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 دوره معلمان در پايه فركانس آكوستيكي ويژگي و صوتي شكايات ميان ارتباط بررسي
  اصفهان شهر ابتدايي

 
  2صالحي احمد ،*اعظميان فائزه ،1مجيري فريبا

  
  چكيده
. هستند صوتي اختالالت به ابتال خطر در سايرين از بيشتر صوت، از نادرست استفاده جمله از داليلي به معلمان كه دهد مي نشان مطالعات: مقدمه
 و گفتار شناسان آسيب و درماني گفتار هاي كلينيك بودن محدود دليل به متأسفانه ولي باشند، مي درماني و گيري پيش هاي برنامه نيازمند بيشتر بنابراين
 به توجه با. ندارد وجود ايران  در معلمان صوتي دقيق و جامع ارزيابي امكان صوت، دستگاهي ارزيابي ابزارهاي به دسترسي عدم همچنين زبان،

 از تا است الزم آموزان، دانش يادگيري و تدريس كيفيت بر معلم صوتي سالمت مستقيم تأثير و تربيت و تعليم در ابتدايي دوره معلمان نقش اهميت
 نتايج و معلمان صوتي هاي شكايت ميان ارتباط بررسي پژوهش، اين از هدف بنابراين. شود استفاده ثمرتري مثمر شكل به ادراكي هاي ارزيابي

  .بود پايه فركانس تحليل و تجزيه دستگاهي
 مورد در رايج صوتي شكايات و شد انجام زمينه اين در حاضر متون بر كاملي مرور ابتدا در مقطعي، توصيفي مطالعه اين در :ها مواد و روش

قرار  ابتدايي مقطع در شاغل معلم 95 اختيار در ليست چك يك قالب در پايايي، و روايي تأييد از پس ها شكايت اين. گرديد استخراج پايه، فركانس
 معلم هر صداي نمونه همچنين. نمايند ارزيابي را خود صوت طريق اين از تا بودند، شده انتخاب اي خوشه -تصادفي گيري نمونه روش با داده شد، كه

 از فرد هر تلقي ترتيب بدين. اند گرفته نظر در خود صوت براي معلمان مطابقت داده شود كه اي نمره با و ارزيابي افزار نرم توسط تا شد ضبط نيز
  .شد محاسبه نمره دو اين همبستگي سپس. آمد حاصل صوتي تحليل و تجزيه با فركانسي، وضعيت و ليست چك توسط خود، صوت
  .بودند پايه فركانس آكوستيكي وضعيت با داري معني همبستگي داراي صوتي هاي شكايت همه بر اساس مطالعه حاضر :ها يافته
. داد قرار قضاوت مبناي را ها شكايت اين توان مي پايه، فركانس آكوستيكي وضعيت با شكايات تمام همبستگي داري معني به توجه با: گيري نتيجه

  .رسد مي نظر به الزم نيز صوتي ارزيابي هاي شيوه ساير از استفاده پايه، فركانس در اختالل تشخيص براي وجود، اين با
  پايه فركانس صوتي، شكايت آكوستيكي، ارزيابي ،دركي ارزيابي صدا، اختالل :ها كليد واژه

  

  18/1/90: تاريخ دريافت
  9/10/90: تاريخ پذيرش

 

  مقدمه
 خود صوت از صنعتي جوامع در شاغل افراد سوم يك به نزديك

). 1( نمايند مي استفاده كارشان براي وسيله يك عنوان به
 و صوتي مشكالت بين كه اند داده نشان مختلفي مطالعات

 دارد وجود مستقيم ارتباط صوت به وابسته شغلي هاي فعاليت
 صدا از زياد استفاده از ناشي صوتي اختالالت به مبتال افراد). 2(
 كه دهند مي تشكيل را بيماران از گروهي آواها، تار به ضربه يا و

 عاليمي). 3، 4( هستند صوت درمان دنبال به سايرين از بيشتر
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 از گلو در درد احساس و صوتي خستگي صدا، گرفتگي مانند
 در صوت از اشتباه و نادرست استفاده هاي نشانه جمله
 صوتي اختالالت عنوان تحت كه است نامناسب هاي محيط
  ).5( شود مي شناخته شغل به وابسته

 شغل تواند مي صوت آسيب شغلي، هاي گروه از بعضي براي
 به پرداختن امكان مشاغل از بعضي در زيرا كند، تهديد را ها آن

 چند هر). 6( نيست پذير امكان كافي صوتي ظرفيت بدون شغل
 صدا اختالالت شيوع كه است يناز ا حاكي مطالعات اغلب كه
خوانندگان تنها گروه  ولي است، سايرين از بيش خوانندگان در

 ترين كننده  نگران. دهند مي تشكيل را شاغل يتاز جمع يكوچك
است كه  هايي حرفه به مربوط عمومي، سالمت منظر از ها يافته

  .از افراد به آن اشتغال دارند ياديتعداد ز
 خطرترين معرض در معلمان كه اند داده نشان مطالعات

. اند مراجعه نموده يصوت هاي ينيكهستند كه به كل افرادي
 كل با مقايسه درگروه  اين كه است شده مشخص ين،همچن

). 6( نمايند مي مراجعه ها كلينيك به بيشتر بار چهار جمعيت،
 ياناختالالت صدا در م باالي يوعش زيادي مطالعات چند هر

 متفاوت بسيار مطالعات اين يجنتا يول دهد، مي نشان را معلمان
 براي اغلب است كه عاليمي و يارهاعلت آن تفاوت در مع بوده،

  ).7( شود مي گرفته نظر در صدا اختالالت شيوع يينتع
 و مردان از بيشتر زن معلمان كه دهد مي نشان مطالعات

 صدا اختالالت دچار شغل، به وابسته ديگر گروه هر از بيشتر
كه در پژوهشي مشخص گرديد  نمونه به عنوان). 8( شوند مي

. هستند خطر معرض در بيشتر تر يينپا يليتحص يها معلمان دوره
ها و  در مهدكودك ،دارند صوتي يتكه شكا يتعداد معلمان
 مقدار كمترين متوسطه اول سيكل در و يشترينب ييمدارس ابتدا

 رسيدند نتيجه اين به پژوهشگران، ديگر اي در مطالعه). 6( است
 هاي محيط در زمينه نويز كه دليل اين به كودك مهد معلمان كه

آن  به عالوه. دارند قرار خطر معرض در يشترب است، يادكارشان ز
 از اغلبدر آموزش كودكان كه از دبستان  پيش معلماندسته از 

 به ابتال خطر معرض در بيشتر نوشتار، تا كنند مي استفاده گفتار
 در صدا اختالالت شيوع همچنين،). 9(هستند  صوتي مشكالت
 بر صدا اختالل تشخيص كه دارد مسأله ينبه ا بستگي معلمان
  ). 6( ي استدرك هاي ارزيابي يا يابزار هاي ارزيابي اساس

 صوت از يدمربوط به استفاده شد صوتي تغييرات زمينه در
 هر در. داردوجود  يمطالعات كم است، شايع معلمان در كه

 كه است اين نتيجه ترين معمول مطالعات، اغلب در حال،
صدا،  گرفتگي مطالعات، ساير در. يابد مي افزايش پايه فركانس
، )9(در گلو، از دست دادن صوت  ناراحتي ي،صوت يخستگ
 و يفو صوت ضع يو بلند يگلو، كاهش دامنه فركانس خشكي

 همكاران و Woisard. است شده ذكر يزن )10(پرتالش 
 و VHI ميان ارتباط بررسي هدف بيمار با 58روي  اي مطالعه
 اين در شده استفاده ابزار .انجام دادند ابزاري هاي ارزيابي
 مطالعه اين در. بود بعدي چند صوتي برنامه  نيز، پژوهش

 بلندي دامنه فركانس، ميزان حداكثر و حداقل مانند پارامترهايي
 Subglottic(چاكناي  زير فشار آن، ميزان حداقل و

pressure(، هوا جريان ميانگين )Mean flow(، بيشترين 
 شكست و) Maximum phonation time( آواسازي زمان

 ، نيزVilkmanو  Rantala). 11( شدند بررسي فركانسي
 آكوستيكي پارامترهاي و افراد صوتي هاي شكايت ميان ارتباط

 ارتباط كه بود اين هدف. كردند بررسي را زن معلمان صداي در
 ضبط صداي با زن معلمان صوتي شكايات ميان آكوستيكي

 اين بر ها نمونه. شود داده تشخيص كارشان محيط در آنان شده
 شكايت با افراد و كم صوتي شكايت با افراد دسته دو به اساس،
 همكاران و Bhuta همچنين). 12( شدند تقسيم فراوان صوتي
 بررسي را ابزاري و دركي هاي ارزيابي ميان ارتباط تا كردند تالش
 ارزيابي و براي GRBAS فهرست از دركي ارزيابي براي. نمايند

. كردند استفاده) MDVP( بعدي چند صوتي برنامه از دستگاهي
  ).13( شدند بررسي )زن 25مرد و  12(بيمار  37 مطالعه اين در

 هاي هزينه و خسارات باعث تواند يصوت م بدعملكردي
 يسبه تدر يكه با وجود اختالل صوت افرادي. شود يآموزش
تا از  دهند، تغيير را خود تدريس شيوه مجبورند دهند، مي ادامه

 شود، مي وارد يشانرا كه بر صدا فشاري ميزان طريق ينا
كمتر  ،است يكه دچار اختالالت صوت يمعلم. كاهش دهند

آموزان خود كار كند  با دانش كرده، كنترل را كالس تواند يم
و  يدرك هاي يابيارز براي ابزار يندر حال حاضر، چند). 9(

 ي،درك هاي  يابيهر كدام از ارز. وجود دارد يدستگاه
از  يمختلف هاي ديدگاه ارزيابي، خود و فيزيولوژيك آكوستيكي،

  . دهد مي قرار متخصصان ياراختالالت صدا را در اخت
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 از استفاده صدا، ختالالتا يصتشخ براي هر چند،
در  ولي دارد، قرار يتدر اولو ينيو ع يدستگاه هاي ارزيابي
 عدم يا يابيارز يها به دستگاه يمانند عدم دسترس يموارد
 براي آزمونگراست  الزم يصوت هاي كيلينيك در بيمار حضور
مراجعان و تجربه  هاي يتبه شكا صوتي اختالل يصتشخ
الزم است تا  رسد كه مي نظر به بنابراين. كند تكيه يشخو

 و خود ينيع يابيارز يعنيدو،  اين يانم يارتباط و همبستگ
 اين در. يردقرار گ يافراد از صوتشان مورد بررس ارزيابي

 فركانسمراجعان و  يصوت هاي شكايت ميان ارتباط پژوهش،
 يك همبستگي ميزان چه هر. شود يم بررسي ها آن در پايه

 آن كه دهد مي نشان باشد، بيشتر آكوستيكي نمره با شكايت
. باشد مي پايه فركانس وضعيت از تري مناسب نمود شكايت
 توانند نمي است، كم ها آن براي مقدار اين كه هايي شكايت
 عبارت به. باشند دستگاهي ارزيابي براي مناسبي جايگزين

 خود صداي اختالل توصيف در معلم يك چنان چه ديگر،
 نمره با ها آن همبستگي كه گيرد كار به را هايي شكايت

 هدايت سمت اين به بيشتر را آزمونگر است، زياد آكوستيكي
. است طبيعي محدوده از خارج وي پايه فركانس كه نمايد مي

 كم، همبستگي نمره با هايي شكايت بردن كار به در حالي كه
 .دهد مي نشان را تر دقيق هاي ارزيابي از استفاده لزوم

  
  ها روشمواد و 
. است مقطعي و توصيفي هاي پژوهش نوع از حاضر، پژوهش
 ابتدايي پايه معلمان پژوهش، اين  در مطالعه مورد جمعيت
 گيري نمونه روش با كه بودند، اصفهان شهر گانه پنج نواحي

 صورت به معلمان اين. شدند انتخاب اي خوشه تصادفي
 انتخاب اصفهان شهر ناحيه 5 هر مدارس ميان از تصادفي
 2 ناحيه هر دخترانه مدارس ميان از كه صورت اين  به. شدند

 صورت به مدرسه 2 نيز پسرانه مدارس ميان از و مدرسه
 نظر در با مدارس اين  معلمان تمامي و شد  انتخاب تصادفي
. شدند داده شركت مطالعه در خروج، و ورود معيارهاي گرفتن
 حال در بايد پژوهش به ورود براي مطالعه مورد هاي نمونه

 در. بودند مي) دخترانه يا و پسرانه( ابتدايي دوره در تدريس
 زير شرايط از يكي داراي مطالعه مورد هاي نمونه صورتي كه

 مواد هر گونه به اعتياد -1 :شدند مي خارج مطالعه از بودند، 
 از قبل هفته دو تا سرماخوردگي به ابتال -2 دخانيات، يا مخدر
 دو تا صدا گرفتگي و آلرژي به ابتال -3 صوتي، نمونه ضبط
 جراحي هر گونه انجام -4 صوتي، نمونه ضبط از قبل هفته
  و باشد شده صوت بر سوء تأثير يا و صدا گرفتگي به منجر كه
 هاي بيماري به ابتال -5 باشند، داشته ادامه همچنان اثرات اين

 هر گونه به ابتال -6 محيطي، و مركزي اعصاب سيستم
  .باشد داشته صوت بر سوء تأثير كه اضطرابي يا و رواني بيماري

 با را نتايج بتوان تا شد محاسبه اي گونه به نمونه حجم
 بين همبستگي ضريب همچنين و درصد 99 اطمينان حدود
 منظور به كه پايه فركانس آكوستيكي وضعيت و سؤال هر نمره
 است، شده گرفته نظر در 3/0 حداقل رابطه شدن دار معني

 از. آمد دست به نفر 70 نمونه حجم اساس بر اين. نمود محاسبه
 15 ضريب است، بوده اي خوشه گيري نمونه روش كه آن جايي

 روش به ها محاسبه تا شد  اضافه نمونه حجم به درصد
 بايد نفر 83 بنابراين. باشد نزديك ساده تصادفي گيري نمونه

 رفت، مي انتظار كه آن جايي از. كردند مي تكميل را نامه پرسش
 نباشد، صوتي تحليل و تجزيه قابل افراد از تعدادي صداي نمونه
 اين بر. شد توزيع معلمان از بيشتري تعداد بين ليست چك

 نفر 25 صوتي نمونه كه شدند، مطالعه وارد نفر 120 اساس،
  .شدند خارج مطالعه از افراد اين و نبود تحليل و تجزيه قابل

 همچنين و متون دقيق مطالعه از پس پژوهش اين در
 نظران صاحب از منظور( صوت حيطه نظران صاحب با مشورت
 حيطه كه هستند زباني و گفتار شناسان آسيب صوت، حيطه

 و) باشد مي آن اختالالت و صوت ايشان فعاليت تخصصي
 تخصصي صورت به كه زبان و گفتار شناسان آسيب و پزشكان

 بيانگر كه هايي شكايت از تعدادي اند، كرده كار صوت زمينه در
 به شكايات اين. شد طراحي بودند، افراد پايه فركانس در تغيير
 ارزيابي خود نامه پرسش در شده مطرح شكايات از عمده طور
داده ) Transgender self-evaluation( جنسيت تغيير افراد

 اين در فركانس تغيير اختصاصي صورت به كه ،)14(است 
 مطالعه اين اصلي هدف با و نمايد مي بررسي را افراد از گروه
 از نيز ها شكايت از تعدادي. شد استخراج باشد، مي همسو
يا  Voice handicap index( صوتي ناتواني فهرست بررسي
VHI (است  صوتي هاي شكايت از فهرستي شامل كه)و ،)15 

www.mui.ac.ir



 و همكارانمجيري  فريبا  ويژگي آكوستيكيهاي صوتي و  بررسي ارتباط شكايت

  90 آذر و دي/3شماره /7سال /يپژوهش در علوم توانبخش  314

 گزارشات و صوتي دركي عاليم به مربوط تعاريف همچنين
 از مورد چند. آمد دست به دسترس در منابع در موجود موردي
 ليست به زبان و گفتار متخصصان توصيه به نيز ها شكايت
  . شد اضافه جمالت
 تعيين كمي روش از صوري، و محتوايي روايي تعيين براي

 از روش اين در. شد  استفاده Lawasche محتوايي روايي
 و اهميت مورد در تا شود مي درخواست متخصصان از گروهي
جا  از آن. كنند اظهار نظر نامه پرسش هاي گويه يكايك ضرورت
است كه  ييها تينامه، در واقع همان شكا پرسش يها هيكه گو

ن يكنند، در ا يخود عنوان م يف اختالل صدايافراد در توص
به  يك معنيبه  يت صوتيه و شكايال، گوؤپژوهش سه واژه س

 قالب در شده طراحي هاي گويه اساس، اين بر). 16(اند  كار رفته
. شد ارايه زبان و گفتار شناس آسيب ده به نامه پرسش يك

 شاخص نمره عنوان به كه بود 71/0 شكايات، روايي ميانگين
  . شد گرفته نظر در نامه پرسش كل محتواي روايي نسبت

 ضريب از استفاده با شكايات اين پايايي سپس
Cronbach’s alpha به و شد محاسبه 816/0 عدد و تعيين 

  .شد تأييد نيز نامه پرسش پايايي ترتيب اين
) پيوست( ليست چك يك قالب در ها شكايت اين نهايت در

 تا شد درخواست ها آن از و شد داده قرار معلمان اختيار در
 اين به. دهند نشان خير و بله صورت به ها آن با را خود موافقت
 ارزيابي خود( خود صوت از افراد تلقي به مربوط هاي داده ترتيب
 اين انجام در. آمد دست به ليست چك اين از استفاده با) دركي

  :شود رعايت زير اخالقي مالحظات تا شد تالش مطالعه،
 اجراي علت مورد در كاملي توضيح كار، ابتداي در .1

 در حضور براي معلمان توافق و شد ارايه معلمان به پژوهش
 بنابراين،. گرديد جلب آگاهانه نامه رضايت يك توسط مطالعه

  .نداشتند اجباري پژوهش در شركت براي ها آن
 به مربوط اطالعات كه شد داده اطمينان معلمان به .2
 در تنها بوده، نام ذكر بدون و محرمانه به طور كامل ها،نمونه
  .بود خواهد پژوهشگر اختيار
 ايجاد اختاللي مدارس آموزشي روند در تا شد سعي .3
 ابتال خطر در كه معلماني كه شد نشان خاطر نكته اين و نشود
 قرار درمان تحت تمايل، صورت در هستند، صدا اختالل به

  .گرفت خواهند

/ a/ واكه كشيدن بار سه شامل كه نيز معلم صوتي نمونه
 به و همراه رايانه يك از استفاده با بود، ثانيه 5 مدت به

ويندوز  در صدا ضبط براي فرض پيش افزار نرم وسيله
)Microsoft sound recorder version 5.1(، از و   

   سپس. شد ضبط معلم دهان از متري سانتي 30 فاصله
  صوت  تحليل و تجزيه اختصاصي افزار نرم توسط

)Voice analysis Dr. Speech( در. شد تحليل و تجزيه 
 نمونه مياني ثانيه سه ابتدا در صداها تحليل و تجزيه هنگام
 صوتي نمونه در اشكال صورت در. شد پردازش اول صوتي
 نمونه از دوم نمونه در اشكال صورت در و دوم، نمونه از اول

 از كدام هيچ كه صورتي در. گرديد استفاده سوم صوتي
 از فرد آن نبودند، تحليل و تجزيه قابل صوتي هاي نمونه
 و صوتي هاي نمونه تحليل و تجزيه از پس. شد خارج مطالعه

 نمره يك فرد هر براي آمده، دست به نتايج اساس بر
 طبيعي محدوده در بيانگر صفر كه آمد دست به آكوستيكي

 به. بود فركانس بودن طبيعي غير بيانگر 1 و فركانس بودن
  .شد آوري جمع نيز عيني و آكوستيكي هاي داده ترتيب اين

 براي مطالعه، مورد متغيرهاي بودن اسمي به توجه با
 هر ميان همبستگي محاسبه و ها يافته آماري تحليل و تجزيه
 Spearman همبستگي ضريب از آكوستيكي نمره با شكايت
 ميزان نمره يك شكايت هر براي نهايت در. شد استفاده

  .آمد دست به همبستگي
  
  ها يافته

 تشكيل زنان پژوهش اين در را مطالعه مورد جمعيت اكثريت
 در ،)زنان درصد 5/89 مقابل در مردان درصد 5/10( اند داده
 انتخاب ها خانم ميان از بيشتر ابتدايي دوره معلمان ايران
 گاهي و پنجم مقطع براي مدارس از بعضي در تنها و شوند مي

 از درصد 4/48. شود مي استفاده مرد معلمان از دبستان چهارم
 مدارس در درصد 2/51 و دخترانه مدارس در شاغل ها نمونه
  . بودند شاغل پسرانه
 با شكايات تمام همبستگي ميزان كه داد نشان مطالعه اين

 ميزان ،1 نمودار و جدول. است دار معني آكوستيكي نمره
 با را شده طراحي صوتي هاي شكايت از يك هر همبستگي
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 ميزان هر چند. دهد مي نشان پايه فركانس آكوستيكي نمره
 باشد مي دار معني شده طرح هاي شكايت تمام همبستگي

)01/0P < (، از واقعي نمودي من صداي« هاي شكايت ولي 
 ،»نيست ام جسماني شرايط با متناسب من صداي« ،»نيست من
 بسيار همبستگي داراي »نيست سنم با متناسب من صداي« و

 حالي كه در). r < 7/0( باشند مي آكوستيكي نمره با بااليي
 گذشته به نسبت من صداي كنم مي احساس« شكايت
 تغيير را صدايم كنم مي سعي« و »است شده تر كلفت/ تر نازك
 نمره با را همبستگي كمترين »برسد نظر به تر طبيعي تا دهم

  ).r > 15/0(دارند  آكوستيكي
  

 آن آكوستيكي وضعيت با پايه فركانس به مربوط صوتي هاي شكايت همبستگي ميزان .1جدول 

تعداد  صوتي هاي شكايت  شماره
  پاسخ

 ميزان
 P  همبستگي

  > 000/0  279/0  95  .كنم مي تالش خيلي ام قبلي صداي به صدايم تبديل براي  1

  > 000/0  186/0  95  .دارد زيادي تفاوت كردن صحبت حين من صداي با كردن زمزمه يا و خنديدن هنگام در من صداي  2

  > 000/0  793/0  95  .نيست من از واقعي نمودي من صداي  3

  > 000/0  179/0  95  .دارد تفاوت خيلي ام قبلي صداي با من فعلي صداي  4

  > 000/0  705/0  95  .نيست ام جسماني شرايط با متناسب من صداي  5

  > 000/0  203/0  95  .است شده مردانه/ زنانه صداي شبيه من صداي كنم مي احساس  6

  > 000/0  728/0  95  .نيست سنم با متناسب من صداي  7

  > 000/0  284/0  95  .نيست جنسم با متناسب من صداي  8

  > 000/0  134/0  95  .است شده تر كلفت/ تر نازك گذشته به نسبت من صداي كنم مي احساس  9

  > 000/0  240/0  95  .كنم نمي پيدا را صدايم طبيعي) وبمي زير( فركانس  10

  > 000/0  142/0  95  .برسد نظر به تر طبيعي تا دهم تغيير را صدايم كنم مي سعي  11

 01/0 سطح در ها يافته < P بود دار معني 

  

  
  

  آن آكوستيكي وضعيت با پايه فركانس به مربوط صوتي هاي شكايت همبستگي ميزان .1نمودار 
  

0
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  بحث
 و خود صداي فركانس از افراد ارزيابي همبستگي ميزان
 رابطه در مختلفي مطالعات. است دار معني آكوستيكي ارزيابي

. است شده انجام ابزاري و دركي ارزيابي همبستگي تعيين با
 حداقل كه داد نشان همكاران و Woisard  مطالعه نتايج
 جز به( صوتي ناتواني فهرست سؤاالت تمام با فركانس ميزان

 پارامترهاي تمام. داشت كمي همبستگي ،)عاطفي زيرگروه
 در عاطفي زيرگروه با فركانس حداقل همچنين و آكوستيكي
 و فركانسي دامنه. داشتند همبستگي صوتي ناتواني فهرست
 VHI عمل در. بودند همبسته فيزيكي زيرگروه با فقط بلندي

 كردند ارايه اي غير وابسته اطالعات ابزاري، هاي ارزيابي و
 با افراد ،Vilkmanو  Rantalaمطالعه  در نتايج. )11(

 فراوان، صوتي شكايت با افراد به نسبت كم صوتي شكايات
 آَشفتگي ميزان و صوتي فشار سطح و بيشتر پايه فركانس
 هاي شكايت در حاضر مطالعه نتايج). 12( دارند كمتري

 من صداي« ،»نيست من از واقعي نمودي من صداي«
 متناسب من صداي« و ،»نيست ام جسماني شرايط با متناسب

 بود ، همسوVilkmanو  Rantala مطالعه با »نيست سنم با
 شان فركانسي وضعيت از افراد هاي شكايت اين كه داد نشان و

  .است اعتماد قابل
 داد نشان محققان اين به همكاران و Bhuta مطالعه نتايج

 به ابزاري، هاي ارزيابي در نويز به وابسته پارامتر سه تنها كه
 همسو). 13( بودند ارتباط در GRBAS با داري معني طور

 ممكن همكاران و Bhuta پژوهش با مطالعه اين نتايج نبودن
 هاي ليست چك از استفاده -1: باشد داليل اين به است

 ارزيابي ابزارهاي از استفاده -2 دركي، ارزيابي براي متفاوت
 كامل جامعه دو در مطالعه اجراي -3 متفاوت، آكوستيكي

 و Bhuta مطالعه در صدا اختالل داراي افراد( متفاوت
  ). حاضر پژوهش در ابتال خطر معرض در افراد و همكاران

 از تعدادي ميان همبستگي تأييد بر عالوه حاضر مطالعه
 فركانس تغيير مؤيد ايشان، فركانسي وضعيت و افراد شكايات

 اين در شده انجام هاي وهش پژ در. بود نيز معلمان در پايه
 شده ارايه معلمان در فركانس تغيير براي مختلفي داليل زمينه

 براي تالش خود، مطالعه در Vilkmanو  Rantala. است
 در پايه فركانس تغيير اصلي دليل را صوتي خستگي جبران
 معلمي دارند مي اظهار ايشان. كنند مي بيان افراد از گروه اين
 را خود كردن صحبت است مجبور صوتي خستگي وجود با كه

 مانند( را صدايش هاي آشفتگي تا كند مي تالش دهد، ادامه
 به منجر كار اين. نمايد جبران ،)صدا آلودگي نفس يا گرفتگي
 تغيير آن، دنبال به و حنجره اسپاسم و حركت افزايش
  .)12(شود  مي پايه فركانس

  
  گيري نتيجه

 ساير گرفتن نظر در و مطالعه اين هاي يافته به توجه با
 بيشترين كه را شكايتي 3 كه گرفت نتيجه توان مي مطالعات،
 توان مي ،)r < 7/0( داشتند آكوستيكي نمره با همبستگي
 از استفاده موارد ساير در ولي كرد، ابزاري تشخيص جايگزين

چنان  ديگر، عبارت به. باشد مي ضروري ارزيابي ابزارهاي ساير
 را هايي شكايت خود صداي اختالل توصيف در معلم يك چه
 است زياد آكوستيكي نمره با ها آن همبستگي كه گيرد كار به
)7/0 > r(، كه نمايد مي هدايت سمت اين به بيشتر را آزمونگر 

 در حالي كه است؛ طبيعي محدوده از خارج وي پايه فركانس
 ،)r > 7/0(كم  همبستگي نمره با هايي شكايت بردن كار به

  .دهد مي نشان را تر دقيق هاي ارزيابي از استفاده لزوم
  

  پيشنهادها
 شيوع تعيين هاي پژوهش در توان مي شكايات اين از -1

 پيشنهاد بنابراين. برد بهره معلمان در پايه فركانس در اختالل
 . شود دهي جهت سمت اين به بعدي مطالعات كه شود مي

 مقطع معلمان روي بر تنها مطالعه اين اين كه به توجه با -2
 تواند مي بعدي هاي پژوهش شد، انجام اصفهان شهر ابتدايي

 در پايه فركانس وضعيت و شكايات اين ميان ارتباط بررسي به
  .بپردازد شهرها ساير يا و مقاطع ساير معلمان
  

  تشكر و قدرداني
 انجام در كه كساني تمام از داند مي الزم پژوهشگر پايان، در
 تشكر صميمانه اند، داشته مشاركت اي  گونه به پژوهش اين
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 اصفهان، پزشكي علوم دانشگاه پژوهشي معاونت. نمايد
 علوم دانشكده گفتار درماني گروه و پژوهشي معاونت
 گانه پنج نواحي و كل پرورش و آموزش سازمان بخشي، توان

 انجام در ابتدايي مدارس معلمان و مديران و اصفهان استان
 اين تمامي از وسيله بدين كه نمودند، همكاري پژوهش اين
  .آيد مي عمل به سپاسگزاري ها ارگان و افراد
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Abstract 
 

Introduction: Studies have shown that teachers are at high risk of developing voice disorders. This 
implies that, as a group, they may have more urgent priorities for inclusion in prevention and treatment 
programs. In the first place, such questions as whether teachers are at risk for voice disorder or not and, if 
it is the case, which symptoms are to be observed must be answered. Unfortunately, limited number of 
available speech-therapy clinics and unavailability of instrumental voice measurement make it impossible 
to conduct a comprehensive voice assessment for teachers in Iran. Teachers have a pivotal role in 
education and teacher's vocal quality affects teaching and student's learning directly. Thus, developing and 
applying subjective assessment tools that have sufficient correlation with instrumental assessment seem to 
be necessary. The purpose of this study was to determine relationship between subjective voice complaints 
and acoustic assessment of fundamental frequency in elementary school teachers in Isfahan, Iran.  

Materials and Methods: At the beginning of this cross-sectional descriptive study, a literature review 
was conducted to compile common vocal complaints concerning fundamental frequency. These 
complaints were given to 95 teachers who have been selected through random cluster sampling in the form 
of a checklist. Subjects were first asked to rate their voices according to the checklist and subsequently to 
undergo an instrumental analysis of fundamental frequency. The correlation between reported symptoms 
and fundamental frequency amounts were then calculated. 

Results: This study showed that all of complaints had a significant correlation with obtained fundamental 
frequencies. 

Conclusion: Although all complaints had a significant correlation with fundamental frequency, it is 
suggested that clinicians use other types of voice assessment along with these subjective complaints. 

Keywords: Voice disorder, Subjective assessment, Acoustic assessment, Vocal complaints, Fundamental 
frequency 
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 و همكاران مجيري فريبا  يكيآكوست يژگيوهاي صوتي و  بررسي ارتباط شكايت
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  پيوست
  

   شده آوري جمع صوتي هاي شكايت ليست چك
  است پايه فركانس در تغيير عالمت دهندهنشانمستقيم،غيريامستقيمصورتبهكهصوتيهايشكايت برخي  شماره

 كنمميتالشخيليامقبليصدايبهصدايم تبديل براي 1
  دارد زيادي تفاوتكردنصحبتحينصدايمباكردنزمزمهياوخنديدنهنگامدر من صداي 2
 نيستمنازواقعينمودي من صداي 3
 داردتفاوتخيليامقبليصدايبامن فعلي صداي 4
 نيستامجسمانيشرايطبامتناسب من صداي 5
 استشدهمردانه/زنانهصدايشبيهمنصدايكنم مي احساس 6
 نيستسنمبامتناسب من صداي 7
 نيستجنسمبامتناسب من صداي 8
 استشدهتركلفت/ترنازكگذشتهبهنسبتصدايمكنم مي احساس 9

 كنمنميپيداراصدايمطبيعي)وبميزير( فركانس  10
 برسدنظربهترطبيعيتادهمتغييرراصدايمكنم مي سعي  11
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