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بررسي اثرات سر و صدای زيانآور شغلي ناشي از
فرآيند فوالدی بر مؤلفههای روانـي و شناختي شاغلین
در صنايع فوالدی اصفهان
6

هادی علیمرادی ،0مهسا نظری ،0رضا جعفری ندوشن ،0علیرضا آجداني

0گروه مهندسي بهداشت حرفه ای ،دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي يزد ،يزد ،ايران6 ،پزشک عمومي ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،اصفهان،
ايران
تاريخ وصول0311/12/30 :

تاريخ پذيرش0011/16/31 :

چكیده
زمینه و هدف :اختالالت روانشناختي ناشي از صدا شامل اضطراب ،استرس ،بيقراری ،اختالل درخواب و اختالل در عملكرد ذهني و
پردازش اطالعات ميباشد .آل ودگي صوتي عالوه بر اثرات سـو بـر سـالمت جسـمي افـراد بـه لفـان زیفـي نیـز مـي توانـد شـراي
آزاردهنده ای برای افرادی زه در معرض آن قرار دارند ايجـاد نمايـد .هـدف از ايـن مطالعـه تعیـین و بررسـي اثـرات سـر و صـدای
زيانآور شغلي ناشي از فرآيند فوالدی بر مؤلفههای روانـي و شناختي شاغلین در صنايع فوالدی اصفهان بود.
روش بررسي :اين مطالعه پژوهشي از نوع مورد شاهدی است .به منظور بررسي رابطه متغیرها ،اختالالت ناشي از سـر و صـداهای
صنعت فوالدی در  0111نفر از شاغلین صنعت فوالد اصفهان در سال  0311انجام شده است .نمونهگیری بهصورت تصـادفي انجـام
شد و زلیه نمونههای گروه زنترل نیز از نظر ويژگيهای دموگرافیک با گروه مواجهه يافته همسانسازی شدند .ابزارهای ايـن مطالعـه
پرسشنامه  ،CPI ،DASSتیپهای شخصیتي را تكمیل زردنـد و بـرای بـه دسـت آوردن سـر و صـدای عینـي از روش انـدازهگیـری
استاندارد  1206استفاده شد .دادههای جمعآوری شده با استفاده از آزمونهای آماری زای اسكوئر ،تـي مسـتقل و فیشـر ،تجزيـه و
تفلیل

شدند.

يافتهها :بر اساس يافتههای پژوهش عامل سن بر روی افسردگي ،عامل وضعیت تأهل بر روی اضطراب و عامل نوبتزاری بـر روی
میزان استرس زارزنان اثرگذاری معنيداری نشان داد( .)p<1/10اختالف معنيداری در متغیرهای اضطراب و افسردگي بین دو گروه
مورد و شاهد مشاهده نشد( ،)p<1/10اما میانگین متغیر استرس در گروه مورد( )0/22±00/01بـه طـور معنـيداری بیشـتر از گـروه
شاهد( )0/01±06/91بود( .)p<1/110اين موضوع نشان دهنده اثرگذاری تراز شدت صوت بر روی افزايش میـزان اسـترس زـارگران
است.
نتیجهگیری :بر اساس يافتهها ميتوان نتیجه گرفت با توجه به ارتباط مثبت و معنيدار بین تراز شدت صوت و مؤلفههای شناختي و
ذهني در گروه مورد ،الزم است اقدامات پیشگیرانه مؤثر جهت جلوگیری از آسیبهای رواني و حفظ سالمت زارگران در اين صنعت
صورت گیرد.
واژههای زلیدی :استاندارد  ،1206سر و صدا ،صنعت فوالد  ،پردازش شناختي ،افسردگي ،تیپ شخصیتي
*نويسنده مسئول :مهسا نظری ،يزد ،دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي يزد ،گروه مهندسي بهداشت حرفه ای
Email: nazarimahsa95@yahoo.com
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هستند افزايش مي يابد( .)9بر اساس آمـار منتشرشـده

مقدمه
سروصدا به عنوان يـک آالينـده مفیطـي ،در

در سـال  6109از سـازمان  WHOحـدود  022میلیـون

ارتباط بـا فعالیـت هـای گونـاگون بشـری و برقـراری

نفـر در زــل جهــان از زــم شــنوايي نــاتوانزننــده رنـ

تمــاس ضــروری بــین انـسان و دنیـای اطرافـ آنهـا

ميبرند( 2/0درصد از جمعیت جهان) زـه حـدود 036

به وجـود مـيآيـد( .)0امـواج صـوتي يكـي از عوامـل

میلی ـون نفــر( 13درصــد) از اي ـن افــراد را بــالغین و(7

ضـروری در زنـدگي روزمـره و فعالیـت هـای شـغلي

درصد) ديگر را زودزان تشكیل ميدهند .طبق بـرآورد

بــهحســاب مـيآينــد ،امـــا در پــارهای از مـــوارد و در

انجام شده به وسیله اداره ايمنـي و بهداشــت شــغلي

شراي خاص شنیدن ايـن امـواج خـوشآينـد نیســت.

 07درصد از زــارگران بخــش تولیــد دچـار اخـتالل

آن دسته از امواج صـوتي زـه بـهطـور ناخواســته در

شنوايي هـستند .افـت شــنوايي ناشــي از مواجهـه بـا

مفـی منتشر ميشوند و بـرای شـنوايي آزاردهنــده

صدای مفـی زـار يكـي از بیماریهای مهمــي اسـت

هســــتند ،سروصـــدا يـــــا آلـــــودگي صـــــوتي

زه ميتواند ايمني و زارايي فـرد را تفـت تـأثیر قــرار

نامیـــــده مـــيشـــوند( 3و .)6سروصـــدای شـــغلي

دهـــد ،ولــي اغلـــب اهمیـــت آن مـــورد غفلـــت واقـــع

( )noise Occupationalنوعي آلودگي صوتي است زه در

ميشود( .)1بر اساس تخمین سازمان بهداشت جهاني

مفل زار با آن مواجـه هسـتیم و از زنتـرل و مـديريت

WHOتعداد مبتاليان به زم شنوايي تا سال  6131زه به

زارفرما و پرسـنل خـارج اسـت .شـواهد قـوی نشـان

 231میلیون نفر خواهد رسید ميباشد ،حتي میزان اين

ميدهـد زـه آلـودگي صـوتي شـغلي يـک عامـل خطـر

جمعیت ممكـن اسـت در سـال  6101بـه بـیش از 111

نامطلوب بـرای سـالمتي انسـان اسـت( 0و .)0درواقـع

میلیون نفر برسد( .)3هزينههای ناشي از افـت شـنوايي

صدا بهعنوان يكي از مهمترين عامل بیماریهای شغلي

در اثر مواجهه با صدا باالتر از حد مجـاز  TLVبسـیار

و نیز دومین عامل جراحات شـغلي خـود گزارشـي در

بــاال اســت ،بــهعنــوانمثــال در زـــشوری ماننـــد

مفی زار معرفي شده است ،زيرا در صـنايع تولیـدی

اياالتمتفده ايـن هزينـه بالغ بر صــدها میلیــون دالر

به دلیل وجود ماشینآالتي با دور بـاال و حرزـتهـای

ميباشد( .)01اين آمار نشـان دهنـده بـاال بـودن تعـداد

مكانیكي با سرعت باال اثرات زيان بار ناشـي از سـر و

افراد در معرض صدا و اهمیت اين موضوع مـيباشـد.

صدا بیشتر بروز ميزند( .)2در سطح جهان ،میزان زم

بدون ترديد ميتوان گفـت صـدا از معتـالت اساسـي

شنوايي (بیش از  01دسيبل) به علت های گوناگون در

دنیای صنعتي و جامعه شاغلین اسـت و تعـداد بسـیار

دو دهه گذشته از سال  0110تا  6109از  061بـه 022

زيادی از افراد در مفی زار از آثار سو ناشي از آن

میلیون نفر افزايش يافته است( ،)7تقريباً يک سوم افراد

در مخاطره اند( .)00مواجهه با سروصدا همواره اثرات

بــاالی  20ســال از زــم شــنوايي رن ـ م ـيبرنــد و در

مخربي بر سالمت انسان داشته و اين مطلب بیشـتر از

صورت عدم اقدام به مراقبت و درمان به موقع ،احتماالً

 6011سـال اسـت زـه مشـخ

شـده اسـت( 03و.)06

در سالهای آينده تعداد افرادی زه دارای زـم شـنوايي

مشكالت ناشي از مواجهه با صدا تنها بـه بــروز افـت
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سروصدا و اختالالت شناختي در صنعت فوالدی

شــنوايي خــتم نم ـيشــود .بــه عنــوان مثــال افـــراد در

تـــأثیر بـــر رفتـــار اجتمـــاعي افــــزايش رفتارهــــای

معـرض صدای بیش از حد ،دو برابـر بیشـتر از افـراد

پرخاشــــگرانه ،حالـــتهـــای روانـــي ،درمانـــدگي و
سـردرگمي بسته به شـراي شـغلي مختلـ

معمولي مـشكالت خــانوادگي دارنــد(.)00

در افـراد

هم چنین پاسخ بدن به سروصدا بسـیار شـبیه

بروز مـيزنـد( 63و .)66آثـار فیزيولـوژيكي و روانـي

حالتي است زه بدن به استرس پاسخ ميدهـد ،زـه ايـن

مواجهه با صدا بر انسان غالباً به تدري ظاهر ميشـود

امــر در طــول زمــان ،مــيتوانــد ســالمتي را مختــل

و در درازمدت پیامدهای منفي روان شناختي آن بـروز

زند( 02و .)00مواجهـــه طوالني مدت با سر و صـداها

ميزند(62ـ .)60در بـیان تفاوت های فـردی نسبت بــه

منجـر بـه از دسـت دادن شــنوايي مـيشـود .ازنــون

سر و صـدا ،ميتوان گفت زــه سـر و صـــدا بـــرای

شـواهدی وجـود دارد زــه اذعــان مـيدارد ،اسـترس

برخــــي از افــــراد ناخوشــايندتر و آزاردهنــدهتــر از

مـــرتب بـــا

سروصــدا(Related-Noise

ديگـران اسـت .عملكــرد افـراد دارای تیـپ شخـــصیتي

)Stressباعـــ

مشــكالت وســیع روحــي ـ روانــي و فیزيولــوژيكي(از

مـــتطرب بـــیش از عملكـــرد آنهــايي زـــه تـــیپ

ايجـاد حساسیت تا بیماریهای قلبي) ميشود .ايـن در

شخصــیتي غیــر متــطرب دارنـــد ،تفـــت تأثیـــر

حـالي است زـه تعـداد افـرادی زــه بـه وسـیله سـر و

سروصـــدا قـــرار م ـيگی ـرد( .)67صــفات شخص ـیتي،

صــدای مفـــی اطــراف خــود تفــت تــأثیر قــرار

اولـــین راهنمـــای تشـــخی

وضـــعیت شــناختي و

مــيگیرند،روزانــه رو بــه افــزايش اســت( 09و .)07

عاطفي افراد بوده و بر نقشهای عـاطفي ـ اجتمـاعي و

مواجهه با صدا ميتواند زـارايي فـرد را بـه خصـوص

رفتارهـای بـین فــردی يــا شــغلي افــراد تأثیرگـذار

در زارهــای فكــری نیــز تفــت تــأثیر قــرار دهــد(.)01

هســتند( .)69از ديــــدگاه آيزنــــ  ،علــــت اصــــلي

هم چنین سروصــدای ناگهانــي ماننـد يـک اعــالمگـر

تفــاوت برونگرايان و درونگرايان ،سـطح انگیختگــي

هشدار ،ميتواند مغز را از چندين جهـت زــه مــوجب

مغـــزی آنهــا اســـت( .)61بــه عبــارت ديگــر ،اف ــراد

فعـال شـدن پاسـخ اسـترس مـيگـردد ،تفــت تأثیــر

درونگرا و برونگرا در زـارزرد بخشـي از مغـز خـود

قـرار دهد( .)61از جمله اثرات بهداشتي ناشي از سر و

باهم تفاوت دارنــد( .)31از ديگر آثار صدا بـه عنـوان

و

يــک عامــل اســترسزا شــغلي اخــتالل در پــردازش

صدا شـامل خلــق بــد ،نداشــتن تمرزــز ،ضــع

خـستگي و عملكرد ضـعی ( ،)60اخـتالل در مكالمـه و

شــــناختي(زمان وازــــنش ،توجــــه ،درك عاليــــم

ارتباطـــات زالمـــي ،زـــاهش شـــنوايي ،اخـــتالل در

هشداردهنده) ميباشد ،چرا زه زوچکترين تأخیری در

خــواب ،اثــرات قلبـــي ـ عروقـــي ،تغییـــر در ســـطح

زمان وازنش افراد در مشاغل حساس ميتواند منجر به

فیزيولوژيكي -رواني و قلبي ـ عروقي ،تغییر در سـطح

افــزايش احتمــال حادثــهپــذيری و بــروز خطــرات

هورمونهای استرس ،سطح منیزيم خون ،بروز تغییـر

جبرانناپذيری شـود(33ــ .)30افسـردگي و اضـطراب

در عملكــــرد سیســــتم ايمنــــي بـــــدن ،دســـــتگاه

بهشدت با يكديگر رابطه دارند و اغلـب ايـن دو اخـتالل

معدهای ـ رودهای ،زاهش بهره وری ،افـزايش حـوادث،

در زنار يكديگر تجربه ميشوند( .)30درزمینه سـالمت
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روان ب ـین اســترس و اضــطراب تفــاوت وجــود دارد،

زشـاورزی و نظــامي بیشــترين ريسـک ابــتال بــه افــت

اســترس عكـ العمــل( )reactionنســبت بــه يـک تهديـد

شــنوايي ناشــي از صــدا را نســبت ســاير شــاغلین

م ـيباشــد و اضــطراب ،پاســخ( )responseبــه اســترس

دارنــد( 03و .)06در صــنايع فــوالد بــه علــت وجــود

ناشــي از تهديــد اســت( )30و اگــر فــردی بــرای مــدت

تجهیــزات و سیســتمهــای خــاص از جملــه پمــپهــا،

طوالني در معرض استرس قرار گیرد دچـار نـاراحتي

زمپرسورها ،زوره ها ،موتورها ،سیستم های دمنده هوا

يـ ـا افســـردگي( )depressionمـ ـيشـــود( .)32يكـ ـي از

و برجهای خنکزننده ،زانـالهـا و دريچـههـای گـاز و

مقیاس های معتبر بررسي آثار فیزيولوژيكي و روانـي

بخار ،زورههای قـوس الكتريكـي ،واحـد نـورد ،فـنهـا

ناشي از سروصدا به ترتیـب در حـوزههـای پـردازش

مورداستفاده جهت تهويه ،سروصدای بـااليي سـالمت

شناختي و استرس و اضطراب ،پرسشنامههای  CPIو

شاغلین را تهديد ميزند(.)00

.

 )0(DASSميباشد( .)06اندازهگیری شـدت نشـانههـای

وجـود پژوهشهـای مــتعدد دربـاره تـأثیرات

اصــلي افســردگي ،اضــطراب ،اســترس و اخــتالل در

ناشـي از ســر و صـدا نشــان مـيدهــد زـه ايــن عامــل

پــردازش اطالعــات شــاغلین در معــرض سروصــدای

زيانآور ميتواند سالمت شاغلین و مؤلفههای سالمت

زيانآور بـا اسـتفاده از مقیـاسهـای روانشـناختي و

روان آن ها را تفت تأثیر قرار دهد .با توجه بـه فقـدان

ذهني CPIو  DASSسنجیده ميشـود( 39و .)37حـاالت

پژوهشي زه به بررسي اثرات ناشي از سـر و صـدای

خلقــي و عــاطفي نیــز بــر فرآينــدهای شــناختي تــأثیر

باالتر از حد مجاز و تـأثیرات فیزيولـوژيكي ،روانـي و

ميگـذارد ،بسـیاری از فرآينـدهای شـناختي مـا نظیـر

شناختي در مفی های صنعتي و تولیدی وجـود دارد،

توجه ،يادگیری ،حافظه ،قتاوت ،استنباط و تفسـیر از

تصمیم به انجام اين پژوهش در مجموعه عظیم صنايع

حاالت خلقي مـا اثـر مـيپـذيرد( .)31منظـور از تـأثیر

فوالدی ايران گـرفته شد تا بتوان بهطور همزمان تأثیر

حــاالت خلقــي بــر الگــوی پــردازش ايــن اســت زــه در

صــدای زيــانآور را بــر  1مؤلفــه روانشــناختي و

حالت های خلقي متفاوت ،اطالعات بـه اشـكال متفـاوت

پردازش ذهني افراد بررسي زرد .با توجه بـه ايـن زـه

پردازش ميشوند( .)01وقتي زسي در يک حالت خلقـي

در سالهای اخیر وضعیت سروصدا و ناراحتي ناشي

خاص قرار دارد به مفركها ،موضـوعات ،تصـاوير و

از آن افزايش يافته و بیشـتر افـراد بـه علـت اخـتالالت

موقعیتهايي زـه ازلفـان عـاطفي باحالـت هیجـاني او

شنوايي و ذهني قادر به انجـام تمرزـز و فكـر درسـت

همخوان هستند بیشتر توجه ميزند ،در نتیجه آن ها را

نبــوده و بــدين صــورت در مؤلفــههــای روانشــناختي

عمیقتر پردازش زرده و بهتر ميآموزد(.)00

شاغلین تغییراتي صورت گرفته اسـت .از ايـن رو ايـن

تقريباً در تمامي فعالیتهـای شـغلي سروصـدا

تفقیق با هـدف تعیـین و بررسـي اثـرات سروصـدای

وجود دارد ،اما در برخي از فعالیتها انواع خاصـي از
مواد ،صدا را به شكل شديدتری تولید ميزنند .شاغلین

1-Depression, Anxiety, Stress, Scale

صنايع تولیدی ،حمل ونقـل ،معـدن ،سـاختمان سـازی،
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سروصدا و اختالالت شناختي در صنعت فوالدی

زيانآور شغلي ناشي از فرآيند فوالدی بر مؤلفههـای

در پژوهش اين اطمینان داده شد زه اطالعات بـه طـور

روانـي و شناختي شاغلین در صنايع فوالدی اصـفهان

زامل مفرمانه و تنها جهت اهداف مطالعه به زار گرفته

صورت گرفت.

ميشود و هويت افراد در چارچوب موازين اخـال در
پژوهش مفرمانه خواهد

روش بررسي

ماند.

در اين مطالعه جهت حذف خطـای ناشـي از

اين مطالعه پژوهشي از نـوع مـورد شـاهدی

پیرگوشي و سابقه زـار ،میـانگین سـني و سـابقه زـار

است ،بـه منظـور بررسـي رابطـه متغیرهـا ،اخـتالالت

گروه شاهد با مـورد متناسـب گرديـد و بـا اسـتفاده از

ناشي از سروصداهای صنعت فوالدی در  0111نفر از

آزمون آماری تي برابر بودن آنها مـورد تأيیـد قـرار

شاغلین صنعت فـوالد اصـفهان در سـال  0311انجـام

گرفــت تنهــا تفــاوت دو گــروه منتخــب از نظــر می ـزان

شده است .جمعیت گروه مورد  ،زلیه زارزنـاني بودنـد

مواجهه با صدا ميباشد .همچنین در اين مطالعه معیـار

زه سابقه زار باالتر از  01سال داشته و در مفـل زـار

ورود و خروج شامل پرهیز از دخالت دادن افرادی زه

آنها منابع مولد صدا وجود داشت زه شـامل  011نفـر

سابقه ضربه بـه سـر ،مواجهـه بـا ترومـای صـوتي،

بودند .جمعیت گروه شاهد نیز زارزنان واحدهای اداری

بیمــاری صــرع ،بیمــاری نورولوژي ـک و بیمــاریهــای

بودند زه دارای سابقه زار بیش از  01سال بـوده و در

شــنوايي گــوش ازجملــه عصــبي ،هــدايتي و مخــتل

مفل زار خود در معرض صدا نبودند زـه شـامل 011

داشتند ،خودداری شد .در اين مطالعه ،همـواره اصـول

نفر بودند .روش زنوني حفاظت زارزنان در برابر صدا

اخالقي مدنظر قرار گرفت و از تمامي افراد رضايتنامه

عمــدتاً اســتفاده از وســايل حفاظــت فــردی شــامل

آگاهانه جهت شرزت در پژوهش دريافت

شد.

گوشيهای حفاظتي ميباشد ،علت انتخاب زـارگران بـا

جهت تعیین تعـداد نمونـه مطالعـه از فرمـول

سـابقه زـار بـیش از  01سـال ايـن اسـت زـه بیشـتر

زوزران در فرمول  0با ضريب اطمینان  1/90اسـتفاده

بیمـاریهـای شـغلي بعـد از  01سـال مواجهـه بـروز

گرديد.
2

z

pq
2
d
n 
1  z 2 pq 
1

2
N 
 d


ميزنند( .)00در پژوهشها بررسي افت شـنوايي ناشـي
از صدا حداقل مدتزماني زه افت شنوايي قابل بررسي
در آن رخ مــ ـيدهــــد  01ســــال در نظــــر گرفتــــه

=nحجم نمونه=N :حجم جمعیت آمـاری(حجم جمعیـت

ميشود( 07و .)02

شهر ،اسـتان) t ،يـا = zدر صـد خطـای معیـار ضـريب

در ابتــدای تفقی ـق جهــت طراح ـي پرسشــنامه
مذزور از صاحب پرسشنامه اجازه پذيرفته شد سـپ

اطمینــان قابــلقبــول(مقــدار  zمعمــوالً  0/12اســت)،
=pنسبتي از جمعیت فاقـد صـفت معـین(مـثالً جمعیـت

افــراد مــورد مطالعــه در صــنعت توض ـیفاتي دربــاره

مردان)،

موضوع و اهمیت تفقیق بیان شـد و بیـان گرديـد زـه

(مــثالً جمعی ـت زنــان) و  =dدرجــه اطمینــان ي ـا دقــت

)(q=1-p

= نسبتي از جمعیت فاقد صـفت معـین

شرزت در پژوهش اختیاری بود و به شـرزتزننـدگان
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هادی علیمرادی و همكاران

احتمالي مطلوب(  dميتواند  1/0يا  1/0است) ،معموالً
 pو  qرا  1/0در نظر ميگیريم.

در مرزز اين مربعات نقـاط انـدازهگیـری تـراز فشـار
صوت بر اساس گروههای همگن شغلي مشخ

شـد.

اندازهگیری تراز فشار صـوت در مفـی زـار:

در هــر نقطــه انــدازهگیــری حــداقل بايــد ســه مرتبــه

در فاز اول تفقیق گروه های همگن از نظر مواجهـه بـا

اندازهگیری صدا را انجام داد و در نهايـت عـدد نهـايي

گرديــد و بــا توجــه بــه شناســايي

شد .در صـورتي

صــوت مشــخ

هر ايستگاه با میانگینگیری مشخ

مكـانهـای قابـل توجـه تولیـد صـدا در هـر شـغل بــه

زه ابعاد مربع تعیـین شـده در مفلـي واقـع شـود زـه

انــدازهگیـری تــراز فشــار صــوت پیوســته بــر اســاس

تجهیزات زارگاهي در آن مفل باشد آن نقطه بهعنـوان

استاندارد  1206اندازهگیری شد ،بدينصـورت میـزان

نقطــه زــور در نظــر گرفتــه شــده و از مجمــوع نقــاط

مؤلفـههـای صـوتي Lp,A,eqTدر هريـک از گـروههـای

اندازهگیری حذف ميشود( 00و.)01

الگوهـا و

در هنگام ارزيابي صدا ،میكروفن صداسـن از

شغلي مشـخ

زاری يک شغل دشوار باشد يا در صورتي زه

سطوح انعكاسي مانند ديوارها يـا ماشـین آالت حـداقل

زار عملي نباشـد ،روش اسـتاندارد

يک متر فاصله داشـته و فاصـل آن از سـطح زمـین 0

انــدازهگی ـری  1206مبتنــي بــر شــغل مفی ـدترين روش

فــوت يــا  0/0متــر بــود هــمچن ـین جهـــت میكـــروفن

است .روش اندازهگیری  ISO9612مورد تأيید سـازمان

صداسن بر اساس اسـتاندارد  1206در موقعیـت سـر

حفاظت از مفی زيست به وسیله سه گروه دو نفری و

افراد قرار گرفـت( .)06هـمچنـین صداسـن بـه انـداز

به طور همزمان در فاصله زماني  7:31تـا  00و  00تـا

فاصل بازو از بدن اپراتور فاصله داشـت و میكـروفن

اين صنعت اجرا شـد( .)09در

صداسن در زاوي  11درجه با منبع صدا قرار گرفـت.

مشاغل بايستي دقت شود زه مواجهـه صـوتي

خطايي تا  2دسيبل ممكن اسـت در هنگـام اسـتفاده از

هر زارگر در يک شغل معین ،نماينده و معرف مواجهه

صداسن رخ دهد زه عمدتاً ناشي از قرار گرفتن اپراتور

صوتي برای تمامي افـراد همگـن در آن گـروه شـغلي

در برابر منبع صدا ميباشد( .)06میـانگین تـراز فشـار

مشابه ميباشد :اين روش زمان بر بـوده ،ولـي میـزان

صوت هر واحد با استفاده از

بـا حـد

عدم قطعیت زمتری را در نتاي ايجـاد مـيزنـد( .)01از

مجاز ملي صدا يعني  90دسيبل مقايسه شد.

وظاي

آنالیز دقیق وظاي

شـد .هنگـامي زـه توصـی

 66در واحدهای مختل
تعري

آنجايي زه تغییرات صدا در اين صنعت نسبت بـه گـذر
زمان بسیار پايین ميباشد و در دسته صدای پیوسـته
قرار ميگیرد ،جهت انـدازهگیـری تـراز فشـار صـدا از
صداســن  CEL-440زــه طبــق دســتور ســازنده و بــا
اســتفاده از زــالیبراتور CEL-282زــالیبره شــده اســت،
استفاده گرديد .جهت تقسیم بندی سـالن هـای مختلـ ،
مربعات مسـاوی( 01متر در  01متر) مشخ
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نـرمافـزارSPSS

فرمول  : 6تعیین تراز معادل مواجهـه بـا صـدا
برای زارگران در گروه مشابه مواجهه بــــا صـــــد

)dB

N

 10

0/1LP ,A ,eq ,n

n 1

1
N

(L p ,A .eq ,Te  10log

 : LP,A,eq,nتراز فشار صوت پیوسته معادل در شبكه

A

برای نمونه  : LP,A,eq,Te ،nتـراز فشـار صـوت پیوسـته

شـده و
مجله ارمغان دانشـ دوره 62ـ شماره3ـ مرداد و شهريور(0011شماره پي در پي)002

سروصدا و اختالالت شناختي در صنعت فوالدی

معادل در شبكه  :n ،Aشماره نمونـه شـغل و  :Nتعـداد

است( .)03روايـي و اعتبـار ايـن آزمـون در ايـران بـه

زل نمونههای شغل

وسیله ساماني و جوزـار مـورد بررسـي قـرار گرفتـه

فرمــول  :3تــراز مواجهــه روزانــه بــا صــدا در

است و اعتبار بازآزمـايي را بـرای مقیـاس افسـردگي،

شــبكه  )LEX.8h(Aبــرای زــارگران در گــروه مواجهــه

اضــطراب و اســترس بــه ترتی ـب برابــر  1/72 ،1/91و


مشابه  dB


T
L EX .8 h  L p ,A,eq,Te  10log  e
 TO

اندازه گیری وضعیت حاالت روحي و پـردازش
ذهنــي بــه همــراه تعیــین تیــپ شخصــیتي شــاغلین بــا
آزمونهای()DASS, CPI

اساس سه سری از آزمونهـای زيـر بررسـي گرديـد.
زلی افـراد واجـد شـراي شـرزت در مطالعـه ،در سـه
سـری آزمـون شـرزت نمودنـد .آزمـونهـای عملكـرد
ذهني استفاده شده در اين تفقیق شـامل آزمـون هـای
اســــــــ ـتاندارد(از نظــــــــــر روانشناســــــــــي)
استرس ـ اضطراب  ،DASSپردازش ذهنـي  CPIو تیـپ
بود .هر يک از آزمـونهـای عملكـرد

ذهني در حـالي زـه فـرد در معـرض صـداهای بـاالتر
 dB90در گروه مورد و زمتـر از حـد مجـاز در گـروه
شــاهد قــرار داشــتند انجــام گرديــد ،هــمچن ـین ســاير
اطالعات دموگرافیـک شـاغلین در پرسـشنامـه مجـزا
نیز(حــاوی اطالعــات جمعی ـت شــناختي ســن ،جــن ،
نوبت زاری ،سابقه زاری ،تفصیالت ،وضعیت تأهـل و
مفل اقامت) تمامي شرزتزنندگان جمعآوری گرديد.
اولین آزمـونهـا شـناختي(
Stress

اضــطراب و اســترس بــه ترتی ـب برابــر  1/70 ،1/90و
 1/79گزارش شده است( .)00از آنجا زه

DASS-21

فرم

زوتاه شده مقیاس اصلي( 06سؤالي) است ،نمره نهايي
هر يک از اين خرده مقیاسها بايد  6برابر شود .شـدت

اختالالت و ناراحتي ناشـي از سـر و صـدا بـر

شخصیتي آيزن

 1/77و آلفــای زرونبــاخ را بــرای مقیــاس افســردگي،

هــر يــک از خــرده مقیــاسهــای مقیــاس افســردگي،
اضطراب ،استرس در بـازه حـداقل  31تـا حـدازثر 90
ميباشد و هرچه مجموع اعداد افسـردگي ،اضـطراب و
استرس بیشتر باشـد نشـان دهنـده شـراي وخـیم در
حاالت روحي شاغلین است(.)00
آزمــون ديگــر تفــت عنــوان پــردازش ذهنــي
)Processing Inventory

روند تشخی

 (CPI-Cognitiveجهــت زمــک بــه

افتراقي( )Differentialمورد استفاده قرار

گرفــت .در ايــن آزمــون شــش حــوزه عمومي(بینــايي
شــنوايي ،پــردازش متــوالي/منطقي ،مفهــومي/انتزاعي،
ســرعت پــردازش و توجــه) جهــت ســنجش پــردازش
ذهني -شناختي مورد بررسي قـرار گرفـت .نمـره هـر
سؤال بر مبنای يک مقیاس پن گزينهای از يک تـا پـن
است زه عدد يک نشان دهنده مشكل آشكار و عدد پن
نشان دهنده توانـايي آشـكار اسـت و عـدد سـه بـرای

DASS: Depression

 )Anxietyميباشـد زـه جهـت بررسـي  3مؤلفـه

افســردگي ،اضــطراب و اســترس اســتفاده شــد ،ايــن
آزمــون شــامل  60ســؤال بــا مؤلفــههــای اســترس(7
ســؤال) ،اضــطراب( 7ســؤال) و افســردگي( 7ســؤال)
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نشان دادن مهارت متوس يا وقتي اسـت زـه ارزيـاب
در مورد پاسخ درست نامطمئن ميباشد .میزان پايايي
آزمون  CPIاز طريق همبسـتگي بـا روش بـاز آزمـايي
 1/16حاصــل از روش دو نیمــه آزمــون بــین  1/91تــا
 1/10گـــزارش شـــده اســـت .روايـــي  CPIاز طريـــق
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پـردازش جهـاني بـین  1/16تـا

مقابل تفريـکپـذيری او ازنظـر هیجـاني انـدازهگیـری

همبستگي بـا شـاخ

 1/10است .روايي پیشبین با  06درصد خطـای مثبـت

ميزند و نشانگر گـرايش به روان رنجور خـويي فـرد

پیشبیني و  01درصـد خطـای منفـي پـیشبینـي 1/79

است .چنانچه آزمـودني در اين مقیاس نمرهای بیشـتر

گزارششده است .ايـن اطالعـات مؤيـد ايـن اسـت زـه

از  01زسب نمايـد ،گـرايش بـه بـيثبـاتي دارد و اگــر

آزمــون مــورد نظــر از روايــي و پايــايي بســیار قــوی

نمـره او زمتـر از  01باشـد ،گرايش به ثبـات و مفكـم

برخوردار است( .)06نمره نهايي ايـن پرسـشنامـه بـا

بـــودن او ازنظــر هیجـــاني دارد .در پــژوهشهــای

جمعزردن تمامي خورده مقیاسهـای ذهنـي نـام بـرده

آيزنــــ و همكــــاران و دانــــش و آزادی ،پايــايي

شده در بازه  01تا  611ميباشـد و افـزايش ايـن عـدد

بـه ترتیـب  1/77و 1/70

نشان دهنده ضعی

بودن تشخی

افتراقي و پردازش

ذهني در افراد است.

آزمون تیپ شخصیتي ايزن

گزارش شـده اسـت .در مطالعــه حاضــر پايـايي ايـن
ابزار با استفاده از ضريب آلفـای زرونبــاخ 1/92 ،بـه

پرسشــنامه تیــپ شخصــیتي ايزنـــ از 09

دست آمد( 07و .)02

سؤال بــا پاسخهای دو گزينـهای بلـي و خیـر تشـكیل
شــده اســـت .پــ

از اجــرای آزمــون ،پاســخهــای

دادههــا ،بــر اســاس نتــاي پرسشــنامههــای
تكمیلشده ،تـراز صـداهای انـدازهگیـری شـده ،نتـاي

جمعآوریشده ،بـا سه زلید  N ، Eو  Lمقايسه ميشـود

شنواييسنجي نتاي فرم های نتاي آزمون های عملكرد

و به هر پاسـخي زه شبیه زلید اسـت يـک نمـره تعلـق

ذهنـي(افـراد و دادههـا مطــابق هـر آزمـون) اســتخراج

بـا اسـتفاده از جــدول تبــديل نمـرات

گرديد ،جهت آنالیزهـای بـا دسـتورالعمل هـر آزمـون،

ميگیرد .سپ

خــام بــه نمــرات درصدی ،رتبه درصدی آزمـودني

زدگذاری شد.

در هـر زلیـد بـه دست ميآيد .زلید  Lمیزان دروغگويي

دادههــای جمــعآوری شــده بــا اســتفاده از

آزمــودني را نســبت بــه ســؤاالت آزمــون مـيســنجد.

نرمافـزار

و آزمـونهـای آمـاری دقیـق فیشـر،

زسـب نمـره تراز شده بیش از  01نشاندهنده گـرايش

مجذور زای و تي مستقل تجزيه و تفلیل شدند.

SPSS

آزمـــودني بــــه دروغگــويي و نمــــره زمتــــر از ،01
گــرايش بــه راست گويي اســت .در صــورت تأيیــد

يافتهها

دروغگويي آزمودني ،بايستي بـه صـفت مقیـاسهـای

میانگین سني زارگران گروه مورد و شـاهد

 N,Eنیــز ترديـد زـرد .زلیـد  Eمیــزان درونگـرا يــا

شــرزتزننــده در مطالعــه دارای اخــتالف  6 ±1/67و

برونگرا بودن آزمودني را ميسنجد .اگــر آزمــودني

میانگین سابقه زـار آن هـا دارای اخـتالف 0/12 ±6/10

نمـــره زمتــر از  01بــه دســت بیــاورد ،تمايــل بــه

سال بود .همان طور زـه در جـدول  0مشـخ

اسـت،

درونگرايــي و اگــــر نمــــره بیشــــتر از  01زســــب

اختالف معنيداری بین دو گروه از نظـر سـن ،سـابقه

N

زــار و وضــعیت تأهــل وجــود نــدارد( .)p>1/10ايــن

میـــزان باثبــــاتي يــــا مفكــم بــودن آزمــودني را در

موضوع بیان ميزند توزيع اين متغیرهـا در دو گـروه

زنــد ،گـــرايش بـــه بــرونگرايـــي دارد و زلیـــد
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سروصدا و اختالالت شناختي در صنعت فوالدی

يكسان اسـت و نقـش مخـدوشگـری در نتـاي نهـايي

جدول  3نتاي حاصل از رگرسـیون سـاده بـه

ندارند .بیش از  11درصد افراد حاضر در نمونـه مـرد

منظور بررسي ارتباط بین زير مقیاسهای پرسشـنامه

بودند ،همچنین تعداد زنـان در گـروه مـورد بـه طـور

(DASSافسردگي ،اضطراب و استرس) و (CPIپـردازش

معنيداری بیشتر از گروه شاهد مشاهده شد(.)p>1/10

شــناختي) در نقــش متغیــر وابســته بــا متغیرهــای

 011نفـــر( 61درصـــد) در نوبـــت روز 011 ،نفـــر(61

دموگرافیک ،نوبـت زـاری و تیـپ شخصـیتي در نقـش

درصد) در نوبت شب و  311نفر( 21درصد) بـه شـكل

متغیرهای مستقل را نشـان مـيدهـد .در ايـن بررسـي

گردشي زـار مـيزردنـد .همـان طـور زـه در جـدول 0

جهت انتخاب متغیرهای مسـتقل تأثیرگـذار در مـدل از

است توزيع تفصیالت و نوبت زاری در گروه

روش رگرس ـیون گــام بــه گــام اســتفاده شــده اســت،

مورد و شاهد يكسان نیست( .)p>1/10تیپ شخصـیتي

هــمچن ـین بــرای هــر معادلــه از ب ـین همــه متغیرهــای

پرسنل نشان دهنده میزان برون گرايـي بـاال در گـروه

دموگرافیــک وارد شــده در مــدل رگرســیوني ،تنهــا

مورد ميباشد زه در گروه شاهد معكـوس ايـن حالـت

متغیرهای معنيدار در جدول گزارش شـده انـد .نتـاي

مشاهده شده است(.)p>1/10

اين جدول نشان ميدهد از بین عوامل يادشـده ،عامـل

مشخ

نتــاي حاصــل از انــدازهگیــری و مقايســه

ســن بــر روی افســردگي ،بینــايي و شــنوايي ،عامــل

میانگین آستانه شـنوايي شـاغلین در معـرض صـدا و

وضعیت تأهل بر روی اضطراب ،عامل نوبتزـاری بـر

نمونههای شاهد در جدول  6ارايه شده اسـت .مقايسـه

روی میــزان اســترس ،پــردازش متــوالي و پــردازش

میانگین آستانه شنوايي نمونههای در معـرض صـدا و

منطقي زارزنان و در نهايت عامل تیـپ شخصـیتي بـر

نشـانگر ايـن

میزان سرعت پردازش و توجـه اثرگـذاری معنـيداری

 601هرتز زـه در آن

دارد( .)p<1/10به عنوان مثال با افزايش يک سـال سـن،

اختالف معنيداری بـین میـانگین آسـتانه شـنوايي دو

نمره افسردگي به طور متوسـ  1/101واحـد افـزايش

گروه مورد و شاهد وجود ندارد ،در تمام فرزان های

مييابد .همچنین افراد متأهل سطح اضطراب زمتری را

ديگر میانگین آستانه شـنوايي نمونـههـای در معـرض

نسبت به افراد مجرد تجربه ميزننـد ،هـمچنـین میـزان

صدا بزرگتر از نمونه شاهد ميباشد .هـمچنـین 03/2

اضطراب تجربه شده به وسیله يک فرد متأهـل 1/002

درصد از افراد گروه مورد و  01درصد از افراد گـروه

زمتر از فـرد مجـرد اسـت .افـرادی زـه در نوبـتهـای

شــاهد در فرزــان هــای پــايین دچــار افــت شــنوايي

گردشي و شب زار ميزننـد ،سـطح اسـترس بیشـتری

م ـيباشــند زــه از نظــر آمــاری ايــن تفــاوت معن ـيدار

نسبت به افراد روز زار تجربه ميزننـد و همـین عامـل

م ـيباشــد( .)p<1/110از ســوی ديگــر  76/6درصــد از

بــر ســرعت پــردازش و توجــه بــه اطالعــات در موقــع

افراد گروه مورد و  37/9درصد از افراد گـروه شـاهد

ضــروری و هشــدار اثرگــذار اســت .تیــپ شخصــیتي

در فرزان های باال دچار افت شنوايي ميباشند زـه از

درونگرا در گروه مورد حساسـیت زمتـری در برابـر

نظر آماری اين تفاوت معنيدار است(.)p<1/110

تغییرات سرعت پردازش و توجه دارند(.)p<1/10

نمونههای شاهد در فرزان های مختلـ
مطلب است زه به جز در فرزان
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معرض صـدا جهـت زـاهش صـدمه جسـمي و روانـي

جدول  0به مقايسه زير مقیاس های پرسشنامه

فراهم گردد.

( DASSافسردگي ،اضطراب و استرس) و( CPIپردازش

در شكل  0انواع مشـاغل موجـود در صـنعت

ذهني) بین دو گروه مورد و شـاهد مـيپـردازد .نتـاي
اين بررسي تفاوت معنيداری را در نمـره مؤلفـه هـای

فوالد بر اساس میزان مواجهـه بـا تـراز فشـار صـوت

افسردگي ،اضطراب ،بینايي ،شنوايي ،پردازش مفهومي

دستهبندی شدهاند .از چپ به راست گروه شاهد زه بـا

بــین دو گــروه نشــان نمــيدهــد( ،)p<1/10امــا نمــره

صـدای مجــاز(زمتر از ) dB 90مواجهـه دارنــد در ســه

استرس ،پردازش متوالي ،سرعت پردازش و توجـه در

گروه ابتدايي و همگن قرارگرفتهانـد(رن صـدا در ايـن

گروه مورد به طور معنيداری بیشـتر از گـروه شـاهد

گروه از  21تا

ميباشد) 0 .گروه آخری موجود

بود(()p<1/110جـدول  .)0ايـن موضـوع نشـان دهنـده

در سمت راست نشان از گروه مورد زه در مواجهه بـا

اثرگذاری تراز شدت صـوت بـر روی افـزايش میـزان

صدای باالتر از حـد مجـاز  dB90و شـراي نـامطلوبي

استرس ،پردازش متـوالي ،سـرعت پـردازش و توجـه

صوتي قرار دارند(رن صدا در اين گروه از  90تا 001

شاغلین در معرض سر و صدای بـاالتر از حـد مجـاز

 dBميباشد).

dB91

است و الزم است تمهیـدات زنترلـي بـرای شـاغلین در

جدول  :0مقايسه مشخصات دموگرافیک ،نوبتزاری ،سابقه زار و تیپ شخصیتي در دو گروه مورد و شاهد(دادهها بهصورت( درصد)فراواني
گزارش شدهاند)
متغیر

جنسیت

گروه
شاهد (تعداد=)011

مورد(تعداد=)011

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

مرد

)11(001

)011(011

زن

)01(01

)1(1

)1(1

)011(011

)06(21

)1(1

)36(021

)011(011

)02(691

)1(1

مجرد

)60/2(063

)63/0(007

متأهل

)70/0(377

)72/2(393

روز

)92(031

)61(011

شب

)0(0

)61(011

گردشي

)03(20

)21(311

درونگرا

)06(621

)32(091

برونگرا

)09(601

)20(361

30/96±0/00

37/96±0/29

زير ديپلم
تفصیالت

ديپلم
فو ديپلم
لیسان

وضعیت تأهل

شیفت
تیپ شخصیتي

سطح معنيداری

و باالتر

سن(سال)(انفراف

*

1/110

1/110

*1/319

*>0/000

>0/000
***

0/00

معیار±میانگین)
سابقه زار(سال) (انفراف معیار±میانگین)

00/36±0/60

01/62±2/62

0/00

*آزمون دقیق فیشر** ،آزمون زای اسكوور***،آزمون تي مستقل
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جدول  : 6مقايسه میانگین آستانه شنوايي گوش چپ شاغلین گروه مورد و شاهد
فرزان

صدا (هرتز)

601
011
0111
6111
3111
0111
2111
9111

میانگین آستانه شنوايي(دسي بل)

مورد

07/0±9/1

شاهد

00/1±9/0

مورد

66±1

شاهد

00/7±2/3

مورد

01/0±01/0

شاهد

02/6±2/7

مورد

62/7±01/1

شاهد

00/7±7/7

مورد

61/9±2/9

شاهد

61/0±7/9

مورد

30/3±7/0

شاهد

60/0±2/1

مورد

31/0±06/0

شاهد

60±7/7

مورد

31/9±00/0

شاهد

61/7±1/9

سطح معنيداری
1/06
1/110
1/16
>1/110
>1/110
>1/110

1/10
>1/110

جدول :3نتاي رگرسیوني بررسي ارتباط بین مشخصات دموگرافیک با حاالت خلقي پردازش ذهني
متغیر وابسته

متغیر مستقل

ضريب رگرسیوني ()β

سطح معنيداری

افسردگي

سن

1/101

1/163

اضطراب

وضعیت تأهل

1/002

>1/110

استرس

نوبتزاری

1/013

>1/110

بینايي

سن

1/310

1/137

شنوايي

سن

1/300

1/101

پردازش متوالي/منطقي

نوبتزاری

1/000

>1/110

مفهومي/انتزاعي

نوبتزاری

1/020

>1/106

سرعت پردازش

تیپ شخصیتي

1/066

>1/110

توجه

تیپ شخصیتي

1/090

>1/110

*از بین متغیرهای دموگرافیک ،تنها متغیرهای مستقل معنادار در جدول گزارششدهاند
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جدول  :0مقايسهی مؤلفههای آزمون  DASSو  CPIدر دو گروه مورد و شاهد
متغیر

#

سطح معنيداری

گروه
شاهد(تعداد=)011

مورد(تعداد=)011

افسردگي

03/30±0/76

00/32±0/99

>1/166

اضطراب

00/30±6/00

03/02±0/20

1/061

استرس

06/91±0/01

00/01±0/70

>1/110

بینايي

00/30±0/99

03/32±0/67

1/000

شنوايي

00/30±0/20

06/02±0/00

1/100

پردازش متوالي/منطقي

06/91±0/01

00/01±0/70

>1/110

پردازش مفهومي/انتزاعي

00/30±0/10

03/32±0/20

1/002

سرعت پردازش

06/30±0/61

00/02±0/20

>1/110

توجه

06/99±0/01

00/01±0/70

>1/110

 #آزمون تي مستقل

بف

اشـاره زـرد .اخـتالالت روانشـناختي ناشـي از صـدا
مواجهه بـا صـدا در صـنايع مختلـ

از جملـه

صــنايع فــوالدی اثــرات مختلفــي را در پــي دارد زــه
مــيتــوان بــه اثــرات فیزيولوژيــک ،ســايكولوژيک،
نورولوژيک و اثر بر سـرعت عملكـردی اشـاره نمـود.
صدا اثر خود را به دو صورت مستقیم از طريق آسیب
روحي ،رواني و جسـماني و يـا غیرمسـتقیم از طريـق
نارضايتي شغلي بـه جـا مـيگـذارد ،لـذا هـدف از ايـن
مطالعه تعیین و بررسـي اثـرات سـر و صـدای شـغلي
ناشي از فرآيند فوالدی زيانآور بر مؤلفههای روانــي
و شناختي شاغلین در صنايع فوالدی اصفهان بود.
بر اساس پژوهشهای انجام شده در خصوص
عوامل فیزيكي زيانآور در مفی زار شاغلین ،صدا به
عنوان يک عامل مخـاطرهآمیـز شـغل ،،زـه میلیـونهـا
زــارگر در سرتاســر جهــان از آن تــأثیر م ـيپذيرنــد
اثبات شده است( .)09سروصـدا دارای اثـرات مختلفـي
اســت زــه مــيتــوان بــه اخــتالالت فیزيولــوژيكي و
روانشناختي ناشي از استر سورهای فیزيكي در بـدن
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شامل؛ اضطراب ،استرس ،افسردگي ،اختالل در خواب
و

اخـــــتالل در عملكـــــرد ذهنـــــي و پـــــردازش

اطالعات(شناســــايي مفــــرك ،گــــزينش پاســــخ و
برنامهريزی پاسخ) ميباشد( .)01نتاي مطالعـه لـوبیتز
نیز نشان داد زه میزان افسـردگي مـيتوانـد در تغییـر
سرعت پردازش ذهني مؤثر باشـد زـه ايـن مسـئله در
راستای مطالعه پردازش شناختي در شاغلین نوبتزار
و روز زار ميباشد(.)21
نتـاي مطالعـه گــل مفمـدی بــا متـد و صــنعت
مشــابه نســبت بــه مطالعــه حاضــر( )ISO9612نشــان
ميدهد ،بیشتر از  02درصد شاغلین در معرض سر و
صدای زيان آور هستند زه به علت دستگاه هـا و حجـم
باالی تولید در مفدوده غیراستاندارد و غیرقابل زنترل
ميباشد( .)20دريافته های مطالعه فـورمن زـه باهـدف
شناسايي عوامل مؤثر بر خستگي شغلي انجام گرديـد،
نشان داده شد زه زمبـود خـواب و فازتورهـا مفیطـي
مثل صدا ،ارتعاش و دما بیشترين اهمیـت را در ايجـاد
مجله ارمغان دانشـ دوره 62ـ شماره3ـ مرداد و شهريور(0011شماره پي در پي)002
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اختالالت ذهني و رواني در افراد دارد و از اين نظر زه

در چین" زـه از نظـر نـوع و روش مطالعـه بـا مطالعـه

صدا بر عملكرد و اختالالت ذهنـي تأثیرگـذار اسـت بـا

حاضر همسو است ،در يافتههای مطالعه حاضر میزان

مطالعه حاضر همخواني دارد( ،)26همچنین در مطالعه

اضطراب و استرس در گـروه مـورد در سـطح بـااليي

پ آر جـي بـه بررسـي صـدا بـاال و پـايین در نقـاط

قرار دارد ،به عبارت ديگر ميتوان گفت در گروه مورد

و بروز اختالالت روانـي ،شخصـیتي پرداختـه

میزان افراد افسـرده همـراه اضـطراب بـاال نسـبت بـه

شده است و نشان ميدهد زـه تـراز فشـار صـوت بـا

گروه شاهد بیشتر اسـت( .)61تـأثیر صـدا و ارتعـاش

میزان اسـترس و اضـطراب افـراد ارتبـاط معنـيداری

تمام بـدن را در ايجـاد اسـترس در حـین اجـرای يـک

ندارد ،ولي بین میزان افسردگي و تـراز فشـار صـوت

وظیفهی شناختي در مطالعه جسیكا زا ،مورد بررسـي

ارتباط معنيدار برقرار است زه از اين جهـت بـا نتـاي

قرار گرفت .مشارزت زننـدگان در حـال انجـام وظیفـه

مطالعه زنوني همخواني دارد( .)02در مطالعـهای ديگـر

منطقي و حافظه زوتاه مـدت بـا صـدا ،ارتعـاش يـا بـه

از سعادتیان به بررسي تـأثیرات هـم زمـان فیزيكـي و

صورت توأم با هردو(صدا و ارتعاش) مواجهه داشتند

روان ـي ناشــي از سروصــدا بــر عملكــرد ذهنــي افــراد

و مشخ

شد زه در مواجهه با صدا توأم با ارتعـاش

پرداخته شده است زه نشان ميدهد سر و صدای بـاال

اســترس بــهطــور معن ـيداری افــزايش يافتــه اســت و

سبب عدم تمرزز و زاهش دقت و افزايش اضطراب در

درنهايت نتیجه اصلي اين مطالعه نشان داد زـه ،وجـود

افراد شده و از اين جهت همسو با نتاي مطالعه حاضر

صدا و ارتعاش در مفی زاری شاغلین منجر به سخت

است( .)00در يک مطالعه مروری انجام شده به وسـیله

و پراسترس شدن مفی زاری ميشـود و از آن جهـت

صارمي ،بـه بررسـي عملكـرد ذهنـي نوبـت زـاران در

زه صدا مـيتوانـد سـبب افـزايش اسـترس و تـنش در

معرض صدای زيانآور نسبت بهنوبت زـاراني زـه در

مفــی زــاری شــود بــا مطالعــه حاضــر هــمراســتا

مفی های بدون سر و صدا زار ميزنند پرداختـه شـد

است( .)60در مطالعـهای ديگربـه وسـیله هوجسـن بـه

گرديد زه در نوبتزاران در معرض صدای

بررسي تفاوتهای رفتاری از جنبه مديريتي در مردان

مختل

و مشخ

مخاطرهآمیز عملكرد ذهني افت بیشـتری دارد و نتـاي

و زنان پرداخته شد و مشخ

اين مطالعه در راستای مطالعـه حاضـر و تأيیـد زننـده

در مهارتهای ارتبـاطي و پـردازش ذهنـي قـویتـر از

تأثیر نوبتزاری بر میـزان عملكـرد ذهنـي و پـردازش

مردان عمل ميزننـد و در ايـن خصـوص ايـن مطالعـه

ذهني افراد است( .)23نتاي ايـن تفقیـق در ارتبـاط بـا

هم خواني بامطالعه حاضر ندارد( .)22اين پـژوهش بـه

بروز افت شنوايي تأيیدزننده نتاي پژوهشهای مورتـا

جهت آن زه تأثیر سر و صدای زيان آور را در مفـی

و چن در صنعت است( 20و  .)20در مطالعـه آرنسـتن

صنعتي با اسـتفاده از سـه پرسـشنامـه در دو گـروه

DASS

مورد و شاهد مود بررسي قرار داده اسـت ،نوآورانـه

تفت عنوان "اعتبار سنجي میان فرهنگي مقیاس
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ميباشد چرا زه تكمیل پرسشنامـههـا و انـدازهگیـری

عامل زيـان آور مفـی زـار سروصـدا نمـي باشـد و

سروصدا در مفـی سـختزـاری و جمعیـت شـاغلین

عوامل زيان آور ديگری نیز در اين صنعت وجود دارد

نیازمند زمان و دقت فراواني ميباشد .در ايـن مطالعـه

همچنین ما قادر به زنترل سـر و صـدا پـ

از سـاعت

امكــان تقســیمبنــدی افــراد از نظــر میــزان وضــعیت

رسمي زار در افراد نبوديم.

سروصدا وجود نداشت ،ولي در برخي از پـژوهشهـا

پیشــنهاد مــي شــود در پــژوهشهــای آتــي

نشان داده شده است زه سروصدا باالی  011دسيبـل

اندازهگیری سر و صدا شـغلي بعـد از انجـام اقـدامات

ميتواند سبب بروز عاليم شـناختي نامناسـب تـا حـاد

اصالحي در زمینه وسايل حفاظت فردی و زنترل سـر

شود( )27به طـور زلـي الگـوی رفتـاری نامناسـب بـه

و صدای پروسه تولید مجـدداً بررسـي شـود و سـاير

عنوان يک پارامتر حیاتي زامالً اثبات شده مي تواند بـه

پارامتر های روحي ـ رواني در غالب يک پرسـشنامـه

طور مستقل خطر عالئم شناختي نامناسـب را افـزايش

جــامع و ترزیبــي در اختیــار افــراد قــرار داده شــود

دهد ،همچنین در مطالعه حاضر قادر بـه تنظـیم اثـرات

همچنین ميتوان اين مطالعه را در صـنايع مشـابه نیـز

قرار گرفتن افراد در معرض سر و صدا خارج از زمان

تكرار نمود.

رسمي مفی زار نبوديم ،اما در مطالعهای ديگر نشـان
داده شــده زــه ســر و صــداهای مفیطــي و خــارجي
ميتواند بر يافتهها تأثیر بگذارد و با افزايش خطر ابتال
به عاليم شناختي نامناسب همراه باشد(.)29

نتیجهگیری
يافته ها نشان داد زه بـین سروصدای باالتر از
حد مجاز و مؤلفههای حاالت خلقي و پـردازش ذهنـي،

مطالعه حاضر با چند مزيت همـراه بـود ابتـدا،

ارتباط مثبـت و معنيداری وجـود دارد ،بدين معني زه

در مطالعه حاضر روی جمعیت همگن مردان بـا دامنـه

سر و صدا در شاغلین گروه مورد زه برونگرا هستند

ســني  09-61ســال انجــام داديــم .دوم  ،يــک شــرزت

بیشتر از گروه شاهد بر مؤلفههـای شـناختي و ذهنـي

فرآيندی فوالدی شناخته شده در ايـران اسـت زـه بـه

تأثیر ميگذارد و تعـادل متغیرهـای ايـن آزمـونهـا را

عنوان يكي از صنايعي برتـر و سـخت و زيـانآور در

تفت تأثیر قرار ميدهد ،لذا به منظور ارتقـای و زنتـرل

زشورها مفسوب ميشود .در اين صنعت سطح بااليي
از ســر و صــدا وجــود دارد بنــابراين ،زــارگران ايــن
صنعت ميتوانند به عنوان يک جمعیت منفصر به فـرد
برای بررسي اثرات سطوح باالی سر و صدا بـر روی
عاليم شناختي يا ساير بیماریها انتخاب شوند.

مؤلفههای حاالت خلقي و پردازش ذهني الزم است زـه
مــديران ســازمانهــا در هنگــام اجــرای آزمــونهــای
استخدامي در مصـاحبه هـای قبـل از اسـتخدام متغیـر
ويژگيهای شخصـیتي افـراد را مـدنظر قـرار دهنـد و
افرادی جذب سازمان شوند زه با توجه به ويژگيهای

همراه با نقـاط قـوت ،مفـدوديتهـايي در ايـن
مطالعه وجود داشت .همانطور زه ذزر شده است تنهـا
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شخصیتي ،آنان بتوانند سـالمت شـغلي بـاالتری را در
سازمان از خود نشان دهند.

تقدير و تشكر
ايـن مقالــه مصــوب مرزــز تفقیقــات دانشــكده
بهداشت دانشگاه علـوم پزشـكي شـهید صـدوقي يـزد
مرزز تفقیقات گروه مهندسي بهداشت حرفهای بـا زـد
اخــال  IR.SSU.SPH.REC.1399.160انجــامشــده اســت.
نويســندگان مقالــه حاضــر از تمــامي متخصصــین و
شاغلیني زه در اين پژوهش شـرزت نمودنـد ،قـدرداني
ميزنند.
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Abstract:
Background & aim: Sound-induced psychological disorders include anxiety, stress and
restlessness, sleep disturbances and impaired mental function and information processing. Noise
pollution in addition to the adverse effects on the physical health of people in terms of quality can
also create annoying conditions for people who are exposed to it. The aim of the present study was
to determine and investigate the effects of occupational noise caused by harmful steel process on
the psychological and cognitive components of employees in Isfahan steel industry.
Methods: The present research was a case-control study. In order to investigate the relationship
between variables, disturbances caused by steel industry noise in 1000 employees of Isfahan steel
industry in 2020 was completed. Sampling was done randomly. All samples in the control group
were matched with the exposed group in terms of demographic characteristics. The instruments of
this study were DASS questionnaire, CPI, personality types and the standard measurement
method 9612 was used to obtain objective noise. The collected data were analyzed using Chisquare, independent t-test and Fisher tests.
Results: Based on the findings of the study, age factor on depression, marital status factor on
anxiety and shift factor had a significant effect on staff stress (p <0.05). There was no significant
difference in anxiety and depression variables between case and control groups (p <0.05), but the
mean of stress variable in case group (66.1 ± 40.11) was significantly higher than control group
(89.12 ± 59.1 (p <0.001). This indicated that the intensity of the sound was more effective in
increasing the stress level of workers.
Conclusion: Based on the findings, it can be concluded that due to the positive and significant
relationship between sound intensity and cognitive and mental components in the case group, it is
necessary to take effective preventive measures to prevent psychological harm and maintain
workers' health in this industry.
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