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چکیده
زمینه و هدف :مازان کاهندگی اسمی صدای شرکتهای سابنده میقواند در مقایسه با مازان کاهندگی یاقعی شنها متفاید باشد .مطالعه حاضنر بنا هند قعانان
قدرد کاهندگی یاقعی صدای گوشیهای حفاظتی رایج در کشور بر مبنای ریش ماکریفن داخل گوش در شرایط یاقعی میاط کار انجام گردید.
روش بررسی :در این مطالعه قوصافی قیلالی پنج مد گوشی ایرما  ،در دی نوع میاط صنعتی با ماهات صدای متفاید ریی  52کارگر کنه بصنورد قصنادفی
انتخاب شدند ،بررسی گردید .قدرد کاهندگی گوشیها بر مبنای ریش ماکریفن داخل گنوش طبن اسنتاندارد  ISO11904قوسنط دسنتگاه دبیمتنر SV102
شرکت  SVANTEKمجهز به ماکریفن  SV25قابل نصع در داخل گوش اندابهگاری گردید .عالیه براین ،اربینابی داننش ،نگنرش ی عملکنرد کارکننان در
خصوص حفاظت شنوایی قوسط پرسشنامه میق ساخت قعاان گردید .دادهها با استفاده اب نرمافزار  spss21مورد قیلال قرار گرفت.
یافتهها :مستقل اب نوع صدای در مواجهه ،مقادیر افت جایگذاری یاقعی گوشیها در فرکانسهای یک اکتایباند کمتر اب مقادیر اسمی افت جایگنذاری بنود .عنالیه
براین مقادیر کاهندگی یاقعی صدا گوشیها در مواجهه با صدای با فرکانس غالع پایان کمتر اب مقادیر کاهندگی اسمی بنود ( .)p >2/25مقنادیر کاهنندگی یاقعنی
گوشیها در مواجهه با صدای با فرکانس غالع باال باشتر اب مقادیر کاهندگی اسمی بنود ( .)p >2/25مانزان شناخ داننش ،نگنرش ی عملکنرد کنارگران نانز در
خصوص حفاظت شنوایی در سطح قابل قبولی قرار داشت.
نتیجهگیری :ماهات فرکانسی صدای میاط بر مقدار کاهندگی یاقعی صدای قابل حصو اب گوشیها بساار قاثار گذار است .اب اینن ری داشنتن اطالعناد قجزینه
فرکانسی صدای میاط برای انتخاب گوشیهای حفاظتی بساار حااقی است .ریش مادانی ماکریفن داخل گوش قوانست اندابهگاری سریع ی ساده قدرد کاهنندگی
صدا گوشی را به طور مطلوب در شرایط یاقعی میاط صنعتی قسهال نماید.
کلیدواژهها :یسایل حفاظت شنوایی ،ریش مادانی ماکریفن داخل گوش ،قدرد کاهندگی صدا ،افت جایگذاری.

مقدمه
اگرچننه اسننتفاده اب یسننایل حفاظننت شنننوایی بای ند
بننهعنوان یننکراه حننل موقننت در نظننر گرفتننه شننود،
بااینحا به دالینل مختلن اقتصنادی ی فرهنگنی در
کشورهای در حنا قوسنعه در باشنتر مواقنع بنهعنوان
یکراه حل دائمی در نظر گرفته میشود [ .]3-1ابجمله
خصوصااد اصلی گوشیهای حفاظتی مازان کاهندگی
صدا  NRRاست که در یاقع یک شاخ مهنم بنرای
باان کارایی حفاظتی بدین قوجه به ننوع ی قنراب فشنار
صدای میناط منیباشند کنه قوسنط انسنتاتوی ملنی
استاندارد شمریکا  ANSIقوصاه ی در اکثنر کشنورهای
دناا مورد پذیرش قنرار گرفتنه اسنت [ .]4،5بااینحنا

مطالعاد نشان میدهد مازان قدرد کاهنندگی اسنمی
ارائه شده قوسط شرکتهای سابنده معموالً در مقایسه
با مازان کاهندگی یاقعی شنها متفاید میباشد [.]6،0
در سا  1503مدیریت ایمنی ی بهداشت ش لی شمریکا
 OSHAمازان کاهندگی مؤثر صدای گوشیها را %52
اب مقدار برچسنع بده شنده  NRRقوصناه نمنود کنه
میبایست جهت قعاان کفایت حفاظت شنوایی مندنظر
قرار گارد [ .]0در سا  1550انستاتوی ملنی ایمننی ی
بهداشت حرفهای امریکا  NIOSHدرصد پاشنهاد شده
بننرای نسننبت ما نزان کاهننندگی عملا ناقی بننه ما نزان
کاهندگی اسنمی ارائنه شنده قوسنط سنابنده را بنرای
ایرمنننا  ،%05اینننرپالگهنننای شنننکلپذیر  %52ی
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داخل گوش در محیطهای کاری
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انجام گرفته ابجمله مطالعه  Bergerاب بان ریشهنای
متعدد قوسنعه یافتنه بهتنرین ی صنیاحقرین ریش بنر
مبنای پاسخ ذهننی ریش  REATی اب دیندگاه عاننی
ریش ماکریفن داخل گوش معرفی شنده اسنت [ .]6اب
خصوصااد مهم ریش ماکنریفن داخنل گنوش عندم
یابستگی به پاسخ افراد ی راحتی انجام شبمون ی قابلانت
انجام شبمون در شنرایط یاقعنی کناربری گوشنیها در
ایستگاههای کاری میباشد .با قوجه به فرهنگ کاری ی
سطح شموبش کارگران در اسنتفاده صنیاح اب یسنایل
حفاظتی ی کافات گوشیهای حفاظتی موجود در سطح
کشور ،ابهامناد فرایاننی در خصنوص مانزان کنارایی
یاقعی گوشیها در مقایسه با قندرد کاهنندگی اسنمی
یجود دارد ی مطالعه نظامیافتهای در خصنوص بررسنی
مازان کاهندگی عملاناقی گوشنیهای حفناظتی راینج
مورد استفاده کنارگران در شنرایط یاقعنی میناط کنار
انجام نگرفته است .لذا هد اب مطالعه حاضنر بررسنی
ماننزان کاهننندگی عملا ناقی صنندای گوشننیهای نننوع
ایرما رایج در صنایع مختل سطح کشور با استفاده اب
ریش ماکریفن داخل گوش در میاط یاقعنی صننعتی
میباشنند .همچننان دراینن مطالعننه دانننش ،نگننرش ی
عملکرد کارکنان صنایع در خصوص حفاظت شنوایی در
میاط کار قوسنط پرسشننامه میقن سناخت اربینابی
میگردد.
روش بررسی
در این مطالعنه قوصنافی قیلالنی مقطعنی پننج مند
گوشی ایرما رایج که در صننایع کشنور شنناخته شنده
است در دی نوع میاط صنعتی با ماهات شلنودگی صندای
متفاید که میاط ای صدایی با ماهات فرکنانس غالنع
پایان ی میاط دیم با ماهات فرکانس غالع باال بنود بنر
ریی  52نفننر مننورد بررسننی قننرار گرفننت .دی نننوع اب
گوشیهای مورد استفاده ساخت شرکتهای داخلی ایران
ی سه نوع دیگر گوشیها اب شرکت سابنده خارجی بودند.
قدرد کاهندگی گوشیها برمبنای ریش مادانی ماکریفن
داخل گوش  FMIREمطاب با اسنتاندارد ISO 11904
بننا اسننتفاده اب دسننتگاه دبیمتننر منند  SV102شننرکت
دوره  ،41شماره  ،1مهر و آبان 4931

Downloaded from ioh.iums.ac.ir at 17:44 IRDT on Sunday August 19th 2018

ایرپالگهای فلنجی (مارپاچی)  %32باان نمود [.]0،5
اب عوامل مهم ی مؤثر در اختال کاهندگیهای اسنمی
ی عملاناقی گوشننیها میقننوان بننه قفنناید در کافانت
ساخت گوشی بنهییژه در سنریهای سناخت مختلن ،
مازان پوشش دهی کافی بر ریی دستگاه شنوایی ،ابعاد
سر کاربران ،مددبمان انقضاء گوشی ی کاهش کافانت
ی عاوب در حان استفاده اشاره نمود؛ بنابراین اطنالع اب
ریشهننای قعاننان قنندرد کاهننندگی گوشننیهای در
دسننتر ی در صننورد امکننان قعاننان مقنندار قنندرد
کاهندگی شنهنا میقوانند در جهنت حفاظنت مناسنع
کارگران مؤثر باشد .ریشهای استاندارد قعانان مانزان
کاهندگی صدای گوشیها به دی گریه ریشهای عانی
ی ذهنی ققسام میشنوند [ .]12ابجملنه اینن ریشهنا
میقوان به ریش قعاان شستانه شنوایی گنوش REAT
مطاب با ریش  4065سنابمان بانالمللنی اسنتاندارد ی
ریش ماکریفن داخل گوش  MIREمطناب بنا ریش
استاندارد  11524-1اشاره کرد [ .]12،11درصنورقیکه
اسنتفاده اب ریش ماکریفنون داخنل گنوش در شنرایط
مادانی به کنار رید بنهعنوان ریش ماندانی ماکنریفن
داخل گوش  FMIREشناخته میشنود .اسنتاندارد -1
 4065ریش طالیننی اننندابهگاری کاهننندگی صنندای
یسننایل حفاظننت شنننوایی را در شسننتانه شنننوایی بانان
میکند [ .]13 ،12علانرغم کنارایی بناالی اینن ریش
میدیدیتهایی ناز برای شن ذکر شنده اسنت .ابجملنه
میقوان به ق ااراد گسترده ینا همنان انینرا معانار
بزرگ قدرد کاهنندگی انندابهگاری شنده هنر نموننه
گوشی در جمعات مورد مطالعه ،خطاهای ناشی اب پاسخ
افراد به دستگاه ادیومتری ،نااب به افراد با شنوایی نرما
جهت انجام شبمون ،نااب به میاطنی بنا صندای بماننه
حداقل ی عدم کاربرد شن در میاط یاقعنی اشناره کنرد
[ .]14ریش  11524-1سننابمان بانالمللننی اسننتاندارد
ریش عانی ماکریفن داخل گوش را باان منیدارد کنه
مازان کاهندگی گوشی اب قفاضل دی ماکریفون دریافت
صدا حاصل میگردد .بهطوریکه یکی اب ماکریفونهنا
داخل گوش ی بیر گوشی قرارگرفتنه ی ماکریفنون دیم
در نزدیکی گوش شخ قرار دارد [ .]15در مطالعناد
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شکل  -1نیوه قرار گرفتن ماکنریفن هنا در خنارو ی داخنل گنوش در
شرایط شبمون

قراب صدای ثبت شده قوسط اینن دی ماکنریفن در بمنان
استفاده اب گوشنی بنهعنوان مقندار کاهنندگی صندا NR
برحسع دسی بل مشخ گردیند .بنه منظنور میاسنبه
دقا کاهندگی در فرکانسهای اکتایباند فاکتور قصنیاح
 TFOEکه در مرحله ای شرایط شبمایشنگاهی میاسنبه
گردیده بود به مقادیر  NRاضافه شنده ی نتنایج برحسنع
افت جایگذاری  ILدر یک اکتایباند ارائه گردید .شنکل 1
چگونگی قرار گرفتن ماکریفن ها در داخل ی خارو گوش
جهت اربیابی قدرد کاهندگی یاقعنی گوشنی در شنرایط
فعالات کارگر در میاط کار را نشان میدهد.
همچنننان در ایننن پننژیهش اربیننابی ماننزان دانننش،
نگرش ی عملکرد کارگران صنایع درخصوص حفاظنت
شنننوایی بننا اسننتفاده اب پرسشنننامه میقنن سنناخت
اندابهگاری گردید که سواالد شن در سه بخش قفکاک
شده طراحی گردید .سواالد مربوط بنه بخنش داننش
شامل  15عدد با مقاا انندابهگاری بلنه ی خانر بنود.
بخش نگرش ناز  15سوا را شامل منی شند ی دارای
امتااب  2قا  4با گزینه هنای کنامال مخنالفم ،مخنالفم،
نظری ندارم ،موافقم ،کامال موافقم بنود کنه باشنترین
امتااب مربنوط بنه اینن بخنش  62بنود؛ نهایتنا بخنش
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 SVANTEKمجهز بنه مند  SV 25قابنل نصنع در
داخل گوش اندابهگاری گردید .پریب ماکریفن به طنو
 16مالیمتر در دهانه مجرای شنوایی فرد بهطوری قنرار
داده میشود قا با پرده گوش فرد قما پادا نکند .عالیه
براین پریب دارای قسمت نگهدارندهای است که اب جابجا
شدن پریب در حنان شبمنون پاشنگاری میکنند .نینوه
قرارگاری ماکریفن داخل گوش به همراه پنریب شن بنه
شکلی است که هاچ گونه قداخل ی مزاحتمی بنرای قنرار
دادن ایرما ریی الله گنوش ایجناد نمیکنند [ .]14بنا
قوجه به قابلات قجزیه فرکانسی دسنتگاه ،مانزان قندرد
کاهندگی گوشیهای مورد مطالعه در پهننای فرکانسنی
یک اکتایباند در شنبکه  Aبررسنی گردیند [ .]15جهنت
انجنام ریش ماکنریفن داخننل گنوش در شنرایط یاقعننی
میاط با قوجه به ق ااراد لیظه ای صدای در مواجهه با
افراد نمیقوان ریش قعاان شاخ افنت جایگنذاریIL1
را به کارگرفت .البم به ذکر است در ریش قعاان شاخ
 ILنااب به منبع مرجع پاوسته صدا اسنت کنه قنراب فشنار
صدا در داخل گوش همراه با گوشنی ی بندین گوشنی را
قعاان ی برمبنای اختال شنها افت جایگنذاری را قعانان
2
نمود .بااینحا میقوان با قعاان شناخ کناهش صندا
 NRاب طری به کارگاری دی ماکنریفن خنارو ی داخنل
گوش ی داشتن مقدار ضریع قصیاح قابع انتقنا گنوش
بنناب TFOE 3اب طری ن رابطننه  1مقننادیر شنناخ افننت
جایگذاری  ILدر یک اکتایباند را قعاان نمود ی با مقنادیر
اسمی شن در شناسنامه گوشیها مقایسه نمود [ 14ی .]15
( )1
IL= NR+TFOE
در یاقع ضریع قصیاح قابع انتقا گوش بناب ،مقنادیر
قشدید قراب صدایی است که در اثر انتقا صدا در مجرای
شنوایی ی عملکرد مجرا ایجناد میگنردد .بنراین اسنا
مقدار قراب صدای اندابه گرفته شده قوسط ماکریفن داخل
گوش در بمان استفاده اب گوشی بهعنوان  SPL1ثبت شد
ی سپس مقدار اندابه گرفته شده قوسط ماکریفن خنارجی
در همان بمان بهعنوان  SPL 2ثبت گردید .قفاضل مقدار
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فرکانس )( Hz
شکل  -2قجزیه فرکانسی صدا در یضعات پاسخ خطی در میناط هنای بنا
ماهات صدای متفاید

قدرت کاهندگی dB

عملیاتی

فرکانس ( )Hz

اسمی

شکل  -3مقایسه افت جایگذاری عملااقی ی اسمی یک نمونه گوشنی منورد
مطالعه( مد  ) Dدر یک اکتایباند

یافتهها
نتایج قجزیه فرکانسی صندا در یضنعات پاسنخ خطنی
دستگاه صداسنج در دی ننوع میناط صننعتی بنا ماهانت
شلودگی صدای متفاید که میاط ای صدایی بنا ماهانت
فرکانس غالع پایان ی میناط دیم بنا ماهانت فرکنانس
غالع باال بود در شکل  2ارائه شده است .نتایج قوبیع قراب
فشار صدا در یک اکتایباند میاطهای مورد مطالعه نشان
دهنده دی نوع صدا با ماهات فرکانسی پایان (بنم) ی بناال
(بیر) است .نتایج اندابهگاری افت جایگذاری ینک نموننه
گوشیهای مورد بررسی در فرکانسهای یک اکتایباند در
شرایط یاقعی میاط کار در مقایسنه بنا افنت جایگنذاری
اسمی شن ها در شکل  3ارایه گردیده است .نتنایج نشنان
داد مستقل اب نوع صدای در مواجهه بنا گوشنی ،مقنادیر
افت جایگذاری عملااقی گوشیها در فرکانسهنای ینک
اکتایباند کمتر اب مقادیر اسمی افت جایگذاری بود .نتنایج
Content validity ratio
Content validity index

تراز فشار صوت dB

فرکانس باال

4
5
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ماانگان قدرد کاهندگی یاقعی گوشیهای مورد بررسنی
در میاطی با فرکانس غالع پایان در جدی  1ارائه شده
است .نتایج نشان داد مقادیر کاهنندگی عملاناقی یاقعنی
گوشیهای مورد مطالعه در مواجهه با صدای با فرکنانس
غالع پایان کمتر اب مقادیر کاهندگی صدای اسمی اسنت
( .)p< 2/25نتایج اندابهگاری کاهنندگی یاقعنی صندای
گوشیهای مورد بررسی در میاط کار با ماهات فرکانس
غالع باال برای گوشیهای مورد مطالعه در جدی  2ارائه
گردیده است .نتایج نشان داد مقادیر کاهنندگی عملاناقی
یاقعی گوشیهای مورد مطالعه در مواجهه بنا صندای بنا
فرکانس غالع بناال بناالقر اب مقنادیر کاهنندگی صندای
اسمی است (.)p>2/25
نتایج قاثار الگوی بمانی استفاده اب گوشنی در طنو
نوبت کار ریبانه بر قدرد کاهندگی صدای گوشیها به
صورد قجربی (دبیمتری داخل گوش) قعانان گردیند.
نمودار قجربنی ارائنه شنده در شنکل  4مانزان قندرد
کاهندگی مؤثر صدا را با در نظر گرفتن یک دیره بمانی
کار برمبنای درصد بمانی اسنتفاده اب گوشنی در طنو
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عملکرد  12سوا را به خود اختصاص داده کنه امتاناب
شن ناز اب  2قا  4ی شامل گزینه های هرگز ،بنه نندرد،
معموالً ،اغلع ایقاد ی هماشه بوده ی حداکثر امتااب شن
 42بود .جهت میاسبه امتااب کل هنر بخنش مانانگان
امتااب هر بخش بر حداکثر امتاناب شن ققسنام میگنردد
درصورقیکه امتااب بخش مورد بررسنی بناالقر اب ٪02
باشد سطح بخش مورد نظر بناال بنوده ی درصنورقیکه
پایان قر اب  ٪02باشد ،بخش مورد نظر نااب به بررسنی
ی مداخله دارد [ .]16به منظور صیت ریاینی شن ،ابتندا
پرسشنامه قوسط افراد صاحع نظر بررسی گردید .برای
بررسی ریایی میتوایی پرسشنامه اب دی شاخ نسنبی
ریایی میتوا CVR 4ی شاخ ریاینی میتنواCVI 5
استفاده شد که به قرقاع  2/53ی  2/54بود .اطالعناد
به دست شمده با استفاده اب نرم افنزار  SPSS 21منورد
قیلال قرار گرفت .سطح معنی داری شبمنون هنا 2/25
در نظر گرفته شد .البم به ذکر است شبمون های شماری
مقایسه ماانگان ،همبستگی پارسون جهت قیلال داده
استفاده گردید.
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جدی  -1نتایح قدرد کاهندگی یاقعی صدای گوشیهای ایرما مورد مطالعه در فرکانس غالع پایان
قدرد کاهندگی یاقعی ()dB
قدرد کاهندگی اسمی ()dB
نوع گوشی
سابنده داخلی
سابنده خارجی

22
25
25
26
32
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A
B
C
D
E

ماانگان  ±انیرا معاار
15/2±4/5
21/0±4
21/3±3/0
15/0±3/2
24/5±3

حداقل
12/5
15/6
15/6
16
22/5

حداکثر
23/0
20/2
26/4
25
20/5

جدی  -2نتایح قدرد کاهندگی یاقعی صدای گوشی های ایرما مورد مطالعه در فرکانس غالع باال
نوع گوشی
سابنده داخلی
سابنده
خارجی

قدرد کاهندگی یاقعی ()dB
حداقل
ماانگان ±انیرا معاار
23/6
20/1±4/5
10/5
25/4±6/6
25/4
20/0±4/5
26
32±3/4
20/4
32±1/0

قدرد کاهندگی اسمی
()dB
A
B
C
D
E

22
25
25
26
32

نوبت کاری ریبانه نشان میدهد .در جدی  3امتاناباد
شاخ های دانش ،نگرش ی عملکرد کنارگران منورد
مطالعه در خصوص حفاظت شنوایی ارائه گردیده است.
نتایج نشان داد بر مبنای نسبت امتااب کسنع شنده بنه
حداکثر امتاناب قابنل اکتسناب ،شناخ هنای داننش،
نگرش ی عملکرد کارگران در سطح مطلوبی قرار دارد.
جنندی  4ارقبنناط بننان نگننرش ،شگنناهی ی عملکننرد
کارگران درخصوص حفاظت شنوایی بر مبنای ضنریع
همبستگی نشان میدهد .مطاب با ضرایع ذکر شده در
Model C
Model E
Model A

)NRR (dB

درصد زمانی استفاده از گوشی
شکل  -4الگوی قاثار مدد بمان استفاده بر قدرد کاهندگی موثر صندای
گوشی در طو نوبت کاری ریبانه

دو ماهنامه
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حداکثر
32/2
31/6
32/1
35/3
31/5

جدی  ،4نتایج نشان داد که بان شاخ های منذکور
ضریع همبستگی قابل قبولی یجنود دارد .بناال بنودن
امتااب دانش همراه با باال بودن امتااب نگرش ی همچنان
امتااب عملکرد بوده است .بااینحنا قنهنا ارقبناط بنان
سطح دانش ی عملکرد اب لیاظ شماری معننی دار بنوده
است ( .)p > 2/21البم به ذکر است در داخنل جندی
 ،4اعداد خارو پرانتز ضریع همبستگی ی اعنداد داخنل
پرانتز سطح معنا دارای را نشان میدهد.
بحث و نتیجهگیری
هد اب مطالعه حاضر قعاان مانزان کاهنندگی یاقعنی
گوشیهای رایج مورد استفاده در صنایع کشور با اسنتفاده
اب ریش ماکریفن داخنل گنوش در مواجهنه بنا شلنودگی
صدای یاقعی میاطهای صنعتی بود .مطاب بنا شنکل 3
افت جایگذاری اندابهگاری شده در فرکانسهای اکتایباند
در شرایط یاقعی کارگران در میناط کنار در مقایسنه بنا
مقادیر افت جایگذاری اسمی متفاید بود ی مقادیر کمتری
6
را نشان داد .ابجمله دالیل مهم شن نیوه پوشنش دهنی
Individual fitting

6

اربیابی مازان کاهندگی صدای گوشیهای ایرما رایج بر مبنای ریش مادانی...

شاخ

جدی  -3امتااباد شاخ های دانش ،نگرش ی عملکرد کارگران مورد مطالعه در خصوص حفاظت شنوایی
نسبت امتااب کسع شده/
امتااب قابل اکتساب
امتاابمیاسبه شده
حداکثر امتااب قابل اکتساب
حداکثر
حداقل
حداکثر
حداقل
ماانگان  ±انیرا معاار
قعداد
%02
15
2
15
0
12/6±2/26
52
%02
62
2
53
33
42/1±4/6
52
%65
42
2
42
6
26/3±12/25
52
جدی  -4ضریع همبستگی بان شاخ های نگرش ،شگاهی ی عملکرد کارگران درخصوص حفاظت شنوایی
عملکرد
نگرش
دانش
شاخ
دانش
نگرش
عملکرد

(2/224)2/13
1
(2/163)2/22

1
(2/224 )2./13
(2/40 )2/221

گوشی بر ریی گنوش کنارگران ی همچننان جنبنههنای
ارگونوماک ابعاد ی سایز گوشی متناسع با گوش کارگران
ی کافات ساخت گوشیهای در دسنتر در میاطهنای
کار ذکر نمود .در برخی موارد کافات ساخت یمنواد بکنار
رفتننه در نمونننه هننایی اب گوشننیهای در دسننتر بننا
نمونههای اصلی شرکت سنابنده متفناید اسنت .عنالیه
براین پوشش دهی ناکافی گوشی ریی گوش در حان کار
منجر به نشت صدا به خصنوص در فرکانسهنای پنایان
میگننردد .بااینحننا دلاننل دیگننر قابننل ذکننر در ریش
اندابهگاری افت جایگذاری اسمی اسنت .در ریش ذهننی
 REATکه نتایج ارائه شده قوسط سابنده بنراین اسنا
است عمدقا به دلال اثراد فازیولنوییکی در حنان انجنام
0
شنوایی سنجی ی قعاان حد شسنتانه در ،،بناش بنرشیرد
افت جایگذاری به خصنوص در فرکانسهنای پنایان ر
میدهد [ 10ی  .]10همچنان نتایج نشان داد کنه مانزان
کاهندگی گوشیهای مورد مطالعه در فرکانسهای پایان
بساار کمتر اب مقدار کاهندگی اسمی سابنده است .همنان
طور که ذکر شد اب علل مهم ی کلاندی شن میقنوان بنه
عدم پوشش دهی کافی گوشی بر ریی گوش کاربران در
شرایط یاقعی استفاده اشاره نمود که باعث نشت صدا بنه
داخل گوش میگردد .صندا در فرکانسهنای پنایان نانز
پتانسال باشتری برای انتقا اب منافنذ ی راه هنای نشنت
دارد ،بنابراین قدرد کاهندگی گوشی در این فرکانسهنا
Overestimate

(2/40 )2/221
(2/163)2/22
1

قیت قاثار قرار گرفته است.
نتایج حاصل اب قعاان قدرد کاهندگی یاقعی گوشنیها
در میاط کار در مواجهه با صدای فرکانس غالنع پنایان
نشان داد کنه بنان مقندار کاهنندگی اسنمی ی عملاناقی
گوشیها اختال معنی دار یجود دارد ی مقادیر کاهندگی
یاقعی کمتر اب مقادیر کاهندگی اسمی اسنت .مطناب بنا
جدی  ،2نتایج حاصل اب قعاان قدرد کاهنندگی یاقعنی
گوشیها در میاط کار در مواجهنه بنا صندای فرکنانس
غالع باال نشان داد کنه بنان مقندار کاهنندگی اسنمی ی
عملاننناقی گوشنننیها اخنننتال معننننی دار یجنننود دارد
بهطوریکننه مقننادیر کاهننندگی یاقعننی بنناالقر اب مقننادیر
کاهندگی اسمی است .البم بنه یناد شیری جهنت قعانان
مقادیر کاهندگی اسمی گوشیها مطاب با ریش REAT
گوشی در معرض صدای مرجع صورقی قرار می گارد .در
حننالی کننه در مینناط یاقعننی گوشننی بننا یننک کننارایی
شکوسننتاکی مشننخ در معننرض صننداهای بننا ماهاننت
فرکانسی متفاید قرار می گارد .با قوجه بنه اینگنه افنت
انتقا صدا مواد شکوستاکی در فرکانسهنای بناال باشنتر
اسنت بنننابراین مننواد شکوسنتاکی فنجانننک گوشننیها در
معرض صدای بنا فرکنانس غالنع بناال اب خنود کنارایی
باشتری را نشان می دهند ی درنتاجنه قندرد کاهنندگی
صدا گوشی در معرض صدا های با فرکانس بناال باشنتر
صدا های با فرکانس پایان خواهند بنود؛ بننابراین نتنایج
مطالعه قایاد نمود که ماهات فرکانسی صدای میناط در
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قدرد کاهندگی صدا ی عملکرد شکوستاکی گوشیها قاثار
بسزایی داشته دارد.
مطالعاد میققان ناز در راستای نتایج مطالعنه حاضنر
بوده اسنت .در مطالعنه ای کنه قوسنط  Nelisseانجنام
گردینند مشننخ شننند کننه ارقبننناط ضننعافی بنننان
مقادیرکاهندگی بدست شمده با استفاده اب ریش  REATی
 MIREبرای انواع مختل یسایل حفاظت شنوایی یجود
دارد [ Guffery .]15در سنننا  2225نانننز نشنننان داد
درصورقیکه یک گوشی با کاهندگی اسمی  32دسی بنل
در میاطی با صدای فرکانس پایان استفاده گردد ،مازان
کاهندگی عملااقی به  21/5دسی بل کاهش منی یابند ی
درصنورقیکه همننان گوشننی بننرای میاطننی بننا صنندای
فرکانس باال استفاده گردد کاهندگی شن به  30دسی بنل
افزایش می یابد [ .]22در مطالعه ای که قوسط Nelisse
با استفاده اب ریش  FMIREانجام گردید  23مد گوشی
در مجایرد  22منبع صنعتی مختل صندا در  0شنرکت
بررسی شد ی نتایج نشان داد که مقدار کاهنندگی بدسنت
شمده برای قمام گوشنیها کمتنر اب مقندار اسنمی شنهنا
میباشد [.]21
همان طورکه ذکر گردید مندیریت ایمننی ی بهداشنت
ش لی شمریکا ،مازان کاهندگی مؤثر صندای گوشنیهای
ایرما را  %52اب مقدار اسمی ی انستاتوی ملی ایمننی ی
بهداشت حرفهای امریکا  %05اب مقندار اسنمی پاشننهاد
داده اند [ 5ی  .]0در مطالعنه حاضنر مطناب بنا شنکل 3
مشاهده شد نتایج افت جایگذاری صدای گوشیها قنها با
مقنندار  %05قوصنناه انسننتاتوی ملننی ایمنننی ی بهداشننت
حرفهای شمریکا مشابهت دارد.
در این مطالعه نتنایج نشنان داد منددبمان اسنتفاده اب
گوشی در طو نوبت کار بر ریی مازان کاهنندگی منؤثر
ریبانه صدای گوشنیها قناثار بسنزایی دارد .بررسنی هنا
نشان داد کاهندگی یاقعی گوشیها مربنوط بنه شنرایطی
است که کارگر در طو نوبت کاری ی در معرض صدا بنه
طور کامل اب گوشی استفاده کنند یلناکن حافظنت منؤثر
ریبانه شن درصورقیکه حتنی بنرای منددبمان کوقناهی
بدین گوشی فعالات کند ،به طور اساسی کاهش می یابد؛
در مطالعه ای که  Bergerانجام داد به این نتاجه دسنت

یافت که برای ینک یسناله حفاظنت شننوایی بنا مانزان
کاهندگی اسمی  25دسی بل درصورقی که کنارگر بنرای
 15دقاقه در طو نوبت کاری  0ساعته اب گوشی استفاده
نکند مازان کاهندگی شن به  22دسی بل کاهش می یابد
[ .]6براین اسا میقوان گفنت گوشنی حفناظتی دارای
عملکرد بهتری است که بطور مدایم در طو مواجهنه بنا
صدا بدین ایجاد ناراحتی مورد استفاده قنرار گانرد .البتنه
موضوع قابلات فهم گفتار ناز اب عوامل مؤثر بر استفاده اب
کوشی ها بطور متنایب ی نامنظم اسنت .اربینابی داننش،
نگرش ی عملکرد کارکننان صننایع درخصنوص حفاظنت
شنوایی نشان داد که مازان دانش ،نگرش شنها نسبت به
عملکرد امتااب مطلوب قری داشته است .در یاقع میقنوان
باان داشت که شگاهی باالی کارکنان ی نگنرش مطلنوب
شنها نسبت حفاظت شنوایی هماشه با انجام رفتار درست
شنان استفاده صیاح اب یسایل حفاظنت شننوایی همنراه
نمیباشد؛ که نتایج این بخش اب پژیهش با نتایج حاصنل
اب مطالعه میمود شمسی ی همکارانش که در سا 1352
با هد سنجش نگرش ی رفتار کارکنان ایستگاه های در
حا ساخت متری در شهر اصنفهان در بماننه اسنتفاده اب
یسایل ایمنی ی حفاظت فردی انجنام گرفنت ،همخنوانی
داشت [ .]22عدم کافات مناسع یسایل حفاظت شنوایی،
ایجنناد مینندیدیتهایی بننرای انجننام کننار ،عنندم راحتننی
کاربری شن ابجمله دالیلی است که علارغم یجود شگاهی
ی نگرش کافی میقواند منجنر بنه عندم اسنتفاده اب اینن
یسایل به طور صنیاح گنردد .مطالعنه  Kavanaنانز در
سننا  2212باهنند اربیننابی دانننش ،نگننرش ی رفتننار
پلاسهای قرافاک در خصوص یسنایل حفاظنت فنردی
نشان داد کنه اکثنر پلناس هنای قرافانک هناچ یسناله
حفاظتی استفاده نمی کنند ی ابجمله دالینل شنهنا عندم
مقبولات ی دسترسی یسایل حفاظنت فنردی ی همچننان
نداشتن شموبش کافی در این بمانه گزارش شد [.]23
مسننتقل اب نننوع صنندای در مواجهننه ،مقننادیر افننت
جایگننذاری یاقعننی گوشننیها در فرکانسهننای یننک
اکتایباند کمتر اب مقادیر اسنمی افنت جایگنذاری بنود.
نتایج افت جایگذاری یاقعی صندای گوشنیهای منورد
مطالعه ققریبا  %05مقدار افت جایگنذاری اسنمی ارائنه
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 عالیه بر این ماهات فرکانسنی.شده قوسط سابنده بود
صدای در مواجهه بنر مقندار کاهنندگی کنل عملاناقی
.صدای قابل حصو اب گوشیها بساار قاثار گذار اسنت
اب این ری داشتن اطالعاد قجزیه فرکانسی قراب صدای
میاط بنرای انتخناب ی اربینابی عملکنرد گوشنیهای
 نتنایج قاکاند نمنود اگنر.حفاظتی بساار حاناقی اسنت
کارگران در حان نوبت کاری به طور متنایب اب گوشنی
استفاده نماید مازان کارایی گوشی اب مقادیر قعاان شده
 نگرش، با قوجه به سطح دانش.ناز پایان قر خواهد بود
،ی عملکرد کارگران که در سطح قابل قبولی قرار داشت
میقواند در استفاده مدایم ی صیاح اب گوشی ی افزایش
 در نهاینت.اثربخشی برنامه حفاظت شنوایی مؤثر باشد
سایر دستایرد های مهم این مطالعه شامل منوارد بینر
) الگوی اختال بان قدرد کاهنندگی یاقعنی ی1( .بود
 این اطالعناد.قدرد کاهندگی اسمی مشخ گردید
میقوان ند بننه متخصصننان بهداشننت حرفننه ای جهننت
بکارگاری یک برنامنه حفاظنت شننوایی منؤثر کمنک
) ریش مادانی ماکریفن داخل گوش بهعنوان2( .نماید
یک ریش کاربردی در این مطالعه به کارگرفته شندکه
به طور مطلنوب ی بنا میندیدیت هنای کمتنر مانزان
کاهندگی یاقعی گوشیها را در شرایط ماندانی قعانان
.نمود
تقدیر و تشکر
ایننن مقالننه بخشننی اب پایننان نامننه قیقاقنناقی دیره
کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت حرفنه ای بنه
 میباشنند ی قوسننط معاینننت5423151442 شننماره
قیقاقاد ی فنایری دانشگاه علوم پزشکی همدان مورد
حمایت قرار گرفته است که بدین یساله اب حمایت های
.ایشان قشکر یقدردانی میگردد
منابع
1. Neitzel R, Somers S, Seixas N. Variability of
real-world
hearing
protector
attenuation
measurements. Ann Occup Hyg. 2006;50(7):67991.
2. Nassrallah F, Giguere C, Dajani HR.

دو ماهنامه

Downloaded from ioh.iums.ac.ir at 17:44 IRDT on Sunday August 19th 2018

اعظم باابانی ی همکاران
Communication and social mobilization for tb
control: a guide to developing knowledge, attitude
and practice surveys. WHO Press; 2008.
17. Nelisse H, Lecocq C, Boutin J, Voix J,
Laville F. Systematic evaluation of the relationship
between subjective and objective measurment
methods of hearing protector devices attenuation.
Euro Noise, 2015:1-6.
18. Clork JS. Noise attenuation and
communication enhancement characteristics of the
uscg boat crew communication system. West
Virginia University; 2008.
19. Hugues N, Marc-Andre G, Jerme. B, Jeremie
V, Frederic L. Measurement of hearing protection
devices performance in the workplace during fullshift working operations. Ann Occup Hyg.
2012;56:221-32.
20. Paulo H, Trombetta ZG. Effects of cup,
cushion, headband force, and foam lining on the
attenuation of an earmuff. International Journal Of
Industrial Ergonomics. 2006;36:165-70.
21. Hsu YL, Huang CC, Yo CY, Chen CJ,
Lien CM. Comfort evaluation of hearing
protection. International Journal Of Industrial
Ergonomics. 2004;33(6):543-51.
22. Shamsi M, Shams M, Tabatabaei AN.
Study of attitude and behaviors related to using
personal protective equipment in employees of
constructing subway stations in Esfahan, Iran. Iran
Occupational Health. 2013;10(3):1-9.
23. Kavana G.V, Vinutha S. Assessment of
knowledge, attitude and practices of traffic
policemen regarding the auditory effects of noise.
Indian J Physiol Pharmacol.2012;56(1):69-73.

4931  مهر و آبان،1  شماره،41 دوره

دو ماهنامه

126

Abstract

127

Downloaded from ioh.iums.ac.ir at 17:44 IRDT on Sunday August 19th 2018

Evaluation of noise reduction rating of current earmuffs based on field
microphone in real ear (FMIRE) in workplaces
Azam Biabani1, Mohsen Aliabadi*2, Rostam Golmohammadi3, Maryam Farhadian4, Reza Shahidi5
Received: 2016/06/09

Revised: 2016/10/13

Accepted: 2016/11/15

Abstract
Background and aims: Nominal noise reduction rating of the earmuff manufacturers can be
different compared with the actual noise attenuation rating. The current study aimed to
determine the actual noise reduction rate of current hearing protection devices in the real
workplaces using a field microphone in real ear method (FMIRE).
Methods: In this cross-sectional study, five common earmuffs were studied in both industrial
environments with different noise nature on the 50 workers who were selected randomly. Noise
reduction ratings of ear muffs were measured based on the ISO 11904 standard, microphone in
real ear method, using noise dosimeter (SVANTEK, model SV 102) equipped with a
microphone SV 25 model which can install inside the ear. In addition, the knowledge, attitudes
and performance of employees about hearing protection were assessed by the developed
questionnaire. Data were analyzed through SPSS v.21.
Results: Independent of the type of noise exposure, actual insertion loss values for ear muffs in
one octave-band frequency was less than the nominal insertion loss values. Actual noise
reduction rates of the earmuffs in the exposed of dominant noise low frequency are less than the
nominal reduction rates (p<0.05). Actual noise reduction ratings of the earmuffs in the exposed
of the high-frequency noise were above the nominal noise reduction ratings which its
differences are not statistically significant (p<0.05). The workers' knowledge, attitudes and
performance index about hearing protection was within acceptable level.
Conclusion: The frequency nature of ambient noise is very impressive on the actual noise
reduction rates received from earmuffs. Therefore, data about the frequency analysis of ambient
noise is key ingredient when selecting hearing protectors in any workplaces. FMIRE could
facilitate rapid and simple measurement of the actual acoustic performance of earmuffs in real
conditions of industrial environments.
Keywords: Hearing protection devices, Field microphone in real ear, Noise reduction rating,
Insertion loss.
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