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اثر صدا با فرکانسهای مختلف بر توجه انتخابی و زمان واکنش انسان
تاریخ دریافت96/55/25 :

تاریخ ویرایش96/11/11 :

تاریخ پذیرش96/12/15 :

چکیده
زمینه و هدف :صدا یکی از مهؤثرترین عوامهل بهرونزاد تأثیرگهذار بهر مکانیزمهای پردازشی مغز ازجمله زمان واکهنش و میهزان توجهه انسهان اسهت کهه نقهش
عمدهای در بروز خطای انسانی و حوادث شغلی دارند .هدف این مطالعه بررسی اثر فرکانس صدا بر توجه انتخابی و زمان واکنش انسان است.
روش بررسی :این تحقیق یك پژوهش مداخلهای است که در سال  1396بر روی  65نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام شد .اندازهگیهریهها و
آزمونها در دو موقعیت زمانی یعنی قبل از مواجهه با صدا و حین مواجهه با صدا در فرکانسهای مختلف  4555 ،2555 ،1555 ،555و  0555هرتهز انجهام گرفهت.
جهت تعیین صدا با فرکانسهای مختلف از نرمافزار  Frequency.exeاستفاده شد و آزمونهای عملکرد شناختی شامل زمهان واکهنش ،میهزان دقهت و توجهه
توسط آزمون استروپ پیچیده انجام شد .آنالیز دادهها با استفاده از SPSSانجام شد.
یافتهها :میانگین سنی افراد مذکر  21/12سال با انحراف معیار  5/13و میانگین سنی افراد مؤنث  19/91سال با انحراف معیار  5/15بود .نتایج مطالعه نشان داد بها
افزایش فرکانس از  555تا  4555هرتز زمان واکنش کاهش و از  4555تا  0555هرتز زمان واکنش افزایش مییابد .بین زمهان واکهنش بها فرکهانسههای مختلهف
ارتباط معناداری وجود نداشت .در هر دو گروه مذکر و مؤنث مواجهه با صدا در تمام فرکانسها باعث افزایش تعداد خطها شهد و بیشهترین میهزان خطها در فرکهانس
 1555هرتز قرار داشت .بین نمره تداخل و زمان تداخل با فرکانسهای مختلف ارتباط معنادار وجود داشت.
نتیجهگیری :بهها توجههه بههه معنههادار شههدن تأثیر فرکانس صدا بهر نمره تداخل و زمهان تداخل افهراد ،بها تغییهر ایهن فاکتورهها زمههان واکنههش و زمههان
انجهام آزمونهای ذهنهی و میزان خطای افراد تغییهر مییابد .بر این اساس در پسههتهای کهاری و وظایهههف شهههغلی حسهههاس کهههه نیازمنهههد اسهههتفاده از
عملکردهههای شههناختی ماننههد دقههت و زمههان واکنههش هسههتند اثر فرکانس صدا باید مد نظر قرار گیرد.
کلیدواژهها :صدا ،فرکانس صدا ،زمان واکنش ،توجه ،توجه انتخابی.

مقدمه
عوامل زیادی وجود دارد که میتواند روی آسایش و
عملکرد انسان تأثیر بگذارد بها نگهاهی گسهتردهتر بهه
مقوله خطای انسانی و با توجه به اهمیت این موضهو
که انسان بهعنوان یك پردازنده فعال اطالعات اسهت،
ضرورت یك چارچوب مفیهد بهرای تجزیهه و تحلیهل
فرایندهای مختلف روانی در تعامل با سیستمهها بهرای
انجام وظایف شغلی احساس میشود [ .]1زمان واکنش
و میزان توجه انسان قطعهاً در بهروز خطهای انسهانی و
حوادث شغلی نقش مؤثری دارند .زمان واکنش ()RT
یکی از عوامل مهم تصمیمگیری و نشاندهنده سرعت
پردازش اطالعات ( )IPاسهت زمهان واکهنش یها RT

نشههاندهنده بهههسیار مههههم سههرعت تصههمیمگیری و
کههارایی آن اسههت کههه بههه فاصههله زمههانی ب هین ارائههه
غیرمنتظره محهر تها شهرو پاسهخ گفتهه میشهود.
بهههطورکلی  RTنشههاندهنده سههرعت تصههمیمگیری
است[.]2
توجه ( )Attentionنیز یك فرایند شناختی است که
بهصورت تمرکز انتخابی بر روی یك جنبهه از محهیط،
درحالیکه سایر جنبهها نادیده گرفته میشوند تعریهف
میشود .توجه همچنین به تخصهی پهردازش منهاب
منتسب شده است[ .]3توجه انتخابی به قابلیت پردازش
اطالعات و دادههای مرتبط در حین رد کردن دادههای
غلط یا بیربط گفته میشود .توجه انتخابی فرد را قادر

_____________________________________________________________________________________________________
 -1مربی گروه بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،گناباد ،ایران.
 -2دانشیار ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات سالمت کار ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.
 -3کارشاس ارشد بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز ،اهواز ،ایران.
 -4کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای ،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر ،ایران.
 -5کارشناس ارشد بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
 -6کارشناس ارشد بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
( -7نویسنده مسئول) دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت حرفهای ،گروه مهندسی بهداشت حرفهه ای ،دانشهکده پیراپزشهکی و بهداشهت  ،دانشهگاه علهوم پزشهکی زنجهان ،زنجهان ،ایهران.
roohalahhajizade@gmail.com
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هوشهیاری و آگهاهی میشهود[ .]14در مطالعههای کهه
توسههط  Cohenو همکههاران بههرای بررسههی فعالیههت
سیستم اتونوم و عملکرد یك کار روانی در محهیط پهر
سرو صدا صورت گرفت نشان داد کهه در مواجههه بهه
صدایی با شدت  155دسیبل در فعالیتهایی با تعهداد
پاسخ مورد نیاز  35محر در دقیقهه (فعالیهت سهاده)
تغییهری در عملکهرد ایجهاد نشهد امها وقتیکهه تعهداد
پاسخهای مورد نیاز برای فعالیت مورد نظر به  45و 55
محر در دقیقهه افهزایش یافهت (فعالیهت متوسهط و
پیچیده) بهتب افزایش محرکات ،تعداد خطاها افهزایش
یافت[ .]15مطالعهای که در سال  1960برای بررسهی
اثرات مختلف صدا بر روی وظایف پیچیده انجام دادند
در مطالعه خود دریافتنهد کهه در مواجههه بها صهدا بها
افزایش پیچیدگی فعالیت کاری تعداد خطاهها افهزایش
مییابد که با ساده شدن این فعالیتها میهزان خطاهها
کاهش یافت[.]16
مطالعات مختلفی صورت گرفته که نشان داده صدا
میتواند بهر روی تمرکهز ،توجهه ،هوشهیاری ،دقهت و
استرس افراد تأثیر بگذارد .ولی خأل مطالعهاتی کهه در
این زمینه وجود دارد این است که در بیشتر تحقیقهات
اثر تراز صدا مطرح گردیده و صدا بهعنوان یك متغیهر
واحد در نظر گرفته شده است و ویژگیههای مختلهف
صوتی ازجمله فرکانس صوت مورد بررسی قرار نگرفته
است .درصورتیکه تغییر در هرکدام از متغیرهای صهدا
ازجمله شدت ،فشار و فرکهانس صهوت ممکهن اسهت
منجر به تغییر در هر یك از عوارض بیان شهده گهردد
یکی از مهمتهرین فاکتورههای کهه اثهر عمهدهای بهر
آزاردهندگی صهدا دارد فرکهانس اسهت .در ارتبهاط بها
فرکانس صدا و یها صهدای بها فرکانسههای مختلهف
تحقیقات بسهیار انهدکی صهورت پذیرفتهه اسهت و در
مطالعاتی که در این زمینه انجام گردیهده اسهت نتهایج
ضد و نقیض بوده و هنوز نتایج قطعی و ثابتی مشاهده
نگردیده است[ .]9-7با توجه به مطالب ذکر شده هدف
مطالعه مورد نظر بررسهی اثهر صهدا بها فرکانسههای
مختلههف بههر توجههه انتخههابی و زمههان واکههنش انسههان
میباشد .در ایهن مطالعهه جههت تعیهین اثهر صهدا در
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میسهازد تها دادهههای مهرتبط ،افکهار ،یها اقههدامات را
درحالیکه اطالعات نامرتبط یا نادرست را رد میکنهد،
پردازش کند .یك راه حل معمول برای بررسهی توجهه
انتخابی این است که ببینیم شرکتکنندگان چگونه به
محر هدف در حضور یها عهدم حضهور فاکتورههای
مسبب خطا پاسخ میدهند .معموالً فاکتورهای مسهبب
خطا پاسخی متفاوت از پاسخ ههدف دارنهد و پهردازش
غیرارادی آنها با انتخاب پاسخ درست تداخل میکند.
این ناسهازگاری پاسهخها قبهل از پاسهخگویی نههایی
بایستی حل شود ،در نتیجه ،ایهن امهر باعهث عملکهرد
نسبتاً ضعیف (زمان پاسخگویی آهستهتر ،یا خطاههای
بیشتر) میشود[.]4
یک هی از مههؤثرترین عوامههل بههرونزاد تأثیرگههذار بههر
مکانیزمهههای پردازشهی مغههز ،ازجملههه توجههه و زمههان
واکنش ،صدا است تأثیر قابلتوجهه صهدا بهر سهالمتی
انسان یك امر کامالً شناخته شده است .صوت مهزاحم
و ناخوشهههایند ممکهههن اسهههت باعهههث عصهههبانیت و
تحریكپذیری افهراد بشهود .صهوت اغلهب بهه خهاطر
هزینههههای روان هی موردبحههث قههرار میگیههرد[ .]5در
مطالعه  Trimmeو همکاران اثر صهدای زمینههای در
فعالیتهای مغزی مورد بررسی قهرار گرفهت براسهاس
نتایج مطالعه حتی مواجهه با صدای زمینهای با شهدت
پایین نیز منجر به افزایش مصرف انرژی و اخهتالل در
عملکرد توجهه فضهایی میشهود[ .]13صهوت باعهث
عصبانیت و به هم ریختگی ذهنی میشود بهرای ایهن
منظور الزم نیست صدا حتماً شدید باشهد بلکهه تیهك
تاکت یك ساعت دیواری در یك سهالن انتظهار کهافی
است کهه روی افراد حساس و مستعد اثر کرده باعهث
عصبانیت و حالت تهاجمی آنان گهردد .در محیطههای
صنعتی هیچ فرآیندی با راندمان  %155انجام نمیگیرد
و متأسفانه بخشی از کارایی مورد نظر ،به محصهوالت
ناخواسته و نهامطلوب تبهدیل میشهود[ .]6مطالعههای
که muzetو همکهاران در سهال  2557انجهام دادنهد
نشان داد که صدا در کارهای فکری بیش از کارههای
جسمی اختالل ایجاد میکند و هنگامیکه بیش از 95
دسیبل باشد موجب افزایش انرژی جهت حفظ حالهت

119

125

محمد حسین بهشتی و همکاران

روش بررسی
این تحقیق یك پژوهش مداخلهای بهصورت قبل و
حین مواجهه است که بهمنظور تعیین اثر فرکانسهای
مختلف صوتی بر توجه انتخابی و زمان واکهنش افهراد
در گروه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام
شد .ایهن مطالعهه در سهال  1396بهر روی  65نفهر از
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد کهه بهه روش
تصادفی ساده انتخاب شدند انجام شد .در این مطالعهه
افرادی با شرایط جنسی ،سنی و فیزیکهی مشهابه کهه
ازلحاظ محدوده سنی نیهز در وضهعیت مشهابهی قهرار
داشتند و از هرگونه بیماری و اختالالت قلبی -عروقی
و اختالالت ذهنی -روانی مبرا بودند در مطالعه شرکت
داده شدند در این مطالعه جهت حذف تداخل ناشهی از
اثرات تجمعی صدا در فرکانسهای مختلف در هر روز
برای افراد فقط بها یهك فرکهانس صهدا تسهت انجهام
میشد .بهطورکلی نرمافزار به نحوی طراحی شده است
که قبل از انجام تست اصلی فرد تست شوند باید یهك

شکل  -1آزمون استروپ 3
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فرکانسهای مختلف بر آزردگی صهوتی و متغیرههای
روانشههناختی از تسههت اسههتروپ اسههتفاده شههد.آزمون
استروپ بهعنوان یکهی از قهدیمیترین و کارآمهدترین
ابزارها به مطالعهه فشهار روانهی میپهردازد .بیشهترین
کارایی آزمون استروپ در زمینه سنجش شدت و نهو
واکنشهای روانی افراد بهه عوامهل فشهارزای محهیط
است .این آزمون به نام روانشناسی که ایهن تسهت را
بهصورت استروپ رنگی آن ابدا کرد یعنی جان رایهد
لی استروپ نام گذاری شد[.]17

مرحله مقدماتی و یك مرحله آزمایش را انجام دهد تها
با نحوه تست و نحوه کار با نرمافزار آشنا شود بنابراین
قبل از سنجش اصلی بهمنظور آشنایی افهراد بها نحهوه
انجام تست ،آزمون آزمایشی انجام شد .اندازهگیریها
و آزمونها در این مطالعه در دو موقعیت زمهانی یعنهی
قبل از مواجهه با صدا و حین مواجهه با صدا در شهدت
صوت ثابهت  45دسهیبل و در فرکانسههای مختلهف
 4555 ،2555 ،1555 ،555و  0555هرتز انجام گرفت.
جهت تعیین صدا با فرکانسهای مختلف از نرمافزار
 frequency.exeاستفاده شد توسط موسسه فرهنگی
آموزشی محمد در کشور ایران طراحهی شهده اسهت و
جهت تعیین صحت شدت و فرکانس صهدا از دسهتگاه
صداسههنج مههدل TES 52 Aسههاخت کشههور تههایوان
استفاده شد بعد از تنظیم صدا ازنظر شدت و فرکهانس
آزمونهای عملکهرد شهناختی شهامل زمهان واکهنش،
میزان دقت و توجهه توسهط آزمهون اسهتروپ پیچیهده
انجام شد.
این تست اولین بار توسط ریدلی اسهتروپ در سهال
 1935برای ارزیهابی توجهه انتخهابی و انعطافپهذیری
شناختی و نیز بههمنظور ارزیابیههای شهناختی متعهدد
طراحی و استفاده گردید .تست استروپ مورد اسهتفاده
در مطالعه حاضر بهصهورت کهامپیوتری طراحهی شهده
است که نسخه انگلیسی آن موجود میباشد .این تست
شامل دو بخش تمرین و آزمون اصلی اسهت کهه ههر
یك دارای  3مرحله میباشد[.]17
مرحله اول نامیهدن رنه اسهت کهه در آن اشهکال
دایرهای شکل به رن های سبز و آبی و قرمهز ظهاهر
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کلمههای ناهمخوان نسهبت بهه کلمهههای همخهوان
کاهش یابد[.]19
بهمنظور نمره دهی و تفسهیر نتهایجِ حاصهل از ایهن
آزمون ،نمرات زیر بهصورت مجزا برای گهروه کلمهات
همخوان و ناهمخوان محاسبه شدند :تعداد خطا ،تعداد
صحی  ،زمان واکنش و نمره تداخل.
نمره تداخل از طریق محاسبه نمره تفاوت بین زمان
واکنش کلمات ناهمخوان و کلمهات همخهوان (نمهره
تداخل= زمهان واکهنش کلمهات نهاهمخوان – زمهان
واکنش کلمات همخوان) محاسهبه میشهود .تجزیهه و
تحلیههل دادههههای حاصههل از پههژوهش در محههیط
نرمافهزاری  SPSSنسهخه  21و در سهط معنهاداری
کمتر از  5درصد انجام شد.
یافتهها
بهههطورکلی در ایههن مطالعههه  65نفههر از دانشههجویان
دانشگاه علوم پزشکی گناباد  35نفر مؤنهث و  35نفهر
مذکر بودند انتخاب شدند و موردمطالعهه قهرار گرفتنهد
میانگین سنی افراد مذکر  21/12سال با انحراف معیار
 5/13و میانگین سهنی افهراد مؤنهث  19/91سهال بها
انحراف معیار  5/15بود .بهر اسهاس نتهایج بیشهترین
زمان واکنش  746/22±07/57در زمانی که افهراد بها
صههدا مواجهههه نداشههته و کمتههرین زمههان واکههنش
 669/56±152/97در فرکانس  4555هرتز بهود و بها
افزایش فرکانس از  555تا  4555هرتز زمهان واکهنش
کاهش و از  4555تا  0555هرتز زمان واکنش افزایش
مییابههد .بیشههترین تعههداد خطهها  30/64±46/53در
فرکانس  1555هرتز بهه دسهت آمهد .بهاالترین زمهان

جدول  -1میانگین و انحراف معیار زمان واکنش (میلی ثانیه) ،نمره خطا ،زمان تداخل ،نمره تداخل و بدون پاسخ در فرکانس های مختلف
فرکانس (هرتز)
بدون صدا
555
1555
2555
4555
0555

زمان واکنش (میلی ثانیه)
746/22±07/57
757/52±161/57
691/06±05/07
677/4±02/0
669/56±152/97
673/0±00/71

نمره خطا
37/25±51/25
32/92±37/23
30/64±46/53
27/16±44/35
24/40±23/67
24±21/40

دو ماهنامه

زمان تداخل
42/92±32/35
32/12±10/71
22/76±17/52
10/44±19/91
23/0±15
16/20±15/41

نمره تداخل
13/24±7/52
2/04±7/61
5/76±5/04
1/50±4/45
1±3/92
2/50±5/16

بدون پاسخ
6/54±7/42
12/72±30/34
0/65±10/41
3/12±6/19
5/24±15/52
3/52±6/52
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میشوند و شهرکتکننده بههمحض مشهاهده تصهویر،
رن متناسب با آن را روی صفحه کلید کهه برچسهب
رن مواجه نظر روی آن زده شده است ،فشار میدهد.
مرحله دوم نامیدن کلمه اسهت کهه در کهادری سهفید
رن اسامی رن ها ظاهر میشوند و بهمحض مشاهده
کلمه ،فرد آزمونشونده باید کلمهه رنگهی متناسهب بها
کلمهای را که روی صهفحه کلیهد اسهت فشهار دههد.
مرحله سوم که مرحله اصلی اسهت ،کلمهه نهاهمخوان
(قرمز-سبز-آبهی) بهصهورت تصهادفی و متهوالی روی
صفحه مانیتور نشان داده میشهود .آزمهودنی فقهط بها
تأکید بر رن و بدون در نظر گهرفتن معنهی آن بایهد
رن مرتبط را بر اساس برچسهب روی صهفحه کلیهد
فشار دهد .در شکل 1مرحله سوم این آزمون مشهاهده
میگردد[.]17
ابزار مورد استفاده در این پژوهش بهصورت رایانهای
بر اساس زبان برنامهنویسی دلفی آماده شده اسهت .در
این آزمون  40کلمه رنگی همخوان (رنه کلمهه بها
معنای کلمه یکسان است؛ رن قرمز ،زرد ،سبز و آبی)
و  40کلمه رنگی ناهمخوان (رن کلمه با معنای کلمه
یکسان نیست؛ بهعنوان مثال کلمه آبی کهه بها رنه
قرمز نشان داده میشود) بهصهورت تصهادفی در یهك
زمان مشخ با فاصله ارایه محر  055میلیثانیه و
مدت زمان ارائه محر  2555میلیثانیه ارائه میشود.
تکلیف آزمودنی این است کهه تنهها ،رنه صهحی را
انتخاب کند و زمان واکنش( )RTفهرد در پاسهخدهی،
تعداد پاسخهای صحی و غلط فرد و همچنهین نمهره
تداخل او بهصورت دقیق محاسبه میشود .اثر تهداخل
باعث میشود سرعت عملکرد آزمودنیهها در نامیهدن
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تداخل در قبل از مواجههه بها صهدا  42/92±32/35و
پایینترین زمان تداخل  16/20±15/41و در فرکانس
 0555هرتز بود .همچنین بیشترین نمره تداخل در قبل
از مواجهه با صهدا برابهر بها  13/24±7/52و کمتهرین
میزان  5/76±5/04و در فرکهانس  1555هرتهز بهود.
بیشترین میانگین سؤاالت بدون پاسخ 12/72±30/34
و در فرکانس  555هرتز به دست آمد.
سایر نتایج اندازهگیری زمان واکنش نمره خطا ،زمان
تداخل ،نمره تداخل و بدون پاسخ قبل و حین مواجههه
بهها صههدا در فرکانسهههای مختلههف بههر اسههاس تسههت
استروپ در جدول شماره  1نشان داده شده است.
بر اساس نتایج جدول فوق بها افهزایش فرکهانس از
 555تا  4555هرتز زمان واکنش کاهش و از  4555تا
 0555هرتز زمان واکنش افزایش مییابد .نتایج تعیین
میانگین زمان واکهنش در زمهان مواجههه بها صهدا در

فرکانسهای مختلف به تفکیك جنسیت در شکل زیر
نشان داده شده است.
بر اسهاس نتهایج نمهودار شهماره  1میهانگین زمهان
واکنش در افراد مؤنهث در تمهام فرکانسهها بیشهتر از
افراد مذکر است و در هر  2مورد هنگام مواجهه با صدا
تا فرکانس  4555هرتز نسب به زمانی که مواجههه بها
صدا وجود ندارد زمان واکنش کهاهش مییابهد .نتهایج
بررسی میانگین تعداد خطا قبل و حین مواجهه با صهدا
در فرکانسهای مختلف در نمودار شماره  2نشان داده
شده است .بر اسهاس نتهایج میهانگین تعهداد خطها در
فرکانس  1555هرتز نسبت به سایر فرکانسها افزایش
پیدا میکند.
نتایج بررسی میانگین تعداد خطا قبل و حین مواجهه
با صدا در فرکانسهای مختلف به تفکیك جنسیت در
نمودار شماره  3نشان داده شده است .در هر دو گهروه
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مذکر و مؤنث مواجهه با صدا در تمام فرکانسها باعث
افزایش تعداد خطا میشود و در هر دو گروه بیشهترین
میانگین تعداد خطا در فرکانس  1555هرتز قرار دارد.
بر اساس نتایج این مطالعهه میهانگین نمهره تهداخل
دو ماهنامه

حین مواجهه با صدا در تمام فرکانسها نسبت به قبهل
از مواجهه با صدا کمتهر میباشهد .جزئیهات بیشهتر در
نمودار شماره  4نشان داده شده است.
نتایج بررسی میزان زمان تداخل قبل و حین مواجهه
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جدول  -2ارتباط بین متغیرهای زمان واکنش ،نمره خطا ،زمان تداخل ،نمره تداخل و تعداد بدون پاسخ در فرکانسهای مختلف
P-valve
F
Df
فرکانس های مختلف صدا

با صدا در فرکانسهای مختلف به تفکیك جنسیت در
نمودار شماره  5نشان داده شده است .بر اساس نتهایج
این مطالعه بعد از مواجهه با صدا در تمهام فرکانسهها
میانگین نمره تداخل نسبت به قبل از مواجهه بها صهدا
در هر دو گروه جنسیت کاهش مییابد .علت اخهتالف
قابلتوجه نمره تداخل خانمها و آقایان در شرایط بدون
صههدا ممکههن اسههت ناشههی از تفههاوت در ویژگیهههای
شخصیتی و جنسیتی آنها باشد.
نتههایج آزمههون  ANOVAبههین متغیرهههای زمههان
واکنش ،نمره خطا ،زمان تداخل ،نمره تهداخل و تعهداد
بدون پاسخ در فرکانسهای مختلف نشان داد که بین
فرکانسهههای مختلههف صههدا و زمههان تههداخل و نمههره
تداخل ارتباط معنیدار دیده شد ولی بین فرکانسهای
مختلف صدا و زمان واکنش ،نمره خطا و تعهداد بهدون
پاسخ رابطه معنیدار مشهاهده نشهد .جهدول شهماره 2
جزئیات این ارتباطها را نشان میدهد.
بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه افراد تحت دو شهرایط بهدون صهدا و
وجود صدا در فرکانسهای مختلف قهرار گرفتنهد کهه
میانگین زمان واکنش در زمانی که صدا وجود نداشهت
باالترین زمان واکنش و در زمان وجود صدا با فرکانس
 4555هرتز کمترین زمان واکنش مشاهده شد .نتهایج
نشان میدهد که زمان واکنش در حین مواجهه با صدا
در فرکانسهای مختلف نسبت بهه زمهان وجهود صهدا
کمتر میباشد مطالعه علیمحمدی و همکاران[ ]15نیهز
همانند مطالعه حاضر نشان میدهد زمهان واکهنش در
محیط آرام نسهبت بهه محهیط پهر سهر و صهدا بهاالتر
میباشد .در هر دو مطالعه این اختالف معنیدار نبهود.
دو ماهنامه
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زمان واکنش در فرکانسههای مختلهف نیهز اخهتالف
معنیداری نداشتند ( )p=5/1ولهی سهیر نزولهی زمهان
واکنش از  555تا  4555هرتز و سیر صعودی از 4555
تا  0555هرتز مشاهده گردید .در این مطالعه بیشترین
تعداد خطا در حین مواجهه با صهدا در فرکهانس 1555
هرتز به دست آمد .در مطالعه علیمحمدی و همکهاران
[ ]11نیز تعداد خطا در محیط پر سر و صدا نسهبت بهه
محیط آرام بیشتر بود که با مطالعه ما همخوانی داشت.
با توجه به اثر صهدا بهر پهردازش فعالیتههای مغهزی
انسان ،ممکن است یکی از علل افزایش خطای انسان
هنگههام مواجهههه بهها آلههودگی صههوتی تغییههر سههرعت
فعالیتهای مغز و بالطب افزایش خطا باشد.
این امر به دلیهل واکهنش دفهاعی اسهت کهه افهراد
میخواهنههد هههر چههه سههری تر خههود را از شههرایط
ناراحتکننده صدا رها نمایند .کالم بیربط اما بهامعنی
میتواند مانند یك صدای محر عمل نماید و انتظهار
میرود که نسبت به صدای هواپیما و صهدای ترافیهك
(صدای بیربط بیمعنی) ،اثهرات مخهرب بیشهتری در
بازشناسی یك متن ایجاد نماید .تأثیر تداخلی صهدا در
مشاغل مربوط به حافظه ممکن است بستگی به سط
توانایی حافظه داشته باشد کارایی حافظه در ترازههای
پایین ،توانایی در ارتباط با تداخل با صدا آسهیبپذیرتر
میگردد.
در مطالعهای که توسهط برنهد[ ]12صهورت گرفهت
نشان داد که فعالیتهایی کهه بهه هوشهیاری و توجهه
مداوم نیازمندند مواجهه به صدا سبب افهزایش خطها و
فعالیت بیشتر افراد میگردد این یافته نیهز بها مطالعهه
حاضر همسو میباشد .اما نکته قابل تأمهل بهاال بهودن
تعداد خطا در زمان عدم وجود صدا نسبت حین مواجهه
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زمان واکنش
نمره خطا
زمان تداخل
نمره تداخل
بدون پاسخ

5
5
5
5
5

1/06
5/69
6/557
2/05
5/00

5/1
5/62
<0.0001
5/52
5/49
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تمامی فرکانسها و قبل از مواجهه با صدا داشتند .این
یافته نشان میدهد که هر چه زمان واکنش افهراد بهه
علت آزاردهندگی وجود صدا باالتر باشد تعهداد خطاهها
افزایش مییابد.
متغیرهای نمره تداخل و زمهان تهداخل در دو گهروه
جنسیتی حین مواجهه با صدا نسبت به قبل از مواجههه
با صدا کاهش مییابد و این کاهش با افزایش فرکانس
در دو گروه مشاهده شد .بنابراین میتوان دریافت کهه
صدا با فرکانسهای باالتر باعث کاهش نمره تداخل و
زمان تداخل در افراد میگردد.
در این مطالعه بین فرکانسهای مختلف صدا و زمان
تههداخل و نمههره تههداخل ارتبههاط معنههیدار دیههده شههد
بدینصورت که با افزایش فرکانس زمان تداخل و نمره
تداخل کاهش پیدا میکردند .شاید بتهوان فرکهانس را
عاملی مهم در پاسخگویی افهراد بهه تسهت و کهاهش
اختالف زمان واکنش و همچنین افزایش تعداد خطاها
در هر دو حالت و نزدیکی اختالف تعداد خطا دانسهت.
شماری از مطالعات تجربی و کلینیکی نشان دادهاند که
مواجهه با سر و صدای محیطهی سهبب فعهال نمهودن
سیستم اعصاب مرکزی شده و در نتیجه سبب تسهری
در پاسخ به برخی از استرسورها میگردد[.]10
بین فرکانسهای مختلف صدا و زمان واکنش ،نمره
خطا و تعداد بدون پاسخ رابطه معنیدار مشاهده نشهد.
ایههن یافتههه را میتههوان بهها مطالعههه علیمحمههدی و
همکاران[ ]11که در زمان مواجهه و عهدم مواجههه بها
صدا زمان واکنش و نمهره خطها اخهتالف معنهیداری
نداشتند مشابه دانست .عالوه بر این مطالعه نصهیری و
همکاران در رابطه با اثر تعاملی نو صهدای صهنعت ،
ویژگیهای تراز و فرکانس صدا بر مهارتهای شغلی
نشان داد که فرکانس صدا بهطور قابلتوجهی نسبت با
ویژگیهای دیگر صوت عملکرد را تحهت تهأثیر قهرار
میدهد[]25
بههر اسههاس نتههایج ایههن مطالعههه و مطالعههات مشههابه
دریافتیم که صدا بهر فعالیتههای ذهنهی افهراد مهؤثر
میباشد بهنحویکه اختالفهات زمهان واکهنش ،تعهداد
خطاها ،زمان تداخل و نمره تداخل بین وضعیت قبل از
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با صدا در سایر فرکانس میباشهد .لهذا میتهوان بیهان
داشت که احتماالً فرکانس  1555هرتز بیشترین تهأثیر
را بر تعداد خطا در حین مواجهه با صدا دارد.
زمان تداخل در این مطالعه که از تفاوت بهین زمهان
واکنش کلمات ناهمخوان و کلمات همخوان به دسهت
آمد نشان داد که نمره تداخل حهین مواجههه بها صهدا
کمتر از زمان مواجهه بها صهدا میباشهد و بها افهزایش
فرکانس نمره تداخل کاهش مییابد .بر اسهاس نتهایج
میتوان دریافت که وجود صدا باعث میشود کهه فهرد
بالفاصله کلمه مورد نظر را انتخهاب نمهوده و تفهاوتی
بههین کلمههات همخههوان و نههاهمخوان قائههل نشههود
بدینصورت که زمان واکنش به آنها به هم نزدیكتر
باشد و بها افهزایش فرکهانس صهدا اخهتالف دو زمهان
واکنش کمتر شود .با توجه به اینکهه در جسهتوجوی
اینترنتی انجام شده مطالعهای مشابه مطالعه مورد نظهر
انجام شده باشد پیدا نشد امکان مقایسه نتایج مطالعهه
حاضر با مطالعات مشابه وجود ندارد و پیشنهاد میشود
در مطالعات آینده این مهم مورد بررسی قرار گیرد.
از دیگر نتایج این مطالعه کهه قابهل تأمهل میباشهد
نمره تداخل که از اختالف تعداد خطاها به دسهت آمهد
میباشد که نمره تداخل در زمان عدم وجود صدا بسیار
بیشتر از زمان مواجهه با صدا بود .فرکانس  1555هرتز
فرکانسی است که انسان در آن باالترین حساسهیت را
دارا میباشد و همانگونهه کهه بیشهترین تعهداد خطها
مربوط به این فرکانس بود کمترین نمهره تهداخل نیهز
مربوط به همین فرکانس به دست آمهده اسهت .علهت
افزایش تعداد در فرکانس  1555ممکن است به دلیهل
حساسیت سلولهای شنوایی انسهان در ایهن فرکهانس
باشد با توجه به اینکهه مطالعهات انجهام شهده در ایهن
زمینههه بسههیار محههدود میباشههد پیشههنهاد میشههود در
مطالعات بعدی مورد بررسی قرار گیرد.
زمههان واکههنش در دو گههروه جنسههیتی در تمههامی
فرکانسها نشان داد کهه افهراد مؤنهث زمهان واکهنش
باالتری نسبت به افراد مذکر داشتند ولی در رابطهه بها
تعداد خطاها نتیجه برعکس بود بدینصورت که افهراد
مذکر نسبت به افراد مؤنث تعداد خطاهای بهاالتری در
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تقدثر و تشکر
این مطالعه بههعنوان طهرح پژوهشهی بهه شهمارهی
/1/403پ در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشهکی
گناباد به ثبت رسیده است که نویسندگان مراتب تشکر
و قدردانی خود را از معاونت پژوهشهی دانشهگاه علهوم
پزشکی گناباد ابراز میدارند.
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مواجهه و حین مواجهه با صدا کامالً آشکار میباشد در
بررسی صدا در فرکانسهای مختلهف زمهان تهداخل و
نمههره تههداخل اخههتالف معنههیداری نشههان دادنههد کههه
میتوان این نتیجه را نقطه آغازی بهرای بررسهیهای
بیشتر صدا در فرکانسهای مختلف دانست با توجه به
مطالعات صورت گرفته که نشان داده صدا میتواند بهر
روی تمرکز ،توجه ،هوشیاری ،دقت ،استرس با توجه به
شخصیت افراد تأثیر بگذارد لهذا میتهوان فرکهانس را
بهعنوان یکی از فاکتورهای متأثر بر صدا واکاوی نمود.
در طول این پژوهش محدودیتها و مشکالتی وجهود
داشت که میتوان به مواردی همچون عهدم رغبهت و
تمایل دانشجویان برای شرکت در پهژوهش بهه دلیهل
آزردگی صدا اشاره کهرد عهالوه بهراین پارامترههای و
ویژگیهای شخصیتی افراد مثل درونگرا یها برونگهرا
بودن و  ....ممکن است بر نتایج پژوهش مؤثر باشد که
پیشنهاد میشود در مطالعات آتی مهورد بررسهی قهرار
گیرد عهالوه بهر ایهن ترکیهب شهدت و فرکانسههای
مختلف صدا ممکن است نتایج متفاوتی داشته باشد که
الزم است این مورد نیز در مطالعات بعدی مهورد نظهر
قرار گیرد همچنین سهایر عوامهل فیزیکهی موجهود در
محیط ازجمله ارتعاش که در بهروز انهوا ناراحتیهها و
آزردگیهای جسمی نقش مهؤثری دارد [ ]22-21نیهز
ممکن است در افزایش یا کاهش میزان آزردگی صوتی
مؤثر باشند براین اساس پیشنهاد میشود در مطالعهات
آینده اثر توأم عوامل مؤثر در آزردگی مورد بررسی قرار
گیرد.
با توجه به مطالب فوق و نظر به اینکه مطالعه حاضر
در خصوص تأثیر صهدا بها فرکانسههای مختلهف بهر
عملکردهای شناختی (بهخصوص توجه انتخابی و زمان
واکنش) افراد تحت شرایط کنترل شده صورت پذیرفته
است و در شرایطی که افراد در محیطههای عمهومی و
صنعتی با ترکیبی ازعوامهل مختلهف روبهرو میباشهند،
پیشنهاد میشود در مطالعات دیگر اثر ترکیبی عوامهل
مختلف فیزیکی بر عملکردهای شناختی و همچنین اثر
عوامل مختلف فیزیکی در محیطهای واقعی نیز مهورد
بررسی قرار گیرد .عملکردهای شناختی ازجمله زمههان

واکنهش و دقت از اصلیترین پاسخهای شهناختی بههه
محر هههای بیرونههههی میباشههد .بهههها توجههههه بههههه
معنههادار شههدن تأثیر فرکانس صدا بهر نمره تداخل
و زمهان تداخل افههراد ،بهها تغییههر ایههن فاکتورههها
زمهان واکنهش و زمهان انجهام آزمونههای ذهنههی و
میزان خطای افراد تغییههر مییابهد .یافتهههای ایهههن
پژوهههش فرضیههه اثههر صدا با فرکانسهای مختلف
بههر روی میههزان عملکردههای شهناختی در شههرایط
آزمایشهگاهی را تأییهد کههرد .نتایههج ایههن مطالعههه
اطالعاتهی را در اختیههار مههها قهههرار میدههد کهههه
بتوانیههههم در پسههتهای کههاری و وظایههههف شههههغلی
حسههاس کههه نیازمنههد اسههتفاده از عملکردههههای
شههههناختی ماننههههد دقههههت و زمههههان واکنههههش
هسههتند در صههورت نیههاز شههرایط محیههط کهار را
ازنظر صدا و سایر عوامل محیطی که در مطالعات دیگر
اثبات شده است کنتهرل کنیهم.
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Abstract
Background and aims: Sound is one of the most effective exogenous factors affecting brain
processing mechanisms, including attention that affecting human error and occupational accidents.
The purpose of this study was to investigate the effect of sound frequency on noise annoiance,
selective attention and human response time.
Methods: This research is an interventional study that was conducted in 2017 on 60 students of
Gonabad University of Medical Sciences. Measurements and tests were performed at two positions
of before and during exposure to noise at various frequencies of 500, 1000, 2000, 4000 and 8000 Hz.
To determine the sound with different frequencies, noise.exe software was used and to determine the
accuracy of the intensity and frequency of sound, the TES 1358 TES sounding device was used. In
the next step, cognitive performance tests including reaction time, accuracy and attention were
measured by the test Stroop Complex. Data analysis was performed using spss.
Results: The mean age of males was 21.12 with a standard deviation of 0.13 and the mean age of
females was 19.19 years with a standard deviation of 0.5. The highest degree of noise is at a
frequency of 4000 and 8000 Hz The results of ANOVA showed that there is a significant
relationship between noise anniance with different frequencies. By increasing the frequency from
500 to 4000 Hz, the reaction time is reduced and from 4000 to 8000 Hz, the reaction time increases.
There is no meaningful relationship between the reaction time and the various frequencies.in both
male and female groups, exposure to sound at all frequencies increases the number of errors and the
highest error rate is at 1000 Hz, there is a significant difference between the interference score and
the interference time with different frequencies.
Conclusion: Due to the significance relationship between frequency of sound and interference score
and interference time of individuals, by changing these factors, the reaction time and the time for
mental tests and the degree of error of individuals are changed. In job posts and sensitive
occupational tasks requiring the use of cognitive functions such as precision and reaction time the
frequency of the sound should be considered.
Keywords: Sound, Sound frequency, Reaction time, Attention, Selective attention.
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