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 ده  يچك

بر کيفيتت  مشكالت صوتي در معلمان ممكن است نه تنها بر روابط اجتماعي و عاطفي بلكه  که نيتوجه به ا باسابقه و هدف: 

و فاقتد مشتكالت    يعوامل خطرساز مشكالت صوتي بين معلمان دارا سهيمطالعه به مقا نيو شغل آنان تأثير بگذارد، ا يآموزش

 پردازد. صوتي مي

 يصتوت  اتياساس بخش شكا شد که بر عيسمنان توز ييمعلمان ابتدا نينامه ب پرسش 342ها: در پژوهش حاضر مواد و روش

دو،  هاي کتاي  مطالعه با استفاده از آزمون نيروه داراي مشكل صوتي و فاقد مشكل صوتي تقسيم شدند. در اآن، معلمان به دو گ

 ،يشتغل  يهتا  يژگت يو ،يعوامل خطرساز مرتبط با مشخصات فترد  سهيفيشر، رگرسيون لجستيك ساده و چندگانه به مقا دقيق

 در دو گروه پرداخته شد. يو اطالعات پزشك يعادات زندگ

اين مطالعه نشان داد که جنس، وضعيت تأهل، سابقه کار، بلندي صدا، گترد و ببتار در کتالس، مصترف دارو،      جينتا :هايافته

باشند  حنجره و مشكالت هورموني بر ابتالي معلمان به مشكالت صوتي مؤثر ميمروي، اضطراب، آلرژي، سابقه جراحي  فالکسير

(50/5P>آزمون رگرسيون لجستيك چند .) نيتتر  شيکردن، اضطراب و آلرژي بت  صحبت عامل عادت به بلند 2داد  انشگانه نيز ن 

 .دهند برابر افزايش مي 2و  2، 4ترتيب  که خطر ابتال به مشكل صوتي را به طوري ر ابتال به مشكالت صوتي دارند بهرا د تياهم

ابتال به مشكل صتوتي در معلمتان    عوامل خطر نيتر ردن، اضطراب و آلرژي از جمله مهمک صحبت گيري: عادت به بلندنتيجه

 .باشند که الزم است معلمان، مسولين آموزش و پرورش و گفتاردرمانان به آن توجه نمايند مي

  

 يدرمان گفتار، خطر عوامل، صدا اختالالت ، ها معلم، يانسان يرويمدرسه ها/ نهاي کليدي: واژه
 

 مقدمه

هاي اصلي ارتباط کالمي است که از  صدا به عنوان يکي از جنبه

ها  ادي نقش به سزايي در زندگي انسانتصنظر عاطفي، اجتماعي و اق

تواندد منردر بده     گونه اختالل در اين جنبه مي دارد، به طوري که هر

. در جامعده صدنعتي   [3-1]اي در افراد شدود   بروز مشکالت عديده

ل، از صوت خدود اسدتفاده ابدزاري    سوم افراد شاغ کيامروز حدود 

ند که از وهي هستترين گر در اين ميان آموزگاران بزرگ [4]کنند  مي

 [1]کنند  اي براي امرار معاش استفاده مي صوت خود به عنوان وسيله

شدوند   تر مبتال به مشکالت صوتي مي و نسبت به مشاغل ديگر بيش

[5-9.] 

درصد از آموزگاران انواعي از  99تا  11دهد  نشان مي مطالعات

شکايات صوتي نظير خستگي صوتي، ديسفوني، تقال براي آواسازي، 

 . معموالً[11-5]اند  شکي و سفتي در گلو را گزارش کردهگلودرد، خ

گونه گزارشات از جانب معلمان به دليدل آن اسدت کده آندان از      اين

آمدوزان، بحدد در    بدا داندش   ارتباطصوت خود به منظور برقراري 

تشدري  و تويدي  دادن مطالدب درسدي      کالس، آموزش، راهنمايي،

هاي پر سر و صدا و  بلند در محيطت طوالني و با صداي به مد [11]

کنندد و گداهي مربورندد از     هداي پرايدطراا اسدتفاده مدي     موقعيت

هدا   آن [.22-11،14]اي صداسازي نادرست استفاده کنندد  ه تکنيک

رد کنندد و از  فشدار زيدادي بده تارهداي صدوتي خدود وا       ورندمرب

 :mozhgan.asadist@yahoo.com           Email                               29191311399  تلفن:نويسنده مسئول،  *

   تاريخ پذيرش:    تاريخ دريافت: 
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هاي نادرست صداسازي استفاده کنند کده ايدن امدر منردر بده       روش

آسديب بده بافدت صدوتي در معلمدان       وتي و متعاقب آنخستگي ص

. مک آليوي و همکاران سه متغير مسدتقل را  [21،19،12،1]شود  مي

و ايدطراا   يطدي که شامل رفتارهاي مربوط به صدوت، عوامدل مح  

سدتگاه صدوتي   است را به عنوان تأثيرگذارترين عوامل در سالمتي د

رهدايي کده در   . از جملده ريسدک فاکتو  [22]معلمان دخيل دانستند 

تدوان بده    به مشکالت صوتي گزارش شده اسدت مدي  ابتالي معلمان 

ر و صدداي زمينده، تعدداد زيدداد    اسدتفاده زيداد از صددا، وجدود سد     

لم و وجود گرد و غبار، ارتباط يعيف بين مع ،آموزان، کار زياد دانش

و  [24،23]پراسترس، فقدان ترهيدزات آموزشدي    آموز، محيط دانش

 [.21-25]خانيات و خشکي محيط اشاره کرد د مصرف ،ينيز آلرژ

ندد گفتدار تدأثير گذاشدته و     صوتي در معلمان بر فراي مشکالت

هداي   آموزان از محتواي درسي به ويژگدي  شود توجه دانش باعد مي

دنبدال دارد   هصوتي معلم جلب شده و کاهش تمرکز و يادگيري را بد 

 يصدوت  کده مشدکالت   . تحقيقات نشان داده است عالوه بر اين[29]

يفيت و کميت آموزش تأثير منفدي  هاي گوناگون بر ک معلمان به شيوه

گذارد بر کيفيت زندگي آنان نيز تأثير گذاشدته و سدبب افدزايش     مي

هاي بهداشتي و  هاي درمان و مراقبت ها از محل کار، هزينه غيبت آن

هاي اجتماعي و ارتباطي  مندي شغلي، تواناييچنين کاهش ريايت هم

آشنايي  رو ني. از ا[21،19،9]شود  آن پايداري عاطفي مي دنبال هو ب

از عوامل خطرسداز مشدکالت    معلمان و مسؤلين آموزش و پرورش

تواند در پيشگيري از ابتال به اختالل صوتي در معلمدان و   صوتي مي

 .آموزان مفيد باشد ت آموزشي دانشنيز افزايش کيفي

هدا در  اکتورتحقيقاتي که به مشکالت صوتي و ريسک ف تر بيش

معلمدين   بر اساس مقايسه بين معلمين و غير اند غالباً معلمين پرداخته

ي بدين  تدر مقايسده درون گروهد    و کدم  [31-29،13،9،5]بوده است 

جددا کدده  . از آن[21،19،11،15]آموزگدداران صددورت گرفتدده اسددت 

هداي   صوتي بين گروه التفشارهاي صوتي و عوامل خطرساز مشک

با هم متفاوت هستند، از ايدن رو در   ساساًآموزشي ا آموزشي و غير

شدود بده بررسدي     ذکر مدي  که متعاقباً ياين مطالعه با استفاده از روش

هداي فدردي،    اعم از ويژگدي  ياز عوامل خطر مشکالت صوت يبرخ

ي مشدکل صدوتي و   آموزشي، پزشکي و عادات زندگي معلمان دارا

  .ميپرداز فاقد مشکل صوتي مي

 

 
 

 هامواد و روش

تحليلدي   -پژوهش توصديفي  کيمطالعه حاير  .هانندهکشرکت

معلمان مقاطع ابتدايي شهر سمنان  يرو يصورت مقطع هباشد که ب يم

-92 يليمطالعه وارد نشدند( در سال تحص نيدر ا يي)مدارس استثنا

 يريد گ مطالعده کده بده روش نمونده     نيد صورت گرفت. در ا 1399

شهر سمنان انرام  ورشآموزش و پر هياي در دو ناح تصادفي خوشه

 243 تاًيشد که نها عيآموزگاران توز نينامه در ب پرسش 252گرفت، 

 ليد هدا را تکم  نامه مرد( پرسش 51زن و  192ها ) کننده نفر از شرکت

از  يبخشد  ايد علدت عددم پاسدخ بده تمدام       هب گرينفر د 51کردند و 

ها را بر  ينامه از مطالعه حذف شدند. محققان آزمودن سواالت پرسش

خدود بده    يمشکل صوت يدر ارتباط با فراوان ياس پاسخ به سوالاس

 يو فاقدد مشدکل صدوت    (VD) يمشکل صدوت  يدو گروه افراد دارا

(NVD) منظدور از آزمدون شدونده دربداره      نيد ا يکردند. برا ميتقس

چه پاسدخ   شد، چنان ياش سوال م عدم وجود مشکل صوتي ايوجود 

 4فدرد را در   يتومشدکل صد   زانيد کده م  يگريفرد بلي بود سوال د

 شهيهم -4اغلب اوقات و  -3اوقات  يگاه -2بندرت  -1 ي نهيگز

 و 1 يهدا  نهيها گز يچه آزمودن شد. چنان يم دهيکرد پرس يمشخص م

 4و  3 يهدا  نهيچه گز و چنان NVD کردند در گروه يرا انتخاا م 2

شدامل   VD گرفتند. گدروه  يقرار م VD کردند در گروه يرا انتخاا م

نفدر   193شامل  NVD سال و گروه 54/31 يسن نيانگيبا منفر  52

 .سال بودند 92/35 يسن نيانگيبا م

دنبال مدرور   همطالعه ب نيکار رفته در ا هنامه ب پرسش .نامهپرسش

از  يالگدوبردار  زيد محققدان و ن  ينياز ترارا بال يريگ متون، با بهره

د ش ي( طراح2212نامه شنگ هواچن و همکارانش ) ساختار پرسش

شناس گفتار  بيآس 5آن با نظر  يصور ييروا يا مرحله يو سپس ط

 ياز معلمدان بدا آلفدا    ينفر 22 نهنمو کي يآن رو ييايو زبان و پا

نامده   پرسش نيمحاسبه شد. سواالت موجود در ا درصد14کرونباخ 

کنندده   يياند که قسدمت اول بازنمدا   شده ميبخش تنظ 2در  بيبه ترت

( 1اعددم از ) يمشددکالت صددوت يلعوامددل خطرسدداز احتمددا يبرخدد

 رينظ يشغل يها يژگي( و2سن و جنس و ...، ) رينظ يمشخصات فرد

 ي( عادات زندگ3در هفته و ... ، ) يو ساعات آموزش سيسابقه تدر

( اطالعدات  4و ... و ) نيمصرف الکل و کدافئ  دن،يکش گاريشامل س

و معده  فالکسير ،ينيانحراف ب ،يفوقان يشامل عفونت تنفس يپزشک

 يصدوت  اتينامه در ارتباط با شکا پرسش نيباشد. قست دوم ا ي... م

 يجسم يها يو ناراحت رهيصدا و غ يصدا، نفس آلودگ يگرفتگ رينظ
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مشدکالت بلدع، احسداس درد و     ليد از قب يمرتبط با مشکالت صوت

 (.1 وستيباشد )پ يدر گلو و ... م يخشک

 يرهدا ياز متغ کيهر  انيمطالعه ارتباط م نيدر ا .يآمارزيآنال

و  ياطالعدات شدغل   ،يعدادات زنددگ   ،يمرتبط با مشخصدات فدرد  

( بدا اسدتفاده از آزمدون    VD) يبا ابتال بده مشدکالت صدوت    يپزشک

 نيد شدد و مقددار ا   يبررسد  شدر يف قيو دق رسونيدو پ ياستقالل کا

ساده و چندگانده   کيلرست يونيرگرس يها ارتباط با استفاده از مدل

بدا  محاسبات پژوهش حايدر   يتمام .دي( گزارش گرد)نسبت شانس

 .انرام گرفت SPSS 16.0 افزار کمک نرم

 

 نتايج

دو نشدان داد کده وجدود     يآزمدون کدا   جي: نتايمشخصاتفرد

(VD و )يفقددان مشدکل صدوت    اي (NVD  ( بدا جدنس )21/2=P ،)

( ارتبدداط P=21/2( و تعددداد فرزندددان )P=22/2تاهددل ) تيويددع

مطلدب را   نيد ا زيد ساده ن کيلرست ونيدارد. آزمون رگرس يمعنادار

 انيد ها به آقا نمخا ينشان داد خطر ابتال جينتا که يطور هنمود ب دييتا

(21/2=P، 21/2=OR   ( و افراد متاهل بده افدراد مردرد )24/2=P 

،59/4=OR در گروه )VD از گروه  شيبNVD باشد. يم 

دو  يآزمدون کدا   کده  نيد رغدم ا  يارتباط با تعداد فرزندان عل در

( امدا در  P=21/2داد )نشدان   يرا با مشکل صدوت  يارارتباط معناد

تفاوت از نظر خطر ابتال به مشکالت  نيا کيلرست ونيآزمون رگرس

 يمشخصدات فدرد   ري(. در مدورد سدا  P=21/2معنادار نبود ) يصوت

 (.1نشد )جدول  دهيد يبا مشکل صوت يارتباط معنادار

نشدان داد کده    يشدغل  يهدا  يژگد يو سهيمقا .يشغليهايژگيو

در هفته، ندو  مدرسده،    سيتعداد ساعات تدر نيب يتباط معنادارار

 وجدود  يو ابتال به مشکل صوت ييايميو کار با مواد ش يليتحص هيپا

(، P=22/2آمدوزان )  (، تعداد دانشP=23/2ندارد، اما با سابقه کار )

وجود گرد و غبدار در کدالس    ( وP=22/2آموزگار ) يصدا يبلند

(21/2=Pارتباط معنادار )سدابقه   شيافزا که يطور هوجود دارد، ب ي

 P=22/2آموزگددار ) يصدددا ي(، بلندددP ،39/1=OR=22/2کددار )

،41/3=OR   ( و وجدددود گدددرد و غبدددار در کدددالس )23/2=P 

،95/4=ORراه  هدم  يخطدر ابدتال بده مشدکالت صدوت      شي( با افزا

 (.2باشد )جدول  يم

وه نشان داد که در دو گر يعادات زندگ سهيمقا .يزنددگعادات

( P=22/2و عادت به بلند صحبت کدردن ) ( P=21/2صرف دارو )م

باشد و  يدر آموزگاران م يبا مشکالت صوت يارتباط معنادار يدارا

( و عددادت بدده بلنددد P ،14/2=OR=21/2شددانس مصددرف دارو )

 VDگدروه   زگداران ( در آموP ،11/4=OR=22/2صحبت کدردن ) 

رتبط بدا  مد  يرهدا يمتغ رياست. در مدورد سدا   NVDاز گروه  تر شيب

نشد، البتده رفتدار    دهيدو گروه د نيب يتفاوت معنادار يعادات زندگ

و  VDدو گدروه   يهدا  ياز آزمدودن  کيد  چيتوسط ه دنيکش گاريس

NVD  (.3گزارش نشد )جدول 

ها،  يآزمودن ياطالعات پزشک يدنبال بررس هب .يپزشکاطالعات

 يمددرتبط بددا مشددکالت هورمددون يرهددايدر متغ يتفدداوت معنددادار

(21/2=Pر ،)فالکددسي (22/2=P( ايددطراا ،)22/2=Pآلددرژ ،)ي 

(21/2=Pو جراح )ي ( 22/2حنرره=Pب )دو گروه گزارش شد،  ني

فدو  در گدروه    يپزشدک  طياز شرا کيخطر ابتال به هر  که يطور هب

VD 22/2) بيددبدده ترت=P ،11/4=(OR، (22/2=P ،99/3=OR) ،

(22/2=P ،31/4=OR( و )21/2=P ،14/2=ORب )گروه از  تر شي

NVD اعدم از   يمدورد بررسد   يپزشدک  يرهدا يمتغ ريباشدد. سدا   يم

را در دو گروه نشان نداد که  يها تفاوت معنادار يها و جراح يماريب

 ،يگدذار  از سابقه لولده  ياز دو گروه گزارش کي چيدر ه انيم نياز ا

 (.4مشاهده نشد )جدول  نهيو قفسه س ديروئيت يجراح
 

 

 NVDو  VDفيشر و رگرسيون لرستيک ساده براي مشخصات فردي در دو گروه  آزمون کاي دو، دقيق .1جدول 

 square-chi Logistic regression 

 VD (n = 50) NVD (n = 193)   

 N % N % P OR 95% CI P مشخصات فردي

 جنسيت
 موند        

 
41 

 
92 

 
141 

 
1/15 

*21/2 21/2 19/2-29/2 *21/2 

 سن
          32  
        35-31 
        42-31 
           42 

 
9 
14 
11 
11 

 
11 
29 
34 
22 

 
51 
52 
39 
41 

 
5/29 
9/25 
2/22 
4/24 

12/2 19/1 59/1-92/2 22/2 
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 ويعيت تاهل
 متاهل        

 
49 

 
91 

 
112 

 
9/93 

*22/2 59/4 99/19-21/1 *24/2 

 تعداد فرزندان
        2 
        1 
        2 
        3 

 
9 
12 
25 
1 

 
19 
22 
52 
12 

 
19 
43 
54 
21 

 
9/35 
3/22 

29 
14 

*21/2 21/1 14/1-91/2 21/2 

 سط  تحصيالت
 ديپلم و فو  ديپلم        
 ليسانس و باالتر        

 
21 
29 

 
42 
59 

 
92 
123 

 
1/41 
4/53 

55/2 22/1 21/2-14/2 55/2 

 درآمد خانوار )ريال(
        3522222  

1222222-3522222 
        >1222222 

 
1 
34 
12 

 
12 
19 
22 

 
21 
143 
29 

 
9/12 
1/14 

15 

15/2 15/1 12/2-13/2 14/2 

 معني دار مي باشد. α=  25/2مواردي که با ستاره مشخص شده اند در سط  *                                       
 

 NVDو  VDر دو گروه آزمون کاي دو، دقيق فيشر و رگرسيون لرستيک ساده براي ويژگي هاي شغلي د .2جدول 

 chi-square Logistic regression 

 VD (n = 50) NVD (n = 193)   

 N % N % P OR 95% CI P ويژگي هاي شغلي

 سابقه کار
       5  
       12-5 
       22-11 
        22 

 
9 
1 
22 
14 

 
11 
12 
44 
29 

 
12 
31 
51 
41 

 
1/31 
1/19 
4/21 
9/23 

*23/2 39/1 94/1-24/1 *22/2 

 ساعات تدريس در هفته
       24  
        24 

 
31 
19 

 
12 
39 

 
132 
11 

 
4/19 
1/31 

39/2 32/1 53/2-19/2 39/2 

 نو  مدرسه
 دخترانه        
 پسرانه        
 مختلط        

 
25 
23 
2 

 
52 
41 
4 

 
99 
99 
1 

 
1/45 
9/52 
1/3 

93/2 99/2 53/1-52/2 15/2 

 پايه تحصيلي
        1 
        2 

        3 
        4 
        5 
 ورزش        

 
15 
11 
1 
1 
12 
1 

 
32 
22 
12 
14 
22 
2 

 
43 
41 
32 
31 
29 
11 

 
3/22 
2/21 
1/11 
1/11 
15 
9/9 

44/2 91/2 22/1-11/2 11/2 

 تعداد دانش آموزان کالس
         15> 
        25-15 
        25< 

 
9 
5 
31 

 
11 
12 
14 

 
15 
12 
129 

 
9/1 
3/31 
51 

*22/2 21/1 21/2-11/2 35/2 

 بلندي صدا در کالس
 آهسته و معمولي        
 بلند     

 
34 
11 

 
19 
32 

 
112 
23 

 
1/99 
9/11 

*22/2 41/3 21/1-11/1 *22/2 

 23/2* 14/1-39/21 95/4 21/2* 9/92 112 91 49 گرد و غبار در کالس
 19/2 34/2-21/5 32/1 19/2 1/4 9 1 3 کار با مواد شيميايي
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 يهددا داده زيآنددال .يجسدد يهددايونددارا  يصدد  اتيشددکا

 يمشکل صوت يدو نشان داد همسو با خوداظهار يها با کا يآزمودن

و  يصددوت اتيمددرتبط بددا شددکا يرهددايمتغ ي، تمددامVD در گددروه

( و نفدس  P=59/2) نواخدت  کيد  يجز صددا  يجسم يها يناراحت

 فداوت ت NVDه گروه نسبت به گرو ني( در اP=21/2صدا ) يآلودگ

نشدان داد کده    کيلرسدت  ونيبا هم دارند. آزمدون رگرسد   يمعنادار

( و احسداس  P=99/2) ييصددا  ياز ب ريموارد به غ يدر تمام باًيتقر

 شيتفاوت به طور معنداداري بدا افدزا    ني( اP=99/2در گلو ) يسفت

در گدروه   يجسدم  يهدا  يو ناراحت يصوت اتيشکا نيخطر ترربه ا

VD  نسبت به گروهNVD (.5)جدول  استراه  هم 

 

 
 

 NVDو  VDآزمون کاي دو،دقيق فيشر و رگرسيون لرستيک ساده براي عادات زندگي در دو گروه  .3جدول 

 chi-square Logistic regression 

 VD (n = 50) NVD (n = 193)   

 N % N % P OR 95% CI P عادات زندگي

 11/2 99/2-12/3 15/1 11/2 9/35 19 49 24 مصرف ادويه و ترشيرات

 29/2 99/2-15/3 92/1 29/2 2/19 31 32 15 مصرف غذاي چرا

 11/2 59/2-21/2 29/1 11/2 9/31 13 42 22 مصرف کافئين

 21/2* 22/1-21/1 14/2 21/2* 3/9 19 22 11 مصرف دارو

 a29/2 19/1 32/4-15/2 21/2 9/9 11 14 1 سوء استفاده از صدا+

 22/2* 14/2-12/9 11/4 22/2* 1/19 35 49 24 عادت بلند صحبت کردن

 11/2 99/2-29/3 12/1 12/2 4/21 51 39 19 کار با مواد محرک

 مصرف آا روزانه

 ليوان 4کمتر از         

 ليوان 9-4        

 ليوان 9بيشتر از         

 

24 

23 

3 

 

49 

41 

1 

 

11 

111 

11 

 

9/31 

5/51 

1/5 

32/2 12/2 24/1-41/2 23/2 

 آزمون دقيق فيشر a بلند مي باشد.ي ه با صدايا گري غ و داد،خندهيروزانه مانند جي رانيهي + منظور رفتارها                         

 

 NVDو  VDآزمون کاي دو،دقيق فيشر و رگرسيون لرستيک ساده اطالعات پزشکي در دو گروه  .4جدول 

 chi-square Logistic regression 

 VD (n = 50) NVD (n = 193)   

 N % N % P OR 95% CI P اطالعات پزشکي

         شکايات صوتي

 91/2 12/2-92/9 91/2 91/2 1/2 4 2 1 عفونت تنفسي فوقاني

 a13/2 51/1 32/9-29/2 59/2 1/2 5 4 2 انحراف/ پوليپ بيني

 a23/2 11/4 24/15-11/1 *22/2* 1/2 5 12 5 مشکالت هورموني

 a21/2 99/3 19/12-41/1 *22/2* 1/4 9 11 9 ريفالکس

 22/2* 95/1-32/12 31/4 22/2* 1/1 13 24 12 ايطراا

 a59/2 22/2 - 99/2 1/2 4 2 2 آسم

 21/2* 22/1-21/1 14/2 21/2* 3/9 19 22 11 آلرژي

 a1 22/2 - 22/1 5/2 1 2 2 جراحي قلب

 a23/2 25/12 49/122-24/1 *23/2* 5/2 1 1 3 جراحي حنرره

      a  آزمون دقيق فيشر 
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 NVDو  VDآزمون کاي دو،دقيق فيشر و رگرسيون لرستيک ساده شکايات صوتي و ناراحتي جسمي در گروه  .5جدول 

 chi-square Logistic regression 

 VD (n = 50) NVD (n = 193)   

 N % N % P OR 95% CI P شکايات صوتي و ناراحتي جسمي

 22/2* 29/19-11/112 42/45 22/2* 9/11 23 91 43 گرفتگي صدا

 a21/2 29/1 52/31-99/2 251/2 1 2 1 3 نفس آلودگي صدا

 22/2* 23/5-42/21 99/11 22/2* 1/5 11 42 21 خستگي صدا

 a52/2 94/1 93/21-11/2 59/2 1 2 2 1 صداي يکنواخت

 a22/2 51/31 29/322-45/4 *22/2* 5/2 1 11 9 قطع ناگهاني صدا

 a22/2 19/19 11/99-12/3 *22/2* 1 2 11 9 لرزش صدا

 a21/2 - - 99/2* 2 2 1 3 بي صدايي موقت

 a22/2 51/31 29/322-45/4 *22/2* 5/2 1 11 9 صداي فشرده همراه تقال

 

 NVDو  VDجسمی دردو گروه آزمون رگرسیون لجستیک چندگانه مشخصات فردی،ویژگی های شغلی،عادات زندگی،اطالعات پزشکی وشکایات صوتی و ناراحتی  .6جدول 

 OR 95% CI P عوامل خطر

 076/0 329/0-478/8 121/2 بلندی صدا در کالس

 000/0* 314/1-844/4 027/8 عادت به بلند صحبت کردن

 074/0* 391/0-196/8 368/1 کار با مواد محرک

 049/0 441/0-684/19 807/9 مشکالت هورمونی

 017/0* 280/1-796/7 232/9 اضطراب

 022/0* 171/1-719/7 004/9 آلرژی



 يزمدان فاکتورهدا   هدم  يبررسد . يخطرمشکالتصد  ع امل

 يپزشدک  طيو شدرا  يشغل يها يژگيو ،يعادات زندگ ،يمختلف فرد

چندگانده در   کيلرست ونيبا روش رگرس NVDو  VDدر دو گروه 

 P 2/2 يکده دارا  ييرهدا يگزارش شدده اسدت )فقدط متغ    1جدول 

value< شددند(. در   کيلرسدت  ونيمدل چندگانه رگرسد  بودند وارد

دست آمده بعد از دوازده مرحله حذف بده روش روبده    هب ييمدل نها

 ريد سده متغ  ريد شدش متغ  نيماند که از ا يباق ريعقب، فقط شش متغ

نشان  يبه عنوان عامل خطر با وجود مشکل صوت يدار يارتباط معن

ايدطراا و   اند از: عادت بده بلندد صدحبت کدردن،     دادند که عبارت

 3و  3، 4را  يابتال به مشدکل صدوت   خطر بيبه ترت باًيکه تقر يآلرژ

 دهند. يم شيبرابر افزا
 

 گيريبحث و نتيجه

عوامل خطر در  يياي است که به شناسا اين مطالعه، اولين مطالعه

بين معلمان ايراني داراي مشکالت صوتي و فاقد مشدکالت صدوتي   

کندد کده مشدکالت     ه ما کمک مدي . نتايج اين مطالعه بپرداخته است

 صوتي و عوامل مؤثر بر آن در بين معلمان شناسايي شوند.

داري بين سن، ويدعيت اقتصدادي و    اين مطالعه تفاوت معني در

تحصيالت معلمان داراي مشکل صوتي و فاقد مشکل صدوتي ديدده   

مسو با مطالعه چدن،  ه يسن و ابتال به مشکل صوت نينشد. ارتباط ب

حاصدل از مطالعدات    جياما برخالف نتدا  [32،21،11] لوپزو اهلندر

ها شديو    . آن[33،29،14،9] شدبا يروي، اشميت، راشل و تاوارز م

سال گدزارش کدرده    52باالي مشکالت صوتي را در معلمين باالي 

ميددان بددافتي،  بودنددد کدده تحليددل عضددالت، از دسددت رفددتن آا  

را  سدگي ئياها و تغييرات هورموني در زمان  کلسيفيکاسيون غضروف

تدر   شدوند را علدت تحليدل بديش     که در اثر افزايش سن ايرداد مدي  

با اين حال در اين مطالعده   [35،34،9]کرد صوتي دانسته بودند  عمل

اين عامل ديده نشد. ممکن است محدوده سدني در ايدن تحقيدق بده     

دهد چدرا  اندازه کافي بزرگ نبوده تا تأثير سن را روي صوت نشان 

سدال بدا    21-12هدا در محددوده سدني     نمونه که در مطالعه حاير

 يباال يآزمودن 243از  فرن 59سال بودند که تنها  39ميانگين سني 

معلمدان و بسدامد مشدکالت     تيجنسد  نيسال سن داشتند. اما ب 42

در شد، به طوري که مشکالت صدوتي   دهيد يارتباط معنادار يصوت

ز مطالعدات  ا يتر از آقايان گدزارش شدد. برخد    برابر بيش 3ها  خانم
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را در  يتيتفاوت جنس نيچن [31،24،11،13]برخالف مطالعه اهلندر 

کده يکدي از    [39-31،32،19،14]صوتي ذکر کرده بودند  کالتمش

ها ذکر نمود  کم بودن هيالورونيک اسيد در خانمتوان  داليل آن را مي

چنين در اين مطالعه بين ويعيت تأهل و تعداد فرزندان در  . هم[35]

دار و  و فاقد مشدکالت صدوتي ارتبداط معندي     ه معلمان دارادو گرو

در افراد متاهل  يمشکالت صوت زانيم که يرطو همثبتي مشاهده شد ب

بتدوان دليدل آن را    ديکده شدا   باشدد  يبرابر افراد مررد م 5/4 باًيتقر

استرس زندگي متأهلي و افزايش مسؤليت زندگي در آندان دانسدت،   

ارتبداط   يندان و بدروز مشدکل صدوت   تعداد فرز نياگرچه ب يياز سو

 شيبدا افدزا   ينيالارتباط از نظر ب نيا يشد ول دهيد يمعنادار يآمار

 راه نبود. هم تر شيدر افراد با فرزندان ب معنادار خطر ابتال

ن خصوص ارتباط مشکالت صوتي با عادات زندگي، در ايد  در

 جات، چربدي، دخانيدات، کدافئين،    مطالعه ارتباطي بين مصرف ادويه

عطدر و اسدپري، ميدزان مصدرف آا و اسدتفاده       ريد مواد محرک نظ

ديده نشدد.   يو داد با ابتال به مشکل صوت غيج رينادرست از صدا نظ

 لدر يو م يچدن، رو  طالعدات حاصدل از م  جيمطالعه با نتدا  نيا رهينت

راسدتا بدود امدا در مطالعده لدوپز و همکدارانش        هم [31،21،21،9]

 نيو کدافئ  گاريمصرف س نيعنادار ببر ارتباط م يعکس مبن يا رهينت

علدت   دي. شدا [31]معلمان گزارش شد در  يمشکل صوت يبا فراوان

مربوط بده احتمدال    اتيدر ارتباط با مصرف دخان ژهيو همساله ب نيا

 ييمقطع ابتدا نيمعلم ژهيو هب يدر قشر فرهنگ اتيمصرف دخان نييپا

عده گوتداس   بدرخالف مطال  ييسو از باشد. يرانيدر فرهنگ ا ژهيو هب

بين مصدرف دارو و عدادت بده     [21]راستا با مطالعه چن  و هم [11]

داري مشاهده شد  کردن با مشکالت صوتي ارتباط معنيبلند صحبت 

خطر ابدتال   يبرابر 4و  1/2 شيفزاتوام با ا بيارتباط به ترت نيکه ا

 ييهدا  کردند و آن يکه دارو مصرف م يدر معلمان يبه مشکالت صوت

و  يبلند حرف زدن داشتند بود. در ارتباط با رابطه علد که عادت به 

وجدود دارد   دگاهيسه د يمصرف دارو و ابتال به مشکل صوت يمعلول

( مصدرف  2باشد  يدر معلمان م يمشکل صوت امدي( مصرف دارو پ1

 انيآا م زانياست که منرر به کاهش م يدارو علت مشکالت صوت

مساله نشدان   نيا .[31] دگاهي( هر دو د3 ايشود و  يتارآواها م يبافت

در دو  يمدرتبط بدا سدبک زنددگ     يها يژگياز و ياريدهد که بس يم

 ندارد. يتفاوت يگروه معلمان با و بدون مشکل صوت

با  ييابتدا نيمعلم يشغل يها يژگيارتباط و يارتباط با بررس در

مشخصدده سددابقه کددار، تعددداد  4، هددا در آن يمشددکل صددوت و يشدد

معلدم و گدرد و غبدار موجدود در      يصدا يلندب زانيآموزان، م دانش

 يتفداوت آمدار   يکالس در دو گروه معلمان با و بدون مشکل صوت

آمدوزان   جز تعداد دانش يهمگ شيرا نشان دادند که افزا يريچشمگ

، 3/1 بيد بده ترت  يمعنادار خطر ابتال به مشکل صوت شيتوام با افزا

خطدر   شيبدر افدزا  برابر بود. در ارتباط با نقش سابقه کار  5و  5/3

 نيد ا جينتدا  ييمعلمان ابتددا  تيدر جمع يمشکل صوت و يابتال به ش

 اراست و هم [31،21،14] مطالعه برخالف پژوهش چن، راسل و لوپز

و تددداوارز بدددود   تيمطالعدددات کدددوجمن و اسدددم  جيبدددا نتدددا

در معرض خطر  تر شيب نيکه معلم ييجا . از آن[33،29،19،19،13]

که مربورند  ييمقطع ابتدا نيمعلم ژهيو هقرار دارند ب يمشکالت صوت

 يباشدند تدا نوشدتار    يمتک يبه ارتباط شفاه تر شيآموزش، ب يبرا

 يسابقه کدار و بده ندوع    شيرود که با افزا يانتظار م رهي، در نت[19]

 يها به مشکالت صدوت  آن يفشار درازمدت به حنرره، احتمال ابتال

لعدات اهلنددر و لدوپز    ه بدرخالف مطا مطالع ني. در اابدي شيافزا زين

بدا   [33،24] مبرگيراستا بدا پدژوهش تداوارز و سد     و هم [31،11]

ش يافدزا  زيد ن يمشکل صوت زانيآموزان کالس م تعداد دانش شيافزا

 يناش باشد احتماالً يدور از انتظار هم نم باًيکه تقر دهيپد ني. اابدي يم

و لزوم استفاده  تيپرجمع يها در کالس نهيزم يسروصدا شياز افزا

معلدم   يکالم تيفعال زانيم شيافزا ايبلندتر توسط معلم و  ياز صدا

بدر   يو فشار صوت ييبست چاکنا شيباشد که به نوبه خود با افزا يم

صوت  يکرد خطر ابتال به مشکالت عمل شيافزا رهيدر نت وحنرره 

 .[21،22]شود  يراه م هم

خطدر ابدتال بده     ريچشمگ شيمطالعه شاهد افزا نيدر ا نيچن هم

بلندد   يکه در کالس درس با صددا  ميبود يدر معلمان يمشکل صوت

و لدوپز   تيمطالعات چن، اسم جيبا نتا افتهي نيکردند که ا يصحبت م

 [11]پژوهش گوتاس و اسدتار   يها افتهيبا  يهمسو ول [31،32،21]

علدت وجدود    هبد  معلمان معموالً که نياباشد با توجه به  يم رهمسويغ

 ييدر کالس به منظور حفظ ويوح گفتار و کارا يا نهيزم يسروصدا

االتر از حدد معمدول هسدتند    ب يمربور به صحبت در بلند يآموزش

دنبال  هب صوت معموالً يکرد مشکالت عمل که نيو با توجه به ا [12]

 داز ح شيب يراه با بلند شلوغ هم يها طيصحبت کردن مداوم در مح

اسدتنباط کدرد کده در آن     طور نيان اتو يم [19]شوند  يم راديصدا ا

احتمال وقو   زيرا دارند ن يمشابه طيشرا نيکه چن ينيدسته از معلم

توجه داشت که خود  دياست. البته با ينيب شيقابل پ يمشکالت صوت

ادراک گفتدار معلدم توسدط     ندد يعلت خلدل در فرا  هب يمشکل صوت

 يبلندد  شيمنرر به افدزا  يمنف يجبران کليس کي يآموزان ط دانش

. [32،29]شود  يآموزان م کمک به درک بهتر دانش يمعلم برا يصدا
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بلند  ياستفاده از صدا ريپژوهش وجود متغ نيا جينکته جالب در نتا

مدرسه  طيو هم در مح يعنوان سبک زندگ هروزمره ب يهم در زندگ

باشدد   يم يوتخطر ابتال به مشکل ص شيآن بر افزا ريچشمگ ريو تاث

باشد. در  يم يصدا در مشاورات صوت يکنترل بلند تياهم انگريکه ب

 5تدا   بداً يذرات گرد و غبار موجود در کدالس تقر  زانيمطالعه م نيا

راسدتا بدا    داد که هدم  يم شيرا افزا يبرابر خطر ابتال به مشکل صوت

 تيد مطالعدات فعال  نيد باشد که بر اساس ا يم [42]پژوهش جاواتن 

م با ذرات معلق گرد و غبار توا يها طيمدت در مح يالنطو يآموزش

باشد اگرچه پدژوهش لدوپز و    يم يساز ابتال به مشکالت صوت نهيزم

 .[31،24]پژوهش را گزارش کردند  نيبرخالف ا يرينتا مبرگيس

ندو    س،يتعداد سداعات تددر   ريمتغ 3 يمشخصات شغل نيب در

فاقد هر ندو  ارتبداط    ييايميو کار با مواد ش يليتحص هيمدرسه و پا

مرتبط بدا فقددان نقدش     جيبودند. نتا يمعنادار با مشکل صوت يآمار

حاصل از  يها افتهيبا  يمشکل صوت يبا فراوان يليتحص هيمعنادار پا

باشدد   يهمسو م [31،33،21،11]لوپز  در،مطالعات چن، تاوارز، اهلن

 سده يمطالعات مشابه ذکر شدده بده مقا   ريدر سا که نيکه با توجه به ا

و  ييراهنمدا  ،ييمقاطع ابتدا يلمان در تماممع يمشکل صوت يفراوان

عددم ارتبداط    بدر  يدست آمده مبن هب رهياند پس نت پرداخته رستانيدب

تدوان بده    يرا نم ايردر مطالعه ح يو مشکل صوت يليتحص هيپا نيب

( نسدبت  ييابتددا  هي)فقط پا يمورد بررس يليتحص هيکوچک پا فيط

 يهدا  از پدژوهش  يمارراستا با ش در مطالعه حاير هم ييداد. از سو

و مشدکل   سيسداعات تددر   نيبد  يارتباط معنادار [31،15]مشابه 

ارتباط معنادار بدود   نيگزارش نشد و تنها در مطالعه تاوارز ا يصوت

در  سيتدر سداعات تددر    گسترده فياز ط يتفاوت ناش نيا ديکه شا

 يو باال 42تا  21 ني، ب25تر از  باشد که در سه طبقه کم يمطالعه و

ندو  دروس   که ني. با توجه به ا[33]شده بود  يبند عت دستهسا 42

 ييايميتدر از مدواد شد    است که کم يعلوم به شکل ژهيو هب ييابتدا هيپا

در  کده  نيد و با در نظر گرفتن ا ودش يآموزش استفاده م يمحرک برا

 يدروس است و معلمد  يمعلم مسئول آموزش تمام کي ييابتدا هيپا

کدار بدا    ريتوان علت عدم تاث يندارد، مدرس علوم وجود  يمرزا برا

 ييمعلمدان مقطدع ابتددا    نيدر بد  يرا بر مشکل صدوت  ييايميمواد ش

 .ديفهم

هدا و   يمدار يهدا )ب  يآزمدودن  يپزشدک  تيويدع  يبررس دنبال هب

 فالکدس، ير ،يمشکالت هورمدون  نيب يريها( ارتباط چشمگ يجراح

مشکالت  نيشد که ا دهيد يبا ابتال به مشکل صوت يايطراا و آلرژ

هم خطر ابتال بده مشدکل    ينيبلکه به لحاظ بال ينه فقط از نظر آمار

اکثر  باًيدادند. تقر يم شيافزا 1/2تا  11/4 نيرا در معلمان ب يصوت

 شيايطراا بر افزا ريمعلمان در مورد تاث يمطالعات انرام شده رو

هسددتند  ينظددر واحددد يدارا ياحتمددال وقددو  مشددکالت صددوت 

نقددش  قيددبتددوان از طر ديمسدداله را شددا نيدد. ا[41،21،11،9-44]

 يعضالت داخلد  از حد شيب تيو فعال تهيتونوس شيايطراا بر افزا

 يسفونياحتمال ابتال به انوا  د شيافزا رهيحنرره و در نت يو خارج

مشکالت مرتبط با سابقه ابتال به  ري. اما در مورد سا[43]کرد  هيتوج

همسدو   مطالعات کامالً جينتا يو آلرژ فالکسير ،ياختالالت هورمون

مطالعه چن، گوتاس و لوپز  3 که يطور هباشند ب يبا مطالعه حاير نم

مشکالت با وقو  مشدکل   نيا نيفقدان ارتباط ب انگريب [31،21،11]

مشدابه   يرينتدا  انگريد ب [45]باشد و تنها مطالعه کداالس   يم يصوت

ره حنرد  يمطالعه تنها سدابقه جراحد   نيباشد. در ا يمطالعه حاير م

 يبرابدر  12 شيراه بدا افدزا   در دو گروه هدم  يتفاوت معنادار يدارا

چدن و گوتداس    العده بود که برخالف مط يخطر ابتال به مشکل صوت

 .[31]راستا با مطالعه لوپز بود  و هم [21،11]

 يدنبدال بررسد   هاست که بد  نيمطالعه ا نيجالب توجه در ا نکته

در اغلدب مدوارد    بداً يتقر يجسدمان  يهدا  يو ناراحت يصوت اتيشکا

کردندد کده    يم يبودند اظهار ناراحت يمشکل صوت يکه دارا ينيمعلم

 نيد در گلدو ا  يموقت و احساس سفت ييصدا يدر اغلب موارد جز ب

راه بود  خطر ابتال هم ريچشمگ شيدو گروه با افزا نيتفاوت معنادار ب

دو  نيبد  کنواختي يصدا و صدا يو تنها در دو عاريه نفس آلودگ

 نيد ا يتمدام  نينشدد. در بد   دهيد يتفاوت NVDو  VDلمان گروه مع

 ييصددا  يو ب يصوت يصدا، خستگ يگرفتگ يصوت تيشکا 3 ميعال

احساس درد در گلو و گلو پداک کدردن    يجسمان يموقت و ناراحت

در  يگزارش شد، ول [31،33،24] زيمطالعات مشابه ن ريمکرر در سا

 يصدوت  تيوان شکاعن هصدا ب يمطالعه چن و همکارانش تنها گرفتگ

صددا،   يخستگ ريموارد نظ ريگزارش شد و سا VDدر معلمان  جيرا

و  VDاحساس مشکل در بلع و درد در گلدو در دو گدروه معلمدان    

NVD [21]نداشت  يتفاوت معنادار. 

مختلدف   يزمان فاکتورها هم ريتاث يمطالعه پس از بررس نيا در

 ييطراا و آلرژعادت به بلند صحبت کردن، ا ريمتغ 3شد که  دهيد

 نيد هستند که در ا يدر ابتال به مشکالت صوت ريتاث نيتر شيب يدارا

باشدد   يراستا م مطالعه چن هم جيصدا با نتا يبلند شينقش افزا انيم

تدوام بدا    يکدار  طيمعلمان در محد  تيفعال زا يامر ناش نيا ديکه شا

بده   شانيصدا يسط  بلند يجبران شيو افزا اريبس نهيزم يسروصدا

 .[21]ها باشد  يشلوغ نيور غلبه بر امنظ
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مطالعه نشان داد که جنس، ويعيت تأهل، سابقه کار، وجود  اين

گرد و غبار و بلند صحبت کردن در کالس، مصرف دارو، عدادت بده   

مدروي، آلدرژي و ايدطراا،     فالکدس يبلند صحبت کردن، ابتال به ر

ت ي معلمان به مشدکال مشکالت هورموني و جراحي حنرره بر ابتال

حبت کدردن،  باشند که از اين ميان عادت به بلند صد  صوتي مؤثر مي

عوامل خطرساز اختالالت صدوتي در   نيتر ايطراا و آلرژي از مهم

رو آگاهي معلمان از سبک زنددگي خدود و    باشند. از اين يمعلمان م

وامدل خطرسداز صدوتي و ارائده     اقدام در جهت کاهش يا حدذف ع 

ه از سوي مسؤلين آموزش و پرورش هاي مراقبتي و پيشگيران برنامه

فداير، ديوارهداي    هاي مددارس بده آمپلدي    ترهيز کالس وصدر خص

هدداي هوشددمند، ويددديو پروژکتددور و ده از تابلوآکوسددتيکي، اسددتفا

مدروي، آلدرژي و ايدطراا     -معدي فالکسيجلوگيري از ابتال به ر

تواند عواقب مشکالت صدوتي   شناسان گفتار و زبان مي توسط آسيب

معلمان را کداهش   ير آن روي کيفيت آموزشي و کيفيت زندگو تأثي

 .دهد

 

 تشكر و قدردانی

باشدد   مدي  351يقاتي به شماره اين پژوهش بخشي از طرح تحق

که از سوي شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي سمنان تصدويب  

چندين پژوهشدگران الزم    و مورد حمايت مالي قرار گرفته است. هم

ه در ايدن  کد  يند ين آموزش و پدرورش و معلم دانند که از مسئوال مي

 .آورند لاند تشکر به عم پژوهش ما را ياري نموده
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Introduction: Voice problem is a condition among primary school teachers, which may not only affect their social 

and emotional relationship with students, also the quality of their education and occupation. Therefore, in this study 

we aimed to assess the risk factors causing voice problems in primary school teachers, those with or without voice 

problems.  

Materials and Methods: 243 questionnaires were distributed among primary school teachers. Based on their vocal 

complaints, they were divided into two groups of with and without voice problems. Risk factors for vocal problems 

related to occupation and medical profiles and life style were statistically compared between two groups, using Chi-

square and Fisher tests and uni-variate and multi-variate logistic regressions. 

Results: The results showed that sex, marital status, employment history, loudness of voice, dust in class, drug use, 

esophageal reflux, anxiety, allergies, hormonal disorders and larynx surgery were possible causes of suffering from 

vocal disorders in teachers (P<0.05 ). Multiple logistic regression also showed that the habit of speaking loud, anxiety 

and allergies were the most potent risk factors (with the order of 4.3 and 3 times) in developing voice problems. 

Discussion: Based on this study, since the habit of speaking loud, anxiety and allergies are the most important risk 

factors in developing the voice problems among primary school teachers, it seems essential that the education 

providing authorities and speech therapists to be aware of these hazards and provide a proper management plan to 

control and minimize the environmental and personal risk factors causing vocal problems in school teachers. 
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