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 ييمعلمان ابتدا يگرم کردن صدا بر صدا ناتيتمر يفور ريتاث يبررس

 

 )ScB.(3 يقاض ميشم ،)B.Sc(3 يشکر رايالم ،)Ph.D(2 يمژگان اسد ،)Ph.D(*2 دستيابوالفضل ته ديس ،)Ph.D(1 يبنفشه منصور
 رانیسمنان، سمنان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده توانبخش ،یگروه گفتاردرمان -1

 رانیسمنان، سمنان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یعضالن یعصب یتوانبخش قاتیمرکزتحق -2

  رانیسمنان، سمنان، ا یدانشگاه علوم پزشککمیته تحقیقات دانشجویی،  -3

 ده يچك
کردن گرم ناتيقرار دارند. تمر يفراوان يصدا هستند که در معرض مشکالت صوت يافهاز کاربران حر يمعلمان گروه بزرگ هدف:

در معلمان شود. با  يصوت يهابيو باعث کاهش آس يدر آواساز ريعضالت درگ يموجب آمادگ سيقبل از شروع تدر توانديصدا م
 ريتاث يهدف از مطالعه حاضر بررس ن،ياند. بنابراکردن صدا در معلمان پرداختهگرم ناتيتمر يبه بررس يحال مطالعات محدود نيا

 .معلمان بود يصدا يکيو آکوست يادراک يهايژگيگم کردن صدا بر و يهانيتمر يفور
سال سابقه  5ساله با حداقل  45-18معلم  20قبل و بعد بود.  يهايريگبا اندازه يگروهمطالعه از نوع درون نياها: مواد و روش

شامل کشش  ناتيکردند. تمر افتيدر قهيدق 45-30کردن صدا را به مدت گرم يهانيمطالعه شرکت داشتند و تمر نيدر ا سيتدر
 ديتشد ناتيلرزش زبان، تمر ،يگلوتال فرا ازه،يدهان باز و خم کيتکن د،ييويلوهايو ما وسيتراپز د،ييدوماستويعضالت استرنوکال

 ياتشا و بررس رخيمبا استفاده از ن يداريشن -يادراک يابيشامل ارز امديپ يهايابيبود. ارز يو نزول يصعود يصداها يو اجرا
 . ودب زيبه نو کيو نسبت هارمون مريش تر،يج ه،يفرکانس پا يکيآکوست يپارامترها
نسبت  شيو افزا مريو ش تريشامل کاهش ج يکيآکوست يدر پارامترها داريمعن يکردن صدا، بهبودبعد از گرم ها:يافته

 جاديمعلمان ا يصدا هيدر فرکانس پا يداريمعن رييتغ نيچن( و هم>05/0Pمشاهده شد ) /ɑواکه / دنيکش نيح زيبه نو کيهارمون
واکه و   دنيکش فيتکال نياختالل صدا ح يدر شدت کل يآمار داريعنو کاهش م ي(. گرم کردن صدا موجب بهبود<05/0Pنشد )

 .(>05/0Pشد ) وستهيگفتار پ
معلمان را فراهم  يکردن صدا بر صداگرم يهانيو مثبت تمر يفور رياز تاث ياهيشواهد اول توانديمطالعه حاضر م گيري:نتيجه

شود و انجام  کار گرفتههب يترشيب اطيبا احت ديکردن صدا بامثبت گرم جيمطالعه نتا ني. البته با توجه به نبود گروه کنترل در ادينما
 .شوديم شنهاديپ ندهيدر آ کنترلهمراه با گروه  تريمطالعات قو

  
 صدا تيفي، معلمان مدرسه، کگرم کردن نيصدا، تمرهاي کليدي: واژه

 

 مقدمه
صدا هستند که با  يااز کابران حرفه يمعلمان گروه بزرگ

در معرض اختالالت صدا  شانياز صدا اديتوجه به استفاده ز
صدا  ياکاربران حرفه رينسبت به سا ي[. معلمان حت1باشند ]يم
ها آن رايمستعد به ابتال به اختالالت صدا هستند ز ترشيب

 اديو ز يصورت متوالهخود ب يکار طيشرا ليمجبورند که به دل
استفاده از صدا  نيا يو گاه نديخود استفاده نما ياز صدا
گزارش  ي[. مطالعات متعدد2انجامد ]يها به طول مساعت

 ترشيب اريبس يعاد تياند که معلمان نسبت به جمعکرده
 وعي[. درصد ش2]کنند يمشکالت صدا را تجربه و گزارش م

است در  درصد 15تا  10 يعاد تياختالالت صدا در جمع
باشد و يباال م اريمشکالت صدا در معلمان بس وعيکه ش يحال

 زيدرصد ن 80تواند به يم يدرصد است و حت 50تا  20 نيب
احساس  ،يصوت يصدا، خستگ ي[. گرفتگ7-3برسد ]

درد، و  يصوت مثل: خشک يدر مجرا يجسمان يهايناراحت
 تمشکال نيترعيو کاهش فرکانس صدا از شا فيضع يصدا

 [.2باشد ]يمعلمان م انيصدا در م
است و هر گونه  سيتدر يمعلمان برا يابزار اصل صدا

ها آن يبرا يبد اريبس يامدهايتواند منجر به پياختالل صدا م
 ،يمال ،يتواند مشکالت شخصيم امدهايپ ني[. ا3شود ]
 ليبه دل يکه معلم يمثال، زمان يباشد. برا يو عاطف ياجتماع

ممکن  دکن سيتواند تدريها نممدت يخود برا يمشکالت صدا
 ن،ي[. عالوه بر ا2] ديرا تجربه نما يمتعدد ياست مشکالت مال
و  يتواند بر شغل معلمان، عملکرد کاريمشکالت صدا م

 7/9/1400 تاريخ پذيرش: 18/3/1400تاريخ دريافت:   slp.tohidast@gmail.com              9357542619 تلفن:نويسنده مسئول،  *
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تواند يبگذارد. اختالالت صدا م ياثرات منف زيها نآن ياحرفه
ها نتوانند آن جهيمعلمان شود و در نت سيتدر تيفيباعث افت ک

آموزان داشته باشند. دانش يبرا سيدر امر تدر يمناسب تيفعال
 يمطلوب محتوا هيتواند بر ارايم سيتدر تيفيافت ک نيا

 تيباشد و باعث شود که قابل رگذاريآموزان تاثبه دانش يآموزش
ابزار معلمان  نيترچون صدا مهم ابد،يآموزان کاهش فهم دانش

از  يريشگيپ ني[. بنابرا1است ] سيمطلوب تدر ياجرا يبرا
برخوردار  ييباال اريبس تيدر معلمان از اهم ياختالالت صوت

اختالالت  يريشگيبه پ يحال توجه مناسب ني[. با ا8،3است ]
گرم کردن صدا  ناتي[. تمر9،8،3]شود يصدا در معلمان نم

 يادر کاربران حرفه يصوت يهابيباعث کاهش آستوانند يم
م کردن صدا در گر ريتاث يبه بررس ياديصدا شوند. مطالعات ز

 .اندگزارش نموده زين يمثبت جياند و نتاخوانندگان پرداخته
Van Lierde  ريتاث يبه بررس 2009و همکاران در سال 

 انيدانشجو يصدا تيفيگرم کردن صدا بر ک يهانيتمر
 يهايابيگفتار و زبان پرداختند. از ارز يشناسبيآس
شاخص شدت اختالل صوت  زيو ن يکيآکوست ،يکيناميروديآ

گرم کردن استفاده شد. بعد از  يهانيتمر ريتاث يبررس يبرا
معنادار در  شيگرم کردن صدا، افزا يهانيتمر ازاستفاده 

 شيعملکرد صوت و افزا شيشاخص شدت اختالل صدا، افزا
ها آن جينتا ني. بر اساس اديمشاهده گرد يدر دامنه فرکانس

صوت  تيفيک يگرم کردن صدا برا يهانيدادند که تمر شنهاديپ
 يعملکرد صوت شيتوانند باعث افزايهستند و م ديمف
و همکاران در  Pereira [.10گفتار و زبان شوند ] ناسانشبيآس

گرم کردن صدا  يهانيتمر ريتاث ياسهيمقا يبه بررس 2015سال 
معلم  31مطالعه  نيدر معلمان پرداختند. در ا يتنفس ناتيو تمر

مطالعه  نيکنندگان در اساله شرکت داشتند. شرکت 60تا  20
صدا و گروه  کردنگرم  ناتيدر دو گروه تمر يصورت تصادفهب

 تينامه شاخص معلولقرار داده شدند. از پرسش يتنفس ناتيتمر
 مريش تر،يج ه،ي)فرکانس پا يکيآکوست يهايابيارز زيصوت و ن

قبل و بعد از درمان  يبررس ي( برازيبه نو کيو نسبت هارمون
در  ياستفاده شد. بعد از شش هفته مداخله، کاهش معنادار

. ديدو گروه مشاهده گرد ردر ه يصوت تيشاخص معلول
در گروه گرم کردن صدا و  هيکاهش در فرکانس پا نيچنهم
. ديمشاهده گرد يتنفس ناتيدر گروه تمر مريش شيافزا

تر صحبت کردن و کنندگان گروه گرم کردن صدا راحتشرکت
-Cook [. 11خود را گزارش نمودند ] يصدا تيفيبهبود در ک

Cunningham و Grady  سهيو مقا يبررس هب 2017در سال 
 ،يکيزيف ناتيمتفاوت گرم کردن )تمر نيسه دسته تمر ريتاث

( بر يصوت-يکيزيف ناتيتمر بيترک ،يصوت ناتيتمر
خوانندگان پرداختند. در  يصدا يکيو آکوست يادراک يهايژگيو

مطالعه نشان  نيا جيخواننده شرکت داشتند. نتا 61مطالعه  نيا
کنندگان، هم نظرات شرکت وها يابيداد که هم بر اساس ارز

را داشته است  ريتاث نيترشيب يکيزيو ف يصوت يبيترک ناتيتمر
[12.] Portillo  راتيتاث سهي، به مقا2017و همکاران در سال 

در خوانندگان  يو سنت کيولوژيزيگرم کردن ف ناتيدو دسته تمر
 کيخواننده شرکت داشته و تحت  30مطالعه  نيپرداختند. در ا

گرم کردن صدا قرار  ناتياز تمر ياقهيدق 15 فادهجلسه است
 ک،يآکوست ک،يناميروديآ يهايابيگرفتند. ارز
صدا قبل  تيفيدر مورد ک يابيخودارز زيو ن يالکتروگلوتوگراف

مورد  يهادو دسته روش نيب يو بعد از درمان انجام شدند. تفاوت
 ک،يناميرودي)آ ينيع يهايابياستفاده چه از لحاظ ارز

در مورد  يابي)خودارز ي( و ذهنيالکتروگلوتوگراف ک،يستآکو
 يهاگروه از روش نيا يصدا( وجود نداشت. البته هر دو تيفيک

احساس بهتر در خوانندگان شدند  جاديگرم کردن منجر به ا
[13.] 

گرفت که  جهيتوان نتيشده م يمجموعه مطالعات بررس از
کاربران  يصدا يرو ياثر مثبت توانديگرم کردن صدا م ناتيتمر

در  يصوت يهابيصدا داشته باشد و موجب کاهش آس ياحرفه
 ريتاث يبه بررس يمحدود اريحال مطالعات بس نيا با. شود هاآن

 اندپرداخته لمانمع يصوت تيگرم کردن صدا بر وضع يهانيتمر
انجام نشده است.  رانيدر ا نهيزم نيدر ا يامطالعه تاکنون و

و هم در  يصورت فورهتوانند هم بيگرم کردن صدا م ناتيتمر
 تيموثر باشند و موجب بهبود در وضع مدتياستفاده طوالن

. شوند هادر آن يصوت يهابيمعلمان و کاهش آس يصدا
 جيرا يهااز روش يکي ييهانيتمر نيچن يفور ريتاث يبررس

باشد و تا کنون مطالعات يم يصوت يهانيتمر يدر بررس
گرم کردن صدا  يهانيتمر ياثرات فور يبه بررس يمتعدد

گرم کردن صدا بتوانند  يهانيکه تمر يصورت در. اندپرداخته
معلمان داشته باشند،  يصدا تيبر وضع يمثبت يفور ريتاث
 زيمدت ن يدر طوالن ناتيتمر نيا از ندهيتوان در مطالعات آيم

 زين را هامدت آن ياستفاده طوالن ياستفاده کرد و اثربخش
 يفور ريتاث يهدف از مطالعه حاضر بررس ن،ينمود. بنابرا يبررس
 يکيو آکوست يادراک يهايژگيگرم کردن صدا بر و يهانيتمر
 .معلمان بود يصدا
 

 هامواد و روش
مطالعه حاضر از نوع مطالعات درون . کنندگانشرکت

کنندگان در قبل و بعد بود. شرکت يهايريگو با اندازه يگروه
 ريصورت غهبودند که ب ييمطالعه شامل معلمان مقطع ابتدا نيا

 يارهايدر دسترس انتخاب شدند. مع يهانهو از نمو ياحتمال
سال سابقه  5سال، حداقل  45-18ورود به مطالعه شامل: سن 
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در طول هفته، عدم مصرف  سيساعت تدر 20س، حداقل يتدر
 ،يکينورولوژ يهايماريعدم ابتال به ب ،يو مشروبات الکل گاريس

عدم  ،يو هر گونه اختالالت هورمون ييشنواعدم ابتال به کم
معلمان  نيچنصدا بود. هم تيموثر بر وضع يمصرف داروها

 ايو  داشتندقرار  يدر دوره قاعدگ ايکه باردار بودند و  يخانم
 يعفونت دستگاه تنفس اي يسرماخوردگ ميکه عال يمعلمان
به شرکت  لينفر تما 26داشتند، از مطالعه خارج شدند.  يفوقان
ورود و  يارهايمع يمطالعه را داشتند که پس از بررس نيدر ا

کنندگان در مطالعه نفر از مطالعه خارج شدند و شرکت 5خروج 
نفر مرد بودند.  2زن و  18ل نفر شام 20 تيدر نها
نامه آگاهانه، تيرضا ليکنندگان در مطالعه پس از تکمشرکت
کردند و  ليرا تکم کيو دموگراف ينامه اطالعات فردپرسش

مطالعه شامل سه مرحله  نيمطالعه شدند. ا يوارد مرحله اجرا
 بود.

صدا انجام  هياول يهايابيمرحله اول ارز در. هیاول یابیارز
اتاق ساکت و با  کيمعلمان در  يمنظور، صدا نيا ي. براديگرد

 ZOOM H5صدا مدل  ياکننده حرفهضبط کياستفاده از 
ضبط شده از  يصوت فيتکال .دي)ساخت کشور ژاپن( ضبط گرد

بود. از معلمان  وستهيواکه و گفتار پ دنيشامل کش مارانيب
را به مدت  /ɑدر مطالعه خواسته شد تا واکه / نندهکشرکت

سه  يخود و برا يعادت يو بم ريو ز يبا بلند هيثان 5-3حداقل 
از افراد خواسته شد تا  وستهيضبط گفتار پ يمرتبه بکشند. برا

 درباره خود صحبت کنند.  هيانث 20به مدت 
 ناتياز انجام مرحله اول، تمر پس. گرم کردن صدا ناتیتمر

شد  هيکنندگان در مطالعه ارااز شرکت کيگرم کردن صدا به هر 
ها خواسته شد تا در همان جلسه موارد مورد نظر را و از آن

زمان مشخص از طول  کيکنندگان در کنند. تمام شرکت نيتمر
همه  يزمان برا نيکرده و انجام دادند، ا افتيرا در ناتيروز تمر

در کالس  سيصبح و قبل از شروع تدر 9تا  8ساعت  نيمعلم
گرم کردن صدا در مطالعه  يمورد استفاده برا ناتيبود. تمر

و همکاران  ردياستفاده شده توسط ون ل ناتيحاضر مشابه با تمر
صدا و هم بر  ديهم بر بهبود تول ناتيتمر ني[. ا10( بود ]2009)

و شامل موارد:  تندعضالت متمرکز هس يريپذانعطاف شيافزا
راست و  دييدوماستويفعال عضله استرنوکال يکشش ناتيتمر

 يکشش ناتيتمر وس،يفعال عضله تراپز يکشش ناتيچپ، تمر
 بياستفاده از روش دهان باز در ترک د،ييويلوهايفعال عضله ما

(، لرزش زبان glottal fryغژغژ ) يسبک صوت نيتمر ازه،يبا خم
(tongue trill همراه با )ياجرا د،يتشد ناتيتمر ،يصداساز 

گرم کردن صدا  ناتيتمر يبود. اجرا يو نزول يصعود يهانوت
 نيزمان برد و ا قهيدق 45تا  30 باًيدر مرحله دوم مطالعه تقر

 جلسه انجام شدند.  کيدر  ناتيتمر

پس از مرحله دوم، مرحله سوم  بالفاصله. هیثانو یابیارز
گرم کردن صدا انجام شد.  يهانيتمر يفور ريتاث يبررس يبرا

انجام شده در مرحله اول  يهايابيمرحله، تمام ارز نيدر ا
تکرار شد. پس  مجدداً يقبل طيو با همان شرا کسانيصورت هب

 يهايابياطالعات مورد نظر که شامل ارز ،يريگاز انجام نمونه
صدا بود از  يکيآکوست يهايابيصدا و ارز يداريشن-يدراکا

مربوط به  يها. دادهديضبط شده استخراج گرد يصوت فيتکال
استخراج شد  /ɑواکه / دنيصدا که از کش يکيآکوست يهايژگيو

 زيبه نو کيو نسبت هارمون مريش تر،يج ه،يو شامل فرکانس پا
از  6.0.23نسخه  Praatافزار ها با استفاده از نرمداده نيبود. ا
 يابيمعلمان استخراج شد. ارز يضبط شده صدا يهانمونه
-يدرايشن يتوافق يابيارز مرخيبا استفاده از ن يداريشن-يادراک
نسخه  ييايو پا يي. روارفتيصوت )اتشا( صورت پذ يادراک
مجد و يابزار مشخص شده است. در پژوهش ساالر نيا يفارس

و  95/0برابر با  اسيمق نيا نباخکرو يآلفاهمکاران، مقدار 
شدت  ينمره کل ابيارز نيو ب ابيدرون ارز ييايپا نيچنهم

 85/0و  86/0برابر با  بيبه ترت اسيمق نياختالل صدا در ا
بر اساس  مرخين نياختالل صدا در ا ي[. شدت کل14بوده است ]

شود که صفر يم نييتع 100از صفر تا  ياصد نمره اسيمق کي
اختالل در  نيترشيب يدهندهنشان 100اختالل و  دمع يبه معنا

 کيتوسط  يداريشن-يادراک يهايابيباشد. ارزيفرد م يصدا
در  تيشناس گفتار و زبان با حداقل ده سال تجربه فعالبيآس
و شدت  رفتيو درمان اختالالت صدا انجام پذ يابيارز نهيزم
 وستهيپ تارواکه و گف دنيکش فيهر دو تکل ياختالل صدا برا يکل
 يهايابيدر ارز ابيدرون ارز ييايپا نييتع ي. براديگرد نييتع

 همان توسط مجدداً  هادرصد از داده 20 ،يداريشن-يادراک
قرار گرفت و مقدار  يشناس گفتار و زبان مورد بررسبيآس

 يبستگهم بيشد. مقدار ضر نيينمرات تع نيب يبستگهم بيضر
 شد. نييتع 924/0 ابيدرون ارز ييايپا يکاپا در بررس

استفاده  ها باداده يآمار يهاليتحل تمام. يآمار يهالیتحل
ها داده فيتوص ي. برارفتيانجام پذ 21نسخه  SPSSافزار از نرم
 يفيآمار توص يهاشاخص ريو سا اريانحراف مع ن،يانگياز م

با استفاده از  يعيطب عيها از توزداده ياستفاده شد. برخوردار
 عيت توزيانجام شد و با توجه به وضع لکيو -رويآزمون شاپ

 يمعادل ناپارامتر اي يزوج يت يها، از آزمون آمارداده يعيطب
تمام  يبرا يداريکوکسان استفاده شد. سطح معن ليو يعنيآن 
 در نظر گرفته شد. 05/0 يآمار يهاليتحل

اخالق دانشگاه  تهيمطالعه توسط کم نيا. یاخالق مالحظات
 تهيکم هيدييشده است )شماره تا دييسمنان تا يعلوم پزشک

 ني(. شرکت در اIR.SEMUMS.REC.1396.220اخالق: 
کنندگان شرکت يبرا يانهيبود و هز يارياخت مطالعه کامالً
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انجام  ندياز فرآ ياتوانستند در هر مرحلهينداشت و افراد م
کنندگان شرکت يتمام ن،يچنخارج شوند. هم لعهمطالعه از مطا

  .نمودند ليآگاهانه را تکم تينامه رضامطالعه پرسش نيدر ا
 

 نتایج
با  ييمعلم مقطع ابتدا 20مطالعه  نيکنندگان در اشرکت

سال بودند. در  04/4 اريو انحراف مع 6/34 يسن نيانگيم
 هيکنندگان در مطالعه اراشرکت کيدموگراف ياهيژگيو 1جدول 

صدا نشان داد که  يکيآکوست يهايابيارز جيشده است. نتا
گرم  يهانيرمعلمان قبل و بعد از انجام تم يصدا تريج نيانگيم

 مريش نيانگيم نيچنبود. هم 26/0و  38/0 بيکردن صدا به ترت
 28/3و  9/3 بيبه ترت نيمعلمان قبل و بعد از انجام تمر يصدا

 مريو ش تريکاهش در مقدار ج نيا ها،داده ليبود. بر اساس تحل
(. >05/0Pدار بود )يمعن زين يمعلمان از لحاظ آمار يصدا

 ناتيمعلمان قبل و بعد از انجام تمر يصدا هيفرکانس پا نيانگيم
 جيهرتز بود. نتا 36/195و  76/193 بيگرم کردن صدا به ترت

فرکانس  نيانگيدر م شيافزا نينشان داد که ا يآمار يهاليتحل
نسبت  نيانگي(. مP=167/0نبود ) داريمعن ياز لحاظ آمار هيپا

نات گرم يمعلمان قبل و بعد از تمر يصدا زيبه نو کيهارمون
 جيبل بود و نتايدس 75/21و  19/20 بيکردن صدا به ترت

 کيدر نسبت هارمون شيافزا نينشان داد که ا يآمار يهاليتحل
 2(. جدول >05/0P)دار بود يمعن زين ياز لحاظ آمار زيبه نو
 .دهديصدا را نشان م يکيآکوست يهايژگيو ليتحل اتييجز

صدا با استفاده از  يداريشن-يادراک يهايابيارز جينتا
 ياختالل صدا يشدت کل نيانگياتشا نشان داد که م مرخين

قبل و بعد از انجام  /ɑواکه / دنيکش فيتکل نيمعلمان ح
بود.  25/33و  05/37 بيگرم کردن صدا به ترت ناتيتمر
 فيتکل نيمعلمان ح ياختالل صدا يشدت کل نيانگيم نيچنهم
گرم کردن صدا به  ناتيقبل و بعد از انجام تمر وستهيپ تارگف
با استفاده از آزمون  هاليتحل جيبود. نتا 5/28و  1/34 بيترت

معلمان بعد  ينشان داد که کاهش شدت اختالل صدا يزوج يت
واکه  دنيکش فيگرم کردن صدا در هر دو تکل ناتياز انجام تمر

/ɑ/ يمعن ياز لحاظ آمار وستهيو گفتار پ( 05/0دار بودP< .)
 يداريشن-يادراک يابيارز جيمربوط به نتا اتييجز 3جدول 

 دهد.يگرم کردن صدا را نشان م ناتيصدا قبل و بعد از تمر

 
 (20)تعدا نمونه ها:  دموگرافیک شرکت کنندگان در مطالعه ویژگی های .1جدول 

 متغیر انحراف معیار ±میانگین  کمترین بیشترین

 سن 6/34 ± 04/4 27 42

 میزان ساعت تدریس در هفته 4/22 ± 39/2 20 28

 سابقه تدریس )بر حسب سال( 3/15 ± 57/8 5 30

 جنسیت 18( %90)  زن 2( %10) مرد 

 

 آزمون تی زوجی -(20)تعدا نمونه ها:  گرم کردن صداقبل و بعد از  /ɑواکه / یکیآکوست ویژگی هایاطالعات  لیمربوط به تحل جینتا .2جدول 

p-value تفاوت قبل و بعد از تمرین 
 انحراف معیار ±میانگین 

 )بعد تمرین(

 انحراف معیار ±میانگین 

 (تمرین )قبل
 پارامترهای اکوستیکی

 فرکانس پایه 76/193 ± 92/26 36/195 ± 54/34 + 6/1 *167/0

001/0* 12/0 - 09/0 ± 26/0 2/0 ± 38/0 Jitter 

036/0 62/0 - 65/1 ± 28/3 86/1 ± 9/3 Shimmer 

 نسبت هارمونیک به نویز 19/20 ± 93/3 75/21 ± 18/4 + 56/1 02/0

 مربوط به آزمون ویل کوکسان می باشد. pمقدار *

 

 آزمون تی زوجی -(20گرم کردن صدا )تعدا نمونه ها: قبل و بعد از  شنیداری شدت کلی اختالل صدا-ارزیابی ادراکیمربوط به  جینتا .3دول ج

p-value تفاوت قبل و بعد از تمرین 
 انحراف معیار ±میانگین 

 )بعد تمرین(

 انحراف معیار ±میانگین 

 (تمرین )قبل
 شدت کلی اختالل در صدا

 aکشیدن واکه  05/37 ± 09/10 25/33 ± 31/8 - 8/3 < 001/0

 گفتار پیوسته 1/34 ± 9/8 5/28 ± 6/9 - 6/5 < 001/0

 گيريبحث و نتيجه
گرم کردن  ناتيتمر يفور ريتاث يمطالعه حاضر به بررس

 يهايابيمعلمان با استفاده از ارز يصدا تيصدا بر وضع

 ريتاث يبررس ليپرداخت. دل يداريشن-يو ادراک يکيآکوست
 ناتيتمر نيا ايبود که آ نيدر مطالعه حاضر ا ناتيتمر نيا يفور

 يداص تيدر وضع يمنجر به بهبود عيصورت سرهب تواننديم
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 ليدلهاستفاده از صدا شوند. ب يبرا يآمادگ جاديا فرد و احتماالً
از صوت خود در  يمعلمان مجبورند ساعات متماد کهنيا

درس استفاده کنند، استفاده از روش گرم کردن صدا  يهاکالس
 يفور ري( و تاثحيتفر زنگ) هاکالس نياستراحت ب يهادر زمان

 يدر بهبود صوت آنان در ساعات بعد توانديمآن بر صوت 
مطالعه نشان داد که انجام  نيا جيباشد. نتا ديمف سيتدر
در  يداريمثبت معن راتييتغ توانديگرم کردن صدا م يهانيتمر

 يهايژگيمعلمان از جمله در و يصدا يکيآکوست يهايژگيو
. دينما جاديصدا ا زيبه نو کيو نسبت هارمون مريش تر،يج

کننده در معلمان شرکت يصدا دراختالل  يشدت کل نيچنهم
داشت.  يداريکاهش معن ناتيتمر نيبه دنبال انجام ا زيمطالعه ن
گرم کردن  يهانياثرات مثبت تمر نيشيمطالعات پ يدر برخ

صدا مثل  ياصوت کاربران حرفه يکيآکوست يهايژگيصدا بر و
اختالالت صدا گزارش شده افراد مبتال به  نيچنها و همخواننده
 ياو همکاران در مطالعه Van Lierde[. 16،15،13،12است ]

گرم کردن صدا که مشابه با  ناتيتمر يفور ريتاث يبه بررس
گفتار و  يشناسبيآس انيمطالعه حاضر بود در دانشجو ناتيتمر

گرم کردن صدا منجر  ناتيزبان پرداختند و گزارش کردند که تمر
مثبت  راتييصدا و تغ هيدار در فرکانس پايمعن شيبه افزا

در  راتييدار در شاخص شدت اختالل صدا شده است و تغيمعن
دار نبوده يمعن مريو ش تريمثل ج يکيآکوست يپارامترها ريسا

 هيکه مطالعه حاضر نشان داد که فرکانس پا ي[. در حال10است ]
 ياز لحاظ آمار رييتغ نيا يداشت ول شيصدا اگرچه افزا

صدا  هيدر فرکانس پا داريمعن رييتغ عدم نيا ليدار نبود. دليمعن
با  يميارتباط مستق هياما فرکانس پا باشد،يمشخص نم کامالً

 ديصدا در افراد با هياختالل در صدا ندارد و در واقع فرکانس پا
 کيباال باشد تا به عنوان  ايو  نييپا ياديز يليبه مقدار خ

 رنظر گرفته شود. د اختالل در صدا در صيشاخص جهت تشخ
 مريو ش تريصدا مثل ج گريد يکيآکوست يهايژگيو کهيحال

 هيفرکانس پا ن،يچن. همکننديم ريياختالالت صدا تغ در يراحتهب
کننده در مطالعه حاضر چه قبل و بعد از د شرکتافرا يصدا
 ري[. در مورد سا17قرار داشت ] يعيدر محدوده طب ناتيتمر

 ناتيصدا، مطالعه حاضر نشان داد که تمر يکيآکوست يهايژگيو
 مريو ش تريدار در جيمعن رييتواند منجر به تغيگرم کردن صدا م

 مريو ش تريدر تفاوت مقدار ج ديتفاوت شا ني. علت اصدا شود
و همکاران نسبت  Van Lierdeکنندگان در مطالعه شرکت يصدا

گرم کردن صدا باشد.  ناتيبه مطالعه حاضر قبل از انجام تمر
و در مطالعه  6/2در آن مطالعه  مريمقدار ش نيانگيمثال، م يبرا

 ترشيب مريو ش تري[. هر چه قدر مقدار ج10بود ] 9/3حاضر 
باشد. يافراد م يدر صدا ترشيدهنده اختالل بباشد نشان

واسطه هها بشاخص نيتر ااحتمال کاهش راحت نيبنابرا

اختالل وجود داشته  ترشيکه ب يگرم کردن صدا زمان ناتيتمر
مطالعه  کنندگان درشرکت نيچنتر باشد. همتواند محتمليباشد م

 انيدانشجو Van Lierdeحاضر معلمان و در مطالعه
دهد ينشان م جينتا ني[. ا10گفتار و زبان بودند ] يشناسبيآس

است  نهيزم نيتر در او همگن ترشيبه انجام مطالعات ب ازيکه ن
گرم کردن صدا  نيردر مورد اثرات تم ينظر بهتر اظهار ميتا بتوان

 نيا جينتا ت،ي. در نهاميصدا داشته باش يکيآکوست يهايژگيبر و
مثبت  ياثربخش يمناسب برا يشواهد نيشيمطالعه و مطالعات پ

باشد يافراد م يصدا تيگرم کردن صدا بر وضع ناتيتمر
[16،13،10.] 

اثرات مثبت  زيصدا ن يداريشن-يادراک يهايابيلحاظ ارز از
معلمان در  يصدا تيفيگرم کردن صدا بر ک ناتيدار تمريو معن

به  يادانش ما، مطالعه . بر اساسديمطالعه مشخص گرد نيا
افراد با استفاده  يصدا تيفياثرات گرم کردن صدا بر ک يبررس

است. اما مطالعات  هنپرداخت يداريشن-يادراک يهايابياز ارز
گرم کردن صدا را از منظر ادراک خود  ناتيتمر ريتاث يترشيب

و همکاران به  Moorcroft[. 20-18اند ]کرده يافراد بررس
گرم کردن صدا  ناتُيتمر ريادراک خوانندگان از تاث يبررس

 راتييپرداختند و گزارش کردند که تمام خوانندگان تغ
دنبال گرم کردن صدا هخود ب يصدا تيدر وضع يداريمعن

اثرات  يبه بررس Gunjawate راًي[. اخ20اند ]احساس کرده
 کيخوانندگان با استفاده از  انيگرم کردن صدا در م ناتيتمر

که  يپرداخت و گزارش نمود خوانندگان ينامه خوداظهارپرسش
 ناتيتمر رياز تاث ياند ادراک مثبترا روزانه انجام داده ناتيتمر

مطالعه  جيرسد نتاينظر مهب ني[. بنابرا19] دارندخود  يبر صدا
 يبخشاثر نهيکننده اطالعات موجود در زمليتواند تکميحاضر م

افراد با استفاده از  يصدا تيگرم کردن صدا بر وضع ناتيتمر
 مختلف باشد.  يابيارز يهاروش

 يصدا ديو تول يتواند دستگاه آواسازيکردن صدا م گرم
 يهابيو باعث کاهش آس دياستفاده آماده نما يفرد را برا

گرم کردن عضالت که در  ناتي[. تمر21در صدا گردد ] ياحتمال
 تيقابل شيتواند منجر به افزايشود ميگرم کردن صدا انجام م

باال رفتن  ت،به عضال يرسانعضالت، بهبود خون يريپذانعطاف
در فرد گردد  يروان–يروح طيو بهبود شرا ژنيمصرف اکس

 يآواساز ستميس يعضالن تيبا توجه به ماه ني[. بنابرا22،21]
توانند يعوامل ذکر شده م نيرسد اينظر مهو استفاده از صدا ب

تر در مناسب يصدا کي ديو تول يآواساز تيفيباعث بهبود ک
 فرد شوند.
 يدر مورد اثر مثبت و فور هيحاضر شواهد اول مطالعه

نمود.  ايمعلمان را مه يصدا تيگرم کردن صدا بر وضع ناتيتمر
که  دهديم شنهاديمطالعه حاضر پ ،يکاربرد جهينت کيبه عنوان 
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خود  يحنجره و صدا ناتيتمر نيبا استفاده از ا تواننديمعلمان م
که  ييجا. از آننديمااستفاده در کالس درس آماده ن يرا برا

انجام کار و  يهستند که برا ياز افراد يمعلمان گروه بزرگ
و سالم دارند و به  يعيطب يصدا کيبه  ازيخود ن يشغل فيوظا

نامناسب، مستعد  يهامکرر و در مکان ،يطوالن ياستفاده ليدل
 يترشيتوجه ب ستيبايم نيبه اختالالت صدا هستند، بنابراابتال 

از بروز اختالالت صدا داشته  يريشگيپ يخود برا يبه صدا
 ديمف يهااز روش يکيگرم کردن صدا به عنوان  ناتيباشند. تمر

از بروز اختالالت صدا بهتر است مورد توجه  يريشگيپ يبرا
. رديآموزش و پرورش قرار گ رانيو مد نيمعلمان، مسئول

 يربا برگزا تواننديم زيگفتار و زبان ن شناسانبيآس ن،يچنهم
 نيمناسب در ا ناتيو تمر هاهيتوص هيمعلمان، ارا يکارگاه برا

 معلمان را بهبود بخشند. يصدا تيوضع نهيزم
 کهنيها بود. با توجه به اتيمحدود يبرخ يمطالعه دارا نيا
ها هستند، تعداد خانم ييمعلمان مقطع ابتدا تياکثر

مطالعه  نيکم بود. در ا اريمطالعه بس نيکنندگان مرد در اشرکت
 يصدا تيبر وضع ناتيتمر ريتاث يبررس يبرا يابياز خودارز

 نيمطالعه ا نيا جيتان يبررس يبرا ن،يافراد استفاده نشد. بنابرا
 ديبا ندهيمطالعات آ نيچندر نظر گرفته شوند و هم ديموارد با

تالش  ني. مطالعه حاضر اولرنديرا در نظر بگ هاتيمحدود نيا
 تيگرم کردن صدا بر وضع ناتيتمر يفور ريتاث يبررس يبرا

به مطالعات با حجم نمونه  نيبود، بنابرا يرانيمعلمان ا يصدا
 است. ازين نهيزم نيمدت در ايطوالن يهايريگيو پ ترشيب

 ناتيمطالعه حاضر نشان داد که انجام تمر جينتا ت،ينها در
 يهايژگيبر و يمثبت يفور ريتواند تاثيگرم کردن صدا م

 زيبه نو کيو نسبت هارمون مريش تر،يج ه،يفرکانس پا يکيآکوست
 يها بگذارد. براآن يصدا تيفيک نيچنمعلمان و هم يصدا

 شنهاديصدا پ ردنگرم ک ناتيتمر رياظهار نظر بهتر در مورد تاث
 ريو تاث رديانجام پذ نهيزم نيدر ا يترشيمطالعات ب گردديم

 يهايژگيگرم کردن صدا بر و ناتيمدت از تمرياستفاده طوالن
معلمان  يهايابيخودارز نيچنگردد و هم يابيمعلمان ارز يصوت

از  ن،يچن. همرديقرار گ يمورد بررس زين ناتيتمر رياز تاث
مثبت  جيگروه کنترل وجود نداشت، نتا طالعهم نيکه در ا ييجاآن

قرار  يمورد بررس اطيبا احت ديگرم کردن صدا با يهانيتمر
و با گروه کنترل در  تريمطالعات قو شوديم شنهاديو پ رديگ
 .رديانجام پذ ندهيآ

 
 تشكر و قدردانی

مصوب به شماره  يقاتيطرح تحق جهياز نت يمقاله بخش نيا
 يدانشگاه علوم پزشک ييدانشجو قاتيتحق تهي( در کم1558)

و  قاتيمعاونت تحق يبانيو پشت تيباشد. از حمايسمنان م

 قاتيتحق تهيسمنان و کم يدانشگاه علوم پزشک يفناور
 نيچن. همميگزارسمنان سپاس يدانشگاه علوم پزشک ييدانشجو

مطالعه شرکت کردند،  نيکه مشتاقانه در ا يزيتمام معلمان عز از
 .ميکنيم يو قدردانتشکر  مانهيصم

 
 مشاركت و نقش نویسندگان

: مژگان اسديو  دستسيد ابوالفضل تهي، بنفشه منصوري
و الميرا شکري ، دستسيد ابوالفضل تهيمطالعه،  يو طراح دهيا

سيد ابوالفضل ، بنفشه منصوريها، داده يآور: جمعشميم قاضي
 ج،ينتا ريو تفس زي: آنالشميم قاضيو الميرا شکري ، دستتهي

: مژگان اسديو  دستسيد ابوالفضل تهي، بنفشه منصوري
نموده  يرا بررس جينتا سندگانينگارش نسخه اول مقاله. همه نو

 .دندنمو دييمقاله را تا ييو نسخه نها
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Introduction: Teachers are a large group of professional voice users who are exposed to many voice problems. 

Vocal warm-up exercises (VWUE) can prepare the muscles involved in vocalization before teaching and can reduce 

voice damage in teachers. However, limited studies have examined the effects of VWUE on teachers' voices. 

Therefore, the present study was conducted to investigate the immediate effects of VWUE on the acoustic and 

perceptual characteristics of the teachers' voices. 

Materials and Methods: The present study was a pretest-posttest within a group design study. A total of 20 

teachers aged 18-45 with at least 5 years of teaching experience participated in the study and received VWUE for 30-

45 minutes. VWUE included stretching the sternocleidomastoid, trapezius, and mylohyoid muscles, open-mouth, and 

yawn-sigh technique, glottal fry, tongue trills, resonance exercises, and performing ascending and descending tones. 

Outcome measurements included auditory-perceptual evaluation using CAPE-V and assessment of acoustic 

parameters with fundamental frequency, jitter, shimmer, and harmonic to noise ratio.  

Results: After VWUE, a significant improvement was observed in acoustic parameters including decreasing jitter 

and shimmer and increasing the harmonic to noise ratio during the vowel /ɑ/ sustaining (P<0.05). Also, no significant 

change was found in the fundamental frequency of teachers' voices (P>0.05). In addition, VWUE resulted in a 

statistically significant improvement and reduction in the overall severity of voice disorder during vowel sustaining 

and connected speech tasks (P<0.05). 

Conclusion: The present study can provide primary evidence of the immediate and positive effects of VWUE on 

teachers' voices. However, due to the lack of a control group in our study, the positive results of VWUE should be 

interpreted with more caution, and stronger studies with a control group are recommended in the future. 

 

Keywords: Voice, Warm-Up Exercise, School Teachers, Voice Quality 
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