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بررسي ارتباط بين ميزان مواجهه با صداي شغلي و كيفيت خواب افراد

  .باشد مي خواب در اختالل صدا، با مواجهه از ناشي مشكالت از يكي .اند مخاطره در آن از ناشي آزار از افراد، از عظيمي خيل و بوده صنعتي دنياي اساسي معضالت از صدا شك بي :زمينه
  صدا بين ارتباط تعيين هدف با حاضر مطالعه .كشد مي مخاطره به را اطرافيان و فرد ايمني حتي و سالمت آن، كميت و كيفيت در تنزل كه بوده افراد رفاه و سالمت در مهم عوامل از يكي خواب

.است شده اجرا صنايع از يكي كارگران در خواب، كيفيت و
  ساخته محقق پرسشنامه طريق از گر مداخله عوامل .داشتند شركت شاهد، و مورد گروه دو در صنعتي، هاي كارخانه از يكي در شاغل پرسنل از نفر 86 حاضر مطالعه در :ها روش و مواد

.گرديد استفاده پيتزبورگ استاندارد پرسشنامه و CEL-450 صداسنج دستگاه از افراد خواب كيفيت و صدا مقدار تعيين براي و گرديد شناسايي
دسي بل و نمره حاصل از پرسشنامه كيفيت خواب نيز، در افراد گروه در معرض صدا 56/91±5/12و  83/31±2/36ميانگين ميزان مواجهه با صدا در افراد گروه مورد و شاهد به ترتيب  :يافته ها

.حاصل شد كه اختالف معناداري دركيفيت خواب دو گروه مورد بررسي وجود داشت 3/81و در گروه شاهد  6/19
 افراد عملكرد بر خواب كيفيت تاثير به توجه با .باشد مي صدا معرض در افراد نامطلوب خواب كيفيت در مهمي عامل مطالعه اين در شده بررسي شغلي صداي كه رسد مي نظر به :گيري نتيجه

.گيرد قرار بيشتر توجه مورد شاغل افراد سالمتي از جنبه اين كه است الزم ها، آن رواني سالمت وضعيت و
صداي شغلي، كيفيت خواب، پرسشنامه پيتزبورگ: اي كليديه واژه

چكيده

 ولي آورده ارمغان به را رفاه با توام زندگي بشريت براي ظاهر به هرچند صنعت و تكنولوژي رشد
  حوادث ها، بيماري انواع .است انداخته مخاطره به را حيات اساس طبيعي، تعادل زدن برهم با اصل در
 گريبانگير آن، از حاصل مزاياي و جوامع توسعه كنار در كه است كنوني عصر مشكالت جمله از ...و

  و بوده صنعتي دنياي اساسي معضالت از ترديد بدون )(Noiseصدا ميان، اين در .باشد مي بشريت
 .اند مخاطره در آن از ناشي آزار از زندگي، محل در يا خود كار محيط در چه افراد، از عظيمي خيل

 مهمترين شنوايي، افت .شود مي بندي تقسيم شنيداري غير و شنيداري بخش دو به عموما صدا تاثيرات
 بيماري به توان مي صدا شنيداري غير مضر تاثيرات از و )2( بوده صدا با مواجهه از ناشي شنيداري اثر

 با مواجهه همچنين .)5-3( كرد اشاره ذهني عملكرد كاهش و خون فشار افزايش عروقي، و قلبي هاي
 مي صدا با مواجهه از ناشي مشكالت ديگر از .)6( باشد مي مطرح زا استرس عامل يك عنوان به صدا
 صداي و سن افزايش كاري، نوبت عامل سه گزارشات، از برخي .)7( كرد اشاره خواب اختالل به توان

 به ساعت 6 از كمتر خواب .)11( اند نموده مطرح خواب اختالالت در دخيل عوامل عنوان به را شغلي
  از %13 تا مطالعات برخي براساس )13( بوده مطرح شغلي فرسودگي در اصلي خطر عامل عنوان

 شود مي زده تخمين ديگري مطالعه طبق .)16( داد نسبت خواب اختالل به توان مي را كاري صدمات
 افزايش %62 تا را كار محل در ها آسيب احتمال تواند مي افراد خواب كيفيت از ناشي مشكالت كه

 پذيري، تحريك تنش، افزايش با نامناسب خواب كيفيت كه نمود بيان توان مي كلي بطور .)17( دهد
 و مذكور مطالب به توجه با .)19( كند مي پيدا ارتباط زندگي از كمتر رضايت با نتيجه در و افسردگي

 و كارفرمايان مسئولين، رنگ كم نگاه به توجه با همچنين كشور، درون مكفي مطالعات وجود عدم
 در خواب كيفيت و صدا بين ارتباط تعيين راستاي در مطالعه اين اي، حرفه بهداشت و ايمني كارشناسان

.است پذيرفته انجام گيالن استان لبني بزرگ صنايع از يكي كارگران

تحليلي در پرسنل يكي از صنايع لبني استان گيالن  -پژوهش حاضر به صورت يك مطالعه توصيفي 
پس از بررسي مقدماتي، قسمت هاي توليدي در معرض مواجهه با صـدا،  . انجام پذيرفت 1393در سال 

به عنوان محل مورد پژوهش و نيز پرسنل شاغل در قسمت هاي مختلف اداري به عنـوان گـروه كنتـرل    
نفر از پرسنل شـاغل در دو گـروه مـورد و     86پس از تعيين حجم نمونه، در مجموع . انتخاب گرديدند

براي اندازه گيري مقدار تراز فشـار صـدا، از   . شاهد در اين مطالعه به صورت داوطلبانه شركت نمودند
و    Board Bandدر گسـتره CEL-450دستگاه صداسنج پيشرفته داراي قابليت آناليز فركانسي مـدل 

Octave Band   در شبكه هاي اندازه گيريA  وC    و با سـرعت پاسـخدهيSlow   اسـتفاده گرديـد .
جهت بررسي كيفيـت خـواب   . سپس فرم جمع آوري اطالعات توسط افراد شركت كننده تكميل گرديد

) PSQI: Pittsburgh Sleep Quality Index(افراد از پرسشنامه بررسي كيفيت خواب پيتزبـورگ  
اين ابزار سنجش كيفيت خواب داراي پرسش هايي در زمينه هاي مختلف همچـون نظـر   . استفاده گرديد

بوده و به منظور ارزيابي كيفيت خـواب افـراد در   ... و فرد مورد آزمون از كيفيت خواب، مدت خواب
را به خود اختصاص مـي   3تا  0موارد عنوان شده امتيازي بين . طول يك ماه گذشته طراحي شده است

نمرات باالتر گوياي كيفيت خواب . به دست مي آيد 21تا  0دهند كه در مجموع نتيجه نمرات افراد بين 
پرسشنامه مذكور داراي روايي و پايايي بااليي بوده و در مطالعات مختلفي بـه ايـن   . نامطلوبتر مي باشد

بـا  )ReliabilityAnalysis(آزمون قابليت اعتماد پرسشنامه مـذكور  ). 21, 20(نكته اذعان شده است 
به دست آمد  0/81در مطالعه حاضر  Cronbach'salphaانجام شد كه  SPSS16 استفاده از نرم افزار

 95و با محـدوده اطمينـان   SPSS16اطالعات حاصل، توسط نرم افزار . كه مقدار قابل قبولي مي باشد
جهت تجزيه و تحليـل آمـاري داده هـا، آزمـون هـاي آنـاليز       . درصد مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

.آزمون هاي ناپارامتري و توزيع هاي فراواني استفاده گرديد، T-Testواريانس، 

2، زهرا اسدي2، حديثه ايزك شيريان3، سعيد اميدي2، محمد حسن پورقرباني* و 1سيد محمد جواد گل حسيني

مربي، گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي گيالن -1
دانشجوي كارشناسي، گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي گيالن -2

مربي، گروه آموزش بهداشت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي گيالن -3

يزد، پرديس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، گروه بهداشت  حرفه اي: نشاني دبيرخانه
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  جزء نفر 43 و مورد گروه در افراد از نفر 43 داشتند، شركت مطالعه اين در كه نفري 86 مجموع از
 دو بين ...و تاهل تجصيالت، وزن، قد، سن، مانند كيفي و كمي مختلف هاي شاخص .بودند شاهد گروه
 بيان توان مي و بوده دموگرافيك هاي ويژگي شباهت گوياي نتايج كه گرفت قرار آزمون مورد گروه

 كه توليد هاي سالن در صدا ميزان ميانگين .اند شده انتخاب مطالعه اين در خوبي شاهدهاي كه داشت
 .آمد بدست بل دسي 83/31±2/36 بود شده گرفته نظر در باال صداي با افراد مواجهه محل عنوان به

 اندازه بل دسي56/91±5/12بودند كار حال در شاهد گروه كاركنان كه قسمتي در مقدار اين همچنين
 بود گروه دو افراد بين در صدا ميزان معنادار شدت به اختالف كننده بيان آماري آزمون كه شد گيري

)P<0.001(. آزمون همچنين T-Test مورد گروه دو خواب دركيفيت را داري معني بسيار تفاوت 
 هاي آزمون توسط پيتزبورگ پرسشنامه در شده طرح سواالت بررسي .)P<0.001( داد نشان بررسي

T-Testو Mann-Whitney خواب به زمان معنادار اختالف گوياي حاصل، نتيجه كه پذيرفت انجام 
 احساس سخت، تنفس دقيقه، 30 ظرف رفتن خواب به در صدا معرض در گروه افراد .بود افراد رفتن
 به نسبت كردن كار يا غذا خوردن يا كردن رانندگي براي ماندن بيدار در مشكل و درد داشتن سرما،
  سوال اين به پاسخ در مورد گروه افراد همچنين .كردند مي تجربه را نامناسبي وضعيت شاهد گروه افراد

  را خود خواب كيفيت "است بوده چگونه شما خواب كيفيت كلي طور به گذشته ماه طول در" كه
 آزمون افراد، خواب كيفيت و صدا مقدار بين ارتباط تعيين براي .)P<0.05( نمودند بيان نامطلوب
Pearson  همبستگي Correlations Bivariate آن از حاصل نتيجه كه گرفت قرار استفاده مورد 

 پرسشنامه از حاصل خواب نمره و شده گيري اندازه صداي ميزان بين مستقيمي و مثبت ارتباط گوياي
 در افراد خواب كيفيت صدا، فشار ميزان افزايش با كه معنا بدين .بود پيتزبورگ خواب كيفيت تعيين

.)P<0.001( است نموده تنزل نيز معرض

 بر تاثير عنوان تحت صدا، با مواجهه از ناشي غيرشنيداري پيامدهاي از يكي كنوني مطالعه در
 از بيش معرض، در گروه افراد قسمت در صدا ميزان .است گرفته قرار بررسي مورد افراد خواب كيفيت

.باشد مي هشدار محدوده در كشوري مجاز حدود به توجه با و باال مقداري كه آمد بدست بل دسي 83
 اختالف بود، گرديده تكميل گروه دو بين در كه پيتزبورگ پرسشنامه از حاصل كلي نمره مقايسه با

 كيفيت از نشان كه را باالتري نمره صدا با يافته مواجهه افراد كه معني بدين گرديد؛ مالحظه معناداري
 كيفيت عنوان به آن از بيشتر و 6 كلي امتياز گرفتن نظر در با .كردند بيان بود، آنان در خواب نامطلوب

 گروه به نسبت پاييني خواب كيفيت از صدا معرض در افراد از درصد 44 حدود ،)23( نامطلوب خواب
 كنار در فوق اطالعات دادن قرار با گيري، نتيجه عنوان به انتها در .بودند برخوردار )درصد 16( كنترل
 درمعرض كه است افرادي از بهتر داري معني بطور شاهد گروه خواب كيفيت آمده، بدست هاي داده

 در شده بررسي شغلي صداي كه رسد مي نظر به بنابراين .داشتند قرار خود كار محل در بيشتري صداي
.باشد مي فيزيكي آالينده اين معرض در افراد نامطلوب خواب كيفيت در مهمي عامل مطالعه اين

يافته هاي پژوهش و جداول

بحث و نتيجه گيري

مقدمه و بيان مسئله

روش بررسي
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