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 يشيپراز سروصدا بر روان يناش يآزردگ ريتأث يبررس

 

 ،)Ph.D Student(*3و1 يريکردم يحجت موسو ديس، )Student M.Sc(2بلوچخانه  يفائزه عباس ،)Ph.D(1پور ليمحمدرضا منظم اسماع

  )Ph.D Student(4 يعباس الدي، م)Ph.D(1 انيابوالفضل ذاکر ديس، ) StudentB.Sc(2يفشخام ينستوه خانجان
 رانيتهران، تهران، ا يدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،يابهداشت حرفه يگروه مهندس -1

 رانيتهران، ا ،يبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشک ،يمنيگروه بهداشت و ا -2

 رانيهمدان، همدان، ا يدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،يابهداشت حرفه يمهندس گروه -3

  رانيتهران، تهران، ا يدانشگاه علوم پزشک ان،يجودانش يعلم يهامرکز پژوهش -4

 ده يچك
. لذا هدف مطالعه حاضر دينما يآزردگ جاديتواند باعث ايکار است که م طيآور محانيز يکيزياز عوامل ف يکيسروصدا  هدف:

 .باشديم نيشاغل يشيپربر روان يشغل ياز سروصدا يناش يآزردگ ريتأث يبررس
قرار گرفته  يدر هفت گروه مورد بررس يسازنفر کارکنان صنعت قطعه 325 يبر رو يفيتوص -يليمطالعه تحلها: مواد و روش

شد. بعد از آن  يريگاندازه يمتريتوسط دستگاه دوز ISO9612استاندارد  تيها با رعاکدام از گروه هر يسروصدا برا يافتيو دز در
به  ISO15666افراد در مواجهه با سروصدا به روش استاندارد  يآزردگ زانيو م رکسل يشيپرروان اسيبا استفاده از مق يشيپرروان

 .ديگرد نييتع کرتيل يانهيگز 11 يتک سؤال اسيبا مق يفرد يابيصورت ارزش
 وجود دارد  يصوت يبا آزردگ يافتيدر يدز سروصدا نيب يداريکه ارتباط مثبت و معن دهدينشان م جينتا ها:يافته

(05/0P <و دز در )ييبه تنها توانديرا م يصوت يآزردگ زانيم يعنيپاسخ  ريمتغ راتييدرصد از تغ 2/72از سروصدا  يناش يافتي 
 يشيپربر وضعيت روان يصوت يو آزردگ يسن، سابقه کار، مواجهه صوت ريمتغ هارزمان چهم يبررس جهينت نيچنکند و هم هيتوج

 ريو متغ کننديم ينيبشيرا پ يشيپرروان راتييدرصد از تغ 42 ريمتغ 4 نيکه ا دهديچندگانه نشان م ونيبا استفاده از رگرس
 .(>05/0P) باشديم يصوت يآزردگ يشيپربر روان رگذاريتأث ياصل

 دهديقرار م ريرا تحت تأث عيافراد شاغل در صنا يسالمت روان توانديم يصوت يآزردگ قياز طر يشغل يسروصدا گيري:نتيجه
 .شود عيدر افراد شاغل در صنا يشيپرباعث روان يشغل ياز سروصدا يگر ناشيانجيبه عنوان نقش م توانديم يو آزردگ

  
 .بهداشت روان ،يشيپررواناختالالت سروصدا، هاي کليدي: واژه

 

 مقدمه
 ياريبستر مواجهه با بس يشغل يهاطيو مح عيامروزه صنا

 ،ييشامل سروصدا، روشنا يکيزيآور فانياز عوامل مختلف ز
نموده است  جاديکارکنان را ا يبرا شيو سرما يياسترس گرما

از عوامل  يکيبه عنوان  يصوت يمطالعات، آلودگ رغمي. عل[1]
. طبق [2] شده است يها معرفانسان يزندگ تيفيمؤثر بر ک

 National) يشغل يمنيسالمت و ا يگزارشات سازمان مل

Institute for Occupational Safety and Health -   
NIOSH)   کارگران در سراسر  درصد14برآورد شده است که

جهان در مواجهه با سطوح باالتر از حد مجاز سروصدا قرار 
 طيطبق گزارشات مرکز سالمت مح گريد ياز طرف [3] دارند

 ونيليم 2از  شينمود که ب انيب توانيم رانيکار وزارت بهداشت ا
 [4] باشنديم يآور شغلانيز يکارگر در مواجهه با سروصدا نفر

مانند  يبه موارد توانياز سروصدا م ياثرات ناش نيتراز مهم
و اختالل در  يو عروق يقلب يمارهاياختالل خواب، ب ،يناراحت

 [5]اعصاب و استرس اشاره نمود  کيتحر ،يعملکرد شناخت
 جاديبه ا توانيسروصدا م يشناختعالوه بر آن، از اثرات روان

اختالل در خواب و اختالل در  ،يقرارياضطراب، استرس، ب
 [.6] اشاره نمود يپردازش اطالعات و آزردگ ،يعملکرد ذهن

که با  باشديم يريگاندازه قابل يبه پاسخ ذهن يآزردگ
و  يديرنجش، اندوه، ناام ،يشانيپر ،يچون ناراحت يموارد

اثرات  گرياز د نيچنهم .[8،7] همراه است ياحساس ناخوشنود
 ستميواکنش س ،يکيولوژيزيف يهابه پاسخ توانيم يآزردگ

در  [9] وددر فرد اشاره نم ييايميوشيب راتييو تغ يمرکز يعصب
 افتنيمطالعات نشان داد در صورت ادامه  يبرخ انيم نيا

کارکنان، ممکن است عالوه بر استرس سبب  يصوت يآزردگ

 15/7/1399 تاريخ پذيرش: 19/2/1399تاريخ دريافت:       yahoo.com66hojatmk@       09393526511 تلفن:، نويسنده مسئول *
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 جهينت مواجهه به همراه داشته باشد. در يافراد دارا يبرا يخستگ
گذار ريبر سالمت روان فرد تأث تواندينوبه خود، م به يآزردگ
و همکاران  يمطالعه احمد به توانيراستا م نيدر ا .[10] باشد

از آن است مواجهه مزمن با سروصدا  يحاک جياشاره نمود که نتا
 کيستوليخون سفشار راتييمانند تغ يمنجر به عوارض توانديم

و  يصوت يهايمانند آزردگ يشناخت راتييو تغ کياستوليو د
 [8] از آن در کارگران همراه داشته است يناش يپرخاشگر

که  افتنديو همکاران در Jakovljevic عهدر مطال نيچنهم
دارد  يفرد يهايژگيبا و يقو يبستگهم کي يصوت يآزردگ

از سروصدا بر آن  شيکه کم و ب ييهااز حوزه گريد يکي. [11]
است که در  يحوزه شناخت و عملکرد شناخت گذار است،ريتأث

برخوردار  ييبسزا تياز اهم يشناختروان يشانيپر انيم نيا
 يينارسا نيب يارتباط يبر طبق مطالعه قبل نيچنماست. ه

 اندرا نشان داده يقراريادراک زمان، ب ،يبا پاسخ عاطف يشناخت
[12-14.] 

در  (Psychological distress) يشناختروان پريشاني
 يافردي به مجموعه يشناسبيبه آس توانيتوصيف روان را م

 [15] نمود فيافسردگي و اضطراب ادراک شده تعر يهااز نشانه
و همکاران نشان داد افراد  يانيمطالعه ک از جمله يو مطالعات

 تيشکا يجسم مارييب يهااز نشانه ترشيب يشيپرروان يدارا
 شگوکنندهيپ ،يجسم يهايماريب يفراوان يو از طرف کننديم

و  يشناختروان ،يدر کارکرد جسم بيقدرتمند وقوع آس
 اريبس عيدر صنا يشيپرروان يبررس جهينت . درباشديم ياجتماع

که  يبا توجه به مطالعات اندک جهينت در [16] است تيحائز اهم
صورت  رانيدر ا يسازعهدر صنعت قط يشيپرروان نهيدر زم

صنعت  نيکارکنان ا يصوت يآزردگ يبررس تيگرفته است و اهم
 نيارتباط ب يبا هدف بررس نهيزم نيدر ا يامطالعه ميبر آن شد

 يشيپرو روان يشغل ياز سروصدا يناش يصوت يآزردگ
 .ميبپرداز
 

 هامواد و روش
 کيدر  يبه صورت مقطع يليتحل -يفيمطالعه توص نيا

با کد اخالق  1398قطعات خودرو در سال  ديتول يگروه صنعت
IR.TUMS.SPH.REC.1397.071 زشکى در دانشگاه علوم پ

 تهران انجام گرديده است.
مطالعه حداقل دو سال  نيورود در ا اريانجام گرفت. مع

 يگرفته شد و افراد با سابقه مصرف داروها سابقه کار در نظر
از  ييمشکالت مربوط به شنوا يو افراد دارا يضد افسردگ

گروه  ني. جامعه آماري تحقيق شامل شاغلندمطالعه حذف شد
نفر بوده است.  650ها و تعداد آن باشديم يمورد بررس يصنعت
از فرمول  يحجم نمونه آمار نييبه منظور تع قيتحق نيدر ا

مورد که تعداد جامعه مورد  نيکوکران استفاده شد. با توجه به ا
از  دهبا استفا قينفر بوده است، حجم نمونه تحق 650 يبررس

 ترشيشده است. به منظور دقت ب نيينفر تع 242فرمول کوکران 
 6و در  يگروه صنعت نيا نينفر از شاغل 325 نيدر ب قيتحق نيا

 يمختلف صوت يهاکه در مواجهه يو واحد ادار يديواحد تول
و شرکت در اين  نيقرار داشتند صورت گرفت. انتخاب شاغل

 تحقيق به اختيار خودشان بوده است. 
مواجهه  زانيم. کار طيمواجهه با سرو صدا مح يريگاندازه

در طول  يبه صورت طوالن يافتيافراد برحسب دز در يصوت
استاندارد  تيبا رعا يدر هر گروه شغل يهشت ساعت کار

ISO9612 متريو با استفاده از دستگاه دوز SOUND TEK 

ST- 130 Noise Dose Meter  ساختSVANTEK  لهستان
 رشيپذکه مورد  ACGIHمطابق با استاندارد  ماتيتنظ يکه دارا

 3بل و قاعده يدس 85)منظور استاندارد  باشديهم م رانيا
اگر  ،يافتيشد. با توجه به استاندارد دوز در يريگبل( اندازهيدس
 ايتر آن کم يافتيمواجهه مجاز باشد درصد دوز در يدارا يفرد

 خواهد بود. 100 يمساو
 يکارکنان گروه صنعت يمواجهه صوت زانيم نيياز تع پس

 تيافراد داوطلب در شرکت در خصوص اهم يبرا يمورد بررس
. سپس جهت ديالزم ارائه گرد حاتيموضوع پژوهش توض

مورد استفاده در مطالعه )شامل اطالعات  يهانامهپرسش ليتکم
با  يهي(، جلسه توجيشيپرو روان يصوت يآزردگ ،يکيدموگراف
پس از آن  ديگرد ليافراد جامعه پژوهش تشک حضور
ها آن ليافراد قرار داده و بر نحوه تکم اريها در اختنامهپرسش
 ليو در صورت بروز هر گونه ابهام در نحوه تکم ديگردنظارت 

 نامه به افراد داده شد.پرسش ليجهت تکم ياضاف حاتيتوض
اطالعات  يهانامهپرسش. يشيپرروان نامهپرسش

کسلر و  يشيپرروان يسؤال 10نامه پرسش ک،يدموگراف
 ISO/TSاستاندارد  يتک سؤال يصوت يآزردگنامه پرسش

. ديگرد ليتکم يو به صورت حضور عيتوز 2003 :15666
اختالالت  ييشناسا ژهيکسلر و يشناختروان يشانيپر اسيمق

توسط کسلر و همکارانش در سال  يعموم تيدر جمع يروان
( K-6) يسؤال 6( و K-10) يسؤال 10به دو صورت  2002

درجه  5 فيدو فرم به صورت ط نيشده است. سؤاالت ا نيتدو
تا پنج  کي نيبوده و ب "شهيهم"تا  "وقتچيه"از  يکرتيل

 50برابر با  K-10. لذا حداکثر نمره در گردديم يگذارنمره
 ترشيب نامهسشپر نيحاصل شده از ا ازي. هر چه امتباشديم

شناختي خواهد روان شانييپر ترشيب زانيدهنده مباشد، نشان
 . مطالعات مختلف )فوروکاوا و همکاران،[18،17]بود و بالعکس 

 نامهاند که پرسش( نشان داده2003
 K-10 10برخوردار است. فرم  يمطلوب يياياز اعتبار و پا 
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را  صيخا يشناختسؤال است که اختالل روان 10شامل  يسؤال
اما در مجموع سطح اضطراب و عالئم  دهد،يهدف قرار نم

تجربه کرده، مشخص  ريافسردگي را که فرد طي چند هفته اخ
 ،يو اضطراب ياختالالت خلق ييشناسا يبرا نيچن. همدينمايم

. لذا [19]و به کرات استفاده شده است  ترشيب يتميآ 10از فرم 
 10فرم  يشناختانرو يشانينامه پراز پرسش قيتحق نيدر ا
آن هم  ي( مورد استفاده قرار گرفت. نسخه فارسK-10) يسؤال

گرفته است و  قرار ي( مورد بررس1394) يعقوبي يتوسط آقا
قرار  ديابزار مورد تائ نيا يبستگو هم يدييتأ ياسازه ييروا

آلفاي کرونباخ  بيضر يعقوبي قيدر تحق نيچنگرفت. هم
براون  -رمنيو اسپ فيتصن ييايپا بيو ضر 93/0نامه پرسش

به دست  ازيافراد بر اساس امت تاًي. که نها[20] به دست آمد 91/0
 :شوديم يبندطبقه ريصورت ز آمده به
 احتماالً خوب و سالم 20 ريز ازيامت
 فيخف ياختالل روان کي ياحتماالً دارا 20-24 ازيامت
 متوسط ياختالل روان کي ياحتماالً دارا 25-29 ازيامت
 ديشد ياختالل روان کي ياحتماالً دارا 30-50 ازيامت

افراد بر اساس  يصوت يآزردگ. يصوت يآزردگ نامهپرسش
ارزيابي آزاردهندگي سروصدا با -آکوستيک" ينامهپرسش

شد،  نييتع "آکوستيکي-استفاده از مميزي اجتماعي و اجتماعي
محمدي مورد فارسي آن توسط علي يکه اعتبار و روايي ترجمه

 ISO/TS 15666: 2003بررسي قرار گرفته است و در استاندارد 
افراد به صورت خود  يصوت يزردگ. آباشديموجود م

مورد سنجش قرار گرفت. در متن استاندارد مذکور  يهدگزارش
 کي يواکنش منف"شده است:  فيگونه تعر نيا يصوت يآزردگ

واکنش ممکن است به  نيکه ا يافتيدر يفرد به سروصدا
و اختالل  تيمزاحمت، اذ ،يتينارضا ليمختلف از قب يهاوهيش

واکنش  کياز سروصدا  يناش يآزردگ که يمعن ني، به ا"باشد
فرد در مواجهه با سروصدا از  کياست که  يو نگرش ياحساس

 ياطبقه 11 اسيمق کي يعدد اسيمق ني. ادهديخود بروز م
خود  يآزردگ زانيم دي( که افراد با1)شکل  دباشيم 10تا  0از 

 .[23-21] نديانتخاب نما 10را از صفر تا 
 

           
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 يصوت يآزردگ اسي. مق1 شکل
 

 زانيم 15666 زويارائه شده در استاندارد ا اسيمق در
 ريصورت زبه کرتيل يانهيگز ازدهي اسيبر اساس مق يآزردگ

 .گردديم نييتع
 2>يآزردگ بدون ≥صفر

 4>کم يآزردگ ≥2

 6>متوسط يآزردگ ≥4
 8>اديز يآزردگ ≥6
 10>از حد شيب يآزردگ ≥8

افزار با استفاده از نرم تينها در. يآمار ليو تحل هيتجز
SPSS22 قرار  ليو تحل هيشده مورد تجز يآوراطالعات جمع

 يصوت يو آزردگ يشيپرمتوسط روان سهيگرفت. به منظور مقا
ها و در دستگاه يسطوح مختلف مواجهه با سروصدا نيدر ب

با توجه به نرمال بودن  ،يو سابقه کار يسن يهاگروه انيم
استفاده شد.  طرفهکي انسيوار زيآنال يهاونمزها از آداده
در  يصوت يو آزردگ يشيپرروان زانيم سهيجهت مقا نيچنهم

دو نمونه مستقل به  tاز آزمون  التيمختلف تحص يهاگروه نيب
 يصوت يآزردگ رسونيپ يبستگکار گرفته شد. با آزمون هم

 يشد. به منظور بررس يبررس يمواجهه صوت زانيبا م نيشاغل
 يافتيمستقل سن، سابقه کار دز در ريزمان چهار متغهم راث

از  يشيپرروان يعنيوابسته  ريبر متغ يصوت يسروصدا و آزردگ
  .ديچندگانه استفاده گرد ونيرگرس زيآنال

 
 نتايج

نفر  325 يگروه صنعت نينفر افراد شاغل در ا 650 انياز م
مرد  يمطالعه شرکت کردند که همگ نيصورت داوطلبانه در ابه

 ،ياز کل افراد در بخش ادار درصد5/13و روز کار دائم بودند. 
در بخش  درصد15 ،يکاردر قسمت پرس درصد5/17

در  درصد11 ،يسازنفر در بخش مجموعه درصد13 ،يبرشکار
 يسازدر واحد قالب درصد14و بست،  مهره چ،يپ ديواحد تول

و  کستيدر قسمت دا درصد16( و يکارني)نت قالب و ماش
 يسن و سابقه کار نيانگيکار بودند. مهمشغول ب يگرختهير

. بود سال 5/13±15/26 و 46/36±18/7 بيبه ترت نيشاغل
نفر  207و  پلميد ريز التيتحص( درصد2/36) نفر 118

 جينتا نيچنداشتند. هم ترو باال پلميد التي( تحصدرصد8/63)
مورد  يمطالعه افراد در هفت گروه شغل نيکه در ا دهدينشان م

اگر  ،يافتيقرار گرفتند و با توجه به استاندارد دوز در يبررس
 ايتر آن کم يافتيمواجهه مجاز باشد درصد دوز در يدارا يفرد

 8 يسروصدا يافتيدز در زانيخواهد بود که م 100 يمساو
نفر(  42) يسازنفر( و مجموعه 44) يساعته کارکنان بخش ادار

قرار دارند، کارکنان بخش  يدر محدوده مجاز مواجهه صوت
 ينفر( در محدوده مراقبت مواجهه صوت 45) يسازقالب

 يبرشکار نفر(، 57) يکارپرس يو کارکنان واحدها باشنديم
 شينفر( در محدوده ب 36مهره و بست ) چ،يپ يدينفر( و تول 49)

حاصل از  جينتا از حد مجاز مواجهه با سروصدا قرار دارند.
آمده  يشغل يگروها کيبه تفک 1 جدولدر  يسروصدا سنج

 است.
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 و درصد دز دریافتي صدا  های شغليتوصيف گروه .1جدول 

 های شغليگروه
درصد دز دریافتي 

 8صدا در طول 
 ساعت کاری

 مقایسه با استاندارد

 در حد مجاز 08/0 اداری
 در حد مجاز 26 یسازمجموعه

 مراقبت محدودهدر  54 گریدایکست و ریخته
سازی )نت قالب و قالب

 کاری(ماشين
 در محدوده مراقبت 84

 بيش از حد مجاز 324 کاریپرس
 بيش از حد مجاز 252 برشکاری

 بيش از حد مجاز 220 مهره و بست توليدی پيچ،
 
 

 به 9/5±84/2جامعه مورد مطالعه  يصوت يآزردگ متوسط
 يبرا يشيپرروان اريو انحراف مع نيانگيم نيچنهم آمد، دست

 و کارانپرس که آمد دست به 46/23±84/4 نيکل شاغل
و  يمقدار آزردگ نيترو کم نيترشيب بيبه ترت يادار کارکنان

 يدگآزر زانيم فيرا به خود اختصاص دادند. توص يشيپرروان
 يرهايو متغ يگروه شغل کيبه تفک يشيپرو روان يصوت

 يهااز آزمون نيچنآمده است. هم 2در جدول  يکيدموگراف
دو نمونه مستقل جهت  tطرفه و آزمون  کي انسيوار زيآنال

از  يناش يشيپرو روان يآزردگ نيانگياختالف م يبررس
 يغلش يهاو گروه يکيدموگراف يرهايمتغ نيسروصدا در ب

قابل مشاهده  2در جدول  کيآن به تفک جياستفاده شده و نتا
 است.
و  يصوت يآزردگ نيانگيم انس،يوا زيآنال جياساس نتا بر
متفاوت  يو سابقه کار يسن ،يشغل يهاگروه نيدر ب يشيپرروان

 تيکه وضع دهديدو نمونه مستقل نشان م tآزمون  جيبود. نتا
و  يصوت يبا آزردگ يداريارتباط معن چيه التيتحص
داد که  شانن رسونيپ يبستگهم زيآنال جيندارد. نتا يشيپرروان

با  يداريارتباط مثبت و معن يشاغلين دارا يصوت يآزردگ
 يبستگو مقدار هم باشدي( ميشغل يها)گروه يمواجهه صوت

 001/0به دست آمد ) 05/0تر از کم pو مقدار  85/0ها آن
P-Value<ريساده تأث يخط وني(. در ادامه با استفاده از رگرس 

آن  جهيشد که نت يبررس يصوت يآزردگ زانيبر م يمواجهه صوت
 آمده است. 3در جدول 

( نشان 2R) نييتب بي، مقدار ضر3 جدول جياساس نتا بر
درصد از  2/72از سروصدا  يناش يافتيکه دز در دهديم
به  توانديرا م يصوت يآزردگ زانيم يعنيپاسخ  ريمتغ راتييتغ

 توانيدرصد م 5 يدر سطح خطا نيچنکند. هم هيتوج ييتنها
با درصد  324تا  08/0اظهار داشت که دز سروصدا در بازه 

 يصوت يانحراف استاندارد در نمره دز، نمره آزردگ کي شيافزا
مستقل  ريمتغ. سه افتيخواهد  شيانحراف استاندارد افزا 78/0

را در  يداريکه ارتباط معن يسن، سابقه کار و مواجهه صوت
وضعيت  يعنيوابسته  ريطرفه با متغ کي انسيوار زيآزمون آنال

 يمنظور آزمون اثرگذار هنشان دادند، ب نيشاغل يروان يشانيپر
از آزمون  يصوت يبه همراه آزردگ رهايمتغ نيزمان اهم

آمده  4آن در جدول  جيچند گانه استفاده شد که نتا ونيرگرس
سن، سابقه  ريزمان چهار متغهم يبررس جهينت نيچنهم است.

با  يشيپربر وضعيت روان يصوت يو آزردگ يکار، مواجهه صوت
 42 ريمتغ 4 نيکه ا دهديون چندگانه نشان مياستفاده از رگرس

چه  . اگرکنديم ينيبشيرا پ يروان يشانيپر راتييدرصد از تغ
تفاوت  انگريب ياثر سن و سابقه کار يبررس يمجزا برا جينتا
بود اما  يو سابقه کار يسن يهادر گروه يشيپردار روانيمعن
و سن در حضور  ينشان دادند که سابقه کار يونيرگرس جينتا
 .ندارند يشيپربر روان ياثر رهايمتغ ريسا

 

 و تحصيالت های شغلي، سابقه کار، گروه سنيتفکيک گروه ي بهشیروان پرتوصيف آزردگي صوتي و . 2جدول 

 متغييرها
آزردگي  نيانگمي ± اريانحراف مع

 p-value صوتي

اختالل  نيانگمي ± اريانحراف مع

 p-value يروان

 46/23 ± 84/4 9/5 ± 84/2 ميانگين کل افراد

 †نوع شغل

 96/1 ± 3/2 اداری

001/0<* 

22/5 ± 78/16 

001/0<* 

 24/21 ± 58/4 34/3 ± 12/2 سازیمجموعه

 13/23 ± 61/4 18/5 ± 77/1 سازیقالب

 76/23 ± 64/4 67/4 ± 41/2 گریدایکست و ریخته 

 44/24 ± 82/4 1/9 ± 24/1 کاریپرس

 1/26 ± 44/5 94/8 ± 93/1 برشکاری

، مهره و چيپ ديتول

 بست
63/1 ± 15/8 74/3 ± 77/28 

 †سن

 95/3 ± 09/3 سال 35کمتر از 

021/0<* 

15/5 ± 44/18 

 59/24 ± 78/3 92/5 ± 88/2 سال 40-35 *>015/0

 35/27 ± 98/4 84/7 ± 94/2 سال 40بيشتر از 

 *>002/0 66/19 ± 24/5 *>03/0 49/4 ± 01/3 سال 10از کمتر 
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 †سابقه کار
 08/23 ± 67/4 98/5 ± 75/2 سال 20-10

 64/27 ± 52/3 23/7 ± 07/3 سال 20بيشتر از 

 ‡تحصيالت
 03/6 ± 2/3 پلمید ریز

579/0 
59/4 ± 9/23 

811/0 
 02/23 ± 21/5 77/5 ± 11/2 و باالتردیپلم 

 مستقل دو نمونه tآزمون  ‡ و  آزمون تحليل واریانس یک طرفه † و  درصد 5سطح خطای  معنادار در*

 

 آزردگي صوتيبررسي اثر مواجهه صوتي بر  .2جدول 

 متغييرها

 ضرایب مدل مناسبت مدل

 F P-Valueآماره 
ضریب 

 (Bرگرسيوني )

خطای انحراف 

 (SEاستاندارد )

ضریب رگرسيوني استاندارد 

 (Betaشده )
 t P-Value R 2Rآماره 

 ثابت
264/232 01/0>* 

006/10- 068/1 ------- 368/9- 01/0>* 
85/0 722/0 

 *<01/0 240/15 85/0 013/0 787/0 دز سروصدا

 درصد 5سطح خطای  معنادار در*

 

 يشیروان پري بر صوتزمان متغيرهای سن، سابقه کار، مواجهه صوتي و آزردگي بررسي تأثير هم . 3جدول 

 متغييرها

 ضرایب مدل مناسبت مدل

 F P-Valueآماره 
ضریب 

 (Bرگرسيوني )

انحراف خطای 

 استاندارد

ضریب رگرسيوني 

 استاندارد شده

آماره 
T 

P-

Value R 2R 

 ثابت

854/10 01/0>* 

068/33 935/4 ----- 701/6 01/0> 

648/0 421/0 

 <01/0 182/6 375/0 043/0 295/0 آزردگي صوتي

 <01/0 503/3 253/0 125/0 203/0 دز سروصدا

 194/0 68/0 031/0 123/0 004/0 سن

 089/0. 764/0 063/0 065/0 024/0 سابقه

 درصد 5سطح خطای  معنادار در*

 
 گيريبحث و نتيجه

از  يناش يآزردگ ريتأث يمطالعه حاضر با هدف بررس
 جيصورت گرفت. نتا نيشاغل يشيپربر روان يشغل يسروصدا

با  9/5 يصوت ينمره آزردگ نيانگيم ينشان داد که افراد دارا
 يدهندهنشان تيوضع نيکه ا باشنديم 84/2 اريانحراف مع

 رمطالعه حاض جي. نتاباشديمتوسط در کل جامعه م يآزردگ
 ،يشغل يهاگروه نيدر ب يصوت يآزردگ نيانگينشان داد که م

 نيچنداشت. هم يداريتفاوت معن يو سابقه کار يسن
را  ترشيو ب 8 يصوت يآزردگنفر(  142افراد ) درصد5/43

هاست. از حد در آن شيب يدهنده آزردگگزارش کردند که نشان
 اطنشان داد که ارتب يخط ونيو رگرس رسونيپ يبستگهم زيآنال

 يصوت يبا آزردگ يافتيدر يدز سروصدا نيب يمثبت و معنادار
نمره  نيانگيم جينتا نيچن( هم>05/0Pوجود دارد ) نيشاغل

 84/4 اريبا انحراف مع 46/23در مطالعه حاضر  ياختالل روان
 کيدهنده احتمال وجود نشان تيوضع نيبه دست آمد. که ا

 جي. نتاباشديدر کل جامعه مورد مطالعه م فيخف ياختالل روان
 يشيپرروان زانيطرفه نشان داد که م کي انسيوار زيآنال

 5 يدر سطح خطا يو سابقه کار يسن ،يمختلف شغل يهاگروه
 انيدر م يروان يشانيکه نمره پر يادرصد متفاوت است، به گونه

 ترشيب يشغل يهاگروه ريکاران نسبت به ساکاران و پرسبرش
 را دارند. يشيپرنمره روان نيترکم ياست و افراد ادار

مشاغل  يبر رو 2011که در سال  Aliبا مطالعه  جينتا
 يآزردگ Aliدارد.  يخوانمختلف در مصر انجام شده است هم

 يهامشاغل مختلف با تراز صوت انيرا در م نيشاغل يصوت
مطالعه او نشان داد که  جيقرار داد که نتا يمختلف مورد بررس

 ياست آزردگ ترشيها بکه تراز سروصدا در آن يمشاغل
از  ياديز يها. با وجود تفاوت[24] کننديم جاديا يترشيب

 طيمتفاوت، شرا يمنابع صوت ،ينوع مشاغل مورد بررس ليقب
افراد در هر دو  يفرد يهايژگيمتفاوت و تفاوت در و يکار

 زانيم شيمواجهه با سروصدا موجب افزا زانيم شيمطالعه افزا
 يترازهادر  Ali. اگرچه در مطالعه شوديم يصوت يآزردگ

مواجهه  شيبا افزا يصوت يبل آزردگيدس 100از  ترشيب
که  ينيکرد که شاغل انيب زيثابت است اما او ن نيشاغل يصوت

 يترشيب يصوت يآزردگ زانيدارند م يترشيب يمواجهه صوت
 لياز دال يکياظهار کرد که  توانيم ني. بنابراکننديرا گزارش م

 زانيتواند باال بودن ميکاران مدر پرس يبودن آزردگ ترشيب
ارتباط  کي زيمطالعه ن نيآنان باشد چرا که در ا يمواجهه صوت

درصد افراد آزرده  اي يصوت يو آزردگ يمواجهه صوت نيب يخط
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به دست  يمشابه جينتا زين نيشيوجود دارد که در مطالعات پ
در  Łuszczynskراستا  نيدر ا نيچن. هم[27-25]آمده است 

کم فرکانس و  يکه اثرات سروصدا يالعهدر مطا 2003سال 
اتاق کنترل  نيشاغل يرا بر رو اديباند ز يبا پهنا يسروصدا

 يارتباط خط کيکرد،  يبررس مانيبرق و کارخانه س ستگاهيا
 ريکرد که تأث انيبه دست آورد و ب يمواجهه و آزردگ زانيم نيب

 رياز تأث ترشيب يآزردگ زانيکم فرکانس در م يسروصدا
. محدوده مطالعه [27] با فرکانس باال است ياسروصد

Łuszczynsk60  بل بود. اما محدوده تراز صوت و يدس 85تا
است  ترشيدر مطالعه حاضر ب يو رابطه خط يبستگهم نيچنهم

 نياست و ا يسروصدا بر آزردگ ترشيب ريدهنده تأثکه نشان
بودن آن و تفاوت در  ريسروصدا، متغ تيماه ليبه دل توانديم
 نيمطالعه ب نيدر ا نيچنافراد مورد مطالعه باشد. هم تيساسح

مشاهده  يداريارتباط معن يصوت يسن و سابقه کار با آزردگ
در  vanGervenدارد.  يخوانهم vanGervenشد که با مطالعه 

بر  يطيمح ياثر سروصدا يرا جهت بررس يامطالعه 2009سال 
کرد که  انيب اوانجام داد.  يهلند تيجمع يصوت يآزردگ يرو

ارتباط  کي يدارا کيتراف ياز سروصدا يناش يسن و آزردگ
که در افراد محدوده  يابه گونه باشنديمعکوس م Uبه شکل 

. [28] حد خود قرار دارد نيترشيدر ب يآزردگ زانيسال م 45
van Gerven انجام داد  يعموم تيجمع نيمطالعه خود را در ب

 نيمورد مطالعه قرار داد ا ار کياز تراف يناش يو اثر سروصدا
شاغل انجام  تيجمع ياست که مطالعه حاضر بر رو يدر حال

در مقابل اثرات سروصدا  يعموم تيشده است که نسبت به جمع
مطالعه حاضر از  يمنبع سروصدا نيچن. همباشنديتر ممقاوم

متفاوت است.  van Gervenبا مطالعه  يفرکانس فيلحاظ ط
مطالعه  جينتا van Gervenمطالعه  شده،ذکر  يهاتفاوت رغميعل

 يگروه سن زيمطالعه ن نيچرا که در ا کنديم قيحاضر را تصد
 ريسا انيرا در م يآزردگ زانيم نيترشيب زيسال ن 40از  ترشيب

 جيحاصل شده با نتا جينتا گريد يداشتند. از سو يسن يهاگروه
مشاغل مختلف در کره  يبر رو 2014که در سال  Yoonمطالعه 

 يناش يناراحت نينشان داد که ب Yoonدارد.  يخوانانجام داد هم
. [29]دار وجود دارد يارتباط معن يو عالئم روان ياز شغل

Bakker  مواجهه با  نيرا ب يداريارتباط معن 2012در سال
و  ياختالل روان ،يصوت يو آزردگ يباد يهانيتورب يسروصدا

مدل  کي صورتارتباط به نياختالل خواب نشان داد. ا
آن نشان داد که  جيمورد آزمون قرار گرفت و نتا يساختار

اختالل  ،يموجب آزردگ يباد يهانيتورب يمواجهه با سروصدا
 يکه سروصدا يافراد نيچن. همگردديم يخواب و اختالل روان

 يبر اختالل روان يمبتن يگونه عالئمچيه دنديشنيرا نم هانيتورب
 ريبه طور غ ،يزردگبا اثر بر آ هانيبتور ينداشتند و سروصدا

که  يا. در مطالعه[30] شديم يموجب اختالل روان ميمستق
Rostami  مواجهه  ريبه منظور تأث 2015و همکاران در سال

کارگران صنعت فوالد انجام  يسالمت عموم يبر رو يصوت
نسبت  يدادند نشان دادند که کارگران در معرض مواجهه صوت

بودند  ياز نظر افسردگ ياختالف معنادار يارابه گروه مرجع د
 ياز کارگران در معرض مواجهه صوت درصد36که  يبه طور

نشان  قيتحق نيا جهينت برنديرنج م ياختالل روان کيحداقل از 
عامل خطر در بروز  کيبه عنوان  توانديداد که سروصدا م

 زين 2007. در سال [31] در نظر گرفته شود ياختالل روان
Pedersen ي ميان آلودگي رابطه يرا با هدف بررس يامطالعه

 يصوتي و آزردگي با تأکيد بر تفاوت در محيط زندگي بر رو
 شياز آن بود که افزا يآن حاک جيانجام داد و نتا يسوئد تيجمع

. [32] شود ترشيب يکه آزردگ گردديتراز فشار صوت موجب م
کننده انيب يصوت يگکه آزرد کنديم انيب Shepherd نيچنهم

است و در  يمرتبط با اضطراب و ناسازگار يحاالت روان
موجب زوال سالمت و رفاه  توانديم ابديکه ادامه  يصورت
را به صورت  يا. بوتل و همکاران مطالعه[33]شود  يعموم

در کشور آلمان  يعموم تينفر از جمع 15010 يکوهورت بر رو
 يو شغل يطيانجام داند و سهم منابع متنوع مح 2016در سال 

 يکردند، و اظهار کرند که افسردگ يبررس يصوت يرا در آزردگ
در ارتباط است و  يکل يصوت يآزردگ زانيو اضطراب با م

مطالعه در مورد کودکان مدرسه  کي. [34] ابدييم شيافزا
و  يمواجهه صوت نينشان داد ب يسالگ 11-8در سن  يشياتر

پاسخ وجود -دوز بطهخود گزارش داده شده را ياختالل روان
مدت با يکه مواجهه طوالن کنديم انيب Leventhall. [35]دارد 

 يروان يکيولوژيزيف يهابيکم فرکانس موجب آس يسروصدا
 .[36] گردديم

WHO  گزارش کرده است که مواجهه مزمن با سروصدا
 نيکه ا گردديو اختالل خواب م يشيپرروان ،يموجب آزردگ

مرتبط  يزندگ تيفيموجب اثر بر سالمت و ک تواننديسه عامل م
 يهااز شاخص يخوابيبا سالمت شوند. استرس و اضطراب و ب

 اثرات ريو روان هستند که تحت تأث يکننده سالمت عمومنييتع
 تيو موجب وضع رنديگيسروصدا قرار م ميمستق ريو غ ميمستق

، WHO في. بنا به تعرگردنديدر افراد م ينامناسب سالمت
 ،يمشکل روان گونهچيسالمت عبارت است از نداشتن ه

 يماريو نه فقط فقدان ب يو سالمت جسمان ياقتصاد ،ياجتماع
سروصدا  گفت توانيم ني؛ بنابرا[38،37] گرينواقص د ايو 
 يبر رو ندياثرات ناخوشا يدارا ميمستق ريو غ ميصورت مستقبه

 کيسالمت افراد در معرض آن است. مواجهه مزمن با سروصدا 
 نيفعل و انفعال ب قياز طر تواندياست که م ياسترسور روان

 يمنيا ستميو س يعصب يغدد ستميخودکار، س يعصب ستميس
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 يسالمت يو اثرات منف ارناهنج يبدن موجب القاء پاسخ روان
 .[40،39]گردد 
مورد  نيکم بودن شاغل لياز قب ييهاتيمحدود رغميعل

نگرش افراد و  لياز قب يهامطالعه، در نظر نگرفتن فاکتور
 يافراد که موجب آزردگ يفرد يهايژگيسالمت و و تيوضع

که سروصدا  کنديم ديمطالعه تائ نيا جينتا شوديها مآن ترشيب
 يزردگموجب آ عيمختلف در صنا يهااز دستگاه يناش يشغل

ها ازجمله سالمت آن تيوضع توانديم نيکه ا شونديم نيشاغل
 جيقرار دهد. در مجموع نتا ريها را تحت تأثآن يسالمت روان

با  يصوت يمواجهه و آزردگ نيکه ب دهديمطالعه نشان م نيا
که در  يوجود دارد. افراد يارتباط معنادار يروان يشانيپر

 يصوت يآزردگ احساسباالتر قرار دارند  يمواجهه صوت
هستند. لذا با  يترشيب يشيپرروان يو دارا کننديم يترشيب

توجه به نتايج حاصله و شرايط غير قابل قبول مواجهه کارکنان 
و  يبا سروصدا، اجراى برنامه حفاظت شنواي ياين گروه صنعت

و مديريتي  يفن-يهاى کنترل مهندساتخاذ تدابير و روش
تا  رسديضروري به نظر م هااز واحد يسروصدا در بعض

از پيامدهاي فيزيکي و رواني سوء سروصدا در  لهيوسنيبد
با توجه به  نيچنپيشگيري شود. هم يکارکنان اين گروه صنعت

نبوده  کسانيافراد  يتيو شخص يکيولوژيزيف اتيخصوص کهنيا
 ريتحت تأث کساني ،يو عصب يو افراد مختلف از نظر اثرات روان

 شوديم شنهاديپ رنديگياز آن قرار نم يناش يگسروصدا و آزرد
و  يتيمختلف شخص يهايژگينقش و ندهيکه در مطالعات آ

گذار ريتأث يصوت ياز آزردگ ياثرات ناش جاديکه در ا يکيزيف
 ،يدارياثر د لياز قب گريد يهستند در نظر گرفته شود. عوامل

 يهايژگيو ،يسيها، ارتعاش، امواج الکترومغناطرنگ دستگاه
 ياز عوامل زيافراد ن يو شغل يتيشخص يهايژگيو ،يسازمان

که خارج  گذارنديم ريهستند که بر سالمت روان افراد شاغل تأث
که  گردديم هيو توص باشندياز محدوده اهداف مطالعه حاضر م

 يفاکتورها سکيعنوان رعوامل مذکور را به يآت نيمحقق
 .ندمد نظر قرار ده نيشاغل يروان يشانيپر

 
 تشكر و قدردانی

 سندهيارشد نو ينامه کارشناس انياز پا يبخش قيتحق نيا
  يمعاونت پژوهش يکه با پشتيبان باشديمقاله م نيمسئول ا

دانشگاه علوم پزشکى تهران انجام گرديده است. از مساعدت و 
پژوهش ياري  اينهمکاري تمام کساني که ما را در انجام 

رساندند و موجب تسهيل در اجراي پژوهش شدند، تقدير و 
 گردد.تشکر مي
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Introduction: Noise is one of the most harmful physical factors in the workplace that can cause annoyance. 

Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of annoyance caused by occupational noise on employee’s 

mental distress. 

Materials and Methods: This analytical-descriptive study was performed on 325 employees of the parts 

manufacturing industry in seven groups and the noise dose received for each group was measured by a dosimeter 

using ISO9612 standard. Then, psychosis was determined using the Kessler psychosis scale and the degree of 

annoyance in the face of noise in the face of noise by the standard method of ISO15666 as an individual evaluation 

with a one-question scale of 11 Likert options.  

Results: The results indicated that there was a positive and significant relationship between the received sound 

dose and noise annoyance (P <0.05). In addition, the dose received from the sound can justify 72.2% of the variable 

response changes, i.e. the amount of voice annoyance alone. Also, the results of the simultaneous study of four 

variables of age, work experience, voice exposure and voice annoyance on the state of mental distress using multiple 

regression indicated that these 4 variables predicted 42% of changes in mental distress. And the main variable 

influencing psychological distress is voice annoyance (P <0.05). 

Conclusion: Occupational noise through noise annoyance harassment can affect the mental health of people 

working in industry and harassment can act as a mediator due to job noise causing mental distress in people working 

in industry. 

 

Keywords: Noise, Psychotic Disorders, Mental Health. 
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