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چکیده
دهد. در ایـن  هاي متعددي قرارمینقل عمومی وي را در معرض ریسکوباشد، سیستم حملهایی که فرد، روزانه در تعامل با آن میدر میان سیستم:زمینه و هدف

ایـن  شـود. لـذا   روز حادثـه  تواند از طریق ایجاد افت شنوایی و استرس، بر عملکرد ایمن راننده تأثیر گذاشته و در نتیجه منجر به بمیان، مواجهه رانندگان با صدا می
شد.حوادث رانندگان اتوبوس انجاماعمال ناایمن و مطالعه با هدف بررسی اثر صدا و استرس شغلی بر 

هـاي  از بـین راننـدگان اتوبـوس   گیـري تصـادفی سـاده   ه با استفاده از روش نمونهرانند54تعداد . شدانجام1390این مطالعه مقطعی در بهار سال :روش بررسی
، پرسشـنامه اسـترس شـغلی    (CEL450)سـنج دسـتگاه صـدا  آوري اطالعـات شـامل،   هـاي مـورد اسـتفاده در جمـع    ري همدان انتخاب شدند. ابزارها و روششه

ها شـامل  هاي آماري مورد استفاده در تحلیل دادهلیست آمار یکساله حوادث بود. آزمونگیري ایمنی و چکرایس، پرسشنامه اطالعات فردي، تکنیک نمونهالفیلیپ
ANOVA ،Logistic وt-test درspss16.بود

% بوده و مواجهه صوتی آنهـا در محـدوده ریسـک    71/42شده توسط رانندگان، دارند، درصد اعمال ناایمن انجام% رانندگان استرس باال 76داد نتایج نشانها:یافته
یابد.داد با افزایش میزان مواجهه صوتی و میزان استرس شغلی رانندگان درصد اعمال ناایمن و احتمال رخداد حادثه افزایش میباال قرار دارد. همچنین نتایج نشان

باشند. بنابراین با توجه به سطح باالي استرس، درصد باالي اعمال ناایمن و مواجهه صوتی در رانندگان مورد مطالعه، این افراد مستعد بروز حادثه می:گیرينتیجه
یجه کـاهش حـوادث   منظور کاهش سطح استرس و درصد اعمال ناایمن و درنتاجراي برنامه مدیریت استرس و آموزش رانندگان درخصوص رعایت مسائل ایمنی به

ضرورت دارد.

مواجهه صوتی، استرس شغلی، اعمال ناایمن، حوادث ترافیکی:هاکلیدواژه

مقدمه
اثرات صدا بر انسان از چند جنبه مورد توجه است کـه  

توان صدمه به دستگاه شـنوائی و اثـرات   از آن جمله می
عصبی و روانی و یا بعبارتی استرس را نام بـرد کـه هـر    

. ]1[باشـند  دوي آنها عوامل مهمی در ایجاد حوادث می
منابع عمده صداي محیط زیست شامل ترافیک زمینـی،  

. ]2[ي شهري و ساختمانی است هوایی، ریلی و فعالیتها
ها مخصوصاً در شهرهاي بزرگ، موضوع مهمی اتوبوس

. ]5-3[براي مطالعه در خصوص آلودگی صوتی هسـتند  
زمان هم منبعی از صداي شهري (ترافیک) زیرا بطور هم

, 3[هستند و هم یک مکان کاري براي راننـدگان بـوده   

و منبع مواجهه صداي شـغلی بـراي آنهـا محسـوب     ]4
ائی در راننـدگان از طریـق   افت شنو.]6, 4, 3[شوند می

هـاي  افزایش زمان سرعت عمل در پاسـخ بـه محـرك   
صوتی محیط (همچون بوغ سایر وسایل نقلیه)، ریسـک  

دهـد. اهمیـت ایـن    بروز حوادث ترافیکی را افزایش می
موضوع از آن جهت است که امـروزه حـوادث ترافیکـی    

است که جان و مال افراد را تبدیل به خطري جدي شده
کند در کشورهاي در حال توسعه، تهدید میبه خصوص

. در این مطالعه، منظور از حوادث ترافیکـی حـوادث   ]7[
باشد.رو میایجاد شده در عرصه معابر سواره

صدا همچنین به عنوان یک استرسور فیزیکی اثـرات  
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71 ...شغلیاسترسوصدابامواجههوضعیتبینارتباطبررسی

. استرس یا همان ]8[گذارد مضري بر سیستم عصبی می
عادل در شرایط جسمی و ذهنی نیز بعنوان بخـش  عدم ت

جدانشدنی شغل رانندگی ممکن اسـت از طریـق ایجـاد    
. در ]9[حوادث، بـر رشـد اقتصـادي اثـر منفـی بگـذارد       

سراسر جهان، تعداد افراد کشته شده در حوادث ترافیـک  
میلیون نفر در سال و تعداد جراحات ناشی 2/1اي، جاده

میلیـون نفـر در سـال    50از حوادث ترافیکـی بـیش از   
ــه تصــادفات ترافیــک جــاده .]10[باشــد مــی اي، هزین

ص در کشورهاي با سطح درآمد کم و متوسـط از  بخصو
درصد از تولید ناخالص ملـی در  2تا 1جمله ایران، بین 

. در ایــران ]11, 10[ایــن کشــورها بــرآورد شــده اســت 
میـر  واي دومین دلیل اصـلی مـرگ  حوادث ترافیک جاده

ی سـالهاي  باشد که در طمی)بعد از بیماري کرونر قلب(
اي در اخیر افزایش ثابتی در میزان حوادث ترافیک جاده

با توجـه بـه اینکـه سـطح     .]12[است ایران وجود داشته
میر و جراحات ناشی از حوادث ترافیکی بـاال و در  ومرگ

عین حال تا حدود زیادي قابل اجتنـاب اسـت، بنـابراین    
ضروري است که عوامل و شرایط رخـداد ایـن حـوادث    

.]10[شناسایی و در رفع آنها اقدام مناسب صورت گیرد 
فاکتورهاي متعددي در بروز این حوادث نقـش دارنـد   

توان فاکتورهاي انسانی، فاکتورهاي ز جمله آنها میکه ا
. ]13[برد اي و فاکتورهاي وسیله نقلیه را ناممحیط جاده

سانی با عناوین اعمال نـاایمن  در این میان فاکتورهاي ان
تـرین مـورد بـراي مشـارکت در     و خطاهاي راننده شایع

ایجاد تصادفات است که به دنبال آن، شرایط محیطی و 
با توجه بـه اینکـه   .]13[آید فاکتورهاي وسیله نقلیه می

رانندگان، بسیار مسـتعد مشـکالت مـرتبط بـا سـالمتی      
هاي بعدي خدمت بـدتر  هستند و این وضعیت طی سال

، انجام مطالعات جهت آگـاهی از ریسـک   ]8[شد خواهد
هـا بـر   فاکتورهاي شغل راننـدگی اتوبـوس و اثـرات آن   

حوادث رانندگی و بکـارگیري راههـاي کنتـرل ریسـک     
فاکتورها در بهبود وضعیت سالمتی رانندگان بسیار مهم 

باشـد. مطالعـات متعـددي در زمینـه بررسـی      و مؤثر می
در سراسـر  اي و علـل رخـداد آنهـا   حوادث ترافیک جاده

جهان، انجام شده است، لیکن با توجه به اینکه در متون 
است که وجـود عوامـل در   اپیدمیولوژیکی مشخص شده

کنار هم، اثري بیشتر از حاصل جمع اثر تک تک عوامل 
، در ]8[به تنهایی بر سالمت عمومی فرد خواهد داشـت  

اي که به بررسی میـزان اثـر تـوأم    بررسی منابع، مطالعه
استرس شغلی، مواجهه با صدا و اعمال ناایمن بر حوادث 
رانندگی بپردازد، یافت نشد، لذا ایـن مطالعـه بـا هـدف     
بررسی اثر صدا و استرس شغلی بر بروز اعمال ناایمن و 

حوادث رانندگی رانندگان اتوبوس شهري انجام شد.

روش بررسی
، مطالعه توصیفی ـ تحلیلی حاضر به صـورت مقطعـی   

و بــا هــدف بررســی ارتبــاط بــین 1390در بهــار ســال 
وضعیت مواجهه با صدا و استرس شغلی مؤثر بر اعمـال  

هـاي  ناایمن و حـوادث راننـدگی در راننـدگان اتوبـوس    
شهري همدان انجام شد. جامعه آمـاري ایـن پـژوهش،    

رانی شهر همـدان کـه در   وبوسرانندگان شرکت واحد ات
باشند، در نظر گرفته مسیر متفاوت مشغول به کار می32

گیري تصادفی سـاده  شد. در این پژوهش از شیوه نمونه
استفاده شد. در ابتدا با توجه به لیست تهیه شده از سوي 

راننـده بـه صـورت تصـادفی     54رانـی،  سازمان اتوبوس
مونـه فـوق در ایـن    براي محاسبه اندازه نانتخاب شدند.
بین 3/0% در تعیین حداقل همبستگی 80مطالعه، توان 

مواجهه با صدا و اعمال ناایمن یا استرس شغلی با اعمال 
% بـه عنـوان معیـار قـرار     95ناایمن، در سطح اطمینـان  

گرفت و بر مبناي رابطه زیر، که در آن:
ß احتمال خطاي نوع :II
r به تعیین آن : حداقل همبستگی بین صفات که مایل

هستیم
α احتمال خطاي نوع :I

مورد محاسبه شد.54اندازه نمونه برابر 
انجام شد.O.2,14Rمحاسبات در نرم افزار 
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و همکارانگلمحمدي رستم72

ها و ابزارهاي مورد استفاده به منظور جمع آوري روش
اطالعــات در ایــن بررســی دســتگاه صــدا ســنج مــدل  

ــ450 شــغلی، پرسشــنامه ، پرسشــنامه اســترس CELـ
اطالعات فردي، لیست اعمـال نـاایمن تـدوین شـده و     
اجراي تکنیک نمونـه گیـري ایمنـی بودنـد. اطالعـات      
مربوط به حوادث راننـدگان در یـک سـال اخیـر (سـال      

) نیز با مراجعـه بـه دفتـر ثبـت حـوادث سـازمان       1389
آوري شد.رانی جمعاتوبوس

ی، از گیـري اسـترس شـغل   در این پژوهش براي اندازه
پرسشنامه فیلیپ ال رایس کـه مـورد تأئیـد انیسـتیتوي     

می باشـد،  92/0بهداشت روانی آمریکا با قابلیت اعتماد 
سؤال، شامل 57. این پرسشنامه حاوي ]14[استفاده شد 

)، شرایط فیزیکی 26-1فردي (سؤال بخش روابط بین3
) 57-49مندي به کـار (سـؤال   ) و عالقه48-27(سؤال 

اي لیکرت (هرگـز، بـه   ینهگز5باشد که دریک طیف می
ندرت، گاهی اوقات، اغلـب اوقـات و همیشـه) تکمیـل     

صورت است که دامنه گذاري به اینگردد. روش نمرهمی
گـردد  گذاري مینمره5تا 1پاسخ هر سؤال به ترتیب از 

گذاري معکوس است. که در تعدادي از سؤاالت این نمره
، با هـم  سپس نتایج حاصل از کمی کردنِ کلیه سواالت

شود که تعیین کننده نمره استرس شغلی افـراد  جمع می
دهنـده  نشـان 116باشد. نمره استرس شغلی کمتر از می

دهنـده سـطح   نشـان 116-140سطح اسـترس پـائین،   
دهنـده سـطح   نشـان 140استرس متوسـط و بیشـتر از   

باشد. بهزاد میزان پایایی پرسشنامه فوق استرس باال می
. براي تعیین سـطح  ]15[به دست آورد 921/0را برابر با 

هـا در شـرایطی کـه    استرس شغلی رانندگان، پرسشنامه
رانندگان در حـال اسـتراحت بـوده، (قبـل از حرکـت از      
ایستگاه اول و یا بعد از توقف در ایستگاه آخر) بـه آنهـا   
تحویل و توضیح مختصري پیرامـون نحـوه تکمیـل آن    

ا هداده شد. تعدادي از رانندگان در همان زمان پرسشنامه
را تکمیل و تعدادي دیگر آن را در منزل تکمیل کرده و 

دادنـد.  هـا مـی  هاي مسـتقر در خیابـان  تحویل کیوسک
همچنین اطالعات مربوط بـه خصوصـیات دموگرافیـک    

اي جداگانـه کـه در زمـان    رانندگان، از طریق پرسشنامه
گر از راننـده پرسـیده و   استراحت راننده و توسط مشاهده

آوري شد.شد، جمع تکمیل می
به منظور بررسی رفتارهاي ناایمن راننـدگان، تکنیـک   

برداري از رفتار ناایمن مورد اسـتفاده قـرار گرفـت    نمونه
. در این تکنیک فرض بر این است که درصـدي از  ]16[

زمان که فرد در حال کار ایمن یـا نـاایمن اسـت، قابـل     
باشد. بـراي انجـام ایـن تکنیـک بایـد تعـداد       تعیین می

گـر و  مشاهدات مورد نیاز، زمان انجام مشاهده، مشاهده
گـر در  مشاهده شونده از قبل مشخص شـوند. مشـاهده  

بایسـتی یـک نفـر ثابـت     تمام طول مدت انجام تکنیک 
گر اجتناب شـده و  باشد تا از ایجاد اختالف بین مشاهده

گـر بایسـتی   نتایج مورد اطمینان باشد. همچنین مشاهده
تسلط کامـل بـه کلیـه قـوانین و مقـررات راهنمـائی و       
رانندگی داشته باشد تا بتواند ایمن یا ناایمن بودن اعمال 

بتـدا لیسـتی   ترین زمان تشـخیص دهـد. در ا  را در کوتاه
عمل ناایمن، با مطالعه مقررات راهنمائی 75مشتمل بر 

و رانندگی کشور، بررسی علل بروز حوادث ثبت شده در 
رانی و مطالعات هاي ثبت حادثه در سازمان اتوبوسبرگه

. در زمینـه تعیـین تعـداد    ]17[انجام شده، تهیـه گردیـد   
مشاهدات به منظور افزایش دقت کار، تصمیم برآن شـد  
تا در هـر دقیقـه از شـروع حرکـت در هـر مسـیر یـک        

اي که از قبل بصورت تصـادفی انتخـاب   درثانیهمشاهده
شده است انجام شود.

پس از مشـخص شـدن راننـدگان مـورد بررسـی (بـا       
مشخص بودن نام و نام خانوادگی راننده، نام مسیر و کد 
اتوبوس) کار مشاهده با در دست داشتن فهرست نهـایی  
اعمال ناایمن، فهرست زمانهاي تصـادفی و برگـه ثبـت    

انجام گرفت. یکی از مواردي که در طـول  اعمال ناایمن
مشاهدات بسیار سعی بر انجام آن بود کنترل نامحسوس 
راننده در هنگام مشاهدات و عدم جلب توجه وي بـود از  

گیـري صـدا بـا    این رو عمل مشاهده همزمان با انـدازه 
استفاده از دستگاه صداسنج انجام شد که دستگاه فوق از 

گیـري هیچگونـه   انـدازه شـده تـا در زمـان   قبل تنظـیم 
مزاحمتی در کار مشاهده ایجاد نکند. با توجه بـه اینکـه   

گر تنها یکبار در هر دقیقـه مجـاز بـه مشـاهده     مشاهده
تـرین زمـان ممکـن بـود،     عمل راننده آن هم در کوتـاه 

گـر بـا   توان از حداقل بودن تداخل حضـور مشـاهده  می
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. انجام و یا عـدم انجـام عمـل نـاایمن اطمینـان یافـت      
تواند در هر لحظه نسبت به آنجایی که رفتار هر فرد می

لحظه قبل خود تغییر نماید، بنایراین زمان هـر مشـاهده   
اي بـود کـه   حتی المقدور کوتاه بـوده و تنهـا بـه انـدازه    

گر قادر به مشاهده عمل و تعیین ایمن یا ناایمن مشاهده
بودن آن باشد. در این مطالعه حداکثر زمان هر مشـاهده  

ثانیه بود. زمـان فـوق بـر اسـاس مـرور پژوهشـهاي       5
در این زمینه، مشورت بـا اسـاتید و فـراهم    ]17[گذشته 

گر قـرار داده  آوردن فرصت تصمیم گیري براي مشاهده
شد.

گیري میزان مواجهه رانندگان بـا تـراز   به منظور اندازه
مـورد  CELـ 450معادل صدا، دستگاه صدا سنج مدل 

استفاده قرار گرفـت. قبـل از اسـتفاده از دسـتگاه فـوق      
ي آن اعمال شود. سپس بایستی بایستی تنظیماتی بر رو

میکروفن دسـتگاه بـه یقـه سـمت چـپ راننـده (بـراي        
گیري تراز صداي معادلی که از پنجـره بـه گـوش    اندازه

دقیقـه اول  10شـد و در  رسـید) متصـل مـی   راننده مـی 
شـد  ) از راننده خواسـته مـی  ]18[حرکت (زمان مورد نظر

صـدایی کـه بـه    که پنجره را باز بگذارد تا حداکثر تـراز 
گیري شود. بدین ترتیب حداکثر تراز رسد اندازهگوش می

داد، معادل صدایی که راننده را تحت مواجهـه قـرار مـی   
در این ارزیابی اثر سـاعات مختلـف   شد.گیري میاندازه

روز، روزهاي مختلف هفته و مسیرهاي مختلف شهر به 
د. گیري لحاظ شـ لحاظ تراکم ترافیکی در  فرآیند نمونه

هـا در سـاعات مختلـف روز،    به این ترتیـب کـه نمونـه   
هـاي موجـود در   روزهاي مختلف هفته و در تمام خیابان

ها، پس گرفتند. در نهایت دادهشهر مورد مطالعه قرار می

ــع ــزار از جم ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس و 16SPSSآوري و ب
ــون ــاري ( آزمـ ــاي آمـ ANOVA, Logisticهـ

regression, t-testیه و تحلیل قرار گرفتند.) مورد تجز

هایافته
تمامی رانندگان مورد مطالعـه، مـرد و متأهـل بودنـد.     

انحـراف معیـار) سـن افـراد مـورد مطالعـه       ±میانگین (
ها در بازه سـنی  سال بود که اغلب آن84/39)081/9±(

%) سال بودنـد. بعـد خـانوار افـراد مـورد      3/67(30-45
افراد، تحصیالت % از 3/67بود. 76/3)±164/1بررسی (

% از افراد تحصیالت دیـپلم و بـاالتر   7/32زیر دیپلم و 
داشتند. میانگین سابقه کـاري راننـدگان مـورد بررسـی     

% از راننـدگان  1/74سال بود. میـزان  54/10)908/7±(
% بصورت یکسره مشغول بـه  9/25به صورت شیفتی و 

% بصـورت  4/32% بصورت سـازمانی و  6/67کار بودند. 
غول بـه کـار بودنـد. بـر طبـق گزارشـات       خصوصی مش

% افــراد حــداقل یــک حادثــه ترافیکــی 2/35ســازمان، 
اند درحالیکه بر طبق گزارش خود افراد درصد فوق داشته
% به دست آمد.2/15برابر 

هاي بدست آمده در زمینه میزان استرس شـغلی  یافته
ــدگان نشــان داد  ــدگان (76رانن ــطح 38% رانن ــر) س نف

% 8نفر) سطح استرس متوسـط و  8% (16استرس باال، 
در زمینـه بررسـی   نفر) سطح اسـترس پـائین دارنـد.   4(

% اعمال مشـاهده  71/42اعمال ناایمن، نتایج نشان داد 
مـورد  20ین میـان از میـان   باشد و در اشده، ناایمن می

عمـــل نـــاایمن ثبـــت شـــده، مـــوارد پـــارك دوبـــل 
کــردن حــین راننــدگی   %، صــحبت71/24)85/21±(

نتایج آزمون همبستگی در بررسی رابطه متغیرهاي اصلی پژوهش با یکدیگر-1جدول 
Pearsonpدو متغیر مورد بررسی

05/0731/0استرس و تراز معادل صدا
178/0199/0تعداد اعمال ناایمن و تراز معادل صدا

096/0489/0تعداد حوادث و تراز معادل صدا
026/0857/0استرس و تعداد اعمال ناایمن

086/0552/0استرس و تعداد حوادث
903/0-017/0تعداد اعمال ناایمن و تعداد حوادث
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ــاایمن فرمــان ماشــین  99/14)75/19±( % و چــنگش ن
%، باالترین درصد اعمال ناایمن را بـه  46/12)95/15±(

گیـري صـدا نشـان داد    خود اختصاص دادند. نتایج اندازه
dB(A)راننــدگان برابــر بــا میــانگین مواجهــه صــوتی

و نتایج آنالیز فرکانس تراز معادل صدا در شـبکه  35/76
L وC هرتـز  63و سپس 32، نشان داد فرکانس غالب

تـراز معـادل صـدا در    (C.F)باشد. اندازه فاکتور قلّه می
به دست آمد که بزرگتـر  3019/15نیز برابر با Aشبکه 

. ]1[قـرار دارد  باشد که در ناحیه ریسـک بـاال  می15از 

نتایج بررسی همبستگی متغیرهـاي اصـلی پـژوهش در    
آورده شده است. چنانچه در این جـدول  1جدول شماره 
بـراي تمـام مـوارد    P-valueکنید، مقـادیر مالحظه می

باشـد. نتـایج آزمـون    مـی 05/0مورد بررسی بزرگتـر از  
رگرسیون در بررسی رابطـه اسـترس شـغلی و مواجهـه     
صوتی رانندگان با درصد اعمـال نـاایمن، نشـان داد بـا     
افزایش میزان مواجهه رانندگان با تراز معادل صدا و نیز 

افـزایش  با افزایش استرس شغلی، درصد اعمال نـاایمن  
حاصل بـه ترتیـب برابـر بـا     p-valueیابد. اما مقدار می

به دست آمد. وضعیت رابطـه مواجهـه   517/0و 283/0
1صوتی رانندگان، با اعمـال نـاایمن در نمـودار شـماره     

نشان داده شده است.
نتایج آزمون رگرسـیون لجسـتیک در بررسـی رابطـه     
استرس شغلی و مواجهه صوتی رانندگان با وجود یا عدم 

که در سازمان ثبت 1389وجود حادثه ترافیکی در سال 
شده بود نیز، نشان داد با افزایش میزان مواجهه رانندگان 
با تراز معادل صـدا و نیـز بـا افـزایش اسـترس شـغلی،       

P-valueیابد. اما مقدار ه افزایش میاحتمال رخداد حادث
به دست آمـد.  606/0و 336/0حاصل به ترتیب برابر با 

وضعیت رابطه استرس شغلی بـا حـوادث ثبـت شـده در     
نشان داده شده 2رانی در نمودار شماره سازمان اتوبوس

است.

يگیرو نتیجهبحث
% رانندگان اسـترس  76نتایج مطالعه حاضر نشان داد 

باال دارند. نتایج مطالعه کلویمولر نیز نشان داد راننـدگان  
سیستم حمل و نقل عمومی اسـترس بـاالئی را تجربـه    

. بـا توجـه بـه سـطح بـاالي اسـترس در       ]19[کنند می
رانندگان و اثرات منفی آن بر کارائی راننده اتوبوس کـه  

باشـند،  ارتباط بـا سـالمت افـراد جامعـه مـی     شغلش در 
ضرورت تعدیل فاکتورهاي مـؤثر در ایجـاد اسـترس، از    
طریق اعمال یک برنامه جامع مدیریت استرس از سوي 

شود.رانی احساس میسازمان اتوبوس
درصد کلی اعمال ناایمن انجام شده توسط راننـدگان  

اي کـه % بـه دسـت آمـد. در مطالعـه    71/42نیز برابر با 
محمدفام و همکاران با هدف بررسی رفتارهـاي نـاایمن   

با تعداد اعمال ناایمنAرابطه تراز معادل صدا در شبکه -1نمودار

رابطه استرس شغلی با تعداد حوادث ثبت شده در سازمان -2نمودار 
رانیاتوبوس
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هاي بین شـهري همـدان انجـام داده    رانندگان اتوبوس
. ]17[% گزارش شد 4/42بودند نیز درصد اعمال ناایمن 

با توجه به درصد باالي اعمال ناایمن و به لحاظ اهمیت 
و شدت پیامدهاي ناشی از انجام اعمال نـاایمن توسـط   

هاي شرکت واحـد، بایسـتی اقـداماتی    رانندگان اتوبوس
جهت کاهش درصد اعمال ناایمن اتخـاذ شـود در ایـن    

توان برگزاري جلسـات آموزشـی از سـوي    خصوص می
رانی با هدف آموزش رانندگان و افزایش بوسسازمان اتو

آگاهی آنان در خصوص رعایت مسائل رانندگی ایمن، به 
دلیل شدت پیامدهاي محتمـل ناشـی از انجـام اعمـال     

ها ناایمن و نظارت نامحسوس رانندگان در داخل اتوبوس
در خصــوص رعایــت مقــررات راهنمــائی و راننــدگی و  

ي کـاهش درصـد   بکارگیري سیستم تشویق و تنبیه بـرا 
اعمال ناایمن انجام شـده توسـط راننـدگان را پیشـنهاد     

نمود.
مقادیر مجاز مواجهه بـا صـدا بـر اسـاس حـد مجـاز       

باشـد  میdB(A)85ساعت کار، 8کشوري ایران، براي 
با توجه به اینکه میانگین ساعات کار رانندگان در گـروه  

ساعت در روز به دست آمده اسـت.  55/9مورد بررسی، 
مقدار مجاز مواجهه با صدا براسـاس اسـتاندارد فـوق از    

بـه  dB(A)2/84طریق روابـط موجـود ، تقریبـاً برابـر     
گیـري صـدا نشـان داد مواجهـه     دست آمد. نتایج انـدازه 

دگان کمتر از مقادیر مجاز مواجهه با صدا بر اسـاس  رانن
باشد. میdB(A)35/76حد مجاز کشوري ایران و برابر 

اما به نظر محقق شغل رانندگی اتوبوس، به لحاظ نیاز به 

تمرکز باال بایستی با مقادیر کمتر از حد مجـاز مواجهـه   
هاي صنعتی تعریـف  صوتی که براي کارگران در محیط

یسه شود تا در مـورد وضـعیت آن بتـوان    شده است، مقا
قضاوت نمود زیرا شغل رانندگی اتوبوس به دلیل ارتباط 
با سالمت افراد در جامعـه و شـدت پیامـدهاي محتمـل     
ناشی از مواجهه صوتی به لحاظ افزایش احتمـال وقـوع   
حوادث جبران ناپذیر، از حساسیت ویژه برخوردار اسـت.  

کـه  (Crest Factor)گیـري فـاکتور قلّـه    نتایج انـدازه 
دهد راننـده در  به دست آمده نیز نشان می15بزرگتر از 

محدوده ریسک باال قرار دارد که خود تأییدي بر نتیجـه  
باشــد. بنــابراین از آنجائیکــه راننــدگان مــورد فــوق مــی

بررســی، در معــرض مواجهــه بــا صــداهاي غیــر قابــل 
نیز باشند و بینی (صداهاي متغیر و با شدت باال) میپیش

اي هاي ده دقیقهها در مدت زمانگیرياز آنجائیکه اندازه
انجام شده است و بنابراین تکرار آن براي رانندگان زیاد 

باشد، می توان گفت رانندگان مورد بررسی به لحـاظ  می
مواجهه با صدا وضعیت مناسبی ندارند. طبق نتایج ذکـر  

ن اي بـی شده، این مطالعه نتوانست ارتباط آمـاري قـوي  
عوامل مستعد کننده بروز حوادث و حوادث برقـرار کنـد   

تواند به دلیل عدم گزارش حوادث جزئـی  که این امر می
ها یا سازمان به محققین در گزارشِ حوادث، توسط راننده

هاي مورد مطالعه باشد. همچنین در و یا تعداد کم نمونه
آوري شده پیرامون حوادث بایـد  خصوص اطالعات جمع

ت که حـوادث ثبـت شـده در سـازمان همـان      توجه داش
باشند و کمتر از مقـدار واقعـی   حوادث مشاهده شده نمی

نحوه ارتباط متغیرهاي اصلی پژوهش با یکدیگر-1تصویر 
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باشند. همچنین از جمله علل احتمالی عدم برقـراري  می
دار آماري بین متغیرهاي اصلی پـژوهش را  ارتباط معنی

توان تأثیرگذاري سایر عوامل از جمله رضایت شغلی، می
ط با زندگی خصوصی افـراد  اي، مسائل مرتبشرایط جاده

و مواردي از این قبیل دانست که بررسی آنهـا خـارج از   
حیطه این تحقیق بوده است. دسترسی بسیار دشـوار بـه   
راننــدگان حــین انجــام تحقیــق، امکــان تــأثیر حضــور  

رغـم سـعی در کنتـرل    گر با عملکرد راننده علیمشاهده
نامحسوس و عدم ثبت و گزارش حوادث جزئـی توسـط   

هـاي مطالعـه   رانی، از جمله محـدودیت ان اتوبوسسازم
حاضر بود. نتایج بررسی تأثیر استرس شـغلی و مواجهـه   
صوتی بر اعمال ناایمن و حوادث ترافیکی در ارتبـاط بـا   
سایر متغیرها در مطالعه حاضر در مدل زیر خالصه شده 

است:
طبــق نتــایج ذکــر شــده در خصــوص ســطح بــاالي 

ال نـاایمن و مواجهـه   استرس، درصد قابـل توجـه اعمـ   
صوتی رانندگان که هریک خود منجر به افزایش احتمال 

توان نتیجـه گرفـت کـه ایـن     شوند، میرخداد حادثه می
باشند. همچنین با توجـه بـه   افراد مستعد بروز حادثه می

اینکه بروز حوادث عالوه بر عوامل بررسی شده، ناشی از 
همچـون  سایر عواملِ قابل بررسی و غیر قابـل بررسـی   

اي و زندگی خانوادگی افراد، رضایت شغلی، شرایط جاده
باشد که خارج از حیطه این بسیاري عوامل دیگر نیز می

اســت، لــذا لــزوم ادامــه و تکمیــل چنــین تحقیــق بــوده
تري از علـل  مطالعاتی براي دستیابی به الگوهاي شفاف
گردد.بروز حوادث رانندگان شهري پیشنهاد می

تقدیر و تشکر
رانـی  در پایان از زحمات کلیه پرسنل سازمان اتوبوس

کشی که در راستاي انجام ایـن  از جمله رانندگان زحمت
نمـائیم.  انـد سپاسـگزاري مـی   پژوهش مشارکت داشـته 

همچنین با توجه به اینکه مطالعه حاضـر تحـت عنـوان    
نامه تحقیقاتی در دانشگاه علـوم پزشـکی همـدان    پایان

دید از معاونت محترم تحقیقات و ثبت و تأمین اعتبار گر
فناوري دانشگاه کمال تشکر را داریم.
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Abstract
Background and aims: Among all systems that each person may interact with  in daily life; public
transportation systems  may expose them  to various risks. The noise exposure of drivers can cause
accidents through developing hearing loss and stress and consequent impact on driver’s safety
performance. The main objective of this study was to evaluate the  relation between noise exposure
and occupational stress with unsafe acts and car accidents among city-bus drivers of  Hamadan.
Methods: This cross-sectional study was conducted in spring of 2011. Fifty four drivers were
chosen using simple random sampling among Hamadan city bus drivers. The required data gathering
was done by using sound level meter, job stress questionnaire, personal characteristics questionnaire,
safety behavior sampling technique and checklist of accidents. Data analysis was done with
statistical tests including t-test, logistic regression and one-way ANOVA.
Results: The obtained results indicated that 76% of drivers were at the high stress level, the
percentage  of unsafe acts among them was 42.71% and their noise exposure was  at high risk levels.
In addition, our results showed that the probability of accidents and unsafe acts   was increased with
the increasing of noise exposure and job stress.
Conclusion: Because of high stress level, high percent of unsafe acts and noise exposure in studied
drivers, they are vulnerable to accident. Thus decreasing the stress level and unsafe acts through
implementation of a comprehensive stress management program and education of drivers about
following safety is required.

Keywords: Noise exposure, Job stress, Unsafe acts, Traffic accidents.
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