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بررسی ارتباط سرو صدا شغلی بر وضعیت اختالالت روحی و
افسردگی کارگران با استفاده از پرسش نامه ( )DASSو
( ) BAKKدر صنایع فوالد اصفهان
هادی علیمرادی ،3مهسا نظری ،2روح اهلل فالح مداوری ،2رضا جعفری ندوشن،2
1
محمد جواد زارع سخویدی ،2علیرضا آجدانی
چکیده
مقدمه :در اکثر محیطهای صنعتی ،افراد روزانه در معرض مواجهه با صدا قرار دارند .مواجهه با این عامل مخاطرهآمیز فیزیکی
میتواند منجر به اختالالت شناختی در افراد شود .صدا نیز همانند کلیه آالیندهها ،کیفیت زندگی را کاهش داده و باعث
اختالالت خلقی قابلتوجهی در افراد میشود .مطالعه حاضر به بررسی مجموعهای از عوامل شناختی جهت ارزیابی وضعیت
سالمت روان کارگران از نظر افسردگی و استرس در محیط کاری پرسروصدا میپردازد.

نتایج :بر اساس یافتههای پژوهش سروصدا آزاردهنده (باالتر از  58دسیبل) روی عامل سن بر روی افسردگی ،عامل وضعیت
تأهل بر روی اضطراب و عامل نوبتکاری بر روی میزان استرس و انتقاد از خود کارکنان اثرگذاری معناداری نشان دارد
( .)p<0.05میانگین متغیر استرس در گروه مورد بهطور معناداری بیشتر از گروه شاهد بود ( )p<0.001که این موضوع
نشاندهندۀ اثرگذاری تراز شدت صوت بر روی افزایش میزان استرس و افسردگی در محیط پرسروصدا است.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه سروصدای شغلی باالتر از  58دسیبل استاندارد می تواند اثرات مخربی بر روی افسردگی و ابعاد
مختلف وضعیت شناختی کارگران داشته باشد.
واژه های کلیدی :حاالت خلقی منفی ،اضطراب ،افسردگی ،استرس ،DASS-42 ،ISO 9612 ،پرسشنامه بک
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روش بررسی :در یک مطالعه توصیفی تحلیلی در سال  3311 ،3111تن از کارگران فوالد ،بهمنظور تعیین درجه افسردگی و
حاالت خلقی مورد ارزیابی قرار گرفتند .داده ها از طریق یک فراخوان عمومی در کارخانه فوالد اصفهان مورد بررسی قرار
گرفتند .جهت سنجش تراز فشار صوت از استاندارد ( ISO 9612)2111استفاده شد .عالوه بر انجام مصاحبه بالینی ،آزمودنیها
به پرسشنامه افسردگی  BAKKو مقیاس افسردگی پرسشنامه  DASS-42پاسخ دادند .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از
نرمافزار آماری  )v. 22(SPSSصورت گرفت.

هادی علیمرادی و همکاران
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شود( .)31 ,32مکانیسم این ارتباط بهروشنی مشخص
نیست و به نظر میرسد سطوح باالی سروصدا منجر به
ترشح آدرنالین و انقباض عروق محیطی و درنتیجه افزایش
فشارخون به دلیل افزایش استرس شود( .)38 ,30افراد
مبتال به افت شنوایی برای گفتگو با دیگران و فهم
صحبتهای آنان نسبت به افراد عادی بیشتر تالش میکنند
درنتیجه این مسئله بهمرورزمان سبب افسردگی و انزوای
بیشتر روحی آنان میشود( .)36افسردگی فاکتور بسیار
مهمی درزمینۀ بهداشت شغلی است .بهطوریکه تأثیرات
نامطلوبی بر زندگی افراد در محیطهای کاری و اجتماعی
میگذارد .مواجهه طوالنی با صدای ترازباال حاالت افسردگی
را در افراد به وجود میآورد و حتی در فرکانسهای مختلف
میتواند بهعنوان محرك روانی به ایجاد اختالل در
فعالیتهای عملکرد شناختی ،افزایش خطاهای انسانی،
ایجاد پیامدهای ناگوار و از همه مهمتر افزایش واکنشهای
روانی در محیطهای اجتماعی و خانواده منجر شود .این
موارد از نظر ایمنی و بهداشت در محیط کار از اهمیت
باالیی برخوردار است ( .)37مواجهه مزمن با صدا به بروز
اختالالت فیزیولوژیکی و روانی و همچنین تغییر ضربان
قلب و فشارخون منجر میشود( .)35افسردگی و اضطراب
بهشدت با یکدیگر رابطه دارند و اغلب این دو اختالل در
کنار یکدیگر تجربه میشوند( .)31بین استرس و اضطراب
تفاوت وجود دارد ،استرس ،عکسالعمل( )Reactionنسبت
به یک تهدید است و اضطراب ،پاسخ( )Responseبه
استرس است( .)21بنابراین اگر فردی برای مدت طوالنی در
معرض استرس قرار گیرد دچار ناراحتی یا
افسردگی( )Depressionخواهد شد( .)22 ,23افسردگی
یک سندرم یا مجموعهای از نشانهها و عالئم است .بسیاری
از علل بروز افسردگی ،جسمانی هستند .برخی از
بیماریهای مرتبط با سن و داروهایی که افراد مسن مصرف
میکنند ،نظیر داروهای پایینآورندۀ فشار خون یا تسکین
دهندۀ آرتروز ممکن است موجب بروز افسردگی یا تغییر
خلق شوند .تحقیقات نشان دادهاند که حدود یک چهارم تا
یک سوم افراد مبتال به آلزایمر ،در بخشی از دوره بیماری
خود ،به ویژه در ابتدای بیماری ،که به پیشرفت بیوقفه
بیماری هوشیارترند ،به افسردگی بالینی دچار میشوند.
اینگونه عکسالعملها ،از عالئم آلزایمر نظیر فراموش کاری
و دشواری در تمرکز که مشابه افسردگی هستند ،متمایز
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مقدمه
آلودگی صدا یکی از مهمترین عوامل فیزیکی زیانآور
در محیطهای کاری در کشورهای توسعهیافته و
درحالتوسعه محسوب میشود ( .)3در سالهای اخیر
آلودگی صوتی یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی
انسانها در سراسر جهان است ( .)2بر اساس گزارشات
سازمان بهداشت جهانی (  )WHOاختالالت روانشناختی
ناشی از صدا اثرات ناخوشایندی بر کیفیت زندگی مرتبط با
سالمت دارد .امروزه آلودگی صوتی یکی از جنبههای مهم
زیستمحیطی و بهداشتی است که از دیدگاه سالمتی،
آلودگی صوتی عالوه بر ایجاد انواع اثرات فیزیولوژیکی به
ایجاد اختالالت روانپزشکی و روانشناختی منجر میشود
( .)1آثار فیزیولوژیکی و روانی مواجهه با صدا بر انسان غالباً
بهتدریج ظاهر میشود و در درازمدت پیامدهای منفی
روانشناختی آن ازجمله رفتار پرخاشگرانه ،خستگی
جسمی ـ روانی ،استرس ،سرگیجه ،سردرد ،عصبانیت،
حواسپرتی ،اختالل خواب ،کاهش بازده کاری بروز
میکند( .)0هر فرد شاغل در صنایع بهنوعی با سروصدای
زیانآور مواجهه دارد( .)6 ,8سروصدا بهعنوان معضل اصلی
صنایع در زمینۀ ایمنی و بهداشت و مهمترین عامل زیانآور
به علت وجود ماشینآالتی با دور باال و حرکتهای مکانیکی
با سرعتهای باال موردتوجه است( .)5 ,7درواقع صدا
بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر بروز
بیماریهای شغلی و دومین عامل جراحت شغلی در محیط
کار معرفیشده است( .)1سطوح باالی سروصدا به ترشح
آدرنالین و انقباض عروق محیطی و درنتیجه افزایش
فشارخون به دلیل افزایش استرس منجر میشود .از سوی
دیگر اثرات صدا تغییر در ضربان قلب ،کاهش خروجی قلب
و افزایش تعداد تنفس را به همراه دارد( .)31این احتمال
وجود دارد که افزایش طوالنیمدت فشارخون ناشی از
سروصدا به فشارخون باال و مزمن منجر شود .با توجه به
سطوح باالی سروصدا هر ارتباطی بین سروصدا و افزایش
فشارخون بر سالمت عمومی اهمیت زیادی دارد(.)33
آثار صدا بهعنوان یک عامل استرسزا محیطی و شغلی
اختالل در عملکرد شناختی (زمان واکنش ،توجه ،درك
عالئم هشداردهنده )...میباشد و میبایستی بیشتر
موردتوجه قرار بگیرد چراکه کوچکترین تأخیری در زمان
واکنش افراد در مشاغل حساس میتواند منجر به افزایش
احتمال حادثهپذیری و بروز خطرات جبرانناپذیری
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 1ارتباط سرو صداشغلی بر وضعیت اختالالت روحی و افسردگی

)ISO9612(Version2009

روش بررسی
این مطالعه مورد  -شاهدی در سال  3111در یکی از
صنایع فوالدی استان اصفهان در بخش نورد  111با در نظر
گرفتن  881نفر از افراد که با صدای غیرمجاز (باالتر از 58
دسیبل) مواجهه دارند و  881نفر دیگر در بخش اداری که
با صدای مجاز (کمتر از  58دسیبل) مواجهه دارند انجام
گردید .افراد انتخابی میبایستی پنج سال ممتد حداقل
یکبار در روز در معرض صدا میبودند و با رضایت کامل
انتخاب شدند .گروه شاهد شامل  881نفر از کارکنان بخش

روش
به
سروصدا
اندازهگیری
مقدمات
) :ISO9612(Version2009در این مطالعه با مشخص کردن
مدتزمان حضور افراد در محل کار ،گروههای همگن شغلی
ازنظر مواجهه با صوت مشخص و با توجه به شناسایی
مکانهای قابلتوجه تولید صدا در هر شغل اندازهگیری تراز
فشار صوت پیوسته با استفاده از دستگاه صداسنج انجام
شد .اصول این استراتژی اندازهگیری بر پایه نمونههای
تصادفی از میزان مواجهه با صدا برای اندازهگیری
 Lp,A,eqTدر حین انجام آنالیز کار مشاغل است .زمانی که
توصیف الگوها و وظایف کاری معمول دشوار باشد یا زمانی

)ISO9612(Version2009
 پرسشنامه افسردگی،

(DASS-

اضطراب و استرس
)42: Depression Anxiety Stress
 پرسشنامه افسردگی بک ()BAKK
سروصدا
اندازهگیری
استاندارد
روش
-3
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میباشند .بسیاری از عوامل تنشزای عمدهای که به
افسردگی منجر میشوند ،به دفعات فراوان در محیطهای
کاری رخ میدهد (.)2 ,3
صنعت فوالد به دلیل ماهیت کار ،میزان تراز فشار صوت
باالیی دارد ،البته طبق بررسیهای انجامشده در کشورهای
جهان سوم نگرانی بیشتری در مورد شدت مواجهه صدای
صنعتی و پیامدهاى ناشى از آن وجود دارد( .)21در صنعت
فوالد وجود تجهیزات و سیستمهای خاص ازجمله پمپها،
کمپرسورها ،کورهها ،موتورها ،سیستمهای دمنده هوا و
برجهای خنککننده ،کانالها و دریچههای گاز و بخار ،کوره
قوس الکتریکی ،نورد ،فنها مورداستفاده برای تهویه و دیگر
تجهیزات بهعنوان مهمترین منابع صدا محسوب
میگردند( .)20این پژوهش باوجود اطالعات کم به بررسی
پیامدهای صدا همچون استرس ،افسردگی و اضطراب ،که از
پیامدهای مهم ناشی از مواجهه مزمن با صداست،
میپردازد .اثرات منفی ناشی از مواجهه با صدا به ایجاد
مشکالت خانوادگی و اجتماعی در زندگی افراد منجر
میشود .پیامدهای صدا در افراد به ایجاد ارتباط نادرست با
همکاران در محیط کار ،اثرات روانی ،نداشتن انگیزه کافی از
کار کردن در محیطهای پر صدا در درازمدت منجر میشود.
این موارد میتواند بر کیفیت کار ،بهرهوری سازمان و وجود
محیط کار آرام بسیار تأثیرگذار باشد و حتی از ادامه فعالیت
افراد در محیط کار جلوگیری کند .درنتیجه هدف این
پژوهش بررسی تأثیر سروصدای باالتر حد مجاز در بخش
نورد صنایع فوالد اصفهان با روش ISO9612بر افسردگی و
اضطراب ناشی از مواجهه مزمن با صدا برای شناسایی بهتر
پیامدهای ناشی از صدا و اتخاذ تدابیری کنترلی در آینده
خواهد بود.
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اداری سازمان فوالدسازی اصفهان میباشند که میانگین
سنی ،نسبت جنسی ،شغلی و میزان تحصیالت و تأهل آنها
با گروه مورد همسانسازی شده است تا نقش متغیرهای
زمینهای در افراد جور شود و تفاوت کمی برقرار باشد .تنها
تفاوت دو گروه منتخب ازنظر میزان مواجهه با صدا مجاز
بود .افراد شرکتکننده در مطالعه و واحد موردنظر ازنظر
سالمت روانی توسط پزشک طب کار مورد تأیید قرار
گرفتند بدینصورت که این افراد در پرونده سالمت خود
فاقد مشکالت عصبی و روانی اعم از بیماری صرع ،غش و
لرز ،بیماری نورولوژیک و بیماریهای شنوایی گوش ازجمله
عصبی ،هدایتی و مختلط هستند .در این پژوهش برخی
متغیرهای مداخلهگر محدود گردید ،ازجمله معیارهای
خروج در این مطالعه ملیت غیر ایرانی ،سکونت در غیر از
شهر اصفهان ،سن کمتر از  35سال و بیشتر از  08سال،
توانایی تکلم به زبان فارسی ،تشخیص قطعی عدم افت
شنوایی قبلی افراد توسط پزشک طب کار ،عدم کار با مواد
و حاللهای آلی ،مصرف داروهایی که به نحوی در ایجاد
اضطراب و استرس و افسردگی مؤثرند ،مصرف سیگار ،قلیان
و الکل ،وقوع تعارضات و کشمکشهای شدید خانوادگی،
اعتیاد ،تهدید به طالق و بیسوادی است که توسط محقق
شناسایی و برطرف شده است .از دو ابزار برای انجام این
مطالعه استفاده شد:
سروصدا
اندازهگیری
استاندارد
 روش

هادی علیمرادی و همکاران

برای نمونه n
 : LP,A,eq,Teتراز فشار صوت پیوسته معادل در شبکه A
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 1 N 0.1 L

L p ,A .eq .Te  10log   10 p ,A,eq,n dB
 N n 1

 : LP,A,eq,nتراز فشار صوت پیوسته معادل در شبکه A

 : nشماره نمونه شغل
 : Nتعداد کل شاغلین مؤثر در تراز فشار صوت
اندازهگیری شده.
تست روانشناسی برای سنجش بسیاری از اختالالت و
بیماریهای روانی ازجمله اضطراب ،استرس و افسردگی
مورد استفاده قرار میگیرد .این تستها بهطورمعمول توسط
روانشناسان بالینی و بر اساس مطالعه روی مراجعین آنها
ساختهشده است .تست های روانشناسی در حوزه سنجش
مشکالت روانشناختی استفاده میشود.
 -2پرسشنامه افسردگی ،اضطراب و استرس ( DASS:
 :)Depression Anxiety Stressدر فاز سوم مطالعه از ابزار
جمعآوری اطالعات شامل پرسشنامه دموگرافیک (حاوی
اطالعات جمعیت شناختی سن ،جنس ،نوبتکاری ،سابقه
کاری ،تحصیالت وضعیت تأهل ،محل اقامت) و یکی از
پرسشنامهها مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس
( )Depression Anxiety Stress :DASSاستفاده شد(.)7 ,6
مقیاس DASSمجموعهای از سه مقیاس گزارش دهی برای
ارزیابی حاالت عاطفه منفی در افسردگی ،اضطراب و
استرس است .کاربرد این مقیاس ،اندازهگیری شدت
نشانههای اصلی افسردگی ،اضطراب و استرس است و شامل
 23سؤال میباشد که بهصورت زیر طبقهبندیشدهاند
استرس ( 7سؤال) ،اضطراب ( 7سؤال) و افسردگی (7
سؤال) میباشد .روایی و اعتبار این پرسشنامه در ایران
توسط سامانی و جوکار ( )3156مورد برسی قرارگرفته است
که اعتبار بازآزمایی را برای مقیاس افسردگی ،اضطراب و
استرس به ترتیب برابر  1/76 ،1/51و  1/77و آلفای
کرونباخ را برای مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس به
ترتیب برابر  1/70 ،1/53و  1/75گزارش کردهاند(.)5
افرادی که نمره افسردگی ،اضطراب و استرس آنها بر
اساس خط برشهای پرسشنامه  DASSبه ترتیب برای
افسردگی (هنجار=، 1-0خفیف=، 8-6متوسط=،7-31
شدید=، 33-31خیلی شدید= )+30؛ برای اضطراب
)هنجار=، 1-1خفیف=، 0-8متوسط=، 6-7شدید= 5-1و
خیلی شدید= )+ 31و برای استرس (هنجار=1-7
،خفیف= ،5-1متوسط=، 31-32شدید= 31-36و خیلی
شدید=)1()+37باالتر از حد مجاز سه مؤلفه بود از مطالعه
کنار گذاشته شدند .این آزمون را اولین بار در ایران صاحبی
 2118اعتباریابی کردند.
و همکارانش در سال
همسانسازی درونی خرده مقیاسهای آزمون از طریق
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که آنالیز دقیق کار مطلوب یا عملی نباشد ،از روش
اندازهگیری مبتنی بر شغل استفادهشده ،اما چنانچه شغل
دارای تعداد کمی از وظایف بسیار پرسروصدا باشد ،روش
اندازهگیری صوتی مبتنی بر شغل توصیه نمیشود .روش
مبتنی بر شغل ضرورتاً اطالعاتی در رابطه با سهم نسبی
وظایف مختلف یک شغل در میزان مواجهه روزانه با صدا
فراهم نمیآورد ،زیرا آنها وظایف انجامشده در یک شغل
تعریفشده را در نظر نمیگیرند .پــس از جمعآوری
اطالعــات اولیــه ازجمله نقشههای محل کار و سالنها،
محل استقرار منابع صوتی و شـرایط عملیـاتی ماشینآالت،
دادههای اندازهگیری صدا بر طبق استاندارد  ISO9612بر
اساس استراتژی مبتنی بر شغل جمعآوری گردید(.)1
سالنهای تحت بررسـی با مساحت بزرگتر از 311
مترمربع به مربعات مسـاوی( 3متر در  31متر) تقسیم
گردید و مراکز این مربعات بهعنوان نقاط اندازهگیری تعیین
شدند( .)8 ,0در مواردی که مربع تعیینشده روی یک
دستگاه یا محلی قرار گیرد که قابلاندازهگیری نباشد آن
نقطه بهعنوان نقطه کور از جمع نقاط اندازهگیری حذف
گردید .در این پژوهش اتاقهای کنترل ،کورهها و دستگاهها
و محلهای غیرقابلاندازهگیری در سـایت بهعنوان نقـاط
کـور در نظر گرفته شد .ازآنجاییکه در این مجتمع
صـنعتی صدای محیط از نوع پیوسته بـوده و تغییـرات
صـدا بـا توجه به زمان پایین است بنابراین در هر نقطه
حداقل سـه مرتبـه صدا را اندازهگیری و میانگین این سه
قرائت بهعنوان تـراز صدا در ایستگاه موردنظر ثبت گردید.
جهـت میکـروفن مطـابق توصـیه اسـتاندارد  ISO9612در
موقعیت سر افراد البته بدون حضور آنها قرار گرفت .فاصله
میکروفن دستگاه صداسنج تا سطح زمین حدود ±1/178
 3/88متر در نظر گرفتـه شـد .جهت تعیین تراز معادل
مواجهه با صدا برای کارگران در مواجهه با صدا زیانآور
شغلی از فرمول شماره یک استفاده شد.
فرمول 3تعیین تراز معادل مواجهه با سروصدا برای
گروههای همگن شغلی(.)1
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ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و مقادیر آن برای
افسردگی  77درصد ،برای اضطراب  71درصد و برای
استرس  75درصد به دست آمد(.)31
مقیاس افسـردگی ،اضـطراب و فشـار روانـی 23
سؤالی DASSایــن مقیــاس کــه از ســه عامــل
افسردگی ،اضطراب و فشار روانی تشکیلشده اسـت در سال
 3118توسط الویبوند تهیـه شـد( .)33اعتبار بازآزمایی
برای زیر مقیاسهای فرعـی بـه ترتیـب  1/53برای
استرس 1/71 ،بـرای اضـطراب و  1/73بـرای افسردگی بـه
دسـت آمـد .روایـی ایـن مقیـاس نیـز بـا مقیاسهای
اضطراب و افسردگی بک با ضرایب همبستگی به ترتیب
 1/53و  1/70به دست آمد .در مطالعهای که بـر روی
دانشجویان دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشـکی شیراز
انجام شد روایی و پایایی قابل قبولی برای فـرم  23سؤالی
این پرسشنامه گزارششده است .همچنین میـزان همسانی
درونی قابل قبولی برای این مقیاس به دست آمـد(.)32
 -1پرسشنامه افسردگی بک :یک پرسشنامه خودارزیابی
 23مادهای است که شدت عالئم افسـردگی را میسنجد.
هر ماده (نشانه بیماری) بر اساس شدت آن بـه چهار درجه
تقسیمشده و از صفر تا سه نمـره میگیرد .نمره صفر
نشاندهنده پائینترین میـزان و نمـره  1نشاندهنده
باالترین میزان شدت تجربه یـک نشـانه افسـردگی است.
جمع نمرات هر پرسشنامه میتواند بـین  1تـا  61باشد.
این پرسشنامه برای ارزیـابی شـدت افسـردگی در افراد
باالتر از  31سال استفاده میشود .بیمـار بایـد بـه تجربه
عالئم فوق در دو هفته گذشته اشاره کند ،آزمـونگر میتواند
دستورالعمل آزمون را کتبی یا شفاهی بـه بیمـار ارائه دهد.
در صورت نیاز از آزمودنی بخواهیـد پاسـخ همه مادهها را
مشخص کند .در ضمن میتوان با توجه بـه مادههای
مختلف به نوع عالئم در این بیماری توجه کـرد .در یک
پژوهش گزارششده است کـه مـاده مربـوط بـه بدبینی در
ایـن آزمـون در  233بیمـار بهخوبی افکـار خودکشی در
آنان را پیشبینیشده است( .)31در این آزمـون نمرات -31
 1حداقل افسردگی 30-31 ،افسردگی خفیف21-25 ،
افسردگی متوسـط و  21-61افسـردگی شـدید را نشان
میدهد(.)30
پرسشنامه افسردگی بک ،توسط آرون بک ( Aaron T.
 )Beckتهیه شده است .این ابزار یک پرسشنامه خودارزیابی
چندگزینهای با  23سؤال است که یکی از رایجترین

آزمونهای روانسنجی برای اندازهگیری شدت افسردگی
میباشد( .)38در نسخه فعلی آن ،برای افراد  31سال و
باالتر طراحیشده است و شامل اقالمی است که مربوط به
عالئم افسردگی میباشند .برخی از این موارد عبارتاند از؛
ناامیدی و تحریکپذیری ،تشخیصهایی از قبیل احساس
گناه یا حس مجازات شدن و همچنین نشانههای جسمی از
قبیل خستگی ،کاهش وزن و عدم توجه به جنس
مخالف( .)36پرسشنامه افسردگی بک بهطور گستردهای
بهعنوان ابزار ارزیابی رسمی توسط متخصصان مراقبتهای
بهداشتی و محققان مختلف مورداستفاده قرار میگیرد .این
ابزار در چهل سال اخیر بارها و بارها توسط روانشناسان و
پژوهشگران مورداستفاده قرارگرفته است .در این آزمون از
فرد خواسته میشود تا احساس خود را در دو هفته اخیر در
نظر گرفته و به سؤاالت پاسخ دهد .آزمون افسردگی بک
دارای  23سؤال است که احساسات فرد را طی دو هفتهی
گذشته میسنجد و پاسخهای آن بین صفر تا  1است.
حداقل امتیاز آن صفر و حداکثر  61است .روایی آزمون
افسردگی بک 2-در ایران روایی و پایایی آن در جمعیت
ایرانی توسط حسین کاویانی بررسی شد( .)37در مطالعه
علیاصغر بیانی با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ
( )α=1/527پرسشنامه افسردگی بک موردبررسی قرار
گرفت( .)35پرسشنامه افسردگی بک از نوع آزمونهای
خودسنجی است و در پنج تا ده دقیقه تکمیل میشود.
مادههای آزمون درمجموع از  23ماده مرتبط با نشانههای
مختلف تشکیل میشود که آزمودنیها باید روی یک
مقیاس چهاردرجهای از صفر تا سه به آن پاسخ دهند .این
مادهها در زمینههایی مثل غمگینی ،بدبینی ،احساس
ناتوانی و شکست ،احساس گناه ،آشفتگی خواب ،از دست
دادن اشتها ،از خود بیزاری و … هستند(.)31
اجرا ،نمرهگذاری و تفسیر
پاسخدهندگان به این آزمون ،برای درك مادههای آن
باید حداقل در سطح کالس پنجم یا ششم توانایی خواندن
داشته باشند .آنها باید به هر ماده بر مبنای یک مقیاس
لیکرت چهاردرجهای از صفرتا سه پاسخ دهند .حداقل نمره
در این آزمون صفر و حداکثر آن  61است .با جمعکردن
نمرات فرد در هر یک از مادهها ،نمره فرد بهطور مستقیم به
دست میآید .نمرههای زیر را میتوان برای نشان دادن
سطح کلی افسردگی به کاربست(:)21
 1 تا  :31هیچ یا کمترین افسردگی

هادی علیمرادی و همکاران

 30 تا  :31افسردگی خفیف
 21 تا  :25افسردگی متوسط
 21 تا  :61افسردگی شدید
دادههای بهدستآمده از مطالعه توسط روشهای آمار
توصیفی ،تی مستقل ،تی زوج و ضریب همبستگی اسپیرمن
با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22موردبررسی و تحلیل
قرار گرفت .نرمال بودن دادهها از طریق آزمون کولموگراف-
اسمیرنوف ارزیابی گردید و سطح معنیداری پنجصدم در
نظر گرفته شد.
مالحظات اخالقی
در ابتدای تحقیق جهت طراحی پرسشنامه مذکور از
صاحب پرسشنامه اجازه گرفته شد سپس افراد موردمطالعه
در صنعت توضیحاتی درباره موضوع و اهمیت تحقیق بیان
شد و بیان گردید که شرکت در پژوهش اختیاری بود و به
شرکتکنندگان در پژوهش این اطمینان داده شد که
اطالعات بهطور کامل محرمانه و تنها جهت اهداف مطالعه
به کار گرفته میشود و هویت افراد در چارچوب موازین
اخالق در پژوهش کد اخالقIR.SSU.SPH.REC.1399.059 :
محرمانه خواهد ماند.

همانطور که در جدول  3مشخص است توزیع تحصیالت و
نوبتکاری در گروه مورد و شاهد یکسان است (..)p> 1/18
در دو گروه مورد و شاهد متغیرهای زمینهای به علت
همسانسازی اولیه به گونه ای انتخاب شدند که اختالف
معنیداری را نشان نمیدهند و لذا میتوان گفت این دو
گروه انتخابی ازنظر متغیرهای زمینهای باهم اختالف
معنیداری ندارند.
بهطور همزمان پرسشنامه سالمت عمـومی 25-سؤالی
و مقیاس افسردگی ،اضطراب و فشار روانی 23-سؤالی اجرا
شد و ضرایب همبستگی آنها محاسـبه گردیـد .ضـرایب
همبستگی پرسشنامه افسردگی بک 2-با هر یک از خـرده
آزمونهای افسردگی ( )1/65و اضطراب ( )1/66مربـوط
بــه پرسشــنامه ســالمت عمــومی 25-سؤالی و خــرده
آزمونهای افسردگی ( )1/71و اضطراب ( )1/61مربـوط به
مقیاس افسردگی ،اضطراب و فشار روانی - 23سؤالی و
همگی در سطح  p <1/113معنادار بود .جدول  2نتایج
حاصل از رگرسیون ساده بهمنظور بررسی ارتباط بین
زیرمقیاسهای پرسشنامه ( DASSافسردگی ،اضطراب و
استرس) و  BAKKدر نقش متغیر وابسته با متغیرهای
دموگرافیک ،نوبتکاری و سابقه کار در نقش متغیرهای
مستقل را نشان میدهد .در این بررسی جهت انتخاب
متغیرهای مستقل تأثیرگذار در مدل از روش رگرسیون
گامبهگام استفاده شد .همچنین برای هر معادله از بین
همهی متغیرهای دموگرافیک واردشده در مدل
رگرسیونی ،تنها متغیرهای معنادار در جدول
گزارششدهاند .نتایج این جدول نشان میدهد از بین
عوامل یادشده ،عامل سن بر روی افسردگی ،عامل وضعیت
تأهل بر روی اضطراب و عامل نوبتکاری بر روی میزان
استرس و دشـواری در تمرکز کارکنان اثرگذاری معناداری
دارد (.)p< 1/18
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نتایج
افراد تحت پوشش این مطالعه جمعاً  3311نفـر
میباشند کـه  881نفـر گـروه مورد و  881نفـر گـروه
شاهد را تشـکیل میدهند .جدول  3توزیع سنی آنها را در
دو گروه مورد و شاهد نشان میدهد .افراد متأهل در گروه
مورد و شاهد به ترتیب  %77/3و  %71/6و همچنین میزان
تحصـیالت در گـروه مـورد بـه ترتیـب% 86/8زیر دیپلم،
% 16/3دیــپلم و لیسانس و باالتر % 7/0آنها تحصیالت
لیسانس و باالتر داشتند که این نسبت در گروه شـاهد هم
به ترتیب % 17/8%، 82/5و % 1/7بوده است که اختالفی
بین میانگین سنی و نسبت جنسیت ،شغلی ،تأهل و
تحصیالت در گروه مورد و شاهد وجود ندارد بنابراین
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جدول  .3اطالعات دموگرافیک افراد موردمطالعه
شاخص

طبقات

وضعیت تأهل

مجرد

مجموع

p-value

درصد معتبر

متأهل
تحصیالت

زیر دیپلم
دیپلم
لیسانس و باالتر

نوبتکاری

روز
شب
گردشی

سن
سابقه کار

08-21
08-21
31-8
31-8

مورد
شاهد
مورد
شاهد
مورد
شاهد
مورد
شاهد
مورد
شاهد

31/8
30/8
32/8
32
70
71/8
75/5
71/3
61/5
71/8

1/077
1/133
1/612
1/231
1/120
1/11
1/032
1/852
1/610
1/13

] [ Downloaded from tkj.ssu.ac.ir on 2022-05-23

تغییرات در الگوی خواب باالترین میانگینها را کسب
کردهاند ،درحالیکه گروه شاهد به ترتیـب در مادههای
انتقاد از خود ،تغییرات در الگوی خواب و فقدان لذت
باالترین میانگینها را به دست آوردهاند.
جدول  1به مقایسهی زیر مقیاسهای پرسشنامه DASS
(افسردگی ،اضطراب و استرس) و پرسشنامه بک
( )BAKKبین دو گروه مورد و شاهد میپردازد .نتایج این
بررسی تفاوت معناداری را در نمرهی افسردگی ,اضطراب،
انتقاد از خود به همراه فقدان لذت بین دو گروه نشان نداد
()p>1/18؛ اما نمرهی استرس ,فقدان لذت و دشـواری در
تمرکز در گروه مورد بهطور معناداری بیشتر از گروه شاهد
بود ( )p<1/113و (جدول )1؛ که این موضوع
نشاندهندهی اثرگذاری تراز شدت صوت بر روی افزایش
میزان استرس و افسردگی کارگران است.
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بهطوریکه با افزایش یک سال سن ،نمرهی افسردگی
بهطور متوسط  1/01واحد افزایش مییابد ولیکن بین
انتقاد از خود و سن افراد رابطه معناداری مشخص نشد،
همچنین افراد متأهل سطح اضطراب کمتری را نسبت به
افراد مجرد تجربه میکنند .سطح اضطراب تجربهشده
توسط یک فرد متأهل  1/886نمره کمتر از فرد مجرد
است .همچنین افرادی که در نوبتهای گردشی و شب کار
میکنند ،سطح استرس بیشتری نسبت به افراد روزکار
تجربه میکنند .مقایسه میانگین آزمودنیهای گروه مورد و
شاهد در پرسشنامه افسردگی بک با اسـتفاده از آزمون t
مستقل را نشان میدهد .اگرچه گروه مورد نسبت به شاهد
بـه نسـبت نمره باالتری دریافت کردند اما تفاوت دو گروه
معنادار نبود ( .)p<1/18مقایسه مادههای مختلـف
پرسشنامه در گروه مورد و شاهد نشان داد گروه مورد به
ترتیب در مادههای انتقـاد از خـود ،دشـواری در تمرکز و

مورد
شاهد
مورد
شاهد
مورد
شاهد
مورد
شاهد
مورد
شاهد

22/1
26/0
77/3
71/6
86/8
80/8
16/3
11/8
7/0
5/8

1/123
1/12
1/032
1/238
1/621
1/186
1/122
1/075
1/887
1/680
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جدول .2نتایج رگرسیونی بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیک با افسردگی ،اضطراب و استرس
متغیر وابسته

متغیر مستقل

افسردگی

سن

اضطراب

وضعیت تأهل

استرس

نوبتکاری

دشـواری در تمرکز

نوبتکاری

انتقاد از خود

سن

تغییرات در الگوی خواب

نوبتکاری

فقدان لذت

سن

گروه
مورد

ضریب رگرسیونی ()β
1/161

شاهد

1/110

مورد

-1/886

شاهد

1/832

مورد
شاهد
مورد
شاهد
مورد
شاهد

1/011
1/132
-1/013
1/632
1/178
1/188

مورد

1/071

شاهد

1/132

مورد

1/163

شاهد

1/121

p-value

1/121
1/108
<1/113
<1/113

1/111
<1/113

1/120

*از بین متغیرهای دموگرافیک ،تنها متغیرهای مستقل معنادار در جدول گزارششدهاند

جدول .1مقایسهی متغیرهای شناختی و حاالت روحی در دو گروه مورد و شاهد
گروه
متغیر

()n= 881

()n= 881

31/18±3/72
32/10±3/76
32/51±3/81
28/86±2/31
17/12±2/72
28/38±3/30
25/50±3/21

30/16±3/58
32/10±3/05
30/01±3/56
10/11±2/88
27/56±3/61
13/32±3/28
26/53±3/81

<1/113

1/138
<1/113
<1/113

1/112
<1/113
1/110

مورد
شاهد

نمرات

40
35
30
25
20
15
10
5
0

شکل  .3مقایسه ی استرس ،اضطراب ,افسردگی ،دشواری در تمرکز ،انتقاد از خود ،تغییرات در الگوی خواب ،فقدان لذت بین دو گروه مورد و شاهد.
نتایج از طریق آزمون های مستقل تی به دست آمده و به صورت انحراف معیار±میانگین ( n=881در هر گروه) در جدول  1گزارش شده اند*** .
اختالف معنادار در سطح p< 1/113را نشان می دهد.
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متغیر ها
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افسردگی
اضطراب
استرس
دشـواری در تمرکز
انتقاد از خود
تغییرات در الگوی خواب
فقدان لذت
 #آزمون تی مستقل

انحراف معیار ±میانگین
شاهد

انحراف معیار ±میانگین
مورد

p-value#

 1ارتباط سرو صداشغلی بر وضعیت اختالالت روحی و افسردگی
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در گروه شاهد مادههای تغییرات در الگوی خواب و
خستگیپذیری بود .بـه نظـر میرسد در هر دو گروه شاهد
و مورد تغییـرات در الگـوی خواب مهمترین عالمت
جسمی و فیزیولوژیک باشـد .درحالیکه در گروه مورد
هیچیک از مادههای آزمـون حذف نشد ،در گروه شاهد
مادههای تحریکپذیری ،فقدان عالئق جنسی و گریه
کردن بهاینعلت کـه بـار عـاملی آنها از  1/18کمتـر
بـود بـر روی هـیچ عـاملی قرار نگرفتند .در گروه مورد
عالئم عاطفی و شناختی روی یـک عامل قرار دارد
درحالیکه در گروه شاهد عالئم عاطفی هم در عامل اول
در کنار عالئـم شـناختی و هـم در کنار عالئم جسمی در
عامل دوم قرار گرفتند .بنابراین به نظر میرسد گروه شاهد
و مورد ازنظر محتوای شناختی افسـردگی تفـاوت چندانی
ندارند ولی ازنظر عالئم عاطفی متفاوت هسـتند .در
مطالعاتی هم که در بعضی کشورهای دیگر انجامشده است
در الگوی عالئم افسردگی گروه شاهد و مورد تفاوت
قابلتوجهی را نشان دادهاند(.)22
مقایسه مادههای مختلـف پرسشنامه در گروه شاهد و
مورد در پـژوهش فعلـی نشان داد گروه شاهد به ترتیب
در مادههای انتقـاد از خود" ،دشواری در تمرکز" و
"تغییرات در الگـوی خواب" و گروه مورد به ترتیب در
مادههای "انتقـاد از خود"" ،تغییرات در الگوی خواب" و
"فقدان لذت "باالترین میانگینها را به دست آوردهاند.
مقایسه مادههای مختلف بـا یکـدیگر نشـان داد گروه
مورد بهطور معناداری در مادههای بدبینی ،شکستهای
قبلـی ،فقـدان لــذت و تحریکپذیری نمــرات بــاالتری
نســبت بــه گروه شاهد کسب کردهاند ،درحالیکه گروه
شاهد در مادههای احساس تنبیه ،بالتکلیفـی و دشـواری
تمرکز نمرات باالتری کسب کردهاند .به نظـر میرسد گروه
مورد در حین اشتغال ذهنی با مشکالت قبلی و لذت
نبردن از زندگی تا حدی نسبت به گروه شاهد بیشتر
بااحساس بدبینی و تحریکپذیر بـودن بـه محـیط واکنش
نشان میدهند ،درحالیکه گروه شاهد بیشتر دچار
احساس گناه شده و تمرکز خود را از دسـت میدهند و
بهگونهای بیشتر با خودشان درگیر میشوند .میانگینهای
نمرات افسـردگی گروه مورد و شاهد در دو مقطـع
تحصیلی کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد مقایسـه شـد و
نشان داد کارگران با مدرك کارشناسی بهطور معناداری
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بحث
این مطالعه بهمنظور بررسی خصوصیات روانسنجی
پرسنل و مقایسه شدت و نوع نشانگان افسردگی در
کارگران صنایع فوالد اصفهان در بخش نورد کارخانه انجام
شد .بر اساس یافتههای بهدستآمده به نظر میرسد
علیرغم تفاوتهای فرهنگـی قابلمالحظه ،این پرسشنامه
از قدرت نسبتاً باالیی برای بررسی افسردگی در
دانشجویان ایرانی برخوردار است .آزمونهای مختلف
روانشناسی جهت بررسی شدت عالئم بـالینی نشانههایی
از عالئـم افسردگی با توجه به جنسـیت و سـطح
تحصـیالت را در کارگران بخش نورد نشان داد.
همبسـتگی آزمـون بـا خـرده آزمونهای افسردگی و
اضـطراب در پرسشـنامه سـالمت عمومی  25و خرده
آزمونهای افسـردگی و اضـطراب در مقیاس افسردگی،
اضـطراب و فشـار روانـی - 23سؤالی را متوسط نشان
میدهد .بر اساس تحقیقات انجامشده تفاوتهای جنسیتی
میتواند بر عالئم بـالینی بروز افسردگی اثرگذار باشد()23
دو تحلیل عامل مختلف بر روی کارگران در گروه مورد و
شاهد انجام شد .تحلیل عاملی کـه صرفاً بـر روی گروه
شاهد اجرا شد نشان داد تنها  31ماده بر روی عامل اول
تحت تأثیر قرارگرفته است که مهمترین آن عامل
شناخت-عـاطفی است .مادههای تغییرات در الگوی خواب،
خستگیپذیری ،تغییرات در اشتها ،فقدان انرژی ،دشـواری
تمرکـز ،بیقراری ،از دست دادن عالئق و غمگینـی روی
عامـل دوم قرار گرفتند و عامل جسمی-عاطفی نامیـده
شـدند .تحلیـل عاملی که صرفاً بر روی گروه مورد اجرا
شد نشـان داد  36ماده بر روی عامـل اول قـرار گرفتنـد
کـه عامـل شناخت-عاطفی نامیده شدند .مادههای
تغییـرات اشتها ،تغییرات در الگوی خواب ،تحریکپذیری
و فقدان عالئق جنسی به ترتیب بزرگی بار عاملی بر روی
عامل دوم قرار گرفتند و عامل جسمی نامیده شد .در گروه
مورد در عامل اول باالترین بار عاملی به ترتیب به
مادههای بیزاری از خود ،احساس تنبیه ،بدبینی و در گروه
شاهد بـه مادههای احساس تنبیه ،بیزاری از خود،
شکستهای قبلی تعلق داشت .به نظر میرسد در هر دو
گروه شاهد و مورد نشانههای بیزاری از خود و احساس
تنبیه برجستهتر از سایر عالئم افسردگی باشد .در عامـل
دوم بـاالترین بـار عاملی در گروه مورد به ترتیب مربوط
به مادههای تغییـرات اشتها ،تغییرات در الگوی خواب و
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کسـب کردنـد( ،)26همچنین در پژوهش اخیر که بـر
روی بیماران افسرده انجامشده بـود سـه عامـل جسـمانی
–حیاتی ،شناختی – روانشناختی و بـدبینی احسـاس-
بـی ارزشی به دست آمد که با یافتههای پژوهش فعلی تا
حـدی متفاوت است( .)27درمجموع مقایسه یافتههای
پژوهش فعلـی و پژوهش دابسـون و محمـدخانی کـه بـر
روی بیمـاران افسرده انجامشده است نشان داد این
آزمـون بهخوبی میتواند بین بیماران افسرده و افراد
بهنجار تفـاوت قائـل شود .عوامل بهدستآمده در مطالعه
فوق در مقایسـه بـا پژوهش حاضر الگوی متفاوتی شامل
سه عامل جسـمی –حیاتی ،شناختی– روانشناختی و
بـدبینی– احسـاس بیارزشی را نشان داد( .)25مقایسه
یافتههای این مطالعه با پژوهشهای انجامشده در
کشورهای دیگر نشان داد ضریب آلفای به دست آمده در
این پژوهش  1/57از ضریب آلفای بهدستآمده برای
دانشجویان در امریکا  1/11که توسط بـک و همکـاران به
دست آمد کمتر است ،اما از ضریب آلفای بهدستآمده در
بحرین  1/50که توسط الموسوی بررسی شد باالتر است
( )21روش دوبارهسنجی پایایی آزمون  1/75در مقابل
گذر زمان باالتر از ضریبهای بهدستآمده توسـط
الموسوی  1/78اما کمتر از ضریب بهدستآمده
1/11توسط بک و همکاران بود .درمجموع یافتههای ایـن
پژوهش در مورد روایی و پایـایی آزمـون بـا یافتههای
پژوهشهای دیگر در کشورهای مختلف همخوانی
دارد( .)13 ,11در صنایع فوالد گوناگونی مشاغل و تنوع
فرکانس صدای تولیدی بهوضوح به چشم میخورد و
بهعنوان یکی از جدیترین مخاطرات محیطی برای
کارگران محسوب میشود( .)12نتایج مطالعه حاضر نشان
داد که مواجهه با سطوح باالتر از حد مجاز صدا بر
افسردگی ،اضطراب و استرس مؤثر است .در این مطالعه
مواجهه با سطوح صدای بیشتر یا مساوی  58دسیبل با
افزایش شیوع ابتال به حاالت خلقی نامطلوب و افزایش
خطر ابتال به افسردگی ،اضطراب و استرس همراه است.
میانگین شاخص استرس در گروه مورد  2+3/16بیشتر از
گروه شاهد بود که ازنظر آماری معنادار بود (.)p <1/113
در مطالعه توصیفی تحلیلی  Poursadeghiyanدر سال
 2136استرس ناشی از کار بر افسردگی ،اضطراب و
رضایت شغلی پرستاران بررسی شد .یافتههای این مطالعه
نشان داد که  65درصد پرستاران استرس با شدت متوسط
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میانگینهای باالتری نسـبت بـه کارگران دارای مدرك
دیپلم کســب کردنــد .در کارگران هــر دو گروه
بــاالترین میانگینها به مادههای انتقاد از خـود ،دشـواری
تمرکـز و تغییرات در الگوی خواب تعلق داشت .مقایسه
مادههای مختلف در دو گروه کارگران نشان داد که
کارگران دوره کارشناسی بهطور معناداری در اکثر
مادههای آزمـون نمرات کمتری به دست آوردند .این
یافتهها نشان میدهد کارگران دوره کارشناسـی بهوضوح
در مادههای مختلف آزمون نسبت به کارگران دیپلمه از
عالئم افسردگی کمتری رنج میبرند .یـک علـت ایـن
موضوع میتواند این باشد که معموالً کارگران دوره
کارشناسی بهگونهای افراد برگزیدهای هستند کـه
توانستهاند دوره کنکور را با موفقیت پشت سر گذاشته و
وارد دوره سختتری شوند .بهعبارتدیگر ممکـن است
کارگرانی باشند که به دلیل سـالمت روان بیشـتر شانس
موفقیت بیشتری داشتهاند .تفاوتهای مربـوط بـه میزان
تحصیالت در فرهنگهای مختلف بررسیشده است (, 21
 (20همچنین به نظر میرسد بـین سـن و نمـرات
افسردگی در پرسشنامه افسردگی بک 2-رابطـه معکـوس
وجود دارد .بهعبارتدیگر بـا افـزایش سـن نمـرات
افسردگی کاهش مییابد( .)38میانگین کل نمرات
افسردگی در این مطالعـه از نمرات افسردگی در مطالعه
ای که توسط قاسم زاده و همکاران انجام شده بود باالتر به
دست آمد( .)28میانگینهای نمرات کارگران شرکتکننده
در این پژوهش در مقایسه بـا آزمودنیهای شرکتکننده
در پژوهش قاسمزاده و همکـاران در نـه مـاده (غمگینـی،
شکستهای قبلی ،احساس گناه ،احساس تنبیه ،بیزاری از
خود ،انتقاد از خود ،گریه کـردن ،تغییـرات در اشتها و
فقدان عالقـه جنسـی) بهطور معنـاداری بـاالتر بـود ،در
مادههای تغییرات در الگوی خواب و بیارزشی نمـرات
مشابه به دست آمد و در سایر مادهها شرکتکنندگان در
پژوهش قاسمزاده و همکـاران بهطور معنـاداری نمـرات
باالتری کسب کردند .درمجموع فقط در مادههای بیزاری
از خود ،بیارزشی ،تغییـر در الگـوی خـواب و
خستگیپذیری تفاوت بین دو گروه معنادار نبود(.)28
مقایسـه نمرات آزمودنیهای شرکتکننده در ایـن
پـژوهش در مقایسه با بیماران مبتال به اختالل افسردگی
شرکتکننده در یک پژوهش در ایران نشان داد که
کارگران در تمام مادهها بهطور معناداری نمرات کمتری
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این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی به شماره  ،6610با
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اضـطراب و اسـترس ( )DASSدر کارگران کارگاه نورد 811
شرکت ذوب آهن اصفهان» مصوب مرکز تحقیقات دانشکده
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و با حمایت
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نتیجه گیری
با توجه به نتایج این مطالعه و شیوع باالی افسردگی و
اینکه حل مسئله در بهبود شدت افسردگی برحسب آزمون
بک به میزان زیادی نقش دارد ،لذا پیشنهاد میشود این
روش ساده و باقابلیت اجرا ،جزو برنامههای مراقبتی در برنامه
کاری کارگران گنجانده شود تا به بدینوسیله گامی در جهت
کاهش عالئم افسردگی و افزایش سالمت روان کارگران
برداشته شود .درمجموع یافتههای ایـن پـژوهش نشـان
میدهد برای گروههای کارگری هنجاریابی آنها درزمینۀ
مسائل روانشناسی میتواند بسیار مؤثر باشد و کاهش
اختالالت آنها در گروه مورد همراه باشد اگرچه که گروههای
مورد و شاهد در این مطالعه الگوهای متفاوتی از عالئم
افسردگی را نشان دادهاند و در مادههای مختلف نمرات
متفاوتی کسب کردهاند کـه باید در فرآیندهای ارزشیابی
تشخیصـی و درمـان موردتوجه قرار گیرند .حتی سطح سواد
افراد با افسردگی آنها مرتبط است .در پژوهشهای آینده
میتوان این آزمونها را برای گروههای مختلف اعم از
کارگران سایر صنایع فرآیندی دیگر در ارتباط با بعضی از
خصوصیات جمعیت شناختی مانند سن ،جنس و سطح
تحصیالت هنجاریابی نمود.

] [ DOI: 10.18502/tkj.v13i1.6580

تا باال و  18/6درصد آنها رضایت شغلی بسیار پایین را
گزارش کردند .فقط  7/2درصد از پرستاران از شغل خود
رضایت کامل داشتند .بدینصورت مشخص شد که
استرس مربوط به کار با افسردگی ،رضایت شغلی و
اضطراب ارتباط منفی دارد و با مطالعه حاضر ازنظر تأثیر
محیط کار بر افزایش استرس همخوانی دارد( .)11در
مطالعه فرج پورخزاعی در سال  2131نیز با استفاده از
پرسشنامه  DASS-21میزان افسردگی و استرس را در
بیماران پارکینسون ارزیابی کرد و با توجه به دادهها ،بین
حیطههای مختلف آکوپیشن و استرس و اضطراب
همبستگی معناداری نشان داده شد ،اما همبستگی بین
حیطههای آکوپیشن و افسردگی معنادار نبوده و فقط
همبستگی کانونی بین حیطههای آکوپیشن و عالئم
غیرحرکتی (افسردگی ،اضطراب و استرس) برابر با 1/88
= P= 1/18 ،rمعنادار بود که میتوان گفت ازنظر تغییرات
افسردگی و نوع مطالعه بامطالعه حاضر تطابق دارد (. )7
در مطالعه  Stanfelمواجهه صدا باال و پایین و
اختالالت روانی ،شخصیتی افراد را بررسی کرده و مشخص
شد که عالئم روانی ،مشکالت روان رنجوری و
واکنشپذیری در افرادی که حساسیت بیشتری نسبت به
صدا دارند نسبت به سایر افراد بیشتر است که بامطالعه
حاضر هم سو است( .)10همچنین در یک مطالعه متاآنالیز
انجامشده توسط  Techeraعوامل مؤثر در بروز خستگی و
استرس مشخص گردید که یکی از مهمترین عوامل
تأثیرگذار در بروز این عوارض را سروصدا معرفی کرد و از
این نظر که سروصدای نامناسب میتواند بر استرس افراد
تأثیرگذار باشد بامطالعه حاضر در صنعت فوالدی
همخوانی دارد ( .)18در مطالعه Thomas Münzel
تأثیرگذاری سروصدای زیانآور بر بروز بیماریهای قلبی
عروقی و استرس در افراد بررسی شد و مشخص شد که
میزان مزمن سروصدا هرچند کم میتواند اثراتی ،نظیر
اختالل در فعالیت ،خواب و ارتباطات برقرار کند .تعدادی از
واکنشهای عاطفی ازجمله ناراحتی و استرس در افراد در
معرض سروصدا بروز میکند و این مطالعه با نتایج حاضر
همخوانی دارد( .)16بر اساس نتایج مطالعات انجامشده و
مطالعه حاضر میتوان گفت که در انجام وظایف ،سروصدای
باالتر از حد مجاز باعث افزایش استرس و نگرانی در شاغلین
میشود و الزم است جهت حفظ سالمت شاغلین اقدامات
کنترلی الزم در این زمینه اجرا شود .الزم به ذکر است که

مطالعه حاضر دارای محدودیتهایی ازجمله حجم کم نمونه
است که این محدودیت میتواند بر قدرت تعمیمپذیری نتایج
تأثیر بگذارد و باید جوانب احتیاط را در این زمینه رعایت
کرد .با توجه به یافتههای این پژوهش پیشنهاد میشود که،
مدیران صنایع برای جلوگیری از افسردگی و کاهش فشارهای
کاری در بخشهای مختلف ،حجم و میزان کاری که پرسنل
واحدهای مختلف با سروصدای باالتر از حد مجاز هستند را تا
حد امکان از طرق مختلف مانند تقسیمکار ،افزایش نیرو و ...
کاهش دهند .همچنین پیشنهاد میشود که بهمنظور کسب
نتایج دقیقتر و همهجانبهتر ،پژوهشهای مشابه در سطحی
گستردهتر و با نمونههای بزرگتر مثالً در سطح کشور و
چندین صنعت فوالدی مشابه انجام گیرد.
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Abstract
Introduction: In most industrial environments, people are exposed to noise daily. Exposure to this

physical hazard can lead to cognitive impairment in individuals. Noise, like all pollutants, reduces the
quality of life and causes significant mood disorders in people. The present study examines a set of
cognitive factors to assess the mental health status of workers in terms of depression and stress in a
noisy workplace.
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Materials and Methods: In a descriptive-analytical study in 1399, 1100 steelworkers were evaluated
to determine the degree of depression and mood swings. The data were analyzed through a public call
at the Isfahan Steel Plant. ISO 9612 (2009) standard was used to measure the sound pressure level. In
addition to conducting clinical interviews, subjects answered the BAKK Depression Inventory and the
DASS-42 Inventory Depression Scale. Data were analyzed using SPSS software (v. 22).
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Results: Based on the findings of the study, annoying noise (above 85 decibels) had a significant
effect on age factor on depression, marital status factor on anxiety, and shift factor on stress and selfcriticism of employees (p <0.05). The mean of the stress variable in the case group was significantly
higher than the control group (p <0.001), which indicates the effect of sound intensity level on
increasing stress and depression in a noisy environment.
Conclusion: The results of this study: Occupational noise higher than the standard 85 dB can have
devastating effects on moods and various dimensions of workers' cognitive status.
Keywords: Negative Mood, Anxiety, Depression, Stress, ISO 9612, DASS-42, Beck Questionnaire
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