suất cao, thống kê trên các văn bản giao tiếp thông 

thƣờng giai đoạn 1991-1996 của Đặng Thái Minh và Nguyễn Vân Phổ [83]. 

- Danh sách 700 từ thƣờng dùng của Nguyễn Đức Dân [84]. 

- Bảng từ thử TLL của Ngô Ngọc Liễn [3].  

- Bảng từ thử TLL của Nguyễn Hữu Khôi [2]. 

- Từ thông dụng trong Giáo trình tiếng Việt cho ngƣời nƣớc ngoài của 

Nguyễn Văn Huệ [85]. 

2.3.2. Phần mềm ghi âm 

- Các thực nghiệm ngữ âm: Ghi âm bằng máy tính qua chƣơng trình SA 

(Speech Analysis,Verson 1.6; mẫu ghi âm 22.050Hz,16 bit, mono). 

- BCTTLL ghi âm vào đĩa CD, tại đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). 

2.3.3. Phần mềm phân tích tiếng nói  

- Phân tích hình ảnh âm học tín hiệu lời nói bằng phần mềm SA (Speech 

Analysis – version 2.4). 

- Định lƣợng các thông số âm học (trƣờng độ, cƣờng độ và tần số) bằng 

phần mềm PRAAT (5.3. 65,2014). 

3.3.4. Phần mềm SPSS 18.0: Để kiểm định thống kê. 
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2.3.3. Máy ghi âm 
 

 
 

 

Hệ thống máy ghi âm Đài Tiếng nói Việt Nam 
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2.3.4. Nguồn âm mẫu 

Thực hiện thu âm BCTTLL vào đĩa CD do phát thanh viên chuyên 

nghiệp Hùng Sơn đọc tại Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). 

2.3.5. Máy đo thính lực đơn âm 

 

Máy GSI 

 

Máy Sibelmed 
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2.3.6. Máy đo thính lực lời 

 

Madsen 

2.3.7. Máy nội soi TMH 

 

 Máy nội soi Mega  
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Phòng đo thính lực: buồng đo thính lực Viện TMH trung ƣơng và khoa 

TMH bệnh viện Hữu Nghị với âm nền 30dB. 

2.4. Các bƣớc tiến hành  

Bƣớc 1. Phân tích ngữ âm tiếng Việt làm cơ sở để phân loại âm sắc các từ 

đơn tiết. Bƣớc này đƣợc thực hiện với sự hƣớng dẫn của chuyên gia nghiên 

cứu ngữ âm học tiếng Việt. 

Bƣớc 2: Phân tích các đặc điểm ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp tiếng Việt về 

phƣơng diện đo sức nghe để đƣa ra nguyên tắc xây dựng BCTTLL tiếng Việt. 

Bƣớc 3. Thu thập bảng từ dùng làm chất liệu để xây dựng BCTTLL 

tiếng Việt. Tiêu chí lựa chọn bảng từ này gồm: từ đơn tiết, phổ thông, 

thông dụng. 

Bƣớc 4. Phân chia các từ đƣợc lựa chọn theo âm sắc cao, trung, thấp.  

Bƣớc 5. Xây dựng bảng câu và phân các nhóm theo nguyên tắc đã định. 

Bƣớc 6. Thực hiện ghi âm BCTTLL trên đĩa CD tại Đài phát thanh tiếng 

nói Việt Nam (VOV), do phát thanh viên chuyên nghiệp đọc, phƣơng ngữ 

Bắc Bộ có chất giọng chuẩn, cƣờng độ và tốc độ đọc trung bình.  

Bƣớc 7. Kiểm định các thông số âm học của BCTTLL.  

Bƣớc 8. Kiểm định sự cân bằng về tỷ lệ % nghe nhận lời giữa các nhóm 

câu. Việc kiểm định đƣợc tiến hành ở 2 khâu:  

1- Đánh giá sơ bộ trên 10 sinh viên tuổi từ 18-25. Các sinh viên đƣợc khám 

TMH bình thƣờng, có sức nghe đơn âm bình thƣờng; đo qua chụp tai đƣờng khí. 

Bắt đầu nghe ở cƣờng độ 0 đến 5 dB, nghe rõ các câu ở mức 10dB và nghe rõ 

hoàn toàn BCTTLL ở mức 15-25dB. Qua đó chúng tôi chọn mức cƣờng độ 10 

dB để thử nghiệm kiểm tra tính cân bằng các nhóm thử trong BCTTLL. 

 2- Lập phiếu hồ sơ theo mẫu 1 và thử nghiệm trên 30 sinh viên.  
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 Bƣớc 9. Lập phiếu hồ sơ theo mẫu 2 và thử nghiệm trên 62 sinh viên, 31 

nam, 31 nữ, tuổi từ 18-25, để xây dựng biểu đồ chuẩn và kiểm định ngƣỡng 

nghe nhận lời, biểu đồ chuẩn của BCTTLL. 

Bƣớc 10. Lập phiếu hồ sơ theo mẫu 3 và đo sức nghe qua BCTTLL trên 

bệnh nhân nghe kém tuổi già. 

2.5. Lập bảng và xử lý số liệu 

2.5.1. Lập bảng 

- Lập bảng tần số formant thứ 2 (F2) của âm tiết âm sắc cao với 6 thanh điệu.  

- Lập bảng tần số formant thứ 2 (F2) của âm tiết âm sắc trung với 6 

thanh điệu. 

- Lập bảng tần số formant thứ 2 (F2) của âm tiết âm sắc thấp với 6 thanh điệu. 

- Lập bảng tần số formant thứ 2 (F2) của vần khép có phụ âm cuối là phụ 

âm tắc vô thanh. 

- Lập bảng tần số formant thứ 2 (F2) của vần nửa khép có phụ âm cuối là 

phụ âm vang. 

- Lập bảng tần số formant thứ 2 (F2) của vần nửa mở có âm cuối là bán 

nguyên âm. 

- Lập bảng tần số formant thứ 2 (F2) của âm tiết có vần trung. 

- Lập bảng tần số formant thứ 2 (F2) của âm tiết có vần cao 

- Lập bảng tần số formant thứ 2 (F2) của âm tiết có vần thấp 

- Lập bảng các thông số âm học (trƣờng độ, cƣờng độ và tần số) của 

BCTTLL sau khi đã đƣợc ghi âm. 

- Lập bảng tính trung bình tỷ lệ % nghe nhận lời của các nhóm trên 

ngƣời bình thƣờng. 

- Lập bảng tính ngƣỡng nghe trung bình (PTA) trên ngƣời bình thƣờng. 



49 

 

- Lập bảng tính ngƣỡng nghe nhận lời (SRT) trên ngƣời bình thƣờng. 

- Đối chiếu PTA và SRT trên ngƣời bình thƣờng. 

- Lập bảng tính PTA trên bệnh nhân nghe kém tuổi già.  

- Lập bảng tính SRT trên bệnh nhân nghe kém tuổi già. 

- Đối chiếu PTA và SRT trên bệnh nhân nghe kém tuổi già. 

2.5.2. Xử lý số liệu 

Bằng phần mềm SPSS 18.0 theo các thuật toán thống kê Y học. 

1. Xác định trung bình và độ lệch chuẩn. 

2. So sánh trung bình. 

3. So sánh tỷ lệ. 

4. Giá trị p đƣợc tính để kiểm định các thông số về âm học và thính học. 

5. Tính hệ số tƣơng quan r 

2.6. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

2.6.1. Địa điểm nghiên cứu 

- Khoa TMH bệnh viện Hữu Nghị  

- Khoa thanh thính học bệnh viện TMH Trung Ƣơng  

2.6.2. Thời gian nghiên cứu: đề tài đƣợc tiến hành từ tháng 1/2012- 8/2016 

2.7. Đạo đức trong nghiên cứu 

- Các sinh viên và bệnh nhân đều đƣợc thông báo và tự nguyện tham gia 

nghiên cứu. 

- Nghiên cứu chỉ nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho bệnh nhân 

không nhằm mục đích nào khác. 
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2.8. Sơ đồ nghiên cứu 

SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU 

 

 

 

 

 

Từ đơn âm tiết, phổ thông, 

thông dụng 

Phân tích ngữ âm, 

từ vựng và ngữ pháp 

BN từ 60 tuổi, nghe kém 

tăng dần 

Phân loại âm 

tiết theo âm 

sắc 

XD câu đơn, 

tƣờng thuật, 5 

từ/câu 

 tththuthuậtthuật 

(5 từ) 

 

XD câu đơn, 

tƣờng thuật, 5 

từ/câu 

 

XD câu đơn, 

tƣờng thuật, 5 

từ/câu 

 

Cao Trung Thấp 

BCTTLL(100 câu) 

(Cao/Trung/Thấp: 3/4/3 

Ghi âm BCTTLL 

Âm học 

trƣ 

Kiểm định 

BCTTLL 
Thính học 

BCTTLL TIẾNG VIỆT 

- Khai thác tiền sử 

- Nội soi TMH 

- Đo TLA 

Chẩn đoán nghe 

kém tuổi già 

 Đối chiếu PTA và SRT 

 Dạng biểu đồ TLL  

Phân từ theo 

âm sắc  

 

 

 

 

 

 

 

Nguyên 

tắc xây 

dựng 

BCTTLL 
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Chƣơng 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
 

3.1. Xây dựng BCTTLL tiếng Việt để sử dụng đo tính thính lực lời 

 Gồm có 3 nội dung sau: 

- Nghiên cứu cơ sở: phân tích ngữ âm, từ vựng và câu TV về phƣơng 

diện đo sức nghe để đƣa ra phân loại âm tiết TV theo âm sắc và nguyên tắc 

xây dựng BCTTLL. 

- Xây dựng BCTTLL tiếng Việt theo nguyên tắc đã định. 

- Kiểm định BCTTLL tiếng Việt về âm học và thính học. 

3.1.1. Phân tích ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp TV  

Phân tích ngữ âm thực nghiệm bằng chƣơng trình SA(Speech Analysis – 

version 2.4). 

Dƣới đây là hình ảnh âm học âm tiết LOAN (gồm âm đầu L, âm đệm O, 

âm chính A và âm cuối N) 

 

 

Hình 3.1. Âm tiết loan /lwan1/ 

Trên Phổ đồ thể hiện các vùng tần số khác nhau được tăng cường, trong đó 

tần số F2 là 1370 Hz, âm tiết Loan thuộc âm sắc trung. 

Ghi chú: Kí hiệu giữa hai vạch nghiêng là kí hiệu phiên âm quốc tế âm tiết LOAN, trong 

đó /l/ - phụ âm đầu, /-w-/- âm đệm,/ -a-/ - âm chính, /-n/ -phụ âm cuối; chữ số 1 chỉ thanh 

điệu 1- thanh ngang. 

1. Dạng sóng âm 

4. Ảnh phổ 

5. Cường độ 

2. F0 (thanh điệu) 

3.Phổ đồ 
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Dƣới đây là hình ảnh âm học âm tiết âm tiết XI  

(âm đầu là X, âm chính là I, thanh ngang, không có âm đệm và âm cuối) 

 

 

Hình 3.2. Âm tiết XI 

Trên Phổ đồ thể hiện các vùng tần số khác nhau được tăng cường, trong đó 

tần số F2 là 2271 - 3641 Hz, âm tiết XI thuộc âm sắc cao. 

Dƣới đây là hình ảnh âm học âm tiết âm tiết MU 

(âm đầu là M, âm chính là U, thanh ngang, không có âm đệm và âm cuối) 

 

 

Hình 3.3. Âm tiết MU 

Trên Phổ đồ thể hiện các vùng tần số khác nhau được tăng cường, trong đó 

tần số F2 là 646 Hz, âm tiết MU thuộc âm sắc thấp. 

1. Dạng sóng âm 

4. Ảnh phổ 

3. Cường độ 

2. F0 (thanh điệu) 

5.Phổ đồ 

1. Dạng sóng âm 

3. Ảnh phổ 

5. Cường độ 

2. F0 (thanh điệu) 

4.Phổ đồ 
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3.1.1.1. Phân tích ngữ âm xác định vai trò của các thành tố tạo âm sắc của 

âm tiết (phƣơng ngữ bắc bộ) 

Ghi âm 4 nghiệm viên gồm: 2 NV nam (NV1 29 tuổi, NV2 68 tuổi), 2 

NV nữ ( NV3 25 tuổi, NV4 60 tuổi). 

 Xác định vai trò thanh điệu  

Dƣới đây là bảng tần số formant thứ 2 (F2) của âm tiết âm sắc cao, âm 

tiết âm sắc trung và âm tiết âm sắc thấp với 6 thanh điệu.  

Bảng 3.1. Âm sắc của âm tiết cao với các thanh điệu 

Nghiệm 

viên (NV) 

Tần số F2 (Hz) của âm tiết 

Xi Xì Xỉ Xĩ Xí Xị 

NV1 2449 2489 2280 2426 2457 2431 

NV2 2397 2428 2499 2384 2437 2283 

NV3 2529 2598 2641 2567 2497 2584 

NV4 2101 2279 2147 2136 2275 2270 

Nhận xét: Có sự khác biệt về tần số F2 giữa các âm tiết với 6 thanh điệu khác 

nhau ở từng nghiệm viên; tuy vậy sự khác biệt này không lớn và không làm 

thay đổi tính chất âm sắc cao của âm tiết XI. 

Bảng 3.2. Âm sắc của âm tiết trung với các thanh điệu 

Nghiệm 

viên (NV) 

Tần số F2 (Hz) của âm tiết 

TA  TÀ  TẢ  TÃ  TÁ  TẠ  

NV1 1610 1587 1695 1696 1535 1718 

NV2 1529 1398 1425 1477 1438 1374 

NV3 1704 1430 1735 1765 1745 1652 

NV4 1570 1454 1419 1562 1398 1471 
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Nhận xét: Có sự khác biệt về tần số F2 giữa các âm tiết với 6 thanh điệu khác 

nhau ở từng nghiệm viên; tuy vậy sự khác biệt này không lớn và không làm 

thay đổi tính chất âm sắc trung bình của âm tiết TA.  

Bảng 3.3. Âm sắc của âm tiết thấp với các thanh điệu 

Nghiệm 

viên (NV) 

Tần số F2 (Hz) của âm tiết 

Mu Mù Mủ Mũ Mú Mụ 

NV1 646 702 648 648 609 634 

NV2 609 666 623 698 712 662 

NV3 824 864 892 752 754 739 

NV4 710 896 832 658 741 702 

 

Nhận xét: Có sự khác biệt về tần số F2 giữa các âm tiết với 6 thanh điệu khác 

nhau ở từng nghiệm viên; tuy vậy sự khác biệt này không lớn và không làm 

thay đổi tính chất âm sắc thấp của âm tiết MU. 

Kết luận: Do bản chất âm học (liên quan đến F0), thanh điệu không làm thay 

đổi thuộc tính âm sắc (cao, trung, thấp) của âm tiết.  

 Xác định vai trò của âm chính (nguyên âm) và âm cuối. 

Mục đích của khảo nghiệm này là xác định vai trò của các loại âm chính 

(nguyên âm) và âm cuối trong việc tạo âm sắc của vần.  

Trong 4 loại vần Tiếng Việt thì vần mở chỉ có nguyên âm, không có âm 

cuối vì vậy âm sắc của vần do nguyên âm quyết định. Nhƣ vậy cần xem xét 3 

loại vần còn lại.  
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Bảng 3.4. Âm sắc của vần khép có âm cuối là phụ âm tắc vô thanh  

 (NV1, NV2 phát âm) 

Vần Nguyên âm Âm cuối 

Vần khép 

F2 (Hz) 

Âm sắc Âm sắc Âm sắc 

NV1  NV2 

Ip 2118 – 2212 Cao Cao 

Cao Ap 1419 – 1526 Trung Trung 

Up 790 – 684 Thấp Thấp 

 

Bảng 3.5. Âm sắc của vần khép có âm cuối là phụ âm tắc vô thanh  

 (NV3, NV4 phát âm) 

Vần Nguyên âm Âm cuối 

Vần khép 

F2 (Hz) 

Âm sắc Âm sắc Âm sắc 

NV3  NV4 

Ip 2400 – 2973 Cao Cao 

Cao Ap 1875 – 1950 Trung Trung 

Up 757 – 842 Thấp Thấp 

 

Nhận xét: Trong vần khép âm sắc của vần phụ thuộc vào âm sắc của nguyên 

âm (âm chính), không phụ thuộc vào âm sắc của âm cuối.  



56 

 

Bảng 3.6. Âm sắc của vần nửa khép có âm cuối là phụ âm vang 

 (NV1, NV2 phát âm) 

Vần Nguyên âm Âm cuối 

Vần nửa khép 

F2 (Hz) 

Âm sắc Âm sắc Âm sắc 

NV1  NV2 

Im 2005 – 2201 Cao Cao 

Thấp Am 1694 – 1449 Trung Trung 

Um 968 – 765 Thấp Thấp 

 

Bảng 3.7. Âm sắc của vần nửa khép có âm cuối là phụ âm vang  

(NV3, NV4 phát âm)  

Vần Nguyên âm Âm cuối 

Vần nửa khép 

F2 (Hz) 

Âm sắc Âm sắc Âm sắc 

NV3  NV4 

Im 2299 – 2001  Cao Cao 

Thấp Am 1981 – 1837  Trung Trung 

Um 815 – 749  Thấp Thấp 

 

Nhận xét: Trong vần nửa khép, âm sắc của vần phụ thuộc vào âm sắc của 

nguyên âm (âm chính), không phụ thuộc vào âm sắc của âm cuối.  
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Bảng 3.8. Âm sắc của vần nửa mở có âm cuối là bán nguyên âm 

 (NV1, NV2 phát âm) 

Vần Nguyên âm Âm cuối 

Vần nửa mở 
F2 (Hz) 

Âm sắc Âm sắc Âm sắc 
NV1  NV2 

Ao 1665 – 1302  

1603 – 1246  

1263 – 1064  

Trung Trung Thấp Au 

Âu 

Ui 763 – 770  Thấp thấp Cao 

Ai 2003 – 2001 

2073 – 2060 

2037 – 2070 

Cao (loại) Trung Cao Ay 

Ây 

Iu 1789 – 1630 Trung (loại) Cao  Thấp 
 

 Bảng 3.9. Âm sắc của vần nửa mở có âm cuối là bán nguyên âm 

   (NV3, NV4 phát âm) 

Vần Nguyên âm Âm cuối 

Vần nửa mở 
F2 (Hz)    

NV3  NV4 Âm sắc Âm sắc Âm sắc 

Ao 1635 - 1521 

1541 - 1026 

1462 – 1143 

Trung Trung Thấp Au 

Âu 

Ui 920 – 580 Thấp Thấp Cao 

Ai 2357 – 2110 

2587 – 2149 

2658 – 2000 

Cao (loại) Trung Cao Ay 

Ây 

Iu 1886 – 1879  Trung (loại) Cao  Thấp 
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Nhận xét: Trong vần nửa khép, bán nguyên âm cuối có ảnh hƣởng đáng 

kể đến âm sắc của vần (nhất là các vần: ai, ay, ây, iu).  

Kết luận: Âm sắc của vần chủ yếu do âm chính (nguyên âm) quyết định. 

Tuy vậy, trong các vần nửa khép, bán nguyên âm cuối có ảnh hƣởng đến âm 

sắc của vần. Do vậy, nên loại trừ các từ đơn có vần ai, ay, ây, iu ra khỏi danh 

sách các từ để xây dựng BCTTLL. 

 Xác định vai trò của vần và âm đầu. 

Mục đích của khảo nghiệm này là xác định vai trò của vần (âm sắc cao, 

trung, thấp) và âm đầu (âm sắc cao, trung, thấp) trong việc tạo âm sắc của 

toàn bộ âm tiết.  

Bảng 3.10. Âm sắc của âm tiết có vần trung  

 (NV1, NV2 phát âm) 
 

Âm tiết Vần Âm đầu 

Âm tiết 

vần trung 

F2 (Hz) 

Âm sắc 

F2 (Hz) 

Âm sắc Âm sắc 

NV1  NV2 NV1   NV2 

Xa 1818 – 1816 

Trung 

1580 - 1562 

Trung 

Cao 

Ta 1622 – 1523 1780 - 1526 Trung 

Ma 1780 – 1588 1545 - 1499 Thấp 

Xát 1814 – 1800 1845 - 1502 Cao 

Tát 1492 – 1496 1582 - 1482 Trung  

Mát 1693 – 1610 1570 - 1567 Thấp 

 



59 

 

Bảng 3.11. Âm sắc của âm tiết có vần trung  

 (NV3, NV4 phát âm) 

Âm tiết Vần Âm đầu 

Âm tiết 

vần trung 

F2 (Hz) 
Âm sắc 

F2 (Hz) 
Âm sắc Âm sắc 

NV3  NV4 NV3   NV4 

Xa 1950 – 1900 

Trung 

1921 - 1900 

Trung 

Cao 

Ta 1833 – 1763 1820 - 1738 Trung 

Ma 1834 – 1786 1900 - 1750 Thấp 

Xát 1955 – 1963 1871 - 1896 Cao 

Tát 1782 – 1788 1760 - 1797 Trung 

Mát 1905 – 1681 1900 - 1750 Thấp 
 

Nhận xét: Âm sắc của âm tiết do âm sắc của vần quyết định. 

 

Bảng 3.12. Âm sắc của âm tiết có vần cao  

 (NV1, NV2 phát âm) 

Âm tiết Vần Âm đầu 

Âm tiết 

vần cao 

F2 (Hz) 
Âm sắc 

F2 (Hz) 
Âm sắc Âm sắc 

NV1  NV2 NV1   NV2 

Xi 2587 – 2397 

Cao 

2499 - 2331 

Cao 

Cao 

Ti 2418 – 2321  2444 - 2318 Trung 

Mi 2326 – 2086 2504 - 2429 Thấp 

Xít 2247 – 2237 2126 - 2115 Cao 

Tít 2141 – 2266 2119 - 2297 Trung  

Mít 2106 – 2007 2347 - 2434 Thấp 
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Bảng 3.13. Âm sắc của âm tiết có vần cao 

  (NV3, NV4 phát âm) 

Âm tiết Vần Âm đầu 

Âm tiết 

vần cao 

F2 (Hz) 
Âm sắc 

F2 (Hz) 
Âm sắc Âm sắc 

NV3  NV4 NV3   NV4 

Xi 2529 – 2190 

Cao 

2325 - 2090 

Cao 

Cao 

Ti 2287 – 2201 2280 - 2170 Trung 

Mi 2070 – 2037 2231 - 2182 Thấp 

Xít 2630 – 2450 2786 - 2489 Cao 

Tít 2715 – 2476 2737 - 2631 Trung 

Mít 2253 – 2155 2793 - 2447 Thấp 

 

Nhận xét: Âm sắc của âm tiết do âm sắc của vần quyết định. 

Bảng 3.14. Âm sắc của âm tiết có vần thấp  

 (NV1, NV2 phát âm) 

Âm tiết Vần Âm đầu 

Âm tiết 

vần thấp 

F2 (Hz) 
Âm sắc 

F2 (Hz) 
Âm sắc Âm sắc 

NV1  NV2 NV1   NV2 

Xu 897 – 804 

Thấp 

646 - 635 

Thấp 

Cao 

Tu 663 – 649 645 - 628 Trung 

Mu 679 – 609 560 - 539 Thấp 

Xút 992 – 880 857 - 698 Cao 

Tút 780 – 755 774 - 770 Trung  

Mút 775 – 694 757 - 708 Thấp 
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Bảng 3.15. Âm sắc của âm tiết có vần thấp 

 (NV3, NV4 phát âm) 

Âm tiết Vần Âm đầu 

Âm tiết 

vần thấp 

F2 (Hz) 

Âm sắc 
F2 (Hz) 

Âm sắc Âm sắc 

NV3  NV4 NV3   NV4 

Xu 931 – 841 

Thấp 

830 - 796 

Thấp 

Cao 

Tu 986 – 796 758 - 739 Trung 

Mu 875 – 710 718 - 696 Thấp 

Xút 975 – 851 860 - 810 Cao 

Tút 816 – 865 789- 810 Trung 

Mút 779 – 811 752 - 794 Thấp 

Nhận xét:  

- Âm sắc của âm tiết phụ thuộc chủ yếu vào âm sắc của vần. Về cơ bản, 

âm sắc của âm tiết cùng loại với âm sắc của vần, không phụ thuộc vào âm sắc 

của phụ âm đầu.  

- Khác với phụ âm cuối, phụ âm đầu kết hợp với vần khá lỏng lẻo. Do 

vậy, để tạo sự chặt chẽ trong việc tạo sự cân bằng ngữ âm (từ đơn tiết, câu, 

nhóm câu trong bảng câu), nên loại các từ đơn tiết có âm sắc vần và phụ âm 

đầu đối nghịch (vần âm sắc cao, phụ âm đầu âm sắc thấp; vần âm sắc thấp, 

phụ âm đầu âm sắc cao).  

Qua thực nghiệm rút ra kết luận: 

Phân loại âm tiết tiếng Việt theo âm sắc qua 2 bƣớc nhƣ sau: 

 Bƣớc 1: Phân loại theo vần: dựa vào nguyên âm, loại một số trƣờng hợp 

ngoại lệ khi âm cuối là bán nguyên âm ai, ay, ây, iu. 

 Bƣớc 2: Phân loại theo vần và âm đầu, loại các trƣờng hợp âm đầu và 

vần đối nghịch (vần cao - âm đầu thấp; vần thấp - âm đầu cao). 
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3.1.1.2. Phân tích đặc điểm ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp đưa ra nguyên tắc 

xây dựng BCTTLL 

Tiếng việt chủ yếu là từ đơn tiết vì vậy chọn từ đơn tiết. Đảm bảo đo tính 

thống nhất và dễ nhận biết và tránh hiểu lầm trong đo tính nên dùng từ phổ 

thông, thông dụng và câu đơn dạng tƣờng thuật. Do những đặc điểm riêng về 

chức năng (sự trùng hợp âm tiết, hình vị, từ) và cấu trúc (âm tiết đƣợc cấu 

tạo theo quy tắc chặt chẽ), chúng ta có thể phân loại các âm tiết (tiếng, từ), 

câu theo các nhóm âm sắc cao, trung và thấp. Đây là một ƣu thế riêng của 

tiếng Việt trong TLL.  

Sự phân loại này cần thiết trong việc tạo lập sự cân bằng ngữ âm giữa 

các từ (đơn tiết) trong một câu, giữa các câu trong một nhóm câu, giữa các 

nhóm câu trong BCTTLL. Việc chia theo 3 giải tần số là phù hợp với đặc 

điểm sinh lý của thính giác. Đây là nguyên tắc âm học quan trọng, đảm bảo 

một cách khách quan kết quả của quá trình đo tính thính lực lời.  

Nguyên tắc xây dựng BCTTLL:  

 Từ vựng: Từ đơn (một âm tiết), thông dụng, phổ thông 

 Ngữ pháp: 

- Câu đơn, tƣờng thuật, đầy đủ thành phần: chủ ngữ, vị ngữ. 

- Mỗi câu gồm 5 từ đơn âm tiết khác nhau. 

- Ngữ nghĩa: đúng, dễ hiểu.  

- Không dùng các câu ca dao, tục ngữ. 

  Ngữ âm và thính học:  

-  5 từ trong câu có cùng giải tần. 

- Phổ âm của bảng câu thử phải thể hiện đƣợc toàn bộ khu vực tần số hội thoại 

chủ yếu.  

- Để đảm bảo mức độ rõ nghĩa, dễ hiểu, tự nhiên, các câu đã xây dựng đƣợc 

2 chuyên gia nghiên cứu tiếng Việt đánh giá và loại trừ các câu không đạt.   



63 

 

- Bảng câu thử gồm 100 câu chia ra 10 nhóm cân bằng về ngữ âm và 

thính học: cân bằng ngữ âm - âm học, cân bằng về số lƣợng câu trong từng 

nhóm, trong mỗi nhóm không có lặp từ. Nhƣ vậy để đảm bảo sự cân bằng 

trong đo tính. 

3.1.2. Xây dựng BCTTLL 

3.1.2.1. Xác định danh sách từ để xây dựng BCTTLL 

Chọn đƣợc1131 từ đơn âm tiết (xem ở phụ lục 1) là tổng tập hợp từ các 

bảng từ sau: 

- Bảng 320 từ tần số xuất hiện cao của Đặng Thái Minh và Nguyễn Vân Phổ. 

- Danh sách 700 từ tần số cao của Nguyễn Đức Dân. 

- Bảng từ TLL của Ngô Ngọc Liễn.  

- Bảng từ TLL của Nguyễn Hữu Khôi. 

- Bảng từ thông dụng trong giáo trình tiếng Việt cho ngƣời nƣớc ngoài 

của Nguyễn Văn Huệ.  

3.1.2.2. Phân loại từ theo âm sắc  

Trong số 1131 từ thu thập đƣợc phân ra 3 vùng tần số: trung, cao và thấp. 

Phân theo 2 bƣớc:  

Bƣớc 1: Phân loại theo vần: dựa chủ yếu là nguyên âm và loại ra các từ 

ngoại lệ có âm cuối là bán nguyên âm ai, ay, ây, iu  

 Còn lại 1100 từ trong đó: trung 464 (44,57%); cao: 301 (27,36%); thấp: 

335 (30,45%). 

Bƣớc 2: Phân loại theo vần và âm đầu: sau khi loại các từ mà sự kết hợp của 

vần với âm đầu đối nghịch (vần cao - âm đầu thấp, vần thấp - âm đầu cao), còn lại 

840 từ trong đó: 

Âm sắc trung:  464 (55,24%). 

Âm sắc cao:  169 (20,12%). 

Âm sắc thấp:  207 (24,64%). 
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 Danh sách và phân nhóm theo âm sắc các từ để xây dựng BCTTLL 

Bảng 3.16. Các từ có âm sắc trung 

1  Ác 

2  Ấm 

3  Ẩm 

4  Ăn 

5  Ao 

6  Áo 

7  Ẩu 

8  Ba 

9  Bà 

10  Bác 

11  Bấc 

12  Bắc 

13  Bạc 

14  Bậc 

15  Ban 

16  Bán 

17  Bàn 

18  Bắn 

19  Bản 

20  Bẩn 

21  Bạn 

22  Bận 

23  Băng 

24  Bằng 

25  Bảng 

26  Bánh 

27  Bao 

28  Báo 

29  Bào 

30  Bảo 

31  Bắp 

32  Bát 

33  Bắt 

34  Bờ 

35  Bơi 

36  Bởi 

37  Bơm 

38  Bừa 

39  Bức 

40  Bƣớc 

41  Bƣởi 

42  Bƣớm 

43  Ca 

44  Cá 

45  Cà 

46  Cả 

47  Các 

48  Cam 

49  Cám 

50  Câm 

51  Cầm 

52  Cảm 

53  Cán 

54  Cân 

55  Cần 

56  Cạn 

57  Càng 

58  Cảng 

59  Cao 

60  Cấp 

61  Cặp 

62  Cát 

63  Cắt 

64  Câu 

65  Cầu 

66  Cậu 

67  Cha 

68  Chăm 

69  Chậm 

70  Chân 

71  Chăn 

72  Chẳng 

73  Cháo 

74  Chảo 

75  Chát 

76  Chất 

77  Chật 

78  Chặt 

79  Cháu 

80  Chậu 

81  Chờ 

82  Chở 

83  Chợ 

84  Chơi 

85  Chớp 

86  Chữ 

87  Chƣa 

88  Chứa 

89  Chữa 

90  Cờ 

91  Cơm 

92  Cứ 

93  Cƣa 

94  Cửa 

95  Cứng 

96  Cƣời 

97  Cƣớp 

98  Cứu 

99  Da 

100  Dạ 

101  Đá 

102  Đà 

103  Đã 

104  Đám 

105  Dán 

106  Dân 

107  Đàn 

108  Đạn 

109  Dáng 

110  Đang 

111  Đáng 

112  Đắng 

113  Đẳng 

114  Dao 

115  Đào 

116  Đạo 

117  Đắp 

118  Đạp 

119  Đập 

120  Đất 

121  Đắt 

122  Đặt 

123  Đau 

124  Đâu 

125  Đấu 

126  Đầu 

127  Đậu 

128  Đoàn 

129  Đợi 

130  Dứa 

131  Dừa 

132  Đũa 

133  Đƣa 

134  Đứa 

135  Đức 

136  Dừng 

137  Đứng 

138  Đƣợc 

139  Dƣới 

140  Đƣờng 

141  Ga 

142  Gà 

143  Gác 

144  Gan 

145  Gần 

146  Gạo 

147  Gấp 

148  Gặp 

149  Gạt 

150  Gia 
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151  Giá 

152  Già 

153  Giặc 

154  Gian 

155  Giảng 

156  Giật 

157  Giặt 

158  Giờ 

159  Giữ 

160  Giữa 

161  Giƣờng 

162  Gửi 

163  Gừng 

164  Gƣơng 

165  Hạc 

166  Hầm 

167  Hạn 

168  Hàng 

169  Hao 

170  Hào 

171  Hát 

172  Hoa 

173  Hơi 

174  Hơn 

175  Hổng 

176  Hợp 

177  Hƣ 

178  Hƣớng 

179  Khá 

180  Khả 

181  Khác 

182  Khách 

183  Khám 

184  Khăn 

185  Khát 

186  Khoa 

187  Khoảng 

188  Khớp 

189  Lá 

190  Là 

191  Lạ 

192  Lắc 

193  Lạc 

194  Làm 

195  Lắm 

196  Lăn 

197  Lấn 

198  Lần 

199  Làng 

200  Lạnh 

201  Lao 

202  Lão 

203  Lau 

204  Lâu 

205  Loạn 

206  Lời 

207  Lợi 

208  Lớn 

209  Lợn 

210  Lớp 

211  Lửa 

212  Luận 

213  Luật 

214  Lƣng 

215  Lƣợc 

216  Lƣỡi 

217  Lƣơng 

218  Lƣợng 

219  Má 

220  Mà 

221  Mạ 

222  Mặc 

223  Mắm 

224  Mặn 

225  Mang 

226  Mắng 

227  Mập 

228  Mát 

229  Mất 

230  Mắt 

231  Mật 

232  Mặt 

233  Mau 

234  Máu 

235  Màu 

236  Mỡ 

237  Mở 

238  Mới 

239  Mời 

240  Mƣa 

241  Mực 

242  Nam 

243  Năm 

244  Nấm 

245  Nắm 

246  Nằm 

247  Nâng 

248  Năng 

249  Nắng 

250  Nặng 

251  Nào 

252  Não 

253  Nát 

254  Nâu 

255  Nấu 

256  Ngắn 

257  Ngang 

258  Ngoa 

259  Ngoan 

260  Ngứa 

261  Ngừa 

262  Ngựa 

263  Ngực 

264  Ngừng 

265  Ngƣời 

266  Nhà 

267  Nhạc 

268  Nhàn 

269  Nhân 

270  Nhãn 

271  Nhận 

272  Nhát 

273  Nhất 

274  Nhạt 

275  Nhật 

276  Nhặt 

277  Nhau 

278  Nhớ 

279  Nhờ 

280  Nhƣ 

281  Nhựa 

282  Nhƣng 

283  Những 

284  Nợ 

285  Nơi 

286  Nữ 

287  Nữa 

288  Nửa 

289  Nƣớc 

290  Nƣớng 

291  Nứt 

292  Ở 

293  Oan 

294  Ớt 

295  Phá 

296  Phẩm 

297  Phần 

298  Pháo 

299  Pháp 

300  Phát 

301  Phạt 

302  Phở 

303  Phơi 

304  Phƣơng 

305  Phƣờng 

306  Qua 

307  Quá 

308  Quà 

309  Quả 

310  Quan 
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311  Quán 

312  Quân 

313  Quần 

314  Quạt 

315  Ra 

316  Rác 

317  Rán 

318  Răng 

319  Rằng 

320  Ráo 

321  Rạp 

322  Rất 

323  Rau 

324  Rơi 

325  Rời 

326  Rơm 

327  Rừng 

328  Rƣớc 

329  Rƣợu 

330  Sắc 

331  Sâm 

332  Sấm 

333  Sàn 

334  Sân 

335  Sang 

336  Sáng 

337  Sao 

338  Sáo 

339  Sấp 

340  Sắp 

341  Sát 

342  Sắt 

343  Sau 

344  Sâu 

345  Sờ 

346  Sợ 

347  Sởi 

348  Sợi 

349  Sớm 

350  Sơn 

351  Sƣ 

352  Sử 

353  Sự 

354  Sữa 

355  Sửa 

356  Suất 

357  Sức 

358  Sƣơng 

359  Sƣớng 

360  Ta 

361  Tấc 

362  Tắc 

363  Tâm 

364  Tấm 

365  Tắm 

366  Tận 

367  Tang 

368  Tăng 

369  Tặng 

370  Tao 

371  Tạo 

372  Tập 

373  Tát 

374  Tàu 

375  Tham 

376  Thâm 

377  Thăm 

378  Thẫm 

379  Thân 

380  Thần 

381  Thận 

382  Tháng 

383  Thăng 

384  Thẳng 

385  Thành 

386  Tháp 

387  Thấp 

388  Thật 

389  Thơ 

390  Thờ 

391  Thở 

392  Thợ 

393  Thoáng 

394  Thời 

395  Thơm 

396  Thớt 

397  Thƣ 

398  Thứ 

399  Thử 

400  Thừa 

401  Thuật 

402  Thức 

403  Thực 

404  Thƣớc 

405  Thƣơng 

406  Thƣờng 

407  Thƣởng 

408  Tơ 

409  Toán 

410  Toàn 

411  Tới 

412  Trà 

413  Trả 

414  Trận 

415  Trang 

416  Trăng 

417  Trắng 

418  Trào 

419  Trâu 

420  Trầu 

421  Trở 

422  Trời 

423  Trơn 

424  Trƣa 

425  Trứng 

426  Trƣớc 

427  Trƣờng 

428  Trƣởng 

429  Trƣợt 

430  Từ 

431  Tƣờng 

432  Tƣởng 

433  Ƣa 

434  Ƣớp 

435  Ƣớt 

436  Và 

437  Vác 

438  Văn 

439  Vấn 

440  Vẫn 

441  Vang 

442  Vàng 

443  Vâng 

444  Vào 

445  Vắt 

446  Vỡ 

447  Vở 

448  Vợ 

449  Với 

450  Vừa 

451  Vƣờn 

452  Vƣợt 

453  Xa 

454  Xã 

455  Xác 

456  Xám 

457  Xăng 

458  Xấu 

459  Xơ 

460  Xƣa 

461  Xuân 

462  Xuất 

463  Xƣơng 

464  Xƣởng 
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Bảng 3.17. Các từ có âm sắc cao 
 

1  Ách 

2  Anh 

3  Ánh 

4  Cách 

5  Canh 

6  Cánh 

7  Cành 

8  Cảnh 

9  Chanh 

10  Chè 

11  Chê 

12  Chém 

13  Chén 

14  Chết 

15  Chỉ 

16  Chị 

17  Chia 

18  Chiếc 

19  Chim 

20  Chín 

21  Chính 

22  Chịu 

23  Chuyện 

24  Dê 

25  Dế 

26  Dễ 

27  Để 

28  Dì 

29  Đi 

30  Diêm 

31  Dịp 

32  Ế 

33  Ếch 

34  Em 

35  Gạch 

36  Gánh 

37  Ghế 

38  Ghẻ 

39  Ghen 

40  Ghét 

41  Gì 

42  Giết 

43  Hành 

44  Hạnh 

45  Hè 

46  Hẻm 

47  Hết 

48  Hiện 

49  Hình 

50  Huyện 

51  Im 

52  In 

53  Ít 

54  Kê 

55  Kế 

56  Kẻ 

57  Kể 

58  Kem 

59  Kém 

60  Kèn 

61  Kênh 

62  Kết 

63  Khe 

64  Khẽ 

65  Khế 

66  Khen 

67  Khét 

68  Khi 

69  Khí 

70  Khuya 

71  Khuyên 

72  Kia 

73  Kịch 

74  Kiện 

75  Kim 

76  Kìm 

77  Kinh 

78  Kính 

79  Kịp 

80  Kỹ 

81  Phe 

82  Phép 

83  Phía 

84  Phích 

85  Phim 

86  Quanh 

87  Quyền 

88  Quyết 

89  Sách 

90  Sạch 

91  Sành 

92  Sẽ 

93  Sẻ 

94  Sẹo 

95  Sét 

96  Sinh 

97  Suyễn 

98  Tách 

99  Tế 

100  Tên 

101  Tép 

102  Tết 

103  Thánh 

104  Thế 

105  Thể 

106  Thèm 

107  Thêm 

108  Thẹn 

109  Thép 

110  Thì 

111  Thi 

112  Thìa 

113  Thích 

114  Thiếc 

115  Thịt 

116  Thiu 

117  Thuyền 

118  Tiếc 

119  Tiệc 

120  Tiêm 

121  Tiên 

122  Tiền 

123  Tiếng 

124  Tim 

125  Tím 

126  Tìm 

127  Tin 

128  Tinh 

129  Tính 

130  Tình 

131  Trách 

132  Tranh 

133  Tránh 

134  Tre 

135  Trễ 

136  Trẻ 

137  Trên 

138  Trệt 

139  Trình 

140  Truyện 

141  Vành 

142  Ve 

143  Vé 

144  Vẽ 

145  Về 

146  Vẻ 

147  Ví 

148  Vì 

149  Vị 

150  Việc 

151  Viên 

152  Viếng 

153  Viết 

154  Việt 

155  Vịnh 

156  Vịt 

157  Xách 

158  Xanh 

159  Xe 

160  Xé 

161  Xê 

162  Xem 

163  Xén 

164  Xếp 

165  Xích 

166  Xiếc 

167  Xin 

168  Xinh 

169  Ý 
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Bảng 3.18. Các từ có âm sắc thấp 

1  Bó 

2  Bò 

3  Bố 

4  Bồ 

5  Bỏ 

6  Bộ 

7  Bóc 

8  Bốc 

9  Bói 

10  Bôi 

11  Bom 

12  Bọn 

13  Bóng 

14  Bông 

15  Bỗng 

16  Bỏng 

17  Bọt 

18  Bột 

19  Bú 

20  Búa 

21  Bún 

22  Bùn 

23  Bụng 

24  Buổi 

25  Buồm 

26  Buôn 

27  Buồn 

28  Buồng 

29  Bút 

30  Có 

31  Cô 

32  Cố 

33  Cổ 

34  Cổ 

35  Cọ 

36  Coi 

37  Cốm 

38  Con 

39  Còn 

40  Cong 

41  Công 

42  Cổng 

43  Cộng 

44  Cột 

45  Cù 

46  Củ 

47  Cụ 

48  Của 

49  Củi 

50  Cúng 

51  Cùng 

52  Cũng 

53  Cuộc 

54  Cuối 

55  Do 

56  Đo 

57  Đó 

58  Đồ 

59  Đồ 

60  Đỏ 

61  Đổ 

62  Dọc 

63  Đôi 

64  Đối 

65  Đổi 

66  Đời 

67  Dọn 

68  Đón 

69  Dòng 

70  Đóng 

71  Đông 

72  Đồng 

73  Dốt 

74  Đốt 

75  Dù 

76  Đủ 

77  Đùa 

78  Đun 

79  Dùng 

80  Dụng 

81  Đúng 

82  Đuôi 

83  Gió 

84  Giỏi 

85  Giống 

86  Giúp 

87  Gỗ 

88  Góc 

89  Gốc 

90  Gói 

91  Gối 

92  Gọi 

93  Góp 

94  Lo 

95  Lọ 

96  Lọc 

97  Lối 

98  Lỗi 

99  Lòng 

100  Lông 

101  Lồng 

102  Lọt 

103  Lũ 

104  Lúa 

105  Lúc 

106  Lùn 

107  Luộc 

108  Luôn 

109  Lụt 

110  Mổ 

111  Môi 

112  Mồi 

113  Mỗi 

114  Mỏi 

115  Mọi 

116  Mong 

117  Móng 

118  Mồng 

119  Một 

120  Mù 

121  Mua 

122  Múa 

123  Mùa 

124  Mũi 

125  Muối 

126  Muốn 

127  Muộn 

128  Ngọc 

129  Ngồi 

130  Ngon 
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131  Ngọn 

132  Ngỗng 

133  Ngọt 

134  Ngu 

135  Ngủ 

136  Nhỏ 

137  Nhổ 

138  Nhọc 

139  Nhóm 

140  Nhọt 

141  No 

142  Nó 

143  Nổ 

144  Nói 

145  Nồi 

146  Nổi 

147  Nội 

148  Non 

149  Nón 

150  Nóng 

151  Núi 

152  Nuôi 

153  Nuốt 

154  Nút 

155  Óc 

156  Ốc 

157  Ổi 

158  Ôm 

159  Ốm 

160  Ồn 

161  Ong 

162  Ông 

163  Ống 

164  Quốc 

165  Rò 

166  Rổ 

167  Rồi 

168  Rồng 

169  Rộng 

170  Ru 

171  Rủ 

172  Rùa 

173  Run 

174  Rung 

175  Rụng 

176  Ruồi 

177  Ruộng 

178  Ruột 

179  Rút 

180  To 

181  Tô 

182  Tổ 

183  Tóc 

184  Tôi 

185  Tối 

186  Tỏi 

187  Tội 

188  Tôm 

189  Tốt 

190  Tù 

191  Tủ 

192  Tuổi 

193  Tuồng 

194  Úng 

195  Ủng 

196  Uốn 

197  Uống 

198  Vô 

199  Vỏ 

200  Vôi 

201  Vòng 

202  Võng 

203  Vũ 

204  Vụ 

205  Vua 

206  Vui 

207  Vùng 
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3.1.2.3. Xây dựng BCTTLL gồm 10 nhóm cân bằng về âm sắc 

Dùng 840 từ thu đƣợc xây dựng thành 100 gồm 40 câu âm sắc trung 

bình, 30 câu âm sắc cao, 30 câu âm sắc thấp. Các câu đƣợc xây dựng theo 

nguyên tắc đã định. 

Thực hiện chia ra thành 10 nhóm, mỗi nhóm gồm 4 câu trung, 3 câu cao 

và 3 câu thấp.Trong mỗi nhóm không có từ lặp. 

Dƣới đây là danh sách 100 câu và sự phân nhóm theo âm sắc. 

Bảng 3.19. Toàn bộ bảng câu và chia nhóm 

Nhóm  Âm sắc trung bình  Âm sắc cao  Âm sắc thấp 

I 

Bác đã làm nhà mới. Dì ít khi xem phim. Con của nó còn nhỏ. 

Bà ta vừa nấu nƣớc. Trẻ thích đi thi vẽ Bố tôi có tổ ong. 

Cậu mặc áo màu vàng. Chị kể chuyện về tết Ông nội muốn giúp cô. 

Trƣờng cháu ở gần làng.   

II 

Cha đang chăm vƣờn rau. Dì chỉ thích thịt ếch Con tôi buồn ngủ rồi. 

Cháu mời bác ăn cơm. Chiếc ghế xếp trên xe Nó còn giúp ông nội. 

Bà ta đã nấu cháo. Chị kể chuyện xem xiếc Bố mua một đôi rùa. 

Giữa trƣa trời nắng ráo.   

III 

Bạn cháu đang làm thơ. Trẻ chỉ thích xem xiếc. Tôi còn muốn mua bún. 

Cha mời cậu ăn sáng. Chị ít khi đi thuyền Ông giúp nó nuôi bò. 

Bà ta đã nhặt rau. Dì để kính trên xe.  Bố ru con ngủ rồi.  

Nhà bác ở hƣớng nam.   

IV 

Bác đang giặt quần áo. Chị xê dịch chiếc ghế. Nó rủ tôi nuôi bò. 

Bà ta vừa ăn trƣa. Dì thích đi xem kịch Bố mua một đôi công. 

Nhà cậu làm từ lâu. Trẻ kể chuyện thi vẽ. Con nhỏ buồn ngủ rồi. 

Bạn cháu ở gần trƣờng.   
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V 

Bức tƣờng đắp bằng đất Dì chỉ thích viết truyện. Bố tôi đốt tổ ong. 

Bà ta rất chăm làm. Chị chia tiền về tết. Ông mua một đôi bò. 

Cháu mặc áo màu vàng. Chiếc ghế xếp trên kia. Cô có con còn nhỏ 

Nhà cậu ở hƣớng bắc.   

VI 

Cậu ta vâng lời cha Trẻ chỉ thích xếp hình Tôi muốn mua đôi công. 

Bà mặc áo màu nâu. Chị kể chuyện xem phim. Nó đùa cùng bọn nhỏ. 

Bác là ngƣời chăm làm. Dì ít khi về tết. Cô còn nuôi ông nội. 

Nhà cháu ở gần trƣờng.   

VII 

Cậu ta làm bạn cƣời. Chiếc phích để trên ghế. Bố nó giống ông nội. 

Quả cam đặt ở bàn. Dì kể chuyện về tết. Cô muốn mua bún nóng. 

Cháu mời bà ăn cơm. Chị ít khi xem xiếc. Tôi còn ngủ cùng con. 

Nhà bác gần quán phở.   

VIII 

Cậu mặc áo vàng thẫm Trẻ chỉ thích xem phim. Ông tôi nuôi bò giỏi. 

Bà ta đã nấu cơm. Dì xê dịch chiếc xe. Cô còn muốn mua tôm. 

Cháu đang chăm vƣờn rau. Chị đi thuyền trên vịnh. Con nó ngủ cùng bố. 

Nhà bác ở đầu làng.   

IX 

Sáng sớm mƣa rất lớn. Chị để vé trên xe. Bố mua bò của nó. 

Nhà cháu ở hƣớng nam. Dì thích chiếc thuyền kia. Tôi có một đôi công. 

Bà ta vừa gấp chăn. Hè về, trẻ thi vẽ. Con rùa nuốt mồi rồi. 

Cậu đang giặt áo mới.   

X 

Cha là ngƣời chăm làm. Dì chỉ thích đi thuyền Cô cùng tôi giúp nó. 

Bà ta đang ăn sáng. Chị để ví trên ghế. Ông muốn nuôi con bò. 

Cháu vừa giặt quần áo. Trẻ xếp hình chiếc xe. Bố mua một đôi ngỗng. 

 Bác đã lau nhà mới.  
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3.1.3. Ghi âm BCTTLL 

Bảng câu để đo TLL đƣợc 01 nghiệm viên nam (phát thanh viên đài 

VOV, giọng Hà Nội, không có bệnh lý thanh quản) phát âm và ghi vào đĩa 

CD Rom. Tại đài phát thanh quốc gia.  

3.1.4. Kiểm định BCTTLL về âm học 

 

Hình 3.4. Các đặc trƣng âm học của một câu trong BCTTLL 

(Bác đã làm nhà mới) 

Trƣờng độ mỗi câu 2,3-2,6 giây, vì vậy đặt khoảng nghỉ giữa các câu là 

8 giây. 
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Hình 3.5. Các đặc trƣng âm học của một nhóm trong BCTTLL 

(Nhóm 1) 

Sau đây là kết quả kiểm định các thông số âm học của BCTTLL. 

Bảng 3.20. Trường độ trung bình mỗi câu ở từng nhóm 

Nhóm Trƣờng độ (ms) ( X  ± SD) p 

1 2383,2 ± 95,1  

 

 

 

> 0,05 

2 2425,2 ± 153,5 

3 2434,6 ± 120,6 

4 2438,0 ± 106,3 

5 2362,2 ± 153,5 

6 2441,2 ± 53,6 

7 2378,5 ± 58,5 

8 2452,7 ± 42,3 

9 2418,4 ± 64,8 

10 2400,1 ± 19,3 
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Biểu đồ 3.1. Trường độ trung bình mỗi câu ở từng nhóm 

Nhận xét: Trƣờng độ trung bình các câu giữa các nhóm không có sự 

khác biệt đáng kể (P > 0, 05). 

Bảng 3.21. Trường độ trung bình mỗi câu trong bảng câu 

Câu  Trung bình ( X ) Độ lệch (SD) 

Trƣờng độ (ms) 2413,40 30,70 

Nhận xét:Trƣờng độ trung bình mỗi câu trong bảng câu chênh lệch 

rất thấp. 
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Bảng 3.22. Cường độ trung bình mỗi câu ở từng nhóm 

Nhóm Cƣờng độ (dB) ( X  ± SD) p 

1 72,80  ± 0,83  

 

 

 

> 0,05 

2 72,90  ±  0,85 

3 72,56  ±  1,00 

4 71,80  ±  1,15 

5 71,65  ±  0,74 

6 71,51  ±  0,64 

7 70,71  ±  0,84 

8 70,43  ±  0,66 

9 70,97  ±  1,39 

10 71,45  ±  0,85 

 
 

Biểu đồ 3.2. Cường độ trung bình mỗi câu ở từng nhóm 
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Nhận xét: Cƣờng độ trung bình các câu giữa các nhóm không có sự 

khác biệt đáng kể (P > 0,05).  

Bảng 3.23. Cường độ trung bình mỗi câu trong bảng câu 

Câu  Trung bình ( X ) Độ lệch (SD) 

Cƣờng độ (dB) 71,67 0,85 

 

 Nhận xét: Cƣờng độ trung bình mỗi câu trong bảng câu chênh lệch 

rất thấp.  

Bảng 3.24. Tần số F2 từng nhóm 

Nhóm 

Tần số F2 các câu 

âm sắc thấp (Hz) 

( X  ± SD) 

Tần số F2 các câu 

âm sắc trung (Hz)  

( X  ± SD) 

Tần số F2 các 

câu âm sắc cao 

(Hz) 

( X  ± SD) 

1 887,3±29,9 1791,7±103,2 2246,0±58,9 

2 919,6±31,2 1572,7±112,5 2174,0±72,0 

3 919,6±31,2 1684,0±91,9 2174,0±72,0 

4 883,0±28,3 1695,2±88,0 2100,0±23,0 

5 948,0±51,6 1733,2±80,7 2200,0±79,3 

6 947,3±37,2 1732,5±125,8 2184,6±74,0 

7 853,0±86,3 1713,2±19,0 2171,0±72,9 

8 874,7±93,5 1793,7±44,9 2233,6±31,4 

9 904,3±55,4 1822,3±86,4 2155,3±20,0 

10 871,3±18,7 1807,3±60,5 2223,3±11,5 

P > 0,05 > 0,05 > 0,05 
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Nhận xét: BCTTLL gồm 10 nhóm câu, mỗi nhóm gồm các câu thuộc 3 

loại âm sắc (thấp, trung, cao) của TLL.  

Tần số F2 trung bình từng loại âm sắc giữa các nhóm không có sự khác 

biệt đáng kể (p >0,05). 

Bảng 3.25. Tần số F2 từng loại câu trong bảng câu 

Tần số F2 (Hz) Câu âm sắc 

thấp 

Câu âm sắc 

trung 
Câu âm sắc cao 

X  ± SD 898,4±53,5 1752,6±89,4 2201,6±55,6 

 
 

Biểu đồ 3.3. Các vùng âm sắc của bảng câu thử thính lực lời 

3.1.5. Kiểm định về mặt thính học 

3.1.5.1. Kiểm định sự cân bằng các nhóm thử  

Bƣớc 1: 

Trƣớc khi quyết định chọn cƣờng độ thử để kiểm định cân bằng các 

nhóm thử. 

Thử sơ bộ trên 10 sinh viên tuổi từ 18-25, đƣợc khám TMH bình thƣờng, 

có sức nghe đơn âm bình thƣờng. Đo qua chụp tai đƣờng khí. 

Bắt đầu nghe ở cƣờng độ 0 đến 5dBHL, nghe rõ các câu ở mức 10 dBHL 

và nghe rõ hoàn toàn BCTTLL ở mức 15-25dBHL. 
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Qua đó chúng tôi chọn mức cƣờng độ 10dBHL để thử nghiệm kiểm tra 

tính cân bằng các nhóm thử. 

Bƣớc 2: 

Thử nghiệm trên 30 sinh viên tuổi từ 18-25 tuổi, đƣợc khám TMH bình 

thƣờng, có sức nghe đơn âm bình thƣờng để cân bằng các nhóm thử.  

Mỗi sinh viên đƣợc đo 10 nhóm, mỗi câu trong nhóm khi trả lời đúng 

đƣợc tính là 10%, sau đó tính trung bình của tính tỷ lệ % lặp lại đúng câu thử 

ở từng nhóm. 

Bảng 3.26. Tỉ lệ % trung bình nghe nhận câu từng nhóm 

Nhóm 
Trung bình ± Độ lệch chuẩn (%) 

( X  ± SD) 
p 

1 71,7 ± 10,85 

> 0,05 

2 70,7 ± 11,12 

3 70,0 ± 10,50 

4 68,0 ± 11,86 

5 67,3 ± 11,35 

6 69,3 ± 11,72 

7 71,7 ± 13,92 

8 70,3 ± 10,66 

9 73,0 ± 11,49 

10 72,3 ± 9,35 
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Biểu đồ 3.4. Tỉ lệ % trung bình nghe nhận câu từng nhóm 

Nhận xét: 

 Nhóm 4, 5, 6 có tỉ lệ % nghe nhận câu lần lƣợt 68%, 67,3%, 69,3%, 

trong khi các nhóm khác có tỉ lệ % nghe nhận lời cao hơn (từ 70% đến 73%). 

Tuy nhiên, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >0, 05). Nhƣ vậy, giữa 

các câu có sự cân bằng về mức độ khó/dễ.  

3.1.5.2. Kiểm định về ngưỡng nghe và biểu đồ chuẩn của BCTTLL 

Thực hiện trên 62 sinh viên (31 nam và 31 nữ) ở độ tuổi từ 18-25 tuổi và 

trung bình là 20,8 ± 1,9 tuổi. 

 Thính lực âm 

Bảng 3.27. Ngưỡng nghe trung bình đơn âm (PTA) của nam và nữ 

PTA(dB) 
Nam 

( X  ± SD) 

Nữ 

( X  ± SD) 
p 

Tai (P) 9,5±2,9 9,1±3,5 >0,05 

Tai (T) 9,1±3,1 8,2±4,5 >0,05 

Nhận xét: Ngƣỡng nghe trung bình (PTA) của nam và nữ không có sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). 
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Bảng 3.28. Ngưỡng nghe trung bình đơn âm (PTA) của từng tai 

Tai 

Tai (P) 

( X  ± SD) 

Tai (T) 

( X  ± SD) 

p 

PTA(dB) 9,3±3,2 8,7±3,9 >0,05 

Nhận xét: Ngƣỡng nghe trung bình đơn âm (PTA) của tai (P) và (T) 

không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). 

 Thính lực lời 

Bảng 3.29. Ngưỡng nghe nhận lời (SRT) của nam và nữ 

Ngƣỡng nghe nhận lời (dB) 

Nam 

( X  ± SD) 

Nữ 

( X  ± SD) 

p 

Tai (P) 15,9±2,9 14,5±2,7 >0,05 

Tai (T) 15,4±2,6 14,7±2,7 >0,05 

Cả 2 tai 8,0±1,4 8,0±1,8 >0,05 

 

Nhận xét: Ngƣỡng nghe nhận lời của nam và nữ không có sự khác biệt 

có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). 

Bảng 3.30. Ngưỡng nghe nhận lời (SRT) của từng tai 

Tai 

Tai (P) 

( X  ± SD) 

Tai (T) 

( X  ± SD) 

p 

Ngƣỡng nghe nhận lời (dB) 15,2±2,9 14,9±2,8 >0,05 

 

Nhận xét: Ngƣỡng nghe nhận lời (SRT) của tai (P) và (T) không có sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). 



81 

 

Xây dựng biểu đồ đo sức nghe tiếng nói bằng BCTTLL tiếng Việt 

Nghe nhận lời nghe qua chụp tai 2 bên:   dB: 1%;  dB: 15%;  dB: 

69%;       dB: 85%. 

Ngƣỡng nghe nhận lời (50%): 8 ±1,7dB  

Chỉ số phân biệt lời (100%): 17,5±2,5dB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 3.5. Biểu đồ đo sức nghe tiếng nói bằng BCTTLL tiếng Việt 

 

Bảng 3.31. Đối chiếu PTA và SRT trên người bình thường 

Ngƣỡng nghe 

PTA(dB) 

( X  ± SD) 

Ngƣỡng nghe nhận lời 

(dB) 

( X  ± SD) 

Mức chênh (dB) 

Tai (P) 9,3±3,2 15,2±2,9 6,2±3,7 

Tai (T) 8,7±3,9 14,5±2,8 5,5±3,5 
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 Biểu đồ 3.6. Đối chiếu PTA và SRT trên người bình thường 
 

Nhận xét: Ngƣỡng nghe nhận lời (SRT) cao hơn ngƣỡng nghe trung 

bình đơn âm PTA. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,001).  

3.2. Ứng dụng đo tính TLL qua BCTTLL trên bệnh nhân nghe kém tuổi già 

 Tiến hành đo TLL qua BCTTLL trên 30 bệnh nhân nghe kém tuổi già:  

Tuổi trung bình 72, ± 6,5, thấp nhất 60 tuổi, cao nhất 84 tuổi.  

 

Biểu đồ 3.7. Triệu chứng cơ năng 
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Nhận xét: Nghe kém ở mức độ nhẹ có khi bệnh nhân chƣa phát hiện 

đƣợc mà bệnh nhân đến khám với các triệu chứng ù tai hay thính thoảng 

có chóng mặt và triệu chứng ù tai gặp 76,66% (23 BN). Chóng mặt gặp 

30% (9 BN). 

 Bảng 3.32. Triệu chứng thực thể 

Màng nhĩ 

Hình thái 

Bình thƣờng Xơ nhĩ, vòng lão suy 

Số lƣợng 13 47 

Tỷ lệ % 23,76 78,33 

 Nhận xét:  Hình thái màng nhĩ xơ nhĩ, vòng lão suy gặp 78,33% (47 tai). 

Bảng 3.33.Thể loại nghe kém 

Thể loại 

Nghe kém tiếp nhận thể loa 

đạo đáy 

Nghe kém tiếp nhận thể 

toàn loa đạo 

Số tai 48 12 

% 80 20 

 

Nhận xét: Gặp 2 thể loại nghe kém tiếp nhận là thể loa đạo đáy và thể 

toàn loa đạo, trong đó chủ yếu là thể loa đạo đáy chiếm tới 80% (48 tai). 
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Bảng 3.34. Ngưỡng nghe đường khí trung bình theo từng tần số 

Tần số 

(Hz) 
250 500 1000 2000 4000 8000 

Ngƣờng nghe 

(dB) 

 ( X  ± SD) 

40,75 

±15,36 

42,83 

±13,47 

45,50 

±13,11 

49,17 

±13,31 

55,92 

±13,58 

68,17 

±18,09 

Tần số (HZ) 
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Biểu đồ 3.8. Biểu đồ ngưỡng nghe đường khí trung bình theo từng tần số 

Nhận xét:  

-  Ngƣỡng nghe đƣờng khí trung bình ở tần số cao lớn hơn tần số trầm và trung. 

- Có sự tƣơng quan rất chặt chẽ giữa ngƣỡng nghe và tần số (r = 0,995) 
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Bảng 3.35. Mức độ đối xứng 2 tai 

Mức độ đối 

xứng 2 tai 

Tuyệt đối  

(chệnh lêch PTA ≤ 5dB) 

Tƣơng đối 

 (5dB < PTA<10dB) 

Số BN 20 10 

% 66,7 33,3 

 

Nhận xét: Mức độ đối xứng 2 tai tuyệt đối là 66,7% cao hơn tƣơng đối là 33,3%. 

Bảng 3.36. Ngưỡng nghe trung bình đơn âm (PTA) của từng tai 

Tai Tai (P) Tai (T) p 

PTA(dB) 

( X  ± SD) 

49,1±13,0 48,8±11,5 >0,05 

 

Nhận xét: Ngƣỡng nghe trung bình đơn âm (PTA) hai tai không có sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). 

Bảng 3.37. Ngưỡng nghe nhận lời (SRT) của từng tai 

Tai Tai (P) Tai (T) p 

Ngƣỡng nghe nhận lời (dB) 

( X  ± SD) 

62,4±13,8 60,7±12,6 > 0,05 

 

Nhận xét: Ngƣỡng nghe nhận lời (SRT) của hai tai không có sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). 
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Bảng 3.38. Đối chiếu PTA và SRT trên BNNKTG 

Ngƣỡng nghe 

PTA(dB) 

( X  ± SD) 

SRT (dB) 

( X  ± SD) 

Mức chênh (dB) 

Tai (P) 49,1±13,0 62,4±13,8 13,2±4,6 

Tai (T) 48,8±11,5 60,7±12,6 11,9±6,3 

 

 

Biểu đồ 3.9. Đối chiếu PTA và SRT  trên BNNKTG 

Nhận xét: Ngƣỡng nghe nhận lời (SRT) cao hơn ngƣỡng nghe trung 

bình  đơn âm (PTA). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p <0,001). 
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Bảng 3.39. Mức độ nghe kém 

Mức độ nghe kém Số tai Tỷ lệ (%) 

Nhẹ (độ 1) 14 23,3 

Vừa (độ 2) 31 51,7 

Nặng (độ 3) 13 21,7 

Điếc (độ 4) 2 3,3 

Tổng 60 100,0 

 

Nhận xét: Tất cả bệnh nhân đều có nghe kém cả 2 tai, mức độ nghe 

kém chủ yếu là nghe kém vừa (độ 2) chiếm 51,67 %, điếc (độ 4) gặp ít nhất 

chiếm 3,33%. 

 Hình dạng thính lực lời: Trong 6 dạng biểu đồ thính lực lời bệnh lý mà 

Portmann đƣa ra, mức độ nghe kém nhẹ (độ 1) và vừa (độ 2) gặp biểu đồ TLL 

hình dạng song song biểu đồ mẫu (dạng 2) hay nằm ngang hơn biểu đồ mẫu 

(dạng 3). 

Nghe kém nặng, điếc gặp biểu đồ TLL hình dạng nằm ngang hơn (dạng 3) 

hoặc hình khay (dạng 4, 5) hay hình tháp chuông (dạng 6). 
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Chƣơng 4 

BÀN LUẬN  

 

4.1. Xây dựng bảng câu thử thính lực lời tiếng Việt 

Trên thế giới, tùy thuộc vào ngôn ngữ của từng nƣớc mà có các bảng 

thính lực lời khác nhau. Bảng thính lực lời gồm có bảng từ và bảng câu. 

Các hội nghị thính học gần đây có nhiều nghiên cứu về BCTTLL trên thế giới.  

Ở Việt Nam mới có bảng từ, chƣa có bảng câu thử thính lực lời 

(BCTTLL), vì vậy vấn đề xây dựng BCTTLL là cần thiết. Trong thính lực 

lời, việc đo sức nghe bằng BCTTLL có vị trí quan trọng, bởi vì trong giao 

tiếp hàng ngày, ngƣời ta trao đổi, thông báo với nhau qua các câu nói; do 

vậy, việc đánh giá khả năng nghe hiểu câu nói hoàn chỉnh là cách đánh giá 

mang tính tổng hợp và thƣc tế nhất. BCTTLL thích hợp với nghe kém tuổi 

già, nghe kém thần kinh, vốn liên quan không chỉ đến bộ phận tiếp nhận 

sóng âm thanh (tai), mà còn liên quan đến hệ thần kinh trung ƣơng. Ngoài 

ra BCTTLL cho phép đánh giá kết quả phục hồi chức năng nghe hiểu bằng 

biện pháp nhƣ lựa chọn và đánh giá hiệu suất của máy trợ thính, cấy điện cực 

ốc tai (ngƣời lớn)...  

4.1.1. Đơn vị cơ bản để xây dựng BCTTLL tiếng Việt  

Nguyên tắc quan trọng nhất để xây dựng BCTTLL là phải phù hợp với 

những đặc điểm của ngôn ngữ mà ngƣời bệnh sử dụng. Nhƣ vậy, việc xây 

dựng BCTTLL tiếng Việt cần dựa vào những đặc điểm của tiếng Việt. 

Ở nhiều nƣớc trên thế giới BCTTLL đƣợc xây dựng bằng hai cách:  
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- Ngƣời ta chọn các từ thông dụng, làm cơ sở, để từ đó xây dựng 

BCTTLL (theo cách kết hợp các từ thành câu) [4],[8],[12]. 

- Chọn các câu phổ biến, thông dụng trong các văn bản (ví dụ, sách giáo 

khoa cho học sinh tiểu học, báo, tạp chí…) [6],[7],[9],[10],[13],[18]. 

Việc chọn các câu có sẵn thì rất nhiều câu sẽ phụ thuộc vào ngữ cảnh; 

đặc biệt việc cân bằng ngữ âm và thính học sẽ rất khó khăn mà đây là nguyên 

tắc quan trọng nhất cho việc xậy dựng BCTTLL tiếng Việt. Vì vậy chúng tôi 

không chọn theo cách này. 

Tính chất đơn lập, đơn tiết là đặc điểm cơ bản nhất của tiếng Việt. Trong 

tiếng Việt, tiếng là đơn vị quan trọng cả về ngữ âm và ngữ pháp. Về ngữ âm, 

tiếng là đơn vị phát âm nhỏ nhất (tiếng = âm tiết), có cấu trúc chặt chẽ. Về 

ngữ pháp, tiếng là đơn vị có nghĩa nhỏ nhất (tiếng = hình vị); tiếng có thể độc 

lập tạo thành câu (tiếng = từ đơn) [41]. 

 Xuất phát từ đặc điểm của tiếng Việt, chúng tôi chọn tiếng (từ đơn âm 

tiết) là đơn vị cơ bản để xây dựng BCTTLL.  

 Việc chọn tiếng là đơn vị cơ bản để xây dựng BCTTLL tiếng Việt có 

những lợi thế riêng:  

- Về ngữ âm, tiếng có thể đƣợc phân loại theo âm sắc (cao, trung, thấp). 

BCTTLL bao gồm các từ, câu thuộc tần số khác nhau, tức là bao phủ toàn bộ 

phổ tần của tiếng nói. Dựa vào âm sắc của các tiếng (từ đơn), câu cũng đƣợc 

phân loại theo âm sắc cao, trung, thấp. Nhƣ vậy, có thể xây dựng BCTTLL có 

sự hài hoà, cân bằng về âm sắc giữa các từ trong một câu, giữa các câu trong 

một nhóm, các nhóm trong toàn bộ bảng câu. Đánh giá TLL bằng BCTTLL 

với 3 loại tần số cao trung thấp, cho phép đánh giá không chỉ nghe kém, mà 
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còn xác định vùng tần số nghe kém (đặc biệt đối với nghe kém tuổi già) và 

đặc biệt là phù hợp với sinh lý thính giác. Đây là nguyên tắc rất quan trọng 

giúp cho việc cân bằng trong đo tính. 

- Về từ vựng, căn cứ vào tính phổ biến, tần số xuất hiện, nghĩa và nguồn 

gốc của tiếng (từ đơn), có thể xác định, phân loại các tiếng (từ đơn) về mức 

độ khó/dễ trong việc xây dựng BCTTLL tiếng Việt. Nhƣ vậy, có thể xây dựng 

BCTTLL có sự cân bằng về mức độ dễ hiểu, thông dụng giữa các câu trong 

một nhóm câu, các nhóm câu trong BCTTLL.  

- Về ngữ pháp, câu trong BCTTLL là câu đơn gồm số lƣợng nhất định 

các tiếng (từ đơn). Trƣờng độ của mỗi tiếng (âm tiết) có tính ổn định tƣơng 

đối. Nhƣ vậy, có thể xây dựng BCTTLL có sự cân bằng về cấu trúc và độ dài 

(trƣờng độ) các câu.  

  Sự lựa chọn danh sách tiếng (từ đơn âm tiết) dùng để xây dựng bảng 

câu thử thính lực lời tiếng Việt: 

Trong nghiên cứu TLL, việc xác định một danh sách các từ thích hợp 

là cần thiết không chỉ đối với việc xây dựng bảng từ TLL, mà còn đối với 

việc xây dựng BCTTLL. Các từ đƣợc lựa chọn làm cơ sở để xây dựng các 

câu trong BCTTLL.  

Danh sách từ đƣợc lựa chọn để xây dựng bảng từ TLL và BCTTLL là 

các từ phổ thông, thông dụng trong ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày, để cho mọi 

ngƣời dù ở địa phƣơng nào trong cả nƣớc cũng hiểu đƣợc. Dựa vào kết quả 

thống kê tần số xuất hiện từ ngữ của giới ngôn ngữ học. Tuy nhiên, việc dựa 

vào tần số xuất hiện để xác định mức độ thông dụng của từ cũng chỉ mang 

tính tƣơng đối, nó phụ thuộc vào số lƣợng văn bản thống kê, phong cách văn 
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bản (ngôn ngữ nói/viết, văn học/báo chí/nghị luận /khoa học…), thời gian 

xuất hiện văn bản.  

Trong việc lựa chọn các từ để xây dựng BCTTLL, chúng tôi dựa vào các 

bảng từ tần số xuất hiện cao đƣợc các nhà ngôn ngữ học thống kê với những 

khác biệt về số lƣợng từ, về thời kì thống kê, về phong cách văn bản thống kê, 

về lƣợng văn bản thống kê. Các bảng từ tần số xuất hiện cao bao gồm: Bảng 

320 từ của Đặng Thái Minh và Nguyễn Vân Phổ [83]; Bảng 510 từ đơn tiết 

trong tổng số 700 từ thƣờng gặp của GS Nguyễn Đức Dân [84]. Ngoài ra 

chúng tôi cũng tham khảo Bảng từ TLL của Nguyễn Hữu Khôi [2]; Bảng từ 

TLL của Ngô Ngọc Liễn [3]; Bảng từ thông dụng trong giáo trình tiếng Việt 

cho ngƣời nƣớc ngoài của Nguyễn Văn Huệ [85]. Tổng tập hợp của tất cả các 

bảng từ trên thu đƣợc 1131 từ đơn. Trong 1131 từ chọn đƣợc 840 từ trong đó: 

Âm sắc trung:  464 (55,24%). 

Âm sắc cao:  169 (20,12%). 

Âm sắc thấp:  207 (24,64%). 

 Đây là những từ dùng làm cơ sở để xây dựng BCTTLL tiếng Việt.  

4.1.2. Phân loại tiếng (âm tiết) theo âm sắc (cao, trung, thấp). 

Trong các ngôn ngữ châu Âu, âm tiết, hình vị, từ là những đơn vị  riêng 

biệt, không trùng hợp nhau. Ở các ngôn ngữ này, âm tiết là sự kết hợp phụ 

âm, nguyên âm một cách không có quy luật. Do vậy, việc phân loại các đơn 

vị tiếng nói theo âm sắc (cao, trung, thấp) chỉ có thể áp dụng cho các âm tố 

(âm vị), khó áp dụng cho âm tiết và nhất là từ. Do những đặc điểm riêng về 

chức năng (sự trùng hợp âm tiết, hình vị, từ), và cấu trúc (âm tiết đƣợc cấu 

tạo theo quy tắc chặt chẽ), chúng ta có thể phân loại các âm tiết (tiếng, từ), 
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câu theo các nhóm âm sắc cao, trung và thấp. Đây là một ƣu thế riêng của 

tiếng Việt trong TLL. 

 Căn cứ vào cấu tạo ngữ âm của tiếng (âm tiết), tiếng có thể đƣợc phân 

tích, phân loại và quy thành các nhóm âm sắc cao, trung, thấp. Tín hiệu lời 

nói có âm sắc thấp, nếu có tần số đƣợc tăng cƣờng quanh 1.000 Hz trở xuống. 

tín hiệu lời nói thuộc âm sắc cao, nếu có tần số quanh 2.000 Hz trở lên. Tín 

hiệu lời nói thuộc âm sắc trung trong khoảng 1.000 – 2.000 Hz sự phân loại 

này cần thiết trong việc tạo lập sự cân bằng ngữ âm (phonetic balance) giữa 

các từ (đơn tiết) trong một câu, giữa các câu trong một nhóm câu, giữa các 

nhóm câu trong BCTTLL.  

Trƣớc đây các chuyên gia đầu nghành nhƣ PGS Phạm Kim, GS Ngô 

Ngọc Liễn.. đã tiến hành phân loại âm sắc tiếng Việt theo 3 vùng tần số 

đƣợc tăng cƣờng cao, trung và thấp chủ yếu dựa vào nguyên âm.  

GS Nguyễn Hữu Khôi đã tiến hành phân loại từ đơn tiết theo âm sắc 

cao, trung, thấp một cách chi tiết hơn.Việc phân loại âm sắc âm tiết của tác 

giả dựa vào âm sắc của phụ âm, nguyên âm và thanh điệu. Tác giả đƣa ra 8 

trƣờng hợp sau đây:  

1. NÂ cao + PÂ cao + TĐ cao = Từ đơn tiết nhóm cao. 

2. NÂ cao + PÂ trung + TĐ cao = Từ đơn tiết nhóm cao. 

3. NÂ trầm + PÂ trầm + TH trầm = Từ đơn tiết nhóm trầm. 

4. NÂ trầm + PÂ trung + TĐ trầm = Từ đơn tiết nhóm trầm.  

5. NÂ trung + PÂ cao + TĐ cao = Từ đơn tiết nhóm trung.  

6. NÂ trung + PÂ trung + TĐ cao = Từ đơn tiết nhóm trung. 
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7. NÂ trung + PÂ trung + TĐ trầm = Từ đơn tiết nhóm trung. 

8. NÂ trung + PÂ trầm + TĐ trầm = Từ đơn tiết nhóm trung. 

Cách phân loại này còn mang nặng về ngôn ngữ châu Âu và cách phân 

loại khá phức tạp. Các chuyên gia về thính học ở nƣớc ta đã nghiên cứu, 

xây dựng các bảng từ thử để đo thính lực lời. Trong các công trình này các 

tác giả đã cố gắng xuất phát từ đặc điểm ngữ âm - âm vị học của tiếng Việt. 

tuy nhiên các công trình này đã thực hiện cách đây ba, bốn thập kỷ, vào 

thời đó do những hạn chế về phƣơng tiện nghiên cứu, việc nghiên cứu ngữ 

âm âm học chƣa có nhiều thành tựu. Hiện nay đã có các phần mềm phân 

tích tiếng nói nhự praat, speech Analysis... Đó cũng là cơ sở thuận lợi cho 

nghiên cứu BCTTLL tiếng Việt. 

Nhƣ đã trình bày trong chƣơng Tổng quan, âm tiết tiếng Việt không 

phải là sự kết hợp phụ âm, nguyên âm nhƣ ngôn ngữ châu Âu, mà đƣợc cấu 

tạo từ 5 thành tố: âm đầu, âm đệm, âm chính, âm cuối và thanh điệu; 5 

thành tố trên đƣợc phân bố ở 2 bậc. Mỗi thành tố có đặc trƣng riêng về cấu 

âm, âm học và chức năng.  

 Trong luận án, chúng tôi xuất phát từ đặc điểm về cấu âm, âm học và 

chức năng của từng thanh tố qua 2 bậc để xác định vai trò tạo âm sắc âm tiết 

của mỗi thành tố.  

Kết quả nghiên cứu (Chƣơng 2) chỉ ra, âm sắc âm tiết tiếng Việt do vần 

quyết định;  phụ âm đầu ảnh hƣởng ít; thanh điệu không ảnh hƣởng đến âm sắc 

âm tiết. Âm sắc của vần phụ thuộc chủ yếu vào âm sắc của nguyên âm. Tuy vậy, 

một số vần có bán nguyên âm cuối  là ai,ay,ây, iu  có ảnh hƣởng đến âm sắc 

của vần. Để việc phân loại âm sắc các tiếng (từ đơn âm tiết) một cách đơn 

giản nhƣng chặt chẽ, chúng tôi phân loại theo âm sắc qua hai vòng:  
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Vòng 1: Phân loại vần theo nguyên âm (loại các trƣờng hợp ngoại lệ khi 

âm cuối là bán nguyên âm trong vần ai,ay,ây, iu).  

Vòng 2: Phân loại theo vần và âm đầu (loại các trƣờng hợp mà âm sắc 

của vần và âm đầu đối nghịch nhƣ mi, xu…).  

Cách làm này dẫn đến kết quả là trong BCTTLL có sự cân bằng ngữ âm 

giữa các từ trong một câu, giữa các câu trong nhóm câu và giữa các nhóm câu 

trong toàn bộ BCTTLL. 

4.1.3. Cấu trúc bảng câu thử thính lực lời 

Bảng câu thử thính lực lời phải đúng về ngữ pháp, đơn giản về cấu trúc, 

rõ và dễ hiểu về nội dung. Vì vậy, BCTTLL đo thính lực chỉ bao gồm câu 

đơn, không bao gồm câu đặc biệt (nội dung câu thƣờng gắn với ngữ điệu nhất 

định), cũng không bao gồm câu phức (nội dung và cấu trúc phức tạp). Khi đo 

thính lực bằng câu thử, bệnh nhân đƣợc yêu cầu nhắc lại câu đƣợc phát âm. 

Để tránh việc bệnh nhân có thể hiểu nhầm trong đo tính, BCTTLL không bao 

gồm các loại câu hỏi, câu cầu khiến, câu cảm thán mà chỉ là câu đơn, tƣờng 

thuật (bệnh nhân trả lời, khi câu thử là câu hỏi; bệnh nhân thực hiện yêu cầu 

nào đó, nếu câu thử là câu cầu khiến, mệnh lệnh; hoặc bệnh nhân biểu hiện 

thái độ, cảm xúc nào đó, khi câu thử là câu cảm thán). 

Về cấu trúc câu, các nƣớc trên thế giới thƣờng xây dựng theo 2 kiểu một 

là cấu trúc ngữ pháp cố định (tên - động từ - số - tính từ - tân ngữ), hai là thay 

đổi theo đổi theo ngữ nghĩa và ngữ pháp [11]. BCTTLL tiếng Việt lựa chọn xây 

dựng câu theo kiểu hai, chỉ cần trong câu có thành phần chủ ngữ và vị ngữ là 

đƣợc. Lý do cho việc lựa chọn này là để các câu nghe đƣợc tự nhiên và dễ hiểu.  

Về số lƣợng từ trong một câu và số lƣợng câu trong một nhóm câu. 
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Các nghiên cứu trên thế giới: 

Ngôn ngữ Tác giả 
Số lƣợng từ, 

âm tiết /câu 

Số lƣợng 

câu/nhóm 

Số lƣợng 

nhóm 

Pháp 

Fournier  3 10 10 

Heleen Luts 6-15 10 16 

Wable 5-8 8 17 

Anh 

Silverman 5 10 10 

Kalikow 5-8 50 8 

Viện nghiên cứu 

Etymotic 

(QuickSIN) 

5 6 12 

Đức Brand  5-8 10 20 

Đan mạch 

Wagener 5 10 16 

Jens Bo Nielsen  5 10 18 

Bun ga ry Stephan R Lolov 4-6 20 12 

Thụy điển 

Hagerman and 

KinneFor 
5 10 11 

Hallgren 5-9 10 25 

Hàn quốc Sung K. Moon 4-7 10 24 

Tây ban nha Alicia Huarte 4-7 10 15 
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Qua các nghiên cứu các nƣớc trên thế giới, mỗi câu 3-15 từ, và thƣờng 

dụng 5 từ. Trong BCTTLL tiếng Việt chúng tôi chọn 5 từ đơn âm tiết trong 

mỗi câu. Sở dĩ nhƣ vậy vì trong đo thính lực lời, ngoài nghe hiểu bệnh 

nhân còn liên quan đến trí nhớ để nhắc lại câu đã nghe. Theo nghiên cứu 

George Miller con ngƣời nhớ đƣợc 7 ± 2 âm tiết [86]. Vì vây chúng tôi chọn 

5 âm tiết là phù hợp. 

Dùng 840 từ thu đƣợc xây dựng thành các câu, đều là câu đơn giản, 

tƣờng thuật, mỗi câu gồm 5 từ. Sau khi đƣợc 2 chuyên gia ngôn ngữ học 

kiểm định đánh giá sự cân bằng về mức độ tự nhiên, dễ hiểu, còn lại 100 

câu, gồm 40 câu âm sắc trung bình, 30 câu âm sắc cao, 30 câu âm sắc thấp. 

100 câu phân thành 10 nhóm, mỗi nhóm 10 câu, gồm 4 câu âm sắc trung, 3 

câu âm sắc cao, 3 câu âm sắc thấp. Nhƣ vậy, tỉ lệ cao trung thấp 3-4-3 đƣợc 

các nhà thính học trên thế giới và trong nƣớc áp dụng đối với bảng từ TLL, 

đƣợc chúng tôi áp dụng cho BCTTLL tiếng Việt. Trong một nhóm 10 câu, 

không có từ lặp lại.  

Số lƣợng chọn 10 nhóm là phù hợp; vì nếu số lƣợng nhóm ít, thì không 

thuận lợi trong đo tính. Trong đo thính lực lời, khi đo bệnh nhân dễ nhớ các 

câu, chính vì vậy để tránh bệnh nhân quen với BCTTLL và trong quá trình đo 

tính đƣợc thuận lợi, chúng tôi đã tiến hành xây dựng BCTTLL gồm 100 câu 

chia làm 10 nhóm. Các nhóm cân bằng nhau về mặt ngôn ngữ học và thính 

học. Mỗi nhóm là một đơn vị đo tính độc lập trong ứng dụng. 

Số lƣợng câu trong mỗi nhóm: hầu hết các bảng câu trên thế giói đều là 

10 câu/nhóm; điều này khi phân tích cũng thấy phù hợp vì trong đo tính thính 

lực lời bệnh nhân ngồi trong buồng cách âm, vì vậy các chuyên gia khuyến 

cáo không nên đo quá 30 phút và tốt nhất là dƣới 20 phút [30]; bởi vì, nếu 
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thời gian đo kéo dài, sẽ gây mệt mỏi thính giác làm ảnh hƣởng sai lệch kết 

quả. Trong BCTTLL đo ở mỗi mức cƣờng độ mất khoảng gần 2 phút. Mỗi 

bệnh nhân thƣờng đo khoảng 4 đến 6 mức cƣờng độ, nhƣ vậy mất khoảng 8-

12 phút. Mặt khác mỗi nhóm 10 câu thì sẽ thuận lợi khi chia thành các nhóm 

theo âm sắc: 3 câu nhóm cao, 4 câu nhóm trung và 3 câu nhóm thấp, phù hợp 

tỷ lệ cao/trung/thấp là 3/4/3 mà các nhà thính học trên thế giới, trong nƣớc 

thƣờng áp dụng. 

4.1.4. Vấn đề phương ngữ tiếng Việt trong thính lực lời  

Tiếng Việt có sự khác nhau về phƣơng ngữ. Theo các nhà ngôn ngữ học, 

tiếng Việt có 3 phƣơng ngữ chính: Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ. Sự khác biệt 

giữa các phƣơng ngữ chủ yếu về ngữ âm và một phần về từ vựng. Về ngữ âm, 

mỗi phƣơng ngữ có hệ thống âm đầu, vần, thanh điệu đặc trƣng. Về âm đầu, 

phƣơng ngữ Bắc Bộ không có các phụ âm cong lƣỡi s, tr, r, gi. Phƣơng ngữ 

Trung Bộ có các phụ âm cong lƣỡi. Phƣơng ngữ Nam Bộ có phụ âm cong 

lƣỡi và phụ âm mặt lƣỡi /j/ (thay cho phụ âm v) [87],[88],[89]. 

Về vần, phƣơng ngữ Bắc Bộ có 121 vần. Số lƣợng vần ở phƣơng ngữ 

Trung Bộ và Nam Bộ ít hơn, do sự không phân biệt các vần có nguyên âm 

ngắn/vần có nguyên âm dài, cũng nhƣ không phân biệt vần có âm cuối t/vần có 

âm cuối c, vần có âm cuối ng, nh/vần có âm cuối n. Ngoài ra, trên chữ viết, 

giữa các phƣơng ngữ, các vần viết giống nhau, nhƣng phát âm lại khác nhau.  

Về thanh điệu, phƣơng ngữ Bắc Bộ có 6 thanh, phƣơng ngữ Nam Bộ có 

5 thanh (thanh Hỏi, Ngã đọc giống nhau), tiếng Nghệ Tĩnh, Bình,-Trị Thiên 

có 5 thanh (thanh Nặng và Ngã đọc nhƣ nhau). Một số thổ ngữ Nghệ Tĩnh, 

Quảng Bình chỉ có 4 thanh điệu. 
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Giữa 3 phƣơng ngữ cũng có sự khác biệt về từ vựng. Chẳng hạn, từ 

hoa (Bắc Bộ), thay bằng bông (Nam Bộ); vào (Bắc Bộ) thay bằng giô /jo/ 

(Nam Bộ) ...  

Do vậy, cần chú ý đến sự khác biệt về từ vựng và đặc biệt về ngữ âm 

giữa các phƣơng ngữ trong việc xây dựng các bộ từ, câu TLL tiếng Việt. Ví 

dụ, một số từ trong bộ từ TLL áp dụng cho địa phƣơng Trung Bộ, Nam Bộ có 

thể không thích hợp với ngƣời Bắc Bộ. Đồng thời, không thể căn cứ vào 

dạng chữ viết (giống nhau ở 3 phƣơng ngữ) để phân loại âm tiết theo âm 

sắc. Ví dụ, từ ít, theo cách phát âm Bắc Bộ, thuộc âm sắc cao, nhƣng theo 

cách phát âm Nam Bộ, thuộc âm sắc trung (it đọc thành ứt [t]. Từ nhà, 

theo cách phát âm Bắc Bộ, Nam Bộ, Huế, Vinh...thuộc âm sắc trung bình, 

nhƣng theo cách phát âm Quảng Nam - Đà Nẵng, lại thuộc âm sắc thấp 

(nhà đọc thành nhò []).  

Qua phân tích ở trên, để thuận lợi cho việc sử dụng BCTTLL cho các địa 

phƣơng trong cả nƣớc, chúng tôi chọn phƣơng ngữ Bắc Bộ để phân tích ngữ 

âm, lựa chọn từ vựng để xây dựng bảng câu và chọn ngƣời phát âm BCTTLL 

làm nguồn âm mẫu để đo thính lực. 

4.1.5. Vấn đề xây dựng nguồn âm mẫu 

Tiếng nói trực tiếp của ngƣời thử tuy có ƣu điểm là gần sát với thực tế 

đời sống nhƣng lại có sự khác biệt giữa ngƣời này với ngƣời khác, ngay cả ở 

cùng một ngƣời không phải lúc nào cũng giữ đƣợc âm sắc và cƣờng độ giống 

nhau. Ngoài ra, còn có các yếu tố khách quan ảnh hƣởng đến khả năng nghe 

nhận lời nói nhƣ môi trƣờng, tiếng ồn, khoảng cách giữa ngƣời nói và ngƣời 

nghe... Chính vì thế TLL cần đƣợc xây dựng và đƣợc thể hiện qua giọng đọc 
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chuẩn thích hợp với mọi địa phƣơng, đƣợc ghi âm trên đĩa để làm nguồn âm 

mẫu. Để đạt đƣợc yêu cầu trên chúng tôi chọn:  

- Địa điểm ghi âm BCTTLL tại Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam (VOV). 

- Giọng đọc của phát thanh viên chuyên nghiệp, phát âm phƣơng ngữ 

Bắc Bộ, giọng Hà Nội.   

- Không có biểu hiện bệnh lý về thanh quản. 

Tốc độ đọc: trong giao tiếp bình thƣờng tốc độ lời nói phụ thuộc vào thói 

quen của ngƣời nói và hoàn cảnh giao tiếp. Theo tác giả Nguyễn Thế Kỷ, tốc 

độ lời nói của các phát thanh viên trên truyền hình là 170-280 âm tiết / phút 

[90]. Nhƣ vậy, trƣờng độ trung bình mỗi âm tiết 0,21-0,35s (kể cả khoảng 

ngừng giữa các âm tiết). Theo tác giả Nguyễn Hữu Khôi, tốc độ đọc theo 

băng nguồn âm chuẩn TLL tiếng Pháp, mỗi âm tiết có trƣờng độ 0,7s. 

Theo nhƣ tốc độ đọc danh sách các câu thông thƣờng của tiếng Pháp là 

140 từ/phút. Nhƣ vậy, mỗi âm tiết sẽ có trƣờng độ là 0.43s/từ (kể cả chỗ 

ngừng trong ngữ điệu, nhịp của câu) [8]. 

Đọc BCTTLL đòi hỏi phải rõ ràng, đảm bảo tính tự nhiên theo ngữ điệu 

và nhịp của câu; do vậy, không thể đọc BCTTLL chậm nhƣ đọc từng từ và 

cũng không thể nhanh nhƣ lời nói tự nhiên. Nguồn âm mẫu BCTTLL có 

trƣờng độ trung bình mỗi câu 5 âm tiết là 2,4s; trƣờng độ trung bình của mỗi 

âm tiết là 0,48s (kể cả chỗ ngừng trong ngữ điệu, nhịp của câu). Nhƣ vậy, tốc 

độ đọc của BCTTLL tiếng Việt  là phù hợp vì nhanh hơn cách đọc từng từ 

trong bảng từ thử tiếng Việt, chậm hơn lời nói của các phát thanh viên trên 

truyền hình và gần tƣơng đƣơng tốc độ đọc danh sách các câu thông thƣờng 

của tiếng Pháp để bệnh nhân nghe hiểu. 
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Khoảng nghỉ giữa các câu: trong nguồn âm mẫu giữa các câu phải có 

khoảng nghỉ để bệnh nhân tiếp nhận, xử lý, nhắc lại câu và chuẩn bị cho câu 

mới. Do vậy, khoảng nghỉ giữa các câu lớn hơn ít nhất 3 lần trƣờng độ cả 

câu. Mặt khác, khoảng nghỉ cũng không nên để quá lâu vì nhƣ vậy sẽ ảnh 

hƣởng đến thời gian đo tính thính lực lời. Vì vậy, trong nguồn âm mẫu 

BCTTLL, chúng tôi chọn khoảng nghỉ giữa các câu là 8 giây là phù hợp.  

Trật tự đọc: đọc câu tần số trung, câu tần số cao và câu tần số thấp vì câu tần 

số trung là tần số dễ nghe nhất nên đọc đầu tiên để bệnh nhân quen dần.  

4.1.6. Kiểm định bảng câu thử thính lực lời về mặt âm học 

BCTTLL sau khi thu âm, sử dụng phần mềm PRAAT (5.3. 65, 2014) để 

định lƣợng các thông số âm học (trƣờng độ, cƣờng độ và tần số) và đƣợc 

kiểm định thống kê bằng phần mềm SPSS18.0. Đây là cách đánh giá khách 

quan để loại trừ các yếu tố chủ quan gây sai số khi lựa chọn từ, câu để xây 

dựng BCTTLL.  Mặt khác qua đây cũng chứng minh đƣợc về tốc độ đọc và 

cƣờng độ đọc của phát thanh viên đã đảm bảo đƣợc yêu cầu của thính lực lời 

hay chƣa? 

Nhƣ đƣợc trình bày trong phần kết quả nghiên cứu, BCTTLL đạt các 

tiêu chuẩn về ngôn ngữ học sau đây:  

1. Cân bằng về cấu trúc: các câu đều là câu đơn, tƣờng thuật. 

2. Cân bằng về độ dài: mỗi câu gồm 5 từ, có trƣờng độ trung bình 

khoảng 2413,40 ± 30,70 ms, độ lệch rất thấp chỉ có 30,7ms.  

3. Cân bằng về cƣờng độ: cƣờng trung bình các từ trong toàn bộ 

BCTTLL 71,67 ± 0,85 dB. Độ lệch thấp chƣa đến 1dB. Trong TLL cho 

phép giải động < 10dB. 
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4. Cân bằng về âm sắc giữa các từ trong một câu, giữa các câu trong một 

nhóm câu và giữa các nhóm câu trong toàn bộ BCTTLL.  

Việc cân bằng về âm sắc là một vấn đề rất quan trọng trong thính lực lời 

vì đó là cầu nối giữa ngôn ngữ học và thính học. Trong các BCTTLL trên thế 

giới do đặc điểm về ngôn ngữ nên việc cân bằng ngữ âm chỉ thông qua việc 

cân bằng âm sắc của các âm vị.  

Tần số F2 trung bình từng loại âm sắc giữa các nhóm câu không có sự 

khác biệt đáng kể (p > 0,05).  

Kết quả toàn bộ BCTTLL tiếng Việt: 

 Câu có âm sắc thấp (tần số F2 thấp): 898 ±53,5 Hz. 

Câu có âm sắc trung (tần số F2 trung): 1752,6 ± 89,4 Hz. 

Câu có âm sắc cao (tần số F2 cao): 2201,6 ±55,6 Hz. 

Nhƣ vây BCTTLL phủ đƣợc toàn bộ 3 vùng tần số (cao, trung , thấp) của 

tiếng nói. Ngƣời đọc đảm bảo đƣợc yêu cầu của thính lực lời. 

4.1.7. Kiểm định bảng câu thử thính lực lời về thính học 

Trong hơn nửa thế kỷ đã có rất ít những thay đổi trong đo TLL. Mô hình 

chung là để bệnh nhân nghe bảng từ nhắc lại các từ đó. Sức nghe đƣợc xác định 

bằng tỷ lệ phần trăm các từ, câu lặp lại một cách chính xác. 

Trong các BCTTLL trên thế giới thƣờng đƣa ra 2 cách tính đó là:  

1. Dựa vào các từ khóa. 

2. Dựa vào trả lời câu hoàn chỉnh. 

Chúng tôi chọn cách thứ 2 vì BCTTLL tiếng Việt là các từ đơn âm tiết, mỗi 

từ đều có nghĩa. BCTTLL tiếng Việt mỗi nhóm gồm 10 câu nhƣ vậy mỗi câu trả 

lời đúng tính 10%. 
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Để kiểm định đảm bảo về mặt thính học chúng tôi tiến hành 2 nhóm 

bệnh nhân. 

Nhóm 1: kiểm định trên 30 sinh viên tuổi từ 18-25 có sức nghe đơn âm 

bình thƣờng, nhằm kiểm định tính cân bằng về tỷ lệ % nghe nhận lời giữa các 

nhóm. Điều này rất cần thiết, vì BCTTLL cần có nhiều nhóm để có thể thay 

đổi khi đo trên một bệnh nhân. Bởi vì, các câu thử thính lực lời thƣờng dễ 

nhớ, nếu bệnh nhân đã đo 1 nhóm, lần sau cũng đo nhóm đó thì bệnh nhân có 

thể nhớ và đoán đƣợc, làm sai lạc kết quả đo tính thính lực lời. 

Trƣớc khi quyết định chọn cƣờng độ thử để tính tỷ lệ % nghe nhận lời 

giữa các nhóm, chúng tôi đã thử sơ bộ trên 10 sinh viên tuổi từ 18-25 đang 

học tại khoa thanh thính học bệnh viện TMH Trung Ƣơng. Việc đo tính tiến 

hành theo trình tự: bắt đầu nghe ở cƣờng độ 0 đến 5 dB, nghe rõ các câu ở 

mức 10dB và nghe rõ hoàn toàn BCTTLL ở mức 15-20 dB; vì vậy chọn mức 

cƣờng độ 10dB để thử nghiệm kiểm định tính cân bằng các nhóm thử. 

Kết quả kiểm định cho thấy nhóm 4, 5 và 6 tƣơng đối khó hơn, nhóm 9 và 

10 dễ hơn. Tuy vậy nhƣng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). 

Kết quả này chứng tỏ rằng 10 nhóm câu thử đã đạt sự cân bằng về thính học.  

Nhƣ vậy BCT đã đƣợc cân bằng về ngôn ngữ học và thính học giữa các 

nhóm. Mỗi nhóm là một đơn vị đo tính độc lập, thuận lợi cho đo tính. 

Nhóm 2. Nhằm xây dựng biểu đồ chuẩn, kiểm định về biểu đồ chuẩn và 

kiểm định ngƣỡng nghe nhận lời.  

Gồm 62 sinh viên ở độ tuổi từ 18 - 25 tuổi, trung bình là 20,8 ± 1,9, gồm 

31 nam và 31 nữ, khám TMH bình thƣờng, không có tiền sử bệnh lý về tai và 

chấn thƣơng sọ não, TLA có PTA ≤ 15. Kết quả kiểm định cho chúng tôi thấy 
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rằng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về ngƣỡng nghe trung bình 

đơn âm  PTA cũng nhƣ ngƣỡng nghe nhận lời qua BCTTLL Tiếng Việt giữa 

2 đối tƣợng nam và nữ.  

So sánh giữa tai phải và tai trái của 2 nhóm nam và nữ cho thấy không 

có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Điều này đƣợc giải thích: mặc dù vỏ não 

thính giác phát triển mạnh hơn về bên trái, nhƣng thông tin thính giác đều 

đƣợc đƣợc đƣa đến vỏ não thính giác cả 2 bên.  

Hình dạng biểu đồ BCTTLL của ngƣời Việt có hình dạng chữ S, phía 

dƣới tƣơng đối dựng đứng và lên cao có xu hƣớng nằm ngang hơn với độ 

dốc khoảng 15-20 dB và trung bình là 17,5 dB, biểu đồ biến thiên từ 0% -

100% với cƣờng độ từ 0 đến 20 dB.  

So sánh với các biểu đồ số thử và từ thử của Ngô Ngọc Liễn [3], biểu đồ 

1 âm tiết và 2 âm tiết của Nguyễn Hữu Khôi [2] thì biểu đồ BCT cũng có hình 

chữ s nhƣng nằm đứng hơn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 4.1. Đo sức nghe tiếng nói bằng bảng câu thử tiếng Việt 
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Biểu đồ 4.2. Đo sức nghe tiếng nói bằng số thử và  

từ thử  TV của Ngô Ngọc Liễn [3] 

 

Cƣờng độ thử 

Biểu đồ 4.3. Đo sức nghe tiếng nói bằng từ 1 âm tiết và từ 2 âm tiết TV của 

Nguyễn Hữu Khôi [2] 

Trong các dạng biểu đồ mà nhà thính học Portmann đƣa ra dƣới đây thì 

dạng biểu đồ câu thử dựng đứng nhất và có ngƣỡng nghe nhận lời thấp nhất. 
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1: Biểu đồ câu thử 

2: Biểu đồ từ thử hai âm tiết 

3: Biểu đồ từ thử một âm tiết có nghĩa 

4: Biểu đồ từ thử một âm tiết vô nghĩa 

Biểu đồ 4.4. Thính lực lời chuẩn tiếng Pháp do Portmann xây dựng [8] 

Ngƣỡng nghe nhận lời của BCTTLL Tiếng Việt là 8,0 dB thấp hơn so 

với ngƣỡng nghe nhận số thử (10 dB) và từ thử một âm tiết (xấp xỉ 20 dB) của 

Ngô Ngọc Liễn [3] và ngƣỡng nghe nhận từ một âm tiết (20 dB) và từ thử 2 âm 

tiết (12,5 dB) của Nguyễn Hữu Khôi [2]. Điều đó cũng phù hợp với thang nghe 

hiểu tiếng nói mà nhà thính học Fanconnet đƣa ra đó là nghe hiểu tốt nhất là 

câu, tiếp đến là số, tên ngày, tên tháng rồi tới các từ đa tiết thông dụng, các từ 

đơn tiết, các âm tiết vô nghĩa và khó hiểu nhất là các từ nƣớc ngoài không quen 

biết. Ngƣỡng nghe nhận lời của BCTTLL Tiếng Việt trung bình là 8,0 dB so 

với ngƣỡng nghe nhận câu thử chuẩn mà Portmann [8] đƣa ra là 7,5 dB gần 

tƣơng đƣơng, tuy vậy so với các BCTTLL tiếng Pháp gần đây của Heleen Luts 

và cs [9], BCTTLL tiếng Đan mạch [13] tiếng Bun-ga-ry [17], Hàn Quốc [20], 

Tây Ban Nha [21] thì ngƣỡng nghe nhận lời của BCTTLL Tiếng Việt thấp hơn 
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nhƣng không quá lớn. Điều đó có thể lý giải các chỉ số về thính lực lời nó tùy 

thuộc vào loại hình ngôn ngữ, tiêu chí xây dựng, công nghệ âm thanh và còn 

tùy thuộc vào sự cảm thụ con ngƣời, theo Seemann thì “Thính giác là tiền đề 

của ngôn ngữ nhƣng ngƣợc lại ngôn ngữ lại có ảnh hƣởng cấu tạo mạnh mẽ 

đến thính giác” [ 91]. 

Đối chiếu ngƣỡng nghe trung bình đơn âm  PTA và ngƣỡng nghe nhận 

lời SRT qua BCTTLL Tiếng Việt thì thấy rằng ngƣỡng nghe nhận lời qua 

BCTTLL cao hơn ngƣỡng nghe trung bình đơn âm  PTA xấp xỉ 6 dB. Trong 

nghiên cứu Olsen SRT bằng PTA +- 6, theo  Roeser và cộng sự SRT và PTA 

lệch nhau 6-8dB [92], [93]. Theo Mohamed và cộng sự SRT và PTA lệch 

nhau 10dB [92]. Điều này chứng tỏ BCTTLL đã xây dựng và ghi âm chuẩn 

trên đĩa CD.  

Qua kiểm định BCT về mặt âm học (trƣờng độ, cƣờng độ và tần số) cũng 

nhƣ kiểm định về mặt thính học ở trên chứng tỏ BCT đảm bảo độ chuẩn xác 

và ứng dụng đƣợc trong đo tính thính lực lời. 

4.2. Ứng dụng đo tính TLL trên bệnh nhân nghe kém tuổi già 

Bƣớc đầu chúng tôi nghiên cứu ứng dụng BCTTLL trên 30 bệnh nhân nghe 

kém tuổi già (18 nam và 12 nữ). Tuổi trung bình 72,5 ± 6,5, thấp nhất là 60 

tuổi, cao nhất là 84 tuổi.  

Trong số bệnh nhân đến khám, có trƣờng hợp bệnh nhân đến không phải 

vì nghe kém, mà vì ù tai hay chóng mặt; sở dĩ nhƣ vậy vì triệu chứng nghe 

kém trong nghe kém tuổi già diễn biến từ từ vì vậy giai đoạn đầu nghe kém 

nhẹ bệnh nhân chƣa phát hiện đƣợc mà chỉ qua đo thính lực mới biết. 
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Bên cạnh triệu chứng nghe kém thì triệu chứng ù tai cũng thƣờng gặp 

chiếm tới 76,66%, còn triệu chứng thỉnh thoảng có chóng mặt ít gặp hơn 

chiếm 30%. Hình thái màng nhĩ xơ dày, vòng lão suy gặp 78,33% (47 tai).  

Trong số 30 BN nghe kém tuổi già, tất cả bệnh nhân đều có nghe kém cả 2 

tai, mức độ đối xứng 2 tai tuyệt đối (chênh PTA ≤ 5dB) là 20 bệnh nhân 

(66,7%), mức độ đối xứng 2 tai tƣơng đối (chênh PTA dƣới 10dB và trên 5dB) 

là 20 bệnh nhân (33,3%). Biểu đồ thính lực âm gặp 2 thể loại nghe kém đó là 

nghe kém tiếp nhận thể loa đao đáy và nghe kém tiếp âm thể toàn loa đạo trong 

đó chủ yếu là thể loa đao đáy (80%). Trên biểu đồ nếu tính trung bình theo từng 

tần số thì giảm tần số cao nhiều hơn ở tần số trung và trầm, nghiên cứu của 

chúng tôi cũng phù hợp với các nghiên cứu Nguyễn Tiến Hùng, Keo Vanna, 

Trần Thị Bích Liên. So với các dạng thính lực đồ trên bệnh nhân nghe kém tuổi 

già mà Schuknecht, chúng tôi chỉ gặp các dạng chính, không gặp dạng không 

xác định hay hỗn hợp; có lẽ do số lƣợng bệnh nhân đang nghiên cứu chƣa đƣợc 

nhiều. Về mức độ nghe kém, nghe kém nhẹ gặp 14 tai (23,33%), nghe kém vừa 

gặp 31 tai (51,67%), nghe kém nặng gặp 13 tai (21,67%), điếc gặp 2 tai (3,33%). 

Nhƣ vậy, nghe kém vừa và nặng chiếm tới 73,34%. Đây là đối tƣợng cần can 

thiệp máy trợ thính. Tuy vậy, số bệnh nhân đeo máy rất thấp (chỉ có 3 bệnh 

nhân đeo máy). Một số ngƣời cho rằng đeo máy không cải thiện sức nghe, 

phải chăng là do khi can thiệp máy chƣa đánh giá hiệu suất của máy đối với 

từng bệnh nhân cụ thể, vì vậy bệnh nhân chƣa đƣợc lựa chọn máy phù hợp. 

Chúng tôi gặp các dạng biểu đồ thính lực lời qua BCTTLL biểu đồ nằm 

ngang hơn biểu đồ mẫu, đây là dạng phổ biến nhất (dạng 3), biểu đồ dạng 4,5 

gặp 1 trƣờng hợp, dạng 6 gặp 2 trƣờng hợp.  
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Biểu đồ 4.5. Các loại biểu đồ thính lực lời bệnh lý do 

Portmann xây dựng [8] 

1: Biểu đồ thẳng hơn bình thường; 2: Biểu đồ song song với bình thường 

3: Biểu đồ có độ dốc lớn hơn bình thường; 4,5: Biểu đồ hình cao nguyên 

6: Biểu đồ hình tháp chuông 

Chênh lệch ngƣỡng nghe trung bình đơn âm (PTA) và ngƣỡng nghe 

nhận lời (SRT) qua BCTTLL tiếng Việt trên bệnh nhân nghe kém tuổi già 

thƣờng cao hơn ở ngƣời trẻ và trung bình là 12-13 dB; tuy vậy trong số đó 

có 8 tai PTA và ngƣỡng nghe nhận lời lệch nhau chỉ dƣới 6 dB và có 3 tai 

lệch nhau từ 18-22 dB. Do vậy, nếu chỉ dựa vào ngƣỡng nghe trung bình 

đơn âm, khó đoán biết đƣợc ngƣỡng nghe nhận lời ở bệnh nhân nghe kém 

tuổi già. Trong nghiên cứu của Duqesnoy A (1983) [94] cũng chỉ ra rằng, 

dựa vào ngƣỡng nghe trung bình đơn âm  PTA là thƣớc đo không thích hợp 

cho việc ƣớc lƣợng sức nghe lời trong cả môi trƣờng yên lặng và có tiếng 

ồn ở ngƣời cao tuổi.  
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Nghiên cứu Piere so sánh 2 nhóm giữa ngƣời già và ngƣời trẻ có sức 

nghe đơn âm bình thƣờng nhƣng khi đo sức nghe lời khả năng nghe hiểu 

ngƣời trẻ tốt hơn [95]. 

Cần ứng dụng thính lực lời mà cụ thể BCTTLL tiếng Việt để đánh giá 

hiệu suất của máy trợ thính bằng cách đo tính sức nghe lời trƣớc và sau khi can 

thiệp và sử dụng máy trợ thính xem hiệu quả của máy trợ thính, từ đó giúp cho 

việc lựa chọn máy trợ thính thích hợp. Hiện nay trên các máy đo TLL đƣợc 

thƣờng đƣợc cài sẵn BCTTLL QUICKSIN tiếng Anh nên không thể sử dụng 

để đo cho ngƣời Việt đƣợc, vì vậy xây dựng BCTTLL tiếng Việt là cần thiết. 

 

 

 

 



110 

 

KẾT LUÂN 

 

1. Việc xây dựng BCTTLL để hoàn thiện thính lực lời Tiếng việt là 

công trình nghiên cứu mới, cần thiết, mang ý nghĩa thực tiển cao. 

 BCTTLL đƣợc xây dựng gồm 100 câu, mỗi câu 5 từ và chia làm 10 

nhóm cân bằng về ngữ âm và thính học, mỗi nhóm 10 câu gồm 4 câu âm sắc 

trung, 3 câu âm sắc thấp và 3 câu âm sắc cao (tỉ lệ 4-3-3). Mỗi nhóm là một 

đơn vị đôc lập trong đo tính. BCTTLL bao phủ toàn bộ vùng tần số của tín 

hiệu lời nói tiếng Việt, đảm bảo thời gian đo tính thính lực lời (từ 8-12 phút) 

và có số lƣợng nhóm câu cần thiết trong thực tế đo tính. 

 Bảng câu thử thính lực lời tiếng Việt đƣợc xây dựng dựa trên cơ sở Ngôn 

ngữ học và Thính học, theo quy trình khoa học, chặt chẽ. 

- Về ngữ âm tiếng Việt: Luận án đã khảo nghiệm và xác định vai trò 

tạo âm sắc âm tiết của các thành phần cấu tạo âm tiết (gồm thanh điệu, phụ 

âm đầu, vần) và âm sắc của vần (âm chính, âm cuối). Từ đó cho phép xác 

định và phân loại âm sắc của âm tiết tiếng Việt một cách khoa học, đơn giản, 

qua 2 bƣớc:   

Bƣớc 1: Xác định âm sắc của vần theo âm sắc của nguyên âm chính      

(loại bỏ các âm tiết có vần ai,ay,ây, iu).  

Bƣớc 2: Xác định âm sắc của âm tiết theo âm sắc của vần và âm đầu  (loại 

bỏ các trƣờng hợp mà âm sắc của vần và âm đầu đối nghịch nhƣ mi, xu…). 

- Về từ vựng tiếng Việt: Xác lập đƣợc danh sách gồm 840 từ đơn tiết, 

phổ thông, thông dụng có âm sắc (cao, trung, thấp) làm cơ sở để xây dựng 

BCTTLL tiếng Việt.   

- Về ngữ pháp tiếng Việt: BCTTLL tiếng Việt chỉ gồm các câu đơn 

giản. tƣờng thuật. 
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- BCTTLL được kiểm định về ngữ âm (các thông số âm học): 

+ Cƣờng độ trung bình của các câu giữa các nhóm trong BCTTLL không 

có sự khác biệt đáng kể (P > 0,05).Cƣờng độ trung bình mỗi câu trong 

BCTLL là 71,67 ± 0,85 dB. 

+  Trƣờng độ trung bình của các câu giữa các nhóm trong BCTLL không 

có sự khác biệt đáng kể (P > 0,05). Trƣờng độ trung bình mỗi câu trong 

BCTLL là 2413,40 ±30,7 ms. 

+ Tần số F2 trung bình từng loại âm sắc giữa các nhóm không có sự khác 

biệt đáng kể (P > 0,05). Các câu âm sắc cao là 2201± 55,6 HZ, câu âm sắc trung 

là 1752,6 ± 89,4 và câu âm sắc thấp là 898 ± 53,5 Hz.  

- BCTTLL được kiểm định về mặt thính học: 

+ Việc thử nghiệm ở 30 sinh viên (18-25 tuổi, có sức nghe bình thƣờng) 

chứng tỏ rằng BCTTLL đạt đƣợc sự cân bằng về tỷ lệ % nghe nhận lời giữa 

10 nhóm câu thử (P > 0,05). 

 + Việc thử nghiệm trên 62 sinh viên (31 nam, 31 nữ), tuổi từ 18-25, có 

sức nghe bình thƣờng, nhằm xây dựng biểu đồ chuẩn, kiểm định biểu đồ 

chuẩn và  ngƣỡng nghe nhận lời (SRT) cho kết quả nhƣ sau:  

Hình dạng biểu đồ BCTTLL của ngƣời Việt có hình dạng chữ S, lên 

cao có xu hƣớng nằm ngang hơn với độ dốc khoảng 15-20 dB (trung bình 

là 17,5 dB); biểu đồ biến thiên từ 0% -100% với cƣờng độ từ 0 đến 20 

dB.Ngƣỡng nghe nhận lời (SRT) của BCTLL tiếng Việt là 8,0 ± l,7dB. 

Ngƣỡng nghe nhận lời và biểu đồ thính lực lời nằm trong quy chuẩn quốc tế. 

-  Nguồn âm mẫu BCTLL: đảm bảo các tiêu chuẩn về ngôn ngữ học và 

thính học. Có thể dùng nguồn âm mẫu BCTTLL để đo tính thính lực lời cho 

bệnh nhân nói các phƣơng ngữ phổ thông khác nhau trong cả nƣớc. 

Qua kiểm định BCTLL đạt độ tin cậy để ứng dụng trên lâm sàng. 

 



112 

 

2. BCTTLL tiếng Việt bƣớc đầu đƣợc ứng dụng đo tính trên 30 

BNNKTG đƣợc chẩn đoán qua LS và TLA tại BVHN. 

-  Thính lực âm: Tất cả BN đều có nghe kém 2 tai  đối xứng, trong đó 

mức độ đối xứng 2 tai tuyệt đối (PTA < 5dB) là 66,7% (20 BN), mức độ đối 

xứng 2 tai tƣơng đối (5dB < PTA < l0dB) là 33,3% (10 BN). Nghe kém tiếp 

âm thể loa đạo đáy chiếm 80% (48 tai), thể toàn loa đạo chiếm 20%. Thính 

lực âm giảm nhiều tần số cao và có sự liên quan rất chặt chẽ giữa ngƣỡng 

nghe và tần số (r = 0,995). 

- Thính lực lời qua BCTTLL: Biểu đồ TLL chủ yếu là dạng 3 (hình 

dạng nằm ngang hơn biểu đồ chuẩn) và dạng 2 (hình dạng song song với 

biểu đồ chuẩn). Có 3 trƣờng hợp biểu đồ TLL thể hiện nghe hiểu không đạt 

100%. Chênh lệch PTA và SRT trên BNNKTG (tai P: 13,2 ±4,6 dB; tai T: 

11.9 ± 6,3) cao hơn ngƣời trẻ (tai P: 6,2± 3,7 dB; tai T: 5,5±3,5) và có độ 

lệch khá lớn. Vì vậy dựa vào ngƣỡng nghe trung bình đơn âm (PTA) khó 

dự đoán ngƣỡng nghe nhận lời (SRT) trên BNNKTG. Để đánh giá hiệu 

suất của máy trợ thính trên BNNKTG cần thiết phải dùng TLL mà cụ thể là 

BCTTLL tiếng Việt.  
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KIẾN NGHỊ 

 

1. Cần ứng dụng BCTTLL tiếng Việt đã đƣợc xây dựng để đo tính thính 

lực lời, xác định ngƣỡng nghe nhận lời (SRT- Speech reception thresold) của 

bệnh nhân ngƣời lớn và đánh giá hiệu suất của máy trợ thính. 

2. Để đánh giá khả năng nghe hiểu trong giao tiếp đƣợc sát thực tế hơn, nên 

tiếp tục các nghiên cứu đánh giá sức nghe bằng BCTTLL tiếng Việt đo trong 

môi trƣờng có tiếng ồn.  
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447.  Khách 

448.  Khám 

449.  Khăn 

450.  Khát 

451.  Khay 

452.  Khe 

453.  Khẽ 

454.  Khế 

455.  Khen 

456.  Khéo 

457.  Khét 

458.  Khi 

459.  Khí 

460.  Kho 

461.  Khó 

462.  Khô 

463.  Khổ 

464.  Khoa 

465.  Khoảng 

466.  Khóc 

467.  Khỏe 

468.  Khỏi 

469.  Không 

470.  Khớp 

471.  Khu 

472.  Khuya 

473.  Khuyên 

474.  Kia 

475.  Kịch 

476.  Kiện 

477.  Kiểu 

478.  Kim 

479.  Kìm 

480.  Kinh 

481.  Kính 

482.  Kịp 

483.  Kỹ 

484.  Lá 

485.  Là 

486.  Lạ 

487.  Lắc 

488.  Lạc 

489.  Lái 

490.  Lại 

491.  Làm 

492.  Lắm 

493.  Lăn 

494.  Lấn 

495.  Lần 

496.  Làng 

497.  Lạnh 

498.  Lao 

499.  Lão 

500.  Lau 

501.  Lâu 

502.  Lây 

503.  Lấy 

504.  Lạy 

505.  Lẽ 

506.  Lễ 

507.  Lệch 

508.  Len 

509.  Lên 

510.  Lệnh 

511.  Lịch 

512.  Liếc 

513.  Liền 

514.  Liều 

515.  Lính 

516.  Lo 

517.  Lọ 

518.  Loài 

519.  Loại 

520.  Loạn 

521.  Lọc 

522.  Loét 

523.  Lối 

524.  Lỗi 

525.  Lời 

526.  Lợi 

527.  Lớn 

528.  Lợn 

529.  Lòng 

530.  Lông 

531.  Lồng 

532.  Lớp 

533.  Lọt 

534.  Lũ 

535.  Lúa 

536.  Lửa 

537.  Luận 

538.  Luật 

539.  Lúc 

540.  Lùn 

541.  Lƣng 

542.  Luộc 

543.  Lƣợc 

544.  Lƣỡi 

545.  Luôn 

546.  Lƣơng 

547.  Lƣợng 

548.  Lụt 

549.  Ly 

550.  Má 

551.  Mà 

552.  Mạ 

553.  Mặc 

554.  Mạch 

555.  Mai 

556.  Mắm 

557.  Mặn 

558.  Mang 

559.  Mắng 

560.  Mạnh 

561.  Mập 

562.  Mát 

563.  Mất 

564.  Mắt 

565.  Mật 

566.  Mặt 

567.  Mau 

568.  Máu 

569.  Màu 

570.  May 



 

571.  Máy 

572.  Mấy 

573.  Mẩy 

574.  Mẹ 

575.  Mến 

576.  Mèo 

577.  Mét 

578.  Mệt 

579.  Mí 

580.  Mì 

581.  Miến 

582.  Miếng 

583.  Miệng 

584.  Mình 

585.  Mổ 

586.  Mỡ 

587.  Mở 

588.  Môi 

589.  Mồi 

590.  Mỗi 

591.  Mỏi 

592.  Mọi 

593.  Mới 

594.  Mời 

595.  Mong 

596.  Móng 

597.  Mồng 

598.  Một 

599.  Mù 

600.  Mua 

601.  Múa 

602.  Mùa 

603.  Mƣa 

604.  Mực 

605.  Mũi 

606.  Muối 

607.  Muốn 

608.  Muộn 

609.  Mƣợn 

610.  Nách 

611.  Nải 

612.  Nam 

613.  Năm 

614.  Nấm 

615.  Nắm 

616.  Nằm 

617.  Nâng 

618.  Năng 

619.  Nắng 

620.  Nặng 

621.  Nào 

622.  Não 

623.  Nát 

624.  Nâu 

625.  Nấu 

626.  Nay 

627.  Này 

628.  Nếm 

629.  Nẻm 

630.  Nên 

631.  Nền 

632.  Nết 

633.  Nếu 

634.  Ngắn 

635.  Ngang 

636.  Ngành 

637.  Ngay 

638.  Ngày 

639.  Nghe 

640.  Nghề 

641.  Nghèo 

642.  Nghĩ 

643.  Nghĩa 

644.  Nghịch 

645.  Nghiên 

646.  Nghiêng 

647.  Ngoa 

648.  Ngoài 

649.  Ngoại 

650.  Ngoan 

651.  Ngọc 

652.  Ngồi 

653.  Ngon 

654.  Ngọn 

655.  Ngỗng 

656.  Ngọt 

657.  Ngu 

658.  Ngủ 

659.  Ngứa 

660.  Ngừa 

661.  Ngựa 

662.  Ngực 

663.  Ngừng 

664.  Ngƣời 

665.  Nguy 

666.  Ngụy 

667.  Nguyên 

668.  Nhà 

669.  Nhạc 

670.  Nhàn 

671.  Nhân 

672.  Nhãn 

673.  Nhận 

674.  Nhanh 

675.  Nhát 

676.  Nhặt 

677.  Nhất 

678.  Nhạt 

679.  Nhật 

680.  Nhau 

681.  Nhảy 

682.  Nhẹ 

683.  Nhiều 

684.  Nhìn 

685.  Nhỏ 

686.  Nhổ 

687.  Nhớ 

688.  Nhờ 

689.  Nhọc 

690.  Nhóm 

691.  Nhọt 

692.  Nhƣ 

693.  Nhựa 

694.  Nhƣng 

695.  Những 

696.  No 

697.  Nó 

698.  Nổ 

699.  Nợ 

700.  Nói 

701.  Nồi 

702.  Nơi 

703.  Nổi 

704.  Nội 

705.  Nón 

706.  Nóng 

707.  Nữ 

708.  Nữa 

709.  Nửa 

710.  Núi 

711.  Nƣớc 

712.  Nuôi 

713.  Nƣớng 

714.  Nuốt 

715.  Nút 

716.  Nứt 

717.  Ở 

718. N Oan 

719.  Óc 

720.  Ốc 

721.  Ổi 

722.  Ôm 

723.  Ốm 

724.  Ồn 

725.  Ong 

726.  Ông 

727.  Ống 

728.  Ớt 

729.  Phá 

730.  Phải 

731.  Phẩm 

732.  Phần 

733.  Pháo 

734.  Pháp 

735.  Phát 

736.  Phạt 

737.  Phe 

738.  Phép 

739.  Phía 

740.  Phim 

741.  Phích 

742.  Phố 

743.  Phở 

744.  Phơi 

745.  Phóng 

746.  Phòng 

747.  Phụ 

748.  Phúc 

749.  Phƣơng 

750.  Phƣờng 

751.  Phút 

752. N Qua 

753.  Quá 

754.  Quà 

755.  Quả 

756.  Quai 

757.  Quan 

758.  Quán 

759.  Quân 

760.  Quần 



 

761.  Quanh 

762.  Quạt 

763.  Quay 

764.  Quầy 

765.  Que 

766.  Quê 

767.  Quen 

768.  Quên 

769.  Quét 

770.  Quốc 

771.  Quý 

772.  Quỳ 

773.  Quyền 

774.  Quyết 

775.  Ra 

776.  Rác 

777.  Rách 

778.  Rán 

779.  Răng 

780.  Rằng 

781.  Ráo 

782.  Rạp 

783.  Rất 

784.  Rau 

785.  Rê 

786.  Rế 

787.  Rẻ 

788.  Rể 

789.  Reng 

790.  Reo 

791.  Rệp 

792.  Rêu 

793.  Riêng 

794.  Riềng 

795.  Rò 

796.  Rổ 

797.  Rồi 

798.  Rơi 

799.  Rời 

800.  Rơm 

801.  Rồng 

802.  Rộng 

803.  Ru 

804.  Rủ 

805.  Rùa 

806.  Run 

807.  Rung 

808.  Rụng 

809.  Rừng 

810.  Ruốc 

811.  Rƣớc 

812.  Ruồi 

813.  Ruộng 

814.  Ruột 

815.  Rƣợu 

816.  Rút 

817.  Sắc 

818.  Sách 

819.  Sạch 

820.  Sai 

821.  Sâm 

822.  Sấm 

823.  Sàn 

824.  Sân 

825.  Sang 

826.  Sáng 

827.  Sành 

828.  Sao 

829.  Sáo 

830.  Sấp 

831.  Sắp 

832.  Sát 

833.  Sắt 

834.  Sau 

835.  Sâu 

836.  Say 

837.  Sẽ 

838.  Sẻ 

839.  Sẹo 

840.  Sét 

841.  Sinh 

842.  Số 

843.  Sổ 

844.  Sờ 

845.  Sợ 

846.  Sôi 

847.  Sởi 

848.  Sợi 

849.  Sớm 

850.  Sơn 

851.  Sóng 

852.  Sông 

853.  Sống 

854.  Sốt 

855.  Sƣ 

856.  Sử 

857.  Sự 

858.  Sữa 

859.  Sửa 

860.  Suất 

861.  Sức 

862.  Sụn 

863.  Súng 

864.  Suối 

865.  Sƣơng 

866.  Sƣớng 

867.  Suyễn 

868.  Ta 

869.  Tấc 

870.  Tắc 

871.  Tách 

872.  Tai 

873.  Tài 

874.  Tại 

875.  Tâm 

876.  Tấm 

877.  Tắm 

878.  Tận 

879.  Tang 

880.  Tăng 

881.  Tặng 

882.  Tao 

883.  Tạo 

884.  Tập 

885.  Tát 

886.  Tàu 

887.  Tay 

888.  Tây 

889.  Tế 

890.  Tên 

891.  Tép 

892.  Tết 

893.  Thai 

894.  Tham 

895.  Thâm 

896.  Thẫm 

897.  Thăm 

898.  Thân 

899.  Thần 

900.  Thận 

901.  Tháng 

902.  Thăng 

903.  Thẳng 

904.  Thánh 

905.  Thành 

906.  Tháp 

907.  Thấp 

908.  Thật 

909.  Thay 

910.  Thấy 

911.  Thầy 

912.  Thế 

913.  Thể 

914.  Thèm 

915.  Thêm 

916.  Thẹn 

917.  Theo 

918.  Thép 

919.  Thêu 

920.  Thi 

921.  Thì 

922.  Thìa 

923.  Thích 

924.  Thiếc 

925.  Thiếu 

926.  Thịt 

927.  Thiu 

928.  Thỏ 

929.  Thơ 

930.  Thờ 

931.  Thở 

932.  Thợ 

933.  Thoáng 

934.  Thôi 

935.  Thối 

936.  Thổi 

937.  Thời 

938.  Thỏm 

939.  Thơm 

940.  Thông 

941.  Thống 

942.  Thớt 

943.  Thu 

944.  Thù 

945.  Thủ 

946.  Thƣ 

947.  Thứ 

948.  Thử 

949.  Thua 

950.  Thừa 



 

951.  Thuật 

952.  Thức 

953.  Thực 

954.  Thuê 

955.  Thuế 

956.  Thúng 

957.  Thùng 

958.  Thuốc 

959.  Thuộc 

960.  Thƣớc 

961.  Thƣơng 

962.  Thƣờng 

963.  Thƣởng 

964.  Thuyền 

965.  Tiếc 

966.  Tiệc 

967.  Tiêm 

968.  Tiên 

969.  Tiền 

970.  Tiếng 

971.  Tiêu 

972.  Tim 

973.  Tím 

974.  Tìm 

975.  Tin 

976.  Tinh 

977.  Tính 

978.  Tình 

979.  To 

980.  Tô 

981.  Tơ 

982.  Tổ 

983.  Toán 

984.  Toàn 

985.  Tóc 

986.  Tôi 

987.  Tối 

988.  Tỏi 

989.  Tới 

990.  Tội 

991.  Tôm 

992.  Tốt 

993.  Trà 

994.  Trả 

995.  Trách 

996.  Trai 

997.  Trái 

998.  Trận 

999.  Trang 

1000.  Trăng 

1001.  Trắng 

1002.  Tranh 

1003.  Tránh 

1004.  Trào 

1005.  Trâu 

1006.  Trầu 

1007.  Tre 

1008.  Trễ 

1009.  Trẻ 

1010.  Trên 

1011.  Treo 

1012.  Trệt 

1013.  Triển 

1014.  Triệu 

1015.  Trình 

1016.  Trò 

1017.  Trở 

1018.  Trói 

1019.  Trời 

1020.  Trộm 

1021.  Trơn 

1022.  Trộn 

1023.  Trong 

1024.  Trông 

1025.  Trống 

1026.  Trồng 

1027.  Trƣa 

1028.  Trung 

1029.  Trúng 

1030.  Trứng 

1031.  Trƣớc 

1032.  Trƣờng 

1033.  Trƣởng 

1034.  Trƣợt 

1035.  Truyện 

1036.  Tù 

1037.  Tủ 

1038.  Tuổi 

1039.  Tuồng 

1040.  Tƣờng 

1041.  Tƣởng 

1042.  Ƣa 

1043.  Úng 

1044.  Ủng 

1045.  Uốn 

1046.  Uống 

1047.  Ƣớp 

1048.  Ƣớt 

1049.  Và 

1050.  Vác 

1051.  Vai 

1052.  Vải 

1053.  Văn 

1054.  Vấn 

1055.  Vẫn 

1056.  Vang 

1057.  Vàng 

1058.  Vâng 

1059.  Vành 

1060.  Vào 

1061.  Vắt 

1062.  Vay 

1063.  Vậy 

1064.  Ve 

1065.  Vé 

1066.  Vẽ 

1067.  Về 

1068.  Vẻ 

1069.  Ví 

1070.  Vì 

1071.  Vị 

1072.  Việc 

1073.  Vịnh 

1074.  Viếng 

1075.  Viết 

1076.  Việt 

1077.  Vịt 

1078.  Vô 

1079.  Vỏ 

1080.  Vỡ 

1081.  Vở 

1082.  Vợ 

1083.  Vôi 

1084.  Với 

1085.  Vòng 

1086.  Võng 

1087.  Vũ 

1088.  Vụ 

1089.  Vua 

1090.  Vừa 

1091.  Vui 

1092.  Vùng 

1093.  Vƣờn 

1094.  Vƣợt 

1095.  Xa 

1096.  Xã 

1097.  Xác 

1098.  Xách 

1099.  Xài 

1100.  Xám 

1101.  Xăng 

1102.  Xanh 

1103.  Xấu 

1104.  Xay 

1105.  Xây 

1106.  Xe 

1107.  Xê 

1108.  Xem 

1109.  Xếp 

1110.  Xén 

1111.  Xích 

1112.  Xiếc 

1113.  Xin 

1114.  Xinh 

1115.  Xô 

1116.  Xơ 

1117.  Xoay 

1118.  Xóm 

1119.  Xong 

1120.  Xu 

1121.  Xƣa 

1122.  Xuân 

1123.  Xuất 

1124.  Xuống 

1125.  Xuồng 

1126.  Xƣơng 

1127.  Xƣởng 

1128.  Ý 

1129.  Yên 

1130.  Yêu 

1131.  Yếu 



 

 

BỆNH ÁN MẪU  (I )  

                                                                                        Số BA........ 

 

I. HÀNH CHÍNH: 

1.1. Họ và tên: .....................................................................................................  

1.2. Tuổi: .............................................................................................................  

1.3. Giới tính:                       Nam                          Nữ  

1.4. Nghề nghiệp: ................................................................................................  

1.5. Địa chỉ: .........................................................................................................  

1.6. Số điện thoại: ................................................................................................  

1.7. Ngày đo: .......................................................................................................  

1.8. Ngƣời đo:  ....................................................................................................  

1.9. Loại máy: .....................................................................................................  

1.10. Địa điểm: Khoa Thanh – Thính, bệnh viện TMH trung ƣơng ...................  

II. TIỀN SỬ: 

Không có bệnh lý tai giữa, tai trong, chấn thƣơng sọ não                                          

III. THÍNH LỰC ÂM:  PTA < 15dB 

III. THÍNH LỰC LỜI: 

- Đo trong môi trƣờng im lặng:  âm nền   

- Chỉ đo đƣờng khí 

- Đo  ở cƣờng độ 10dB cho 10 nhóm 

- Tính tỷ lệ phần trăm nghe hiểu. 

- So sánh tỷ lệ phần trăm trung bình giữa các nhóm câu. 

 



 

                       Nhóm 1                                     Nhóm 2 

Cƣờng độ 

        Câu 
10dB 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Tổng tỷ lệ % 

nghe nhận lời 

 

 

 Cƣờng độ 

        Câu 
10dB 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Tổng tỷ lệ % 

nghe nhận lời 

 

 

Nhóm 3:                           Nhóm 4: 

Cƣờng độ 

        Câu 
10dB 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Tổng tỷ lệ % 

nghe nhận lời 

 

 

 Cƣờng độ 

        Câu 
10dB 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Tổng tỷ lệ % 

nghe nhận lời 

 

 



 

     Nhóm 5                                              Nhóm 6 

Cƣờng độ 

        Câu 
10dB 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Tổng tỷ lệ % 

nghe nhận lời 

 

 

 Cƣờng độ 

        Câu 
10dB 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Tổng tỷ lệ % 

nghe nhận lời 

 

 

 

Nhóm 7                                                  Nhóm 8 

Cƣờng độ 

        Câu 
10dB 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Tổng tỷ lệ % 

nghe nhận lời 

 

 

 Cƣờng độ 

        Câu 
10dB 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Tổng tỷ lệ % 

nghe nhận lời 

 

 



 

Nhóm 9                                              Nhóm 10 

Cƣờng độ 

        Câu 
10dB 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Tổng tỷ lệ % 

nghe nhận lời 

 

 

 Cƣờng độ 

        Câu 
10dB 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Tổng tỷ lệ % 

nghe nhận lời 

 

 

 



 

BỆNH ÁN MẪU ( II) 

Số BA: ........ 

I. HÀNH CHÍNH: 

1.1. Họ và tên: .....................................................................................................  

1.2. Tuổi: .............................................................................................................  

1.3. Giới tính:                       Nam                          Nữ  

1.4. Nghề nghiệp: ................................................................................................  

1.5. Địa chỉ: .........................................................................................................  

1.6. Số điện thoại: ................................................................................................  

1.7. Ngày đo: .......................................................................................................  

1.8. Ngƣời đo:  ....................................................................................................  

1.9. Loại máy: .....................................................................................................  

1.10. Địa điểm: Khoa Thanh – Thính, bệnh viện TMH trung ƣơng ...................  

II. TIỀN SỬ: 

          Không có bệnh lý tai giữa, tai trong, chấn thƣơng sọ não               

III. THĂM KHÁM 

Ống tai:  ...............................................................................................................  

Màng nhĩ:  ...........................................................................................................  

Mũi:  ....................................................................................................................  

Vòm họng: ...........................................................................................................  

Họng:  ..................................................................................................................  

IV. THÍNH LỰC ĐƠN ÂM 

4.1. Tai (P) 

Ngƣỡng nghe đƣờng khí, đƣờng xƣơng theo từng tần số 

Tần số (Hz) Đƣờng khí Đƣờng xƣơng  

250   

500   

1000   

2000   

4000   

8000   
 

PTA:  



 

4.2. Tai (T) 

Ngƣỡng nghe đƣờng khí,đƣờng xƣơng  theo từng tần số 

Tần số (Hz) Đƣờng khí Đƣờng xƣơng  

250   

500   

1000   

2000   

4000   

8000   

 

PTA: 

Ngƣỡng nghe đơn âm PTA ≤ 15dB thì mới đƣa vào nhóm nghiên cứu. 

V. THÍNH LỰC LỜI:     

Trong môi trƣờng yên lặng 

Chỉ đo đƣờng khí 

Đo 3 nhóm khác nhau: tai (P) 1 nhóm, tai (T) 1 nhóm, cả 2 tai 1nhóm.  

Đo cƣờng độ từ thấp lên cao đến khi đạt đƣợc chỉ số PBTN 100%                          

Tai (P) 

Cƣờng độ(dB) 

Câu 
0 5 10 15 20 25 

Ngƣỡng nghe 

nhận lời(dB) 

Chỉ số 

PBTN(%) 

Độ 

dốc(dB) 

1          

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

Tổng tỷ lệ % 

nghe nhận lời 

      

 

Chênh lệch PTA và SRT: 



 

Tai (T) 

Cƣờng độ(dB) 

Câu 
0 5 10 15 20 25 

Ngƣỡng nghe 

nhận lời(dB) 

Chỉ số 

PBTN(%) 

Độ 

dốc(dB) 

1          

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

Tổng tỷ lệ % 

nghe nhận lời 

      

Chênh lệch PTA và SRT: 

Cả 2 tai 

Cƣờng độ(dB) 

Câu 
0 5 10 15 20 25 

Ngƣỡng nghe 

nhận lời(dB) 

Chỉ số 

PBTN(%) 

Độ 

dốc(dB) 

1          

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

Tổng tỷ lệ % 

nghe nhận lời 

      

Biểu đồ thính lực lời 



 

BỆNH ÁN MẪU (III) 

      Số BA: .......... 

I. HÀNH CHÍNH: 

1.1. Họ và tên: .....................................................................................................  

1.2. Tuổi: .............................................................................................................  

1.3. Giới tính:                       Nam                          Nữ  

1.4. Nghề nghiệp: ................................................................................................  

1.5. Địa chỉ: .........................................................................................................  

1.6. Số điện thoại: ................................................................................................  

1.7. Ngày đo: ................................TLA .......................TLL............................... 

1.8. Ngƣời đo:  ....................................................................................................  

1.9. Loại máy: .....................................................................................................  

1.10. Địa điểm: Khoa Thanh – Thính, bệnh viện TMH Trung Ƣơng ................  

II. TIỀN SỬ: 

2.1. Bản thân 

- Bệnh lý tai giữa Có  Không  

- Tiền sử chấn thƣơng âm: tiếng ồn hay sức ép Có  Không  

- Tiền sử bị nhiễm độc thuốc hay hóa chất ảnh 

hƣởng đến sức nghe 
Có  Không  

- Tai biến mạch máu não  Có  Không  

- Chấn thƣơng sọ não Có  Không  

- Các bệnh nội khoa     

+ Tiểu đƣờng Có  Không  

+ Xơ gan Có  Không  

+ Suy thận Có  Không  

+ Mỡ máu cao Có  Không  

  



 

2.2. Gia đình:  

Nghe kém tuổi già: 

Ông bà Có   Không   

Bố mẹ Có   Không   

Anh chị em ruột Có   Không   

III. BỆNH SỬ 

3.1. Thời gian bắt đầu bị bệnh:  

 .............................................................................................................................  

3.2. Triệu chứng cơ năng: 

Ù tai:     Có    Không  

Nghe kém:     Có    Không                                 

Chóng mặt:    Có    Không                               

Các triệu chứng khác:                        

3.3. Thực thể 

Ống tai:             

Màng nhĩ:           Bình thƣờng:                     Cung lão suy, xơ dày   

Mũi, Họng:      

IV. THÍNH LỰC ÂM: 

4.1. Tai phải 

4.1.1. Ngƣỡng nghe đƣờng khí, đƣờng xƣơng theo tần số:  

Cƣờng độ(dB) 

Tần số(Hz) 

Đƣờng 

khí 

Đƣờng  

xƣơng 

250   

500   

1000   

2000   

4000   

                 8000   

 

 



 

4.2. Tai trái: 

*Ngƣỡng nghe đƣờng khí, đƣờng xƣơng theo tần số:  

Cƣờng độ(dB) 

 

Tần số(Hz) 

Đƣờng 

khí 

Đƣờng  

xƣơng 

250   

500   

1000   

2000   

4000   

8000   

              

Nghe kém tiếp nhận Tai (P) Tai (T) 

Loa đạo đáy   

Toàn loa đạo   

Không rõ   

 

 

Tai Tai phải Tai trái 

PTA   

Mức độ nghe kém: 
PTA   

%   

 

So sánh sự đối xứng 2 tai 

Không  Tƣơng đối 

(chênh PTA < 10dB 

nhƣng > 5dB) 

 Tuyệt đối 

(chênh PTA ≤ 5dB) 

 



 

V.  THÍNH LỰC LỜI:  

Đo trong môi trƣờng yên lặng 

Đo đƣờng khí  

Đo tai tốt trƣớc. 

Cƣờng độ bắt đầu đo:  PTA 

Đến cƣờng độ cao tối đa 110d B 

5.1. Tai phải 

Đƣờng khí 

Cƣờng độ (dB) 

Câu 
      

Ngƣỡng nghe 

nhận lời(dB) 

Chỉ số 

PBL(%) 

Độ 

dốc(dB) 

1       

   

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

Tổng tỷ lệ % 

nghe nhận lời 
      

 

Biểu đồ thính lực lời 

Dạng thính lực lời 

Chênh lệch PTA và SRT 



 

5.2. Tai trái 

Đƣờng khí  

Cƣờng độ (dB) 

Câu 
      

Ngƣỡng nghe 

nhận lời(dB) 

Chỉ số 

PBL (%) 

Độ 

dốc(dB) 

1       

   

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

Tổng tỷ lệ % 

nghe nhận lời 
      

 

Biểu đồ thính lực lời 

Dạng thính lực lời 

Chênh lệch PTA và SRT 

 

 



 

  

 


