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                                              بررسی آگاهی نگرش و                                                                             

 .../عملکرد مردم در مورد 

 

۵۹

 

 

  مجله اپيدميولوژي ايران  

  ۵۹–۶۴  صفحات۱۳۸۴پاييز  ۱  شماره ۱ دوره   

  

 يكي از  كارخانجات  بررسي رابطه كاهش شنوايي با ميزان سرو صدا در كارگران

  كشوركشت و صنعت 
دانشگاه علوم پزشکی و , دانشکده بهداشت وانستيتوتحقيقات بهداشتی, گروه اپيدميولوژی و آمار زيستی : دکتر عباسعلی کشتکار 

  خدمات بهداشتی درمانی تهران 

  دانشگاه علوم پزشکی گلستان , دانشکده پزشکی : محمدجوادکبير 

دانشگاه علوم پزشکی و , دانشکده بهداشت وانستيتوتحقيقات بهداشتی, گروه اپيدميولوژی و آمار زيستی : دکتر شبنم اصغری 

  خدمات بهداشتی درمانی تهران 

دانشگاه علوم پزشکی و , دانشکده بهداشت وانستيتوتحقيقات بهداشتی, گروه اپيدميولوژی و آمار زيستی : دگتر سحرناز نجات 

  خدمات بهداشتی درمانی تهران 

دانشگاه علوم پزشکی و , دانشکده بهداشت وانستيتوتحقيقات بهداشتی, دميولوژی و آمار زيستی گروه اپي: دکتر آرش اعتمادی 

  خدمات بهداشتی درمانی تهران 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات , دانشکده بهداشت وانستيتوتحقيقات بهداشتی, گروه اپيدميولوژی و آمار زيستی : دکتر رامين حشت 

  بهداشتی درمانی تهران 

 معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان  حوزه : يوسف کنعانی دکتر 
دانشگاه علوم , دانشکده بهداشت وانستيتوتحقيقات بهداشتی, استاد گروه اپيدميولوژی و آمار زيستی : دکتر کوروش هالکويی نائينی 

   holakoik@hotmail.comنويسنده رابط: پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 

  

  ۲۷/٥/٨٤ :     پذيرش  ١٥/٤/٨٤: افت دري

  

  چكيده
شايعترين  كاهش شنوايي در  ) Noise-induced hearing loss-NIHL(كاهش شنوايي ناشي از سروصدا : زمينه واهداف 

بررسي آسيب هاي ناشي از سرو صدا در كارگران واحدهاي صنعتي به عنوان گام نخست  براي يافتن راه حلهاي .مي باشدكارگران 

  . )۸(مناسب  جهت كاهش ضايعات ناشي از آن مي باشد

هاي مختلف    نفر از كاركنان و كارگران شاغل بخش۱۳۱اين بررسي به صورت يك مطالعة همگروهي تاريخي  در  :روش بررسی 

 سنجي در ها از طريق  شنوايي وضعيت شنوايي اين افراد و بروز كاهش شنوايي در آن. كارخانجات كشت و صنعت انجام پذيرفت

  . و با استفاده از آناليز بقا به روش كاپالن ماير مورد بررسي قرار گرفت۱۳۸۳ تا ۱۳۷۲ ساله از سال ۳فواصل 

افراد در % ۴۹ نفر در گروه مواجهه نيافته قرار گرفتندكه۳۱ نفر در گروه مواجهه يافته و ۱۰۰ كارگر مورد بررسي ۱۳۱ از  :يافته ها 

). >۰۰۱/۰p(مبتال به كاهش شنوايي ناشي از سروصدا بودند  )  نفر۳(در گروه مواجهه نيافته % ۷/۹و ) ر نف۴۹(گروه مواجهه يافته 

  .بود) ۷/۱‐ ۱/۱۵%: ۹۵فاصله اطمينان  (۱/۵خطر نسبي ابتال به كاهش شنوايي ناشي از سروصدا دردو گروه برابر 

 سال ۹/۲۴در گروه مواجهه نيافته ) زمان بقا(خطر تا قبل از ابتال  نتايج آناليز بقا نشان داد كه متوسط زمان در معرض  :نتيجه گيری 

 حفظ تندرستي جهت. بود) ۷/۲۰‐۷/۲۳%: ۹۵فاصله اطمينان ( سال ۲/۲۲و در گروه مواجهه يافته ) ۷/۲۲‐۱/۲۷%: ۹۵فاصله اطمينان (

 ميزان و حفاظت ايمني استفاده كنند ل وسائكارگران توصيه مي شود كه اوالً  سطح صوت را در حد استاندارد نگه دارند، كارگران از

  .به طور منظم اندازه گيري گردد تا در صورت لزوم محل كار آنان تغيير كند شنوايي

 
  شنوايي سنجي كاهش شنوايي، سروصدا، بهداشت شغلي، كارگران، آسيب شنوايي،:کليد واژه ها 

  مقدمه
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مسئله صدا در محيط كار و افت شنوايي ناشي 

ل عظيمي در تمام دنياست كه همواره مورد مشك, از آن

حتي ابن سينا در كتاب معروف , توجه محققين بوده 

كخ ).۱(به آن اشاره كرده است" قانون در طب " خود

كاشف باسيل سل مي گوييد روزي فرا مي رسد كه 

انسانها مبارزه عليه صدا را همانند مبارزه با ميكروب ها 

كارخانه ها و  )۷.(ددر راس برنامه هاي خود قرار دهن

كارگاههاي توليدي يكي از مهمترين مراكز توليد 

بررسي .صداهاي ناهنجار و آلودگي صوتي مي باشند 

آسيب هاي ناشي از سرو صدا برروي كارگران 

واحدهاي صنعتي به عنوان گام نخست و ضروري براي 

يافتن راه حل هاي مناسب در جهت كاهش ضايعات 

  ).۸(ناشي از آن مي باشد

تحقيقات نشان مي دهند كه كارگران تمام دنيا 

بخصوص كشور هاي در حال توسعه با اين مشكل      

مواجه اند به طوريكه در سنگاپور شايعترين بيماري 

مي ) ۲(افت شنوايي بر اثر مواجهه با صدا , ناشي از كار 

هنك , در بين كارگراني كه در كشور هاي كره. باشد

 كه در معرض سر و صدا قرار سنگاپور و فيليپين, كنگ

ودرصد كارگران افت ۷۴و۴۰و۱۵و۱۲دارند به ترتيب 

  ).۴(و)۳( دسي بل داشتند۳۰شنوايي بيش از 

در كشور ما كارگران صنايع بزرگ غالبا از 

حتي در .جهت افت شنوايي مورد بررسي قرار مي گيرند

بخشي از صنايع آزمايشات شنوايي سنجي در معاينات 

بر اين ). ۶و۵و۴( گنجانده شده استدوره اي كارگران

مبناو با توجه به رشد كارخانجات صنايع غذايي كشور 

در سالهاي اخير  و تعداد زياد كارگران شاغل در اين 

 ۱۰كارخانه ها و عدم تغيير  استاندارد هاي خط توليد از 

سال پيش تا كنون در اين گونه كارخانجات ارزيابي 

اهش شنوايي از اهميت دقيق اثر سر و صداي شغلي بر ك

  .ويژه اي برخوردار است

آلودگي (كاهش شنوايي ناشي از سرو صدا

به كاهش ) :noise induced hearing lossصوتي

تدريجي عملكرد شنوايي به دنبال مواجهه مكرر و 

اين نقص .طوالني مدت با صداهاي بلند اشاره مي كند

شنوايي بر اثر نقص در عصب شنوايي ايجاد مي شود و 

  ).۹(معموال دو طرفه است

  

  روش اجرا

اين بررسي به صورت يك مطالعة همگروهي 

  نفر از ۱۳۱ بر روي (Historical Cohort)تاريخي 

هاي مختلف  كاركنان و كارگران شاغل در بخش

وضعيت . كارخانجات كشت و صنعت انجام پذيرفت

شنوايي اين افراد و بروز يا عدم بروز كاهش شنوايي در 

 ۳طريق انجام شنوايي سنجي در فواصل تقريباً ها از  آن

 مورد بررسي قرار گرفته و ۱۳۸۳ تا ۱۳۷۲ساله از سال 

در پروندة آنان، در خانة بهداشت كارگري و نيز واحد 

گيري صداي  اندازه. باشد اي موجود مي بهداشت حرفه

 ,Cireusمحيط كار با استفاده از دستگاه صداسنج 
Sound Level Meter, BSEN 60651, Type 2 

اين افراد براساس . در سالنهاي مختلف توليد انجام شد

هاي  اي، محيطي كه در طي سال نوع و ماهيت حرفه

اند و نيز گزارشات و  گذشته در آن مشغول به كار بوده

سوابق سنجش شدت صداي محيط كارشان به دو 

همگروه مواجهه يافته . همگروه تقسيم شدند

(Exposed)هاي پر  ني بود كه در محيط شامل كارگرا

با شدت سر و صداي ( سر و صدا مشغول به كار بودند 

همگروه مواجهه نيافته . ا)بل   دسي۸۵از  مساوي يا بيش

(Unexposed)هاي اداري و   شامل كاركنان بخش

آزمايشگاهي بودند كه در معرض سر و صداي باال نبوده 

يچيك ه. و به عنوان گروه كم خطر در نظر گرفته شدند

از كارگران در طول مدت زمان مطالعه از وسايل 
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۶۰

حفاظت فردي صداي محيط كار بطور مرتب استفاده 

  . نميكردند

زمان : متغيرهاي مورد بررسي عبارت بودند از

آغاز به كار در شغل مربوطه و مدت سپري شده از آن، 

وضعيت مواجهه، شدت صداي محيط كار، وضعيت 

 ۱۲ايي سنجي طي مدت  نوبت انجام شنو۵شنوايي در 

مدت زمان براي هر يك از افراد به . سال گذشته 

صورت طول مدت زمان سپري شده در آن شغل خاص 

و در معرض خطر مواجهه با شدت مشخص صدا 

برحسب سال تا زمان وقوع پيامد مورد انتظار تعريف 

توانست وقوع كاهش شنوايي از نوع  اين پيامد مي. گرديد

High tone loss (HTL) يا Noise induced 

hearing loss (NIHL) بوده و يا مربوط به عدم 

پيگيري و خروج از مطالعه و يا اتمام مدت زمان انجام 

 (Censoring)مطالعه بدون وقوع كاهش شنوايي 

گيري ميزان كاهش شنوايي و تعيين  اندازه.. باشد

پيامدهاي ذكر شده با استفاده از روش شنوايي سنجي با 

 انجام (Pure Tone Audiometry)لص تون خا

  .گرديد

افرادي كه سابقه : شرايط خروج از مطالعه

حضور در جبه داشته اند و كساني سابقه ابتال به عفونت 

از ورود  ها پس داده. گوش و پارگي پرده گوش داشته اند

اي مورد ويرايش قرار گرفته و با  در بانك اطالعات رايانه

 مورد تجزيه و تحليل SPSS 11.5افزار  استفاده از نرم

 logبا استفاده از آناليز کاپالن ماير و روش . قرار گرفتند

rankهاي مختلف،   وقوع پيامد مورد انتظار در گروه

خطر نسبي ابتال به كاهش شنوايي برآورد گرديده و 

همچنين با . آن مشخص گرديد% ۹۵فاصلة اطمينان 

ه كاهش شنوايي بين استفاده از تحليل بقاء، احتمال ابتال ب

  .هاي مختلف مقايسه شد همگروه

  

  نتايج

 نفر در ۱۰۰ كارگر مورد بررسي ۱۳۱در كل از 

 نفر در گروه مواجهه نيافته قرار ۳۱گروه مواجهه يافته و 

 سال مورد ۱۲ تا ۱افراد مورد بررسي بين . گرفتند

متوسط مدت اين . معاينات دوره اي قرار گرفته بودند

در پايان مدت بررسي افراد .  سال بود۸/۱۰±۳/۲پيگيري 

 سال بود كه به كار در كارخانه ۶/۱۹±۴/۸بطور متوسط 

مدت اشتغال گروه مواجهه يافته . اشتغال داشتند

بيشتر از گروه مواجهه نيافته )  سال۲/۸±۳/۲۰(

بود كه اين تفاوت از نظر آماري معني )  سال۴/۸±۴/۱۶(

ر دو گروه سن شروع به كار د). >۰۵/۰p(دار بود 

 سال در گروه ۱/۲۵±۲/۴(تفاوت معني داري نداشت 

 سال در گروه مواجهه ۷/۲۵±۶/۶مواجهه نيافته در مقابل 

  ). يافته

 ۴۹(افراد در گروه مواجهه يافته % ۴۹در كل 

مبتال به )  نفر۳(در گروه مواجهه نيافته % ۷/۹و ) نفر

كاهش شنوايي ناشي از سروصدا شدند كه اين تفاوت از 

خطر نسبي ابتال ). >۰۰۱/۰p(ر آماري معني دار بود نظ

به كاهش شنوايي ناشي از سروصدا در گروه مواجهه 

فاصله  (۱/۵يافته نسبت به گروه مواجهه نيافته برابر 

  . بود) ۷/۱‐۱/۱۵%: ۹۵اطمينان 

ماير نشان داد كه متوسط ‐نتايج آناليز بقا با روش كاپالن

در گروه ) زمان بقا( زمان در معرض خطر تا قبل از ابتال

‐۱/۲۷%: ۹۵فاصله اطمينان ( سال ۹/۲۴مواجهه نيافته 

فاصله ( سال ۲/۲۲و در گروه مواجهه يافته ) ۷/۲۲

مقايسه ميزانهاي بقا با . بود) ۷/۲۰‐۷/۲۳%: ۹۵اطمينان 

 نشان >۰۵/۰p تفاوت معني داري با log rankروش 

ته و  منحني بقا را در دو گروه مواجهه نياف۱شكل . داد

  .مواجهه يافته نشان مي دهد

  

  بحث

نتايج اين مطالعه با ساير مطالعات در اين 

بطور مثال در مطالعه اي .راستا همخواني نشان داده است
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۶۱

که بر روي کارگران کارخانه زمزم گرگان يا مسگران 

زنجان انجام شده بود نيز سنوات شغلي به عنوان عامل 

ار گرفته است موثر در کاهش شنوايي مورد تاکيد قر

  ).۶ و ۸, ۱۰(

از آنجا که افرادي که سابقه حضور در جبهه 

هاي جنگي يا پارگي پرده گوش به داليل ديگر را 

داشتند حذف گرديده اند لذا احتمال تاثير اين عوامل 

از .مخدوش گر در اين مطالعه به حد اقل رسيده است

 سال تمام اندازه گيري هاي شدت صدا ۱۲طرفي در اين 

روش مشابه انجام شده است و ميزان آلودگي صوتي به 

نيز در قسمتهاي مختلف ارقام مشابهي ارزيابي گرديده 

  .است 

در اين کارخانه نيز مانند بسياري از 

کارخانجات کشور هيچگونه اقدام محافظتي جهت جلو 

گيري از آثار سوئ صدا صورت نگرفته است بطوري که 

ح فردي از وسايل نه در سطح کلي و ابزاري نه در سط

ايمني بدين منظور استفاده نشده است لذا کليه افراد 

  .تحت مطالعه در وضعيت مشابهي به سر مي برند

تنها فاکتوري که تاثير آن به عنوان عامل 

مخدوش گر در اين مطالعه مشکوک مي باشد عامل سن 

چرا که مدت زمان در معرض خطر در اين , مي باشد 

 و خطر پير گوشي افراد تحت دو گروه طو الني بوده

از طرفي چون اين مشکل در , مطالعه را تهديد مي نمايد

سن شروع به ( گروه مقايسه نيز تقريبا به اندازه مساوي 

کار تفاوت معني دار ندارد ولي افراد مواجهه يافته مدت 

وجود دارد اين تاثير .) بيشتري در معرض خطر بوده اند

  .کمرنگ خواهد بود

 از آنجا که آلودگي صوتي نه تنها بر به هر حال

روي شنوايي بلکه بر روي ارگان هاي مهم ديگري مانند 

دستگاه قلب و عروق و اعصاب و روان نيز تاثير گذار 

است اقدامات امنيتي و محافظتي در اين راستا چه از 

طريق دستگاههاي موجود و چه از طريق محافظت 

  .فردي کامال ضروري است

ات ادواري مشابه مي تواند از طرفي معاين

عالوه بر فراهم نمودن اطالعات ضروري جهت ارزيابي 

وضعيت موجود امکان پايش و ارزيابي اقدامات صورت 

گرفته را فراهم مي نمايد و روند موجود در اين زمينه را 

  .نشان مي دهد

نشانگر لزوم يك بازنگري مجدد در ساختار اين كه 

 سوي مسئولين اقبتي ازصنايع و تدوين برنامه هاي مر

  .دبهداشت شغلي مي باش
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    آناليز بقا در دو گروه مواجهه يافته و مواجهه نيافته:۱نمودار
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