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 چکیده

  دننم وخاطهس در آ  دز رناش آزدر دز دیهدد، دز رتوجب قافل تعمدد و فودس رص عت یا دن ردساس وع  ت دز آور، ا یز ر ی  ی  اول کی   ود  فع صمد :زمینه و هدف

 رون آ ، ض نف ک و ض نک  در ت ن   کع فودس دیهدد ریاس و س وض در وبم ر او    ود  فع خودب  فاشم رو خودب در دخت   صمد، فا وودجبع رو ف یاوم ا   دز ر ی
 شنمس دجنهد رلب ن عیص ا دز ر ی کارگهد  در خودب، ض ف ک و صمد ن ف درتباط رفهرس  مف فا  اضه وطالعع  انمدزد ف خطه فع رد ا  دطهدی و یهد ر  ید و س وض تودنم
  دسض

 وورد گهوس دو در ،رص عت ی ا کارخانع دز ر ی در شاغل  هس ل دز نفه 68 هیض،ی ذ دنجاي یوورد – شا م رف توص صورت فع کع  اضه وطالعع رد: روش بررسی

 صمدسن   دسنت اس دز دینهدد خنودب ض نف ک و صمد وقمدر ن  تع یفهد و میگهد یرش اسا ساختع وحقق  هسش اوع قیطه دز گه ومدخ ع  ودول  ددشت م شهکض شا م، و
CEL-450 میگهد دستفادس ت فورگ   دستانمدرد  هسش اوع و  

 خنودب ض نف ک  هسش اوع دز  اصل ن هس و فل ردس 91/58±12/5 و 31/63± 38/2 ب تهت فع شا م و وورد گهوس دیهدد در صمد فا وودجبع  د  و ن ان  و: هایافته

   P<0.05) ددشض وجود رفهرس وورد گهوس دو خودب ض ف درک یوع اددر دخت ف کع شم  اصل 61/3 شا م گهوس در و 19/8 صمد وعهض در گهوس دیهدد در  ، ن

 ه تناث فنع توجنع فنا  فاشنم وعنهض در دینهدد خودب ض ف ک کا ش در هگذدر تاث ر او    ود  فع تودنم رو رشغ  یصمد فا وودجبع کع رسم رو نظه فع: گیرینتیجه

  گ هد قهدر شته ف توجع وورد شاغل دیهدد س وتر دز ج بع دین کع دسض الزي  ا، آ  رودنر وضس  وضع ض و دیهدد     هد فه خودب ک ف ض
 

 ت فورگ    هسش اوع خودب، ض ف ک ،رشغ  یصمد: هاکلیدواژه

 مقدمه
 ضیفشنه ی هچ م فع ظنا ه فنهد ی اوری  ای نوین،

در دصنل فنا  رتودي فا ریاس رد فع دروغا  آوردس ول رزنمگ
رد فنع وخناطهس  ات ، دساس  رع د  طبفه م زد  تعا
 ا،  وددث، وسائل وخت ن   ی ار ف دنودع دنمدختع دسض 

 رو    دز ج  نع وشن  ت   نه ک نون رط وح سضیز
 اصنل دز آ ،  یایدسض کع در ک ار توسعع جودوع و و د

 صننمد ا ، ننو نیننفاشننم  در د رونن ضیفشننه ه بننان یگه
(Noise  یا نندن ردز وع نن ت دساسنن میننفننمو  تهد 
کنار  ط دز دیهدد، چع در وح ر   ظ ل و خ ودسف رعتص 
دز آ  در وخناطهس  ردز آزدر ناش ،ردر وحل زنمگ ایخود 

سنبب شنمس دسنض کنع دنسنا  در  ر  واشن ردنم  زنمگ
تنودي فنا  رسنتی ه دستهس، فا و افع صنمد     رط وح

 رد تح ل ک م  رنارد ت
دز  یار فسنته فسن رشنغ  ی نا ط وحن ن، ف نید در

دنسا   نا رد شن ل دددس  یآور فهد ا یز  ودول وخت  
  ILOکنار ) ردل   ن ن طبق گ درش سنازوا  فن  دسض
  1)نفه دز دیهدد در جبا  شاغل  ست م  ارد   و 3 مود 
دو ا  وودجبع  ،دز دنسا   ا رتعمدد قافل توجب نیف افهد

 رشنغ  یط  نا رد در وحندز ج  ع صنمد  رفا وخاطهدت
در  و   و  نفه 800طبق فهخر دز فهآورد ا  مود  ددرنم 

   2)سطح جبا  در وعهض آالی مگر صمد قنهدر ددرننم 
OSHA  و  د  کنارگهد  وودجبنع یایتنع فنا صنمد ای

 30آس ب زد در دیاالت وتحمس آوهی ا رد سنال انع  نمود 
  فهخر و نافع در دینهد   3)و   و  نفه تخ  ن ور زنم 

کنارگه  و  10درصم کارگاس  ا )فا ف ش دز  15ن    مود 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 11

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1498-en.html


 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

  3135 آذر و دی، 5، شماره 31دوره        دو ماهنامه                     

 

    خودب ض ف ک و کار وحل در صمد فا وودجبع ن ف درتباط رفهرس 81

 
درصم شاغ  ن رد در وعنهض وودجبنع زینا  آور فنا  20

فع   نود  شنایع تنهین  صمد   4)صمد   ود  ن ودس دنم 
 ، اول ی  ی ر در وح ط کار، فا شنمت  نای وخت ن 

 رآلنودگ ن فن درتبناطتقهیبا در ت اي ص ایع وجود ددرد  
 رقافنل تنوجب قات ووضوع تحق ،صمد و س وض دنسا 

 ردر طو  چ م د ع گذشتع فودس دسض و وطالعات وخت ف
   9-5) گ درش شمس دسض  ع زو نیدر د
 ه نو غ یمدر صمد   ووا فنع دو فخنش شن  هدت تاث
 نیوب ته ،یرشود  دیض ش ود رو یف م م تقس یمدر ش 

و دز   10) ز وودجبنع فنا صنمد فنودسد رناش یمدر دثه ش 
 ی نار تنود  فنع ف رصمد و یمدر ش  ه و ه غ هدت تاث
یشنار خنو  و کنا ش  شیدین د ،رو  هوقن رق ب ی ا

وودجبع فا  ن     چ  15-11)دشارس کهد  ر    هد ذ  
 فاشنم ر اول دستهس زد وطنه  ون کیصمد فع   ود  

دز وودجبع فا صنمد  روش  ت ناش  هید دز   11 و 18)
   20-16)تود  فع دخت   خودب دشارس کهد  رو

 رزننمگ یدج د نیو وب ته نیدز   مس ته ر یخودب 
دنسا   ا رد شاول  رسوي زنمگ کی بایفشه دسض کع تقه

 رودب ونخن ض ف و کا ش ک رخودف ر  ف 21) شود رو
 رک  هدتودنم فا ث نقص در کارکهد روزدنع و دیض     

 یرفمو  خودب و اسب، فم  تودنامس ض ن دی  ع یهد ش
 رون   د م، ذ ن ضع ررد دز دسض و رو قمرت زنمگ

گهدد و ت ش و دضطهدب  رو ه  شود، خ ق یهد دچار تغ
وطالعنات د  نمو ولوژیک    23 و 22) افنمی رو شیدی د

گویای دخت   خودب در یک سوي دیهدد ف رگسنا  ونر 
فاشم و دز ج  ع یاکتور ای تاث هگذدر رد  ودول ی  ی نر 

 رفهخن   24)  چو  وودجبع فا صمد گ درش ن ودس دنم 
سنن و  شیدین د ،یدز گ درشات، سع  اول نوفنض کنار

 دخنت التدر  ل نرد فع   ود   ودول دخ رشغ  یصمد
  وطالعع دی و ن د  خنودب  25)خودب وطه  ن ودس دنم 

درصنم  41آلودگر در کارگهد  در وعنهض صنمد رد تنا 
  ج انگ و    اردنش ن    مود  28)  ود  ن ودس دسض 

یایتع فا صمد در وح ط کاری رد درصم دیهدد وودجبع  30
   20)ددردی ک ف ض خودب ناوط وب   ود  ددشتع دنم 

 ن یننهد و   چ نن ر  ننینمدشننتن خننودب و اسننب، د
 یاونم ا تودننم   رو ون مس رد فع وخاطهس کش ا  دطهدی

   ه چ م ک ته  21) رد در فه ددشتع فاشم یهیجبهد  نا ذ
درتباط خودب فا خطه  نوددث در وحنل کنار  رفع فهرس

 ا، درصم قافل  ن تخ  ر هددختع شمس دوا فه دساس فهخ
فنع  یدز  وددث کار و  ن دسض  مدقل تا  نم رتوجب

سا ض  8خودب ک ته دز    22) فاشم ر  ض خودب آلودگ
وطنه   رشغ  ردر یهسودگ رفع   ود   اول خطه دص 

 رفنا  نمف فهرسن یفه دساس وطالعع د ر ت  26)فودس 
ا  دددس نشن ه، نوهگ و و  د  دخت الت خودب و و ن ف

 ه نونهگ و و  د  و شیشم کع دخت الت خودب فا دی د
دظبنار  ن وطالعع   چ ن نیدر وهدد  درتباط ددرد  در د

 شنته خنودب، ف دخنت  شمس دسض کع زنا  و وهدد  فا 
 رونرد ددرد  افنضید ت ا  دفت  فع یشنار خنو  فناال و د

نقننش  ل ننکننع فننع دل ر ننوددث  ننهید دز   29)فاشنن م 
در وورد درتباط آ  فنا  یار فس ی ا رفهرس تش،  هد  

 رو ردن نمگ یخودب صورت گهیتع دسض،  وددث جادس د
کنع  یدز  ودونل شن اختع شنمس د   31 و 30) فاشم رو

تنود  فنع سنن،  ر ست م ون روس و  ت ادیات ردن مگ
تنود  نقنش  ر نتا ل و  هیع دشارس کهد دوا ن ض وضع

 ار وسالع فس نید   32) گهیض مسیدخت الت خودب رد ناد
 هخطه دیهدد   وس  یفاشم کع ریتار ا رو ض  ائ  د  

 رخنود شنخص، سن وض و زننمگ ض فه س وض و دو 
رو توجع  نیدنمدزد و دز د رفع وخاطهس و   ن رد  هیدیهدد د
 فاشم  رو رات  ر وبم و گا  ار  اول، فس نیفع د
  ود  کهد کنع کنارگهد  فنا  ن تود  چ  رودقع و در
و صنموات  در وعهض جهد ات شته الت خودب، فدخت 
 رکنع فهدسناس فهخن یدز کار  سنت م  فنع نحنو رناش

تنود  فنع  ررد ون یدز صنموات کنار %13وطالعات تنا 
 ی نهی  طبنق وطالعنع د 33) دخت   خودب نسبض ددد

 ض نف دز ک رشود کنع وشن  ت ناشن رزدس و ن تخ 
 ا در وحل کنار رد  ب تودنم د ت ا  آس رخودب دیهدد و

   34) د م شیدی د %82تا 
ن نود کنع کنم خنودفر فنا  ا  نتود  ف رو رک  فطور

کننا ش ک ف ننض زنننمگر، سنن وض جسنن ر، رودنننر، 
و   35) مس دجت ا ر و  اطفر یهد رد فنع وخناطهس کشن

هینک ک ف ض خنودب ناو اسنب فنا دین دیش تن ش، تح
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 د و    ارر    س گل جودد وح م م س 82

فا رضایض ک ته دز زنمگر  جع  ذیهی، دیسهدگر و در نت
   38)ک م  رو مد درتباط  
توجع فع وطالنب ونذکور و  نمي وجنود وطالعنات  فا
فنا توجنع فنع  ن   چ  ، 36 و 31) درو  کشور رو ف

و کارش اسنا   ا ینکاریهوا ن، ن اس کنم رننگ وسن ول
 مسینونودرد ناد رو در فهخن یو فبمدشض  هینع د ر  ید

صمد وان نم دثنه فنه  یمدر هش  دز دثهدت غ رگهیتن فهخ
و  رفبمدشت یاوم ا خودب و فع دنبا  آ    ض ف ک یرو
درتباط  ن  تع یوطالعع در ردستا نید ،دز آ  رناش ر  ید
 عیدز صن ا ر نیخودب در کنارگهد   ض ف صمد و ک ن ف

  دنجاي  ذیهیتع دسض لب ر ش ا  کشور

 
 روش بررسی

شا م  رف وطالعع توص کیفع صورت  اضه  ژو ش 
 1393در سا  ی ر دز ص ایع لب ر در  هس ل  ووردی –

 یقسن ض  نا روقنموات رفهرس  س دز  هیضیدنجاي  ذ
وطالعع، قس ض  رفا توجع فع  مف ک  ،ت   کارخانعوخ
 در وعهض وودجبع فا صمد قهدر ددشت م،کع  یم تول ی ا

  منننمیفننع   ننود  وحننل وننورد  ننژو ش دنتخنناب گهد
دز  هسن ل شناغل در    نگهوس ک تنه  ن یفهد ن   چ 
   س میکارخانع دستفادس گهد یوخت   دددر ی ا ضقس 

دز وج نوع  )ونهد ه نفن 68تعمدد دز تع  ن  جم ن ونع، 
وخت   کارخانع در  یشاغل در قس ض  ا هس ل  220

وطالعننع فننع صننورت  نینندو گننهوس وننورد و شننا م در د
 ددوط بانع شهکض ن ودنم 

  سا  سازی گهوس  ا فه دساس سن و سافقع کاری 
 ورود فع وطالعع ار وعفع صورت گهو ر دنجاي  ذیهیض  

 رو رودنن ر جمی جس  اری فهدی دیهدد،  مي دفت  فع ف
و  مي و هف قهص  ای خنودب آور و آردي فخنش در 

 یددرد ردیهدد ونورد فهرسن   عیض ن د ؛نظه گهیتع شم
 سا  فودنم  کی مدقل  یسافقع کار

وع وال  ،دیهدد شاغل در وعهض صمدفا توجع فع دی  ع 
ع و در ود نم ای وخت ن  دستقهدر نمدشت ردر و ا  ثافت

 هیدز وقناد ر  ان  نو ،تول می وشغو  فع یعال ض فودننم
 وحل وطالعع دز طهیق دیست اس ف می یصمد در ود م ا

فا دیهدد در  ایتعیوودجبع  یفمسض آومس و فع   ود  صمد

فنهد  فنع  ر  یفهد   چ  ن  میگهوس وورد، و ظور گهد
ن ن  صنمد ط   یهکانسر  عی، تج ریهکانس عینحوس توز

 دنجاي  ذیهیض 
ت اس صمدسن   فنا دسنتفادس دز دسن دینن و ظنور یفهد
 CEL-450وم   رسیهکان   آنال ض قاف  یددرد شهیتع  

در شب ع  Octave Bandو  Board Bandدر گستهس 
تنهدز یشنار  هیشب ع، وقاد نی)در د A یه دنمدزس گ ی ا

گوش دنسنا  در تهدز نای  ض صوت، وت اسب فا  ساس
 عیند نمدف تج  ی)کع فنهد Cشود  و  رو نیتوز نی  ا

 لیوسنا یرکنارد رافیصمد و درز یهکانس صوت، ک ته 
  و فنا هد نگ ردسنتفادس قنهدر ون دونور یر فاظض ش ود

، دننمدزس  Slowدر شنب ع  ردست ا  رسه ض  اسخم 
  ضن ن دی  نع دنجاي گهیض ست اسیدر وهک   ه د یه گ

، دسنت اس صمدسن   توسنط یه نقبل دز  ه فار دنمدزس گ
دز صنحض   نا  دط  یوخ نوص خنود فنهد بهدتور کال

 گهیض  رقهدر و و  بهدس دست اس، وورد کال    هد 
دز دینهدد )جبنض  ضیدر وه  ع فعم  س دز کسب رضا

 یددوط باننع  هسشن اوع ، دفتنمد ینهي ج نع آور ل ت  
شناول دط  نات  ن شمس توسط وحقق م دط  ات ت ظ

و دسنتفادس دز لنودزي  فاظنض  ض نحوس یعال ک، دووگهدی
شنهکض  توسنط دینهدد یرشن ود ستم وهتبط فا س ییهد

  چنو   ر  ناتیهي، دط نی  در دمیگهد ل ک  مس ت  
چهت زد  دیهدد در    اي ریض و آوم فنع وحنل   د  و

در دوقات یهدغض خود در و ن  ، نحنوس  ن کار و   چ 
 و     گ جانمس شمس فود   ار ریض و آوم، و هف س

دز  هسشنن اوع جبننض فهرسننر ک ف ننض خننودب دیننهدد  
                   ت فننننننورگ خننننننودب   ض ننننننف ک رفهرسنننننن

(PSQI: Pittsburgh Sleep Quality Index  
ددردی  دف در س جش ک ف نض خنودب  دین دستفادس گهدیم

نظه ینهد   هسش  ایر در زو  ع  ای وخت     چو 
فنع دز ک ف ض خودب، ومت خودب، تأخ ه در وورد آزوو  

، کارآیر  ادت فع خودب وف م و وؤثه، خودب ریتن خودب
    هد  دخت   درددرو ای خودب آور و  و هفناآردي، 

در  ک ف ض خنودب دینهدد درزیافرروزدنع فودس و فع و ظور 
شمس دسض  ونودرد   نود   رواس گذشتع طهد  کی طو 

ف ن دوت ازی  ،شمس در  هسش اوع توسط شهکض ک  مگا 
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شمس در دو  رفهرس رک  یدز شاخص  ا ی ارس د سعیوقا -1جمو  
 گهوس وورد و شا م

-p گهوس شا م گهوس وورد شاخص

value 
دنحهدف  و ان  ن

 وع ار

دنحهدف  و ان  ن
 وع ار

 06/0 29/6 31/31 24/1 40/34 سن )سا  

 136/0 1/0 14/1 01/0 18/1 قم )وته 

وز  
 )ک  وگهي 

14/61 12/3 58/11 31/12 192/0 

شاخص تودس 
فمنر 

(2kg/m  
BMI  

04/28 12/3 88/25 19/3 813/0 

سافقع کار 
 )سا  

43/9 42/5 89/11 28/6 139/0 

 
 رف ک یه ا وتغ رتفاوت دوگهوس وورد و شا م دز نظه فهخ ض وضع -2جمو  

 وهتبط

-p وتغ ه فهرسر شمس ردی 

value 

 161/0 وتا ل  -وضع ض دزدودج )وجهد  1

 <001/0 ددنش ا ر  -دیپ م  -تح   ت )زیه دیپ م  2

 168/0 نوع دستخمدي )رس ر، قهدردددی،    انر  3

دیستادس/  –نشستع  –وضع ض کاری )دیستادس  4
 نشستع 

001/0 

 022/0 خ ه  -و هف دخان ات )ف ر  5

 -ریض و آوم فع وحل کار )سهویس کارخانع 8
 شخ ر 

222/0 

 034/0 خ ه  -چهت زد  در    اي ریض و آوم )ف ر 1

 166/0 خ ه  -سافقع ف  اری )ف ر  6

 123/0 خ ه  -   )ف رچهت فعم دز یهدغض دز کار در و  9

 

رد فع خود دخت اص ور د  نم کنع در وج نوع  3تا  0
سنض ونر آینم  فنع د 21تنا  0نت جع ن هدت دیهدد فن ن 

فاشنم   رخودب ناوط وفته و ض ف ک ن هدت فاالته گویای
فنودس و  یرفناال یرایو  ا یررود ی هسش اوع وذکور ددرد
 31)ن تع دذ ا  شمس دسض  نیفع د ردر وطالعات وخت ف

وننذکور    آزوننو  قاف  ننض د ت نناد  هسشنن اوع 39 و
(ReliabilityAnalysis فننا دسننتفادس دز نننهي دینن در  

SPSS16  در وطالعنع آلفنای کهونبنا  دنجاي شنم کنع
 رفنع دسنض آونم کنع وقنمدر قافنل قبنول 61/0 اضه 

 فاشم رو
دط  ننات  اصننل، توسننط نننهي دینن در  ا ،ینن ا در

SPSS16  عیدرصم وورد تج  95  ا  و فا وحمودس دط 
 یآونار ل نو تح  عینقهدر گهیض  جبنض تج  ل و تح 
 ی ا وت اسب فا د مدف ومنظه وطالعنع، آزونو   نادسدد

و  ینا نناردوته ی، آزوننو   نناt-test انس،یننودر   آنننال
  میدستفادس گهد ریهدودن ی ا عیتوز ن   چ 
 

 ها یافته
دو  نیب و کیف ی  یکم  یشاخص ها بررسی

دینهدد ونورد  نفه 68 دز وج وع :گروه مورد و شاهد
 50نفه ) 43د و درصم  در گهوس وور 50نفه ) 43 فهرسر

 ی نارس د 1درصم  ج ء گهوس شا م فودنم  جمو  ش ارس 
 ض نشمس در دو ج ع یه دنمدزس گ رک ی شاخص  ا زد

وورد دوتحا   T-Test یرد کع فا دستفادس دز آزوو  آوار
 ک م  رقهدر گهیض، فازگو و

ر فن ک یه نا دط  ات وهفوط فع وتغ ،یدر گاي فعم
-Mann یاروننورد آزوننو  آونن فنن ن دو گننهوس ن نن 

Whitney فطنور خ صنع در   یقهدر گهیت نم کنع نتنا
 هیشمس دسنض  فنا توجنع فنع وقناد ا  ف 2جمو  ش ارس 

، دو گهوس ونورد و 2و  1وشا مس شمس در جمدو  ش ارس 
نمدشتع   هی میفا  یددر رتفاوت وع  ه شا م در دس وتغ

   فودنم یددر آوار رتفاوت وع  یددرد ه در چبار وتغ رول
 ص دا: یری حاص   از ان دازه گ یها افتهی
 رکع در فهرسن م تول یصمد در سالن  ا  د  و ن ان  و

فاال در  یفع   ود  وحل وودجبع دیهدد فا صمد روقموات
فنل فمسنض  دسنر 31/63± 38/2نظه گهیتع شمس فود 

کع کارک نا  گنهوس  روقمدر در قس ت نید ن آوم    چ 
ننمدزس فل د دسر 91/58±12/5شا م در  ا  کار فودنم 

 یه دنمدزس گ یصمد ن ان  و 3جمو  ش ارس   شم یه گ
رد نشا  ور وخت   کارخانع ی ود م ا ک شمس فع تف 

 د م 
فنا آزونو   رصمدسن ج  یفمسض آونمس دز نتنا هیوقاد
قهدر گهیض    انطور کنع  روورد فهرس T-Test یآوار

 جنع فاشم، نت رفمسض آومس وشخص و هیدز ظا ه وقاد
صنمد در   د  نمس دخت ف وع ناددر وک   ا  ف   آزوو  ن

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 11

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1498-en.html


 
 
 
 
 

 
 
 
 

  3135 آذر و دی، 5، شماره 31دوره         دو ماهنامه                     

 

 

 د و    ارر    س گل جودد وح م م س 84

 وخت   کارخانع یود م ا ک صمد فع تف  ن ان  و -3جمو  

 دنحهدف وع ار )دسر فل  و ان  ن )دسر فل  ود م

1/61 ش ه  9/1  

1/2 64 نوش منر  

2/63 دستهیل  4/1  

2/62 واسض  1/1  

3/68 تغ  ظ واسض  2/1  

3/65  استوری س  1/2  

9/58 گهوس ک ته   1/5  

 
 فانم دوکتاو در صوت یهکانس نال  آ -1ن وددر 

 

30

40

50

60

70

80

90

L
P

(d
B

)

Frequency (Hz)

دینهدد در وعنهض صنمد و دینهدد گنهوس شنا م فنود  ن ف
(P<0.001    در  ریهکانسن عینحوس توزنتای   اصل دز

گویای صمدیر فنا ط ن   ن   وخت   کارخانع یود م ا
گستهدس یهکانسر فود  ف شتهین و ک تهین وقمدر وهفوط 

ددر  هتن  فنود  )ن نو 18000و  500فع یهکانس  نای 
  1ش ارس 

 خواب دو گروه مورد و شاهد: تیفیک یبررس
خودب دیهدد وورد  ژو ش در دو گهوس وورد و  ض ف ک

 رونورد فهرسن ت فنورگ شا م فا دستفادس دز  هسش اوع  
 ی هسشن اوع  نا ل نو تح  عیقهدر گهیض و فعم دز تج 

ن نهس  ن ان  نو ،وطالعنعشمس توسط دیهدد وورد  ل ت  
خودب، در دینهدد  ض ف ک رافیف در درزد نی اصل دز د رک 

و در  45/3ار نفا دنحهدف وع 19/8صمد گهوس در وعهض 
فمسنض آونم   95/1 ار نفا دنحهدف وع 61/3گهوس شا م 
 ض نف رد درک یددر رتفاوت وع  T-Test یآزوو  آوار

   P<0.001نشنا  ددد ) رخودب دو گهوس ونورد فهرسن
 رگت فنو سودالت طنه  شنمس در  هسشن اوع   رفهرس

 Mann-Whitneyو  T-Testتوسننط آزوننو   ننای 

دخت ف وع اددر  یایگو ، اصل جع کع نت دنجاي  ذیهیض
دینهدد گنهوس در وعنهض   زوا  فع خودب ریتن دیهدد فود
ت فس سنخض،  قع، دق 30صمد در فع خودب ریتن ظهف 

واننم   مدر ند ساس سهوا، ددشنتن درد و وشن ل در ف
کار کهد  نسبض  ایخورد  غذد  ایکهد   رفهدی ردن مگ

 ررد تجهفنع ون رناو اسنب ض فع دیهدد گهوس شا م وضنع
سود   نیدیهدد گهوس وورد در  اسخ فع د ن   چ   کهدنم
خنودب  ض نف ک ردر طو  واس گذشتع فع طور ک ن"کع 

خودب خود رد نناوط وب  ض ف ک "ش ا چ ونع فودس دسض
   P<0.05ن ودنم ) ا  ف

 تی فیص دا و ک می اا  نیارتباط ب  نییتع
 ض نف وقنمدر صنمد و ک ن فدرتباط  ن  تع فهدی خواب:

 Pearson   بسنننت ر خنننودب دینننهدد، آزونننو 

Correlations Bivariate  در گهوس وورد )در وعنهض
 یاین اصنل دز آ  گو جنع کع نت گهدیمدستفادس صمد ، 

 یه گ دنمدزس یصمد  د  و ن ف ر  درتباط وثبض و وستق
 ض نف ک ن ن تعشمس و ن هس خودب  اصل دز  هسش اوع 

 ن د  و فمین وع ا کع فنا دین دیش فود  ت فورگ خودب  
ت ن      نخنودب دینهدد در وعنهض ن ض ف صمد، ک یشار

   P<0.001) ن ودس دسض
 یه ا خودب دیهدد فا وتغ ض ف ک ن درتباط ف  چ  ن 

شاخص تنودس  ،دیهدد یسن، سافقع کار دی هی   چو 
)در  در گنهوس ونورد ، و نهف سن  ار و    BMI) رفمن

 یآونار ل نو تح  عینو تج  روورد فهرسوعهض صمد ، 
 ن فن یدرتبناط وع ناددر یقهدر گهیض کع دز نظنه آونار

 میخودب دیهدد وشا مس ن هد ض ف وذکور و ک یه ا وتغ
(P>0.05   

 

 بحث
دیهدد در وعهض صنمد  خودب ض ف ک  اضهوطالعع  در

دز  رناشنن یمدر هشنن  غ یاوننم ا دز   ر ننی فننع   ننود 
 قهدر گهیض  روورد فهرس اول ی  ی ر صمد وودجبع فا 
دینهدد  مینگهد ا  نف  یکع در قس ض نتنا ی  انطور

کع در وودجبع فا  یرصمد  د  وورد وطالعع، فا توجع فع و
 رو وورد فهرس یف م م در دو گهوس تقس قهدر ددشت مآ  

دینهدد  ن فن رکع دخت یات یقهدر گهیت م  دز ج  ع وودرد
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دینهدد   ت جود ددشض تح شا م و وورد و یگهوس  ا

 ،یفود کع گهوس شا م فا توجع فنع دشنتغا  در کنار دددر
رد نسبض فع گهوس وورد ددشت م  نوع  یفاالته  ت تح 
دو  یکار نا ض نفا توجع فع وا    دیهدد ن یکار ض وضع

دز دیهدد  شته دخت ف فود  گهوس ک ته  کع ف یگهوس ددرد
هدد گنهوس در نشسنتع و دین یکار نا یفودنم ددرد یدددر

 سنتادسیرد فنع صنورت د تشنا  یعال شته وعهض صمد، ف
 دددنم  ردنجاي و
در صنمد در قسن ض دینهدد گنهوس در وعنهض،   د  و

فهدی   ش  هی   OEL)وقایسع فا  مود وجاز کشوری 
دسر فل  ک تنه فنودس ولنر طبنق  65دز دیض ش ودیر )

   ن وع ار، و  د  صمد فهدی ک ته  دستهس شنغ ر و 
دسر فل   نود   15رودنر کع  - وض   بر تاو ن س

  وطالعنات  40)گهدیمس دسض فسن ار یهدتنه ونر فاشنم 
دی هی ن   دثنهدت غ هشن  مدری صنمد رد در وقنادیهی 

   43-41, 36, 11)دسر فل ف ا  ن ودس دنم  65ک ته دز 
 رافین اصنل دز  هسشن اوع درز رن هس ک ن سعیوقا فا
دو  ن   کنع در فنPSQI) ت فورگ خودب دیهدد   ض ف ک

و  ظنع  یفود، دخنت ف وع ناددر مسیگهد ل گهوس ت  
ن نهس  ،فا صمد ایتعیکع دیهدد وودجبع  روع  نیفم م؛یگهد
ناوط وب خودب در آننا   ض ف رد کع نشا  دز ک یفاالته
 شته و ف 8 رک  از نظه گهیتن دوت درکهدنم  فا  ا  فود، ف

 44،  مود  44)خودب ناوط وب  ض ف   ود  ک دز آ  فع
 ر ی خنودب  نا ض ف درصم دز دیهدد در وعهض صمد دز ک

 درصم  فهخورددر فودنم  18نسبض فع گهوس ک ته  )
در    ن س وطالعع، آنتون نی اصل دز د جع نت می تا در

رد در  رقافننل تننوجب هدت  ننخننود، تغ رقننات کننار تحق
 رشغ  یخودب شبانع خ بانا  در وعهض صمد رچ ون 

 ضیشن ا   نعینسبض فع گهوس شا م نشا  ددد؛ ضن ن د
   39) فنع نسنبض فناال فنود   ندینهدد ن نید ییهد ی ا

خنودب  ض نف و    ناردنش، ت ن   ک رصارو ن   چ 
رد کع در وودجبع شغ ر فنا  رو ردن مگ یردیسهد  رد   ا

صمدی تهدی ک فودنم، فع صنورت تعنمدد دیعنات ف نمدر 
شم  در طو  خودب شبانع، د ساس خست ر و خنودب 

   31) آلودگر در طو  روز فعنم دز وودجبنع دفنهدز ن نود
فار صمد  ا ی اول ز ه تاث رفع فهرس   ن ی هید وطالعات

خودب دینهدد در وعنهض،  هددختنع کنع  ض ف ک یوفه ر
 یصنمد فنه رو رو فن ه فنه تناث ررد وب  روشافب  ینتا
 و 43 ،41) دینهدد فمسنض آوردس دننم نینخودب د ض ف ک
45    

ج انگ ن   در وطالعع خود نقش صمد فع   ود  ی نر 
ی رد در کنا ش دز  ودول دستهس زدی وح ط  ای کار
وطالعنع  در   20)ک ف ض خودب دیهدد ف ا  ن ودس دسنض 

سننودالت  هسشنن اوع  اتی ننفننا دقننض در ج  رک ننون
در فع خودب ریتن  ه دیهدد در وعهض صمد تاخ ت فورگ،  

 نمي تن فس  ن درد و   چ ن ،یشبانع، د ساس سنهد
دز دیهدد گهوس شنا م دفنهدز  شته رد ض در طو  شب رد ف
دنجاي  ی ا ر  چو  فهرس ی هین ودنم کع وقاالت د

فنه  روب ن روشنافب  ینتا   شمس در صهفستا  و   م ن
در فع خودب ریتن دیهدد در وعهض صمد رد گ درش  ه تاخ

   43 و 41) ن ودس دنم
ضن ن  ،ریهکانسن عین اصل دز تج   یتوجع فع نتا فا

 هتن   8300تا  250د   ض وحمودس  تاک م وطالعات فه
تودنم نقطع  رو،  48)کع  مود و ال ع دنسانر ور فاشم 

در جبنض کنا ش  ردنجاي دقمدوات ک تهل یفهد رشهو 
فنا توجنع    عیکارخانع فاشم  ض ن د نیصمد در د  د  و

فع تاث هدت وتفاوت یهکانس  ای وخت   صمد فنه روی 
دیننهدد )فخ ننوص     هد ننای وغنن ی ،   چ ان ننع 

 ، 50-41)وطالعات وخت فر فع دین وسالع  هددختع دننم 
 ییهکنانس  نا ه تاث یرجبض ش اسا شود رو ش باد  

، ن   خودب دیهدد در وعهض ض ف ک یوخت   صمد فه رو
  هدیصورت  ذ ر  وطالعات ت  

سن دیهدد ن   درتباط آوناری وع ناددری رد فنا ک ف نض 
دین دونه خودب دیشا  نشا  نمدد کع ور تود  دز دالیل 

فع وحمودس س ر دیهدد دشارس ن ود کع تقهیبا جاوعع وورد 
سا ، جود  وحسوب شمس  35 ژو ش فا و ان  ن س ر 

و ک ته در وحمدس سن ر ددردی دخنت الت خنودب ونر 
فاشنن م فننع گونننع دی کننع وطالعننات، گویننای دینن دیش 

 ،36)دخت الت وهتبط فا خودب در س  ن فاال ور فاش م 
  چ ا  کع یانگ و    اردنش ن   دخت ف   52 و 51

   19)وع اددری رد در وطالعع خود گ درش ن هدس دنم 
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 ر نودو  ن فن ی ژو ش  اضنه درتبناط وع ناددر در
 ض نف     فنا ک،ر  چو  قم، وز ، شناخص تنودس فنمن
 رفهرسن ازو نم خودب دیهدد نشا  دددس نشم کع  هچ م ن

 میشا رولفاشم  رو  ع زو نیدر د یقته و دق شته ف ی ا
دظبار ددشض کع صنمد    ونعیفا دط  ات ووجود فتود  د

 نینخنودب در د ض نف کنا ش ک رص فع   ود   اول د
الزي فع ذکه دسض کع  ن فاشم    چ  روطالعع وطه  و
رد  نار  کیفع   ود   ی فاظض یهد لیدستفادس دز وسا

وطالعنع  نیندر د رفاشنم ولن رووقض وطه  ون رک تهل
وشا مس نشم  لیوسا نیدستفادس دز ددر  یدرتباط وع اددر

آ   ننمي دسننتفادس ونن ظم توسننط  لینندز دال ر ننیکننع 
 لیوسنا ه تاث میدر دیض شم رفود کع خود  او  کارک ا 
  چ  ن فع نظه ور رسم کنع  نمي  فاشم  رو ر فاظت

رد تر دین وسایل ووجب  مي ت ایل دستفادس دز آ   نا 
ور گنهدد   چ نا  کنع آرزس و    ناردنش ن ن  در 

طالعع خود درتبناط وسنتق  ر رد فن ن و ن د  رد تنر و
وس  ع  فناظتر و ونمت زونا  دسنتفادس دز آ  توسنط 

   مي ددنش در ونورد  53)کارفهد  رد گ درش ن ودس دنم 
و دیننای دسننتفادس دز دیننن وسننایل و در نت جننع دسننتفادس 
ناو ظم ن   دز دالیل فر تاث ه شم  دین رد  ار ک تهلنر 

   54)ور فاشم 
رد فنا ن نهس  ی هچ م کع درتباط آونار  ار س دستع ا 

دخنت ف در و نهف  نید رن هد ول ا یخودب دیهدد ن ا
ریض و آوم فع وحل کار در  ه و چهت زد  در وس  ار س

 دینهدد گنهوس شنا م فنود دز ش دیهدد در وعهض صمد فن
(P<0.05ار کع ت اي دیهدد و هف ک  مس س ی ؛ فطور  

ور تود  ی نر دز در گهوس در وعهض صمد قهدر ددشت م  
کنع  ددنسنض یناوسنا م طیشنهدووضوع رد دالیل دین 

 د م  رسوق و ات دیهدد رد فع س ض و هف دخان
درصم دز دیهدد در وعنهض صنمد  80دز  ش ف  چ  ن 

 ردر    اي ریض و آوم فع وحل کار و و ن   چنهت ون
کنع دز  فنود یرزدنم کع نسبض فع گهوس شا م درصم فاال

دد دالیل دین دوه ور تود  فع ک ف ض خودب ناوط وب دیه
فع   نود  وثنا  دسنت   ت  و   در طو  شب دشارس ن ود

 41   نناردنش در وطالعننع خننود فننع خننودب آلننودگر 

درصمی دیهدد در وعهض صمد در وحن ط کناری دشنارس 
   28)ن ودس دنم 

 ه چ م در دین وطالعع فنع وسنالع دی  نر و  نوددث 
کنا ش   نودو ر   چنو  ولنر ، هددختع نشمس دسنض

ساز فهوز  وددث   ع تودنم زو رخودب و ض ک  و ض ف ک
و  یوخت ن  کنار یدر  هصع  ا یهیگا ا جبهد  نا ذ

در    55 و 33)فاشم     چو   وددث ردن مگرر دجت ا 
درصنم دینهدد گنهوس در  33فنع  کین ژو ش  اضه ن د

  ع سنصمد، جبض ریض و آوم فع وحل کنار دز و وعهض
کهدنم کع فا توجع فع ک ف ض خودب  ردستفادس و ر شخ

 ازو نم قافل تاول فودس و ن ار ، فسناوط وب در دین گهوس
 یه شن  و دقمدوات و اسب جبض   شته ف ی ا رفهرس

 فاشم  ردز وقوع  وددث و
 

 نتیجه گیری
فا قهدر ددد  دط  ات  ،یه گ جع در دنتبا فع   ود  نت
خودب گهوس  ض ف سض آومس، کفم ییوق درک ار دددس  ا
دسننض کننع  یفبتننه دز دیننهدد یددر رشننا م فطننور وع نن
در وحنل کنار خنود قنهدر  یشنته ف یدروعهض صنمد
 رشنغ  یرسنم کنع صنمد رفع نظه ون نیددشت م  ف افهد

 ض نف در ک رب ن اونل و ،وطالعع نیشمس در د رفهرس
 ر نی  ی  نمسیآال نینخودب ناوط وب دیهدد در وعهض د

دی کع در دین وطالعع فع آ   هددختنع دز وودر فاشم  رو
نشمس ور تود  فع فهرسر دز دریایتر صمد توسط دینهدد 
در وعهض و   چ  ن نوفض کاری دشارس ن نود کنع فنع 
  ود  وحمودیض  ای دین وطالعع در نظه گهیتنع ونر 

 شود 
وبنم و  ار فع دین کع خودب ی ر دز  ودول فس فاتوجع

فاشم،   ش باد ور  ردر س وض و ریاس دیهدد و هگذدر تاث
 یته ق وورد وطالعات گستهدس ته و    نیشود کع در د
فا در نظه گهیتن تاث ه قافنل    عیض ن د هد؛یصورت  ذ

توجع ک ف ض خودب فه     هد دیهدد و وضع ض س وض 
دسض کع دین ج بع دز س وتر دینهدد  زيرودنر آ   ا، ال

و  ا ینکاریهوا ن، شاغل کع گاس فا ن اس کم رنگ وس ول
 رو در فهخنن یو فبمدشننض  هیننع د ر  ننیکارش اسننا  د

 شنته گهیتن آ  روفهو فودس، وورد توجنع ف مسیوودرد ناد
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Abstract 

Background and aims: Noise is one of the troubles in industrial world and numerous 

people are affected by it. Sleep disturbance is a harmful effect of exposure to noise. High 

quality of sleep is an important factor in health and well-being so its decline can threaten 

persons’ health and even their safety. The current study was conducted to assess the 

relationship between exposure to noise and quality of sleep among workers in an industry. 

Methods: 86 workers from an industrial company participated in this descriptive and case-

control study. Interference variables were recognized by a designed questionnaire. 

Moreover, an advanced sound level meter (CEL-450) and Pittsburgh standard questionnaire 

were used to measure the noise level and the quality of sleep. 

Results: The average of exposure to noise was 83.31±2.36 and 56.91±5.12 dB and the 

results of sleep quality scores were 6.19 and 3.81 in experimental and control group 

respectively. The statistical test showed that there was a significant difference between 

experimental and control group in their sleep quality (P<0.05). 

Conclusion: Our findings illustrated that occupational noise is the important factor in sleep 

disturbance among the exposed people. Due to the effect of sleep quality on people´s 

performance and their mental health, it´s essential to pay more attention to this issue. 
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