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ABSTRACT

Background & objectives: Sound and lighting are the deleterious effects of the physical
environment as exposure to physical stressors act. Occupational stress in certain areas of life
occurs and factors contribute to its creation. The purpose of this study was to investigate the
relationship between these two factors, physical and psychological stress in dentistry in the
city of Shiraz.
Methods: This descriptive study was conducted among 150 dentists in Shiraz; Samples were
selected randomly. Data collection included job stress questionnaire, the scale and luxury m.
Statistical analysis by Pearson correlation test, T-test of independent, Kruscal-Wallis Test and
Mann-Whitney Test was performed using SPSS 16 software.
Results: The volume and intensity of lighting in public centers are more than private sectors.
The stress in public sectors was more than private centers and the difference was statistically
significant ((p=0.02 Sound of the workplace and job stress were associated with each other
that the relationship is statistically significant (p=0.007 the relationship between age and work
experience job stress was reversely related and statistically significant (p=2.02, 0.01). The
lighting environment with job stress were not correlated significantly (p=0.02).
Conclusion: Stress in dental practice decreases quality and quantity of health care services.
Therefore, identification of stress in dental and physical agents in the workplace, such as
sound and lighting led activities to reduce the effects of stress and enhance the quality of
services.
Keywords: Job Stress; Dentists; Lighting; Sound; Shiraz.
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بررسی ارتباط بین میزان صدا و روشنایی موضعی با استرس شغلی در 
دندانپزشکان شهر شیراز

*4، بهرام کوهنورد3، ثریا بهرامی3، فاطمه قادري2، پریسا آزاد1زهرا زمانیان

ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، کارشناسی . 2دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 1
کارشناس مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه . 3دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کده بهداشت، دانشگاه علوم دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانش. 4علوم پزشکی شیراز
پزشکی شهید صدوقی یزد

bahramk2011@gmail.comایمیل:03538209119فکس: 09118843167تلفن:. *نویسنده مسئول

25/8/94پذیرش:4/9/93یافت:در

مقدمه
هـاي  وري در همـه زمینـه  ادر زمان کنونی پیشرفت فن

و هاماشینصنعتی، گسترش و کاربرد گسترده وسایل،
یـن رشـد   ات گوناگون را به همراه داشته است. اتجهیز

در زنـدگی روزمـره و   سریع سبب گردیده تـا انسـان  
ي ناخوشـایند بـا   هاشغلی خود، هرچه بیشتر از آشفتگی

انـد  مطالعات نشان داده. ي گوناگون اثر پذیردهاشدت
روانی سـوئی از  -عوامل فیزیکی محیط کار آثار روحی

ملـه عوامـل فیزیکـی    گذارنـد کـه از ج  میيخود برجا
صدا ).1توان یه عوامل صدا و روشنایی اشاره کرد (می

آیـد و  مـی یکی از خطرهاي شغلی و صـنعتی بـه شـمار    
آور قـرار  بسیاري از افـراد در برابـر ایـن عامـل زیـان     

ي شـغلی سـر و صـدا    ها). در بین تمام آالینده2(دارند
عتی بیشترین میزان انتشار را داشته و تقریباً در هر صـن 

وجود دارد و صدا نه تنها سبب بروز بیماري، بلکه سبب 
شود و ایجـاد تـداخل در   میفرد نیزآزار و برآشفتگی

چکیده
کننـد.  صدا و روشنایی از عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار هستند که بعنوان عامل استرس زا عمل می:زمینه و هدف

لـذا هـدف ایـن    ،دنمشخصی در پدید آمدن آن نقش داردهد و عوامل استرس شغلی در حوزه معینی از زندگی رخ می
.می باشداسترس شغلی در دندانپزشکانبامطالعه بررسی ارتباط بین این دو عامل فیزیکی 

نفر از دندانپزشکان شیراز نفر کـه بطـور تصـادفی    150تحلیلی بود که در بین -این مطالعه بصورت توصیفی:روش کار
متر )، دستگاه صداسنج و لوکسENSSر گردآوري اطالعات شامل پرسشنامه استرس شغلی (انجام شد. ابزا،انتخاب شدند

مسـتقل بـا اسـتفاده از نـرم افـزار     T-testبود. تجزیه و تحلیل بوسیله آزمون هاي آماري ضریب همبسـتگی پیرسـون و   
SPSS-19.صورت گرفت
اکز خصوصی بـود. نمـره اسـترس شـغلی در مراکـز      میزان صدا و شدت روشنایی در مراکز دولتی بیشتر از مریافته ها:

). صـداي محـیط کـار و اسـترس     =02/0pدولتی بیشتر از مراکز خصوصی بود که این اختالف از لحاظ آماري معنادار بود (
). همچنین ارتباط سن و سابقه =007/0pشغلی با یکدیگر ارتباط مستقیم داشتند که این ارتباط از لحاظ آماري معنادار بود (

). بین روشنایی محیط کار با اسـترس  =02/0p، 01/0دار بود (اار با استرس شغلی بصورت معکوس و از لحاظ آماري معنک
).=2/0pداري دیده نشد (رابطه معنینیزشغلی

شناسایى میزان استرس دندانپزشکان و عوامل فیزیکی در محیط کار از قبیل صدا و روشـنایی باعـث انجـام    نتیجه گیري:
گردد.هایی جهت کم کردن عوارض استرس شغلی و باال بردن کیفیت ارائه خدمات مىفعالیت

استرس شغلی، دندانپزشکان، روشنایی، صدا، شیرازکلیدي:واژه هاي
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مکالمات و ممانعت از سمع اصوات هشداردهنده، سبب 
). 3(گـردد مـی بروز حـوادث نـاگوار و کـاهش تولیـد     

ازناشیروزانهخسارتمیزانجهانی بهداشتسازمان
کـرده  بـرآورد دالرمیلیون1ودحددرراصداوسر

هردردالرمیلیون800تقریباسوئدکشوراست و در
شـود  مـی پرداخـت شـنوایی افتازناشیغرامتسال

ــی).4( ــاثیرات غیر م ــوان ت ــر   ت ــدا را ب ــنیداري ص ش
ي مختلف بدن نظیر غدد، دستگاه گـوارش و  هاسیستم

قلب و عروق و حتی تداخل بـا خـواب افـراد مشـاهده     
اثرات صدا روي قلب مطالعات زیادي درباره).5(نمود

و عروق بعمل آمده است که فقط یک سري مطالعـات  
خیلی دقیق و جدي نشان داده سر و صدا در درازمدت 

باشد. در یکی از این مطالعات میروي فشار خون مؤثر 
و 89دو گروه افرادي را که در معرض صداي بـیش از  

مطالعه قرار دادند و مورددسی بل بودند 81کمتر از 
ـ  مشاهده کرد بـین میـزان   یند که رابطه خیلـی نزدیک

صدا و کـاهش شـنوایی و افـزایش فشـار خـون وجـود       
). 6(داشته است

سالمتی عامل دیگر فیزیکی که کمبود و ازدیاد آن بر
بینـایی باشـد، روشـنایی اسـت. حـس    مـی گـذار  تاثیر

.رودشمار مـی بهانسانحسترینحیاتیومهمترین

و اطالعـات بیشـترین ینـایی بحـس کمـک بـه انسـان 
).7(آوردمـی دسـت بـه محیطازراخوديهایافته
کمبودوداردنیازکافی(نور)به روشناییخوبدید

گوناگونیيهاناراحتیتواند موجبمیآنازدیادیا
زدگی،چشمبینایی،سردرد، نقصچشم،خستگیمانند

یـک در. شـود نـی اثـرات روا نیـز وجسـمی خستگی
داراياگـر کـاربران  حتینامناسب،روشناییسیستم
باشـند، دچـار  داشته خوبدیدوبوده سالمچشمان
روشناییاهمیتبهتوجهبا.)8(شدخواهندعوارض

محیطپذیراصالحوفیزیکی مهمعاملیکعنوانبه
ازپیشگیريونیروي انسانیسالمتحفظدرکهکار،

مملکـت اقتصـاد و ارتقايییاکاردنباالبروحوادث
چـه هـر انجـام تحقیقـات  وتوجـه لزومدارد،نقش

.)9(خوردمیچشمبهزمینهایندربیشتر

یکی از مشکالت بسیار مهم و روزافزون بهداشت کار، 
باشد که از نظـر اقتصـادي یکـی از    میاسترس شغلی 

ــراد    ــت اف ــت کیفی ــده و اف ــل بازدارن ــوب عل محس
ي مرتبط هایا وضعیتشته شدن عواملگردد. انبامی

). 10(شـوند مـی با شغل باعث ایجاد اسـترس شـغلی   
برابـر سـه ازبـیش دندانپزشـکان درشیوع استرس

). بسته بـه  11(استشدهجامعه گزارشعاديافراد
ــعف او در    ــدرت و ض ــزان ق ــاغل می ــرد ش ــه ف تجرب
مواجهه با شرایط موجود و شخصیت او ممکـن اسـت   

ــی،  دچــار مشــکالتی  شــود کــه شــامل مشــکالت روان
). از مشـکالت روانـی   12(باشدمیجسمانی و رفتاري 

توان از نارضایتی شـغلی نـام بـرد کـه شـخص بـا       می
آید و باعث غیبت میو تأخیر به سرکار خود میلیبی

کردن شغل، افزایش حوادث ناشی از کار و از کار، رها
میي جسـ هـا گـردد. از بیمـاري  میوري کاهش بهره

-ي قلبیهاتوان به بیماريمیتبط با استرس شغلی مر
). 13عروقی، گوارش، پوستی و... اشاره کرد (

دو عامـل  ،آنچـه در مطالـب بـاال اشـاره گردیـد     بربنا
توانـد در محـیط   مـی فیزیکی صدا و روشنایی نامناسب 

کار بر استرس شغلی تاثیرگذار باشد و استرس نیـز بـه   
باشـد و از طرفـی   مـی ثر نوبه خود بر سالمتی افراد مؤ

هاي شغلی که تحت تاثیر این دو عامـل در  یکی از گروه
باشـند. در ایـن   می، دندانپزشکان دارندمحیط کار قرار 

مطالعه با توجه به اینکه مطالعات محدودي در ارتباط با 
بررسی میزان صدا و روشنایی بـر اسـترس شـغلی ایـن     

نجـام ایـن   زمـان ا وه انجام پذیرفته و ذکـر اینکـه تـا   گر
در ایـن  بـود، اي مشـابه انجـام نگرفتـه    مطالعـه مطالعه،

. این ارتباط پرداخته شدپژوهش به بررسی

کارروش 
تحلیلـی  -مطالعه مقطعی و توصیفییکمطالعه حاضر

هـا در بین دندانپزشکان کلینیک1390بود که در سال 
هاي دندانپزشکی شهر شیراز انجام شد. در و درمانگاه

بطور تصادفی از لسیت انتخـاب  هاش نمونهاین پژوه
ي مورد پـژوهش جهـت انجـام    هاشدند. تعداد نمونه
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طرح با توجه به مطالعـات مقـدماتی انجـام شـده در     
ــاداري  ــطح معن ــون  05/0س ــوان آزم ــد و ت 80درص

نفر برآورد گردید. محاسبه حجم نمونه 150،درصد
. صورت پذیرفتNcssبا استفاده از نرم افزار

گیـري صـدا از دسـتگاه    ین پژوهش، براي انـدازه در ا
جهـت اطمینـان از   اسـتفاده شـد.  Simsponصداسنج 

گیري با گیري، قبل از شروع اندازهصحت نتایج اندازه
استفاده از دستگاه کالیبراتور دستگاه صداسنج کـالیبره  

گیري روشـنایی موضـعی از دسـتگاه    جهت اندازهشد.
کــه بــراي شــد اســتفاده LX-101متــر مــدل لــوکس

صفر استفاده شد. کالیبراسیون آن از نقطه
ENSS1بررسی اسـترس شـغلی از پرسشـنامه   براي

. این ابزار شامل استل اسو57استفاده شد که داراي 
ــین فــردي، شــرایط فیزیکــی و ســه بخــش روابــط ب

اي گزینـه 5مندي به کار بوده و داراي یک طیف عالق
بصورت زیر هااست. ارزش عددي هر کدام از گزینه

، گاهی 2، به ندرت برابر با 1باشد: هرگز برابر با می
، بیشـتر اوقـات   4، اغلـب برابـر بـا    3اوقات برابـر بـا   

ــا   ــر ب ــه) براب ــل از  14(5(همیش ــایج حاص ــپس نت ). س
کردن کلیه سواالت با هم جمع شده و در نهایـت  میک

نمره مربوط به استرس هر گروه شـغلی در یکـی از   
س کم، استرس متوسـط و اسـترس   سه مقیاس استر

باال تعیین گردیـده اسـت. ارزش عـددي هـر یـک از      
و 116کـم برابـر بـا    اسـترس عبارتنـد از:  هـا مقیاس

، اسـترس  140تـا  117کمتر، استرس متوسط برابر با 
ــا   ــر ب ــاال براب ــاالتر141ب ــریب15(و ب ــایی). ض پای

شـغلی در ایـران توسـط قـانعی و     استرسپرسشنامه
تجزیـه و تحلیـل   ).16(بدسـت آمـد  92/0همکاران 

ــده،   ــت آم ــات بدس ــکاطالع ــیفی و بکم ــار توص آم
ي آمــاري ضــریب همبســتگی هــااســتنباطی، آزمــون

1 Expanded Nursing Stress Scale

مستقل بـا اسـتفاده از نـرم افـزار    T-testوپیرسون
SPSS-19.صورت گرفت

هایافته
ي دموگرافیـک دندانپزشـکان   هـا ویژگی1در جدول 

.آورده شده است
ي جمعیت شناختی در افراد مورد مطالعه هاژگی. درصد وی1جدول 

)150n=(
درصدمتغیر

مردجنس
زن

10/71
90/28

مجردوضعیت تاهل
متاهل

80/17
20/82

بدون فرزندتعداد فرزند
بیشتر از یک فرزند

3/33
7/67

شبفت کاري
صبح
عصر

هر دو شیفت

15
50
35

دولتیمحل خدمت
خصوصی

80/31
20/68

متخصصتتحصیال
عمومی

4/36
6/63

شـامل  مـی شاخص آمـاري متغیرهـاي ک  2در جدول 
سن، ساعات کار در روز و هفتـه، سـابقه کـار، تعـداد     

آورده ي مـورد مطالعـه  هاپذیرش روزانه در نمونه
شده است.

، میانگین سن، ساعات کار در روز و 3اساس جدول بر
هفتــه در مراکــز خصوصــی بیشــتر از مراکــز دولتــی 

ها) بود و این اختالف از لحاظ آماري معنادار رمانگاه(د
ــود ( ــدت    =001/0pب ــدا و ش ــزان ص ــانگین می ). می

روشنایی در مراکز دولتی بیشتر از مراکـز خصوصـی   
چنین نمره استرس شغلی در مراکز دولتـی  همبود و 

بیشتر از مراکز خصوصی بـود  9/70±3/17با میانگین 
.)=02/0p(دار بوداین اختالف از لحاظ آماري معناکه 
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)=150n(ي مورد مطالعههاشامل سن، ساعات کار در روز و هفته، سابقه کار، تعداد پذیرش روزانه در نمونهمی. شاخص آماري متغیرهاي ک2جدول
شاخص آماري

Mean±SDMinMaxمتغیر

3/422668±5/10سن
3/5310±1/ 9ساعات کار در روز

1/28370±6/12ساعات کار در هفته
1/10244±5/15سابقه کار

3/5230±3/6عداد پذیرش روزانهت

)=150nي مورد مطالعه (هابا نوع خدمات در نمونهمی. ارتباط متغیرهاي ک3جدول
شاخص آماري

متغیر
دولتیصوصیخ

P-value
Mean ±SDMean ±SD

6/34001/0±5/454/8±8/9سن
4/405/0±7/55/0±2/2ساعات کار در روز

08/2204/0±3105/5±1/14ساعات کار در هفته
4/771/0±5/757/3±3/3میزان صدا

3/7514/0±1/7302/27±5/90شدت روشنایی
9/7002/0±9/603/17±4/11نمره استرس شغلی

صداي محیط کار و استرس شـغلی  4بر اساس جدول 
با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند که این ارتباط از لحـاظ  

چنین ارتباط سـن  هم). =007/0pبود (آماري معنادار
هـا و سابقه کار با استرس شغلی معکوس و این اختالف

). بـین  =02/0p، 01/0از لحاظ آمـاري معنـادار بـود (   
ـ   ار بـا اسـترس شـغلی نیـز رابطـه      روشنایی محـیط ک

).=2/0pداري دیده نشد (معنی

)=150nي مورد مطالعه (هابا استرس شغلی در نمونهمی. ارتباط متغیرهاي ک4جدول 
مقدار ضریب همبستگی پیرسونP-valueمتغیر

=007/0rصداي محیط کار 4/0
=2/0rروشنایی محیط کار 2/0

-=02/0rسن 3/0
-=7/0rتعداد پذیرش روزانه 05/0

-=07/0rساعات کار در هفته 2/0
=7/0rساعات کار در روز - 1/0

=r-01/03/0سابقه کار

4/32درصد افراد استرس کـم،  2/57در این مطالعه 
درصـد اسـترس بـاال    4/11درصد استرس متوسط و 

در میزان استرس شـغلی ،5بر اساس جدولداشتند.
ــان مــردان، در افــراد مجــرد بیشــتر از  شــتر ازیبزن

نـد نیـز بیشـتر از بـدون     متاهل، در افـراد داراي فرز 
چنـین در افـراد بـا تحصـیالت تخصصـی      فرزند و هم

این میبود که تمامیبیشتر از افراد با تحصیالت عمو
از لحاظ آماري معنادار نبود.هاارتباط
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) =150nي مورد مطالعه (هابا استرس شغلی در نمونه. ارتباط متغیرهاي جمعیت شناختی5جدول 
Mean ±SDP_valuمتغیر

زنجنس
مرد

8/11±1/67
2/14±1/622/0

متأهلوضعیت تأهل
مجرد

5/12±7/62
1/19±8/704/0

بدون فرزندنتعداد فرزندا
داراي فرزند

5/15±3/69
7/12±7/6109/0

عمومیسطح تحصیالت
تخصص

4/12±4/63
9/17±665/0

بحث  
ارتبـاط بـین میـزان صـدا و     منظوربهحاضرپژوهش

روشـــنایی موضـــعی بـــا اســـترس شـــغلی در بـــین  
هـاي دندانپزشـکی   و درمانگاههادندانپزشکان کلینیک

بـا توجـه بـه پـایین بـودن      شهر شیراز صورت گرفت.
طالعه، این نتیجه سطح استرس دندانپزشکان در این م

با مطالعه عبـدي و همکـاران کـه بـر روي پرسـتاران      
ي هـا ي ویـژه بیمارسـتان  هـا شاغل در بخش مراقبـت 

ي هـا . یافته)17(همخوانی داردشهر یزد انجام دادند، 
اسـترس دهندهنشاننیز و همکاران 1وانگپژوهشی

نتـایج بـا کـه بودپرستاراناکثریتدرشغلى طبیعی
). 18حقیق همخوانی دارد (تاینازحاصل

مردانازبیشترزناناسترسحاضر میزانمطالعهدر
و همکاران که در سال میشد. در مطالعه بهراگزارش

ــه88 ــتاران   بـ ــغلی در پرسـ ــترس شـ ــی اسـ بررسـ
ي شهر کاشان پرداختند نیز مشخص شد هابیمارستان

درصـد پرسـتاران   3/95که سطح استرس شـغلی در  
طبیعی بوده و ارتبـاط معنـاداري   مورد مطالعه در حد

بین استرس شـغلی و جـنس مشـاهده نشـد، ولـی در      
زنان استرس باالتري نسبت به مردان دیده شـد کـه   

).19با مطالعه حاضر همخوانی دارد (
در مطالعه حاضر استرس شغلی در افراد مجرد بیشتر 

پروین و همکاران که از متاهل بود که با نتایج مطالعه
زاي شـغلی در پرسـتاران   امـل اسـترس  بررسی عوبه 

1 Wong

ي وابسـته بـه دانشـگاه علـوم     هـا شاغل در بیمارستان
). 20پزشکی شهرکرد پرداختند، همخوانی کامل دارد (

نتـایج  ،در ارتباط سن و سابقه کـار بـا اسـترس شـغلی    
کمیلی ثانی و همکاران نشان داد که بـین ایـن   مطالعه 

داري نیعوامل دموگرافیک و استرس شغلی ارتباط مع
). 21(داشتوجود دارد که با مطالعه حاضر همخوانی 

در این مطالعه صداي محیط کار و اسـترس شـغلی بـا    
ارتباط مستقیم داشتند که این ارتبـاط از لحـاظ   یکدیگر

آماري معنادار بود. در مطالعـه ویلسـون و همکـاران    
مشخص شد کـه انـرژي صـوتی کـه در یـک درمـان       

درصـد  12تـا  8گردد، میمعمول دندانپزشکی ایجاد 
میانگین کل صدایی است که یک دندانپزشک در طول 

). 22گیـرد ( مـی با آن قرار هیک شبانه روز در مواجه
ي هــاي انجــام شــده بــر روي دســتگاههــاصداســنجی

مختلــف صداســاز در محــیط کــار دندانپزشــکی ایــن  
دسی بـل اعـالم نمـوده    90تا 70صداها را در حدود 

نتایج صداسنجی در این مطالعـه،  اساس). بر23است (
تـا  75بطور مجزا در حدود هاصداي ناشی از دستگاه

ــد (  100 ــین گردی ــل تعی ــی ب ــکان 24دس ). دندانپزش
و پیاپی با صدا در تماس هستند و حتـی  بصورت مکرر

اگر این صدا کمتر از حد تعریف شـده نیـز باشـد، بـا     
مـدت  توانـد در دراز مـی توجه به مـداوم بـودن آن   

و همچنـین در  شـده ي شـنوایی هـا آسـیب بـه  منجر
استرس شغلی نیز تاثیرگذار باشد. عووقتسریع 

عـدم  بـه تـوان مـی پـژوهش ایـن يهامحدودیتاز
ــدازه  ــراي ان ــکان ب ــایت دندانپزش ــدا و رض ــري ص گی
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میروشــنایی محــیط، عــدم دسترســی بــه آمــار تمــا 
دندانپزشکان و عدم همکاري برخـی از ایـن افـراد در    

.کردسشنامه را اشارهپاسخ به پر

نتیجه گیري
گرفته مشخص شد که ي صورت هابا توجه به بررسی
میکننده در مطالعه داراي سطح کهمه افراد شرکت

شناسایى میـزان اسـترس   . لذااز استرس شغلی بودند
دندانپزشکان و عوامل فیزیکی در محیط کـار از قبیـل   

یی جهــت هــاباعــث انجــام فعالیــتصــدا و روشــنایی
بردن کیفیـت  کردن عوارض استرس شـغلی و بـاال  مک

ــى  ــدمات م ــه خ ــرددارائ ــیگ ــنهاد م ــردد. پیش در گ
ي دندانپزشکان به اهمیت بهداشـت کـار و   هاآموزش

عوامل زیان آور محیط کار تاکید گردد.

تشکر و قدردانی
داننـد از زحمـات کمیتـه    خود الزم مـی نویسندگان بر

سـانی کـه در   تحقیقات دانشـجویی دانشـگاه و کلیـه ک   
صمیمانه تشـکر  ،انداجراي این پژوهش همکاري داشته

و قدردانی نمایند.
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