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(002)شماره پي در پي 0011، مرداد و شهريور3ره ، شما62دوره   

 

شغلي ناشي از  آور زيان صدای و سراثرات  بررسي

 شناختي شاغلین روانـي وهای  لفهؤبر مفرآيند فوالدی 

 در صنايع فوالدی اصفهان
 6علیرضا آجداني، 0رضا جعفری ندوشن ،0، مهسا نظری0هادی علیمرادی

، اصفهان، اصفهان يعلوم پزشك ، دانشگاهيزشک عمومپ6 ، يزد، ايران،يزد علوم پزشكي شهید صدوقي ، دانشگاهگروه مهندسي بهداشت حرفه ای0

 ايران 

 31/16/0011 تاريخ پذيرش:         30/12/0311تاريخ وصول: 

  چكیده

و  ياختالل درخواب و اختالل در عملكرد ذهن ،یقرار ياز صدا شامل اضطراب، استرس، ب يناش ياختالالت روانشناخت زمینه و هدف:

ودگي صوتي عالوه بر اثرات سـو  بـر سـالمت جسـمي افـراد بـه لفـان زیفـي نیـز مـي توانـد شـراي              آل .باشد يپردازش اطالعات م

 اثـرات سـر و صـدای    يبررسـ تعیـین و  مطالعـه  هـدف از ايـن    آزاردهنده ای برای افرادی زه در معرض آن قرار دارند ايجـاد نمايـد.  

  .در صنايع فوالدی اصفهان بود نیشاغل يروانـي و شناخت یها لفهؤم برشغلي ناشي از فرآيند فوالدی  آور انيز

 

صـداهای   و بررسي رابطه متغیرها، اختالالت ناشي از سـر  منظور  بهاست.  یاين مطالعه پژوهشي از نوع مورد شاهد: يبررس  روش

نجـام  اتصـادفي   صورت به یریگ نمونهاست.  شده  انجام 0311اصفهان در سال  صنعت فوالد نفر از شاغلین 0111در  صنعت فوالدی

ابزارهای ايـن مطالعـه   . سازی شدند های دموگرافیک با گروه مواجهه يافته همسان گروه زنترل نیز از نظر ويژگي یها زلیه نمونهو  شد

گیـری   انـدازه  روشعینـي از   یصـدا  و سـر را تكمیل زردنـد و بـرای بـه دسـت آوردن      شخصیتي یها پیت ،DASS، CPI نامه پرسش

تجزيـه و   ،شـر یمسـتقل و ف  ير، تـ ئاسكو یزا یآمارهای  آوری شده با استفاده از آزمون های جمع ادهد استفاده شد. 1206استاندارد 

 .تفلیل شدند

 

 یبـر رو  یزار نوبتاضطراب و عامل  یبر رو تأهل تیعامل وضع ،يافسردگ یپژوهش عامل سن بر رو یها افتهي بر اساس :ها افتهي

دو گروه  نیب ياضطراب و افسردگ یرهایدر متغ یدار ياختالف معن (.>10/1p)دادنشان  یدار يمعن یاسترس زارزنان اثرگذار زانیم

از گـروه   شـتر یب داری يمعنـ  طـور   بـه ( 22/0±01/00استرس در گروه مورد) ریمتغ نیانگیاما م(، >10/1p)دمورد و شاهد مشاهده نش

اسـترس زـارگران    زانیـ م شيافزا یدت صوت بر روش تراز یدهنده اثرگذار  موضوع نشان نيا. (>110/1p)بود( 01/0±91/06)شاهد

  .است

 

شناختي و  یها مؤلفهتراز شدت صوت و  نیب دار يمعنتوجه به ارتباط مثبت و  بانتیجه گرفت  توان يم ها افتهيبر اساس  :یریگ جهینت

صنعت  نيدر ا المت زارگرانو حفظ س يروان یها بیاز آس یریمؤثر جهت جلوگ رانهیشگیالزم است اقدامات پ ،در گروه مورد ذهني

 .ردیصورت گ

 

 ي، افسردگي، تیپ شخصیتيپردازش شناخت ، صنعت فوالد ،صدا و ، سر1206استاندارد  زلیدی: های واژه

 

 دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي يزد، گروه مهندسي بهداشت حرفه ایيزد، ، مهسا نظرینويسنده مسئول: *
Email: nazarimahsa95@yahoo.com 
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  مقدمه

يـک آالينـده مفیطـي، در  عنوان  به سروصدا

 و برقـراری  گونـاگون بشـری   یهـا  تیـ فعالارتباط بـا  

 آنهـا   تمــاس ضــروری بــین انـسان و دنیـای اطرافـ

 يكـي از عوامـل  امـواج صـوتي    . (0)ديـ آ يمـ  به وجـود 

 شـغلي  یهـا  تیـ فعالروزمـره و   ضـروری در زنـدگي

 از مـــوارد و در یا پــاره، امـــا در نــديآ يمــ حســاب بــه

نیســت.   نـد يآ خـوش شراي  خاص شنیدن ايـن امـواج 

ناخواســته در   طـور  بـه ـه دسته از امواج صـوتي ز آن

و بـرای شـنوايي آزاردهنــده     شوند يم منتشر مفـی 

                 يـــــا آلـــــودگي صـــــوتي    سروصـــداهســــتند، 

ـــده  ــنامیــ ــوند يمـ ــدا .(6و 3)شـ ــغل یسروصـ             يشـ

(noise Occupational) است زه در  يصوتي آلودگ ينوع

 تيريمـد و از زنتـرل و   میمواجـه هسـت  با آن مفل زار 

و پرسـنل خـارج اسـت. شـواهد قـوی نشـان        زارفرما

عامـل خطـر    کيـ  يشـغل  يصـوت ي زـه آلـودگ   دهـد  يم

 درواقـع  .(0و 0)انسـان اسـت   يمتالنامطلوب بـرای سـ  

شغلي  یها یماریعامل ب نيتر عنوان يكي از مهم صدا به

 درجراحات شـغلي خـود گزارشـي     عاملو نیز دومین 

 یدیـ تول عيصـنا  در زيرا ،است شده  يزار معرف  یمف

 یهـا  با دور بـاال و حرزـت   يآالت نیوجود ماش لیدلبه 

 و سـر ناشـي از   بار انيزاثرات  باال  سرعتبا  يكیمكان

 زم زانیطح جهان، مدر س .(2)زند يمبیشتر بروز  صدا

در  گوناگون یها علت به( بل يدس 01از  شی)ب ييشنوا

 022بـه   061از  6109تا  0110 سالدو دهه گذشته از 

افراد  سوم  کي باًيتقر ،(7)است افتهي  شينفر افزا ونیلیم

ــاال ــ  ييشــنوا زــمســال از  20 یب ــد يمــ رن و در  برن

، احتماالً موقع به درمان و مراقبت بهصورت عدم اقدام 

 ييشـنوا  زـم  یدارا زه یتعداد افراد ندهيآ یها سالدر 

بر اساس آمـار منتشرشـده    .(9)ابدي يم شيافزا هستند

 ونیـ لیم 022 حـدود  WHOاز سـازمان   6109در سـال  

 رنــ زننــده  نــاتوان ييزــم شــنوا از جهــان زــلنفـر در  

 036جهان( زـه حـدود    تیجمع از درصد 0/2)برند يم

 7)و نیبــالغافــراد را  نيــا از( درصــد 13)نفــر ونیــلیم

طبق بـرآورد  . دهند يم لیتشكرا زودزان  ديگر درصد(

ايمنـي و بهداشــت شــغلي    اداره به وسیله شده  انجام

دچـار اخـتالل    از زــارگران بخــش تولیــد   درصد  07

مواجهـه بـا    فـت شــنوايي ناشــي از  . اشنوايي هـستند

اسـت   مهمــي  یها یماریبصدای مفـی  زـار يكـي از 

ر ايمني و زارايي فـرد را تفـت تـأثیر قــرا     تواند يمزه 

ولــي اغلـــب اهمیـــت آن مـــورد غفلـــت واقـــع   ،دهـــد

 تخمین سازمان بهداشت جهاني بر اساس. (1)شود يم

WHOبه  زه 6131تا سال  ييشنوا زم به انيمبتال تعداد

 نيا زانیم يحت، باشد يم دیرس خواهدنفر  ونیلیم 231

 111از  شیبـ  بـه  6101ممكـن اسـت در سـال     تیجمع

افـت شـنوايي    ناشي از یها نهيهز(. 3)برسدنفر  ونیلیم

 بسـیار  TLVمجـاز  باالتر از حد مواجهه با صدا در اثر 

در زـــشوری ماننـــد    مثــال عنــوان  بــه، بــاال اســت 

صــدها میلیــون دالر    بر  بالغهزينـه  ايـن متفده االتيا

 تعـداد  بـودن  بـاال دهنـده   نشـان  آمار نيا. (01)باشد يم

. باشـد  يموضوع مـ  نيا تیاهم و صدا معرض در افراد

 يگفـت صـدا از معتـالت اساسـ     توان يم ديبدون ترد

 اریاسـت و تعـداد بسـ    ي و جامعه شاغلینصنعت یایدن

از آن  يزار از آثار سو  ناش  یاز افراد در مف یاديز

همواره اثرات  سروصدابا  همواجه .(00)اند در مخاطره

از  شـتر یمطلب ب نيو ا داشته مت انسانالبر س يمخرب

 .(06و 03)اسـت  شـده  مشـخ  سـال اسـت زـه     6011

افـت   مشكالت ناشي از مواجهه با صدا تنها بـه بــروز 
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افـــراد در  مثــال  عنــوان  بــه. شــود ينمــشــنوايي خــتم 

، دو برابـر بیشـتر از افـراد    حد از  شیبصدای  معـرض

 .(00)خــانوادگي دارنــد معمولي مـشكالت

 هیشـب  اریبسـ  سروصداپاسخ بدن به  نیچن هم

 نيـ ، زـه ا دهـد  يماسترس پاسخ  به است زه بدن يحالت

ــان،   ــول زم ــر در ط ــام ــد يم ــ توان ــل  يمتالس           را مخت

 صـداها  و سربا  مدت  يطوالن مواجهـــه .(00و 02)زند

ازنــون   .شـود  يمـ  منجـر بـه از دسـت دادن شــنوايي 

اسـترس   ،دارد يمـ شـواهدی وجـود دارد زــه اذعــان   

ـــا   باعـــ (Stress Related-Noise)سروصــدامـــرتب  ب

روانــي و فیزيولــوژيكي)از ـ   مشــكالت وســیع روحــي

. ايـن در شود يمقلبي(  یها یماریبحساسیت تا  ايجـاد

 و سـر  لهیوسـ   بـه است زـه تعـداد افـرادی زــه      حـالي

تفــت تــأثیر قــرار    خــود اطــراف مفـــی  یصــدا

ــ ــزايش  ،رندیگ يم ــه اف ــه رو ب ــت روزان  .(07و  09)اس

 خصـوص  بـه د را زـارايي فـر تواند يممواجهه با صدا 

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

 گـر  اعــالم  ماننـد يـک   يناگهانــ  یسروصــدا  نیچن هم

مــوجب   زــه جهـت   نيرا از چند مغز تواند يم ،هشدار

 ـریـ تأث تفــت ، گـردد  يمـ فعـال شـدن پاسـخ اسـترس   

 و سراثرات بهداشتي ناشي از  جمله از .(61)دهدقـرار 

 خلــق بــد، نداشــتن تمرزــز، ضــع  و      شـامل  صدا

 خـتالل در مكالمـه وا، (60) یضـععملكرد  و يخـستگ

ــات  ــيارتباطـ ــتالل در   ،زالمـ ــنوايي، اخـ ــاهش شـ              زـ

ــرات ـــي خــواب، اث ـــر در ســـطح ـ   قلب ـــي، تغیی  عروق

تغییر در سـطح   ،عروقي ـرواني و قلبي   -يكيولوژيزیف

استرس، سطح منیزيم خون، بروز تغییـر  یها هورمون

ــرد ـــتگاه   در عملكــ ـــدن، دســ ــي بــ ــتم ايمنــ                       سیســ

، افـزايش حـوادث، یور بهرهزاهش  ،یا روده ـ یا معده

افــــزايش رفتارهــــای  بـــر رفتـــار اجتمـــاعي ریتـــأث

ـــگرانه، ــت پرخاشـ ــا حالـ ــدگي و  یهـ ــي، درمانـ روانـ

بسته به شـراي  شـغلي مختلـ  در افـراد      سـردرگمي

 يروانـ  و يكيولـوژ يزیآثـار ف  .(66و 63)زنـد  يمـ بروز 

 شـود  يم ظاهر  يتدر به غالباً انسان بر صدا با مواجهه

بـروز   آن يشناخت روان يمنف یامدهایدرازمدت پ در و

بــه   نسبت یفـرد یها تفاوت انیدر بـ .(60ـ62)زند يم

 یبـــرا  صـــدا  و زــه سـر  گفت توان يم صـدا، و سر

ـــ ـــراد يبرخـ ــر آزاردهنــده و ندتريناخوشــا از افـ از  ت

 يتیشخـــص پیـ ت یاسـت. عملكــرد افـراد دارا   گـران يد

ـــ  ـــتطرب ب ـــرد  شیم ــا آناز عملك ـــ  ييه ـــه ت  پیز

 ـریــدارنـــد، تفـــت تأث  متــطرب ریــغي تیشخصــ

 ،يتیصــفات شخصــ .(67)ردیــگ يمــسروصـــدا قـــرار 

ـــ ـــخ  نیاول ـــای تش ــناخت تیوضـــع  یراهنم و  يش

و  ياجتمـاع ـ  يعـاطف یها نقشافراد بوده و بر  يعاطف

 رگـذار یتأث افــراد  يشــغل  ـايـ فــردی   نیرفتارهـای بـ

ــتند ـــدگاهياز د. (69)هس ـــ ،يآ ـ ـــل  زنـ ـــت اصـ  يعلـ

 يختگــ یسـطح انگ ،انيگرا درونو  انيبرونگرا تفــاوت

ــا آن مغـــزی ــه. (61)اســـت ه ــارت  ب ــريد  عب ــگ ـراد ، اف

و برونگرا در زـارزرد بخشـي از مغـز خـود      گرا درون

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

ــک ــل ي ــردازش در اخــتالل يشــغل زا اســترس عام  پ

م يــــدرك عال ،توجــــه وازــــنش، شــــناختي)زمان

 در تأخیری نيتر زوچک زه چرا باشد، يم هشداردهنده(

منجر به  اندتو يم مشاغل حساس در افراد وازنش زمان

ــزا ــه  شياف ــال حادث ــذ احتم ــروز یريپ ــرات و ب  خط

و اضـطراب   يافسـردگ  (.30ــ 33)شـود  یريناپذ جبران

ل الاخـت  دو نيـ ا اغلـب  و دارند رابطه گريكديشدت با  به

سـالمت   نهیدرزم (.30)شوند يم تجربه گريكديدر زنار 
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ــروان  ــاوت اضــطراب و اســترس نیب  دارد، وجــود تف

 ديــتهد کيــ( نســبت بــه reactionالعمــل) اســترس عكــ 

 ( بــه اســترسresponseپاســخ) اضــطراب، و باشــد يمــ

مــدت  یبــرا یاگــر فــرد و (30)اســت ناشــي از تهديــد

 يدچـار نـاراحت   ردیدر معرض استرس قرار گ يطوالن

 از يكـــي. (32)شـــود يمـــ( depression)يافســـردگ ايـــ

 يو روانـ  يكيولوژيزیآثار فبررسي  معتبر یها اسیمق

پـردازش   یهـا  حـوزه به ترتیـب در   سروصداناشي از 

 و CPI یها نامه پرسششناختي و استرس و اضطراب، 

DASS 
 یهـا  شـدت نشـانه   یریگ اندازه (.06باشد) مي (0)

ــردگ ياصــل ــترس ،اضــطراب ،يافس ــتالل در و  اس اخ

 یسروصــداعــرض شــاغلین در مپــردازش اطالعــات 

و  يشـناخت  روان یهـا  اسیـ مقبـا اسـتفاده از    آور انيز

حـاالت   . (37و 39)شـود  يمسنجیده  DASS وCPI ذهني

 ریتــأثشــناختي  ینــدهايفرآخلقــي و عــاطفي نیــز بــر 

شـناختي مـا نظیـر     ینـدها يفرآبسـیاری از   ،گـذارد  يم

و تفسـیر از   استنباطتوجه، يادگیری، حافظه، قتاوت، 

 ریتـأث منظـور از   .(31)رديپـذ  يمـ حاالت خلقي مـا اثـر   

ايــن اســت زــه در  پــردازشحــاالت خلقــي بــر الگــوی 

خلقي متفاوت، اطالعات بـه اشـكال متفـاوت     یها حالت

وقتي زسي در يک حالت خلقـي   .(01)شوند يمپردازش 

، موضـوعات، تصـاوير و   ها مفركخاص قرار دارد به 

هیجـاني او   باحالـت عـاطفي   ازلفـان زـه   ييها تیموقع

را  ها آن جهینت در، زند يمخوان هستند بیشتر توجه  هم

 .(00)آموزد يمپردازش زرده و بهتر  تر قیعم

 سروصـدا  يشـغل  یهـا  تیفعال يتمام در باًيتقر

از  يانواع خاصـ  ها تیاز فعال ياما در برخ ،وجود دارد

 شاغلین. زنند يم دیتول یدتريمواد، صدا را به شكل شد

 ،یسـاز  سـاختمان  معـدن،  ،ونقـل   حمل ،یدیتول عيصنا

 افــت بــه ابــتال سـک ير نيشــتریب ينظــام و یزشـاورز 

ــنوا ــ ييش ــدا از يناش ــاغلین    را ص ــاير ش ــبت س نس

ــد ــنايعدر  .(06و 03)دارن ــوالد  ص ــود ف ــت وج ــه عل  ب

ــتجه ــا ســتمیس و زاتی ــه  خــاص از یه ــپجمل ــا پم ، ه

دمنده هوا  یها ستمیها، موتورها، س زمپرسورها، زوره

گـاز و   یهـا  چـه يهـا و در  زننده، زانـال  خنک یها و برج

 هـا  فـن  نـورد، واحـد   ،يكـ يقـوس الكتر  یها زورهبخار، 

يي سـالمت  بـاال  یسروصدا، هيتهو جهتمورداستفاده 

 . .(00)زند يمشاغلین را تهديد 

 راتیتـأث ه مــتعدد دربـار   هـای  پژوهشوجـود 

زـه ايــن عامــل   دهــد يمـ نشــان  صـدا  و ســرناشـي از  

سالمت  یها مؤلفهسالمت شاغلین و  تواند يم آور انيز

با توجه بـه فقـدان    قرار دهد. ریتأثرا تفت  ها آن  روان

 یصـدا  و سـر به بررسي اثرات ناشي از زه  يپژوهش

فیزيولـوژيكي، روانـي و    راتیتـأث باالتر از حد مجاز و 

، صنعتي و تولیدی وجـود دارد  یها  یمفدر شناختي 

در مجموعه عظیم صنايع  پژوهش نيبه انجام ا میمتص

 ریتأث زمان هم طور بهتا بتوان  شد گـرفته فوالدی ايران

 و يشــناخت روان مؤلفــه 1را بــر  آور انيــزصــدای 

زـه   با توجه بـه ايـن  . ذهني افراد بررسي زرد پردازش

های اخیر وضعیت سروصدا و ناراحتي ناشي  در سال

افـراد بـه علـت اخـتالالت      از آن افزايش يافته و بیشـتر 

شنوايي و ذهني قادر به انجـام تمرزـز و فكـر درسـت     

هــای روانشــناختي  لفــهؤنبــوده و بــدين صــورت در م

رو ايـن   نيـ ااز  .شاغلین تغییراتي صورت گرفته اسـت 

 یاثـرات سروصـدا   يبررسـ تعیـین و   هـدف  با قیتفق

                                                           
1-Depression, Anxiety, Stress, Scale 
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 یهـا  لفهؤبر م  یفوالد ندياز فرآ يناش يشغل آور انيز

 اصـفهان  یفوالد عيدر صنا نیشاغل يشناختروانـي و 

 صورت گرفت.

 

 يبررس روش 

 یاين مطالعه پژوهشي از نـوع مـورد شـاهد   

منظـور بررسـي رابطـه متغیرهـا، اخـتالالت        بـه  ،است

نفر از  0111در  صنعت فوالدیناشي از سروصداهای 

  انجـام  0311اصـفهان در سـال    صنعت فـوالد شاغلین 

 بودنـد  زارزنـاني  زلیه ، مورد گروه جمعیتشده است. 

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

 نفـر  011 شـامل  زه داشت وجود صدا مولد منابع ها آن

 اداری یواحدها زارزنان نیز شاهد گروه جمعیت .بودند

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

 011 شـامل  زـه  نبودند صدا معرض در خود زار مفل

 صدا برابر در زارزنان حفاظت زنوني روش .بودند نفر

 شــامل فــردی حفاظــت وســايل از اســتفاده عمــدتاً

 بـا  زـارگران  انتخاب علت ،باشد يم حفاظتي یها يگوش

 بیشـتر  زـه  اسـت  ايـن  سـال  01 از بـیش  زـار  سـابقه 

 بـروز  مواجهـه  سـال  01 از بعـد  شـغلي  یهـا  یمـار یب

سي افت شـنوايي ناشـي   ربر ها پژوهشدر . (00)زنند يم

 يبررس  قابلزه افت شنوايي  يزمان مدتاز صدا حداقل 

               ســــال در نظــــر گرفتــــه  01 دهــــد يمــــدر آن رخ 

 (.02و  07)شود يم

پرسشــنامه  يجهــت طراحــ قیــتفق یابتــدا رد

شد سـپ    رفتهيزه پذمذزور از صاحب پرسشنامه اجا

دربــاره  يفاتیمطالعــه در صــنعت توضــ افــراد مــورد

زـه   ديـ گرد انیـ شـد و ب  انیب قیتفق تیموضوع و اهم

زننـدگان   بود و به شـرزت  ارییشرزت در پژوهش اخت

طـور    داده شد زه اطالعات بـه  نانیاطم نيدر پژوهش ا

زار گرفته  زامل مفرمانه و تنها جهت اهداف مطالعه به

اخـال  در   نيافراد در چارچوب مواز تيوو ه شود يم

 .پژوهش مفرمانه خواهد ماند

 از ناشـي  خطـای  حذف در اين مطالعه جهت

 زـار  سـابقه  و سـني  میـانگین  زـار،  سابقه و يرگوشیپ

از  اسـتفاده  بـا  و گرديـد  متناسـب  مـورد  با شاهد گروه

 قـرار  تأيیـد  مـورد  ها آن بودن برابر تي آماری آزمون

 زانیــنظــر م گــروه منتخــب ازتنهــا تفــاوت دو  گرفــت

معیـار   مطالعه اين در چنین هم .باشد يمواجهه با صدا م

 زه افرادیدادن  دخالت از ورود و خروج شامل پرهیز

 صـوتي،   ترومـای  بـا  سـر، مواجهـه   بـه  ضربه سابقه

 یهــا یمــاریبو  کيــنورولوژ یمــاریصــرع، ب یمــاریب

ــنوا ــوش  ييش ــهگ ــدا ،يعصــب ازجمل ــتل  يتيه  و مخ

 اصـول  همـواره  مطالعه، نيا در. شد داریخود داشتند،

 نامه تيرضاگرفت و از تمامي افراد  قرار مدنظر ياخالق

  .آگاهانه جهت شرزت در پژوهش دريافت شد

 فرمـول  از مطالعـه  نمونـه  تعـداد  نییجهت تع

 اسـتفاده  90/1 نانیاطم بيضر با 0در فرمول  زوزران

                                                                                              .ديگرد
2

2

2

2

1
1

z pq

dn
z pq

N d


 

  
 

 

n =حجم نمونه :N=تیـ )حجم جمعیآمـار  تیحجم جمع 

 بيضـر  اریـ مع یدر صـد خطـا  =z  ايـ   t،(اسـتان  ،شهر

ــانیاطم ــل ن ــول قاب ــدار )قب ــوالً zمق ــت 12/0 معم ،                   (اس

p=تیـ جمع مـثالً )نیفاقـد صـفت معـ    تیاز جمع ينسبت 

 نیفاقد صـفت معـ   تیاز جمع ينسبت=  (q=1-p) ،(مردان

دقــت  ايــ نــانیدرجــه اطم = dو (زنــان تیــجمع مــثالً)
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  معموالً، است( 0/1 اي 0/1 تواند يم  d)مطلوب ياحتمال

p  و q  ميریگ يمدر نظر  0/1را . 

 :زـار   یتراز فشار صـوت در مفـ   یریگ اندازه

مواجهـه بـا    نظر ازهمگن  یها گروهدر فاز اول تفقیق 

ــگردشــخ  صــوت م ــا و دي ــه ب ــه توج ــا ب  ييشناس

 بــهصـدا در هـر شـغل     دیــتول توجـه   قابـل  یهـا  مكـان 

 بــر اســاس وســتهیفشــار صــوت پ تــراز یریــگ انــدازه

میـزان   صـورت  نيبدشد،  یریگ اندازه  1206 استاندارد

 یهـا  گـروه در هريـک از  Lp,A,eqT صـوتي  یهـا  مؤلفـه 

و  الگوهـا توصـی    زـه   يهنگـام شغلي مشـخ  شـد.   

 زه  يصورت دريک شغل دشوار باشد يا  وظاي  زاری

آنالیز دقیق وظاي  زار عملي نباشـد، روش اسـتاندارد   

روش  نيدتریــمفمبتنــي بــر شــغل  1206 یریــگ انــدازه

سـازمان   ديیتأمورد   ISO9612یریگ اندازهروش است. 

و  ینفر دوسه گروه به وسیله  ستيز  یمفحفاظت از 

تـا   00و  00ا تـ  7:31در فاصله زماني  زمان هم طور  به

در . (09)مختل  اين صنعت اجرا شـد  یواحدهادر  66

تعري  مشاغل بايستي دقت شود زه مواجهـه صـوتي   

هر زارگر در يک شغل معین، نماينده و معرف مواجهه 

صوتي برای تمامي افـراد همگـن در آن گـروه شـغلي     

ولـي میـزان    ،بـوده  بر  زماناين روش  د:باش يممشابه 

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

نسبت بـه گـذر    در اين صنعت صداتغییرات  زه  ييآنجا

و در دسته صدای پیوسـته   باشد يمزمان بسیار پايین 

از  صـدا  فشـار  تـراز  یریـ گ انـدازه ، جهت ردیگ يمقرار 

 بــا و زــه طبــق دســتور ســازنده CEL-440صداســن  

شــده اســت، زــالیبره  CEL-282زــالیبراتور از اســتفاده

مختلـ ،   یهـا  سـالن  یندب میتقسجهت  استفاده گرديد.

و  شـده   مشخ متر(  01متر در  01مربعات مسـاوی)

تـراز فشـار    یریـ گ اين مربعات  نقـاط انـدازه   در مرزز

همگن شغلي مشخ  شـد.   یها گروه بر اساسصوت 

ــدازهدر هــر نقطــه  ــگ ان ــه   یری ــد ســه مرتب حــداقل باي

عـدد نهـايي    تيـ نها درصدا را انجام داد و  یریگ اندازه

  يصـورت  در مشخ  شد. یریگ نیانگیما هر ايستگاه ب

واقـع شـود زـه     يدر مفلـ  شـده   نیـی ابعاد مربع تع زه

عنـوان   مفل باشد آن نقطه به در آن يزارگاه زاتیتجه

ــهنقطــه زــور در نظــر  ــاط  شــده  گرفت و از مجمــوع نق

 . (01و 00)شود يمحذف  یریگ اندازه

در هنگام ارزيابي صدا، میكروفن صداسـن  از  

حـداقل   آالت نیماشـ سطوح انعكاسي مانند ديوارها يـا  

 0و فاصـل  آن از سـطح زمـین     هيک متر فاصله داشـت 

ــا ــ هــممتــر بــود  0/0 فــوت ي جهـــت میكـــروفن  نیچن

در موقعیـت سـر    1206اسـتاندارد   بر اساسصداسن  

 انـداز   بـه  صداسـن   چنـین  هـم  .(06)قرار گرفـت  افراد

 میكـروفن  و داشـت  فاصله اپراتور بدن از بازو فاصل 

 گرفـت.  قرار صدا منبع با درجه 11 زاوي  در صداسن 

 از اسـتفاده  هنگـام  در اسـت  نممك بل يدس 2 تا خطايي

 اپراتور گرفتن قرار از ناشي عمدتاً زه دهد رخ صداسن 

 فشـار  تـراز  میـانگین . (06)باشد يم صدا منبع برابر در

 حـد  بـا  SPSS افـزار  نـرم  از استفاده با واحد هر صوت

 شد. مقايسه بل يدس 90 يعني ملي صدا مجاز

تراز معادل مواجهـه بـا صـدا     نییتع:  6 فرمول

 دـــــ ا صــــزارگران در گروه مشابه مواجهه ب یبرا
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P,A,eq,n: معادل در شبكه  وستهیتراز فشار صوت پA 

n،Lنمونه  یبرا 
P,A,eq,Te:  وسـته یفشـار صـوت پ   تـراز 
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 تعـداد : Nو  شماره نمونـه شـغل  : A  ،nمعادل در شبكه 

 شغل یها نمونهزل 

تــراز مواجهــه روزانــه بــا صــدا در : 3فرمــول 

زــارگران در گــروه مواجهــه  ی( بــراLEX.8h) Aشــبكه 
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 پـردازش وضعیت حاالت روحي و  یریگ اندازه

ذهنــي بــه همــراه تعیــین تیــپ شخصــیتي شــاغلین بــا 

 (DASS, CPI)یها آزمون

بـر   صـدا  و سـر ناراحتي ناشـي از  اختالالت و 

. گرديـد زيـر بررسـي    یهـا  آزمونسه سری از  اساس

سـه  شـرزت در مطالعـه، در     يافـراد واجـد شـرا    ی زل

                            عملكـرد   یهـا  آزمـون  آزمـون شـرزت نمودنـد.    یسـر 

 یهـا  آزمـون تفقیق شـامل  اين  در شده  استفادهذهني 

                                 ( روانشناســــــــــي نظــــــــــر از)تاندارداســــــــــ

تیـپ  و CPI  ، پردازش ذهنـي DASS اضطرابـ   استرس

عملكـرد   یهـا  آزمـون هر يک از  بود. آيزن  شخصیتي

                    بـاالتر  فـرد در معـرض صـداهای    زـه   يحـال  درذهني 

90dB      در گروه مورد و زمتـر از حـد مجـاز در گـروه

ســاير  نیچنــ هــم، گرديــد انجــام ندقــرار داشــت شــاهد

مجـزا   نامـه  پرسـش شـاغلین در   کیـ دموگراف اطالعات

ــاطالعــات جمع یحــاونیز) ســن، جــن ،  يشــناخت تی

 و تأهـل  تیوضع ،التیتفص ،یسابقه زار ،یزار نوبت

 گرديد. یآور جمع زنندگان شرزت( تمامي مفل اقامت

 DASS: Depression)شـناختي  هـا  آزمـون ولین ا

Anxiety Stress) مؤلفـه  3جهـت بررسـي   زـه   باشـد  يم 

ــن  ،اســتفاده شــداضــطراب و اســترس  ،يافســردگ اي

ــا ســؤال  60شــامل  آزمــون  7اســترس) یهــا مؤلفــهب

ــؤال(، اضــطراب) ــؤال( و افســردگ 7س ــؤال(  7)يس س

بـه   رانيـ ا در آزمـون  نيـ و اعتبـار ا  يـي روا .(03)است

 گرفتـه  قـرار  يبررسـ  مـورد  جوزـار  و يسامان وسیله

 ،يافسـردگ  اسیـ مق یرارا بـ  ييآزمـا اعتبار باز است و

و  72/1، 91/1برابــر  بیــبــه ترت اســترساضــطراب و 

ــا 77/1 ــرا یو آلف ــاخ را ب ــمق یزرونب  ،يافســردگ اسی

و  70/1، 90/1برابــر  بیــبــه ترت اســترساضــطراب و 

فرم   DASS-21 زه آنجا از .(00)است شده گزارش 79/1

 يي( است، نمره نهايسؤال 06)ياصل اسیزوتاه شده مق

شـدت  د. برابر شو 6 ديبا ها اسیمقخرده  نياز ا کيهر 

ــر  ــه ــرده  کي ــمقاز خ ــا اسی ــمق یه ــردگ اسی ، يافس

 90تـا حـدازثر    31حـداقل    بـازه در  اضطراب، استرس

اضـطراب و   ،يافسـردگ و هرچه مجموع اعداد  باشد يم

شـراي  وخـیم در    دهنـده  نشـان بیشتر باشـد   استرس

 .(00)حاالت روحي شاغلین است

ــر  ــون ديگ ــوانآزم ــردازش تفــت عن ــي پ                 ذهن

(CPI-Cognitive Processing Inventory) بــه زمــک جهــت 

قرار  استفاده مورد( Differentialافتراقي) تشخی  روند

ینــايي  در ايــن آزمــون شــش حــوزه عمومي)ب گرفــت.

ــوالي/منطقي ،شــنوايي ــردازش مت ــومي/انتزاعي ،پ  ،مفه

  ســنجش پــردازش  ( جهــتتوجــهو  ســرعت پــردازش

نمـره هـر    قـرار گرفـت.   يبررس موردشناختي  - ذهني

از يک تـا پـن     یا نهيگزبر مبنای يک مقیاس پن   سؤال

مشكل آشكار و عدد پن   دهنده  نشاناست زه عدد يک 

توانـايي آشـكار اسـت و عـدد سـه بـرای        دهنده  نشان

نشان دادن مهارت متوس  يا وقتي اسـت زـه ارزيـاب    

میزان پايايي . باشد يمدرست نامطمئن در مورد پاسخ 

 ييبـاز آزمـا  از طريق همبسـتگي بـا روش    CPI آزمون

تــا  91/1نیمــه آزمــون بــین  حاصــل از روش دو 16/1

از طريـــق  CPIاســـت. روايـــي  شـــده  گـــزارش 10/1
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تـا   16/1همبستگي بـا شـاخ  پـردازش جهـاني بـین      

خطـای مثبـت    درصد 06با  نیب شیپروايي  است. 10/1

 79/1 ينـ یب شیپـ خطـای منفـي    درصـد  01و  ينیب شیپ

ايـن اسـت زـه     ديـ مؤاست. ايـن اطالعـات    شده گزارش

از روايــي و پايــايي بســیار قــوی  نظــر مــورد آزمــون

بـا   نامـه  پرسـش نمره نهايي ايـن   (.06برخوردار است)

 بـرده   نـام ذهنـي   یهـا  اسیمقتمامي خورده  زردن جمع

دد و افـزايش ايـن عـ    باشـد  يم 611تا  01شده در بازه 

ضعی  بودن تشخی  افتراقي و پردازش  دهنده  نشان

 ذهني در افراد است.

 09پرسشــنامه تیــپ شخصــیتي ايزنـــ  از  

 لیتشـك بلـي و خیـر    یا نـه يگز دو یها پاسخبــا  سؤال

ــده  ـــت ش ــون،   . اس ــرای آزم ــ  از اج ــخپ ــا پاس  یه

 شـود  يممقايسه  L و  E ،N ، بـا سه زلیدشده یآور جمع

ي زه شبیه زلید اسـت يـک نمـره تعلـق     و به هر پاسـخ

. سپ  بـا اسـتفاده از جــدول تبــديل نمـرات ردیگ يم

خــام بــه نمــرات درصدی، رتبه درصدی آزمـودني 

 ييگو دروغمیزان  L زلید .ديآ يمدر هـر زلیـد بـه دست 

. ســنجد يمــآزمــودني را نســبت بــه ســؤاالت آزمــون  

گـرايش  دهنده ننشا 01بیش از  تراز شدهزسـب نمـره 

 ،01و نمــــره زمتــــر از  ييگــو دروغآزمـــودني بــــه 

یــد أياســت. در صــورت ت ييگو راستگــرايش بــه 

 یهـا  اسیـ مقآزمودني، بايستي بـه صـفت  ييگو دروغ

N,E      نیــز ترديـد زـرد. زلیـد E   يــا   گـرا  درونمیــزان

. اگــر آزمــودني   سنجد يمبودن آزمودني را  گرا برون

بــه دســت بیــاورد، تمايــل بــه      01زمتــر از  نمـــره

زســــب  01و اگــــر نمــــره بیشــــتر از  يــيگرا درون

 N زنــد، گـــرايش بـــه بــرونگرايـــي دارد و زلیـــد    

بــودن آزمــودني را در  میـــزان باثبــــاتي يــــا مفكــم 

 یریـ گ انـدازه هیجـاني   ازنظـر او  یريپـذ  کيـ تفرمقابل 

فـرد   ييرنجور خـو  و نشانگر گـرايش به روان زند يم

بیشـتر   یا نمرهاست. چنانچه آزمـودني در اين مقیاس 

دارد و اگــر   يثبـات  يبـ زسب نمايـد، گـرايش بـه     01از 

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

 هــای  پــژوهشهیجـــاني دارد. در  ازنظــربـــودن او 

آيزنــــ  و همكــــاران و دانــــش و آزادی، پايــايي    

 70/1و  77/1یپ شخصیتي ايزن  بـه ترتیـب   آزمون ت

اسـت. در مطالعــه حاضــر پايـايي ايـن       شـده   گزارش

بـه   92/1ابزار با استفاده از ضريب آلفـای زرونبــاخ،  

 (.02و  07)دست آمد

ــا داده ــاي   ه ــاس نت ــر اس ــنامه، ب ــا پرسش  یه

شـده، نتـاي     یریـ گ انـدازه ، تـراز صـداهای   شده لیتكم

عملكرد  یها آزموننتاي   یها فرمنتاي   يسنج ييشنوا

 اســتخراج( آزمـون  هـر مطــابق  هـا  دادهافـراد و  )ذهنـي 

جهت آنالیزهـای بـا دسـتورالعمل هـر آزمـون،       ،گرديد

 زدگذاری شد. 

آوری شــده بــا اســتفاده از    هــای جمــع  داده

  شـر، یف قیـ دقهـای آمـاری    و آزمـون   SPSS افـزار  نرم

  تجزيه و تفلیل شدند.مستقل  يو ت مجذور زای

 

  ها هافتي

 گروه مورد و شـاهد  زارگران يسن نیانگیم 

ــرزت ــه  ش ــده در مطالع ــتالف زنن  و 6 ±67/1 دارای اخ

 12/0 ±10/6 ا دارای اخـتالف هـ  آن زـار  سابقه نیانگیم

مشـخ  اسـت،    0طور زـه در جـدول    بود. همان سال

نظـر سـن، سـابقه     دو گروه از نیب یدار ياختالف معن

ــار و وضــع  ــدارد  تیز ــود ن ــل وج ــ. ا(<10/1p)تأه  ني

در دو گـروه   رهـا یمتغ نيا عيتوز زند يم انیموضوع ب
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 يينهـا   يدر نتـا  یگـر  اسـت و نقـش مخـدوش    كساني

 مـرد  نمونـه  در حاضر افراد درصد 11 بیش از ندارند.

طـور    تعداد زنـان در گـروه مـورد بـه    چنین  ، همبودند

. (<10/1p)مشاهده شد از گروه شاهد شتریب یدار يمعن

 61نفـــر) 011 روز، نوبـــت رددرصـــد(  61نفـــر) 011

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

 0 جـدول  در زـه طـور   . همـان زردنـد  يمـ  زـار  يگردش

 گروه در یزار نوبت و التیتفص عيتوز است مشخ 

تیپ شخصـیتي   .(<10/1p)ستین كساني شاهد و مورد

بـاال در گـروه    يـي گرا برونمیزان  دهنده  نشانپرسنل 

معكـوس ايـن حالـت    گروه شاهد  دره ز باشد يممورد 

 .(<10/1p)است شده  مشاهده

ــدازه   ــل از ان ــاي  حاص ــگ نت ــه  یری و مقايس

معـرض صـدا و    شـاغلین در  آستانه شـنوايي  میانگین

 شده اسـت. مقايسـه    هيارا 6شاهد در جدول ی ها نمونه

 در معـرض صـدا و   یها میانگین آستانه شنوايي نمونه

مختلـ  نشـانگر ايـن     یها شاهد در فرزان  یها نمونه

هرتز زـه در آن   601جز در فرزان   است زه به مطلب

بـین میـانگین آسـتانه شـنوايي دو      یدار يمعن اختالف

 یها شاهد وجود ندارد، در تمام فرزان  گروه مورد و

در معـرض   یهـا  آستانه شـنوايي نمونـه   ديگر میانگین

 2/03 نیچنـ  هـم  .باشد يتر از نمونه شاهد م صدا بزرگ

از افراد گـروه   درصد 01ز افراد گروه مورد و ا درصد

ــان شــاهد  ــا در فرز ــايین دچــار یه ــت شــنوايي  پ اف

 دار يمعنــ نظــر آمــاری ايــن تفــاوت زــه از باشــند يمــ

از  درصــد 6/76از ســوی ديگــر  .(>110/1p)باشــد يمــ

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

 اززـه   اشندب يمی باال دچار افت شنوايي ها فرزان در 

 .(>110/1p)است دار يمعنآماری اين تفاوت  نظر

  سـاده بـه   ونیحاصل از رگرسـ   ينتا 3 جدول

پرسشـنامه   یها اسیمق ريز نیارتباط ب يمنظور بررس

DASSو  اضطراب و استرس( ،ي)افسردگCPI  پـردازش(

 یرهــایوابســته بــا متغ  ریــدر نقــش متغ شــناختي(

ر نقـش  د تیـپ شخصـیتي  و  یزـار  نوبـت  ک،یدموگراف

 يبررسـ  نيـ . در ادهـد  يمستقل را نشـان مـ   یرهایمتغ

در مـدل از   رگـذار یمسـتقل تأث  یرهایجهت انتخاب متغ

 اســت، شــده  گــام اســتفاده  بــه  گــام ونیروش رگرســ

 یرهــایمتغ  همــه نیهــر معادلــه از بــ یبــرا نیچنــ هــم

ــدموگراف ــدل رگرســ   وارد کی ــده در م ــا  ،يونیش تنه

  يانـد. نتـا   شـده   دار در جدول گزارش يمعن یرهایمتغ

، عامـل  ادشـده يعوامل  نیاز ب دهد يجدول نشان م نيا

ــر رو ــنواييافســردگ یســن ب ــايي و ش ــل  ،ي، بین عام

بـر   یزـار  عامل نوبت ،اضطراب یتأهل بر رو تیوضع

ــم یرو ــترس زانی ــوال ، اس ــردازش مت ــردازش پ ي و پ

عامل تیـپ شخصـیتي بـر     تينها درو  زارزنان منطقي

 یدار يمعنـ  یاثرگـذار  میزان سرعت پردازش و توجـه 

سـال سـن،    کي شيمثال با افزا عنوان . به(>10/1p)دارد

 شيواحـد افـزا   101/1 طور متوسـ   به يافسردگ  نمره

را  یافراد متأهل سطح اضطراب زمتر نیچن . همابدي يم

میـزان   نیچنـ  هـم ، زننـد  ينسبت به افراد مجرد تجربه م

 002/1 فرد متأهـل  کي به وسیلهشده   اضطراب تجربه

 یهـا  زـه در نوبـت   یزمتر از فـرد مجـرد اسـت. افـراد    

 یشـتر ی، سـطح اسـترس ب  زننـد  يزار م و شب يگردش

و همـین عامـل    زننـد  ينسبت به افراد روز زار تجربه م

بــر ســرعت پــردازش و توجــه بــه اطالعــات در موقــع 

تیــپ شخصــیتي . اســت اثرگــذارضــروری و هشــدار 

 در گروه مورد حساسـیت زمتـری در برابـر    گرا درون

 .(>10/1p)تغییرات سرعت پردازش و توجه دارند
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پرسشنامه  یها اسیمق ريز  سهيبه مقا 0 جدول

DASS و اضطراب و استرس( ،ي)افسردگCPI  پردازش(

  ي. نتـا پـردازد  يدو گروه مورد و شـاهد مـ   نیب ذهني(

 یهـا  مؤلفـه  را در نمـره  یدار يتفاوت معن يبررس نيا

 ي ردازش مفهومپ، بینايي، شنوايي، اضطراب ي،افسردگ

ــ ــروه نشــان  نیب ــدو گ ــد ينم ــا (،>10/1p)ده ــره  ام نم

 در ي، سرعت پردازش و توجـه پردازش متوال، استرس

 شـاهد  گـروه  از شـتر یب یدار يمعنطور  به مورد گروه

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

اثرگذاری تراز شدت صـوت بـر روی افـزايش میـزان     

 عت پـردازش و توجـه  ي، سـر پردازش متـوال ، استرس

ی بـاالتر از حـد مجـاز    صدا و سرشاغلین در معرض 

است و الزم است تمهیـدات زنترلـي بـرای شـاغلین در     

معرض صـدا جهـت زـاهش صـدمه جسـمي و روانـي       

 فراهم گردد. 

انواع مشـاغل موجـود در صـنعت      0در شكل 

میزان مواجهـه بـا تـراز فشـار صـوت       بر اساسفوالد 

چپ به راست گروه شاهد زه بـا   . ازاند شده  یبند دسته

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

)رن  صـدا در ايـن   انـد  قرارگرفتهگروه ابتدايي و همگن 

گروه آخری موجود  0(. باشد يم dB 91تا  21گروه از 

در سمت راست نشان از گروه مورد زه در مواجهه بـا  

وبي و شـراي  نـامطل  dB 90صدای باالتر از حـد مجـاز   

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

dB باشد يم.) 

 
 ي(فراواندرصد صورت) ها به )دادهشاهد و مورد گروه دو در يتیشخصو تیپ  زار سابقه ،یزار نوبت ک،یدموگراف مشخصات سهيمقا :0 جدول

 اند( شده  گزارش

 داری سطح معني گروه ریمتغ

 (011)تعداد= شاهد

 صد(تعداد)در

 (011)تعداد=مورد

 تعداد)درصد(

 110/1* (011)011 (11)001 مرد تیجنس

 (1)1 (01)01 زن 

 

 التیتفص

 110/1 (011)011 (1)1 پلميد ريز

 (1)1 (06)21 پلميد

 (011)011 (36)021 پلميد فو 

 (1)1 (02)691 باالتر و سان یل

 *319/1 (0/63)007 (2/60)063 مجرد تأهل تیوضع

 (2/72)393 (0/70)377 متأهل

 

 فتیش

*<000/0 (61)011 (92)031 روز
 

 (61)011 (0)0 شب

 (21)311 (03)20 يگردش

 <000/0 (32)091 (06)621 گرا درون تیپ شخصیتي

 (20)361 (09)601 گرا برون

 انفراف)سال()سن

 (نیانگیم±اریمع

 00/0±96/30 29/0±96/37 00/0*** 

 00/0 62/01±62/2 36/00±60/0 (نیانگیم±اریانفراف معسابقه زار)سال( )

 مستقل يتآزمون ***،اسكوور یزاآزمون **، شریف قیدقآزمون *
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 : مقايسه میانگین آستانه شنوايي گوش چپ شاغلین گروه مورد و شاهد 6جدول 

 

 داری  سطح معني  (دسي بل)میانگین آستانه شنوايي (هرتز) صدا فرزان 

601 
 0/07±1/9 مورد

06/1 
 1/00±0/9 شاهد

011 
 66±1 مورد

110/1 
 7/00±3/2 شاهد

0111 
 0/01±0/01 مورد

16/1 
 6/02±7/2 شاهد

6111 
 7/62±1/01 مورد

110/1> 
 7/00±7/7 شاهد

3111 
<110/1 9/61±9/2 مورد  

 0/61±9/7 شاهد

0111 
<110/1 3/30±0/7 مورد  

 0/60±1/2 شاهد

2111 
 0/31±0/06 مورد

10/1 
 60±7/7 شاهد

9111 
 9/31±0/00 مورد

110/1> 
 7/61±9/1 شاهد

 

 

 

 

 

 ذهني پردازشحاالت خلقي  با کیدموگراف مشخصات نیب ارتباط يبررس يونیرگرس  ينتا :3جدول

 داری سطح معني (β) يونیرگرس بيضر مستقل ریمتغ وابسته ریمتغ

 163/1 101/1 سن يافسردگ

<110/1 002/1 تأهل تیوضع اضطراب  

<110/1 013/1 یزار نوبت استرس  

 137/1 310/1 سن يينایب

 101/1 300/1 سن شنوايي

<110/1 000/1 یزار نوبت ي/منطقيپردازش متوال  

<106/1 020/1 یزار نوبت ي/انتزاعيمفهوم  

<110/1 066/1 تیپ شخصیتي سرعت پردازش  

<110/1 090/1 تیپ شخصیتي توجه  

اند شده گزارش جدول در معنادار مستقل یرهایمتغ تنها ک،یدموگراف یرهایمتغ نیباز *  
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 در دو گروه مورد و شاهد  CPI و DASSآزمون  یها مؤلفه ی سهيمقا :0جدول 

 #داری سطح معني  گروه متغیر

 (011)تعداد=مورد (011)تعداد=شاهد

 <166/1 32/00±99/0 30/03±76/0 افسردگي

 061/1 02/03±20/0 30/00±00/6 اضطراب
 <110/1 01/00±70/0 91/06±01/0 استرس

000/1 32/03±67/0 30/00±99/0 يينایب  

100/1 02/06±00/0 30/00±20/0 شنوايي  

<110/1 01/00±70/0 91/06±01/0 ي/منطقيپردازش متوال  

002/1 32/03±20/0 30/00±10/0 ي/انتزاعيپردازش مفهوم  

<110/1 02/00±20/0 30/06±61/0 سرعت پردازش  

<110/1 01/00±70/0 99/06±01/0 توجه  

 آزمون تي مستقل #

 بف 

مختلـ  از جملـه    عيمواجهه بـا صـدا در صـنا   

ــوالد عيصــنا ــ  یف ــرات مختلف ــ ياث ــه  يرا در پ دارد ز

 ک،يكولوژيســا ک،يــولوژيزیبــه اثــرات ف  تــوان يمــ

اشـاره نمـود.    یاثر بر سـرعت عملكـرد   و کينورولوژ

 بیآس قياز طر میستقصدا اثر خود را به دو صورت م

 قيـ از طر میرمسـتق یغ ايـ و  يو جسـمان  يروان ،يروح

لـذا هـدف از ايـن    ، گـذارد  يبـه جـا مـ    يشغل يتيضانار

اثـرات سـر و صـدای شـغلي      يبررسـ تعیین و مطالعه 

روانــي   یها لفهؤم برآور  انيزناشي از فرآيند فوالدی 

 .در صنايع فوالدی اصفهان بود نیشاغل يو شناخت

 در خصوص شده  انجامهای  هشپژو بر اساس

  به صدا در مفی  زار شاغلین، آور انيزعوامل فیزيكي 

 هـا  ونیـ لیم زـه  شـغل،،  زیـ آم مخـاطره عامل  يک عنوان

 رنــديپذ يمــ ریتــأثسرتاســر جهــان از آن  در زــارگر

دارای اثـرات مختلفـي    اسروصـد . (09)است شده اثبات

ــه   ــت ز ــاس ــوان يم ــوژيكي  ت ــتالالت فیزيول ــه اخ  و ب

های فیزيكي در بـدن  استر سورناشي از  يشناخت روان

 از صـدا  يناشـ  يشـناخت  روان اشـاره زـرد. اخـتالالت   

 در خواب اختالل ،افسردگي استرس، اضطراب، ؛شامل

ذهنـــــي و پـــــردازش  عملكـــــرد در اخـــــتالل و

ــايي ــرك، اطالعات)شناســ ــزين مفــ ــخ و شگــ  پاســ

 لـوبیتز نتاي  مطالعـه   .(01)باشد يم پاسخ( یزير برنامه

در تغییـر   توانـد  يمـ نیز نشان داد زه میزان افسـردگي  

باشـد زـه ايـن مسـئله در      مؤثرسرعت پردازش ذهني 

 زار نوبتراستای مطالعه پردازش شناختي در شاغلین 

  .(21)باشد يمو روز زار 

 صــنعتو  گــل مفمـدی بــا متـد  نتـاي  مطالعـه   

ــه حاضــر  مشــابه ــه مطالع نشــان ( ISO9612)نســبت ب

 و سر شاغلین در معرض درصد 02از  تربیش ،دهد يم

و حجـم   هـا  دستگاهعلت هستند زه به  آور انيز یصدا

 زنترل  رقابلیغو  راستانداردیغتولید در مفدوده  باالی

 باهـدف زـه  فـورمن   مطالعه های افتهيدر. (20)باشد يم

، گرديـد انجام  شناسايي عوامل مؤثر بر خستگي شغلي

زمبـود خـواب و فازتورهـا مفیطـي     زه  ه شدنشان داد

ارتعاش و دما بیشترين اهمیـت را در ايجـاد    ،مثل صدا
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رد و از اين نظر زه دا در افراد ياختالالت ذهني و روان

 بـا اسـت   رگـذار یتأثي عملكرد و اختالالت ذهنـ  برصدا 

 در مطالعه نیچن هم ،(26)دارد يخوان همحاضر  مطالعه

بـه بررسـي صـدا بـاال و پـايین در نقـاط        پ  آر جـي  

  پرداختـه ختالالت روانـي، شخصـیتي   مختل  و بروز ا

تـراز فشـار صـوت بـا     زـه   دهد يمو نشان  است شده

 یدار ياسـترس و اضـطراب افـراد ارتبـاط معنـ      زانیم

صـوت   فشـار و تـراز   يافسردگ زانیم نیب يول ،ندارد

بـا نتـاي     جهـت   نيا ازبرقرار است زه دار  يارتباط معن

ديگـر   یا مطالعـه در (. 02دارد) يخوان هممطالعه زنوني 

و  يكـ يزیف زمـان  هـم  راتیتـأث سعادتیان به بررسي  از

بــر عملكــرد ذهنــي افــراد  سروصــداي ناشــي از روانــ

بـاال   یصدا و سر دهد يمزه نشان  است شده  پرداخته

سبب عدم تمرزز و زاهش دقت و افزايش اضطراب در 

سو با نتاي  مطالعه حاضر  هم جهت  نيا ازشده و افراد 

 به وسـیله  شده انجام یعه مرورمطال يک در (.00)است

در  زـاران  نوبـت  يعملكـرد ذهنـ  بررسـي  بـه   ،يصارم

زـه در   يزـاران  نوبت بهنسبت  آور انيزی صدا معرض

شـد   پرداختـه  زنند يمزار  صدا و سربدون  یها  یمف

در معرض صدای  زاران نوبتو مشخ  گرديد زه در 

نتـاي   عملكرد ذهني افت بیشـتری دارد و   زیآم مخاطره

 زننـده  ديیـ تأ حاضـر و مطالعه در راستای مطالعـه  ن اي

عملكـرد ذهنـي و پـردازش    بر میـزان   یزار نوبت ریتأث

نتاي  ايـن تفقیـق در ارتبـاط بـا     . (23)استافراد  ذهني

مورتـا  های  پژوهشتاي  بروز افت شنوايي تأيیدزننده ن

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

 DASSاعتبار سنجي میان فرهنگي مقیاس "تفت عنوان 

 مطالعـه  بـا نـوع و روش مطالعـه    نظـر  اززـه   "در چین

 زانیمطالعه حاضر م یها افتهي در ،سو است حاضر هم

 ييدر سـطح بـاال   در گـروه مـورد   اضطراب و استرس

روه مورد در گگفت  توان يم گريد  عبارت  به، قرار دارد

نسـبت بـه    اضـطراب بـاال  میزان افراد افسـرده همـراه   

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

در ايجـاد اسـترس  در حـین اجـرای يـک       تمام بـدن را 

 يبررسـ  مورد ،جسیكا زا در مطالعهشناختي  ی فهیوظ

 فـه یوظ  جـام اندر حـال   زننـدگان   مشارزتقرار گرفت. 

 بـه يـا  ارتعـاش   ،بـا صـدا   حافظه زوتاه مـدت و  منطقي

داشتند )صدا و ارتعاش( مواجهه با هردو توأم صورت 

ارتعـاش  با  توأممشخ  شد زه در مواجهه با صدا  و

اســت و  افتــهي  شيافــزاداری  يمعنــ طــور بــه اســترس

وجـود   ،اين مطالعه نشان داد زـه  نتیجه اصلي تيدرنها

سخت زاری شاغلین منجر به  فی صدا و ارتعاش در م

 جهـت   آن ازو  شـود  يمی زار مفی شدن  پراسترسو 

سـبب افـزايش اسـترس و تـنش در      توانـد  يمـ زه صدا 

ــود   ــاری ش ــی  ز ــامف ــه ب ــمحاضــر  مطالع ــتا ه  راس

بـه  هوجسـن   بـه وسـیله  ديگر یا مطالعـه در  (.60)است

رفتاری از جنبه مديريتي در مردان  یها تفاوتبررسي 

ته شد و مشخ  گرديد زـه مـديران زن   پرداخ زنان و

از  تـر  یقـو ارتبـاطي و پـردازش ذهنـي     یها مهارتدر 

و در ايـن خصـوص ايـن مطالعـه      زننـد  يممردان عمل 

پـژوهش بـه    ينا .(22)حاضر ندارد بامطالعه يخوان هم

را در مفـی    آور انيز یصدا و سر ریتأثه ز جهت آن

در دو گـروه   نامـه  پرسـش صنعتي با اسـتفاده از سـه   

سي قرار داده اسـت، نوآورانـه   رمورد و شاهد مود بر
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 یریـ گ انـدازه و  هـا  نامـه  پرسشتكمیل  زه چرا باشد يم

و جمعیـت شـاغلین    یزـار  سـخت سروصدا در مفـی   

ن مطالعـه  در ايـ . باشد يمنیازمند زمان و دقت فراواني 

ــان تقســیم ــزان   امك ــر می ــراد از نظ ــدی اف وضــعیت بن

 هـا  پـژوهش ولي در برخي از  ،وجود نداشت سروصدا

بـل   دسي 011سروصدا باالی نشان داده شده است زه 

 م شـناختي نامناسـب تـا حـاد    يعالتواند سبب بروز  مي

نامناسـب بـه    رفتـاری به طـور زلـي الگـوی     (27)شود

اثبات شده مي تواند بـه   عنوان يک پارامتر حیاتي زامالً

را افـزايش   عالئم شناختي نامناسـب  طور مستقل خطر

در مطالعه حاضر قادر بـه تنظـیم اثـرات    چنین  ، همدهد

قرار گرفتن افراد در معرض سر و صدا خارج از زمان 

ای ديگر نشـان   اما در مطالعه ،رسمي مفی  زار نبوديم

ــه ســر  ــارجي   و داده شــده ز ــي و خ صــداهای مفیط

ها تأثیر بگذارد و با افزايش خطر ابتال  ند بر يافتهتوا مي

 .(29)همراه باشد م شناختي نامناسبيعالبه 

مطالعه حاضر با چند مزيت همـراه بـود ابتـدا،    

دامنـه  مطالعه حاضر روی جمعیت همگن مردان بـا  در 

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

فرآيندی فوالدی شناخته شده در ايـران اسـت زـه بـه     

آور در  عنوان يكي از صنايعي برتـر و سـخت و زيـان   

شود. در اين صنعت سطح بااليي  زشورها مفسوب مي

ــن    ــارگران اي ــابراين، ز از ســر و صــدا وجــود دارد بن

ت منفصر به فـرد  توانند به عنوان يک جمعی صنعت مي

برای بررسي اثرات سطوح باالی سر و صدا بـر روی  

 ها انتخاب شوند.  يا ساير بیماری م شناختييعال

هـايي در ايـن    همراه با نقـاط قـوت، مفـدوديت   

همانطور زه ذزر شده است تنهـا   .مطالعه وجود داشت

عامل زيـان آور مفـی  زـار سروصـدا نمـي باشـد و       

ر اين صنعت وجود دارد عوامل زيان آور ديگری نیز د

چنین ما قادر به زنترل سـر و صـدا پـ  از سـاعت      هم

 رسمي زار در افراد نبوديم.

ــود در    ــي ش ــنهاد م ــژوهشپیش ــای  پ ــي ه آت

انجـام اقـدامات    عـد از صدا شـغلي ب  و سر گیری اندازه

 اصالحي در زمینه وسايل حفاظت فردی و زنترل سـر 

ر بررسـي شـود و سـاي    صدای پروسه تولید مجـدداً  و

نامـه    رواني در غالب يک پرسـش ـ   پارامتر های روحي

ــود    ــرار داده ش ــراد ق ــار اف ــي در اختی ــامع و ترزیب  ج

توان اين مطالعه را در صـنايع مشـابه نیـز     چنین مي هم

 .تكرار نمود

 

  یریگ جهینت

باالتر از  یسروصدانشان داد زه بـین  ها افتهي

 ،حاالت خلقي و پـردازش ذهنـي   یها مؤلفهحد مجاز و 

وجـود دارد، بدين معني زه  یدار يمعنارتباط مثبـت و 

هستند   گرا بروندر شاغلین گروه مورد زه  صدا و سر

شـناختي و ذهنـي    یهـا  مؤلفهبیشتر از گروه شاهد بر 

را  هـا  آزمـون ايـن   یرهـا یمتغو تعـادل   گذارد يم ریتأث

و زنتـرل  ارتقـای   منظور بهلذا  ،دهد يم قرار ریتأثتفت 

الت خلقي و پردازش ذهني الزم است زـه  حا یها مؤلفه

ــام اجــرای  هــا ســازمانمــديران  ــا آزمــوندر هنگ  یه

قبـل از اسـتخدام متغیـر     یهـا  مصـاحبه استخدامي در 

شخصـیتي افـراد را مـدنظر قـرار دهنـد و       یها يژگيو

 یها يژگيوافرادی جذب سازمان شوند زه با توجه به 
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ر تری را دالبـا  سـالمت شـغلي  شخصیتي، آنان بتوانند 

 سازمان از خود نشان دهند. 

 

 تشكرتقدير و 

دانشــكده  قــاتیمقالــه مصــوب مرزــز تفق نيــا

 زديـ  يصـدوق  دیشـه  يبهداشت دانشگاه علـوم پزشـك  

بـا زـد    یا حرفهبهداشت  يندسگروه مه قاتیمرزز تفق

اســت.  شــده انجــام IR.SSU.SPH.REC.1399.160اخــال  

ــام  ســندگانينو ــه حاضــر از تم و  نیمتخصصــ يمقال

 يپژوهش شـرزت نمودنـد، قـدردان    نيزه در ا ينیشاغل

 .زنند يم
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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 Chi-
square, 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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