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چکیده
هاي آسایشی داراي اهمیت زیادي است. این مطالعه با هـدف ارزیـابی صـدا در    به عنوان محیط ارائه خدمات مالی از جنبهبانک هادر آلودگی صدازمینه و هدف:

نجام گرفت.اآنمحیط هاي بانک و تاثیر آن بر احساس خستگی کارکنان
-1358شعبه از انواع بانک هاي دولتی شهر همدان با استفاده از دستگاه صداسنج مـدل  20تحلیلی مقطعی تراز صدا در-در این مطالعه توصیفی روش بررسی:

TESکارکنـان نفـر از  167جهت تعیـین میـزان خسـتگی بـین     8/0با ضریب پایایی احساس خستگیپرسشنامه استانداردگیري گردید. در طول نوبت کاري اندازه
میزان حساسیت به صـدا نیـز   ناراحتی جسمی بود. شکایت از سوال که پوشش دهنده سه معیار شامل گیجی، ناتوانی در تمرکز و 30يحاوتکمیل گردید. پرسشنامه 

آماري همبستگی و آنالیز واریانس صورت گرفت.با استفاده از مقیاس استاندارد آزار صوتی تعیین گردید. تحلیل داده هاي مطالعه با استفاده از آزمون هاي 
در احسـاس خسـتگی در کارکنـان    میـزان  بـود.  dB(A8/1±7/64(و در خارج بانـک  A7/3±62)dBبرابر (تراز صدا در داخل بانک هاي مورد مطالعهها:یافته
ارتبـاط معنـی داري وجـود داشـت     ت به صدا با احساس خسـتگی  بین میزان حساسیهمچنین ). p=001/0(داري داشتمعنیمختلف مواجهه با صدا اختالفسطوح

)406/0=r ،001/0=p(.
بهینـه سـازي شـرایط آکوسـتیکی در     افزایش یافتـه اسـت، از ایـن رو   مواجهه با صدادر سطوح مختلف نتایج تایید نمود که میزان خستگی کارکنان گیري:نتیجه

مشتریان ضروري به نظر می رسد.وات بهداشتی صدا به کارکنانها و افزایش آگاهی و اطالع رسانی در خصوص اثربانک

.بانک، احساس خستگیآلودگی صدا،ها:کلیدواژه

مقدمه
تواند منجر به ایجاد اثرات و تماس انسان با صدا می

عوارض شناخته شده اي از جمله افـت دائـم شـنوایی،    
. ]1[اثرات نامطلوب فیزیولوژیکی و روحی روانی گـردد 

همچنین صـدا داراي اثـرات غیـر مسـتقیمی بـر روي      
وري عملکرد انسان از جملـه کـاهش رانـدمان و بهـره    

کاري و افزایش ریسـک بـروز حـوادث و خطـا بعلـت      
. عـوارض و اثـرات   ]3, 2[دکاهش تمرکز افراد می باش

حظـه  مختلف ناشی از مواجهه با صدا به طور قابـل مال 
اي تحت تاثیر ماهیت صدا از لحاظ تراز فشـار صـدا و   
پهناي فرکانسی انتشار صدا قرار دارد. با توجه به اینکه 

20000الـی  20صدا از لحـاظ فرکانسـی در محـدوده    

هرتز قابل شنیدن است، به طـور کلـی منـابع مختلـف     
صدا در محدوده فرکانس هاي پائین یا فرکانس هـاي  

صدا را دارند و از این جهت در محیط باال  قابلیت تولید 
هاي مختلف با انجـام تجزیـه فرکانسـی صـدا  قابـل      
تفکیک هستند. منـابع و تجهیـزات موجـود در محـیط     
هاي صنعتی عمدتا صداي با فرکانس بـاال تولیـد مـی    
ــرات     ــنوایی و اث ــت ش ــاد اف ــه ایج ــه از جنب ــد ک کنن

ــت   ــزایی اس ــت بس ــک داراي اهمی ــا ]4[فیزیولوژی . ام
بیشترین میـزان مواجهـه انسـان بـا صـداي زمینـه در       
محیط هاي زندگی شهري به ویژه محیط هاي اداري، 
صداهاي با فرکانس پائین است کـه معمـوال شـکایات    

ایشی  آن از جمله ناراحتی و متعددي ناشی از اثرات آس
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انو همکارطاهره غالمی66

ســردرد،خســتگی،اضــطراب،آزار صــوتی، اســترس و
اختالل خواب وکاهش عملکرد ذهنی را به دنبال دارد. 

هرتز به عنوان صـداي  250الی 20صداي با فرکانس 
. مطالعـات ]5, 4[با فرکانس پایین شناخته شده اسـت  

تواند صداي با فرکانس پائین میکهانددادهاخیر نشان
نیازمند فعالیـت  با وظایف پیچیده ومشاغلیدرویژهبه

انسـان عملکـرد بـر منفیتأثیراتسببذهنی فراوان
فرکـانس  منفی صدايبالقوهتأثیرات. بنابراین]6[گردد
پردازش بهکه وظایف نیازکاريدر ایستگاه هايپائین
هـاي  اتـاق درویـژه بهدارند،تمرکزواطالعاتذهنی
اهمیتهاي اداري ازفعالیت ذهنی در محیط وکنترل

. ]7[استبرخورداربسزایی
کاهش عملکـرد انسـان مـی توانـد ناشـی از ایجـاد       

دم وجـود  عـ در اثر عوامل محیطـی از جملـه  خستگی
آسایش صوتی، حرارتـی و بینـایی رخ دهـد. خسـتگی     
بصورت هر گونه کاهش حداکثر توان بدن براي تولیـد  
نیرو یا خروجی (عملکرد) تعریف شده است. بطور کلی 

ضعف، ناتوانی و کمبود انرژيخستگی در واقع احساس
بصـورت بـه طـوري کـه   بـدن فعالیت هايتمامیدر

روش .]8[می شودظاهرروانیناتوانی جسمی و روحی
هاي مختلفی براي اندازه گیري خستگی وجود دارد که 

ی تقسیم بندي می به دو طبقه روش هاي عینی و ذهن
خـود بـه   شوند. روش هاي عینی اندازه گیري خستگی

روش هاي مستقیم و غیر مستقیم تقسـیم بنـدي مـی    
گردند که ابزار هـاي اختصاصـی بـدین منظـور وجـود      

. روش ذهنی تعیین میـزان خسـتگی بـه ویـژه     ]8[دارد
براي محیط هاي اداري بر مبنـاي پرسشـنامه صـورت    

. ]9و10[می گیرد
تـاثیر صـدا بـر    et al Saekiطـی مطالعـه توسـط    

فعالیت هاي ناراحتی، عملکرد و خستگی در طول انجام
. در ایـن مطالعـه   ]11[مورد بررسی قرار گرفـت  ذهنی

میزان احساس خستگی افراد در مواجهه با صداي قابل 
با صدا نامحسوس در ابتدا و مالحظه و افراد در مواجهه

پایان نوبت کاري بـا اسـتفاده از پرسشـنامه اسـتاندارد     
گرفت. نتایج نشـان داد کـه   خستگی مورد تحلیل قرار

میزان خستگی افراد در مواجهه با صدا در انتهاي نوبت 

افراد در مواجهه با تراز صداي پایین کاري در مقایسه با
. ]11[افزایش داشته استتر

بانک ها به عنوان محیط ارائه خدمات و امـور مـالی   
که مستلزم انجام فعالیت ذهنی توسط کارکنان شـاغل  
می باشد، تحت تاثیر منابع مختلف تولید آلودگی صـدا  
در محدوده فرکانس هاي پائین قرار دارند که می تواند 

ي آسایشـی و عملکـردي بـر کارکنـان آن     از جنبه هـا 
Hameed et. مطالعـه  ]12[تاثیرات منفی داشته باشد

al    در خصوص اثر شرایط محیطی بانک هـا بـر بهـره
وري کارکنان آن نشان داد با افزایش تـراز صـداي در   
مواجهه، کاهش بهروه وري کارکنـان از لحـاظ آمـاري    

جهت et alTonya. نتایج مطالعه ]12[معنی دار است
بررسی عملکرد و بار روانی کار در امور دفتـري نشـان   

رد و بار روانی کارکنان داد که تاثیر اصلی صدا بر عملک
می باشد و بار روانی کار در شرایطی کـه مکالمـات در   

از جملـه منـابع   . ]13[محیط زیاد باشد بیشتر می شـود 
داخلی آلـودگی صـدا در بانـک هـا، تجهیـزات تهویـه       
مطبوع، تاسیسات الکتریکـی آسانسـورها، تجهیـزات و    
سامانه هاي رایانه اي، رفت آمد و مکالمات مشتریان و 

مهـم تـرین منبـع خـارجی در     فعالیت کارکنان اسـت. 
محدوده فرکانس پائین نیـز صـداي ناشـی از ترافیـک     
شهري است که غیر قابل اجتناب، مداوم و متاسفانه رو 

.]14[به افزایش است
تراز فشار صدا براي ایجـاد تـاثیرات منفـی بـر روي     

اي وابسته به نوع وظیفـه  عملکرد کاري به طور فزاینده
انجامی است. عملکرد افـراد در وظـایف ذهنـی سـاده     
ممکن است در تراز صوت خیلی باال نیـز بـدون تغییـر    

تـر از جملـه   چیـده باقی بمانند، در حالی که وظـایف پی 
فعالیت هاي حسابداري در بانک ها ممکن است درتراز 

. همچنین ]12[هاي صداي پایین تر دچار اختالل شوند
مشخص شده است که صداي مکالمات روزمـره افـراد   

هـایی  ذهنـی   در محیط هاي اداري می توانـد فعالیـت  
مانند ترجمـه و حسـابداري را کـه نیازمنـد اسـتفاده از      

باشند را دچار اختالل نموده و در نهایت حافظه افراد می
مطالعـات  .]15[زودرس افـراد گـردد  ر به خستگی منج

تاکید دارند که بهینه سازي شـرایط محیطـی از جملـه     

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 9

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1095-fa.html


1393آذر و دي، 5، شماره 11دوره دو ماهنامه                 

67 ...یخستگاحساسبرآناثراتوصدایآلودگزانیمیبررس

مبلمان مناسب اداري و چیدمان صحیح آن، روشـنایی  
مناسب،کاهش تراز صدا و ایجـاد دمـاي مناسـب مـی     

ـ   اتی در کـاهش خسـتگی کارکنـان  و    تواند نقـش حی
درنهایت افزایش عملکرد کارکنان بانـک داشـته باشـد    

]12[.
فعالیت کاري کارکنان در محیط بانک به عنوان یکی 

یط از مهم ترین و حساس ترین فعالیت هاي ذهنی مح
که در صورت بروز خطـا و  هاي کار محسوب می شود

نقص در عملکرد صحیح کارکنان می تواند منجـر بـه   
بروز اختالل در کیفیت خدمات بانکی گردد. با بررسـی  
انجام شده مطالعه اي در خصوص ارزیابی آلودگی صدا 
و تاثیر آن احساس خستگی کارکنان بانـک هـا یافـت    

اهی از سطح آلودگی صدا اهمیت آگبا توجه بهنگردید. 
بررسـی میـزان   هدف از مطالعه حاضـر  ها،در بانک

ر احساس خسـتگی   ثرات آن ب ا لودگی صدا و  آ
تـی     انـک هـاي دول بـود تـا   در کارکنان شعب ب

براساس نتایج بدست آمـده بتـوان در خصـوص نحـوه     
بهینه سـازي شـرایط محیطـی در بانـک هـا قضـاوت       

مطمئن تري نمود.

بررسیروش
حجـم  تحلیلـی و مقطعـی   -مطالعه توصیفیدر این 

بانک هاي دولتی واقـع  نمونه مطالعه شامل کلیه شعب 
میدان امام خمینـی و  (در دو میدان اصلی شهر همدان 

این دو میدان بود منتهیمیدان بو علی) و خیابان هاي 
شعبه بانک تعیین شـد. ایـن بانـک هـا شـامل      20که 

هـاي  شعبات مرکـزي و شـعبات فرعـی انـواع بانـک     
حجم نمونه مطالعـه  مختلف دولتی بود. بر این اساس، 

بانـک هـاي دولتـی واقـع در دو     به صورت سرشماري 
(میدان امام خمینی و میـدان  میدان اصلی شهر همدان
به این دو میدان تعیـین  منتهیبو علی) و خیابان هاي 

گردید.
همـراه بـا آنـالیز    صـدا فشـار تراز معادلگیرياندازه

هـا و  در یک اوکتاوبانـد در داخـل بانـک   فرکانس صدا 
انجـام پـذیرفت.   هاي شهر همدانفضاي ورودي بانک

ــدازه گیــري صــدا در ناحیــه شــنوایی کارکنــان و در  ان

ISOهاي کاري آنها مطابق با روش استانداردایستگاه
صـوت مـدل   ترازسـنج اسـتفاده از دسـتگاه  بـا 9612
1358-TES 16[ساخت کشورتایوان صورت گرفـت[ .

جهت اطمینان از صحت نتایج اندازگیري بـا ترازسـنج  
با اسـتفاده  گیري صدا سنجاندازهشروعازصوت، قبل

ــالیبره  ــنج ک ــالیبراتور صداس ــتگاه ک ــد.از دس گردی
گیري تراز معادل کوتاه مدت صدا در فضاي داخل اندازه

بانک و در  فضاي بیرونی بانک حداقل به مدت زمـان  
ه صورت گرفت.دقیق15

به منظور سـنجش احسـاس خسـتگی از پرسشـنامه     
سوالی که توسط 30عالیم احساس خستگی استاندارد 

Yoshitake  ــت ــده اس ــه ش ــات و ]17[ارائ در مطالع
مختلفی در سـطح دنیـا در خصـوص تعیـین احسـاس      
خستگی در حال حاضر بکارگرفتـه مـی شـود اسـتفاده     

این پرسشـنامه اسـتاندارد،   . سئواالت ]18،19، 12[شد
تعیین کننده عالئم توصیف کننـده احسـاس خسـتگی    
است. بر اساس تحلیل آماري و تکمیل اولیـه و مجـدد   

ارکنان بانک بـا فاصـله   نفر از ک30پرسسشنامه توسط 
تعیـین  8/0دو هفته ، ضریب پایایی پرسشـنامه برابـر   

ــه روش سرشــماري،   ــرآورد آمــاري ب ــق ب ــد. طب گردی
پرسشنامه به صورت خود گزارشی توسط کل کارمندان 

نفـر  167شعبه مورد مطالعه کـه تعـداد    20شاغل در 
بود، تکمیل گردید. سه معیـار اصـلی ایـن پرسشـنامه     

لودگی، کم تحرکی یاکندي) و (اخـتالل  شامل (خواب آ
در تمرکز) و (شکایات ازدرد و ناراحتی جسمی) در قالب 

سئوال مورد بررسی قرار گرفت. افراد براساس بروز 30
اي بین هرگز معـادل  عالیم بهداشتی به هر سوال نمره

صفر، به ندرت معادل یک، معمـوال معـادل دو، اغلـب    
هار را ثبت نمودند. اوقات معادل سه و همیشه معادل چ

سئوال 10نمره کل هر معیار خستگی با توجه به وجود 
قرار داشت و نهایتا نمره کل  احساس 40بین صفر الی 
قرار داشت. 120الی 0سئوال بین 30خستگی براي 

همچنین میـزان حساسـیت بـه صـدا بـا اسـتفاده از       
ــاس  ــوتی (100مقیـــ ــازي آزار صـــ Noiseامتیـــ

Annoyance Scaleه جهت ارزیابی کمی احساس ) ک
در مواجهه با صـداي بـا فرکـانس پـائین در مطالعـات      
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مختلف بکار گرفته شده است در بین کارکنـان تعیـین   
. تحلیل داده هاي مطالعه با اسـتفاده از  ]21, 20[گردید

آزمون هاي آماري همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس 
یـک طرفـه صـورت گرفـت بـا اسـتفاده از نـرم افـزار          

SPSS16.صورت  گرفت

هایافته
نتایج آمار توصـیفی نشـان داد سـن کارکنـان مـورد      

برابــر و ســابقه کــار 49/39±80/6طالعــه برابــر  م
ــاظ   84/6±79/16 ــد. از لح ــی باش ــنس م % 2/22ج

باشـند. از  % مرد مـی 8/77کارکنان مورد مطالعه زن و 
% افــراد مــورد مطالعــه داراي 4/44لحــاظ تحصــیالت 
% افراد داراي تحصیالت فـوق  3/12تحصیالت دیپلم، 

راد % افـ 2/1% داراي تحصیالت لیسـانس و  42دیپلم، 
مورد مطالعه داراي تحصیالت فـوق لیسـانس هسـتند.    

% افــراد مــورد مطالعــه کارکنــان امــور بــانکی و 1/53
نتایج مقادیر تراز صدا % افراد متصدي باجه بودند.9/46

و شاخص هاي احساس خستگی و حساسیت بـه صـدا   
1هاي شـهر همـدان در جـدول    در بین کارکنان بانک

دهد تراز صدا در خارج نتایج نشان میارائه شده است. 
بیشتر از تراز صـدا در داخـل بانـک اسـت. در     از بانک
نمره کل سه معیار احساس خسـتگی در بـین   1شکل 

کارکنان به تفکیک ارائه شده است. نتـایج نشـان مـی    
دهــد اخــتالل در تمرکــز بیشــترین ســهم را در نمــره 
احساس خستگی در بین کارکنان به دست آورده است.

چهـار قـرار   4ه هر سوال که بین صفر الی با توجه نمر
دارد، نمره معیار اختالل در تمرکز کارکنان در محدوده 

معموال) که معادل نمره دو است قرار دارد. بدین پاسخ (
مفهوم که کارکنـان بانـک معمـوال دچـار اخـتالل در      

تمرکز می گردند.
همچنین نتایج حاصل از این مطالعـه نشـان داد کـه    

500هـاي محـدوده   لب صدا، فرکانسهاي غافرکانس
است. همچنین تراز صداي کل با تراز هرتز1000الی 

هرتز بیشترین میزان همبستگی 500صدا در فرکانس 
).r= 75/0داشت (را 

میــزان احســاس خســتگی و حساســیت بــه صــداي 
کارکنان بانک در سطوح مختلف مواجهـه بـا صـدا در    

شان می دهد ارائه شده است. نتایج توصیفی ن2جدول 
دسی بل 60حساسیت به صدا در تراز هاي پایین تر از 

امتیـاز) قـرار دارد.   50متوسط (در محدوده کمتر از حد 
60با این حال حساسیت به صدا در تراز هاي باالتر از 

امتیـاز)  50متوسـط ( دسی بل در محدوده باالتر از حد 
قرار دارد.

هـد  نشـان مـی د  نتایج تحلیل واریانس یک طرفـه 
اختالف بین میزان احساس خسـتگی و حساسـیت بـه    

اســت صــدا در ســطوح مختلــف صــدا معنــی دار     
)001/0=p      براین اساس نتـایج نشـان مـی دهـد بـا .(

افزایش تراز صدا در سطح بانـک هـا میـزان احسـاس     

ن کارکنان بانکمقادیر تراز صدا و شاخص هاي احساس خستگی و حساسیت به صدا در بی-1جدول
حداکثر-حداقل انحراف معیار±میانگینشاخص

dB(74/3±13/6270-3/55تراز صدا در داخل بانک ها (
dB(82/1±78/642/71-7/59تراز صدا در خارج بانک ها (
15-61/5189±076/15نمره احساس خستگی

0-07/60100±973/21میزان حساسیت به صدا

گی بر مبناي معیار هاي مختلف احساس خستگینمره خست-1شکل
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خستگی کارکنان افزایش معنی داري یافته است.
میانگین و انحراف معیار معیار هاي احساس خستگی 

گیجی، اختالل در تمرکز و شـکایت و  -آلودگیب(خوا
نشان داده شـده اسـت.   3نارضایتی جسمی) در جدول 

دهد کـه اخـتالف   نشان میتحلیل واریانس یک طرفه
در سطوح مواجهه با صـدا  معیار هاي احساس خستگی

نتایج نشـان مـی دهـد بـا     ).p=001/0است (دار معنی
معیار هـاي  افزایش تراز صدا در سطح بانک ها مقادیر

مختلف احساس خستگی کارکنان افزایش معنـی داري  
یافته است.

ضـریب همبسـتگی   نتایج آزمون آمـاري بـر مبنـاي    
پیرسون نشان داد که بین میزان حساسیت به صـدا بـا   

ــتگی   ــاس خس ــود  احس ــی داري وج ــاط معن دارد ارتب
)406/0=r ،001/0=p(.با افزایش میزان بر این اساس

حساسیت به صدا در کارکنان احساس خستگی افزایش 
اخـتالف بـین میـزان احسـاس خسـتگی      .یافته اسـت 

نبـود  برحسب جنس هاي مختلف کارکنـان معنـی دار   
)45/0=p و همچنین اختالف بین میزان حساسیت به (

مختلف کارکنان بانک معنـی  برحسب جنس هايصدا 

).p=49/0نبود (دار 
و انحراف معیار میزان احساس خستگی بـر  میانگین

ارائـه شـده اسـت.   4اساس مشاغل مختلف در جدول 
مقایسه میانگین ها نشان داد اختالف بین میزان آزمون 

احساس خستگی برحسب نـوع شـغل کارکنـان بانـک     
مقایسه با این حال آزمون ).p=044/0معنی دار است (

ن حساسـیت  میانگین ها نشان داد اخـتالف بـین میـزا   
سـت ینبرحسب نوع شـغل کارکنـان بانـک معنـی دار     

)12/0=p.(

بحث و نتیجه گیري
بر اساس نتایج به دست آمده در ایـن پـژوهش تـراز    

بـود کـه   dB (A)13/62معادل صدا در داخل بانـک 
باالتر از حد استاندارد توصیه شده براي فعالیـت هـاي   

دا در تـراز صـ  دسی بل قـرار داشـت.   45ذهنی معادل 
قـرار داشـت کـه    dB (A)78/64خارج بانک ها برابر 

تراز صداي مجاز در مناطق مسکونی تجـاري  باالتر از 
توصیه شده از جمله محل استقرار بانک ها در طی روز

دسـی  60معادل توسط سازمان حفاظت محیط زیست

میزان احساس خستگی و حساسیت به صداي کارکنان بانک در سطوح مختلف مواجهه با صدا-2جدول
حساسیت به صدااحساس خستگی(بدون بعد)

pانحراف معیار±میانگینpانحراف معیار±میانگین)dBسطوح مواجهه با صدا(
55-60
60-65
65-70

6/11±16/43
3/11±93/47
3/14±6/64

001/018±5/48
20±62

3/20±7/67

001/0

مقادیر معیار هاي احساس خستگی کارکنان بانک در سطوح مختلف مواجهه با صدا-3جدول
شکایت از درد و نارضایتی جسمیاختالل در تمرکزکندي-کم تحرکی-آلودگیخواب

pانحراف معیار±میانگینpانحراف معیار±میانگینpاف معیارانحر±میانگینصدابامواجههسطوح
55-602/6±3/14001/07/3±89/17001/02/5±98/10001/0
60-655/5±26/168/3±43/185/5±23/13
65-709/6±229/4±86/203/7±21

تلف (کارمند بانک ، متصدي باجه)در بین مشاغل مخمقادیر توصیفی میزان احساس خستگی -4جدول 
p حداکثر-حداقل  انحراف معیار±میانگین  تعداد شغل کارکنان
044/0 89-15 1/13±4/49 86 کارمند بانک

87-26 8/16±25/54 76 متصدي باجه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 9

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1095-fa.html


1393آذر و دي، 5، شماره 11دوره دو ماهنامه                 

انو همکارطاهره غالمی70

هـاي بانکدرصداآلودگیایجادداخلیمنابعبل بود. 
ســاتیتاسهویــه مطبــوع،تجهیــزات تهمــدان،شــهر

اي، هاي رایانهالکتریکی آسانسورها، تجهیزات و سامانه
رفت و آمد و مکالمات مشـتریان و فعالیـت کارکنـان   

نیـز صـدا خارجیمنبعمهم ترینهمچنینشد.تعیین
قـرار آنتـأثیر تحـت هـا بانکدرصداترازمیزانکه

در .گردیدتعیینشهريترافیکازناشیصدايداشت،
مطالعه گلمحمدي جهت بررسی میزان آلودگی صـدا و  

هاي شهر همـدان  اثرات آزار دهندگی آن در بیمارستان
خارجوداخلفضايدرصوتفشارمعادلترازمیانگین

dBوdB (A)8/55بـا برابـر ترتیببههابیمارستان
(A)2/56   نتـایج ایـن   تعیین گردید کـه پـایین تـر از

ا در داخل و خارج بانک ها مطالعه در خصوص تراز صد
در این مطالعه تاثیر صدایی کـه  . ]22[قرار داشته است 

داراي ماهیت با فرکانس پایین بـر احسـاس خسـتگی    
نتایج پژوهش حاضر نشان کارکنان بانک تایید گردید.

داد که اختالف بین میزان احساس خستگی در سـطوح  
مختلف صدا از نظر آماري معنادار اسـت. همچنـین بـا    

زایش تراز صدا میزان احساس خستگی نیـز افـزایش   اف
می یابد. همچنین قابل ذکر است که زیر مقیاس هاي 

کندي، اختالل در تمرکـز و  -تحرکیکم-آلودگیخواب
شکایت از درد و نارضایتی جسمی در سـطوح مختلـف   

دار بودند.ا معنیصد
سالدرLydolfوMollerتوسط کهايمطالعهدر

فرکـانس  بـا صـداي متعـدد تاثیراتشد،انجام2002
%)، پریـدن از  2/77خـواب ( بصورت اخـتالل در  پایین

%)، اخـتالل در  1/75(يریپذ%)، تحریک 8/53خواب (
صـدا  %)، ناراحـت کننـده بـودن    9/61مطالعـه ( هنگام 

سردرد %)، 4/29%)، گیجی (5/67(یخواب%)، بی 1/76(
%) 67تمرکـز ( %) و عـدم  1/41قلـب ( %)، تپش 1/40(

وPerssonتوسطمطالعه اي که. در]23[هده شدمشا
Bengtssonبـا در ارتبـاط افرادشکایاتگرفتانجام

،%)59(مـزمن خسـتگی شاملپایینبا فرکانسصداي
،%)89( تکـراري %)، سـردردهاي 41(مزمنبیخوابی

مچشوهاگوشدرفشاراحساس،%)70( قلبتپش
تحریــک%)،58تــنفس(عمــقکوتــاهی،%)55( هــا

30( افسردگیو%) 93( اضطرابوعصبانیتپذیري،
سـال نیـز در et alPawlaczyk. مطالعه ]24[بود%) 

ــاصــدايکــهنشــان داد2005 ــایینب درفرکــانس پ
تـاثیرات بل می توانددسی50متوسط معادلترازهاي

حساسافراددربه خصوصتوجهوتمرکزرويمنفی
جهـت بررسـی   Hameedدر مطالعه.]25[باشدداشته

اثر طراحی مناسب شرایط محیطی کـار بـر بهـره وري    
کارکنان در شعبات بانک پاکستان نیز نشـان داده شـد   
که شرایط محیطی از جمله  شدت روشـنایی ، صـدا و   
دما می تواند نقش مهمی در سطح بهره وري کارکنان 

و Chingهمچنـین در مطالعـه   . ]12[داشـته باشـد   
Rahim       جهت بررسـی اثـر محـیط کـاري بـر ایجـاد

کنان بانک هاي کشور مالزي مشـخص  استرس در کار
گردید که شـدت روشـنایی  و تـراز صـدا مهـم تـرین       

.]14[عوامل در ایجاد تنش شغلی محسوب می شوند
نتایج حاصل از این پژوهش نشان دادند که اخـتالف  

مختلـف صـدا   بین میزان حساسیت به صدا در سـطوح  
دار است. همچنین نتایج نشان دادند که با افزایش معنی

میزان صدا، میـزان حساسـیت بـه صـدا نیـز افـزایش       
صدابهحساسافرادJelinkovaمطالعه طبقیابد. می
بـا مواجهـه هنگـام درپـذیر تحملافرادبامقایسهدر

ازکمتـري کـاري تواناییوتوجهبل،دسی75صداي
دهنـد مـی نشانگذشتهتجربیات. دهندمینشانخود

آشـفتگی دچـار فرکـانس پـایین  بـا صـداي ازافرادي
نتایج حاصل .]26[اندحساس بودهصدابهکهشوندمی

از این پژوهش نشان دادند که میزان حساسیت به صدا 
دار و همبسـتگی معنـی  احسـاس خسـتگی  با شـاخص  

مستقیم دارد. بـه ایـن معنـی کـه بـا افـزایش میـزان        
احساس خستگی نیز افزایش حساسیت به صدا ، میزان

یابد. می
دا میـزان  با افزایش تـراز صـ  نتایج مطالعه تایید نمود 

آلودگی احساس خستگی نیز افزایش می یابد. از این رو
صدا در بانک ها یکی از عوامل ایجاد احساس خستگی 

ومعیار ناتوانی در کارکنان بانک محسوب می گردد و
در تمرکز بیشترین نمـره خسـتگی را بـه خـود     اختالل 

کارکنـان تواند بر عملکـرد  اختصاص داده است که می
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در نهایت با توجه به تاییـد اثـر   .جاد نمایدایتاثیر منفی 
صــدا بــر آســایش آکوســتیکی و عملکــرد و احســاس  

وکارکنـان آگـاهی خستگی درکارکنان بانک، افزایش
پـایین اهمیـت بـه نسبتجامعهوهابانکسرپرستان

ضوابطومقرراتایجادصدا،آلودگیسطحداشتننگاه
درافـراد تـردد وحضـور نحـوه خصـوص درمدیریتی

تغییربانک بامحیطو بهسازي آکوستیکیبانکمحیط
مطالعـه ایـن پیشـنهادهاي ازهـا آننوسازيومکان
.است

و تشکرقدیر ت
در قالب طـرح تحقیقـات دانشـجویی بـا     مطالعهاین

پشتیبانی حوزه معاونت تحقیقـات و فنـاوري دانشـگاه   
بـدین وسـیله  کـه انجام گردیدههمدانپزشکیعلوم

به عمل می آید.قدردانیوشکرتنهایت

منابع
1. Concha-Barrientos M, Campbell-Lendrum D,

Steenlan K. Occupational noise, protection of the
human environment. Environmental Burden of
Disease Series, World Health Organization, Geneva;
2004.

2. Haines MM, Stansfeld SA, Job RF, Berglund B,
Head J. Chronic aircraft noise exposure, stress
responses, mental health and cognitive performance
in school children. Psychol Med. 2001; 31(2):265-
77.

3. Ehteshmzadeh S. Workers exposure to high
noise level in environment and public place. First
scientific congress about noise and its effect on
human, Iran;1997.

4. Berglund B, Hassmen P, Job RF. Sources and
effects of low-frequency noise. J Acoust Soc Am.
1996; 99(5):2985-3002.

5. Kaczmarska A, Luczak A. A study of
annoyance caused by low- frequency noise during
mental work. Int J Occup Saf Ergon. 2007;
13(2):117-25.

6. Ljungberg JK, Neely G. Stress, subjective
experience and cognitive performance during
exposure to noise and vibration. J of Environ
Psychol. 2007; 27:44-54.

7. Waye KP, Rylander R, Benton S, Leventhall
HG. Effects on performance and work quality due to

low frequency ventilation noise. J Sound Vib.
1997;205:467-74.

8. Vollestad NK. Measurement of human muscle
fatigue, J Neurosci Meth. 1997;74(2):219-27.

9. Akimoto T, Tanabe S, Yanai T, Sasaki M.
Thermal comfort, and productivity - Evaluation of
workplace environment in a task conditioned office.
Building and Environ. 2010;45: 45–50.

10. Fujii T, Saeki T, Yamaguchi S. Annoyance,
fatigue and performance during mental arithmetic
task under meaningless noise. J Ergono 2001;
37(1):19–28.

11. Saeki T, Fujii T, Yamaguchi S, Harima S.
Effects of acoustical noise on annoyance,
performance and fatigue during mental memory
task. Appl Acoust. 2004;65:913-21.

12. Hameed A, Shehla A. Impact of office design
on employees’ productivity: a case study of banking
organizations of abbottabad, Pakistan. Journal of
Public Affairs 2009;3:1-13.

13. Tonya L, Smith-Jackson a, Katherine W, Klein
b. Open-plan offices: Task performance and mental
workload. J of Environ Psychol. 2009;29:279-89.

14. Chew KW, Poon WC, Mohd Fairuz AR.
Working Environment and Stress: A Survey on
Malaysian Employees in Commercial Banks.
Malaysian Manag Rev. 2006; 41: 21-32.

15. Pawlaczyk-luszczynska M, Dudarewicz A,
Waszkowska M. Annoyance of low frequency noise
in control rooms. The International Congress and
Exposition on Noise Control Engineering;
Dearborn, USA; 2002.

16. ISO 9612. Acoustics - Determination of
occupational noise exposure engineering method.
Geneva; 2009.

17. Yoshitake H. Three characteristic patterns of
subjective fatigue symptoms. Ergon. 1978;
21(3):213-33.

18. Fu-Lin Chang, Yih-Min Sun, Kao-Hsing
Chuang, Der-Jen Hsu. Work fatigue and
physiological symptoms in different occupations of
high-elevation construction workers. Appl Ergon.
2008; 10:1-6.

19. Kamiehska M &La K, Prync-S. Subjective
fatigue symptoms among computer systems
operators in Poland. Appl Ergon. 1996;27(3):217-
220.

20. Moller H, Lydolf M. A questionnaire survey of
complaints of infrasound and low-frequency noise. J
Low Freq Noise Vib Act Control. 2001;21(2):53-63.

21. Pawlaczyk-luszczynska M, Dudarewicz A,
Waszkowska M, Szymczak W, Kameduła M,
Śliwinska-Kowalska M. Does low frequency noise

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               7 / 9

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1095-fa.html


1393آذر و دي، 5، شماره 11دوره دو ماهنامه                 

انو همکارطاهره غالمی72

at moderate levels influence human mental
performance? J Low Freq Noise Vib Act Control.
2005;24(1):25-42.

22. Golmohammadi R, Aliabadi M. Noise
pollution and its irritating effects in hospitals of
hamadan, Iran J of Health Sys Res. 2012; 7(6):958-
964.

23. Moller H, Lydolf M. A questionnaire survey of
complaints of infrasound and low frequency noise. J
of Low Freq Noise Vib. 2002;21:53-65.

24. Persson-Waye K, Bengtsson J. Assessments of
low frequency noise complaints - a follow up 14
years later. Proceedings of the 10th International
Meeting on Low Frequency Noise and Vibration
and its Control, York, England; 2002.

25. Pawlaczyk-Luszcyzynska M, et al. The impact
of Low frequency noise on human mental
performance. Inter Occp Med Environ Health. 2005;
18(2):185-98.

26. Jelinkova Z. Coping with noise in noise
sensitive subjects. Proceed Fifth Int Coger Noise
pub Health Problem. Swedish council for building
Research; Stockholm; 1988.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               8 / 9

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1095-fa.html


__________________________________________
Iran Occupational Health, Vol. 11, No. 5, Dec-Jan 2014-2015

73Abstract

Study of noise pollution and its effects on subjective fatigue of staff in the
governmental banks of Hamadan city
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Abstract
Background and aims: Noise pollution in bank, as an environment for providing financial
services, is a very important issue from the viewpoint of comfort aspects. This study aims to
assess noise pollution and its effects on subjective fatigue of staff in the governmental
banks.
Methods: In this cross sectional study, noise equivalent levels were measured in 20
governmental banks located in Hamadan city using sound level meter TES-1358 during
work shift. To determine subjective feeling of fatigue, a standard fatigue questionnaire (with
reliability coefficient equal to 0.8) was completed among 167 staff. The questionnaire has
30 questions which was covered three criteria; drowsiness, difficulty of concentration and
physical impairment. The sensitivity to noise was also measured using standard scales for
noise annoyance. The data was analyzed using statistical tests included Pearson Correlation
and Analysis of Variance.
Results: Noise levels in indoor and outdoor of the studied banks were 62±3.7 dB (A) and
64.7±1.8 dB (A), respectively. Subjective fatigue of staff with different classes of noise
exposure was significantly different (p=0.001). The correlation between staff sensitivity to
noise and subjective fatigue was also significant (p=0.001, r=0.406).
Conclusion: Our results confirmed that subjective fatigue of staff increased in different
classes of noise exposure. Hence, optimization of the acoustic conditions and increasing
staff and customer awareness regarding noise health effects are considered to be very
necessary.

Keywords: Noise Pollution, Bank, Subjective Fatigue.
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