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بررزرگ  يهررا در کررال  پراضرراراو و پرسرو رردا اصو رراً

 يالگرو  کير  توانرد  يامرر مر    ير کره ا  [9-1  کنند ي حبت م

 يعضالن - يبا حداکثر تونو  اسکلت مراهه ياسازنامناسب  د

(Musculoskeletal) که بره   کند  جاديا يرا در دستگاه آواساز

[. از 13-10،6،4شرود    هاي  وتي  به آسيب بافت مرور منجر

 يشغل با اار بان برا کيعنوان  هب توان يرا م سيرو تدر  يا

 يطرفرراز  [.6،4  نظرگرفررت در يابررتال برره ااررتالنت  رروت

جلرب توجره    قير از طر توانرد  يمشکالت  روتي معلمران مر   

توجره بره    يجرا  همعلر  بر   ي وت يها يژگيآموزان به و دانش

آمروزان   دانش يريادگيآموزشي و  تيفيک يدر ، رو يمحتوا

ممکر  اسرت مشرکالت     زير ن ي[. گراه 12  بگذارد يمنف ريتاث

 کنرد برر   شود که آنان را مجبور ديشد يمعلمان به حد ي وت

 دهنرد  رييتغ رااود  يشغل طيشرا يمدت يميل اود برا االف

معلمران،   يممک  است برا يرو مشکالت  وت  ياز ا [.14،1 

 باشرد  يمنفر  يو عاطف يارتباط ،ياقتصاد ،ياثرات شغل يدارا

ها را تا زمران بازنشسرتگي تحرت فشرار و      [ و آن15،6،6،4 

 عمرل آمرده از اارتالل    هبر  في[. تعار14،6دهد    استر  قرار

 کنرد  يکه فرد مبتال را آنقدر نگران مر  يايشرا"بر  يمبن ي وت

دهنرده   ، نشران "کنرد  يو درمان مر  يريگيرا مجبور به پ يکه و

 تير ذهن  ير ااتالل اسرت، کره ا   ييفرد در شناسا تيذهن ريتاث

از  يناشر  تير و معلول ينراتوان  زانيبه م بيعالوه بر شدت آس

 يبنرد  طبقره اسرا    برر  [.16دارد   يبسرتگ  ه  يااتالل  وت

 World Health Organization) يسرازمان بهداشرت جهران   

(WHO)) شرامل   يماريااتالل سه ساح از ب کي يافراد دارا

 ک،ير کررد آناتوم  عمرل  اير سااتار  يناهنجار اي)فقدان  بيآس

در  تي)محرردود ي[ نرراتوان17  (يشررناات و روان کيررولوژيزيف

در مشرارکت( را تجربره    تي)محردود  تير ( و معلولهرا  تيفعال

را به عنروان   يزندگ تيفيک WHO يي[. از سو18،12  کنند يم

 يارزش ست يفرهنگ و س ،يدر زندگ ودا تيدرک فرد از موقع

در ارتبرا  برا اهرداف، انتظرارات و      کند، يم  يکه در آن زندگ

 [.19 کند يم فياود تعر ياستانداردها

فررد و نقرش عوامرل     ي وت در زندگ تيتوجه به اهم با

و واکرنش   يفررد  يها يژگيو ،يزندگ طيشغل، مح رينظ يبافت

 يناتوان زانيو م يزندگ تيفيک نده،ي وت گو تيفيبه ک گرانيد

و  گرر يبه فرد د يمشابه از فرد بيآس کياز  يناش تيو معلول

رو لرزوم    ي[. از ا20،12  اواهد بود ريدر جوامع مختلف متغ

در  ياز مشرکل  روت   يناش تيو معلول يساوح ناتوان يبررس

 ييبره منظرور شناسرا    يزنردگ  تير فيمعلمان و راباره آن برا ک  

  يمعلمران جهرت تردو    يبرر زنردگ   يعوارض مشکالت  وت

معلمران در   يهاي پيشگيرانه و مراقبتي مشرکالت  روت   برنامه

 دهکننر  هاي درماني معلمي  مراجعه برنامه يمدار  و نيز طراح

 .است تيحائز اهمبه مراکز گفتاردرماني 

 يهرا  تير از ماالعات  ورت گرفتره در جمع  يبرا جينتا

 با گروه کنترل معمرونً  سهيدر مقا يمشکل  وت يمختلف دارا

بسرا   روزانره و هره   يهرا  تير در فعال ييهرا  تيمحردود  انگريب

 باشررد يمرر ياجتمرراع يهررا تيررهررا در فعال مشررارکت آن

[. ماالعاتي که به بررسي عوارض 21،17،15،14،12،6،1-24 

بر اسرا    اند غالباً بر زندگي معلمان پردااته  وتيمشکالت 

مقايسه بي  شغل معلمي با ساير مشاغل و يا جامعه عادي بوده 

  يبر  ي ورت ذاتر  هکه ب يکه با توجه به تفاوت [14،9،6  است

 ريبرا سرا   سره يدر مقا ياستفاده از  دا در حرفره معلمر   زانيم

  يب ا ارتب قيدق يممک  است بررس ها وجود دارد، عمالً حرفه

  ير هرا در ا  آن يزنردگ  تير فيمعلمران برا ک   يمشکالت  روت 

 رورت   هاز ماالعات بر  يماالعات ممک  نباشد. البته تعداد کم

 يو فاقررد مشررکل  رروت يمعلمرران دارا  يو برر يگروهرر درون

  يرراز ا ياري[، در بسرر25،23،22،15  اسررت  ررورت گرفترره

از مردل   يمختلفر  يها که جنبه يمتفاوت يها از ابزارها پژوهش

 International) تيو معلول يناتوان ب،يآس يالملل  يب يبند طبقه

Classification of Impairment, Disability and 

Handicap (ICIDH)) انررد، جهررت سررنجش  را پوشررش داده

 اسرت   شده  استفاده يمشکل  وت يمعلمان دارا يزندگ تيفيک

 23،21،17،12.] 

ارار  از   يدر جروامع  ماالعات عموماً  يکه ا ييجا آن از

  متفراوت  رورت   يو اجتمراع  يفرهنگ ،يشغل طيبا شرا رانيا

معلمران مرورد ماالعره بره      يها يژگيو  يهن است و ه   گرفته

 بوده  با ه  متفاوت يو مقاع آموزش يسن ،يجنس عيلحاظ توز
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  ير ا جينترا   يعوامل امکران تعمر    يا يتمام ياست که به نوع 

از  و کنرد  يمر   همرراه  تيبا محدود رانيرا به جامعه ا ماالعات

 ب،يآس يالملل  يب يبند طبقه شده ينيبا توجه به مدل بازب ييسو

 WHO (International Classification of تيو معلول يناتوان

Impairment, Disability and Handicap: Beta-1(ICIDH-

2 Beta-2))  يبررر نقررش عوامررل بررافت يمبنرر 1997در سررال 

از  يناشر  تير و معلول ينراتوان  زانير ( برر م يو شخص ياي)مح

 رانير پژوهش در جامعره ا   ي[، لذا ضرورت انجام ا20  بيآس

. از اير  رو  شرود  يمتفاوت روش  مر  رگذاريتاث يبا عوامل بافت

و فاقد مشرکل   يمعلمان دارا سهيمقا قيپژوهش حاضر از طر

 ،يکررد شرغل   برر عمرل   يمشکل  روت  ريتاث يبه بررس ،ي وت

برا   يها و راباه مشکالت  وت آن يو عاطف ياجتماع ،يارتباط

 .پردااته است تيلولو مع يدر دو ساح ناتوان يزندگ تيفيک

 

 هامواد و روش
–پرژوهش تو ريفي   کير ماالعه حاضرر   

معلمران مردار     يرو ي رورت مقاعر   هکه ب باشد يتحليلي م

 1389-90 يليمقاطع ابتدايي شهر سمنان در سال تحص يعاد

 ماالعره شرامل قررار     ير ورود بره ا  يارهايگرفت. مع   ورت

در  سيسررال، ترردر 25 -60 يداشررت  معلمرران در دامنرره سررن

اررو    يارهرا يشهر سرمنان و مع  ييامقاع ابتد يمدار  عاد

 يو تنفسر  کيآلرژ يها يماريو ب يشامل ابتال به سرمااوردگ

مشکالت  ،يکينورولوژ يها ي ماريدو ماه گذشته، ابتال به ب يط

  ير مخردر برود. در ا   الکل و مرواد  ات،يمصرف داان ،ييشنوا

اي در دو  به روش تصرادفي اوشره   يريگ ماالعه پس از نمونه

  ينامه در بر  پرسش 250شهر سمنان  پرورشآموزش و  هيناح

هرا   کننرده  ر از شررکت نفر  243 تراً يشد که نها عيآموزگاران توز

نفرر   57کردند و  ليها را تکم نامه مرد( پرسش 51زن و  192)

از سروانت   يبخشر  اير علرت عردم پاسرخ بره تمرام       هب گريد

بره   لير کره ما  يشردند. معلمران    نامه از ماالعره حرذف   پرسش

کره وارد   ينشردند و بره معلمران    پژوهشنبودند وارد  يهمکار

که اطالعات آنان محرمانه  شد  داده  نانياطم  يپژوهش شدند ا

اسرا  پاسرخ بره     را بر ها ي. محققان آزمودنماند  اواهد  يباق

اود به دو  يدر ارتبا  با ميزان مشکل  وت يا نهيگز 4 يسوال

و  (voice problem) (VP)  يمشرکل  روت   يگروه افراد دارا

   يتقسر  (NVP) (non voice problem) يفاقد مشرکل  روت  

عردم   اير شونده درباره وجود  منظور از آزمون  يا يکردند. برا

هه پاسخ فرد بلري   هنان شد، يم  اش سوال وجود مشکل  وتي

 ي نهيگز 4فرد را در  يمشکل  وت زانيکه م يگريبود سوال د

 شره يهم -4اغلب اوقرات و   -3اوقات  يگاه -2ندرت  هب -1

 يها نهيگز ها يهه آزمودن . هنانشد يم  دهيپرس کرد يمشخص م

هرره  و هنرران NVP در گررروه کردنررد يرا انتخرراو مرر 2 و 1

قررار  VP  در گرروه  کردنرد  يرا انتخراو مر   4و  3 يهرا  نهيگز

 54/36 يسرن   يانگير نفر با م 50شامل  VP . گروهگرفتند يم

 92/35 يسرن   يانگير نفر برا م  193شامل  NVP سال و گروه

 (.1سال بودند )جدول 
 NVPو  VP. اطالعات فردي و شغلي معلمان 1جدول 

 ميانگي / فراواني )%( هاي دموگرافيک/ شغلي ويژگي

VP NVP 
 92/35 54/35 س 

 25/1 58/1 تعداد فرزند

 %6/75 %92 جنسيت )زن(

 %9/83 %96 وضعيت تاهل )متاهل(

 تحصيالت

 ديپل  ديپل  و فوق

 بانتر ليسانس و 

 

42% 

58% 

 

6/46% 

3/53% 

 ساعات تدريس در هفته

<12  

24-12  

>24  

 

0% 

62% 

38% 

 

6/2% 

8/65% 

6/31% 

 

ماالعره برا     ير رفتره در ا  کرار  هنامه بر  پرسش .

نامه شنگ هواه  و همکارانش  از سااتار پرسش يالگوبردار

محققران   ينياز تجرارو برال   يريگ و بهره رييتغ ي( با کم2010)

 ييمحتروا  يري روا يا مرحله يسپس ط [.1  است  شده  يطراح

(Content validity) شنا  بيآس 5با نظر  يفيآن به  ورت ک 

آن  (Internal consistency) يدرونر  يگفتار و زبان و هماهنگ

% بره  91نباخ کرو ياز معلمان با آلفا ينفر 20نمونه  کي يرو
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 شرد.   نامره محاسربه   پرسش (reliability) منظور برآورد اعتبار

و  ينامره شرامل مشخصرات فررد     سوانت موجود در پرسش

و  سيتاهرل، سرابقه تردر    تيسر ، جرنس، وضرع    رينظ يشغل

نگررش و   يجهت بررسر  يدر هفته و سوانت يساعات آموزش

معلمان شامل  يو عاطف ياجتماع ،ي، ارتباطيشغل يکردها عمل

مشکل  وتي بر تدريس )دراواسرت مراصري، تغييرر     ريتاث

شرريوه ترردريس، کرراهش محتررواي درسرري، کرراهش سرراعات  

تدريس(، تغيير نگرش )تغيير شغل، تصمي  براي تغييرر شرغل،   

شرردن  موعررد(، توانررايي ارتبرراطي )کرر  از  بازنشسررتگي پرريش

ها، کراهش مکالمرات    گفته کرارهاي ارتباطي، نياز به ت فعاليت

ز  حبت با ديگرران، مشرکل در فهر  گفترار     تلفني، اجتناو ا

هراي اجتمراعي،    ديگران(، توانايي اجتماعي )کراهش فعاليرت  

هررراي اجتمررراعي( و عواطرررف )نگرانررري،  دوري از فعاليرررت

ريختگرري روحيرره و عواطررف، کرراهش   زدگرري، بهرر  اجالررت

از  نارضرايتي نفس، احسرا  افسرردگي و غمگينري،     به اعتماد

 (.1 وستيکرد شغلي( بود )پ عمل

راباره   يماالعره بره منظرور بررسر      يدر ا .

از  روزمرره معلمران   يبا ابعاد مختلرف زنردگ   يمشکالت  وت

در  کره   ي)با توجه به ا (Fisher exact test) شريف قيآزمون دق

دو  ياستفاده از آزمون اسرتقالل کرا   طياز موارد شرا کي  چيه

 شرينشد از آزمون ف  يتام (Pearson`s chi–Square) رسونيپ

آن برر   ياحتمرال  اتاز اثر ياستقالل مشکل  وت يبررس يبرا

 (ساده )نسبت شانس کيلجست ونيو رگرس استفاده شد( يزندگ
(simple logistic regression (Odds ratios = ORs)) 

 افزار محاسبات پژوهش حاضر با کمک نرم يشد. تمام  استفاده

SPSS 19.0 انجام گرفت. 

 

 نتایج
  نشان شريف قيآزمون دق :

 وهيدر شر  ريي( و تغP=00/0) ياستفاده از مراص زانيداد که م

در معلمان  يدنبال ابتال به مشکالت  وت ه( بP=00/0) سيتدر

شرانس   کره  يطرور  هب کند، يم دايپ  شيافزا ي ورت معنادار هب

 وهيدر ش ريي( و تغP ;33/21=OR=00/0) ياستفاده از مراص

نسبت به گروه  VP( در گروه P  ;84/9=OR=00/0) سيتدر

NVP جينترا  ييبرود. از سرو   ترر  شيبرابر ب 9و  21 بيبه ترت 

در معلمران،   يداد ابتال به مشکالت  روت   ماالعه حاضر نشان

 يدرسر  يارائره محتروا   زانيبا م يگونه راباه معنادار فاقد هر

(00/1=P)  سيو ساعات تردر (37/0=P)  چيو هر  باشرد  يمر 

ندارد )جردول    وجود NVPو  VPگروه   يب يمعنادارا اوتتف

2.) 

اسررا   : بررر

گروه  2  يکه ب شد  دهيماالعه د  يگرفته در ا  ورت ينظرسنج

VP  وNVP يدر نگرش شغل ريياز نظر تغ (00/0=Pو تغ )ريي 

 موعرد   از  شيپر  ي( و دراواست بازنشسرتگ P=007/0شغل )

(00/0=Pتفاوت آمار )بير دارد و بره ترت  وجرود  يمعنادار ي 

(00/0=P ;63/24=OR) ،(01/0=; P69/16=OR) ،

(00/0=; P 96/20=OR شانس گروه )VP  کيدر تجربه هر 

عوامرل    يبرود. در بر   NVPاز گرروه   ترر  شيفوق ب طياز شرا

از فقردان راباره    يماالعره حراک   جينتا يمرتبط با نگرش شغل

 ريير تغ يمعلمران بررا   يرير گ  يبا تصم يمعنادار مشکالت  وت

 (.2( )جدول P=20/0) باشد يشغل اود م

 سهيدنبال مقا هب :

و  VP گرروه  2در  يارتبراط  يهرا  ييمختلرف توانرا   يها جنبه

NVP، تير موارد اع  از کاهش فعال يشد که در تمام  مشاهده 

(، کاهش P=01/0) ها به تکرار گفته ازين (،P=03/0) يارتباط

کررردن  (، اجتنرراو از  ررحبت P=03/0) يمکالمررات تلفنرر 

(00/0=P)، گرران يدر فه  گفتار توسرط د  مشکل (00/0=P) 

 زيآنرال  کره  يطرور  هدارد ب دو گروه وجود  يب يتفاوت معنادار

بره   VPداد که شانس گروه   نشان زيساده ن کيلجست ونيرگرس

 اسررت NVPاز گررروه  تررر شيبرر در تمررام مرروارد  بيررترت

 (02/0=P ;50/5=OR)، (00/0=; P12/5=OR)، 

 (02/0=; P17/7=OR)، (00/0=; P31/10=ORو ) 

(00/0=P; 02/13=OR 2( )جدول.) 

اسرا    برر  :

 ييهر  توانرا   يمشرکالت  روت  دنبال برروز   هگزارش معلمان ب

 يها تيشرکت در فعال زانيو ه  م (P=01/0) معلمان يارتباط
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 ...                                               مژگان اسدي و همکاران

 

 

 کنرد  يمر  دايپ  کاهش ي ورت معنادار ه( بP=01/0) ياجتماع

فوق بره   طيمعنادار شانس تجربه شرا شيکاهش با افزا  يکه ا

در  (P ;30/8=OR=01/0) ( وP;03/7=OR =00/0) بيترت

 (.2همراه است )جدول  VPگروه 

ماالعره   يبررسر  جينترا  :

 يدر معلمان با تمام يداد که وقوع مشکالت  وت  حاضر نشان

 که يطور هدارد ب يراباه معنادار يمورد بررس يعاطف يها جنبه

 يزدگرر (، اجالررتP=01/0) ينگرانرر ريهشررمگ شيبررا افررزا

(00/0=P بهررر ،) هيرررروح يختگرررير (00/0=P کررراهش ،)

( و P=00/0) ي(، احسرا  افسرردگ  P=01/0) نفرس  اعتمادبه

همراه اسرت، اگرهره    (P=00/0) يکرد شغل از عمل يتينارضا

(، کراهش  P ;03/7=OR=00/0) يفقط در نگران شيافزا  يا

کرد  از عمل يتيو نارضا (P ;24/8=OR=01/0) نفس اعتمادبه

معنرادار شرانس    شيبا افرزا  (P ;26/15=OR=00/0) يشغل

 (.2)جدول  شود يم  راههم VPفوق در گروه  طيتجربه شرا

 

 NVPو VPمتغيره براي بررسي راباه مشکالت  وتي و مشکالت زندگي روزانه در دو گروه  . آزمون دقيق فيشر و رگرسيون لجستيک يک2جدول 

 Fisher’s Exact test Logistic regression 

 VP (n = 50) NVP (n = 193)   

 N % N % P OR 95% CI P اثرات

 وضعيت تدريس
 دراواست مراصي              
 تغيير شيوه تدريس      
 کاهش محتواي درسي      
 کاهش ساعات تدريس     

 
5 
12 
0 
1 

 
10% 
24% 
0% 
2% 

 
1 
6 
1 
1 

 
5/0% 
1/3% 
5/0% 
5/0% 

 
*00/0 
*00/0 

00/1 
37/0 

 
33/21 

84/9 
0 
91/3 

 
11/187-43/2 
58/27-47/3 

- 
76/63-24/0 

 
*00/0 
*00/0 

00/1 
33/0 

 نگرش شغلي
 تغيير در نگرش شغلي      
 تغيير شغل      
 تصمي  تغيير شغل      
 دراواست بازنشستگي     

 
14 
4 
1 
9 

 
28% 
8% 
2% 
18% 

 
3 
1 
0 
2 

 
6/1% 
5/0% 
0% 
1% 

 
*00/0 
*007/0 

20/0 
*00/0 

 
63/24 
69/16 
- 
96/20 

 
08/90-73/6 
92/152-82/1 

- 
65/100-36/4 

 
*00/0 
*01/0 

00/1 
*00/0 

 توانايي ارتباطي
 کاهش فعاليت ارتباطي     
 ها تکرار گفته      
 کاهش مکالمات تلفني      
 اجتناو از  حبت      
 مشکل در فه  گفتارم      

 
4 
6 
5 
7 
6 

 
8% 
12% 
10% 
14% 
12% 

 
3 
5 
5 
3 
2 

 
6/1% 
6/2% 
6/2% 
6/1% 
1% 

 
*03/0 
*01/0 
*03/0 
*00/0 
*00/0 

 
50/5 
12/5 
17/4 
31/10 
02/13 

 
46/25-19/1 
56/17-49/1 
04/15-16/1 
49/41-56/2 
70/66-54/2 

 
*02/0 
*00/0 
*02/0 
*00/0 
*00/0 

 توانايي اجتماعي
 کاهش توانايي اجتماعي    
 دوري از فعاليت اجتماعي  

 
5 
4 

 
10% 
8% 

 
3 
2 

 
6/1% 
1% 

 
*01/0 
*01/0 

 
03/7 
30/8 

 
53/30-62/1 
73/46-47/1 

 
*00/0 
*01/0 

 عواطف
 نگراني      
 زده اجالت      
 ريختگي روحيه به       
 کاهش اعتماد به نفس      
 احسا  افسردگي      

 نارضايتي از عملکرد شغلي

 
5 
3 
7 
4 
5 
7 

 
10% 
6% 
14% 
8% 
10% 
14% 

 
3 
0 
0 
2 
0 
2 

 
6/1% 
0% 
0% 
1% 
0% 
1% 

 
*01/0 
*00/0 
*00/0 
*01/0 
*00/0 
*00/0 

 
03/7 
- 
- 
26/8 
- 
54/15 

 
53/30-62/1 

- 
- 

48/46-46/1 
- 

45/77-12/3 

 
*00/0 

99/0 
99/0 
*01/0 

99/0 
*00/0 

 باشد. معنادار مي α=05/0اند در ساح مواردي که با ستاره مشخص شده*
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 گيريبحث و نتيجه
ماالعره    يا يدر معلمان ط شده  مشاهده يااتالنت  وت

روزانه ارتبا   يمختلف زندگ يها تيها در موقع کرد آن با عمل

 ،ينگرش شغل س،يتدر تيحوزه وضع 5ارتبا  در   يداشت. ا

 قرار يو عواطف مورد بررس ياجتماع ييتوانا ،يارتباط ييتوانا

برا   براً يتقر ياسا  گزارش معلمان مشکل  روت  گرفت، که بر

 ينگراه کلر   کير اسرت. در    فوق مرتبط بوده يها جنبه يتمام

  از ماالعات  رورت  ياريبس جيماالعه با نتا  يتوان گفت ا يم

 يهرا  گروه ري[ و سا25،23،22،17،15،6،1ه در معلمان  گرفت

 .باشد ي[ همسو م21،12  يمشکل  وت يدارا

 تيمعلمران برا وضرع    يراباره مشرکل  روت    يبررس يط

 يتقاضرا  شيبا افرزا  يدر ماالعه حاضر مشکل  وت س،يتدر

 ريهشرمگ  شيبرود. افرزا    همراه سيتدر وهيش رييو تغ يمراص

 يهرا  برا گرروه   سره يدر مقا VPمعلمران    يدر ب يآمار مراص

NVP  باشررد يهمسررو مرر  ياريماالعررات بسرر  جيبررا نتررا 

اسرتفاده از   زانير م  يب ماالعه ه  رد ي[. ول25،22،15،14،6 

 وجرود  يتفاوت معنادار NVPو  VPمعلمان   يدر ب يمراص

از تفرراوت در  يااررتالف ناشرر  يررا ديکرره شررا [1  نداشررت

در  کره  يطرور  هدو ماالعره باشرد، بر    يها يآزمودن يها يژگيو

و متوسراه   ييراهنمرا  ،ييمقاع ابتردا  3ماالعه ه  معلمان از 

مقارع    يحاضر فقرط معلمر   عهدر ماال يبودند ول  شده  انتخاو

 يهرا  ازير ها و ن وارد ماالعه شدند که با توجه به برنامه ييابتدا

 احتمرانً  ،ييآمروزان مقارع ابتردا    دانش يها يژگيو و يآموزش

 زانير ( و ميردرسر يو غ يمعلر  )درسر   يکالمر  تير حج  فعال

  ير معل  در ا ي دا يساح بلند ييو از سو نهيزم يسرو دا

قارع  آموزان در م دانش ييو از سو دبو اواهد تر شيها ب کال 

 دارنرد در  يمعلر  واحرد   براً يدرو  تقر يتمرام  يبرا ييابتدا

 وجود يهر در  معل  ااتصا  يدر مقاطع بانتر برا که يحال

در   يمعلمر  يکالمر  تير دارد که با توجه به حج  متفاوت فعال

از درو  در مقارع   يبرار   يمعلمر  درو  مختلف، احتمرانً 

 داشرت در  اواهند يتر ک  يکالم تيعالف رستانيو دب ييراهنما

 نسربتاً  طيمرورد شررا    ير در ا ييابتردا   يمعلم يتمام که يحال

مسراله ممکر  اسرت منجرر بره        ير ا جهيدارند. در نت يکساني

در معلمران مقراطع    يشدت مشرکالت  روت   ياحتمال شيافزا

از  تر شياستفاده ب جهيبا مقاطع بانتر و در نت سهيدر مقا ييابتدا

 يهرا  جنبره  ريسا يدنبال بررس هماالعه ب  يدر ا شود. يمراص

 [،1  ارالف ماالعره هر     شد که بر  مشاهده سيتدر تيوضع

ارتبرا  معنرادار،     يمعلم سيتدر وهيش رييبا تغ يمشکل  وت

گونه ارتبا   آموزان فاقد هر دانش يدرس يبا کاهش محتوا يول

از  يناش ها افتهيااتالف در   يا مجدداً ديکه شا بود، يمعنادار

معلمان دو پژوهش حاضر باشرد. از   يليمقاطع تحص رتفاوت د

برار آمروزش برر     تر شيب ييمقاطع ابتدا  يکه در معلم ييجا آن

نتر از مقرراطع بررا  يدر معلمرر يدوش آموزگرراران اسررت ولرر

  يهنر  هر   کننرد  يمر   آمروزش اسرتفاده   يآموزان ه  برا دانش

 سنشان نسبت به بودن   ييپا ليبه دل ييآموزان مقاع ابتدا دانش

براوردارنرد   ينييجوش بان و تمرکز پا و بانتر از جنب طعمقا

بره   يدرسر   ياهفکردن م جذاو يمعلمان برا شود يکه باعث م

تر، تنهرا بره  روت     آموزان کوهک بهتر دانش يريادگيمنظور 

 يهرا  وهيو از شر  نبروده   يمتکر  ياود به عنوان ابرزار آموزشر  

 قراطع م  يمعلمر کنند، لذا ممک  است   استفاده يمختلف آموزش

 يترر  شيفر رت بر   يمشکالت  وت جاديدر  ورت ا ييابتدا

ممک  است  ييداشته باشند، از سو سيتدر وهيدر ش رييتغ يبرا

در  يذکر شده در بان، شدت مشکالت  روت  ليبا توجه به دن

 رييضرورت تغ جهيو در نت تر شيب اساساً ييمقاطع ابتدا  يمعلم

 يمحتروا  هشارتبا  با عدم کادر  باشد. تر شيب سيتدر وهيش

معلمران در ماالعره حاضرر و     يدنبال مشکالت  وت هب يدرس

در  يرانر يگفرت معلمران ا   تروان  يآن با ماالعه ه  مر  رتيمغا

 وهيشر  يدرس يکاهش محتوا يجا هب يوانيبا معلمان تا سهيمقا

دارد   وجود زيامکان ن  ي. هرهند ااند داده ريياود را تغ سيتدر

 را منتقرل  تير قعوا يبا توجه بره مالحظرات اا ر     يکه معلم

 يولر  [1ماالعه همسو با پرژوهش هر       يباشند. در ا  نکرده 

با کراهش سراعات    يمشکل  وت [22  ريبراالف ماالعه ساپ

از  يمسراله ناشر    يا دينداشت، که شا يارتبا  معنادار يدرس

در هفته در ماالعه حاضر  سيبودن متوسط ساعات تدر بانتر

[ در 18(  ساعت 24 ي% بان33ساعت و  24تا  12  يب% 67)

 [.22  ساعت( باشد 13)متوسط  ريبا ماالعه ساپ سهيمقا
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در دو گروه معلمان  ينگرش شغل سهيو مقا يبررس دنبال هب

VP  وNVP يدر نگرش شغل رييتغ ريهشمگ شيما شاهد افزا، 

زودهنگررام در  يدراواسررت بازنشسررتگ يشررغل و حترر رييررتغ

معنرادار نگررش    ريي. تغ يبود NVPبا  سهيدر مقا VP  يمعلم

 يبود، ولر  [1  ماالعه ه  جيهمسو با نتا VPدر معلمان  يشغل

 يمشکالت  روت  [22  ريماالعه حاضر و ماالعه ساپ الفبرا

 شرغل معلمران همرراه نبرود     ريير با تغ يدر ماالعات ه  و رو

 ماالعره  در که گفت توان يم ااتالف،  يا هيتوج ي[. برا1،14 

%( از 97آموزگاران ) تيجمع اکثر حاضر پژوهش همانند ريساپ

در ماالعره   که ي[ در حال22  بودند ييمقاطع کودکستان و ابتدا

 کير شد نزد  ه  اشاره تر شيطور که پ همان [14،1  يهنو رو

 رسرتان يو دب ييمقراطع راهنمرا    ياز معلمر  ها ي% آزمودن50به 

ذکرشده، ممک  اسرت   ليمساله با توجه به دن  يبودند که هم

ماالعره    يدر معلمر  يشردت مشرکل  روت    شيبر افزا يعامل

ها  شغل در آن ريياحتمال تغ شيافزا جهيو در نت ريحاضر و ساپ

 يماالعه مشرکل  روت    يشد در ا  طور که گزارش همان .اشدب 

 يدراواسررت بازنشسررتگ شيبررا افررزا ي ررورت معنررادار هبرر

و  [1  ماالعره هر    افتهيبراالف   يبود که ا  زودهنگام همراه

دو گرروه   ياز تفراوت در شردت مشرکل  روت     يناش احتمانً

 يمعلمان دارا يکرد شغل ها عمل از پژوهش ي. در براباشد يم

 يدارا يهرا  گروه ريسا اي[ و 25،22،15،14،6  يمشکل  وت

 ي ورت کل هبا گروه کنترل، ب سهي[ در مقا12  يمشکالت  وت

کررد   عمرل  يمشکل  وت" که  يبر ا يمبن يدر قالب عبارت ايو 

کره همسرو برا     شرد   يبررسر  "م  را محدود کرده است يشغل

برر   يمشرکالت  روت   ياز اثررات منفر   يماالعه حاضر حراک 

 باشد. يم يکرد شغل عمل

 ،يارتبراط  يکردها با عمل يراباه مشکل  وت يبررس يط

ماالعات هر  و   جيشد که همسو با نتا  ماالعه مشاهده  يدر ا

کراهش   با ي[ و طبق اظهارات معلمان مشکل  وت14،1  يرو

 ،يرير برود، هرر هنرد در ماالعرات مج      همراه يارتباط تيفعال

 وير [ و ما و VHI  17،21،23 و توما  که از ابزار سيومريج

 (VAPP Voice Activity and Participationاز ابرزار   هکر 

Profile)  12بررا  يرابارره مشررکالت  رروت  يبررسرر ي[ برررا

 يهرا  گرروه  ريسرا  ايو  [23،17معلمان   يارتباط يکردها عمل

بررا گررروه کنترررل  سررهيدر مقا [21،12  يمشررکل  رروت يدارا

دال برر کراهش معنرادار     ييها بودند ه ، گزارش  کرده  استفاده

 هارائه شرد  يمشکل  وت يدر گروه دارا يارتباط يکردها عمل

 ي[. طبق اظهارات معلمان مشکالت  روت 23،21،17،12  بود

کرردن   هرا و اجتنراو از  رحبت    معنادار تکرار گفته شيبا افزا

هره مشرکالت    اگر زيو ه  ن تياسم يها افتهيدر  بود،  همراه

ها و اجتناو از  حبت کرردن   تکرار گفته شيسبب افزا ي وت

طبرق   [.1،6  معنادار نبروده اسرت   شيافزا  يمعلمان شده اما ا

ماالعه هر  و   جيهمسو با نتا يمشکالت  وت گزارش معلمان

[ و 1  يبرا کراهش معنرادار مکالمرات تلفنر      بير اهلندر به ترت

بود. اما  همراه [25  گرانيمشکل در فه  گفتار توسط د شيافزا

 زيو ن [6  يکاهش مکالمات تلفن و همکاران تيدر ماالعه اسم

گفترار توسرط    هر  مشکل در ف شيماالعه ه  و همکاران افزا

 [.6،1  معنادار نبود گرانيد

ارتبا  مشکل  يبررس قيکه از طر يماالعات مختلف جيانت

مشکل  ريدر استنبا  تاث يسع ياجتماع يکردها و عمل ي وت

  ير داده که در اکثرر ا   داشتند، نشان ياجتماع يبر زندگ ي وت

 يها با گروه سهيدر مقا يمشکالت  وت يماالعات، افراد دارا

 تير لو فعا يدر زنردگ  يترر  شيبر  يها تيمحدود يکنترل دارا

  يررا ي[. البترره در تمررام23،21،17،12،1هسررتند   ياجتمرراع

ارتبرا  مشرکالت    يبررس يبرا يمتفاوت يماالعات از ابزارها

 اسرتفاده  هرا  يآزمرودن  ياجتمراع  يکررد زنردگ   بر عمل ي وت

مورد اسرتفاده بره منظرور     يابزارها  يتر جياز را يکياند.  کرده 

و  ي روت  کالتافراد در ارتبا  برا مشر   يزندگ تيفيک يبررس

( و يو اجتمراع  ي)ارتبراط  يکررد  عمل ،يکيزياثرات ف يبررس

 ي روت  تير شااص معلول ،يبر زندگ يمشکالت  وت يعاطف

(VHIم )گرفتره    رورت  يهرا  از پژوهش يکه در برا باشد ي

مشرکل   يدارا يهرا  گرروه  ريسرا  اير [ و 23،17  معلمان يرو

در  يمعنرادار  يهرا  تياز وجرود محردود   يحراک  [21  ي وت

برا   سره يدر مقا يمشکالت  روت  يافراد دارا ياجتماع يزندگ

 Ma ويکه توسط ما و  يا در ماالعه ييگروه کنترل بود. از سو

and Yiu))  ورت گرفت، و از ابزار VAPP    که توسط ارود
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 يارتبا  اجتماع ديگرد  استفاده بود،  و اجرا شده يمحقق طراح

برا گرروه کنتررل از     سره يدر مقا يمشکل  روت  يدارا مارانيب

کررد   ماالعه عمل  يدر ا [.12  بود براوردار يينبا تيمحدود

شرد کره    يمعلمران برا اسرتفاده از دو سروال بررسر      ياجتماع

 ييبا کاهش معنادار توانا يراستا با ماالعه ه ، مشکل  وت ه 

اجتنراو از   شيمعلمان و براالف ماالعه ه  با افزا ياجتماع

که برر اسرا     ييجا [. از آن1همراه بود   ياجتماع يها تيفعال

معلمران در   يمشرکالت  روت   ذکر شده در بان احتمانً ليدن

برا ماالعره هر      سره يدر مقا يتر شيماالعه حاضر از شدت ب

مساله علرت عردم اجتنراو از      يهم است، احتمانً براوردار

اسرت.    ه  فراه  کررده  را در معلمان ماالعه ياجتماع تيفعال

 يار يعوامرل مح  ييکه اهلندر به منظرور شناسرا   يا در ماالعه

برود،    داده  در معلمان انجرام  يدر ابتال به مشکالت  وت ليدا

مررتبط برا  روت،     يزنردگ  تيفيک يها نامه از پرسش يکيدر 

 وجرود  يتحت عنوان ارتبرا  اجتمراع   يبخش ماًياگرهه مستق

 ام ياراطر مشرکل  روت    همر  بر  "مثل  ييها نهينداشت، اما گز

در  ام يااطر مشکل  روت  هم  ب"و  "در اانه بمان  اواه  يم

 قررار  يبررس مورد را معلمان ياجتماع کرد عمل "مان  يم نهاا

 کررد  عمرل   يبر  را يمعنرادار  تفراوت  قيطر  يا از و بود  داده

 [.25  بود  کرده  گزارش NVP و VP معلمان ياجتماع

 ينامه ماالعه حاضر بره بررسر   بخش از پرسش  يآار در

 پردازد يدر معلمان م يمرتبط با مشکل  وت يمشکالت عاطف

 يعراطف  يها در تمام جنبه VP يکه طبق گزارش، معلمان دارا

دهرار مشرکل    ي ورت معنادار هب NVPبا معلمان  سهيدر مقا

مرتبط با  روت در   يزندگ تيفيبعد از ک  يشوند. اگرهه ا يم

 گرزارش  اتير جزئ  ير با ا يماالعات  ورت گرفته قبل لباغ

افرراد   يعراطف  تياز وضرع  يکلر  يگزارش ياست، اما ط  نشده 

در  ياست که مشکالت  وت  شده  مشاهده يمشکل  وت يدارا

  يرمعلمير [ و غ23،17،1   يمختلرف اعر  از معلمر    يها گروه

اسرت    بوده  افراد همراه  يا يبرا يبا مشکالت عاطف [21،12 

 ياز موارد يکي. باشد يراستا م ه  زيماالعه حاضر ن جينتاکه با 

 شران  يماالعه از معلمان در ارتبا  با مشرکل  روت    يکه در ا

برود کره    ياز مشرکل  روت   يگرفرت نگرانر   مورد سوال قرار

معنرادار   ينگران انگريماالعات ه  و اهلندر ب جيراستا با نتا ه 

طبرق گرزارش    [.25،1  ارود برود   ياز مشرکل  روت    يمعلم

 رينظ يمعنادار مشکالت عاطف شيبا افزا يمعلمان مشکل  وت

 ينفس و احسا  افسرردگ  کاهش اعتمادبه ه،يروح يختگير به 

مشرکالت   [1براالف ماالعه ه    يياست. از سو  بوده  همراه

کررد   از عمل يتيدر معلمان با احسا  اجالت و نارضا ي وت

ماالعه  ود  يا جيتفاوت در نتا دياست که شا  بوده  همراه يشغل

نوع نگاه دو جامعه به مشکالت  ايو  يبه تفاوت در ساح آگاه

در دو ماالعره   يتفراوت در شردت اارتالل  روت     ايو  ي وت

 برگردد.

در معلمان در دو ساح  يماالعه اثرات ااتالل  وت  يا در

  ماالعره نشران    يا جي. نتااست  شده  يبررس تيو معلول يناتوان

 ديقردر شرد   آن توانرد  يموارد م يدر برا يکه مشکل  وتداد 

 ييها تيکند بلکه محدود  عمل بيباشد که نه فقط در ساح آس

کنرد و   جراد يا  يمعلم يه  برا تيو معلول يرا در ساح ناتوان

 وير اسا  گفته ما و  ها شود. بر شغل آن رييبسا منجر به تغ هه

روزانره و   يهرا  تير کررد افرراد در فعال   با عمرل  يزندگ تيفيک

[. از 12اسررت   مرررتبط هررا تيررفعال  يررمشررارکت افررراد در ا

برا   سره يدر مقا VPمعلمان  شد  دهيماالعه د  يدر ا که ييجا آن

 يها حوزه رد يتر شيو مشکالت ب تيبا محدود NVPمعلمان 

 همرراه  يو عراطف  ياجتماع ،يارتباط ،يکرد شغل مرتبط با عمل

در معلمان  يکه مشکالت  وت گرفت  جهينت توان يبودند، لذا م 

 [.1باشد    ها همراه آن يزندگ تيفيبا کاهش ک تواند يم

ارائه دستورالعمل در کرال    هي دا ابزار اول که ييجا آن از

معلر    يو درک بدون مشرکل  ردا   دنيلذا شن باشد، يدر  م

. امرا برا توجره بره     باشد يضرورت م کيآموزان  توسط دانش

سو ردا در   يو سراوح بران   فيضرع  کيآکوسرت  يهرا  طيمح

 ي روت  گنالي ورت برالقوه سر   هب ،يياز مدار  ابتدا ياريبس

 کره   ياي[. حال در شررا 14  شود يم بيتخر وشا معل  دست

مشرکل   لير بره دل  سيتدر تيفيبسا ک معل  و هه ي دا تيفيک

 جيو با توجه به نترا  اديبه احتمال ز کند، يم  دايپ  کاهش ي وت

معلر  برر    يااتالل  روت  يبر اثرات منف يماالعات مبن يبرا

[، منجرر بره کراهش    27،26  آمروزان  دانرش  يريادگي ييتوانا
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آمرروزان در کررال  در   دانررش يريادگيررو  دنيشررن ييتوانررا

معلر  را   يمشرکل  روت   گريد يايشرا  يدر هن [.1  شود يم

نظرگرفرت بلکره برا     در يمشکل شخص کيعنوان  هب توان ينم

 کير عنروان   هآموزش، بر  نديبر فرا توجه به اثرات گسترده آن

در  يا دهير که منجرر بره مشرکالت عد    شده يمشکل بزرگ تلق

و  ياجتمراع  ،يارتباط ،ياز عاطف اع  يمختلف زندگ يها جنبه

 [.25  گردد يم يشغل

و  يدرمران  يهرا  موضوعات وجرود برنامره    يتوجه به ا با

طرور   هبسرا بر   معلمان و هه يبرا رانهيشگيپ ي وت يها مراقبت

[. از 28،17،6،1  باشرد  يم يشاگردان ضرور يبرا  يرمستقيغ

معلمان  يزندگ تيفيبر ک يااتالل  وت ريتاث با توجه به ييسو

بر  عالوه ،يو درمان ااتالنت  وت يابيدر ارز رسد يم نظر هب

برا   يشناات همه جانبه روان يها و درمان يابيارز ،ي دادرمان

 ،ي روت  تيشرکا  يافرراد دارا  يزنردگ  تير فيبر بهبود ک ديتاک

منظررور اسررتفاده از   يررا يبرررا [.29،23،12  باشررد يضرررور

 ماريو ه  ادراک ب ي وت بيه  شدت آس که يابيارز يابزارها

 يمختلف زنردگ  يها آن بر جنبه رياود و تاث ياز مشکل  وت

اسرا    بتوان برر  قيطر  يتا از ا شود يم هيتو  سنجند، يرا م

بره   مرار يب يزنردگ  تيفيو اثرات آن بر ک يشدت ااتالل  وت

 کنرد  يمداالره کمرک مر    يبرا مارانيب يبند تيدرمانگر در الو

 تعرداد  س ، نظر از را معلمان  يتوانست ما ماالعه  يا [. در12 

.  يينما همسان گروه دو در هفته در سيتدر ساعات و فرزندان

. نشرد  سرر يم امرر   ير ا التيتحصر  و تآهرل  جنس، نظر از اما

 کره  برود  برارودار  ييهرا  تيمحردود  از پژوهش  يا  يهن ه 

 يفاکتورهرا  از يبرار  کنتررل  عردم  بره  توان يم ها آن ازجمله

 گرردن،  و سرر  و قلب يها ي: جراحمانند  وت، بر رگذاريتآث

 ،يمررو -يمعرد  رفالکرس  ،يهورمرون  يهرا  يمرار يب بره  ابتال

 اشراره   روت  برر  موثر يها دارو مصرف و استر  اضاراو،

 .کرد 

 

 و قدردانی تشكر
 351اي  پژوهش بخشري از طررح تحقيقراتي بره شرماره      

باشد که از سوي شوراي پژوهشي دانشگاه علروم پزشرکي    مي

اسرت.    گرفتره  سمنان تصرويب و مرورد حمايرت مرالي قررار     

داننرد کره از مسرئونن دانشرگاه علروم       پژوهشگران نزم مري 

 زيکه در اجرا و ن  يسمنان و آموزش و پرورش، معلم يپزشک

 دهير هرا الهره دراشران و فر    و اران   يموري  تيالد يمح يآقا

پرژوهش مرا را يراري     يهرا  داده يآور کره در جمرع   پور  يکر

 .عمل آورند هاند تشکر ب نموده
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 مشخص را ريتاث موارد باشد يم بله شما پاسخ کهي ورت در
 :ديينما
 □ام ک  شده است  ياجتماع يها ييتوانا کال  -

 □ کن  يم يدور ياجتماع يها تيفعال از  -

 ................ دييرمواردراذکرنمايلافاسا  -
 رگذاشته است؟يعواطف شماتاث يرو يامشکالت  وتيآ. 5
 □ريا□ يبل

ررا مشخص يباشدموارد تاث يکه پاسخ شما بله م يدر ورت
 :ديينما
 □زده هست  اجالت  -□نگران هست   -

 □استخته يام به ه  ر هيعواطف و روح  -

 □افته استي اعتماد به نفس  کاهش  -

 □کن  يم ينيوغمگ ياحسا  افسردگ  -

 □هست  يام ناراض يازعملکرد شغل  -

 ................ ديير موارد را ذکر نمايلافا سا  -
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Introduction: Teachers often speak to high volume for a long time both in the noisy environments and 

in the stressful situations; therefore, their tissue of vocal cords are exposed to damage. The voice problems 

may have the adverse impacts on the quality of education, employment, economic and communicative 

conditions and also on the emotional status. In this study, the effects of voice problems on the teachers’ job 

performance communication, social and emotional status were investigated through comparing the 

teachers’ knowledge with/without dysphonia from their voice problems. 

Materials and Methods: This study was conducted on 243 teachers at primary schools. The participants 

on the basis of response to the four – choice items and in relation to the rate of his/her voice problems 

(always, often, sometimes and rarely) were divided into two groups with/without voice problems (VP = 

always and often) and lack of voice ones (NVP = sometimes and rarely). To collect the data, the 

questionnaire with α = 0.91 was used, and to investigate the relationship between the voice problems and 

the performance of teachers. 

Results: The findings showed that the voice problems among the teachers had a significant relationship 

with teaching, job attitude, ability for communication, social ability and their emotions (P <0.05). In other 

words, voice problems increase the chance of occurrence of the above effects.  

Conclusion: The teachers with voice problems compared with those without voice ones have more 

difficulties in job performance, communication, social and emotional status and also in their quality of life. 

In fact, these problems need to be considered in evaluating and treating the voice disorders. 
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