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مقاله پژوهشي

استفاده از وسایل حفاظت شنوایي با رویکرد درک ریسک کاهش شنوایي ناشي از سروصدا در تعدادی
ازصنایع تولیدی
بهزاد فوالدي دهقي ،*1لیال ابراهیمي قوام ابادي ،2علي
تاریخ دریافت4232/43/32:

بهزادي3

تاریخ پذیرش4231/5/32 :

چکیده
زمینه وهدف :صدا یکی از شایع ترین عوامل زیان آور فیزیکی و هم چنین از مهم ترین ریسک فاکتورهای محیط های کار می باشد که
سالمت شاغلین را در معرض مخاطره قرار می دهد .بنابراین اقدامات مختلفی جهت کاهش مواجهه با آن در محیط های کار صورت می
گیرد که یکی از این روش ها استفاده از وسایل حفا ظت شنوایی می باشد .هدف مطالعه حاضر بررسی درک ریسک کارگران از صدای
صنعتی و استفاده از وسایل حفاظت شنوایی می باشد.

روش بررسي :مطالعه مقطعی حاضر در پنج واحد صنعتی با تراز فشار صوت باالی  58دسی بل با مشارکت  043نفر انجام گرفت .جهت
جمع آوری اطالعات از دو پرسشنامه ،ارزیابی ریسک فردی و پرسش نامه محقق محور استفاده گردید .پس از جمع آوری داده ها از
آنالیزهای آماری شامل آلفای کرونباخ ،رگرسیون جهت تحلیل داده ها استفاده شد.

یافتهها :میزان استفاده کارگران از وسایل حفاظت شنوایی در طول نوبت کاری به ترتیب برابر با  % 83/4گاهی اوقات % 03/85 ،هیچ وقت
و  % 35/30در کلیه اوقات بود.همچنین نتایج بیان گر اختالف معنادار بین خصوصیات فردی با استفاده از وسایل حفاظت شنوایی می
باشد.

نتیجهگیري :مطالعه حاضر نشان داد که درک ریسک فردی به عنوان یک عامل مهم می تواند نقش معناداری در پیش بینی رفتار افراد در
راستای استفاده از وسایل حفاظت شنوایی ایفا نماید ،که می بایست در هر گونه طراحی و اجرای برنامه های حفاظت شنوایی در نظر
گرفته شود.

 .3استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،ایران.
 .0استادیار ،گروه مدیریت محیط زیست ،دانشکده محیط زیست ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
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کلیدواژهها :اختالالت درک ریسک ،صدای صنعتی ،وسایل حفاظت شنوایی

 /2بهزاد فوالدي دهقي و همكاران
( .* 0نویسنده مسئول ) :کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای ،شرکت کربن بلک ،ایران .پست الکترونیکbdehaghi@gmail.com :

مقدمه

روش بررسي
مطا عه حاضر مقطعنی توصنیای – تحلیلنی اسنت کنه در سنه
شرکت تو یدی که متشکل از پوج واحد و دارای تراز صدای باالیی
بودند انجاا شد اساس انتخاب شرکتها بنر اسناس فرایوند هنای
صوعتی متااو ،موابع صوتی و ماشینها صنور ،گرفنت انتخناب
شرکت کوودگا بر اساس ترازهای مواجهه با صو ،که بیش از 85
دسی بل ( استاندارد تعریف شند اینرا بنرای مواجهنه روزاننه در
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سروصدای شغلی یکی از مهترین علل ناتوانی و کاهش شنووایی
در سراسر جهنا اسنت افنت شنووایی ناشنی از صندا پیامندهای
انسانی و اقتصادی بزرگی به همنرا دارد بنرای ملنار در نیوز وند
ساالنه  52میلیو دالر غرامت به همرا دارد که همچوا در حنار
افزایش است ] ]2-4کوتنررهنای مهودسنی و مندیریتی از ق ینل
حذف سروصدا در مو ع و ایزو ه کرد کارگرا از مو ع صنو ،را
های اصلی کاهش مواجهه با صو ،می باشود این کوتررهنا اغلن
فرایودی هزیوه بر غیر اجرایی و گاهاً دسنتیابی کامنل بنه انهنا از
نظر عملنی غینر ممکنن اسنت [ ]5 ,1وسنایل حااتنت شنووایی
( ) Hearing Protection Device: HPDsبه همرا این کوتررها
برای کمکرد مواجهه کارگرا با سروصدا و جلوگیری از کناهش
شووایی استااد می شوند [ ]4اگرچه وسایل حااتت شنووایی بنه
عووا یک را حل موقتی تعریف می شوند اما بنه انا ر مسنا ل
اقتصادی و کاربرد اسا انها بطور گسترد در مقابنل مواجهنه بنا
صدای شغلی به کار گرفته میشوند با وجنود اسنتااد روز افنزو
این وسایل مشخص شد کنارایی و ارنر بخشنی وسنایل حااتنت
شووایی برای کارگرانی که به ور متوسط از این وسنایل اسنتااد
می کوود پایین است [ ]7 ,6از رف دیگر بنروز کناهش شنووایی
موقتی هم افزایش یافته است که این امر به انا ر عندا اسنتااد
مورر از وسنایل حااتنت شنووایی اسنت فاکتورهنای مختلانی در
استااد نامواس یا عدا استااد از وسایل حااتت شنووایی منورر
هستود که شامل باورهای بهداشنتی ریسنک درش شند مزاینای
درش شد راحتی وسایل پوششی ااتالر در مکا مه اانتالر در
عملکرد اانتالر در اسنایش اگناهی و داننش هزیونه و جنو ینا
فرهوگ ایموی حاکم می باشود[ ]8 4نکته ضنروری و اصنلی اینن
است که کارگرا از نیاز اود به استااد از وسایل حااتت شووایی
اگا باشود در برای مطا عا ،درش ریسک شووایی و فاکتورهنای
درکی -شوااتی بنه عونوا مهمتنرین عوامنل منورر بنر اسنتااد
کارکوا از تجهیزا ،حااتنت شنووایی بینا شند اسنت [ ]3در
حا یکه در مطا عا ،دیگر بیا گردید است که توها درش ریسنک
و افزایش سطح دانش کارکوا کافی ن نود و عوامنل سنازمانی از
جمله وضع قوانین و مقررا ،در این زمیوه مورر منی باشنود []42
درش ریسک کارکوا از صدا و اطرا ،ناشی از ا میتواند نقنش
مهمی را در رفتار ایمن انها که در این م حن اسنتااد از وسنایل

حااتت شووایی می باشد ایاا کود درش ریسک فردی یک پنیش
بیوی بحرانی از رفتار ریسک است مطا عه درش ریسک بنه عونوا
یک موضوع مهم و فلسای در چود دهه اایر مطرح شد است بنا
این حار بیشترین تمرکز ا بنر روی دامونه و گسنتر فرهونگ و
زمیوه های اجتماعی می باشد و نس ت به ریسک هنای موجنود در
شغل و محیط هنای کنار کمتنر پردااتنه شند اسنت [ ]44درش
ریسک فردی ارزیابی ذهوی از محیط های کار اسنت و منی توانند
بازد مهمی برای درش بهتر ریسک و نهایتاً ایموی منورر را فنراهم
کود در جستجوی درش ریسک بنه عونوا ینک متغینر انارجی
هستیم دو فاکتور علمنی و مهنم وجنود دارد کنه شنامل ارزینابی
ذهوی از احتمار رویداد موای ینا نااواسنته و متعاق ناً قضناو ،در
مورد پیامدهای شدید در صورتی که رویداد اتااق بیاتد [ ]43این
موطقی به نظر می رسد که درش ریسک افراد در محیط های کنار
بر رفتار انا از ا ریسک تاریر گذار اسنت بونابراین درش علمنی
بین اگاهی از ریسک رفتار و مواجهنه بنا سنر وصندا ایند بسنیار
مهمی در کوترر مواجهه با ا است بویژ ریسکهایی کنه پوهنا
هستود و بطو واضح رخ نمیدهود که در اینن منورد منیتنوا بنه
مواجهه با مواد شیمیایی و صدا اشار کرد این ریسکها غیر قابنل
مشاهد هستود و به تاهر اطرناش نمیباشود امنا در بلوند مند،
اررا ،اود را بر جای می گذارنند مواجهنه بنا صندای بناال باعن
ناراحتی و یا تغییرا ،موقتی در استانه شووایی میگردد در کوتنا
مد ،این اررا ،قابل توجه نیستود و حتنی اگنر تغیینر منوقتی در
استانه شووایی رخ دهد افراد ا را درش نمیکووند و در منورد ا
نگرا نخواهود شد مطا عه درش ریسک تالشی برای توضیح داد
تأریر درش ریسک از یک عامل زیا اور بر رفتار افراد شاغل اسنت
[ ]3 ,7 ,1بوابراین هدف مطا عه حاضر ارزیابی مینزا اسنتااد از
وسایل حااتت شووایی با رویکنرد درش ریسنک کناهش شنووایی
ناشی از سروصدا در چود صوعت تو یدی میباشد

استفاده از وسایل حفاظت شنوایي با رویكرد درک ریسک 31/

متغیرها و روش های آماری
متغیرهای مورد مطا عه شامل متغیرهای مستقل سن ترازهنای
مواجهه با صدای روزانه سابقه کاری وجود و ور دور اموزشنی
برای صدا اسنتااد از وسنایل حااتنت شنووایی و چهنار متغینر
مستقل مو ع ریسک دانش دربار ی صدا دانش دربار ی وسایل
حااتت شووایی و اودکارایی می باشود و متغیرهای وابسته شامل
درش ریسک فردی و درصد اسنتااد از وسنایل حااتنت شنووایی

يافتهها
در این مطا عه  212کارگر مرد با میانگین سنوی12/71 5/26
سار و میانگین سنابقه کناری انهنا  46/6 33/8سنار مشنارکت
نمودند سطح سواد افراد شرکت کوود به ترتین ابتندایی 14/17
درصنند راهومننایی  22/53درصنند دبیرسننتا  47/25درصنند و
دانشگاهی  7/61بود بر اساس مواجهه با ترازهای صدا (بیش از85
دسی بل) از هر شرکت  72نانر در اینن مطا عنه شنرکت نمودنند
میانگین تراز فشار صو ،انداز گیری شد و در محیطهای کناری
 34/38 1دسی بل به دست امند کنه مطنابق بنا نتنایج 25/33
درصد کارگرا با ترازهای صوتی  85-32دسی بل حندود 22/53
درصد با ترازهای صوتی  34-35و حدود  24/47با ترازهای بناالتر
از  36دسی بل در مواجهه بودند در این مطا عنه  47/31درصند از
کارکوا کمتر از  42سار  37/25درصد بین 42-32سار 26/17
درصد بین  32-22سار و  48/53درصند انهنا بنیش از  22سنار
سابقه کاری داشتود ا گوی زمانی مواجهه با صدا در نور شنیات
کاری به ترتی برابنر  27/8درصند در کنل شنیات کناری 23/5
درصد در اغل اوقا ،و  33/7درصد گاهی مواقنع بنود همچونین
میزا استااد کارگرا از وسایل حااتت شووایی در ور شنیات
کاری به ترتی برابر با  52/1درصد گناهی اوقنا 24/58 ،درصند
هیچ وقت و  48/23درصد در کلینه اوقنا ،بنود در اینن مطا عنه
ااتالر در ارت اط احساس ناراحتی و درد اضنافی بنود وسنیله
سوگین بود فراموش کرد در هوگناا کنار از مهمتنرین دالینل
گزارش شد توسط کارگرا جهت عدا استااد یا استااد ناموظم
از وسایل حااتت شووایی میباشود که حدود  66درصند از پاسنخ
ها را شامل میشود ضری ا اای کرون اخ که بنه عونوا شنااص
توافق درونی متغیرها شوااته میشود در تماا عوامل مورد مطا عه
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هشت ساعت) می باشد صور ،گرفت در انتخاب محنیطهنای بنا
تراز باالی صدا و کارگرا در معرض مواجهه عالو بر نقشنه هنای
صوتی تهیه شد در شرکتها و گزارشا ،نتایج انداز گیری هنا از
دستگا صداسوج ( )Cel 421 UKبرای انداز گیری ترازهای صندا
استااد شد از دو پرسش نامه ارزینابی ریسنک فنردی و پرسنش
نامه محقق محور کنه شنامل ا العنا ،فنردی درصند اسنتااد از
وسایل حااتت شووایی تعداد و سناعا ،برنامنه هنای اموزشنی و
همچوین دالیل عندا اسنتااد از وسنایل حااتنت شنووایی بنود
اسننتااد شنند بننرای ارزیننابی درش ریسننک از پرسننش نامننه درش
ریسنک کنه توسنط  Arezesو  Meguelدر سنار  3225توسنعه
یافت استااد شد [ ]7پرسش نامه درش ریسک از چهار بعد درش
مو ع ریسک (صدا) دانش افراد دربارهی مواجهه بنا صندا وسنایل
حااتت شووایی و اودکارایی تشکیل شند اسنت هرینک از اینن
ابعاد دارای چود فاکتور میباشود کنه افنراد بایند بنه انهنا جنواب
دهود تمامی سواال ،پوج گزیوهای بنود و بجزسنوار اور پرسنش
نامه که در مورد مو ع ریسک میباشند و بناز پاسنخ گنویی ا از
مقدار با ریسک باال تا بدو ریسک درجه بودی شد است سه بعد
دیگر بر اساس مقیاس پوج گزیونهای یکنر ،از کنامالً موافنق تنا
کامالً مخا ف درجه بودی شد است پاسخ های جمنع اوری شند
بر ق تعریف شااصهای از پیش تعریف شند بنه عندد ت ندیل
شدند هر پاسخ با استااد از عدد یک تا پوج کنددار شندند بندین
صور ،که اگر پاسخ ضعیف باشد عدد یک و اگر پاسنخ داد شند
برای هر موضوع مل ت باشد عدد تعرینف شند بنود بعضنی ابعناد
پرسشوامه در جهت مل ت سنااته شند بودنند کنه پاسنخ هنا در
جهت دیگر و به شیو معکوس کنددار شندند متغیرهنای دیگنر از
ق یل درصد استااد از وسایل حااتت شووایی و برنامنه اموزشنی
نیز ارزیابی شدند بدین ترتی که از افنراد اواسنته شند کنه در
چود درصد از شیات کناری از وسنایل حااتنت شنووایی اسنتااد
میکوود و ایا برنامه اموزشی در اینن زمیونه دارنند و اگنر جنواب
مل ت بود این مقدار چقدر است

میباشود درش ریسک فردی به وسیله نمرا ،بنه دسنت امند از
ابعاد پرسشوامه محاس ه گردید در واقع جمع کل نمرا ،چهار بعد
پرسشوامه درش ریسک میباشد درصد استااد از وسایل حااتت
شووایی با توجه به توضیحا ،ق لنی و بنه وسنیله گنزارش افنراد از
استااد از این وسایل و مینانگین درصندهایی کنه افنراد در نور
شیات کاری از وسایل اسااد میکوود بنه دسنت امند انا یزهنای
اماری صور ،گرفته شنامل ا انای کرون ناخ امارتوصنیای اننا یز
واریانس پیوستگی و رگرسیو بودند که بنا اسنتااد از ننرا افنزار
 Spssنسخه  46صور ،گرفنت مقندار  P value< 0.05بنه عونوا
سطح معوی دار در نطر گرفته شد
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است در م ح اودکارایی بیشنترین امتیناز بنه گزیونه وقتنی از
وسایل حااتت شووایی استااد میکوم نمیتوانم صدای همکارانم
را بشووا تعلق گرفت و کمترین نمر به ع ار ،من نمیتوانم اغل
انطور که باید از وسایل حااتت شووایی استااد کوم تعلق گرفت
جنندور  3درصنند اسننتااد از وسننایل حااتننت فننردی براسنناس
مشخصا ،دموگرافیک را نشا می دهد کنه بنا مقایسنه مینانگین
درصد استااد از وسایل حااتت شووایی برحس سنن (> 2/224
 )F= 45/5 Pvalueسابقه کناری ()F = 47/21 Pvalue > 2/224
و تحصیال )F= 32/21 Pvalue > 2/224( ،یک تاناو ،معونادار
در همه موارد بیا گردید است

باالتر از72درصد بود نتایج در جدور  4ارا ه شند اسنت در بعند
مو ننع صننو ،بیشننترین نمننر مربننوط بننه صنندای ماشننین اال ،و
کمترین نمر مربوط به صدای ترافیک است که نتایج بینانگر درش
درست افراد از مو ع ریسک است در م حن داننش افنراد دربنار
صدا بیشترین نمر مربوط به این است کنه نیناز نیسنت از وسنایل
حااتت شووایی در محیط کار من استااد شود و کمترین نمر به
هر تراز صدایی میتواند اطرناش باشد تعلق گرفت در ایتم دانش
دربار حااتت شووایی ع ار ،اننواع مختلانی از وسنایل حااتنت
شووایی وجود دارد بیشترین نمر و ع نار ،منن اغلن از محنیط
پرصدا دوری میکوم کمتنرین امتیناز را بنه انود ااتصناه داد

جدول  -1نتایج آنالیز ابعاد پرسشنامه درک ریسک
متوسط نمرات بدست

آیتم

تعداد سواالت نهایی

ضریب آلفای کرونباخ

منبع صوت

6

3/5305

0/50

دانش افراد در مورد صدا

8

3/5385

0/20

دانش افراد در مورد وسایل حفاظت شنوایی

8

3/2236

0/54

خودکارایی

5

3/2036

0/2

کلی

04

3/2200

0/30

آمده

جدول -2درصد استفاده از وسایل حفاظت فردي براساس مشخصات دموگرافیک
<08

80

23/0

08-08

63

60/6

48-08

303

05/8

< 48

336

80/4

ابتدائی

343

40/0

راهنمایی

334

86/6

دبیرستان

85

23/0

دانشگاهی

06

53/4

> 33

63

83/8

03-33

50

40/2

03-03

304

02

< 03

60

04/5

متغیر

سن

تحصیالت

سابقه کار

برای بررسی وجود ارت ناط بنین متغیرهنا از ضنری پیوسنتگی
اسپیرمن استااد شد که نتایج در جدور  2ارا نه گردیند اسنت
نتایج حاصل از این بخش نشنا داد کنه ارت ناط بنین متغیرهنای

درش ریسننک و ترازهننای صننوتی معوننی دار نمننیباشنند (= 2/43
 )rs =2/46 pvalueو ی ارت اط بین متغیر درش ریسک با اموزش
()rs =2/46 pvalue > 2/224و استااد از وسایل حااتت شووایی
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( )rs =2/46 pvalue > 2/224معوی دار اسنت بنه ع نار ،دیگنر
کارگرا براساس ریسنک درش شند از وسنایل حااتنت شنووایی
استااد می کوود اما به نظر منی رسند قضناو ،ضنعیای از درش
ریسک جاری دارند ارت اط متغیر درش ریسک با امنوزش (2/224
>  )rs =2/13 pvalueنس ت به ارت اط متغینر اسنتااد از وسنایل
حااتت شووایی با  rs =2/37و  pvalue> 2/224نقش مهمتری در
توسعه درش ریسک دارد جدور  1نتنایج دالینل عندا اسنتااد از

وسایل حااتت شووایی را ارا ه مینماید همانطور که مشاهد منی
شود ااتالر در ارت اط احسناس نناراحتی و درد وسنیله اضنافی
سوگین بود و فراموش کرد در هوگاا کنار از مهمتنرین دالینل
گزارش شد توسط کنارگرا جهنت عندا اسنتااد و ینا اسنتااد
ناموظم از وسایل حااتت شووایی می باشود که حندود  66درصند
از پاسخها را شامل می شوند

جدول -3نتایج آزمون ضریب پیوستگي اسپیرمن ارتباط بین متغیرها

درک ریسک
استفاده از وسایل حفاظت شنوایی

تراز صدای محیط کار

آموزش

استفاده از وسایل حفاظت

ضریب پیوستگی

3/36

3/40

3/60

سطح معنی دار

3/30

> 3/333

> 3/333

ضریب پیوستگی

3/08

3/02

-

سطح معنی دار

> 3/333

> 3/333

-

جدول -4دالیل عدم استفاده افراد از وسایل حفاظت شنوایي
احساس ناراحتی ودرد

30

وسیله اضافی

30

اختالل در ارتباط

03

فراموش کردن در هنگام کار

33

عدم کارایی مناسب

5

سنگین بودن وسایل

33

تعریق زیاد

4

نبود وسیله حفاظت شنوایی

5

سایر

30

بحث
به ور کلی نتایج مطا عه نشا میدهد که درش ریسنک افنراد
مورد مطا عه نس ت به سروصدا با میانگین  2/23در حند متوسنط
می باشد به ع ار ،دیگر افراد مورد بررسی درش ریسک متوسطی
از سروصدا و کاهش شووایی ناشی از ا داشتود بیشتر نمنر در
بین ابعاد درش ریسک با کس میانگین  2/73مربنوط بنه داننش
افراد در مورد سروصدا می باشد با وجودیکنه افنراد اتهنار کردنند
دانش اوبی از سروصدا و اطرا ،ا دارند امنا درش متوسنطی از

پیامدهای ا دارند در مطا عه حاضر ارت اط بین متغیرهنای درش
ریسننک و ترازهننای صننوتی معوننی دار نمننیباشنند (pvalue = 2/43
 )rs =2/46و ی ارت اط بین متغیر درش ریسک با اموزش (2/224
>  )rs =2/46 pvalueو استااد از وسایل حااتت شووایی (2/224
>  )rs =2/46 pvalueمعوی دار اسنت بنه ع نار ،دیگنر کنارگرا
براساس ریسک درش شد از وسایل حااتت شووایی استااد می-
کوود اما به نظر می رسد قضاو ،ضنعیای از درش ریسنک جناری
دارند ارت اط متغیر درش ریسک با امنوزش (=2/13 p > 2/224
 )rsنس ت به ارت اط متغیر استااد از وسایل حااتنت شنووایی بنا
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منابع

نتیجهگیری
نتایج این مطا عه نشا داد کنه بنا حنذف مواننع عندا پنذیرش
گوشی های حااتتی از سوی کارکونا و همچونین افنزایش درش
ریسک کارکوا در زمیوه حااتت شووایی میتوا میزا اسنتااد
از تجهیزا ،حااتت شووایی را به ود بخشید از سوی دیگنر درش
ریسک فردی باید در هرگونه راحی و اجرای برنامههای حااتنت
شووایی عمدتاً در توسعه برنامه های اموزشی در نظر گرفته شود و
این ابزار باید برای افراد مسن انهایی کنه سنوابق اموزشنی کمنی
دارند و افرادی که سنابقه کناری بناالیی دارنند از توجنه بیشنتری
براوردار باشد
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 rs =2/37و  pvalue > 2/224نقنننش مهمتنننری در توسنننعه درش
ریسک دارد این بندین معونی اسنت کنه افرادیکنه امنوزشهنای
بیشتری در زمیوه سروصدا و افت شووایی دید اند درش بهتنری از
ریسک  NIHLدارند نتایج مطا عه حاضر نشا داد که اانتالر در
ارت اط ( 32درصد) اضافی تلقی شد  43( HPDsدرصد) احساس
ناراحتی و درد هوگناا اسنتااد از  43( HPDsدرصند) فرامنوش
کننرد وسننیله ( 44درصنند ) و سننوگین بننود ا ( 44درصنند)
مهمترین عوامنل در اسنتااد کنم ینا عندا اسنتااد از  HPDsدر
جمعیت مورد مطا عه می باشود
 Hongو همکننارا [ ]42بننا مطا عننهای بننر روی درش و نگننرش
اتش نشانا از مواجهه با صدا و کاهش شووایی نشنا دادنند کنه
اتش نشانا به دالیلی مانود تداال در توانایی شووایی و ارت ا ا،
در شننرایط اضننطراری تننداال در اسننتااد از تجهیننزا ،ایموننی و
فراموش کرد وسایل حااتت شنووایی بنه نور مسنتقیم از اینن
وسایل استااد نمیکوود  Arezesو  ]7[ Miguelراحت ن نود و
ااتالر در ارت ا ا ،را از مهمترین دالیل عدا پذیرش این وسنایل
توسط کارگرا را بیا کردنند نتنایج مطا عنه حاضنر نینز در اینن
بخش با تماا مطا عا ،بیا شد همخوانی دارد که این امر بیانگر
زوا توجه به این نکته است که تجهیزا ،حااتت شووایی ضنمن
ایوکه باید قادر به کاهش تنراز شند ،صنو ،باشنود بایند بتوانوند
نیازهای فیزیکی و روانی کارگر را فراهم نمایوند تنا منورد پنذیرش
کارگرا قرار بگیرند برای این هدف الزا است ق ل از راحی یک
برنامننه حااتننت شننووایی سنناات و انتخنناب تجهیننزا ،نظننرا،
کارگرا مورد توجه قرار گیرد مطا عه  Bockstaelو همکنارا در
سار  3243در مورد حااتت شووایی در صنوعت بازرسنی و درش
کننارگرا نشننا داد کننه بننیش از  62درصنند کننارگرا از وسننایل
حااتننت شننووایی اسننتااد مننی کوونند کننه بیننانگر درش ریسننک
کارگرا از ترازهای صدای محیط کار به عووا ینک فناکتور مهنم
است همچوین در این مطا عه بیا گردید کنه امنوزش و امنوزش
عملی استااد درست و مطلوب باید بیشتر مورد توجه قرار گینرد
به ورکلی میتوا گات درش ریسک کارگرا با ترازهای صنوتی
مرت ط است نه به بازرسی شرکتها اما جو ایموی نقش مهمتنری
را در استااد از وسایل حااتت فردی ایاا می کود [ ]8که نتنایج
این مطا عه نیز با نتایج مطا عه حاضر در بخشهای منورد مطا عنه

توافق دارد نتایج مطا عه حاضر نشا منی دهوند کنه افنراد درش
ریسک پاییوی از ترازهای بناالی صندا و متعاق ناً وسنایل حااتنت
شووایی دارند و در این زمیوه باید با اموزش مواس درش ریسنک
کارگرا را نس ت به استااد از وسایل حااتت فردی و کارایی ا
ها افزایش داد بطور مشابه مطا عنه ارزز و میگو نل [ ]3بینا منی
دارد که درش ریسک فنردی بنرای جلنوگیری از کناهش شنووایی
ناشی از صدا امری ضروری است اما از نظر  Bockstaelو همکارا
کافی نیست و نقش جو ایمونی را در اسنتااد از وسنایل حااتنت
شووایی مهمتر بیا می دارند [ ]8در اصوه فاکتورهای فنردی
تأریرگذار بر استااد از وسایل حااتت شووایی نتایج مطا عه حاضر
بیانگر ااتالف معوادار هر  2عامل سن تحصیال ،و سابقه کنار در
رابطه با استااد از وسایل حااتت فردی بود است که نتایج سایر
مطا عا ،در این زمیوه نیز بر اینن امنر تاکیند دارنند []46-41 ,4
همچوین مطابق یافتههای حاصل از مطا عه حاضر مشخص گردیند
که اموزش در استااد از وسایل حااتت شووایی نقش مهمی دارد
که این نتیجه با نتایج سایر مطا عا ،موافقت دارد [ ]48 ,47مانود
نتایج مطا عه  SangWooو همکنارا [ ]46کنه اسنایش راحتنی
هزیوه ارت ا ا ،و جو یا فرهونگ ایمونی از فاکتورهنای منورر بنر
استااد از وسایل حاا ت شووایی در بین کارگرا می باشنود در
این مطا عه نینز راحنت بنود  HPDsو اانتالر در ارت ا نا ،دو
فاکتور مهم در عدا استااد از وسایل  HPDsمی باشود.
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Abstract
Background & Objectives: Noise is a common harmful physical agent and a major occupational risk factor.
Thus, various measures, including the use of hearing protection devices (HPDs), are taken to reduce noise
exposure in the workplace. The present study sought to evaluate workers’ perception of the risk caused by
industrial noise and the use of HPDs.
Methods: This cross-sectional study was conducted in five industrial plants with sound pressure levels above 85
dB-A. A total of 340 workers were asked to complete an individual risk perception scale as well as a researchermade questionnaire. The collected data were analyzed using Cronbach's alpha and regression analysis.
Results: While most participants (50.40%) sometimes used HPDs, about one-third of the workers (31.58%)
never utilized these devices. The remaining 18.02% always wore HPDs. There were significant relations
between individual characteristics and the frequency of wearing HPDs.
Conclusion: The results of this study suggested individual perception of risk as an important factor in predicting
workers’ tendency to use HPDs. It should hence be considered in the design and implementation of hearing
protection programs.
Keywords: risk perception, industrial noise, hearing protection devices
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