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چکیده
وري باشد. با توجه به اهمیت بهرهها از سوي افراد میترین عوامل موثر بر کارایی نیروي انسانی؛ دقت، سرعت عمل و توانایی اجراي مهارتمهماز :زمینه و هدف

وصدا بر میزان خطا، سرعت انجام کار و توانایی اجراي مهارتهاي دستی نیروي انسانی در ارتقاي سطح تولید و کیفیت آن، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر سر
انجام گرفت. 

هاي تصادفی انجام گرفت. ناراحتی ناشی از صدا گیري بلوكگیري به صورت نمونهاز دانشجویان انجام شد. نمونهنفر96این مطالعه تجربی روي :روش بررسی
و مدت زمان مواجهه جهت ارزیابی دقت و کننده، از دو عامل تراز فشار صدا گیري شد. ضمن کنترل عوامل مداخلهاندازه15666ISOمطابق با استانداردهاي

استفاده 18SPSSها از آزمون کواریانس با تکرار و نرم افزارها در آزمون هماهنگی دو دست استفاده گردید. جهت توصیف و تحلیل دادهسرعت انجام کار آزمودنی
شد.

). افزایش زمان مواجههp>05/0(باعث افزایش سرعت انجام کار گردیدAبل در شبکهدسی95به 65صدا از نتایج نشان داد که افزایش تراز فشار:هایافته
هم چنین افزایش تراز فشار ).p<05/0(کار اختالف معناداري از نظر آماري نشان ندادو زن بودن)، در سرعت انجام(مرددقیقه مواجهه) و جنسیت40(صفر تا 

).p>05/0(صدا، سبب افزایش میزان خطا شد
دسی بل، 85بر اساس نتایج این مطالعه با افزایش تراز فشار صدا، سرعت انجام کار و خطاي فرد افزایش یافت و در مواجهه با صداي کمتر از :گیرينتیجه

عملکرد ابتدا کاهش سپس با شیب کمی افزایش یافت. 

سرعت انجام کار، آزمون هماهنگی بین دو دستتعداد خطا،سر وصدا،:هاواژهکلید

مقدمه
وري نیـروي  عوامل بسـیاري در رشـد و بهبـود بهـره    

تـرین عوامـل   باشد. از مهمانسانی یک سیستم مؤثر می
نیروي انسانی؛ کـارایی افـراد، دقـت و    وري مؤثر بر بهره

افراد سرعت انجام کار و توانایی اجراي مهارتها از سوي
.]1[که خود تحت تاثیر عوامل محیطـی اسـت  باشدمی

به صنعتیتنظیمات و انجام وظایف مختلفدرکارگران
ل هسـتند. ایـن   در تعامعوامل محیطیصورت مداوم با

عوامـل روي ســالمت، آسـایش و عملکــرد آنـان تــأثیر    
گذارد. تأثیر بر توانایی و عملکرد کارگر و کاهش آن، می

موجب از دست دادن سود براي هر شـرکت یـا صـنعت    
عوامل محیطی کـه در  ترین. یکی از مهم]2[گرددمی

آالت با دورهاي مختلـف و  صنایع به دلیل وجود ماشین
هاي مکـانیکی متفـاوت وجـود دارد، صـدا     وجود حرکت

شود در جهان بیش . به طوري که برآورد می]3[باشدمی
د میلیون نفر در معـرض صـداهاي بـاالتر از حـ    600از 

. صـدا ]4[هاي کاري خود قرار دارنداستاندارد در محیط
ترین خطرات شـغلی و  عنوان یکی از شایعتوان بهرا می

هاي صنعتی با امروزه اغلب فعالیت.]5[محیطی دانست
صداهاي باالتر از حد مجـاز همـراه هسـتند و بـا آنکـه      

اي براي سازگاري و انطبـاق بـا   العادهها توان فوقانسان
هاي نامطلوب دارنـد، ولـی چنانچـه بـراي مـدت      محیط

صداي باال باشـند، باعـث تـاثیر    طوالنی در معرض تراز 
گردد. به خصوص صدا در منفی برروي عملکرد آنها می
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هاي شغلی که نیازمند واکـنش سـریع اسـت بـا     موقعیت
تأثیري که بر توان فیزیکـی، قـدرت حـواس، تمرکـز و     
توجه و قدرت پردازش اطالعـات محیطـی دارد، تعـداد    

. تماس با صداي]7, 6[خطا و سانحه را افزایش می دهد
درمزاحمـت ایجـاد باعـث مواجهـه اسـتاندارد باالتر از

شودکهمیدهندههشدارعالئمو دركکالمیارتباطات
افـراد اثـر   عملکرد کـاري وروي ایمنیتواندمیامراین

باعث مواجههاستانداردباالتر ازبگذارد. تماس با صداي
از بین رفتن تمرکز، خطرات مرتبط بـا سـالمتی، ایجـاد    

اد، افــزایش خطاپــذیري فــرد، خســتگی زودرس در افــر
کاهش راندمان و پایین آمدن کیفیت تولید و مشـکالت  

توان ایجاد اخـتالل  از اثرات صدا می.]8[گردددیگر می
هاي شناختی منجمله یادگیري، حافظه و سایر در فعالیت

و به دنبال آن کاهش کـارایی  ]11-9[رفتارهاي فردي
. ]12[فرد به خصوص در کارهاي فکري را عنوان نمود

در 2007در همین راستا له توره و همکاران نیز در سال 
پژوهشی نشان دادند نمره سالمت روان در افـرادي کـه   

صـداهاي  (در معرض صـداهاي محیطـی بـاال هسـتند    
. آنان در ادامـه  ]13[دسی بل) پایین تر است95باالي 

پژوهش خود به این موضوع اشاره می کنند که ممکـن  
نمایـد، موجـب   است، صدا به علت تنشی که ایجـاد مـی  

حادثه گـردد. نتیجـه بیشـتر مطالعـات تحقیقـی نشـان       
توانـد اثـر   (چه محیطی و روانی) میدهد که استرسمی

بر کارایی عملکرد داشته باشد. این اثرات هم بـه  قطعی 
(زمان واکنش و دقت) و هاي عملکردي،صورت شاخص

(فشـار خـون، تغییـرات    هـاي فیزیولوژیـک  هم شاخص
ــت   ــده اس ــزارش ش ــب) گ ــربان قل ــاگلر در ]10[ض . ه

تحقیقات خود چنین آورده که، صدا باعـث تغییراتـی در   
ی و رفتارهاي اجتماعی، هم چون افـزایش  عملکرد شغل

تعداد خطا، تصادفات و سوانح، کاهش تمرکز، حافظـه و  
توانایی حل مسئله، سوء مصـرف دارو، یـاس و نامیـدي    

. اگرچه انسان به صدا عادت کرده اسـت و  ]14[شودمی
کند ولی در حقیقت صـدا  صدا تطابق پیدا میبا محیط پر

یک عامل خستگی بوده و ظرفیت کار انسـان را چـه در   
مشاغل فکري و چه در شغل هاي بدنی و ساده کـاهش  

. ]15[دهدمی

کار بنابراین با توجه به مسائل بهداشتی و شغلی محیط
نیـروي کـار،  وريبهـره موضـوع و با توجه به اهمیـت 

صدا در مـدت  ومطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیرات سر
زمانهاي مختلف،  بر تعداد خطـا، سـرعت انجـام کـار و     
توانایی اجراي مهارتهاي دستی از سوي افراد در شرایط 

آزمایشگاهی انجام گرفت. 

روش بررسی
در این مطالعه که از نوع تجربی بـود، افـراد   :هانمونه

گروه نمونه و کنترل قرار گرفتند کـه  2شرکت کننده در 
هر دو گروه از میان دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی 
دانشکده بهداشت دانشگاه علـوم پزشـکی اصـفهان، در    

4گیري بلوك هاي تصـادفی به روش نمونه1391سال 
نفري بـا ضـریب   74مونه نفره انتخاب گردیدند. حجم ن

%، بدست آمد. با توجـه  80و ضریب توان %95اطمینان 
هـا از مطالعـه،   به احتمال خارج شدن تعدادي از آزمودنی

44زن و52دانشجو(96% افزایش به 30ها باتعداد نمونه
نفري (یک گروه بـدون  24گروه 4مرد) رسید. افراد در 

3گروه کنترل، و هیچ گونه مواجهه اي با صدا به عنوان 
95و85، 65گروه دیگر در مواجهه با تراز فشـار صـوت   

هاي نمونه) تقسیم ، به عنوان گروهAدسی بل در شبکه 
شدند. مالك هاي ورود شامل افراد متمایل به همکاري 

عـدم  در پژوهش، افراد سالم از نظر جسـمانی خصوصـاً  
هـاي اسـکلتی عضـالنی انـدام فوقـانی،      سابقه بیمـاري 

ت سیســتم شــنوایی و بینــایی بــود. رضــایتمندي ســالم
شرکت در مطالعه از طریـق امضـا فـرم رضـایتمندي و     
اطمینان از عـدم سـابقه بیمـاري اسـکلتی عضـالنی از      
طریق پرسش از افراد صورت گرفت. به منظور اطمینان 

تست اسکرین ادیـومتري  از سالمت شنوایی آزمودنی ها
سـط چـارت اسـنلن    بعمل آمد. حدت بینایی افراد نیز تو

مورد ارزیابی قرار گرفـت. نمونـه هـا بـر اسـاس نتـایج       
دسـی  25(داشتن افت شنوایی کمتـر از  ادیومتري اولیه

گردیدنـد ) 10/8(و سـالمت بینـایی انتخـاب   ]16[بل)
گر و ایجاد شرایط . جهت کنترل متغییرهاي مداخله]17[

ها، آزمایش در اتاقـک آکوسـتیک   یکسان براي آزمودنی
لوکس بود. میـز  591انجام شد. روشنایی محل آزمایش 

 [
 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-1-877-fa.html


1392، بهمن و اسفند 6، شماره 10دوره دو ماهنامه                 

و همکارانی بیحب.. ااحسان26

ارد و زیر پـایی مناسـب جهـت    و صندلی با ارتفاع استاند
ها تهیه شد و دماي محیطی آزمایشگاه کنتـرل  آزمودنی

o(گردید C1±20WBGT=.(
صـداي یـک   آزمایشـگاهی: آماده سازي شرایط 

فن سانتریفوژ با باند فرکانسی پهن بـه وسـیله دسـتگاه    
24voice recorderضـبط و پخـش صـوت مـدل    

DENPA digital HR-F    ضبط شـد و بـا نـرم افـزار
58/5vGold Wave .ویـــرایش و تقویـــت گردیـــد

مشخصات تراز فشار صـدا در فرکـانس هـاي مختلـف     
هنگام ضبط و پخش با کـاربرد دسـتگاه آنـالیزور صـدا     

). ســه 1(شــکلتعیــین شــد)2231B&K type(مــدل
متـري  5/1وات در فاصله 500دستگاه بلندگو با قدرت 

]18[طرفین و پشت سر آزمایش شونده استفاده گردیـد 
). تراز معادل فشار صوت در طول زمان آزمایش، 2(شکل

دقیقـه یـک بـار    5در کنار گوش شرکت کننـدگان هـر   
دسی بل 95و 85، 65. تراز فشار صداي (کنترل گردید

) در هر موقعیت، با کاربرد دستگاه صداسنج Aدر شبکه 
و  صداي بلندگو تنظیم شد. 1625B&K typeمدل 

داوطلبان بر حسب کدي کـه توسـط   طرح آزمایش:
پژوهشگر از قبل بـه آنهـا تعلـق گرفتـه بـود، در محـل       

دقیقه استراحت نمودنـد. در  15الی 10آزمایش حضور و
همین مدت زمان، نـاراحتی ناشـی از صـدا، مطـابق بـا      

، بر اسـاس یـک درجـه    ]15666ISO]19استانداردهاي
ـ  0(از نمره اي10بندي  10اراحتی تـا کمترین میـزان ن

بیشترین میزان ناراحتی) از فرد مورد آزمـایش سـوال و   
نمره پاسخ وي ثبت گردید. سپس نحوه کار بـا دسـتگاه   

گیري آزمون هماهنگی بین دو دسـت بـه صـورت    اندازه
شفاهی توسط پژوهشگر به شرکت کننـده آمـوزش داده   
شد. آزمون هماهنگی بین دو دست از جمله روش هـاي  

. ایـن  ]20[)3(شـکل هاي دستی اسـت ارزیابی مهارت
آزمون جهت اندازه گیري توانایی حرکـت دو دسـت بـه    
شیوه اي هماهنـگ، دقـت انجـام کـار، سـرعت عمـل،       

گیري سایر مهارت ها مورد استفاده قرار رانندگی و به کار
. پس از آمـوزش، آزمـون همـاهنگی    ]22, 21[گیردمی

بین دو دست توسط آزمودنی به صورت انفرادي، انجـام  
شد. سپس صداي ضبط شده توسط منبع چندگانه با تراز 

، Aبـل در شـبکه   دسی 95و 85، 65فشار صوت هاي 
یـا  dBA65(پخش گردید. هر فرد بسته به کـد خـود  

dBA85 یاdBA95( دقیقـه در معـرض   40به مدت
دقیقه مواجهه 40صدا قرار گرفت و در طول مدت زمان 

بار آزمون هماهنگی بـین دو دسـت را انجـام    3با صدا، 
داد. بار اول در زمان صفر یعنی قبل از هیچ مواجهه اي، 

سطح3هاي مختلف در مشخصات تراز فشار صدا در فرکانس-1شکل 

محل ایتقرار آزمودنی بـه هنگـام مداخلـه بـا تـراز فشـارهاي       -2شکل 
مختلف صدا

هنگی دو دستآزمون هما-3شکل 
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دقیقه پس مواجهه با صدا و بار آخر نیز پس 20بار دوم 
دقیقه مواجهه با صدا. پس از هر آزمـون، شـرکت   40از 

دقیقـه، در محـل آزمـایش و تحـت     15کننده به مـدت  
کرد. زمان انجـام آزمـون و   مواجهه با صدا استراحت می

تعداد خطاهایی که فرد به هنگام انجام آزمـون داشـت،   
گیري به دستگاه اندازهتوسط شمارشگر ایمپالس متصل

دقیقـه، دوبـاره   40گردید. در پایان مدت زمـان  ثبت می
پرسش ناراحتی ناشی از صدا از فرد مورد آزمایش سوال 
و نمره پاسخ وي ثبت گردید. جهت توصـیف و تحلیـل   

استفاده شد. جهت توصیف 18SPSSداده ها از نرم افزار
ي داده ها از شاخص هـاي مرکـزي و پراکنـدگی و بـرا    

تحلیل با استفاده از آزمون کواریانس بـا تکـرار، ارتبـاط    
بین افزایش تراز فشار صدا، زمـان عملکـرد و خطاهـاي    
اندازه گیري شده در آزمـون همـاهنگی بـین دو دسـت     

مورد ارزیابی قرار گرفت.

هایافته
مشخصات دموگرافیک افـراد شـرکت کننـده در ایـن     

ارائه شده است.1مطالعه در جدول 
ــدگان از رشــتهشــرکت ــف دانشــکده  کنن هــاي مختل

3/34اي، درصـد بهداشـت حرفـه   6/39بهداشت شامل 

درصد بهداشت عمـومی و  4/23درصد بهداشت محیط، 
بقیه از سایر رشته هاي دانشکده بهداشت بودند. مقطـع  
تحصیلی اغلب شـرکت کننـدگان نیـز کارشناسـی بـود     

درصد). 6/87(
دهد که ناراحتی ناشی از صـدا  ینتایج حاصله نشان م

به میـزان  dBA95پس از مواجهه در تراز فشار صوت 
هـم چنـین   ).1قابل توجهی افزایش یافته است (نمودار 

نتایج نشان داد ناراحتی ناشی از صدا پس از مواجهـه بـا   
). پـس از  p>05/0(جنس افـراد ارتبـاط معنـاداري دارد   

بـر مبنـاي   طبقه بندي شرکت کنندگان از لحاظ جنس،
General Linear(آزمـون آمـاري آنـالیز کوواریـانس    

Model مشخص شد که تاثیرتراز فشار صدا در مردان (
بیشتر از زنان بوده است و مردان بیشتر از زنـان از صـدا   

).  2(نمودار ناراحت شده اند
در خصــوص ارزیــابی مهــارت دســتی، تعــداد خطــا و 

اسـتفاده از آزمـون   هـا، بـا   سرعت انجـام کـار آزمـودنی   
2هماهنگی بین دو دست بدست آمـد. جـدول  شـماره    

زمان صرف شده براي آزمون انجام گرفته و تعداد خطـا  
را نشان می دهد.

با توجه به اطالعات بدست آمده از آزمون همـاهنگی  
بین دو دست و بر اساس آزمون آماري آنالیز کوواریانس 

مشخصات دموگرافیک افراد شرکت کننده در سه گروه نمونه و یک گروه کنترل-1جدول 
یرمتغ

افراد مورد مطالعه
سن (سال)

(انحراف معیار)میانگین
قد(سانتی متر)

(انحراف معیار)میانگین
وزن(کیلوگرم)

(انحراف معیار)میانگین
05/65)13/13(67/171)51/8(81/22)04/3()نفر72تعداد = (گروه نمونه

65)8/10(4/172)2/7(95/21) 94/1()نفر24تعداد = (گروه کنترل

گروه مورد مطالعه4زمان و خطاي اندازه گیري شده در آزمون هماهنگی بین دو دست بر اساس آزمون آنالیز کوواریانس با تکرار در هر-2جدول 
آزمون هماهنگی

بین دو بازو
زمان مواجهه 

(دقیقه)
کنترلگروه 

میانگین(انحراف معیار)
dBA85

میانگین (انحراف معیار)
dBA85

میانگین(انحراف معیار)
dBA95

میانگین(انحراف معیار)
سطح 
معنی 
داري

زمان
اندازه گیري شده

0
20
40

)57/18 (94/71
)75/16(87/56
)4/12 (34/45

)83/29 (88/77
)4/22 (43/68
)37/17 (82/59

)32/26 (79
)3/19 (66/59
)11/9 (15/41

)47/18 (18/76
)61/16(23/54
)23/5 (17/34

749/0
06/0
000/0

خطاي
اندازه گیري شده

0
20
40

)21/3 (5/4
)05/2 (7/3
)96/1 (25/2

)27/4 (7/3
)48/2 (2

)46/1 (34/1

)02/2 (5/4
)68/3 (62/2
)91/1 (45/2

)08/2 (83/4
)06/6 (08/7
)34/2 (46/6

622/0
000/0
000/0
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افزایش زمان مشخص گردید که در این آزمون،با تکرار
دقیقه مواجهه) و جنسـیت(مرد و زن  40مواجهه(صفر تا 

بودن)، در سرعت انجام کار اخـتالف معنـاداري از نظـر    
). افزایش تـراز فشـار   p<05/0آماري نشان نمی دهند (

باعـث افـزایش   Aدسی بل در شبکه 95به 65صدا از 
). در انـدازه گیـري   p>05/0(سرعت انجام کـار گردیـد  

در آزمون همـاهنگی بـین دو دسـت نیـز بـا      تعداد خطا
افزایش زمان مواجهه، از نظر آماري اخـتالف معنـاداري   

). ولی با افزایش تراز فشار صـدا،  p<05/0(بدست نیامد
ــد  ــاداري مشــاهده گردی در تعــداد خطــا اخــتالف معن

)05/0<p( جدول)3.(
یافتـه هـاي حاصـل از ایــن پـژوهش نشـان داد کــه      
افزایش تراز فشار صوت می تواند تاثیر منفی بـر میـزان   

عـث کـاهش   دقت انسان داشـته باشـد و بـه عبـارتی با    
کارایی فرد با افـزایش تعـداد خطاهـا در انجـام وظیفـه      

). مقایسه زمان اندازه گیري شـده  3(نمودارمحوله گردد
آزمودنی هاي گروه کنترل و سایر گروه هـاي آزمایشـی   

)، سرعت انجام کار فـرد بـا   4(نمودارنیز نشان می دهد
داري مـی  راز فشار صدا داراي اختالف معنـا زیاد شدن ت

).p>05/0(باشد

گیريو نتیجهبحث 
هاي حاصل از این مطالعه نشان داد که میانگین یافته

نمره ناراحتی قبل و پس از مواجهه با صدا، بـا افـزایش   
تراز فشار صدا ارتباط معناداري دارند. البته شـایان ذکـر   
است که از آنجاییکه در تحقیق حاضر ناراحتی ناشـی از  
صدا تنها در ابتدا و انتهاي تحقیق مـورد پرسـش واقـع    

ن اثر افزایش ناراحتی ناشی از صدا را تنها گردید نمی توا
محدود به افزایش تراز فشار صدا دانسـت بلکـه ممکـن    
است دلیلی چون خستگی در اثر مواجه نسبتا طوالنی با 

در 15666ISOمقایسه نمره ناراحتی ناشـی از صـدا طبـق اسـتاندارد     -1نمودار 
هاي مورد مطالعه، قبل و بعد از مواجههگروه

15666نمره ناراحتی ناشی از صدا طبـق اسـتاندارد   میانگین مقایسه -2نمودار 
ISOدر زنان و مرداناز مواجهه(پس (

هـاي  خطا با افزایش زمان مواجهه گـروه مقایسه میانگین تعداد -3نمودار 
مورد مطالعه

هـاي مواجهـه بـا صـدا در     مقایسه سرعت انجـام کـار و زمـان   -4نمودار 
هاي مورد مطالعهگروه
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صدا نیز بر آن اثر کند. هم چنین یافته هـاي حاصـل از   
این مطالعـه نشـان داد نـاراحتی ناشـی از صـدا پـس از       

ط معنـاداري دارد. نتـایج   مواجهه بـا جـنس افـراد ارتبـا    
گوناگونی در ارتباط با همبستگی جـنس و نـاراحتی بـه    

2004ثبت رسیده است. تحقیق اینجال اینمارکر در سال 
نیز نشان داد که میزان ناراحتی در مردان و زنان تفاوت 

. در حالی کـه کلبـرگ و همکـاران    ]23[معناداري ندارد
بیـان نمودنـد کـه شـدت     1996در سـال  طی تحقیقی

که با نتـایج  ]24[ناراحتی در مردان بیشتر از زنان است
خـوانی دارد. در خصـوص نـاراحتی    مطالعه حاضـر هـم  

بیشتر مردان نسبت به زنان در ایـن مطالعـه مـی تـوان     
چنین ادعـا نمـود کـه خصوصـیات فیزیولـوژیکی افـراد       
یکسان نبوده و افـراد مختلـف از نظـر اثـرات روانـی و      
عصبی، یکسان تحت تاثیر صدا قرار نمی گیرند و ممکن 

ل و است یک صداي واحد براي بعضی افراد قابل تحمـ 
با توجه بـه نمـودار   . ]16[براي دیگران آزار دهنده باشد

خطاي آزمـودنی هـاي گـروه    تعدادبا مقایسه ، 3شماره 
کنترل و سایر گروه هاي آزمایشی نشان مـی دهـد کـه    

دسی بل در شبکه 95این تعداد خطا در تراز فشار صوت 
A   بیشـترین مقـدار   ، در هر یک از زمان هـاي مواجهـه

دسی 85و 65است و این در حالی است که در دو گروه 
بل در هر یک از زمان هاي مواجهه ابتدا کاهش، سپس 
با شیب کمی افزایش یافت که این امر با مطالعه آقایـان  
زاهد خان و اسمیت که نشان دادند صدا در ابتدا ممکـن  
است اثر مثبتی بر عملکرد داشته باشد ولـی بـا افـزایش    
زمان مواجهـه بـا صـدا ایـن اثـر بـه تضـعیف عملکـرد         

از آنجا که صدا را مطابقت می کند.]26, 25[انجامدمی
شـاید  ]1[یک عامل استرس زاي محیطـی مـی داننـد   

بتوان با قانون برکزدادسون نیـز ایـن کـاهش و سـپس     
دادسـون دو  -افزایش تعداد خطا را توجیـه کـرد. برکـز   

نظریه پرداز مدیریت بودند که ارتباط استرس و عملکرد 
ارائـه نمودنـد. ایـن    "سونقانون برکز و داد"را در قالب 

قانون چنـین بیـان مـی کنـد کـه عملکـرد، زمـانی در        
باالترین سطح قرار دارد که استرس بهینه باشـد. وقتـی   
که استرس خیلی کم و یا خیلی زیاد است عملکرد پایین 
است و تنها زمانی که استرس در حـد متوسـط و بهینـه    

. با اسـتناد بـه   ]27[است، عملکرد فرد هم حداکثر است
این مطلب شاید بتوان گفت که صداي پخـش شـده در   

در مقایسه با گروه dBA85وdBA65تراز فشار صوت
کنترل توانسته در زمان هاي ابتدایی مواجهـه، در افـراد   

این خـود  شرکت کننده استرس بهینه اي ایجاد کند که
عامل کاهش تعداد خطاها بعد از پخش صدا بوده اسـت  
ولی با افزایش زمان مواجهـه بـه مـرور عملکـرد رو بـه      
تضــعیف نهــاده و تعــداد خطــا در افــراد شــرکت کننــده 
افزایش می یابد. از آنجاییکه آزمون همـاهنگی بـین دو   
دست ماهیت ساده اي دارد و زیاد پیچیده نیست بنابراین 

در زمان هایی ابتـدایی  dbA85و dbA65تراز صداي 
پس از مواجهه توانسته اند در این آزمون کارایی را بهبود 

نشان داد، سرعت انجام کار فرد 4بخشد. نمودار شماره 
با زیاد شدن تراز فشار صوت داراي اخـتالف معنـاداري   

دسی 95). با افزایش فشار صوت تا p>05/0(می باشد
ب بسیار تندي پیـدا مـی کنـد.    بل، سرعت انجام کار شی

یکی از عوامل افزایش میزان شیب در تراز فشار صـوت  
دسی بل با گذشت زمان هاي مواجهه فرد می تواند 95

تالش فرد براي هر چه سریع تر انجـام دادن آزمـون و   
رهایی از فشار حاصل از صداي باال باشد، که در نتیجـه  

این مطالعه تعداد خطا بیشتر و دقت فرد کاهش می یابد.
(دقت و سرعت کار فرد) را کامال اثر سروصدا بر کارایی

]28[)2004(تائید می کند که با مطالعه آقایان موزامیل
صـدا بـا   کامال مطابقت می کنـد. ]18[)2007(و سالی

تاثیر گذشت زمان مواجهه و افزایش تراز فشار صدا بر روي سرعت عمل و تعداد خطا بر مبناي آزمون آماري کوواریانس با تکرار-3جدول 
(دقت)تعداد خطا(سرعت انجام کار)زمان  اندازه گیري شده

دقیقه)0و 20، 40اثر زمان (
pp
765/0242/0

04/0000/0اثر گروه هاي مورد مطالعه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               6 / 9

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-877-fa.html


1392، بهمن و اسفند 6، شماره 10دوره دو ماهنامه                 

و همکارانی بیحب.. ااحسان30

تراز فشار صوت باال باعث مـی شـود افـراد در معـرض،     
جـه و سـرعت   تغییري در راهکارشان در نحوه دقـت، تو 

انجام کار به جهت رهایی از مواجهه با صداي باال شوند 
و در عین حال این امر سبب وارد آمدن تنشـی بـر فـرد    
می شود. در نتیجه این تنش، ایمنی افراد در محیط کـار  
به خطر خواهد افتاد و در صورت رعایت نکردن مسـائل  
ایمنی و حفاظتی و عدم کنترل مناسب نه تنهـا کـارایی   

اد بلکـه بهـره وري آن صـنعت کـاهش چشـمگیري      افر
خواهد داشت. نتایج این تحقیـق مـی توانـد بسـتر الزم     
جهت بهبود شرایط کارگاهها، کارخانجات، محیط هـاي  
آموزشی و ... را فراهم آورده تا بدین ترتیب از به وجـود  
آمدن ناراحتی ها و مشکالت عنوان شده جلوگیري شود.

افزایش تراز فشـار صـدا   بر اساس نتایج این مطالعه با 
عملکرد و خطا کامال تحت تاثیر قرار می گیرنـد کـه بـا    

در تـراز  مطالعات پیشین در این زمینه هم خـوانی دارد.  
کارایی کاهش و خطـاي فـرد   دسی بل 95فشار صوت 

دسـی  85افزایش یافت و در مواجهه با صداي کمتـر از  
ه، ابتدا عملکرد افزایش سـپس بـا   بل در زمان هاي اولی

گذشت زمان مواجهه به مرور عملکرد کاهش یافت.

تشکرتقدیر و 
بدین  وسیله نویسندگان بـر خـود الزم مـی داننـد از     
معاونت پژوهشـی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصـفهان و      
دانشجویانی که پژوهشگران را در اجـراي ایـن مطالعـه    

مساعدت نمودند، تشکر نمایند.
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The effect of noise on error rate and performance rate by using the
experiment of two-hand coordination

E.A. Habibi1, H. Dehghan2, S. Eshraghy Dehkordy3, M.R. Maracy4
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Abstract
Background and aims: The most important factors that influence human performance are;
accuracy, speed and ability to perform the skills by individuals. Given the importance of
human productivity in improving the production and quality, this study examines the impact
of noise on error rate, speed and ability to perform the manual skills.
Methods: This experimental study was conducted on 96 students. Sampling was conducted
with a Randomized block design. Controlling exposure factors of sound intensity and
duration of exposure, the accuracy and speed of performance of the test subjects was
evaluated using Two-hand coordination test. Data was analyzed by SPSS18 software using
descriptive and analytical statistical methods by ANCOVA repeated measure.
Results: The results showed that the increasing of sound level pressure from 65 dBA to 95
dBA increased the work speed significantly (p<0.05). Increasing the exposure time (zero to
40 minutes) and gender (men and woman), did not show a statistically significant difference
in the performance rate (p<0.05). The error rate was statistically significant with increasing
the sound intensity (p<0.05).
Conclusion: Results indicate that with increasing the sound level pressure, performance
rateand human error were increased and following exposure to sound levels less than 85db
performance was initially decreased then with low incline was increased.

Keywords: Noise, Error rate, Performance rate, Two-hand coordination test.
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