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its effects may include physiological responses, central nervous system responses,
and biochemical changes. These failures include various areas, such as memory,
distraction, forgetfulness, and inadvertent errors. In addition, due to interference
with daily activities, it can cause serious harm to the person. As a result, the
present study investigated acoustic annoyance as the most common measurable
subjective response among people exposed to noise and cognitive impairment
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as an indicator of one's ability to perform tasks that one is naturally capable of
performing in a ceramic industry. At the same time, it is intended to examine the
relationship between sound pressure level values with acoustic annoyance scores
and cognitive failure.
Methods: This descriptive-analytical study was conducted in the ceramics industry
in 1998. To determine individual exposure to noise, the production sections and
the annual results of the sound measurements were first examined, and then
the loudspeakers were identified. In this study, the sample size was calculated
using Cohen's sampling formula with 80% confidence interval of 95% confidence
level of 96 people. Under 50 years of age, congenital hearing impairment, lack of
sleep medications and CNS overdose, depression, and lack of a second job were
considered. Thus, at the end of this study, after eliminating some of the study
population, 50 workers were exposed and 50 administrative staff were placed
in the control group. Also, volunteers were asked about the importance of the
research subject. Then, to complete the questionnaires used in the study, a research
session was held with the presence of the research population. Afterwards, the
questionnaires were distributed to the individuals and their observation was
completed. DOS 1354 TES was used to measure the sound pressure level. At the
same time, the subjects completed a demographic questionnaire, noise annoyance,
and cognitive impairment (CFQ) questionnaire. Measurement was done in two
groups of exposure and control. The TES-1356 calibrator was manufactured
in Taiwan to obtain the exact results of the equipment used before each
measurement. In accordance with ISO 9612 standard, a dosimeter microphone
was installed on their collar at a distance of 10-30 cm from the outer ear canal. At
the end, exposure dose calculations were performed, as production workers were
exposed to the same noise levels during the shift, and a two-hour dosimetry was
performed and generalized to the equivalent of the 8-hour balance calculations.
There were four components that had the first component of distraction (2 items),
memory problems (7 items), inadvertent errors (7 items), lack of recall of names
(2 items). The acoustic annoyance questionnaire consisted of three parts. These
three sections included: The first part was heavily rated for workplace noise, the
second and the third were respectively for workplace noise disturbance and for
determining the situations people experience throughout the day, such as fatigue,
lethargy, loss of concentration, and so on checked. The questionnaire was divided
into 0 to 10 levels of annoyance, with (zero being non-annoying and 10 being
excessive annoyance). The data were confirmed. Mann-Whitney test was used to
analyze marital status with sound pressure level, acoustic distress, and cognitive
impairment. In addition, Spearman test was used to correlate the parameters of
sound pressure level, acoustic annoyance, and cognitive failure. The level of 0.05
was considered as the significant level.
Results: The results of this study showed that 50% of the study population aged
27-33 years, 45% had a 3 -5 year work experience, 64% were married, and only
9% had university education. Qualitative analysis of both exposure and control
groups showed that there was no significant difference between work experience,
marital status, and education; however, there was a significant difference in
age variable (p <0.05). Mean sound pressure levels in the exposure and control
groups were 87.44±4.49 dB and 59.29 ± 3.02 dB, respectively. In addition, the
score of acoustic annoyance and cognitive impairment in the exposure group
were 70.65±10.65 and 63.74±8.67 and in the control group were 20.09 ± 2.90 and
45.14±8, respectively. Meanwhile, the highest and the lowest noise pressure levels
in the exposure group were 95.78 dB and 64.50 dB, respectively. In addition, the
highest frequency of acupuncture reported in the case group was 60% in the range
of severe distress and 28% in the range of severe distress. However, the highest
rate of acoustic annoyance in the control group was 68% in the non-annoyance
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range and 30% in the mild annoyance range. The results of the analysis of the
third part of the acoustic annoyance questionnaire related to the situations that
people experience during the day showed that the average experience of fatigue
(3.38), fatigue and drowsiness (3.40), dizziness (3.46), decreased focus strength
(3.58), headache (3.67) and more discomfort (3.57) compared to the control
group. In addition, headaches (3.67) and fatigue (2.49) had the highest mean in
exposure and control groups, respectively. The results of the statistical analysis
showed that there was a significant positive relationship between the scale of
acoustic annoyance and mood states (fatigue, lethargy and drowsiness, dizziness,
loss of concentration, dizziness, headache, discomfort) (p <0.05). Also, KruskalWallis test was used to assess the scale of acoustic annoyance with demographic
characteristics.The results of Cognitive Failure Survey in the employees of this
industry were analyzed in four sections and means of four sections of distraction,
memory problems, inadvertent errors, failure to recall names in the exposure
group were, respectively, 22.01, 20.60, 15.88, and 5.70. However, the mean of the
four sections in the control group were reported to be 16.44, 13.92, 13.24 and 2.30,
respectively. In addition, the mean correlation coefficient was upward (r=0.0778).
There is a strong association between acoustic annoyance and memory problems
and lack of recall. Also, the mean of cognitive failure was analyzed by age, work
experience, marital status and education. The results showed that the highest rate
of cognitive failure was in the age of 27-33 years, work experience of 3-5 years
and cognitive failure in educated people was also less affected. Meanwhile, the
relationship between sound pressure level and cognitive failure criteria showed a
positive and significant relationship between them. There was also a significant
relationship between Cognitive Failure Scale, acoustic annoyance and sound
pressure level in both the exposure and control groups. (r = 0.768, p <0.05)
Conclusion: The results of the present study confirmed that the noise level is
higher than the recognized limit for hearing and mental health and consequently
high levels of noise and cognitive impairment in ceramic workers. The most
important outcome of acoustic disturbance in this population is a decrease in
concentration, headache, dizziness, lethargy, and drowsiness that affect the
physical and mental health of the individual and ultimately the productivity.
Sound-induced annoyance followed by experience emotions, such as fatigue
and loss of concentration increase the likelihood of human error and sometimes
irreparable occupational accidents, which makes clear the importance of noise
exposure levels in terms of health and workplace safety. Given the significant
relationship between these factors and noise pressure levels, it is recommended
to take appropriate measures to reduce workers' exposure to noise in the industry
in order to maintain employees' mental health and increase their work efficiency.
Also, considering the individual differences in the sense of distress, assessing
people's sensitivity to noise for work in areas with high noise pollution can also
help improve workplace conditions and prevent serious injuries in susceptible
individuals.
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Studies
have
proven
that diffe
تحصیالت تفاوت معناداری وجود نداشت؛ ولی درمورد متغیر سن تفاوت معناداری از لحاظ آماری وجود داشت ( .)p>0/05میانگین مقادیر
in affecting human beings psy
تراز فشار صوت در گروه مواجهه و شاهد بهترتیب  86/44 ± 4/49دسیبل  Aو  59/29 ± 3/02دسیبل  Aبود .همچنین نمرة آزردگی
and non-visual processes.. A
صوتی و پرسشنامه نارسایی شناختی در گروه مواجهه بهترتیب  70/65 ± 10/65و  63/74 ± 8/97و در گروه شاهد بهترتیب± 2/90
comfort is defined as a perso
 20/09و  45/14 ± 8/00بهدست آمد .بیشترین میزان آزردگی صوتی در گروه مواجهه در محدودة آزردگی زیاد ( )%44و در گروه شاهد
lighting in industrial environm
در محدودة عدم آزردگی ( )%68بود .نتایج بررسی نارسایی شناختی نشان داد میانگین نمرات حواسپرتی ،مشکالت مربوط به حافظه،
and office environments have
اشتباهات سهوی ،عدم یادآوری اسامی در گروه مواجهه بهترتیب  2/64 ،6/68 ،5/57و  3/4بیشتر از گروه شاهد بود .ارزیابی همبستگی
on visual and mental fatigue.
بین مقادیر تراز فشار صوت با شاخصهای آزردگی صوتی ( )p>0/05 ،0 r= 0/694و نارسایی شناختی ( )p>0/05 ، r= 0/768رابطة
will benefit its occupants in
معنادار را نشان داد.
مثبت و
sleepiness.
Studies have sho

conditions
گیری :براساس نتایج این مطالعه ،میزان آزردگی صوتی و نارسایی شناختی در کارگران این صنعت در سطح باالیی
 in office environنتیجه
 disordersتوجه به ارتباط مثبت و معنادار بین نمرات این شاخصها با مقادیر تراز فشار صوت ،الزم است بهمنظور حفظ
 in long term. The aبوده است .با
temperature and its rela
 colorکارکنان و همچنین بهرهوری آنها اقدامات کنترلی مناسب جهت کاهش مواجهة کارگران با صدا در این صنعت
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یﮑی از صنایﻊ اساسی در توسعة زیربنای اقتﺼادی
هر کشور صنعت سرامیﮏسازی است .این صنعت
سهﻢ بزرگی از صادرات ﻏیرنفتی کشور ایران را به خود
اختﺼاص داده و در ﻃول سالهای اخیر همواره جایﮕاه
ایران را در زمینة تولید و صادرات این مﺤﺼول در بین
سایر کشورهای تولیدکننده درحال رشد و ارتقا قرار داده؛
به ﻃوری که ایران را به ردة ﭼهارم تولیدکنندگان کاشی و
سرامیﮏ تبدیﻞ کرده است .با توجه به آمار موجود ،حدود
 130کارخانة تولید کاشی و سرامیﮏ در ایران وجود دارد
که این آمار نشان میدهد تعداد زیادی نیرو کار در این
صنایﻊ مشﻐول به فعالیت هﺴتند(1) .
درحال حاﺿر ﻋوامﻞ زیانآور زیادی در این صنایﻊ وجود
دارد که سالمت جﺴمانی و روانی کارگران را تهدید میکند
از مهﻢترین آنها میتوان به مﺨاﻃرات زیﺴتمﺤیطی،
سرمایش ،گرمایش ،ارتعاش ،آلودگی صوتی و ﻏیره
اشاره کرد و از میان مﺨاﻃرات ذکرشده ،آلودگی صوتی
در صنعت سرامیﮏسازی مانند دیﮕر صنایﻊ از اهمیت
بﺴیاری برخوردار است2) .ـ (3در تعریﻒ آلودگی صوتی
میتوان گفت که صوت نامطﻠوبی است که فرد در معرض
مواجهه با آن قرار میگیرد .تفﮑیﮏ بین صدای مطﻠوب و
نامطﻠوب به ﻋوامﻞ مﺨتﻠفی ،ازجمﻠه مدت زمان تماس و
فرکانﺲ صدا ،بﺴتﮕی دارد .در این میان اگر تراز صدای
مﺤیﻂ درحد مﺠاز باشد ،سبب دستیابی به بهرهوری و
کارایی بهتر سازمان میشود؛ اما درصورت ﻋدم ﻃراحی
درست مﺤیﻂ کار ،سبب کاهش بهرهوری کارکنان و
سازمان میشود(4) .
براساس تﺤقیقات انﺠامشده ،حدود  600,000,000نفر
در سراسر جهان و  30,000,000نفر در امریﮑا با صداي
بیش از  85دسیبﻞ در مﺤیﻂ کار خود مواجهه دارند.
)5ـ (6این درحالی است که این آمار در ایران براساس
گزارش مرکز سالمت مﺤیﻂ کار وزارت بهداشت ،حدود
 2,000,000کارگر گزارش شده است (7) .همچنین ﻃبﻖ
گزارش انﺴتیتوي مﻠﯽ بهداشت و ایمنﯽ کار )،(NIOSH
 %14از کﻞ جمعیت کارگران در مﺤیﻂهایی مشﻐول
فعالیت هﺴتند که تراز صدا مﺤیﻂ کار آنها از  90دسیبﻞ
بیشتر است (8) .بنابراین میتوان گفت مواجهه با صدا
در جهان ،ازجمﻠه ایران ،معﻀﻠی در مﺤیﻂ کار مﺤﺴوب
میشود.
با توجه به مطالعات انﺠامشده در صنعت سرامیﮏسازی،

مواجهه با صدا برای کارکنان این صنعت باالست؛ بهﻃوری
که نتایج مطالعة کارگر و همﮑاران نشان داد حدود %45
از کارکنان صنعت سرامیﮏسازی در مواجهه با صدای
باالتر از حد مﺠاز مشﻐول فعالیت هﺴتند .درنتیﺠه بررسی
مواجهة فردی با صدا در کارکنان این صنعت اهمیت
خاصی دارد9) .ـ(10
رویارویی با صدا میتواند موجب فشار خون باال،
بیماریهای قﻠبیﻋروقی ،اختالالت گوارشی ،رفتاری،
روانی و اختالالت خواب شود .ﻋالوه بر این ،صدا بر افت
شنوایی ،اختالل در سیﺴتﻢ بینایی و برهﻢ زدن سیﺴتﻢ
تعادلی بدن مﺆﺛر خواهد بود(11) .
1
با توجه به تﺤقیقات ،صدا سبب آزردگی صوتی
برای افراد در معرض آن میگردد (12) .آزردگی صوتی
مقولهای جدید است که اخیرا ً مورد توجه مﺤققان قرار
گرفته است .آزردگی صوتی یﮑی از اﺛرات منفی بر سالمتی
و آسایش فرد شناسایی شده و شایﻊترین پاسﺦ ذهنی قابﻞ
اندازهگیری مﺤﺴوب میشود ) (8و اﺛرات آن ممﮑن است
شامﻞ پاسﺦهای فیزیولوژیﮑی ،واکنش سیﺴتﻢ ﻋﺼبی
مرکزی و تﻐییرات بیوشیمیایی باشد (13) .تﻐییرات
بیوشیمیایی ناشی از آزردگی صوتی شامﻞ افزایش ترشح
اپی نفرین ،افزایش آدرنال و کورتیزول است (14) .ﻋالوهبر
این با مواردي همچون ناراحتﯽ ،پریشانﯽ ،رنﺠش ،اندوه،
ناامیدي و احﺴاس ناخشنودی ،اختالالت خواب و استرس
همراه است (15) .همچنین شواهد ﺿعیفی حاکی از
آن است که بین آزردگی صوتی با افﺴردگی و اﺿطراب
ارتباط هﺴت (16) .در این میان ،برخی تﺤقیقات نشان
داد درصورت ادامهدار بودن آزردگی صوتی در مﺤیﻂ
کار ،ممﮑن است نهفقﻂ استرس ،بﻠﮑه خﺴتﮕی برای افراد
دارای مواجهه برجای بﮕذارد که موجب خﺴتﮕی سالمت
روان افراد میشود(17) .
2
نارسایی شناختی را اولین بار برادنت مطرح کرد )(18
که ﻋبارت است ناتوانی فرد در تﮑمیﻞ تﮑالیفی که بهﻃور
ﻃبیعی قادر به انﺠام آن است .این نارساییها حوزههای
مﺨتﻠفی مانند حافظه ،حواسپرتی ،فراموشی و اشتباهات
سهوی را دربرمیگیرد .همچنین با توجه به تداخﻞ با
فعالیتهای روزمره میتوانند آسیبهای جدی بر فرد
وارد کنند (19) .صدا در مﺤیﻂ کار نوﻋی ﻋامﻞ ایﺠاد
استرس مﺤﺴوب میشود .با توجه به نتایج تﺤقیقات

روح اله فالح مدواری و همکاران

روش بررسی

این پﮋوهش توصیفی ـ تﺤﻠیﻠی بر روي  100نفر از
کارکنان کارخانة سرامیﮏسازی در سال 1398انﺠام شد.
جامعة مورد مطالعه به دو گروه مواجهه ) 50نفر( و شاهد
) 50نفر( تقﺴیﻢ شد .با توجه با اهداف تعیینشده بهمنظور
تعیین مواجهة فردی با صدا ،ابتدا به بررسی مقدماتی
بﺨشهای تولیدی مﺨتﻠﻒ کارخانة سرامیﮏسازی
پرداخته شد تا بﺨشهایی که کارکنان آن با صدا مواجهه
دارند ،شناسایی شوند .همچنین با استفاده از نتایج
اندازهگیریهای سالیانة تراز صدا بﺨشهایی که باالترین
سطح مواجهه با صدا را داشتند ،انتﺨاب شدند .سﭙﺲ
بﺨش دارای صدای بیشتر انتﺨاب گردید .سﭙﺲ افرادی
که رﺿایت در شرکت در مطالعه داشتند ،با توجه به دارا
بودن دیﮕر معیارهای ورود ،انتﺨاب شدند .همچنین از
1. Becker
2. MacQueen
3. Wallace

6

برای افراد داوﻃﻠب در شرکت کردن در مطالعه درخﺼوص
اهمیت موﺿوع پﮋوهش توﺿیﺤات الزم بیان شد .سﭙﺲ
جهت تﮑمیﻞ پرسشنامهها )شامﻞ اﻃالﻋات دموگرافیﮑی،
آزردگی صوتی و نارسایی شناختی( ،جﻠﺴة توجیهی
با حﻀور افراد جامعة پﮋوهش تشﮑیﻞ شد .پﺲ از آن،
پرسشنامهها در اختیار افراد قرار داده و بر نﺤوة تﮑمیﻞ
آنها نظارت شد و درصورت بروز هرگونه ابهام در نﺤوة
تﮑمیﻞ پرسشنامه ،توﺿیﺤات اﺿافی به افراد داده شد .در
این تﺤقیﻖ ،حﺠﻢ نمونه با استفاده از فرمول نمونهگیری
کوهن با درنظر گرفتن توان آزمون  %80با سطح اﻃمینان
 96 ،%95نفر مﺤاسبه گردید )رابطة .(1
) (1فرمول نمونهگیری کوهن

 : :nحﺠﻢ نمونه
 :مقدار متﻐیر نرمال در واحد استاندارد که برابر با
 1/96است.
 :فاصﻠة اﻃمینان  %95است؛ درنتیﺠه برابر با 0/5
است.
 :میزان اشتباه مﺠاز
معیارهای ورود به مطالعه ﻋبارت بودند از :مردان با
حداقﻞ شش ماه سابقة کار ،دارای سن زیر  ،50نداشتن
مشﮑالت شنوایی مادرزادی ،مﺼرف نﮑردن داروهای
خوابآور و داروهای مﻀعﻒ  ،CNS4ﻋدم مﺼرف داروهای
افﺴردگی و نداشتن شﻐﻞ دوم .بدین ترتیب ،در پایان این
مطالعه ﻃی ﻏربالﮕریهای صورتگرفته 50 ،نفر در گروه
مواجهه و  50نفر در گروه شاهد انتﺨاب شدند.

اندازهگیری تراز فشار صوت در مﺤیﻂ کار
جهت اندازهگیری تراز فشار صوت در گروه مواجهه
از دستﮕاه دوزیمتر صدا کالیبرهشده مدل TES 1354
ساخت کشور تایوان و دستﮕاه ترازسنج صوت صداسنج
با آنالیز فرکانﺴی هﻢزمان مدل  TES-1358Cساخت
کمﭙانی تایوان ) 5(SLMاستفاده گردید .بهمنظور حﺼول
4. Central nervous system
5. Sound Level Meter
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گذشته ،بین میزان اﺿطراب و استرس در افراد با ایﺠاد
نارسایی شناختی برای آنها ارتباط وجود دارد؛ درنتیﺠه
صدا میتواند سبب نارسایی شناختی در افراد در معرض
مواجهه شود (20) .با توجه به مطالب بیانشده مطالعات
اندکی جهت بررسی نارسایی شناختی کارکنان در صنایﻊ
صورت گرفته است که در این میان میتوان به تﺤقیقات
بﮑر 1و همﮑاران در سال  ،2015مﮑوینو 2و همﮑاران در
سال  2017و والﮏ 3و همﮑاران در سال  2002اشاره کرد.
ﻃبﻖ نتایج این تﺤقیقات ،بین نارسایی شناختی با خﻠﻖ
افﺴرده ،گوشبهزنﮕی و استعداد خﺴتﮕی شﻐﻠی ارتباط
وجود دارد21 ،19) .ـ (22در برخی پﮋوهشها نیز اﺛبات
شده است که بین نارسایی شناختی با پاسﺦ ﻋاﻃفی،
ادراك زمان ،بیقراری و اختالل در توجه ارتباط وجود
دارد23) .ـ(25
حال با توجه به اینﮑه مطالعات اندکی در زمینة نارسایی
شناختی و حاالت خﻠقی در کارگران صنعت در ایران صورت
گرفته است و همچنین بهدلیﻞ اهمیت بررسی مواجهة
صوتی کارکنان در صنایﻊ نﮕارندگان برآن شدند مطالعهای
با هدف ارزیابی آزردگی صوتی ،نارسایی شناختی و حاالت
خﻠقی در صنعت سرامیﮏسازی انﺠام دهند و درﻋین حال
قﺼد دارند به بررسی ارتباط بین مقادیر تراز فشار صوت با
نمرات آزردگی صوتی ،نارسایی شناختی و حاالت خﻠقی
بﭙردازند.

کارکنان بﺨش اداری بهﻋنوان گروه شاهد استفاده گردید.

بررسی ارتباط بین تراز فشار صوت با شاخصهای نارسایی شناختی ...

پرسشنامة نارسایی شناختی )(CFQ

پرسشنامة نارسایی شناختی توسﻂ برادبنت در سال
1982م ساخته شد .این مقیاس دارای  25گویه و  4مﺆلفه
است .اولین مﺆلفه حواسپرتی است با  9گویه که سﺆاالت
آن به جنبة ادارکی اشاره دارد .مﺆلفة دوم مشﮑالت مربوط
به حافظه است با  7گویه که شامﻞ سﺆاالتی است دربارة
بررسی نارسایی حافظه .مﺆلفة سوم اشتباهات سهوی است
و  7گویه دارد و دارای سﺆاالتی درمورد خطاهای مربوط به
اجرای کار افراد است .مﺆلفة ﭼهارم ﻋدم یادآوری اسامی
است با  2گویه و سﺆاالت آن با حافظة نامها ارتباط دارد.
همچنین در این پرسشنامه مقیاس لیﮑرت پنجدرجهای
)خیﻠی کﻢ تا خیﻠی زیاد( و هر ماده دارای ارزشی بین  1تا
 5درنظر گرفته شد(26) .
شایان ذکر است که روایی و پایایی این پرسشنامه
توسﻂ مطالعات پیشین مورد بررسی قرار گرفته است؛
بهﻃوری که مﮑاسی و ریﺠی 1در سال  2006ﺿریب آلفای
کرونباخ برای کﻞ مقیاسهای آن  0/96و ﺿریب اﻋتبار
آن را  0/56بیان کردند (27) .همچنین در پﮋوهشی دیﮕر
ابوالقاسمی و کیامرﺛی ﺿریب آلفای کرونباخ مقیاس
حواسپرتی ،مشﮑالت مربوط به حافظه ،اشتباهات سهوی
و ﻋدم یادآوری اسامی را بهترتیب  0/66 ،0/64 ،0/79و
 0/62گزارش کردند(28) .

پرسشنامة آزردگی صوتی
پرسشنامة آزردگی صوتی متشﮑﻞ از سه بﺨش است:
در بﺨش اول ،شدت صداي مﺤیﻂ کار نمرهدهﯽ میشود.
در بﺨش دوم و سوم بهترتیب میزان آزردگﯽ صداي مﺤیﻂ
کار و حاالتﯽ که افراد در ﻃول روز تﺠربه میکنند ،مانند
. Mecacci and Righi
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تﺠزیه و تﺤﻠیﻞ آماری
پﺲ از جمﻊآوری پرسشنامهها  ،دادههای حاصﻞ از
آنها وارد نرم افزار 19 SPSSگردید  .سﭙﺲ توسﻂ آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف ﻏیر نرمال بودن دادهها تﺄیید شد..
جهت آنالیز وﺿعیت تﺄهﻞ با پارامترهای تراز فشار صوت،
آزردگی صوتی و نارسایی شناختی از آزمون من ویتنی
و جهت آنالیز سابقه کار ،سن و میزان تﺤﺼیالت با سه
پارامتر مذکور از آزمون کروسﮑال -والیﺲ استفاده شد.
ﻋالوه بر این برای ارتباط بین پارامترهای تراز فشار صوت،
آزردگی صوتی و نارسایی شناختی با یﮑدیﮕر از آزمون
اسﭙیرمن استفاده گردید .مقدار  0/05به ﻋنوان سطح
معنیداری در نظر گرفته شد.

یافتهها

نتایج این مطالعه نشان داد  %50از افراد مورد مطالعه
در گﺴترة سنی  27تا  33سال و  %45آنها دارای سابقة
کاری  3تا  5سال بودند .همچنین  %64افراد مورد مطالعه
متﺄهﻞ بودند و فقﻂ  %9تﺤﺼیالت دانشﮕاهی داشتند .در
جدول  ،1برخی ویﮋگی دموگرافیﮏ افراد مورد مطالعه
7
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نتایج دقیﻖ ،تﺠهیزات مورد استفاده قبﻞ از شروع هربار
اندازهگیری توسﻂ کالیبراتور مدل  Tes-1356ساخت
کمﭙانی  TESتایوان ﭼﮏ شد .مطابﻖ توصیه استاندارد
9612 ISOمیﮑروفن دستﮕاه دوزیمتر در فاصﻠة  10تا 30
سانتﯽمتري از کانال خارجﯽ گوش افراد روي یقة آنها
نﺼب شد .مﺤاسبات مربوط به تعیین دوز مواجهه در
انتها ،از آنﺠایﯽ که کارگران تولید در ﻃول شیفت کاري
در معرض ترازهاي یﮑﺴان صدا قرار داشتند ،دوزیمتری
دوساﻋته انﺠام شد و مطابﻖ مﺤاسبات مربوط به تراز
معادل هشتساﻋته تعمیﻢ داده شد29) .ـ(30

احﺴاس خﺴتﮕﯽ ،سﺴتﯽ ،کاهش قدرت تمرکز و ﻏیره،
بررسی میگردد .در این پرسشنامه ،میزان آزردگی بین 0
تا  10تقﺴیﻢ میشود؛ بهگونهای که ﻋدد صفر بیانﮕر ﻋدم
آزردگی و ﻋدد  10بیانﮕر آزردگی بیش از حد است .این
درحالی است که اگر جواب فرد پاسﺦدهنده به سﺆاالت
در مﺤدودة  0تا  2 ،2تا  4 ،4تا  6 ،6تا  8و  8تا  10قرار
داشته باشد ،بهترتیب بیانﮕر ﻋدم آزردگی ،آزردگی خفیﻒ،
آزردگی متوسﻂ ،آزردگی زیاد و آزردگی بیشازحد است.
در بﺨش بعدی این پرسشنامه از افراد خواسته شد تا به
آزاردهندگی صدای مﺤیﻂ کار خود امتیاز بین  0تا 100
دهند ،که صفر نشاندهندة کمترین آزاردهندگی صدا و
 100بیشترین آزاردهندگی صداست .سﭙﺲ حاالتﯽ که
افراد در ﻃول روز تﺠربه میکنند ،شامﻞ احﺴاس خﺴتﮕی،
سﺴتی و خوابآلودگی ،سرگیﺠه ،کاهش قدرت تمرکز،
سرگیﺠه ،سردرد ،احﺴاس ناراحتی و سایر مشﮑالت،
تعیین و با معیارهای هرگز ) 1امتیاز( تا همیشه ) 5امتیاز(
بررسی میشود .روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعات
پیشین ،ازجمﻠه در تﺤقیﻖ فرهنﮓ و همﮑارانش در سال
 ،2013تﺠزیه و تﺤﻠیﻞ شد و ﺿریب آلفای کرونباخ آن
 0/81تعیین گردید(15) .

روح اله فالح مدواری و همکاران
ﺟﺪول 1ـ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
جدول 1ـ اطالعات دموگرافیک افراد مورد مطالعه
ﺷﺎﺧﺺ

ﺳﺎﺑﻘﮥ ﮐﺎر

وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ

ﺗﺤﺼﯿﻼت

ﻓﺮاواﻧﯽ

درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ

21-26

8

16

13

26

21

21

27-33

24

48

28

56

52

52

34-40

18

36

9

18

27

27

1-3

9

18

13

26

22

22

3-5

25

50

20

40

45

45

5-7

16

32

34

50

33

33

ﻣﺠﺮد

15

30

21

42

36

36

ﻣﺘﺄﻫﻞ

35

70

29

58

64

64

ﺑﯽﺳﻮاد ،اﺑﺘﺪاﯾﯽ

18

36

10

20

28

28

ﺳﯿﮑﻞ

16

32

21

42

37

37

دﯾﭙﻠﻢ

16

32

10

20

26

26

ﮐﺎرداﻧﯽ ،ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ

0

0

9

18

9

9

)مواجهه ـ شاهد( اراﺋه شده است .نتایج آزمون مربوط به
اﻃالﻋات دموگرافیﮏ بین دو گروه مواجهه و شاهد نشان
داد بین متﻐیرهای سابقة کار ،وﺿعیت تﺄهﻞ و تﺤﺼیالت
ارتباط معناداری وجود ندارد .این درحالی است که در
متﻐیر سن ،بین دو گروه ارتباط معناداری وجود دارد
).(p<0/05
مطابﻖ نتایج پﮋوهش ،میانﮕین تراز فشار صوت در گروه
مواجهه و شاهد بهترتیب  86/44 ± 4/49دسیبﻞ  Aو
 59/26 ± 3/02دسیبﻞ  Aبود .همچنین بیشترین و
کمترین تراز فشار صوت در گروه مواجهه بهترتیب ،95
 78دسیبﻞ  Aو در گروه شاهد  50 ، 64دسیبﻞ  Aبود.
ﻃبﻖ نتایج میانﮕین و انﺤراف معیار ،مقادیر شاخص
آزردگﯽ صداي مﺤیﻂ کار برای گروه مواجهه و شاهد
بهترتیب  70/64 ± 10/65و  20/09 ± 2/90بود.
بیشترین و کمترین میزان آزردگی در گروه مواجهه 100
و 40 0و گروه شاهد  40و  0بود .همچنین ﻃبﻖ شﮑﻞ
 ،1میزان آزردگی صوتی در گروه مواجهه بیشتر از شاهد
گزارش شد که بیشترین میزان آزردگی صوتی در گروه
مواجهه  %60در مﺤدودة آزردگی بیشازحد )8ـ(10
8

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري

0/042

0/724

0/214

0/064

و  % 28در مﺤدودة آزردگی زیاد )6ـ (8گزارش
این درحالی است که بیشترین میزان آزردگی صوتی در
گروه شاهد  %68در مﺤدودة ﻋدم آزردگی )0ـ %30 ،(2در
مﺤدودة آزردگی خفیﻒ )2ـ (4بود.
نتایج تﺠزیه و تﺤﻠیﻞ بﺨش سوم پرسشنامة آزردگی
صوتی مربوط به حاالتﯽ که افراد در ﻃول روز تﺠربه
میکنند ،در شﮑﻞ  2آمده که بیشترین میزان برای کاهش
قدرت تمرکز  %17است .شایان ذکر است میانﮕین تﺠربة
حاالت )بیشترین امتیاز هر بﺨش  5است که با انتﺨاب
گزینههای هرگز ) ،(1بهندرت ) ،(2گاهی اوقات )(3
اﻏﻠب ) (4و همیشه ) (5توسﻂ افراد مورد مطالعه آنالیز
شدند( گروه مواجهه دارای خﺴتﮕی ) ،(3/38سﺴتی و
خوابآلودگی ) ،(3/40سرگیﺠه ) ،(3/46کاهش قدرت
تمرکز ) ،(3/58سردرد ) (3/67و احﺴاس ناراحتی
) (3/57بیشتری نﺴبت به گروه شاهد است؛ ﻋالوهبر
این ،بیشترین میانﮕین حاالت در گروه مواجهه و شاهد
بهترتیب سردرد ) (3/67و احﺴاس خﺴتﮕی )(2/49
بود .همچنین بیشترین احﺴاسات گروه مواجهه گزینة
»اﻏﻠب« و »همیشه« را برگزیدند ،مربوط به کاهش قدرت
کردند.
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ﺳﻦ

ﻃﺒﻘﺎت

ﮔﺮوه ﻣﻮاﺟﻬﻪ
درﺻﺪ
ﻓﺮاواﻧﯽ
ﻓﺮاواﻧﯽ

ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
درﺻﺪ
ﻓﺮاواﻧﯽ
ﻓﺮاواﻧﯽ

ﻣﺠﻤﻮع

بررسی ارتباط بین تراز فشار صوت با شاخصهای نارسایی شناختی ...
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شکل 1ـ میزان درصد محدودههای آزردگی در دو گروه مواجهه و شاهد
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شکل 2ـ درصد افراد گروه مواجهه که گزینة «اغلب» و «همیشه» را انتخاب کردند
تمرکز ) 31نفر( ،سردرد ) 28نفر( و سرگیﺠه ) 26نفر( بود
)شﮑﻞ  .(2این درحالی است که فقﻂ  %12از گروه شاهد
گزینة »اﻏﻠب« و »همیشه« را در احﺴاس کاهش قدرت
تمرکز ) ،(%4خﺴتﮕی ) ،(%4سرگیﺠه ) (%2و سﺴتی و
خوابآلودگی ) (%2را انتﺨاب کردند.
نتایج تﺠزیه تﺤﻠیﻞ آماری نشان داد ارتباط مثبت
و معناداری بین مقیاس آزردگی صوتی با حاالت افراد
)خﺴتﮕی ،سﺴتی و خوابآلودگی ،سرگیﺠه ،کاهش
قدرت تمرکز ،سرگیﺠه ،سردرد و احﺴاس ناراحتی( وجود
داشت ) .(p<0/05همچنین برای بررسی مقیاس آزردگی
Iran Occupational Health. 2020 (28 Nov);17:37

صوتی با مشﺨﺼات دموگرافیﮏ از آزمون کروسﮑال ـ
والیﺲ استفاده شد که نتایج نشان داد آزردگی صوتی
ارتباط معناداری با تﺤﺼیالت ،سن و سابقة کار ندارد.
نتایج بررسی نارسایی شناختی در کارکنان این صنعت
در ﭼهار بﺨش تﺠزیه و تﺤﻠیﻞ شد .میانﮕین ﭼهار بﺨش
حواسپرتی ،مشﮑالت مربوط به حافظه ،اشتباهات سهوی
و ﻋدم یادآوری اسامی در گروه مواجهه بهترتیب ،22/01
 15/88 ،20/60و  5/70بود .این درحالی است که میانﮕین
آن ﭼهار بﺨش در گروه شاهد بهترتیب ،13/92 ،16/44
 13/24و  2/30گزارش شد .همچنین بررسی ارتباط بین
9

روح اله فالح مدواری و همکاران
ﺟﺪول 2ـ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﺮاز ﻓﺸﺎر ﺻﻮت ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

جدول 2ـ ارتباط بین تراز فشار صوت با معیارهای نارسایی شناختی
ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

ﺣﺪاﮐﺜﺮ

ﻣﻮاﺟﻬﻪ

ﺷﺎﻫﺪ

ﻣﻮاﺟﻬﻪ

ﺷﺎﻫﺪ

ﻣﻮاﺟﻬﻪ

ﺷﺎﻫﺪ

ﻣﻮاﺟﻬﻪ

ﺷﺎﻫﺪ

22/01
20/60
15/88
5/70
63/74

16/44
13/92
13/24
2/30
45/14

5/07
3/82
2/86
1/61
8/67

2/87
2/85
3/13
1/26
8/00

32
32
19
8
84

21
18
19
5
58

14
13
9
2
38

12
10
7
2
6

ﺟﺪولو 3ـ
ﺷﺎﻫﺪ
ﻣﻮاﺟﻬﻪ و
آماریدر دو ﮔﺮوه
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
شاهد
مواجهه
گروه
پارامترهای در دو
آﻣﺎريتحلیل
ﺗﺤﻠﯿﻞ 3ـ
جدول
ﻧﻮع ارزﯾﺎﺑﯽ

اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

ﺧﻄﺎي ﻣﻌﯿﺎر

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري

ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﺗﺮاز ﻓﺸﺎر ﺻﻮت
آزردﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ

47/87
16/54
5/79

1/82
1/86
0/25

0/0001
0/0001
0/0001

تراز فشار صوت با معیارهای نارسایی شناختی نشان داد
هﻢبﺴتﮕی مثبت و معناداری بین آنها وجود دارد )جدول
.(2
نتایج مطالعه گویای آن است که با توجه به مقدار ﺿریب
هﻢبﺴتﮕی متوسﻂ رو به باال )0/783ـ (0/613ارتباط
قوی بین آزردگی صوتی با مشﮑالت مربوط به حافظه و
ﻋدم یادآوری اسامی وجود دارد .همچنین میانﮕین میزان
نارسایی شناختی به تفﮑیﮏ سن ،سابقة کار ،وﺿعیت تﺄهﻞ
و تﺤﺼیالت بررسی شد و نتایج نشان داد بیشترین میزان
نارسایی شناختی در سن  27تا  33سال و سابقة کار  3تا
 5سال بود و نارسایی شناختی در افراد دارای تﺤﺼیالت
میزان کمتری را به خود اختﺼاص داد .ﻋالوهبر آن ،مطابﻖ
نتایج بررسی مقیاس نارسایی شناختی با مشﺨﺼات
دموگرافیﮏ ،ارتباط معناداری با وﺿعیت تﺄهﻞ ،سن و
سابقة کار وجود ندارد .این درحالی است که با تﺤﺼیالت
از اختالف معناداری برخوردار بود ) (p<0/05که برای
بررسی این اختالف از آزمون توکی استفاده شد .میتوان
نتیﺠه گرفت این اختالف برای ﻃبقات اول )بیسواد،
ابتدایی( و دوم )کاردانی ،لیﺴانﺲ( ،سوم )دیﭙﻠﻢ( و ﭼهارم
)کاردانی ،لیﺴانﺲ( بود.
ﻃبﻖ نتایج جدول  ،3ارتباط معناداری بین مقیاس
نارسایی شناختی و آزردگی صوتی با تراز فشار صوت در
دو گروه مواجهه و شاهد وجود دارد ) .(p<0/05همچنین
نتایج آزمون اسﭙیرمن اﺛبات کرد که ارتباط مثبت و
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0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن %95
ﺣﺪ ﺑﺎﻻ
ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
51/49
44/26
20/24
12/84
6/30
5/29

معناداری بین تراز فشار صوت با شاخصهای آزردگی
صوتی ) (p<0/05 ،r = 0/694و نارسایی شناختی
) (p<0/05 ،r =0 /768وجود دارد .به ﻋبارت دیﮕر ،با توجه
به ﺿریب هﻢبﺴتﮕی باال بین تراز فشار صوت با شاخصها،
میتوان بیان کرد صدا در مﺤیﻂ کار در ایﺠاد آزردگی و
نارسایی شناختی در کارکنان دارای مواجهه بیشتر است.

بحث

آلودگی صوتی یﮑی از مهﻢترین فاکتورهای فیزیﮑی
مﺨتﻞکنندة سالمت در مﺤیﻂ کار صنایﻊ مﺨتﻠﻒ
شناخته شده است .تاکنون اﺛرات نامطﻠوب این ﻋامﻞ
فیزیﮑی مﺨرب بر جنبههای مﺨتﻠﻒ سالمت فردی
ازجمﻠه اختالالت فشارخون ،شنوایی ،حافظه و همچنین
وﺿعیت روانی گزارش شده است .با توجه به اهمیت
سالمت جﺴمی و روانی بر میزان بازده مطﻠوب ،آلودگی
صوتی منﺠر به کاهش بازده صنایﻊ میشود .بنابراین لزوم
بررسی اﺛرات حاصﻞ از این ﻋامﻞ فیزیﮑی بهمنظور اراﺋة
راهﮑارهای مناسب جهت بهبود شرایﻂ جﺴمی و روحی
کارگران و درنهایت بهبود بازده در صنایﻊ مﺨتﻠﻒ دارای
اهمیت است .بدین منظور در این مطالعه اﺛرات آلودگی
صوتی موجود در صنایﻊ سرامیﮏ بر نارسایی شناختی و
بررسی میزان این تراز در ارتباط با نمرات آزردگی صوتی
و نارسایی شناختی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان
داد میانﮕین مقدار تراز فشار صوت ،نمرة آزردگی صوتی
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ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺳﻬﻮي
ﻋﺪم ﯾﺎدآوري اﺳﺎﻣﯽ
ﻧﻤﺮة ﮐﻞ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

ﺣﺪاﻗﻞ

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري

ﺿﺮﯾﺐ
ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ
اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ )(r
0/546
0/677
0/446
0/702
0/768
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و نارسایی شناختی در گروه مواجهه باالتر از گروه شاهد
و اختالف بین دو گروه معنادار است .همچنین هﻢبﺴتﮕی
بین مقادیر تراز فشار صوت با شاخصهای آزردگی صوتی
و نارسایی شناختی مثبت و معنادار شناخته شد.
میانﮕین مقادیر تراز صوت در این مطالعه در گروه
مواجهه  86/44 ± 4/49گزارش شد که تقریباً مشابه
مطالعات گذشته در صنایﻊ مﺨتﻠﻒ ،ازجمﻠه صنایﻊ لبنی
با میانﮕین  (31) 83/31 ± 2/36و صنایﻊ پتروشیمی با
میانﮕین  (15) 86/12است .هرﭼند این میزان آلودگی
صوتی کمتر از مقادیر  93/6 ± 3و  96 ± 5/1گزارش شده،
برای نیروگاههای صنایﻊ نفت است (32) .با این حال این
یافته باالتر از حد مﺠاز کشوری ،یعنی  85دسیبﻞ برای
سالمت شنوایی ،است .بنابراین اراﺋة راهﮑارهای مناسب
و اصولی جهت کاهش میزان تراز صوت در این صنعت
بهمنظور جﻠوگیری از خطرات شﻐﻠی ﺿروری بهنظر
میرسد.
آزردگی اصﻠیترین پیامد روانی مشاهدهشده در
جمعیت در معرض آلودگی صوتی است .آزردگی صوتی
میتواند ناشی از تداخﻞ صدا در فعالیتهای روزمره،
احﺴاسات ،افﮑار ،خواب یا استراحت باشد و ممﮑن است
با واکنشهای منفی مانند ﻋﺼبانیت ،نارﺿایتی ،خﺴتﮕی
و ﻋالﺋﻢ مرتبﻂ با استرس همراه باشد (33) .همچنین در
پاسﺦ به آزردگی صوتی ،تﮑانههای ناشی از نواحی قشر
باالتر مﻐز از ﻃریﻖ سیﺴتﻢ لیمبی به هیﭙوتاالموس منتقﻞ
میشوند و ترانﺴمیترهای ﻋﺼبی مانند سروتونین ،نوراپی
نفرین و استیﻞ کولین آزاد میشوند و سﻠولهای خاصی از
هﺴتة هیﭙوتاالموس برای سنتز و ترشح فاکتور آزادکنندة
کورتیﮑوتروفین فعال میگردند .پﺲ از آن ،ﻋامﻞ آزادکنندة
کورتیﮑوتروفین وارد سیﺴتﻢ وریدی پورتال هیﭙوتاالموس
شده ،قشر مﻐز واقﻊ در ﻏدة هیﭙوفیز قدامی را برای سنتز
پرووپی مالنوکورتین تﺤریﮏ میکند .سﭙﺲ پﻠی پروتیین
متعاقباً برای تولید هورمون آدرنرژیﮑورتیﮑوپی و هورمون
تﺤریﮏکننده مالنوسیت تقﺴیﻢ میشود .درنهایت
هورمون آدرنرژیﮑورتیﮑوپی ،زونا فاسیﮑوالتا و رتیﮑولیﺲ
قشر آدرنال را تﺤریﮏ میکند تا کورتیزول تولید و آزاد
شود و از آن جایی که کورتیزول هورمون اصﻠی استرس
است ،آزردگی صوتی بر سیﺴتﻢ ﻋﺼبی سمﭙاتیﮏ )(SNS
تﺄﺛیر میگذارد(34) .
مشابه با نتایج بهدستآمده برای مقدار تراز صوت،
میانﮕین آزردگی صوتی در این مطالعه در گروه مواجهه

باالتر از گروه شاهد )تا سهبرابر( و میانﮕین آن 10/65
 70/64 ±گزارش شد .همچنین در ارتباط با احﺴاسات
افراد دارای مواجهه با صدا که گزینه »اﻏﻠب« را انتﺨاب
کردند ،بهترتیب شامﻞ کاهش قدرت تمرکز  ،%62سردرد
 ،%56سرگیﺠه  %52و سﺴتی و خواب آلودگی %50
بود .درحالی که در تﺤقیقی که به بررسی وﺿعیت افراد
در معرض آلودگیهای صنایﻊ مﺨتﻠﻒ در ﻋراق پرداخته
بود ،استرس ،ﻋﺼبانیت و بیخوابی در جایﮕاه اول تا سوم
و سردرد ) (%36و سرگیﺠه ) (%30در جایﮕاههای بعدی
قرار داشتند (35) .در پﮋوهشی دیﮕر که افراد در معرض
سروصدای ناشی از توربینهای صنعتی مورد بررسی
قرار گرفتند ،نشان داده شد این افراد در مقایﺴه با گروه
شاهد سالمت ﻋمومی پایینتر ،کیفیت خواب نامناسبتر
و ویﮋگیهای روانی بدتر دارند (36) .همچنین در بررسی
ارتباط آزردگی صوتی با ویﮋگیهای فردی نشان داده
شد آزردگی صوتی با اختالل روانی رابطة معناداری دارد؛
درحالی که با خﺼوصیات شﺨﺼیتی دیﮕر رابطة معناداری
نشان نداد (37) .نتایج این مطالعات حاکی از وجود تفاوت
در جوامﻊ مﺨتﻠﻒ بهدلیﻞ تفاوت در میزان آزردگی صوتی
در صنایﻊ مﺨتﻠﻒ و ﻋوامﻞ مﺨدوشکنندة مﺤیطی و فردی
است .از این رو بررسی مشﮑالت روانی و جﺴمی مﺨتﻠﻒ
ایﺠادشده بر اﺛر آالیندههای صوتی در هر جامعه با توجه
به فاکتورهای زمینهای دارای اهمیت است تا برنامههای
دقیﻖتری برای حفظ سالمت کارکنان اراﺋه شود.
هﻢراستا با نتایج این پﮋوهش در تﺄیید نبود ارتباط معنادار
آزردگی صوتی کارگران صنایﻊ سرامیﮏ با فاکتورهای
دموگرافیﮏ ،مطالعة انﺠامشده دربارة کارگران صنایﻊ
مﺨتﻠﻒ در قﻢ نیز نشان داد بین سن و آزردگی صوتی
رابطة معناداری وجود ندارد (37) .با این حال ،در تﺤقیﻖ
دیﮕری دربارة کارگران مزرﻋة بادی منﺠیﻞ ،هﻢبﺴتﮕی
مثبت معناداری بین آزردگی صوتی و حﺴاسیت به
صدا و سن مشاهده شده است (38) .این نتایج مﺨتﻠﻒ
میتواند حاصﻞ معیارهای متفاوت برای بررسی آزردگی
صوتی و آستانة متفاوت این ﻋامﻞ در جمعیتهای مورد
مطالعه باشد .با توجه به وجود نتایج متناقﺾ ،بررسی
ارتباط وجود یا ﻋدم آزردگی صوتی و همچنین مقادیر
مﺨتﻠﻒ آن با ﻋوامﻞ دموگرافیﮏ در صنایﻊ مﺨتﻠﻒ که با
ترازهای مﺨتﻠﻒ آالیندههای صوتی درگیرند ،میتواند به
شفافسازی این نتایج کمﮏ کند.
اﺛرات ﻋمﻠﮑردی سروصدا با بﺴیاری از تﺄﺛیرات آن بر
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نتایج این پﮋوهش تﺄییدکنندة وجود میزان تراز صوت
باالتر از حد مﺠاز شناختهشده برای سالمت شنوایی
و روانی و درنتیﺠة آن مقادیر باالی آزردگی صوتی و
نارسایی شناختی در کارگران صنعت سرامیﮏ است.
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سالمتی درهﻢ تنیده شده است .بررسی اﺛرات صدا بر
ﻋمﻠﮑرد انﺴان نشان داده است پیامدهای منفی مواجهه
با آالیندههای صوتی وابﺴته به ﻋوامﻠی ازجمﻠه نوع منبﻊ
صوتی و فعالیت درحال انﺠام است (39) .اگرﭼه مطالعات
میدانی قطعی درمورد تﺄﺛیر آالیندههای صوتی مﺤیطی
انﺠام نشده است ،شواهد خوبی وجود دارد مبنی بر اینﮑه
صدای شﻐﻠی بر ﻋمﻠﮑرد شناختی در زمینههای خواندن،
توجه ،حﻞ مﺴﺌﻠه ،انﮕیزه و حافظه تﺄﺛیر میگذارد(40) .
همچنین آلودگی صوتی میتواند منﺠر به افت ﻋمﻠﮑرد
و کاهش بهرهوری و تﻐییر توانمندیهای حﻞ مﺴﺌﻠه
شود .همچنین در برخی پﮋوهشها اﻇهار شده است که
افراد در شرایﻂ پرسروصدا اﻃالﻋات را سریﻊتر در حافظة
کاری پردازش میکنند؛ اما در این افراد ﻇرفیت حافظة
کمتری وجود دارد (41) .هﻢراستا با این یافته ،مطالعة
حاﺿر اﺛبات کرد نمرة نارسایی شناختی بین دو گروه
مواجهه ) (63/74و شاهد ) (45/14تفاوت معناداری
دارد؛ بهﻃوری که نارسایی شناختی در گروه در معرض
آالیندههای صوتی صنعت سرامیﮏ باالتر از گروه شاهد
بود .این نارسایی شناختی شامﻞ حواسپرتی ،مشﮑالت
مربوط به حافظه ،اشتباهات سهوی و ﻋدم یادآوری اسامی
بود که بهﻃور منفرد نیز مقدار هرکدام از این آیتﻢها در
گروه مواجهه باالتر بود .در مطالعة انﺠامشده روی گروهی
از دانشﺠویان که تﺤت شرایﻂ آلودگی صوتی قرار گرفتند،
در بررسی مهارت دستی نتایج گویای آن بود که تعداد
خطا با افزایش تراز صوت از  65به  95دسیبﻞ با اختالف
معناداری افزایش مییابد .این پﮋوهش نشان داد افزایش
تراز فشار صوت تﺄﺛیر منفی بر میزان دقت دارد و باﻋﺚ
کاهش کارایی فرد با افزایش تعداد خطا میشود(42) .
در مطالعة دیﮕری که به بررسی تﺄﺛیرات مواجهة مزمن با
صدا در صنعت خودروسازی پرداخته بود ،نتایج حاکی از
افزایش تعداد خطا و زمان پاسﺦ باالتر در افرادی بود که
آزردگی بیشتری از صدا داشتند (43) .همچنین با افزایش
تراز فشار صوت ،خطاهاي انﺠامگرفته افزایش زیادي را
نشان داد که در شدت صوت 80دسیبﻞ یﮑی از ﻋوامﻞ
افزایش خطا انﺠام سریﻊتر آزمون و رهایی از شرایﻂ
آزاردهندة ناشی از شدت صوت باالست که درنتیﺠه تعداد
خطاها بیشتر و دقت فرد کاهش مییابد (44) .بررسی
ﻋمﻠﮑرد شناختی در فرکانﺲهای مﺨتﻠﻒ مﺤدود 65
تا  85دسیبﻞ با استفاده از آزمون زمان واکنش ساده و
زمان واکنش انتﺨابی به رنﮓها و صداها نشان داد افزایش

تراز فشار صوت بر ﻋمﻠﮑرد افراد تﺄﺛیر سوﺋﯽ دارد و منﺠر
به افزایش زمان واکنش آنان در موقعیتهای متفاوت
میشود .با این حال ،افزایش تراز فشار صوت روي افزایش
تعداد خطاها اختالف معناداری نداشت که میتواند نتیﺠة
استفاده از مﺤدودة مﺠاز صوت )استاندارد الزم برای
کارهای دفتری  70دسیبﻞ و برای صنعت  85دسیبﻞ(،
نوع صدا و ویﮋگیهای افراد شرکتکننده در مطالعه باشد.
)(45
واکنش بدن به همان اﺛر فیزیولوژیﮏ میشود که در
این راستا مﺤور هیﭙوفیر ـ هیﭙوتاالموس ـ آدرنال در
انﺴان به صداهایی در حدود  65دسیبﻞ در  10000هرتز
حﺴاس است .بنابراین قرارگیری در معرض ترازهای باالتر
از این مﺤدوده منﺠر به افزایش سطح کورتیﮑواستروﺋید
پالسمایی میشود .از ﻃرف دیﮕر قرارگیری در تزارهای
باالتر از  90دسیبﻞ در مدت زمان  30دقیقه باﻋﺚ افزایش
ترشح ادراری آدرنالین و نورآدرنالین میگردد .افزایش
ترشح کاتﮑول آمینها ممﮑن است تا  90دقیقه بعد از اتمام
سروصدا ادامه یابد (46) .همچنین قرارگیری در معرض
صدای بیش از  70دسیبﻞ به تنﮕی ﻋروق منتهی میشود
و ﺿربان قﻠب و فشارخون را افزایش میدهد (47) .این
درحالی است که پﮋوهشها نشان دادهاند استرس مزمن
مانند صدا میتواند آن دسته از واکنشهای شیمیایی در
مﻐز را که برای یادگیری و حافظه مفید هﺴتند ،مﺴدود
کنند (48) .بنابراین همان بهﻋنوان منبﻊ استرسزا
میتواند مﺴیر فیزیولوژیﮏ مرتبﻂ با فرایندهای شناختی
در مﻐز را تﺤت تﺄﺛیر قرار دهد.
بنابراین تﺤقیﻖ حاﺿر بر تﺄﺛیر منفی آالیندههای صوتی
در آزردگی صوتی و ﻋمﻠﮑرد شناختی تﺄکید میکند.
اختالل در ﻋمﻠﮑرد شناختﯽ در تراز صداهاي بﻠند بیشتر
از صداهاي متوسﻂ است و درواقﻊ سروصدا بهﻋنوان ﻋامﻞ
ایﺠادکنندة استرس شناخته شده است که با مقادیر
مﺨتﻠﻒ اﺛرات متفاوتی بر فاکتورهای سالمت جﺴمی و
روحی ،ازجمﻠه ﻋدم تمرکز و توجه،کاهش دقت و ایﺠاد
شرایﻂ سردرد ،سرگیﺠه ،سﺴتی و خوابآلودگی ،دارد.
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مهﻢترین تبعات آزردگی صوتی در این جمعیت کاهش
 سﺴتی و خوابآلودگی، سرگیﺠه، سردرد،قدرت تمرکز
است که در وهﻠة نﺨﺴت سالمت جﺴمی و روانی فرد و
.درنهایت میزان بهرهوری وی را تﺤت تﺄﺛیر قرار میدهند
آزردگﯽ ناشﯽ از صدا و بهدنبال آن تﺠربه احﺴاساتﯽ مانند
 احتمال بروز خطاهاي انﺴانﯽ و،خﺴتﮕﯽ و کاهش تمرکز
گاه حوادث جبرانناپذیر شﻐﻠﯽ را افزایش میدهد که این
موﺿوع اهمیت میزان تراز مواجهه با صدا را از نظر بهداشت
 با.و سالمت و همچنین ایمنﯽ مﺤیﻂ کار روشن میکند
توجه به وجود ارتباط معنادار بین این ﻋوامﻞ با مقادیر
تراز فشار صوتﻊ پیشنهاد میشود بهمنظور حفظ سالمت
روان کارکنان و باال بردن میزان بازده کاری اقدامات
کنترلی مناسب جهت کاهش مواجهة کارگران با صدا در
 همچنین با توجه به تفاوتهای.این صنعت صورت پذیرد
 بررسی میزان حﺴاسیت،فردی در ایﺠاد حﺲ آزردگی
افراد به صوت برای کار در قﺴمتهای دارای آلودگی
صوتی باال میتواند به بهبود شرایﻂ مﺤیﻂ کار و جﻠوگیری
.از آسیبهای جدی در افراد مﺴتعد نیز کمﮏ کند

تقدیر و تشکر

این مقاله حاصﻞ ﻃرح مﺼوب شورای پﮋوهشی کمیته
پﮋوهشی دانشﺠویان دانشﮕاه ﻋﻠوم پزشﮑی شهید بهشتی
 از کمیته. می باشد1397/ص/75508 به شماره ﺛبت
پﮋوهشی دانشﺠویان و معاونت تﺤقیقات و فن آوری
دانشﮕاه ﻋﻠوم پزشﮑی شهید بهشتی برای حمایت مالی از
.این مطالعه قدردانی می شود
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