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 مقدمه
اف ااد در وواع      س و   کي  به  کينزد يصوت، ابزارِ کار

انج ا    ي، ب اا "ص وت  يا ک ارباا  راف ه  "[. 1] است يصنعت
ثابت و  تيفيبا ک يعيطب يصوت ازعنديخود، ن يا رافه ي فهيوظ

 ش ا   يشغل ندهيآ تواند يو اختالل صوت ع [2] عطلوب هستند
ن ي  از ا يگفتار و زبا  عض و  شناسا  بي[. آس3] کند  ديرا تهد

و  يابيارز ،يغابالگا ي[، که از صوت خود باا4] گاوه هستند
دوا   ياي  گيپ زين و گايدرعا  اختالالت صوت و اختالالت د

 يص وت  يالگ و  ديها با [. آ 5،4] کنند يدرعا  استفاده ع جِينتا
 انتظ ار  رو ني  ا و از [4] فااهم آورند نيعااوع يعناسب را باا

 .باشند يعيطب يصوت يکه دارا رود يع
عطالعات عختلف، عواعل خطاسازِ صوت ش اعل   اساس با

 يصوت ايعوثا با عخاط عس طيو شاا يتيشخص ،يطيعواعل عح
 طي[، ض عف ش اا  6،1] ن ه يزع زي. نوباشند يع يتنفس ستميو س

 رطوبت هوا اي هيتهو زا يع بود ِ  نيي[ و پا7،1] اتاق يکيآکوست
 خاطهستند. از عواعل عوثا با ع يطي[ وزء عواعل عح6،1-8]

[، عصاف داروه ا و  9] آب بد  نيتأع زا يبه ع توا  يع ،يصوت
ک اد.    [ اش اره 11-8] عع ده  دي[ و باگش ت اس   11،9] گاريس
ع وثا   زي  [ ن8] يو آل ا   [12،9،1] ع زعن  يتنفس يها يماريب

 اي  غ يا [ با ص وت ک ارباا  راف ه   13] عواطف ايهستند. تاث
گزارش شده است. به طور خ ا،، ب ه    زيگفتار ن شناس بيآس
 .تا تووه شده است کم يعواعل نيچن ايتاث

گفتار نشا  داد که  يشناس بيآس ا يصوتِ دانشجو يبارس
%( نسبت ب ه ک ل اف ااد عب تال،     12) ها در آ  ياختالالت صوت

در ععلم ا    يدرص د 11 وعيش   زا ي  ب ه ع  کي  و نزد تا  يشا
 %( اس ت 2/6) ک ارباا   ايدر سا وعيدو بااباِ ش ز،يو ن باشد يع
پ ووه  نش ا  داد ک ه     کي ،يعطالعات داخل ي[. در بارس4]
 ش ناس،  بيآس   ايگفتار و زبا  نسبت به گاوه غ شناسا  بيسآ

*amiriyoon@yahoo.com
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 همکارا و  صديقه صفائيا                                                                      

 

 

انحااف شدت و لازش  ،يتا و انحااف فاکانس کم هيفاکانس پا
ب ا   ياث ا دوره ک ارورز   ي[. بارس  14] دارند يتا  يب يصدا

و  يصوت يها دوره با عولفه نينشا  داد که ا ا يصوت دانشجو
 يا [. عطالع ه 15] نداش ته اس ت   يايگ کارکاد رنجاه اثا چشم

س ال   11 يسابقه باال يصوت در گاوه دارا تيشاخص ععلول
س  ال نش  ا  داد.  11 نييس  ابقه پ  ا يت  ا از گ  اوه دارا را ک  م

ش اخص   ينم اه کل    نيب   يارتباط ععکوس ععنادار نيچن هم
با س نوات خ دعت   آ   يعملکاد آزعو  ايصوت و ز تيععلول
 [.14] داشت  ها ووود آ 

در خودش ا  را    يش ا  يعتخصصا ، اختالالت ص وت  نيا
[. ض اورتِ داش تن ص وت    16،5،4،2] ان د  کاده يتا بارس کم

ت ا   پارن    يزع ان  ،يا ابزار راف ه  نيتا عنوا  عهم عطلوب، به
 دي  با ااي  که به درعا  اخ تالالت ص وت بدادازن د، ز    شود يع

را ارائ ه   يثابت و عناسب تيفيبا ک نهيبه يآواساز يبتوانند الگو
عواع ل   اي  ووود عشکالت ص وت   نيچن و آعوزش دهند. هم

س العت   ي کنن ده  دي  رنجاه و ص وت، تهد  يسالعت دکنندهيتهد
 يزن  دگ تي  فيک ج  هيو در نت يت  داو  ش  غل ،يروان   ،يوس  م

در روابط  تيعطالعات به عحدود يباخ که  يهاست؛ به طور آ 
ها اشاره  روزعاه در اثا عشکل صوت در آ  تيو فعال ياوتماع

عواعل خطاسازِ عوثا ب ا   يبه بارس ازين ن،ي[؛ بناباا8] کنند يع
گاوه، عحسوس است. لذا عطالعه راضا با هدف  نيصوت در ا

 شناس ا   بيآس   يص وت  اتيعواعل خطاساز در ش کا  يبارس
عش کالت، توو ه    ني  ا ييگفتار انجا  ش د ت ا ض من شناس ا    

 .ولب گادد نهيبه يدرعان يکارها ارائه راه يعتخصصا  باا
 

 هامواد و روش
و  يعقطع   ،يل  يتحل-يفيعطالع  ه از ن  وع توص     ني  ا

عورد عطالعه با تووه به عحاس به   ي است. نمونه يا اعداخلهيغ
باآورد ش ده از عطالع ات عش ابه، تع داد آ  طب         يها نسبت
   فاعول 

   
 

 
 

       

است. با در نظا  دهيعحاسبه گاد   
 عش ابه  الع ات در عط يصوت اتيبه شکا ا يگافتن نسبت عبتال

در نظا گافته شد و با ارتس اب   23/1نسبت  ني[، ا18،17،4]
رج م نمون ه ب ه ص ورت      1/1و دق ت   95/1 نا يسطح اطم

         
             

    
ک ه   دي  گاد نيينفا تع 69به تعداد  

خ او    اي   ه ا  زشي  ر ين  يب  يوهت پ پووه ، نيالبته در ا
نفا به عن وا  نمون ه    71عطالعه،  داز افااد عور يباخ يارتمال

 عورد عطالعه قاار گافتند.

گفتار و زبا   شناسا  بينفا از آس 211دعوت از ردود  با
 ،ياوتم اع  ينتانت  يا يه ا  ها و گ اوه  اعال  در شبکه  ياز طا

نف ا راض ا ب ه     81ر دود   ،يو تماس تلفن يدعوت خصوص
نف  ا توانس  تند  71 ا ي  ع ني  ش  اکت در عطالع  ه ش  دند. از ا

ورود شاعل  يارهايورود به عطالعه را کسب کنند. عع يارهايعع
رداقل س ه س ال    يسال و دارا 61 ايو ز 22 يباال يسن بازه

 ياياثاپذ يباا يشد تا زعا  کاف نييعستما تع ينيسابقه کار بال
در باره افااد عورد عطالع ه   ينيکار بال رنجاه و صوت از فشار

 يبارس   تي  اهم لي  شده باشد. الز  به ذکا است که به دل يط
از اطالعات  يعواعل خطاساز به عنوا  بخش اي يسواب  پزشک
تع داد اف ااد    زشي  از ر يايعطالعه و ولوگ نيا يفيآعار توص

 ،يتنفس   ،يابتال ب ه اخ تالالت هورع ون    ي عورد عطالعه، سابقه
ب ه عن وا     ياز قاع دگ   يعع ده و س ندر  پ     ديباگشت اس  

 لي  خاو  در نظا گافته نشد. در صورت ع د  تما  يارهايعع
از  يو ،يق ات يتحق اوهبا گ   يکننده به اداعه همکار شاکت کي

 نيا ينيبال تيفعال يها . با عااوعه به عحلشد يعطالعه خار  ع
ه ا،   درعانگ اه  ه ا،  کي  نيگفتار و زبا ، شاعل کل شناسا  بيآس
 ها يواق  در شها تهاا ، بارس يبخش و عااکز توا  ها مارستا يب

 .شد يآغاز ع

از  يک  ي، "ص  وت اتيش  کا يتم  يآ 9 ي ناع  ه پاس   "
از عن اب    ياي  گ اطالع ات ب ود. ب ا به اه     يآور وم  يابزارها
 يصوت، ش اعل گافتگ    ياصل تيشکا 9[، تعداد 19] عووود

 ،يآلودگ تالش و تقال، نفس ،ييصدا يصوت، ب يصوت، خستگ
ل ازش و درد/   ،يآواس از  ي کاه  داعن ه  ،ياوبميشکست ز

)داش تن،   يه ا دو ر الت   تم ا  آ   ک ه  يارساسات وسم ايسا
در  يوزئ   ااتيي  و پس از تغ دينداشتن( بودند، استخاا  گاد

 يص ور  ي ي (. روا1وس ت ي)پ ش د  ميتنظ   يا ناعه قالب پاس 
عتخص ص   21و با نظا  يناعه به روش کم پاس  نيا يها تميآ
 تم،ي  آ ايگفتار و زب ا  ب ا اس تفاده از روش ت اث     شناس بيآس

آ   يه ا  تمي  آ يآعد و تماع دست هب 5/4از  تا  يب اي يعساو
آ  از روش  ييعحت وا  ي ي روا نييتع يواق  شد. باا دييعورد تا

 ي ي از هما  عتخصصا ، نس بت روا  ي[ و با نظاخواه21] يکم
( عحاسبه و CVI) ييعحتوا ييروا( و شاخص CVR) ييعحتوا
عجموع ه ب ا    نيا ييايدست آعد. پا هب کيها باابا با  آ  ايعقاد
و زبا  و با استفاده از روش کودر  فتارگ شناس بيآس 15 يرو
 تيش کا  9دست آعد. عجموع ه   هب 81/1باابا با  چاردسو ير

 قاار گافت ه  يعورد بارس يا در عطالعه زين نياز ا  يعذکور، پ
 [.21] بود  

عواع ل   يف ا  باخ   "اطالع ات،   يآور وم    گ ا يد ابزار
عواعل  يفا ، باخ نيبود ا "صوت ميووود عال يخطاساز باا

عواوه ه   زا يع ،يصحبت در اوقات کار زا يخطاساز شاعل ع
 زا ي  ک ار، ع  طيدر عح   يا ن ه يزع زين و  زا ي  با گاد و غبار، ع

 هاس تفاد و کم(،  اديدو رالت ز يدارا ي)همگ گاريعواوهه با س
  يگاعا ايو   يکار وهت ساعا طيکوئل در عح فن ستمياز س

 يک ار )دارا  طيدر عح   هيتهو تياستفاده( و وضع هي)با طبقه پا
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  1397 پائيز(، 72 ي)پياپ 4، شماره 21ولد                                     کوع 

 

 

 يباخ   نيچن   دو رالت عناسب و ناعناسب( را درباداشت. هم
 نيکنندگا  در قالب ا شاکت يسواب  پزشک ايعواعل خطاساز 
به عشکالت  تالقاار گافت که شاعل سابقه اب يابزار عورد بارس

 ،يعض  الن-يعش  کالت عص  ب ،ييعش  کالت ش  نوا ،يگوارش  
 ي)همگ يروان-يو عشکالت رور ينيعشکالت گوش، گلو و ب

عواعل از  ني(. ا2وستيدو رالت ووود و فقدا ( بود )پ يدارا
 دي  عشابه استخاا  گاد يا بود، که از عطالعه  يومله عوارد شا

ک ار گافت ه    پووه  ب ه  ني، در ا عجموعه کيالب [ و در ق21]
عتخص  ص 21ب  ا نظ  ا  زي  اب  زار ن ني  ا يص  ور ي  يش  د. روا

و با اس تفاده از روش   يگفتار و زبا  به روش کم شناس بيآس
 اي   يعساو تم،يها آ يکه باا قاار گافت دييعورد تا تميآ ايتاث
اب زار ب ا    ني  ا ييعحت وا  ي ي دست آع د. روا  هب 1/4از  تا  يب

دو شاخص نسبت  به[ با  عحاس21] Lawsheاستفاده از روش 
عحت  وا تح  ت نظ  ا هم  ا   ي  يعحت  وا و ش  اخص روا ي  يروا

 ييعحتوا ييدست آعد. نسبت روا هب يعتخصصا  به صورت کم
کوئ ل   ف ن  ستمي)استفاده از س تميبه وز سه آ ها تميتما  آ يباا

 هي  تهو تيو وض ع   يگاعا ايو   يکار وهت ساعا طيدر عح
آ   نيبود و بن اباا  6/1تا از  بزرگ اي يکار(، عساو طيدر عح

 ييعحت وا  ي ي عاندند. ش اخص روا  يناعه باق در پاس  ها تميآ
و  85/1ت ا از   بزرگ اي يعساو عانده يباق يها تميتما  آ يباا

دس ت آع د.    هب   93/1بااب ا ب ا    ييعحت وا  ييشاخص کل روا
گفت ار و   شناس ا   بيتن از آس 15 يآ  با رو ييايپا نيچن هم

 يعس او  چاردس و  ير رک ود  ييايپا بيزبا  با استفاده از ضا
 دست آعد.  هب 96/1

 يدانشگاه عل و  پزش ک   ياخالق تهيپووه  توسط کم نيا
کنن دگا  وه ت ش اکت در     اس ت. ش اکت    ش ده  ديي  تا اا يا

ها در ه ا   را اعضا کادند. آ  يکتب ي  ناعه تيرضا کيپووه ، 
 ميب ا ت    يهمک ار  ي از پووه ، ر  انصااف از اداع ه عارله 

 هيلشد که ک  داده نا يکنندگا  اطم را داشتند. به شاکت يقاتيتحق
پ ووه    ياو اا  نيچن   بماند. ه م  ياطالعاتشا  عحاعانه باق

ع د  ت داخل ب ا     تيبا رعا ،يا اعداخلهيو غ يصورت عقطع به
 ييه  ا ابزاره  ا و روش ي لهيوس   اف  ااد و ب  ه يس  اعات ک  ار

 انجا  شد. ياتهاوميغ

از افااد وهت شاکت در عطالعه،  يکتب تياز اخذ رضا پس
ه ا،   تعل  گاف ت ت ا داده   ييکد شناسا کيکننده،  به ها شاکت

ت ا   ش د  يها درخواست ع شوند. از آ  اهيبدو  ذکا ناعشا  ذخ
را ب ه   "ص وت  ميووود عال يعواعل خطاساز باا يفا  باخ"

 ي( ارتم ال ي)ه ا  تي. سدس شکاندينما ليدقت عطالعه و تکم
عش خص   "صوت اتيشکا يتميآ 9 ي ناعه پاس "خود را در 
 يفيص وت ب ه روش توص     اتياز ش کا  کيها  يکنند. فااوان

ب ه س واالت    يياز عحققا  وه ت پاس خگو   يکيگزارش شد. 

ناعه رض ور   پاس  ليکنندگا ، در عاارل تکم شاکت يارتمال
ط ول   ق ه يدق 11 ت ا  5ه ا، ر دود    ناعه پاس  ليداشت. تکم

 .ديکش يع

)ر داقل   يص وت  تياساس داشتن شکا با کنندگا  شاکت
 تيبه دو گاوهِ افااد با شکا ب،يفقدا ِ آ ، به تات ايعورد(  کي

 شدند. ميصوت تقس تيصوت و افااد بدو  شکا

 SPSS21 ياف زار آع ار   به دست آعده توسط نا  اطالعات
 تيش کا  9وو ود   يقاار گافت. فااوان   ليو تحل هيعورد تجز

 يفااوان   زي  و ن يس واب  پزش ک   يدر کل نمونه، فااوان يصوت
 نيصوت که در اووود عشکالت  يعواعل خطاساز باا يباخ

در  يدو ر الت  يفيک يياهايها به صورت عتغ آ  يعطالعه، تماع
ش د.   يبارس   کي  بودند، در دو گاوه ب ه تفک   گافته شده نظا

نمون ه در گ اوه ب دو     با تووه به کمب ود   شا،يف  يآزعو  دق
تف اوت ععن ادار نس بت     يص وت، ب ه عنظ ور بارس      تيشکا
در دو گاوه به ک ار گافت ه ش د.     يعورد بارس يفيک ياهايعتغ
رابط ه وو ود    يابي  ارز يب اا  کيلجست و ياز رگاس نيچن هم
ش اعل س ابقه اب تال ب ه      نيب    يب ا عواع ل پ     يصوت تيشکا

ص حبت در   زا ي  فق دا (، ع  هيپا ي )با طبقه يعشکالت گوارش
 يا نهيزع زينو زا يعواوهه با گاد و غبار، ع زا يع ،ياوقات کار

 هيپا ي با طبقه ي)همگ گاريعواوهه با س زا يکار و ع طيدر عح
 ايت اث  زا ي  ع يوه ت بارس    نيچن   (، اس تفاده ش د. ه م   اديز
 اي ياز نسبت باتا ،يصوت تيبا ووود شکا نيب  يپ ياهايعتغ

Odd Ratio بااب ا  ،يس طح ععن ادار   نيچن استفاده شد. هم زين 
15/1=α در نظا گافته شد. 

 
 نتايج
 ي ز ( در رده 57عاد و 14) عطالعه نيکنندگا  در ا شاکت

 نيانگيع و( 3/33±16/8 ي)با عيانگين سن سال 59تا  23يسن
 .بودند سال 3/9±96/6 يا کار رافه ي سابقه

 يني% از عتخصص  ا  ب  ال 2/73ه  ا،  يافت  ه اس  اس ب  ا
گفتار و زبا  عورد عطالع ه، ر داقل داراي ي ک     يشناس بيآس

از  يص وت( بودن د. باخ     تيشکا 9 ا يشکايت صوتي )از ع
زعا  گزارش کادند.  کنندگا  چند عالعت را به طور هم شاکت
 يه ا، ش اعل گافتگ     آ  ا ي  تاين شکايات ص وتي در ع  شاي 

 اي%(، درد/س  ا9/47ص  وت ) يس  تگ%(، خ1/52) ص  وت
ص  وت،  تيش  کا ني%( و ن  ادرتا6/36) يارساس  ات وس  م

 %( بود.6/5) يآلودگ نفس
( نش ا   1ساز )ودول عواعل خطا يراصل از بارس جينتا

 تيش ده در گ اوه ب ا ش کا      عواعل گ زارش  نيتا  يداد که شا
ص حبت   ادي  %(، ز 61) يروان-يصوت، شاعل عشکالت رور
 ي%( و عش  کالت گوارش   6/59) يک  اد  در اوق  ات ک  ار 
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 "يابتال به عش کالت گوارش    ي سابقه" ي%( بود. فااوان6/34)
(114/1=p در )يص وت ب ه ط ور ععن ادار     تيبا شکا گاوه 
عش کالت   يصوت ب ود. فااوان    تيشکا از گاوه بدو   تا  يب

در ها دو  يصحبت کاد  در اوقات کار اديو ز يروان-يرور
تف اوتِ   يدو گ اوه، دارا  نيب   يفااوان   يگاوه ب اال ب ود ول    

در  ين  ينبود. البته ووود عشکالت گ وش، گل و و ب   يدار يععن
بود  تيسه باابا گاوه بدو  شکا باًيتقا صوت تيگاوه با شکا

نب ود.   دار يععن   ياز نظا آع ار  ي%( ول3/5% در عقابل 4/15)
صوت، به  تيشکا صوت، نسبت به گاوه بدو   تيگاوه با شکا

 زيو ن و  گاريدر ععاض گ اد و غب ار، دود س     يتا  يب زا يع
نب ود )و دول    دار يها ععن تفاوت نيا يقاار داشتند ول يا نهيزع
1.) 

پاس   )داش تن    اي  عتغ نيدست آورد  ارتب اط ب    به وهت
و نداشتن آ  با کد صفا نشا  داده شد(  1با کد  يصوت تيشکا

استفاده ش د.   کيلجست و ياز عدل رگاس نيب  يپ ياهايو عتغ
ناع ال ب ود  و ه م     اي  ع دل نظ  يضاور يها فاض  يابتدا پ
بود  خطاها کنت ال ش دند ک ه ب ا اس تفاده از رس م        انسيوار

Normal probability plot يبيتقا  يتوز يعدل دارا يخطاها 
 ياه ا يرس م خطاه ا ب ا رس ب عتغ     نيچن   ناعال بودند. ه م 

بودن د. در   زي  ن انسي  نشا  داد که خطاها هم وار زين نيب  يپ
اب تال ب ه عش کالت     ي تنه ا، س ابقه   ن،يب    يپ ياهايعتغ ا يع

 ؛( ععنادار بودOR=5/8؛ P=148/1) 14/2 بيبا ضا يگوارش
اب تال ب ه    ي نش ا  داد وو ود س ابقه    جيصورت ک ه نت ا   نيبد

 تينسبت به فقدا  آ ، بخ ت داش تن ش کا    يعشکالت گوارش
)ودول  ساخت يع تا  يباابا، ب 5/8 يبيتقا زا يصوت را به ع

2).

P n n 

% N % N 

* 
    

 
 

 
     

 
 

    

 
    

 
     

 
 

 

    

 

 
    

 

 

  

 

 
    

 

α 

 

Logistic regression 

P OR OR   

*

α

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

oo
m

es
hj

ou
rn

al
.s

em
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 9

http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-4290-fa.html


  1397 پائيز(، 72 ي)پياپ 4، شماره 21ولد                                     کوع 

 

 

 گيريبحث و نتيجه
 يني% از عتخصصا  بال2/73دست آعده،  به جيبا اساس نتا

ص وت   تيگفت ار و زب ا ِ ع ورد عطالع ه، ش کا      يشناس بيآس
گ اوه از اف ااد    ني  در ا يص وت  تيش کا  يباال وعيداشتند. ش

از   يب ديگاوه با نيآ  است که ا انگايب يا صوت رافه يدارا
و سالعت رنجاه و صوت  يبهداشت صوت تيبه فکا رعا  يپ
 يگافتگ   ت،يش کا  نيت ا   ينشا  داد که شا جيباشند. نتا ودخ

%( ب ود.  6/5) يآل ودگ  آ ، نف س  ني%( و نادرتا1/52صوت )
 دکنن ده يتهد اريبس ياز نظا شغل تواند يع ياتيشکا نيووود چن
آلود  نفس اي يکه به خاطا گافتگ يعمکن است فاد اايباشد، ز

خ ود   هعواو ه ش ود ک     يبود  صوت عااوعه کند با درعانگا
عنجا  تواند يصورت ع نياست، که در ا يعبتال به اختالل عشابه

 او شود. يبه سادرگم
)ب ه خص و،    يص وت  اتيوو ود ش کا   گ ا، يد يسو از
 کي   ت وا   يرافه را ع   نيا نيشاغل نيصوت(، در ب يگافتگ

دهن ده    به رساب آورد که نشا  ياز عالئم يکيو  يعسئله ود
 ني  عطالع ات ب ا ا   يباخ   جيگاوه است. نتا نيکار در ا يسخت

عطالع ات،   ني  از ا يک  ي[. در 4،18] راس تا اس ت   گزارش هم
%( گزارش ش د.  31) يصوت تيشکا نيتا  يشاصوت  يگافتگ

گفت ار و زب ا     يشناس   بيآس   ا يدانشجو ا يعطالعه در ع نيا
نس بت   تيشکا نيا يبود  فااوان تا نيي[. پا18] انجا  شده بود

 ت ا  نييپ ا  يس ن  نيانگي  بت وا  ب ه ع   ديبه عطالعه راضا را شا
( يليالتحص   )ع  د  ف  ار  يس  ال( و فق  دا  س  ابقه ک  ار 24)

ب ا   ک ه ارتم االً   يآ  عطالعه نسبت داد به طور ا کنندگ شاکت
 ت ا   يب   زين يصوت اتيانواع شکا ،يسن و سابقه کار  يافزا
ص وت را   يگافتگ   زي  ن يداخل   يا [. عطالعه21] شوند ا ينما
 ني  قشا گزارش کاده ب ود. ا  نيدر ا يعالعت صوت نيتا  يشا

ب ه عن وا     زي  صوت ن يا کارباا  رافه ايدر سا يعالعت گاه
 کي   جي[. نتا21] گزارش شده است يصوت تيشکا نيتا  يشا

ص وت   يع  ياطبيعالعت غ نيتا  ي[، شا4] همسو ايغ ي عطالعه
% گزارش ک اد.  14 ي( با فااوانGlottal fry) ييکنارا غوغو چا

 کيبه  زيبود  و ن اشاغليبتوا  به غ ارتماالً زيتفاوت را ن نيا
در  يف[. از طا4] آ  گاوه ارتباط داد يدوره سن يعادت صوت

ش ده ب ود و ب ه نظ ا      يص وت بارس    اتيعطالعه راضا شکا
داشتن اختالل  يبه ععن صوت الزاعاً تيکه داشتن شکا رسد يع

 [.22] ستيصوت ن
 يص وت  ميووود عال يعواعل خطاساز باا ايتاث يبارس با

در گ اوه   يابتال به عش کالت گوارش    ي عشخص شد که سابقه
 بود.  تا  يب يبه طور ععنادار يصوت تيشکا يدارا

  عواعل گزارش نيتا  يپووه ، شا نيا يها افتهياساس  با
-يص وت، ش اعل عش کالت رور      تيشده در گاوه با ش کا 

و عش  کالت  يص  حبت ک  اد  در اوق  ات ک  ار ادي  ز ،يروان  
اب تال ب ه    ي س ابقه " يها فقط فااوان   آ  نيبود که از ب يگوارش

ص وت ب ه ط ور     تيدر گ اوه ب ا ش کا    "يعشکالت گوارش  
درصد  اايصوت بود، ز تيشکا گاوه بدو   زا تا  يب يععنادار
در ها دو گ اوه ب اال ب ود. ب ه      گا،يووود دو عاعل د يفااوان

 ياه ا يعتغ نيپووه  نشا  داد ک ه از ب    نيا يها افتهيعالوه، 
 اتيش انس داش تن ش کا    يووود عشکالت گوارش   ن،يب  يپ

آ   انگاي  ب زي  ن افت ه ي ني. اداد يع  يباابا افزا 5/8صوت را 
 تي  وه ت رعا  دي  گفت ار و زب ا  با   شناس ا   بياست که آس  
عش کالت   وهيواعل خطاساز، به واز ع زيو پاه يبهداشت صوت

 ه،ي  تغذ فيک و  تووه به کم ن،يکنند. بناباا يزير باناعه يگوارش
از اس تاس و   زي  تناس ب وز ، پاه  ،ييغ ذا  يها نظم در وعده 

در س العت   يب ه ن وع   توانن د  يک ه ع    يگايعواعل عختلف د
 است. يفااوان تيگوارش نق  داشته باشند رائز اهم هدستگا
 شناس ا   بيشده با آس  ليتحم يصوت يفشار باال رغم يعل

عوضوع، اطالعات  نيا تيو اهم يگفتار و زبا  در اوقات کار
 يصوت و رفتارها ميووود عال يدر عورد عواعل خطاساز باا

 يا که عطالع ه  يا [، به گونه17] گاوه اندک است نيدر ا يصوت
گفت ار و زب ا     شناس ا   بيعوض وع را در آس    نيکه ا يداخل
 گ ا يد يه ا  گ اوه  ينشد، اعا در باخ افتيکاده باشد،  يبارس

وو ود   يععلم ا  عطالع ات   صوت عخصوص اً  يا کارباا  رافه
عطالعات، نبود  پ اده پنج اه در    نياز ا يکي جيدارد. طب  نتا
تاه ل ب ه    تيو وض ع  سيابزار ت در  س،يتدر ي کالس، سابقه

و  ي[. اس د 21] عنوا  عواعل خطاساز صوت عشخص ش دند 
ععلم ا  عقط      ينشا  دادند که عش کالت ص وت   زيهمکارا  ن

و  ياوتماع ،يارتباط ييتوانا ،ينگاش شغل س،يبا تدر ييابتدا
 [. 13] داشته است يدار يها را به ععن آ  يعاطف

از ومل ه   يعطالع ات، ع وارد   يباخ ج،ينتا نيبا ا راستا هم
 ميبه عال اريععده را بس دي[ و باگشت اس11-9] عصاف سيگار

 ني[. ععنادار نبود  تفاوتِ ب9،23-11] اند عاتبط دانسته يصوت
دو گاوه عورد نظا در عطالعه راضا، عمکن است  يها نيانگيع

 اتيش کا  ي دکنندهيعتخصصا  از عواع ل تش د   نيا يبه آگاه
 بهداشت صوت نسبت داده ش ود  تيصوت و تالش وهت رعا

ص وت ب ا    تيکه گاوه با شکا رود ي[ ارتمال ع24،18،12،4]
عواعل با ساز و  نيا اياز دان  خود در رابطه با تاث يايگ بهاه

ه ا را   آ  ياند اثا عنف کاده يصوت، سع تيفيو ک يکار آواساز
و  الي[. س  4] انندبهداشت ص وت ب ه ر داقل باس      تيبا رعا

اس  تاس و اض  طااب در  يک  ه فااوان   افتن  ديهمک  اران  در
 % بوده اس ت 72% و 36 بيگفتار و زبا ، به تات شناسا  بيآس
از گ اوه ب ا    ييب اال  درصد نس بتاً  زي[. در عطالعه راضا ن17]

-ياب تال ب ه عش کالت رور      ي  %(، سابقه61) يصوت تيشکا
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 نيتوسط عحققا  ا يعقاالت داخل يداشتند. در وستجو يروان
عواع ل   اي   يسواب  پزش ک  نيکه ارتباط ب يا پووه ، عطالعه

 نشد. افتيصوت را نشا  داده باشد،  اتيز با شکاخطاسا
عطالعه راض ا در رابط ه ب ا     يها افتهياز  يکيبا  راستا هم

ب د  ب ا    يگوارش   اياز نق اط عس    يعشکالت در باخ   ايتاث
[. از ومل ه  24،9] است گزارش شده  يصوت عطالعات تيوضع

و  يعع ده ب ه ع ا    ديبه باگشت اس توا  يع يعشکالت گوارش
رنجاه، اشاره کاد که عمکن اس ت عوو ب الته اب رنج اه،     

[. به نظ ا  25] زخم شود جاديآ  و ا يبافت اييتغ اي و يزيخونا
 کاد  ايعانند ارساس گ يميعشکالت، عال نيا يدر پ رسد يع
به پاک کاد  عداو ِ گلو و تاشحات پش ت   ازيدر گلو، ن يزيچ

ص وت گ زارش ش ود. ب ا      يو گافتگ   يصوت يخستگ ،يرلق
گفتار و زبا  ک ه   شناسا  بيآس يسابقه کار زيسن و ن  يافزا
اثاات  نيا ارتماالً کنند، ياز صوت خود استفاده ع يدائم رطو هب
و  ابن د ي يباوز ع يصوت اتيبه صورت شکا جيبه تدر يکيزيف

اخ تالل   کيعمکن است به  ، ساله کيدر صورت تداو  رداقل 
 يک  ي يک ه چ اق   رود يعبدل گادد. ارتمال ع يعشکل صوت اي
که  يرباشد؛ به طو يعشکالت گوارش نياز عواعل باوز ا گايد

تن ه، ت نفس    يفوقان يها در قسمت يچاب  يعمکن است افزا
 نييشکم عووب شود ک ه پ ا   يبزرگ ايرا عشکل سازد  ي دنده

ب ا   در هنگا  تنفس سخت گ ادد ک ه ارتم االً    افااگميآعد  د
ن وع   ،يبگذارد. ک اه  تاش حات عخ اط    ايتاث زين يآواساز

 يه ا  نيسطح چ ياست که عووب خشک ياز عشکالت يگايد
 ي راکت آزادانه لب ه  يتاشحات باا ني[. ا25] شود يع يصوت

در  است و کاه  آ  ارتم االً  ياتير يصوت يتارها يارتعاش
 هيبتوا  عوارد عذکور را در توو ديصوت دخالت کند. شا ديتول
 يپووه  داخل کيکار گافت.   راضا به ي از عطالعه افتهي نيا

گ اوه   در فالک س ينشا  داده اس ت ک ه ر   زيععلما  ن ا يدر ع
از گاوه بدو  عشکل صوت ب وده   تا  يب يعشکل صوت يدارا
 يه ا  ونبه يو همکارا  با بارس ياسد ي[. در پووهش8] است

ها با عشکالت صوت نشا  دادند  آ  ايو تاث طياز شاا يگايد
با شانس تجابه  ييععلما  عقط  ابتدا يکه وقوع عشکالت صوت

 ،يارتباط يياناتو ،ينگاش شغل س،يدر تدر اييشاعل تغ ياثاات
 [.13] داشته است يدار يها رابطه ععن آ  يو عاطف ياوتماع
عطالع ه راض ا ب ا     يها افتهيعلت تفاوت در  يطور کل به
عواع ل   اي   ات،يش کا  يعابوط به فااوان يها از گزارش يباخ

عطالعات ذک ا ش ده را    يووود عشکالت  صوت يخطاساز باا
تفاوت در  ،يفاد يها يوگيو ،يتيشخص يها به تفاوت توا  يع

و ...  يياي  وغااف تي  استفاده از صوت، لهجه، زبا ، نواد، عوقع
 ياست که تفاوت در گزارشِ فااوان يدر رال ني[، ا4] ربط داد

ار و زبا  با عمو  عاد  گفت شناسا  بيآس نيعشکالت صوت، ب

 دهي  د زي  ص وت ن  يا کارباا  رافه ايبا سا سهيدر عقا يو رت
گاوه در ع ورد   نيا ينيو بال يبه دان  تئور و ارتماالً شود يع

 بهداش ت ص وت عاب وط باش د     تي  اختالالت ص وت و رعا 
 يکه عواعل خطاساز باا رسد يبه نظا ع ن،يچن [. هم18،16،4]

 [.18] داشته باشند يچند عاعل يعلت ،يووود عشکالت صوت
 يساز کسا يبه عد   توا  يعطالعه ع نيا يها تيعحدود از

به لحاظ سن و و نس اش اره ک اد. بهت ا      ،يا سهيدو گاوه عقا
 يوه ت بارس    ک،يدعوگااف ياهايعتغ ،يآت قاتياست در تحق
 نيچن   ارتماالت عورد نظا، کنتال شوند. هم اي ها  ينسبت باتا

عادات  ،صوت نيعواعل خطاآفا ايسا يفااوان شود يع شنهاديپ
عوارد عاب وط ب ه بهداش ت     تيرعا زا يع يفااوان زيو ن يصوت

ص وت ع ورد    يا کارباا  رافه ايگاوه و سا نيدر ا زيصوت ن
 .اديقاار گ يبارس
وو ود عش کالت    يب اا   نيخطاآفا يطينق  عواعل عح 

ع ورد توو ه ق اار     ديگفتار و زبا  با شناسا  بيصوت در آس
ع دنظا باش ند و از    دي  با يپزشک طيشاا يباخ نيچن . هماديگ
غاف ل   دينبا يصوت اتيشکا ايها در ابتال به عشکالت  آ  ايتاث

و درد عزعن  يروان-يرور ،يعشکالت گوارش عاند؛ عخصوصاً
 شناس  ا  بياط  ااف آ  ک  ه گ  اه توس  ط آس    اي  و/ نج  اهر

است؛  ايناپذ اوتناب ها اطيارت نيا تي. اهمشود يع يانگار سهل
 يه ا  قش ا اس ت و ونب ه    ني  ععاش ا يصوت ابزار اصل اايز

گ اوه   نيا که نيها بدا  وابسته است و دو  ا آ  يعختلف زندگ
 ا اب زار ب ه درع ا  اخ تالالت گفت ار و زب        نيبا استفاده از ا

 يبخش توا  نهيطور خا، در زع هو ب پادازند يعااوعا  خود ع
 .کنند يع تيصوت فعال يا باا  رافهکار ايسا يصوت باا

 
 تشكر و قدردانی

ارش د رش ته    يکارشناس   ي ناعه ا يعقاله باگافته از پا نيا
 يدانشگاه علو  پزش ک  يبخش دانشکده علو  توا  يگفتاردرعان

 يو تماع يابوالقاسم لهي. از ساکار خانم دکتا ومباشد يع اا يا
گفتار و زبا  شها ته اا ، وه ت    شناس بيهمکارا  عحتا ِ آس

ن پ ووه ،  ي  در ا ش ا   مانهيعشارکت ص م  زيصاف وقت و ن
 .گادد يع يقدردان
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Introduction: Speech-Language Pathologists (SLPs) are a group of professional voice users which their main 

professional tool is their voice. With respect to the dependence of their professional continuity and quality of life to 

their optimal voice, the research aim selected as study of frequency of vocal complaints and its relation with risk 

factors. 

Materials and Methods: Risk factors and vocal complaints' data of 71 employed SLPs (14 men and 57 women) 

with at least 3 years of clinical experience gathered with two questionnaires. Face and content validity of the 

Questionnaires was confirmed with item effect and Lawshe methods, respectively. Reliability confirmed with internal 

consistency method. Participants divided into two groups with and without vocal complaints, by having at least one 

complaint or not, respectively. Descriptive and logistic regression was used by SPSS21.  

Results: Frequency of vocal complaints was 73.2%, and most frequent was hoarseness (52.1%). Most frequent risk 

factors were psychological problems (60%), talking a lot (59.6%), and digestive problems (34.6%). Frequency of 

digestive problems were significantly more in vocal complaint group (P=0.014). History of digestive problems was a 

predictor of vocal complaint (P = 0.048, OR = 8.5). 

Conclusion: SLPs experience a lot of psychological and digestive problems and also talking a lot. Presence of 

digestive problems can increase the probability of vocal complaint. Compatibility of these findings with findings of 

some other researches shows the necessity of more attention to these factors. 

 

Keywords: Speech Language Pathology, Risk Factors, Digestive System Abnormalities, Hoarseness  
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