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 تأثير بهداشت صوتی بر صوت معلمين
 سپيده سيد -3طيبه شکريان  -3مرضيه مداح  -2ريحانه نوروزي  -2مريم مخلصين  -1جالل بختياري  -1فاطمه كسبي

 عضالني دانشگاه علوم پزشکي سمنان، دانشکده توانبخشي –مركز تحقيقات عصبي  .1

 دانشگاه علوم پزشکي سمنان، دانشکده توانبخشي، گروه آموزشي گفتاردرماني .2

 دانشگاه علوم پزشکي سمنان، دانشکده توانبخشي، كارشناس گفتاردرماني .3

 –س دارد، به طوري كه باعث مشکالت اقتصادي مقدمه و هدف: مشکالت جدي صوت تأثير آشکاري بر شغل معلمين و حضور انها در كال
اجتماعي و عاطفي در آنها مي شود. به همين دليل اين مطالعه با هدف بررسي تأثير بهداشت صوتي بر صوت و مشکالت صوتي آنها انجام شده 

 است. 
مشکل صوتي بودند  2يا بيشتر از  2اراي حداقل مواد و روش ها: در اين مطالعه كارازمايي باليني، صوت معلمين مقطع ابتدايي كه اغلب اوقات د

جلسه يک ساعته تحت آموزش بهداشت صوتي قرار گرفتند( و گروه شاهد) تحت آموزش قرار نگرفته بودند( مورد بررسي  4در دو گروه مورد) كه 

بار و روايي آن از طريق آلفاي كرونباخ و پرسشنامه ي خود ساخته اي كه اعت speech studioقرار گرفت. داده هاي بدست آمده از نرم افزار 

α=75% ماه( جمع آوري شد، از آزمون  2قبل و بعد از مداخله) پس از  بدست آمده بودONE WAY ANOVA  جهت مقايسه تغييرات دو
 گروه استفاده شد. 

نس پايه، مشکالت صوتي، ميانگين فركايافته ها: يافته ها نشان داد كه احساس خستگي صوتي، احساس خشکي در گلو و گلو پاک كردن، تعداد 
در معلميني كه تحت آموزش بهداشت صوتي قرار گرفته بودند قبل و بعد از آموزش  ميانگين شدت ، در صد آشفتگي فركانس و شدت صدا

 (. P<0.001بهداشت صوتي نسبت به معلميني كه تحت آموزش قرار نگرفته بودند تفاوت معني داري با هم داشتند)
 يري: بهداشت صوتي روي كاهش مشکالت صوتي معلمين تأثير دارد. نتيجه گ

 كلمات كليدي: بهداشت صوتي، مشکالت صوتي، معلمين 
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