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ABSTRACT
Introduction and purpose: Noise is one of the most harmful physical issues in a 
workplace that can cause stress. Transit bus drivers are exposed to environmental 
and bus noises that can act as stressors for them. In this regard, the present study 
aimed to determine the effect of noise exposure on occupational stress of bus 
drivers in Bojnourd, Iran in 2018. 
Methods: This cross-sectional descriptive study was performed on 110 bus 
drivers in Bojnourd. The Philip L. Rice Questionnaire (1992) was used to assess 
their occupational stress, and SV 971 Sound Level Meter (SVANTEK-971) 
was used to measure noise exposure. Finally, the collected data were analyzed 
in SPSS software (version 20) using descriptive statistics (mean and standard 
deviation) and correlation statistical tests.
Results: Based on the findings, the level of occupational stress was high, 
moderate, and low in 102 (92.7%), 4, and 4 cases, respectively. The results of 
the noise measurement revealed that the level of noise exposure was standard 
for all the subjects. The mean value of the equivalent continuous sound pressure 
level (LAeq) was 75.432.74± dB. There was no significant relationship between 
LAeq and the level of stress experienced by the drivers. However, there was 
a significant relationship between LAeq and the occupational interest subtest 
(P<0.01).
Conclusion: Level of occupational stress was high in the studied bus drivers 
and noise exposure was lower than the threshold. Since statistical analysis did 
not indicate a significant relationship between occupational stress and noise 
exposure and the noise exposure level among drivers was low, this finding is 
considered acceptable.
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مقاله پژوهشی  

بررسی سطوح مواجهه با صدا بر سطح استرس شغلی در میان رانندگان اتوبوس های شهری بجنورد 
در سال ۱۳۹۷

مقدمه و هدف: صدا یکی از عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار است که می تواند به عنوان عامل استرس زا 
عمل کند. رانندگان اتوبوس های شهری در معرض صدای ناشی از محیط و اتوبوس قرار دارند. این عامل 
می تواند به ایجاد استرس در بین رانندگان اتوبوس ها منجر شود؛ بنابراین، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر 

میزان مواجهه صوتی بر استرس شغلی رانندگان اتوبوس های شهری بجنورد در سال ۱۳۹۷ انجام شد.
رانندگان  از  نفر   ۱۱0 مطالعه  این  در  شد.  انجام  مقطعـی  به صورت  توصیفی  مطالعه  این  کار:  روش 
اتوبوس های شهری شهر بجنورد بررسی شدند. به منظور بررسی استرس شغلی از پرسش نامه فیلیپ ال رایس 
)۱۹۹2( و برای اندازه گیری میزان مواجهه با صدا از دستگاه صداسنج مدل SVANTEK-971 استفاده شد. 
انحراف معیار( و  SPSS نسخه 20، آماره های توصیفی )میانگین و  نرم افزار  از  برای تجزیه وتحلیل داده ها 

آزمون های آماری همبستگی استفاده شد.
 4 و  )۹2/۷ درصد(  است  بوده  باال  رانندگان  از  نفر  استرس شغلی ۱02  میزان  داد  نشان  یافته ها  یافته ها: 
نفر استرس متوسط و 4 نفر نیز استرس کم داشته اند. نتایج اندازه گیری صدا نشان داد در تمامی رانندگان 
میزان مواجهه در حد استاندارد بوده است. میانگین تراز معادل مواجهه با صدا )LAeq( ۷5/4۳ دسی بل با 
انحراف معیار 2/۷4 بوده است. بین تراز معادل مواجهه با صدا و استرس رانندگان رابطه معنی داری وجود 
.)P<0/0۱( نداشته است، اما بین تراز معادل صدا و متغیر عالقه مندی به کار رابطه معنی دار وجود داشته است

نتیجه گیري: میزان استرس شغلی در رانندگان اتوبوس شهر بجنورد زیاد و میزان مواجهه با صدا در رانندگان 
کمتر از حد آستانه مجاز بوده است. ازآنجاکه بررسی آماری رابطه معنی داری را بین استرس شغلی و میزان 

مواجهه با صدا نشان نداد، این یافته با توجه کم بودن میزان مواجهه با صدا توسط رانندگان قابل قبول است.
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احمد علیزاده الریمی1
جمشید یزدانی چراتی2

سید حجت موسوی کردمیری3
سپیده کمالی4*

11 بهداشت1. گروه1 هیئت11علمی،1 عضو1 و1 ارشد1 کارشناس1
پزشکی1 علوم1 دانشگاه1 بهداشت،1 دانشکده1 حرفه1ای،1

مازندران،1ساری،1ايران
21 عضو1. زيستی،1 آمار1 گروه1 زيستی،1 آمار1 دکترای1

پزشکی1 علوم1 دانشگاه1 بهداشت،1 دانشکده1 هیئت1علمی1
مازندران،1ساری،1ايران

31 بهداشت1. گروه1 حرفه1ای،1 بهداشت1 دکتری1 دانشجوی1
پزشکی1 علوم1 دانشگاه1 بهداشت،1 دانشکده1 حرفه1ای،1

همدان،1همدان،1ايران
41 گروه1. حرفه1ای،1 بهداشت1 ارشد1 کارشناسی1 دانشجوی1

تحقیقات1 کمیته1 بهداشت،1 دانشکده1 حرفه1ای،1 بهداشت1
ساری،1 مازندران،1 پزشکی1 علوم1 دانشگاه1 دانشجويی،1

ايران

* نویسنده مسئول:1سپیده1کمالی،1گروه1بهداشت1حرفه1ای،1
دانشکده1بهداشت،1کمیته1تحقیقات1دانشجويی،1دانشگاه1

علوم1پزشکی1مازندران،1ساری،1ايران1
1

Email: sepide.kamali.19@gmail.com     

تاريخ1دريافت:1398/08/181
تاريخ1پذيرش:1398/11/261

JHRC مجله تحقیقات سالمت در جامعه

چکیده

 استناد : علیزاده الریمی، احمد؛ یزدانی چراتی، جمشید؛ موسوی کردمیری، سید حجت؛ کمالی، سپیده. بررسی سطوح مواجهه با صدا بر سطح استرس شغلی در 
میان رانندگان اتوبوس های شهری بجنورد در سال ۱۳۹۷. مجله تحقیقات سالمت در جامعه، بهار ۱۳۹۹؛6)۱(: 48-5۷.

مقدمه

خطرناک شهرهای بزرگ محسوب می شود. مواجهه با مقادیر باالی ازنظر سازمان بهداشت جهانی، صدا به عنوان سومین آلودگی 
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صدا برای مدت طوالنی می تواند با آسیب به دستگاه شنوایی، ایجاد 
تداخل در مکالمه، تأثیرگذاری روی سیستم بینایی و تعادلی بدن، 
ناراحتی اجتماعی، اثرات عصبی و روانی، اثرات روی الکترولیت ها 
و اثرات فیزیولوژیکی و ذهنی، زندگی طبیعی را برای انسان دچار 
از  نفر  میلیون  تهران روزانه حدود چهار  مشکل کند ]۱[. در شهر 
استفاده می کنند و حدود 40  برای جابه جایی  اتوبوس های شهری 
هزار راننده اتوبوس شهری به طور متناوب در معرض صدای ناشی 

از اتوبوس ها قرار دارند ]۱،2[.
و  فیزیکی  استرسور های  تأثیر  تحت  اتوبوس  رانندگان 
آن ها  مهم ترین  ازجمله  که  دارند  قرار  مختلفی  فیزیولوژیکی 
بسته شدن  و  باز  با  دما  نوسانات  ارتعاش،  و  صدا  به  می توان 
امواج  سروصدا،  کرد.  اشاره  ارگونومی  مشکالت  و  درها 
با  مواجهه  عموماً  که  است  ناخواسته ای  و  ناخوشایند  نامنظم، 
تهدیدکننده  عوامل  از  یکی  صوت  است.  اجتناب ناپذیر  آن 
رانندگان  ازجمله  گوناگون  مشاغل  در  کارگران  سالمت 
بزرگ  در شهرهای  اتوبوس ها مخصوصاً   .]۳[ می شود  محسوب 
موضوع جالبی برای مطالعه آلودگی صوتی اند؛ چراکه هم منبع 
راننده ها  برای  منبع صدای شغلی  و هم  متحرک محیطی  صدای 
و  جست وجو  عملکرد  در  ترافیکی  سروصدای   .]4[ هستند 
محاسباتی  وظیفه  و  کوتاه مدت  حافظه  در  همچنین  و  حافظه 
منبع  اتومبیل ها   .]5[ می شود  منجر  عملکرد  کاهش  به  روانی، 
نیز منبع صدای شغلی برای رانندگان  صدای متحرک محیطی و 
اثرات  فیزیکی  استرسور  یک  به عنوان  صدا  می شوند.  محسوب 
مجاز  مقادیر  به طوری که  می گذارد،  عصبی  سیستم  بر  مضری 
مواجهه با صدا بر اساس حد مجاز کشوری ایران برای 8 ساعت 

کار، 85 دسی بل است ]4[.
رانندگی وسایل نقلیه عمومی یکی از پراسترس ترین مشاغل 
شغلی  استرس  میزان  می دهد  نشان  بررسی ها  می شود.  محسوب 
بسیاری  از  بیشتر  تاکسی ها  و  شهری  اتوبوس های  راننده های  در 
عملکرد  میزان  کاهش  به  استرس  افزایش   .]6[ است  مشاغل  از 

بروز  احتمال  موضوع  این  که  می شود  منجر  رانندگان  ایمنی 
راننده،  بر  عالوه  می تواند  عامل  این  می دهد.  افزایش  را  حادثه 
سالمت افراد جامعه را نیز تهدید کند ]4[. تحقیقات به عمل آمده 
شغلی  استرس های  ایجادکننده  عوامل  افزایش  می دهد  نشان 
کار  کیفیت  کاهش  و  شناختی  و  فکری  خستگی  افزایش  باعث 
از   .]۷[ شود  حادثه  بروز  باعث  می تواند  و  می شود  رانندگی 
کاری  ساعات  به  می توان  شغلی  استرس  بروز  عوامل  مهم ترین 
فعالیت های  زمانی،  فشار  چرخشی،  زمان بندی  برنامه  نامنظم، 
تکراری و یکنواخت، شرایط فیزیکی )از قبیل گرما، سروصدا، 
وظایف  مردم،  با  ارتباط  بی حرکت،  یا  فعال  وظایف  نور(، 
درجات  غیرقابل کنترل،  یا  قابل کنترل  وظایف  تنها،  یا  تعاملی 
قدرت  و  عمل  آزادی  یا  تصمیم  توانایی  مسئولیت،  مختلف 

اشاره کرد ]8[. 
انجام  حلوانی  و  محمدی  که  مطالعه ای  در  راستا،  همین  در 
نوبت کاران  در  سابقه  حسب  بر  استرس  نمره  میانگین  دادند، 
 )۱60/4۷±28/05( نوبت کاران  غیر  از  بیشتر   )۱6۹/۷4±26/6۱(
باعث  کاری  نوبت  داد  نشان  آنان  پژوهش  نتایج  است.  بوده 
افزایش استرس شغلی رانندگان شده است ]۹[. همچنین در بررسی 
شغلی  استرس  میزان  تعیین  هدف  با  که  همکاران  و  گل محمدی 
از رانندگان سطح  انجام شده است، ۷6 درصد  اتوبوس  رانندگان 
درصد سطح   8 و  متوسط  استرس  درصد سطح   ۱6 زیاد،  استرس 

استرس کم داشته اند ]۱0[.
انجام مطالعات برای آگاهی از خطر فاکتورهای شغل رانندگی 
وضعیت  بهبود  در  فاکتورها  خطر  کنترل  راه های  به کارگیری  و 
هیچ  بجنورد  شهر  در  است.  مؤثر  و  مهم  بسیار  رانندگان  سالمت 
ناشی  صداهای  با  رانندگان  مواجهه  میزان  بررسی  برای  مطالعه ای 
از اتوبوس، بار ترافیکی و دیگر منابع تولید صدا انجام نشده بود؛ 
رانندگان  مواجهه  میزان  تعیین  هدف  با  حاضر  مطالعه  بنابراین، 
استرس  میزان  با  آن  ارتباط  و  با صدا  بجنورد  اتوبوس های شهری 

شغلی انجام شد.



مجله تحقيقات سالمت در جامعه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، بهار 1399، دوره 6، شماره 1، 48-57

احمد علیزاده الریمی و همکاران /51

روشکار

در  مقطعـی  به صورت  که  بود  توصیفی  نوع  از  پژوهش  این 
و  صدا  با  مواجهه  وضعیت  بررســی  به منظور   ۱۳۹۷ سال  زمستان 
استرس شغلی در نمونه ۱۱0 نفری از راننـدگان اتوبوس های شهري 

بجنورد انجام شد.
 ،P=0/۷6 تعداد نمونه با استفاده از معادله زیر و با توجه به مقادیر

(Z محاسبه شد ]4[. α=0/05 ،d=0/08 و ۱/۹6=)

فرمول ۱:                                         

دستگاه  از  اطالعات  جمع آوری  برای  پژوهش  این  در 
پرسش نامه  و   SVANTEK-971 مدل  آنالیزوردار  صداسنج 
اندازه گیری  برای  صداسنج  دستگاه  شد.  استفاده  شغلی  استرس 
برای  شد.  کالیبره  اندازه گیری  از  قبل  صوت،  معادل  تراز 
سمت  یقه  به  دستگاه  میکروفون  صوت،  فشار  تراز  اندازه گیری 
معادلی  صدای  تراز  اندازه گیری  )برای  شد  متصل  راننده  چپ 
توجه  با  راننده  هر  برای  می رسد(.  راننده  به گوش  پنجره  از  که 
با  فردی  مواجهه  میزان  مسیر  هر  برای  تردد،  مسیر های  تعداد  به 
از  کمتر  صدا  نوسانات  برای  به طوری که  شد،  اندازه گیری  صدا 
که  جاهایی  در  و  شد  انجام  اندازه گیری  دقیقه   ۱5 دسی بل،   5
تمام  در  تردد  مسیر  کل  بود،  دسی بل   5 از  بیشتر  صدا  نوسانات 
همه  برای  اندازه گیری  زمان  شد.  اندازه گیری  رانندگی  زمان 
را  کاری  ساعت   8 بعدازظهر،   4 تا  صبح   8 ساعت  از  رانندگان 
رانندگان  استراحت  زمان  و  مکان  در  اندازه گیری  داد.  پوشش 
 8 معادل  تراز  زیر  فرمول  از  استفاده  با  درنهایت  شد.  انجام  هم 

ساعته به دست آمد ]۱[.

فرمول 2:           

Leq: تراز معادل مواجهه با صوت

ti: طول زمان مواجهه i ام به ساعت

T: مدت زمان مرجع کار در روز )8 ساعت(
میان  از  شغلی،  استرس  اندازه گیری  برای  پژوهش  این  در 
پرسش نامه های مختلفی مانند اسپیو )Osipow(، پارکر و دکوتیس 
مؤسسه  شغلی  استرس  پرسش نامه   ،)JSS:  Job Stress Survey(
سالمت و ایمنی )HSE: Health and Safety Executive( و ...، از 
پرسش نامه فیلیپ ال رایس استفاده شد که انستیتو بهداشت روانی 
آمریکا با قابلیت اطمینان 0/۹2 آن را تأیید کرده است  و در مطالعه 
محمدفام ضریب آلفای کرونباخ 8۹ درصد داشته است ]۱۱،۱2[. 
سه  شامل  که  است  سؤال   5۷ حاوی  رایس  ال  فیلیپ  پرسش نامه 
بخش روابط بین فردی )سؤال ۱ تا 26(، وضعیت جسمانی )سؤال 
طیف  با  در  و  است   )5۷ تا   4۹ )سؤال  شغلی  عالیق  و   )48 تا   2۷
پنج گزینه ای لیکرت )هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، اغلب، بیشتر 
صورت  این  به  نمره گذاری  روش  می شود.  نمره گذاری  اوقات( 
نمره گذاری   5 تا   ۱ از  ترتیب  به  سؤال  هر  پاسخ  دامنه  که  است 
می شود که در تعدادی از سؤاالت این نمره گذاری معکوس است. 
برای تعیین سطح استرس شغلی، نمرات سؤاالت با یکدیگر جمع 
می شود و در یکی از سطوح استرس شغلی کم )نمره کمتر از ۱۱6(، 
استرس شغلی متوسط )نمره بین ۱۱6 تا ۱40( و استرس شغلی زیاد )نمره 
بیشتر از ۱40( قرار می گیرد. براي تعیین سـطح استرس شغلی رانندگان، 
ه  ـب مربوط  اطالعات  همچنین  کردند.  تکمیل  را  پرسش نامه ها  آن ها 
ه  خصوصـیات دموگرافیـک رانندگان از طریق پرسش نامه ای جداگاـن
 SPSS جمع آوری شد. درنهایت برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار
نسخه 20، آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی 

مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه )ANOVA( استفاده شد.

یافتهها

ویژگی های  اساس  بر  مطالعه شده  افراد  توصیفی  مشخصات 
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 ۱ جدول  در  کاری  سابقه  و  تحصیالت  کاری،  شیفت  نوع  سن، 
سن  میانگین  بوده اند.  مرد  مطالعه شده  رانندگان  تمام  است.  آمده 
افراد مطالعه شده 6/54 ± 42/08 سال بوده است. همچنین ۱0 درصد 

از رانندگان سیگاری و ۹0 درصد غیرسیگاری بوده اند.
تراز  رانندگان،  صوتی  مواجهه  میزان  اندازه گیری  به منظور 
معادل صوت در تمام محل های کاری رانندگان در طول یک شیفت 
کاری به دست آمد. در این مطالعه بر اساس نتایج اندازه گیری ها و 
مواجهه  میزان  شغلی،  استرس  میزان  بر  صدا  تأثیر  تعیین  به منظور 
اول  گروه  شد؛  دسته بندی  گروه  سه  در  صدا  با  رانندگان  فردی 
شامل 20 راننده بود که میزان مواجهه 8 ساعته صدا در آن ها در 
محدوده 6۹ تا ۷2 دسی بل قرار داشت، گروه دوم شامل 5۷ راننده 

در  راننده   ۳۳ شامل  سوم  گروه  و  دسی بل   ۷6 تا   ۷۳ محدوده  در 
محدوده ۷۷ تا 8۱ دسی بل بود. نتایج اندازه گیری صدا نشان داد در 
میانگین  است.  بوده  استاندارد  مواجهه در حد  میزان  موارد  تمامی 
 ۷5/4۳  )2 فرمول  طبق  )محاسبه شده  صدا  با  مواجهه  معادل  تراز 
دسی بل با انحراف معیار 2/۷4 بوده است. حداقل و حداکثر میزان 

مواجهه به ترتیب 6۹ و 80/۳ دسی بل بوده است.
شامل  آن  متغیرهای   و  شغلی  استرس  انحراف معیار  و  میانگین 
روابط بین فردی، شرایط فیزیکی و عالقه مندی به کار در جدول ۳ 
آمده است )P<0/0۱(. میزان استرس شغلی رانندگان اتوبوس های 
شهر بجنورد در ۱02 مورد از رانندگان زیاد )۹2/۷ درصد(، در 4 

مورد متوسط و در 4 مورد کم بوده است.
با  افراد  شغلی  استرس  میانگین  که  است  آن  از  حاکی  نتایج 
میزان تحصیالت )P<0/0۱( و نوع شیفت کاری )P<0/05( تفاوت 
معناداری داشته است. همچنین میانگین نمره مواجهه با صدا نیز فقط 
بین افراد با شرایط استخدامی گوناگون )P<0/0۱( تفاوت آماری 

معناداری داشته است. این نتایج در جدول 4 و 5 آمده است.
آمده   6 جدول  در  اصلی  متغیرهای  همبستگی  بررسی  نتایج 
معادل  تراز  بین  می کنید،  مشاهده  جدول  این  در  چنانچه  است. 
مواجهه با صدا و استرس رانندگان رابطه معنی داری وجود نداشته 
رابطه  کار  به  عالقه مندی  متغیر  و  صدا  معادل  تراز  بین  اما  است، 

.)P<0/05( معنی دار وجود داشته است
بین  پیرسون  همبستگی  ضریب  آماری  آزمون  نتایج  بررسی 
تراز معادل صدا و مشخصات دموگرافیک رانندگان نشان می دهد 
بین تراز معادل صدا با سابقه کار در سطح 0/0۱ و نوع استخدام 
)شرکتی، قراردادی، رسمی( در سطح 0/05 رابطه معنی دار وجود 
دارد. همچنین بررسی همبستگی بین استرس و متغیرهای وابسته به 
آن با مشخصات دموگرافیک نشان داد بین استرس و تحصیالت 
در سطح  تحصیالت  و  کار  فیزیکی  شرایط  بین   ،0/05 در سطح 
معنی داری  رابطه  تحصیالت  و  کار  به  عالقه مندی  بین  و   0/0۱

وجود داشته است.

جدول 1: مشخصات دموگرافیک رانندگان اتوبوس در شهرستان 
بجنورد در سال 1397

درصدفراوانیمتغیر

گروه های سنی )سال(
میانگین±انحراف معیار

<405348/2

<405751/8

42/08±6/54

سطح تحصیالت

76/4ابتدایی

6458/2راهنمایی

3935/5دیپلم

نوع شیفت کاری

76/4صبح

43/6عصر

9990صبح-عصر

سابقه کار )سال(
میانگین +انحراف معیار

<104440

10-205247/3

<201412/7

13/20±5
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جدول 2: نتیجه اندازه گیری تراز معادل 8 ساعته صدا رانندگان

انحرافمعیارمحدودهصدایاندازهگیری)دسیبل(تعدادگروه

±6969/3-2072اول

±738/4-5776دوم

±7734/5-3381سوم

جدول 3: شاخص های آماری متغیرهای استرس شغلی

ضریبهمبستگی)P<0/01(میانگین±انحرافمعیارحداکثرحداقلمقیاسمتغیر

استرس شغلی

8/850/754±549677/05روابط بین فردی

10/510/849±349064/70شرایط فیزیکی

5/350/764±113725/44عالقه مندی به کار

19/67±105218167/18استرس شغلی کلی

جدول 4: نتایج مقایسه میانگین استرس شغلی در حاالت مختلف متغیرهای بررسی شده

متغیر
استرسشغلی

ضریبهمبستگیانحرافمعیارمیانگین

تحصیالت

166/0015/14ابتدایی

0/005 162/4219/08راهنمایی

175/1719/12دیپلم

وضعیت تأهل
167/0220/01متأهل

0/726
170/2010/70مجرد

استعمال سیگار
166/9117/25سیگاری

0/963
167/2119/99غیرسیگاری

نوع شیفت کاری

152/5731/49صبح

0/023 150/7525/72عصر

168/8717/89صبح-عصر

نوع استخدام

167/8115/35شرکتی

0/923 166/8036/43قراردادی

169/8319/41رسمی
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نتیجهگیری بحثو
 
استرس یعنی فشار ناشی از نیاز ها و محدودیت های بیش ازحد 
و استرس شغلی یعنی تعامل بین شرایط کار و ویژگی های فردی 
و  قابلیت ها  توانایی ها،  با  شغلی  نیازهای  بین  اگر  به گونه ای که 
ایجاد  شغلی  استرس  نباشد،  وجود  هماهنگی  فرد  خواسته های 
و  کار  شرایط  فردی،  ویژگی های  عواملی چون  بنابراین  می شود؛ 
تأثیر متقابل آن ها در ایجاد استرس حین کار باید بررسی شود ]۱2[. 

در این مطالعه میزان تأثیر عوامل مؤثر بر ایجاد استرس بررسی شد. 
استرس  رانندگان  از  درصد   ۹2/5 داد  نشان  حاضر  مطالعه  نتایج 
شغلی زیادی دارند و میانگین نمره کلی استرس شغلی در رانندگان 
بوده است که در سطح استرس زیاد )>۱40( قرار دارد.   ۱6۷/۱۷
قرار  کم  و  متوسط  استرس  در سطح  نیز  رانندگان  از  درصد   ۷/5

داشتند. 
در این راستا این نتایج با مطالعه امینیان و همکاران که 82/5 
مطالعه  همچنین  و  داشتند  زیادی  استرس  رانندگان  از  درصد 
همخوانی  همکاران  و  گل محمدی  و  همکاران  و   Kloimuller

هدف  با  همکاران  و  حکم آبادی  که  مشابهی  مطالعه  در  دارد. 
بررسی استرس شغلی در رانندگان شهر بجنورد انجام دادند، ۹۷ 
استرس   .]4  ،۱۳-۱5[ داشتند  زیادی  استرس  رانندگان  از  درصد 
روانی  اثرات  ایجاد  به  شهری  اتوبوس های  رانندگان  در  شغلی 
یافته ها  این  با  توجه  با   .]۷[ می شود  منجر  رفتاری  و  جسمانی 
پراسترس  مشاغل  جزء  رانندگی  شغل  گرفت  نتیجه  می توان 
معرض  در  قرارگرفتن  از  ناشی  می تواند  امر  این  علت  که  است 
نامناسب  استرس های محیطی )صدا، تنش های حرارتی، وضعیت 

جدول 5: نتایج مقایسه میزان مواجهه با صدا در حاالت مختلف متغیرهای بررسی شده

متغیر
مواجههباصدا

ضریبهمبستگیانحرافمعیارمیانگین

استعمال سیگار
74/872/72سیگاری

0/474
75/512/75غیرسیگاری

نوع شیفت کاری

75/423/08صبح

0/956 75/421/41عصر

75/442/79صبح-عصر

نوع استخدامی

77/311/97شرکتی

0/000 75/112/75قراردادی

73/191/68رسمی

جدول 6: نتایج آزمون همبستگی پیرسون در بررسی ارتباط مواجهه با 
صدا و متغیرهای استرس شغلی

Pضریبپیرسونمتغیر

0/850/378استرس

0/030/744روابط بین فردی

0/030/761شرایط فیزیکی

0/034*0/21عالقه مندی به کار

 * همبستگی در سطح 0/05 معنی دار است.
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در  رانندگی  کار،  فشار  از  ناشی  خستگی   ،)... و  راننده  صندلی 
برای  باشد.   ... و  کاری  شیفت  پرترافیک،  و  شلوغ  مسیرهای 
اقدامات  عوامل،  این  بر  تأکید  با  باید  رانندگان  استرس  کاهش 

کنترلی الزم اتخاذ شود.
به طورکلی نتایج نشان داد نمره کلی استرس شغلی با متغیرهای 
به  عالقه مندی  و  بین فردی  روابط  فیزیکی،  شرایط  شامل  استرس 
به  توجه  با   .)P<0/05( است  داشته  معنی داری  همبستگی  کار 
استرس  کلی  نمره  با  فیزیکی  شرایط  متغیر  که  زیادی  همبستگی 
داشته است، می توان نتیجه گرفت در رانندگان بررسی شده نقش 
این متغیر در ایجاد استرس پررنگ تر از دو متغیر روابط بین فردی و 
عالقه مندی به کار است ]4[. این یافته با مطالعه فاطمی و همکاران 
همخوانی دارد، اما با مطالعه گل محمدی و همکاران مغایرت دارد  
رانندگان  استرس  اصلی  عامل  به عنوان  بین فردی  روابط  متغیر  که 
باید  رانندگان  استرس  کاهش  برای  بنابراین،  شد؛  بیان  اتوبوس 
با اصالح شرایطی از قبیل  به شرایط فیزیکی بیشتر تمرکز کرد و 
نشستن طوالنی مدت، حجم باالی کار، وضعیت نامناسب صندلی 
رانندگان، سرعت باالی کار، نیازهای شغلی بیشتر از توان و سایر 
از  رانندگان  استرسورهای محیط کار  به عنوان  شرایط محیط کار 

میزان استرس منتقل شده به آن ها کاست ]۱0[. 
آماری  نشان داد بین استرس شغلی با متغیرهای بررسی های 

تحصیالت همبستگی معنی داری وجود داشته است. این در حالی 
است که در مطالعه فاطمی و همکاران رابطه معنی داری بین استرس 
شغلی با میزان تحصیالت وجود نداشته است ]۱6[. همچنین استرس 
شغلی با متغیر نوع شیفت کاری ارتباط معنی داری داشته است. به 
متحمل  را  بیشتری  استری  کاری  نوبت  رانندگان  می رسد  نظر 
نتیجه مشابهی دست یافته  نیز به  می شوند که محمدی و همکاران 

بودند ]۹[.
قوانین  مطابق  کاری  محیط های  ساعته   8 مواجهه  مجاز  حد 
بهداشتی ایران، 85 دسی بل برای 8 ساعت مواجهه است ]۱۷[. 
نتایج اندازه گیری صدا نشان داد در تمامی موارد میزان مواجهه 

با صدا بر اساس  با صدا کمتر از مقادیر مجاز مواجهه  رانندگان 
حد مجاز ایران و به طور میانگین برابر ۷5/4۳ دسی بل بوده است 
با  اما  دارد،  مطابقت  همکاران  و  نصیری  مطالعه  با  نتایج  این  که 
مطالعه گل محمدی و همکاران و Mondal و همکاران همخوانی 
ندارد که میانگین صدای داخل کابین اتوبوس ها ۹۷/۹8 دسی بل 
اتوبوس  رانندگی  اینکه شغل  به  توجه  با   .]۱،4،۱8[ برآورد شد 
به تمرکز زیادی نیاز دارد، باید با مقادیر کمتر از حد استاندارد 
با  ارتباط  در  شغل  این  اینکه  به  علم  با  باشد.  داشته  مواجهه 
تراز  مجاز  حد  استاندارد  مطابق  و  است  جامعه  افراد  سالمت 
حداکثر  کشوری،  استاندارد  مطابق  آزاد  هوای  در  صوت  فشار 
و  گوناگون  محیط های  برای  مجاز  صوت  فشار  تراز  میانگین 
در  باشد،  دسی بل   ۷5 از  کمتر  باید  شب   ۱0 تا  صبح   ۷ ساعت 
بیشتر  اندازه گیری شده  صوت  فشار  تراز  میانگین  حاضر  مطالعه 

از این مقدار بوده است ]۱۷[.
زمینه  نقلیه  وسایل  رانندگان  در  شغلی  استرس  پیامدهای 
بروز انواع مشکالت جسمی، روانی و رفتاری، همچنین حوادث 
بر  سنگین  هزینه های  تحمل  و  معلولیت  مرگ ومیر،  ترافیکی، 
نشان  آماری  [۷]. بررسی  دارد  همراه  به  را  اجتماع  و  خانواده ها 
شغلی  استرس  ایجاد  عناصر  از  یکی  صدا  اینکه  برخالف  داد 
با  مواجهه  معادل  تراز  و  استرس  کلی  نمره  بین  می شود،  تلقی 
از  که  است  حالی  در  این  ندارد.  وجود  معنی داری  رابطه  صدا 
با  فیزیکی  شرایط  و  بین فردی  روابط  استرس،  متغیرهای  بین 
متغیر  بین  اما  ندارد،  معنی دار وجود  رابطه  با صدا  مواجهه  میزان 
 P<0/05 سطح  در  صدا  با  مواجهه  میزان  با  کار  به  عالقه مندی 
که  است  آن  از  حاکی  یافته ها  این  دارد.  وجود  معنی دار  رابطه 
به حرفه  بر عالقه مندی  مؤثر  بر عوامل  با صدا  رانندگان  مواجهه 
اینکه  با  توجه  با  می گذارد.  تأثیر  شهری  اتوبوس های  رانندگی 
میزان مواجهه با صدا در حد استاندارد بوده است و ازآنجایی که 
صدا به عنوان یکی از عوامل فیزیکی تأثیرگذار در استرس است، 
بخصوص  و  فیزیکی  شرایط  که  گرفت  نتیجه  این گونه  می توان 
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صدا نقش چندانی در ایجاد استرس بین رانندگان ندارد و علت 
ایجاد استرس زیاد در رانندگان را باید در عاملی به غیراز مواجهه 

با صدا بررسی کرد.
میزان  گرفت  نتیجه  می توان  حاضر  مطالعه  نتایج  به  توجه  با 
میزان  و  زیاد  بجنورد  شهر  اتوبوس  رانندگان  در  شغلی  استرس 
مواجهه با صدا در رانندگان کمتر از حد آستانه مجاز بوده است. 
شغلی  استرس  بین  معنی داری  رابطه  آماری  بررسی  ازآنجاکه 
ارتباط  اینکه  به  توجه  با  و  نداد  نشان  را  صدا  با  مواجهه  میزان  و 
معنی داری بین استرس شغلی و میزان مواجهه با صدا وجود ندارد، 

عامل یا عوامل دیگری در استرس شغلی دخیل هستند که بهتر است 
در مطالعات دیگری بررسی شوند.
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علوم  دانشگاه  فناوری  و  تحقیقات  معاونت  دانشجویی  تحقیقات 
پزشکی مازندران تقدیر و تشکر می شود.
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