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 چکیده

شایعترین محیط بیمارستانی بوده  به عنوان بخش مراقبت ویژه بدلیل وجود تجهیزات و تکنولوژی مقدمه:

در نهایت بر ارائه کیفیت مراقبت از سوی  و و کارکنان آنبیماران  روان بر جسم وآلودگی صدا  که همراه با

میگذارد. با توجه به وجود تفاوتها و واکنشهای منحصر به فرد  تأثیر مارانپرستاران و طول مدت بستری بی

 یها امدیپ سهیمقا مطالعه ای با هدف تعیین انسانها به محرکات اطراف و تاثیر صدا بر جسم روان انسانها

 انجام شد. ژهیو یپرستار یبخش مراقبت ها مارانیمواجهه صدا در پرستاران و ب یو روان یجسم

نفر از  27بر روی  که ؛می باشد از نوع مقایسه ای مقطعی -مطالعه یک توصیفی  این :روش پژوهش 

نفر از پرستاران شاغل در بخش مراقبت های  27بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه جراحی قلب و 

ها به روش نمونه  نمونه انجام شد. 9313 ویژه جراحی قلب بیمارستان های شریعتی و امام خمینی در سال

پرسشنامه متغیرهای دموگرافیک و . جهت جمع آوری اطالعات از انتخاب شدند گیری در دسترس

 سوال 91برای پرستاران،  بخش 3 در سوال 91( که حاوی noise exposure) صدامواجهه با  پرسشنامه

 آمار از استفاده با و 79 سخهن spss افزار نرم در ها برای بیماران می باشد، استفاده شد. داده بخش 3در 

 0.0. از کمتر دار معنی سطح در پیرسون، همبستگی ضریب و واریانس آنالیز تست، تی آزمون توصیفی،

 .شد تحلیل و تجزیه

و در  13/3 ± ./41و  44/3 ± ./44در پرستاران به ترتیب میانگین نمرات وضعیت جسمی و روحینتایج: 

 .است بوده در آنان روحی بود که بیان کننده آسیب بیشتر وضعیت 17/3 ± ./02و  21/3 ± ./44بیماران 

 و شده متحمل پرستاران گروه به نسبت را بیشتری تاثیر بیماران گروه که بود آن کننده بیان همچنین نتایج

انی مواجهه صدا با میزان در هر دو گروه بین پیامد های جسمی و رو .اند دیده بیشتری های آسیب

گروه پرستاران بین بیامد  در (.P< 0/05) داشتتاهل ارتباط معنی داری وجود  وضعیت ،سن ،تحصیالت

 داشتهای جسمی و روانی مواجهه صدا با شیفت کاری و سابقه کار در بخش ویژه ارتیاط معنی داری وجود 

(P< 0/05.) 

در بخش مراقبت های ویژه نتایج این مطالعه نشان داد که تاثیرات و پیامدهای مواجهه با صدا نتیجه گیری: 

به این مسئله  باتوجه بر بیماران هم از نظر جسمی و هم از نظر روانی به مراتب بیشتر از پرستاران می باشد.

که بیماران بستری در این بخش از وضعیت جسمی و روانی حادتری برخوردارند بنابراین کنترل و پایش صدا 

این موضوع زمینه توجه بیشتر پرستاران، مدیران و اعضای کادر در بیماران از اهمیت خاصی برخوردار است. 

 درمان به بحث آلودگی صوتی و مواجهه آن در بخش مراقبت های ویژه را مهیا می نماید.

 بخش مراقبت های ویژه ,با صدا مواجهه ,پیامد های جسمی و روانیها: کلید واژه
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Abstract 

Introduction: Intensive care unit due to presence of equipment and 
technology as the most common hospital environment that comes with 
sound pollution on mental patients and staff body,and finally on the quality 
of care provided by nurses and patients admitted for the duration of the 
effect.With regard to existence of difference and unique reactions to the 
sound of impact on the around the body and human spirit, a study aimed at 
determining the physical and psychological outcomes compared to 
exposure in the nurse and patients carried special nursing care sector. 

Methods: This study is a descriptive study. The study sample consisted 72 
patients admitted to the Intensive Care Unit Cardiac Surgery and 72 nurses 
in the intensive care unit of the hospital for heart surgery in 1393, is 
Shariati and Imam Khomeini Inventory Inventory Shdnd.az randomly 
selected demographic characteristics exposure to noise (noise exposure), 
which contains 19 questions in 3 sections for nurses is 18 questions was 
used in 3 patients. Questionnaire Validity and reliability obtained with 
Pearson correlation coefficient between the two tests, 97% (test re test). 
Independent t-test and ANOVA were used for statistical analysis. Data 
were analyzed using statistical tests in SPSS-20. 

Results: The findings showed that exposure to noise in intensive care unit 
patients physically and psychologically influence over the nurse group. 
(Variable mood nurses mean and standard deviation, respectively, 83/3 
and 49/0 patients, respectively, 92/3 and 57/0 is for changing physical 
condition mean nurses, respectively, 64/3 and 46/0 patients, respectively, 
78/3 and 64 / is) In both the physical and psychological outcomes due to 
sound exposure level of education, age, marital status, there was a 
significant relationship (P <0/05). In between physical and psychological 
outcomes due to sound exposure level nurses physical shifts work and 
work experience, there was a significant relationship (P <0/05). 

Conclusion: The results of this study showed that the effects and 
consequences of exposure to noise in intensive care unit patients both 
physically and psychologically is more nurses. The control and monitoring 
of sound physical and mental conditions are tougher in patients is very 
important. This field more attention from nurses, administrators and 
members of the medical team to discuss noise pollution and exposure in 
the intensive care unit provides. 

Keywords: physical and psychological outcomes, exposure to sound, 
intensive care unit 


