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 مقاله پژوهشي 

  پس از تماس با سطوح مختلف تراز فشار صوت در  یعملکرد شناخت یبررس
 من است؟یبل ایدس 65ا تراز یآ ینیبال ییمطالعه کارآزما

  
  ٥زادهحسن، اکبر ٤را برکاتي، سم٣ين احمدي، نازن٢انيامک پورعبدي، س١فرهاد فروهرمجد

 
  04/09/1395تاریخ پذیرش  07/07/1395تاریخ دریافت 

 
 دهيچک

و اختالل  يکيولوژيزيف يز اشاره کرد که سبب آزار و ناراحتين يير شنوايبه اثرات غ توانيم، ييستم شنوايبر اثرات نامطلوب صدا در س عالوه :هدف و نهيزمشيپ
 ينيالب ييکارآزما مطالعه کيدر  صوت فشار تراز مختلف سطوح با تماس از پس يشناخت ن عملکرديي. هدف از مطالعه حاضر تعشوديم يشناخت يدر عملکردها

 بود.

 ۶زن و  ۶نفر ( ۱۲ يشناختاثرات صدا بر عملکرد  يبررس منظوربه) بود که Befor after clinical trial( ينيبال يين مطالعه از نوع کارآزمايا: کار روشمواد و 
از ن منظور يبدقرار گرفتند.  يموردبررساصفهان  يدانشگاه علوم پزشک 2kg/m ۲۵-۲۰ يشاخص توده بدن سال و ۲۷-۲۲ يسن محدوده يان دارايمرد) از دانشجو

عملکرد  يريگاندازه ي" براReaction Timerو سنجش زمان واکنش با دستگاه " بليدس ۸۵و  ۶۵،۷۵ با فرکانس مشخص شده در تراز فشار صوت يمنبع صوت
  شد. استفاده ۰۵/۰ داريمعنبا سطح انس) يز واري(آنال pair-T test، Anova ياز آزمون آمار هاداده ليوتحلهيتجزجهت  .استفاده شد يشناخت

 هارنگ يانتخاب واکنش زمانن يانگيمش يمنجر به افزا بليدس ۶۵سه با قبل از اعمال تراز فشار صوت يدر مقا بليدس ۶۵با اعمال تراز فشار صوت : هاافتهي
)٠٤١/٠  =P ٠٣٨/٠() و صداها  =P( ن زمان واکنشيانگيم بليدس ۸۵و سپس  ۷۵به  بليدس ۶۵ش تراز فشار صوت از ين با افزايشد. همچن يداريمعن صورتبه 
  ) داشت.P>  ۰۰۱/۰( يداريمعنش يز افزاين

با توجه به  يير شنواياثرات غ يمن برايمحدوده ا توانينمرا  بليدس ۶۵محدوده تراز فشار  بليدس ۸۵و  ۷۵بر تراز فشار صوت  عالوه: يريگجهيبحث و نت
(زمان واکنش، توجه  ياد مواجهه دارند و اختالل در عملکرد شناختيز يکه افراد با صدا يدر مشاغلن موضوع يدر نظر گرفت و ا يعملکرد شناختات آن بر ريتأث

  رد.يقرار گ موردتوجهشتر يد بيبا گردديمسک يش ريو...) باعث افزا
 ي، زمان واکنش، سالمتيصدا، عملکرد شناخت ها:دواژهيکل

  
 ١٣٩٥ بهمن، ۹۶۷-٩٧٥ ص، ازدهمي شمارهست و هفتم، يبه، دوره ياروم يپزشکمجله 

  
  ۰۹۱۹۶۸۲۰۲۳۳ تلفن:، ياحرفهبهداشت  ي، دانشکده بهداشت، گروه مهندسياصفهان، دانشگاه علوم پزشک: آدرس مکاتبه

Email: nazanin_ahmadi39@yahoo.com 

  
  مقدمه

 يسالمت يناخواسته که اثر آن بر رو ياندهيآال عنوانبهصدا 
بر اثرات نامطلوب  عالوه .)۱( شوديمف يتعر ،ده گرفته شده استيناد

ز داشته ين يمضر يير شنواياثرات غ توانديم ييستم شنوايس صدا بر
 يو اختالل در عملکردها يکيولوژيزيف يباشد که سبب آزار و ناراحت

خود در معرض  حرفهبا توجه به اگرچه افراد . )۲( شود يشناخت

                                                             
 رانياصفهان، اصفهان، ا يپزشک علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ،ياحرفه بهداشت يار گروه مهندسياستاد ١
 رانياصفهان، اصفهان، ا يپزشک علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ،ياحرفه بهداشت يار گروه مهندسيدانش ٢
 )سنده مسئولينو(ران ياصفهان، اصفهان، ا يبهداشت، دانشگاه علوم پزشک، دانشکده ياحرفهبهداشت  يارشد مهندس يکارشناس يدانشجو ٣
 رانياصفهان، ا اصفهان، يپزشک علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ،ياحرفه بهداشت يارشد مهندس کارشناس ٤
 رانياصفهان، ا اصفهان، يپزشک علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ،يستيارشد آمار ر کارشناس ٥

هر فرد  يبرامواجهه ن يازان و شدت يماما مواجهه با صدا هستند 
ش از سطوح يمزمن و ب صورتبهو مواجهه با صدا  )۱( متفاوت است

 طورکليبه .خواهد داشت يسالمت يبر رو يمنف يامدهايخاص، پ
ممکن است  بليدس ۶۵ش از يب يکه مواجهه با صدا شدهيرفتهپذ
ک ياز صدا  يناش يياختالالت شنوا .)۳( مضر باشد يسالمت يبرا
ر و قرا است يدر گوش داخل يصوت يم از اثرات انرژيمستق جهينت
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 يدر طول زندگ ويژهبه بليدس ۸۵-۹۰ يگرفتن در معرض صدا
با  ن کاهشيو ا شوديممنجر  ييشنوا روندهپيش، به کاهش يصنعت

  .رديگيمانجام  ييت شنوايستانه حساسآش يافزا
از صدا  ياثرات ناش يشامل تمام توانيمرا  يير شنواياثرات غ

، صرفه دباشيمگذار ريتأثفرد  يو تندرست يسالمت يدانست که بر رو
. اثرات نامطلوب )۲(دارد  ييشنوا يهاارگان يکه بر رو ينظر از اثرات

شامل: اختالالت خواب، اختالل در عملکرد دستگاه  توانديمصدا 
، آزار و يگوارش يهايماريبو...)، استرس،  فشارخون( يعروق -يقلب
و  ي، اختالالت ذهني، اختالالت شناختييت، کاهش شنواياذ
 صورتبهصدا ممکن است اثرات خود را  .)۴( باشد يکيولوژيزيف

از  تقيمغيرمس صورتبها ي يناپسيس وانفعاالتفعلق يم از طريمستق
ا مواجهه ب ديگرعبارتبهو ادراک اعمال کند  ي، شناختيق عاطفيطر

در  ينکهباا .)٥( گذارديم ريتأثهموستاز اعصاب و غدد  يرو سروصدا
 يکار يهاطيمح يصدا يير شنواياثرات غاز مطالعات  ياريبس

-ن عوارض را از جنبه دوزيکه ا يمطالعات يشده است ول يبررس
  قرار گرفته است. يکم موردتوجهکند  يابيپاسخ ارز

ود وج يکسانيبه شکل  يشناخت يعملکردها همهاثرات صدا در 
تماس مزمن با صدا،  دهديمنشان  يشواهد پژوهش .ندارد

و درک زبان  يکه شامل پردازش مرکز يشناخت يعملکردها
ه در توج يصينقا نيبه را عالوه دهديمقرار  ريتأثرا تحت  باشديم

 ين کودکانيهمچن .)۷, ۶( شوديمز سبب يرا ن يمستمر و توجه بصر
، درک ييشنوا هستند يطيمح يکه در معرض مواجهه مزمن صدا

  .)۸( دارند يترفيضعحافظه گفتار و 
Hygge يناش ياسترس هايپاسخ يبر رو يو همکاران در بررس 

ساله در چهار مدرسه  ١٠تا  ٩ يهابچهاد در يز ياز مواجهه با صدا
افتند کودکان يدر، در غرب لندن Heathrowفرودگاه  يکيدر نزد

در درک  شاهد، مدرسه ۴سه با کودکان يدر مقا افته با صدايمواجهه 
ن در يهمچن .)۹( مطلب و خواندن و توجه دچار مشکل هستند

 ۱۱هزار بچه  ۱۱ ين فرودگاه رويا يکيکه در نزد يگريد مطالعه
نشان داد که  گرفت، ما بودند انجاميهواپ يساله که در معرض صدا

را  ياضيزمون خواندن و رآقرار گرفتن در معرض صدا، عملکرد در 
 يدر پهنارا که اثرات صدا  ياز مطالعات ي. برخ)۱۰( کنديم ترفيضع

 هديمشخص گردنموده،  يبررس يعملکرد شناخت يباند متفاوت بر رو
از  يشتريزان بيم به بلند يدر صداها ياختالل در عملکرد شناخت

که افراد  يدر مشاغل ن مهميکه ا )۱۱( متوسط بوده است يصداها
زمان ( يشناختاد مواجهه دارند و اختالل در عملکرد يز يبا صدا

عوامل  ي، بررسگردديمسک يش ريواکنش، توجه و...) باعث افزا
ن مطالعه يدر ا. )۷( ابدييم يشتريت بياهمن عملکرد يمخل در ا

ز ا ياز عملکرد شناخت يشاخص عنوانبهزمان واکنش  يبررس يبرا
 و يصيواکنش ساده، تشخ هايزمانزمان واکنش، با عنوان سه نوع 

شده است که زمان واکنش ساده  استفاده ا صداها)ي هارنگ( يانتخاب
 ۳۸۴حدود  يصيو زمان واکنش تشخ ثانيهميلي ۲۲۰حدود 

، ادنداز پژوهشگران نشان د يارياست. بسشده  ينيش بيپ ثانيهميلي
ش زمان واکنش يباشد سبب افزا تردهيچيپهرچقدر که محرک 

رف که ص زمانيمدتتفاوت در زمان واکنش با  ديگرعبارتبه. شوديم
ارتباط دارد در همه انواع زمان واکنش  شوديم يشناخت يندهايفرا

 و) يانقباض عضالن يعني( يحرکت يمادگآ يالزم برا زمانمدتهم 
  .)۱۲( است کساني )ي(فشار دادن شست يهم پاسخ حرکت

 يير شنواين مطالعه اثرات غيت موضوع، در ايبا توجه به اهم 
 يشناخت ن عملکردييهدف از مطالعه حاضر تعشد و  يصدا بررس

 مطالعه کيدر  صوت فشار تراز مختلف سطوح با تماس از پس
که  ن موضوعيمشخص نمودن ا ديگرعبارتبهبود.  ينيبال ييکارآزما

عملکرد  يمن برايسطح ا عنوانبه بليدس ۶۵تراز فشار صوت 
  ر.يا خي شوديمدر نظر گرفته  يشناخت
  

  کار شمواد و رو
 Befor after clinical( ينيبال يين مطالعه از نوع کارآزمايا

trial يبر رو يبر عملکرد شناخت اثرات صدا يبررس منظوربه) که 
-۲۷ يمحدوده سن يکه داراان يمرد) از دانشجو ۶زن و  ۶نفر ( ۱۲
دانشگاه از  BMI (2kg/m ۲۵-۲۰( يسال و شاخص توده بدن ۲۲

کده دانش يکيزيف آورزيان شگاه عوامليزماآاصفهان در  يعلوم پزشک
ار يعم انجام شد. يتصادف يريگنمونهن دانشگاه به روش يبهداشت ا

مؤثر بر ضربان قلب،  يشرکت افراد در مطالعه عدم مصرف داروها
 يقلب يهايماريب، عدم کانال گوش باز و نداشتن ييعدم افت شنوا

  بود. يعروق –
ط يل و محيوسا سازيآمادهدر دو بخش  آزمايشن يا ياجرا

  شگاه و مرحله مواجهه با صدا انجام گرفت.يزماآ
  سازيآماده -۱
با فرکانس مشخص شده  ياز منبع صوت سازيآماده مرحلهدر 

سنجش زمان واکنش با و  بليدس ۸۵و  ۶۵،۷۵ در تراز فشار صوت
 يعملکرد شناختسنجش  يبرا" Reaction Timer"دستگاه 

و  يقات مختلف خارجيسنجش زمان واکنش در تحق .استفاده شد
و  ٨١/٠ ييب روايضر ين آزمون داراياستفاده شده است. ا يداخل
خالصه مشخصات  صورتبهر يدر ز. )١٣(است  ٨٥/٠ ييايب پايضر
  :شوديمح داده يتوض هاآنک از يهر 

 منبع صوت -
خش د و پيتول افزارنرم برنامه يکه دارا يوتريکامپ با استفاده از

 يکروفون بود صداي، بلندگو و م(MATLABو  LAB VIEWصدا (
ت ) اسياز صنعت (هود صنعت شدهضبط ينجا صدايکه در ا موردنظر

  د.ي) پخش گردي(خروج بلندگوق ياز طر
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ت نمونه قرار گرفت و يوتر در موقعيکروفون متصل به کامپيم
ه وتر که توسط نمونياز کامپ يم تراز فشار صوت خروجيتنظ فهيوظ

  را بر عهده داشت. شديماحساس 
 Reaction Timerتست زمان واکنش با دستگاه  -

  واکنش): سنجزمان(
. باشديمه يثان ۰۰۱/۰دقت  يواکنش، دارا سنجزماندستگاه 

 يدهايزات و کليکه تجه هبزرگ بود جعبهک ين دستگاه شامل يا
صل م به دستگاه متيکه با س يو دو شست شدهيهتعبآن  يکنترل رو

که محرک  يو صوت يبودند. دستگاه شامل دو بخش محرک نور
، يو محرک صوت شديمل يتشک آبيو رنگ سبز و قرمز  سه از ينور

 م استيشدت و زمان قابل تنظ ازلحاظبود که  يبوق کوتاه يصدا
 ن دستگاهيبا ا. (بم) ک هرتزي ر) وي(ز ده هرتز يهافرکانسصدا با  ۲(
 ي، انتخابيصيحالت ساده، تشخ ۴زمان واکنش را در  توانيم
  .کرد يريگاندازه(صداها)  ي)، انتخابهارنگ(

رنگ  کي يکه دستگاه بر رو ي: زمانساده زمان واکنش -
مشخص را  يشستک يد و نمونه تنها يم گرديتنظ
ثبت  واکنش و زمان داديمدن رنگ فشار يد محضبه
 وجود نداشت. يين بخش خطاي. در اشديم

 کي يکه دستگاه بر رو ي: زمانيصيتشخ اکنشوزمان   -
ه ک يستد و نمونه با دوشيم گرديک صدا تنظيرنگ و 

ف شده بود يمحرک مدنظر تعر ،هايشستک از يهر  يبرا
 به رزمان عالوهن قسمت يکه در ا داديمرا انجام  آزمايش
 .ديگرديمز ثبت ين خطاها واکنش،

 يکه دستگاه بر رو ي: زمان)هارنگ( يانتخاب زمان واکنش -
ه ک يتبا دوشس و نمونهد يم گرديدو رنگ متفاوت تنظ

ف شده بود يمحرک مدنظر تعر هايشستک از يهر  يبرا
ن قسمت همانند بخش يکه در ا داديمرا انجام  آزمايش

ز ي، خطاها نهارنگواکنش به بر زمان  عالوه يصيتشخ
 .شديمثبت 

 بر رويکه دستگاه  ي: زمان(صداها) يانتخاب زمان واکنش  -
د و نمونه با دو يم گردي) تنظزيروبممتفاوت ( يدو صدا

محرک مدنظر  هايشستک از يهر  يکه برا يتشس
 بر ثبت عالوهکه  داديمرا انجام  آزمايشف شده بود يتعر

  .شدنديمز ثبت يزمان واکنش به صداها، تعداد خطاها ن
  مواجهه با صدا -۲

 ينه (قبل از اعمال ترازهاين مرحله تراز فشار صوت زميدر ا
) ۱جدول شد ( يريگاندازهشگاه يفشار صوت مدنظر) آزما

ن تراز صدا يدر ا آزمايشقبل از شروع  يعنيه ياول يهايريگاندازه
  انجام گرفت.

  
 بليدس ۸۵و  ۷۵، ۶۵ يهاصوتنه قبل از اعمال فشار يزم يار صداين و انحراف معيانگيم ):۱(جدول 

  اريانحراف مع ±ن يانگيم  حداقل  حداکثر  تعداد  زان تراز فشار صوتيم

  ١٢/٥٨ ± ٥١/٠  ٢/٥٧  ٩/٥٨  ١٢  ٦٥ dbتراز فشار صوت 

  ١٥/٥٨ ± ٣١/٠  ٥/٥٧  ٥/٥٨  ١٢  ٧٥ dbتراز فشار صوت 

  ٢٥/٥٨ ± ٤٩/٠  ٤/٥٧  ١/٥٩  ١٢  ٨٥ dbتراز فشار صوت 
 

نه قبل از اعمال تراز يزم ين صدايانگي: مdb ۶۵تراز فشار صوت 
  بليدس ۶۵فشار صوت 

نه قبل از اعمال يزم ين صدايانگي: مdb ۷۵تراز فشار صوت 
  بليدس ۷۵تراز فشار صوت 

نه قبل از اعمال يزم ين صدايانگي: مdb ۸۵تراز فشار صوت 
  بليدس ۸۵ تراز فشار صوت

ن مرحله و قبل از شروع مرحله دوم (مواجهه با صدا) يان ايدر پا
اه م دستگين منظور با تنظيه انجام گرفت بدياول يهايريگاندازه
بخش  يبر رو به ترتيب) reaction timer( ش واکنشسنجزمان

 حيصداها) و توض( يانتخاب) و هارنگ( ي، انتخابيصيساده، تشخ
هر ي و خطاهاواکنش  هايزمان، يموردبررسبه فرد  انجامانمراحل 

نکه يا توجهقابل نکتهد. يجدا ثبت گرد صورتبههر فرد  يبخش برا
  شگاه انجام گرفت.ينه آزمايزم يه در تراز صداياول يهايريگاندازه

 بليدس ۶۵ يصدا يابتدا بر روي ن مرحله منبع صوتيدر ا
صدا ن يقه در معرض مواجهه با ايدق ۳۰به مدت  هانمونهم و يتنظ

ند. پرداخت موردعالقهمدت به مطالعه متون  يندر ا. افراد قرار گرفتند
" ش واکنشسنجزمان"استفاده از دستگاه  با ان مواجهه،يدر پا

هر بخش  يو خطاها واکنش هايزمانهمچون قبل از مواجهه با صدا 
  د.يجدا ثبت گرد صورتبههر فرد  يبرا

ن صورت يبه هم بليدس ۸۵و  ۷۵ يصدا يبرا آزمايشن يا
ر سه د آزمايشن يا ديگرعبارتبهثبت شد.  آنجه يانجام گرفت و نت

  مرحله با سه تراز فشار صدا انجام شد.
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 ۲۰نسخه  SPSS يآمار افزارنرماز  هاداده ليوتحلهيتجزجهت 
  ) بود. pair-T test مورداستفاده ياستفاده شد و آزمون آمار

  
  هاافتهي

مرد) با  ۶زن و  ۶( نفر ۱۲ن مطالعه يدر ا يموردبررسافراد 
سال، قد  ۵۸/۲۴ ± ۳۱/۱ يار سنين و انحراف معيانگيم

لوگرم با يک ۸۳/۷۳ ± ۱۸/۱۵ ، وزنمترسانتي ۰۹/۱۱±۴۲/۱۷۵

  بودند. مترمربعلوگرم بر يک ۶/۲۳ ± ۲/۲ يشاخص توده بدن
با اعمال تراز فشار صوت  دهديمنشان  ۲که جدول  گونههمان

 هيثان ۵۷۹/۰ )هارنگ( يانتخاب واکنش ن زمانيانگيم بليدس ۶۵
)۰۴۱/۰  =P( يانتخاب واکنش ن زمانيانگيو م )ه يثان ۵۶۳/۰ )صداها
)۰۳۸/۰  =P(  نهيزم يسه با صدايدر مقا يداريمعنبود که تفاوت 

ر يدر سا ي) داشتند ولبليدس ۶۵(قبل از اعمال تراز فشار صوت 
  مشاهده نشد. يداريمعنپارامترها تفاوت 

  
  بليدس ۶۵شده قبل و بعد از اعمال تراز فشار صوت  يريگاندازه يرهايار متغين و انحراف معيانگيم ):۲جدول (

  PValue  بليدس ٦٥بعد از تراز فشار صوت   بليدس ٦٥قبل از تراز فشار صوت   ريمتغ

  ١٣٩/٠  ٣٠٦/٠ ± ٠٣٩/٠  ٢٩٨/٠ ± ٠٣١/٠  ساده زمان واکنش

  ١٠٤/٠  ٥/٠ ± ٠٥٦/٠  ٤٩٥/٠ ± ٠٤٨/٠  يصيتشخ زمان واکنش

  ٠٤١/٠  ٥٧٩/٠ ± ٠٣٧/٠  ٥٦٧/٠ ± ٠٤٤/٠  )هارنگ( يانتخابواکنش  زمان

  ٠٣٨/٠  ٥٦٣/٠ ± ٠٤٦/٠  ٥٥٧/٠ ± ٠٤٩/٠  صداها)( يانتخاب واکنشزمان 

  ١  ٣٣/٠ ± ٤٩٢/٠  ٣٣/٠ ± ٦٥١/٠  يصيتعداد خطاها در بخش تشخ

  ٣٣٩/٠  ٩٢/٠ ± ٩٩٦/٠  ٥/٠ ± ٩٠٥/٠  )هارنگ( يانتخابتعداد خطاها در بخش 

  ١  ٥/٠ ± ٦٧٤/٠  ٥/٠ ± ٦٧٤/٠  صداها)( يانتخابتعداد خطاها در بخش 

  
ن زمان واکنش در بخش ساده يانگيکه م دهديمنشان  ۳جدول 

)۰۰۱/۰<P۰۰۱/۰( يصي)، تشخ<Pهارنگ( ي)، انتخاب( 
)۰۰۱/۰<P ۰۰۱/۰( )صداها( يانتخاب)، و<P بعد از اعمال تراز ،(

شتر از قبل از اعمال تراز يب يداريمعن طوربه بليدس ۷۵فشار صوت 
ن يانگيم کهطوريبهبود. نه) يزم ي(صدا بليدس ۷۵ فشار صوت

 يانتخابو ) هارنگ( يانتخاب، يصيزمان واکنش در بخش ساده، تشخ

، ۴۰۷/۰ به ترتيب بليدس ۷۵اعمال تراز فشار صوت از  بعد )صداها(
ن ين زمان واکنش هميانگيه اما ميثان ۶۴۳/۰و  ۶۲۹/۰، ۶۳۲/۰

، ۳۰۶/۰ به ترتيبپارامترها در زمان قبل از اعمال تراز فشار صوت 
زمان واکنش  يرهايه متغيه بود. بقيثان ۵۴۵/۰و  ۵۵۶/۰، ۵۵۴/۰

  نداشت. يداريمعنتفاوت  بليدس ۷۵قبل و بعد از تراز فشار صوت 

  
  بليدس ۷۵شده قبل و بعد از اعمال تراز فشار صوت  يريگاندازه يرهايار متغين و انحراف معيانگيم ):۳جدول (

  PValue  بليدس ٧٥بعد از تراز فشار صوت   بليدس ٧٥قبل از تراز فشار صوت   ريمتغ

  >٠٠١/٠  ٤٠٧/٠ ± ٠٤٢/٠  ٣٠٦/٠ ± ٠٣٢/٠  واکنش سادهزمان 

  >٠٠١/٠  ٦٣٢/٠ ± ٠٨٤/٠  ٥٥٤/٠ ± ٠٦٩/٠  يصيتشخواکنش زمان 

  >٠٠١/٠  ٦٢٩/٠ ± ٠٤٨/٠  ٥٥٦/٠ ± ٠٣٧/٠  )هارنگ( يانتخابواکنش  زمان

  >٠٠١/٠  ٦٤٣/٠ ± ٠٦٣/٠  ٥٤٥/٠ ± ٠٤٦/٠  صداها)( يانتخابواکنش زمان 

  ٥٩/٠  ٦٧/٠ ± ٧٨/٠  ٥/٠ ± ٦٧/٠  يصيتعداد خطاها در بخش تشخ

  ٢٦/٠  ٤٢/٠ ± ٦٧/٠  ٧٥/٠ ± ٦٢/٠  )هارنگ( يانتخابتعداد خطاها در بخش 

  ٤٢/٠  ١٧/١ ± ٥٨/١  ٦٧/٠ ± ٨٨/٠  صداها)( يانتخابتعداد خطاها در بخش 

  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 9

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3414-en.html


 ۱۳۹۵بهمن ، ۱۱، شماره ۲۷دوره   هياروم يمجله پزشک
  

971  

  بليدس ۸۵شده قبل و بعد از اعمال تراز فشار صوت  يريگاندازه يرهايار متغين و انحراف معيانگيم ):۴(جدول 

 ٨٥قبل از تراز فشار صوت   ريمتغ

  بليدس

  PValue  بليدس ٨٥بعد از تراز فشار صوت 

  >٠٠١/٠  ٤٦٥/٠ ± ٠٣٦/٠  ٣٠٤/٠ ± ٠٢٧/٠  واکنش ساده زمان

  >٠٠١/٠  ٧/٠ ± ٠٥٩/٠  ٥٤٢/٠ ± ٠٤٨/٠  يصيواکنش تشخ زمان

  >٠٠١/٠  ٧٥٩/٠ ± ٠٨١/٠  ٥٨١/٠ ± ٠٥٥/٠  )هارنگ( يانتخابواکنش زمان 

  >٠٠١/٠  ٧٦/٠ ± ٠٦٢/٠  ٥٩١/٠ ± ٠٥٤/٠  صداها) از تست زمان واکنش( يانتخابواکنش زمان 

  ٠٧٦/٠  ٩٢/١ ± ٧٣/١  ١ ± ٠٤/١  يصيتعداد خطاها در بخش تشخ

  ٠٣٢/٠  ٥/١ ± ١٦/١  ٥/٠ ± ٦٧/٠  )هارنگ( يانتخابتعداد خطاها در بخش 

  ١٩١/٠  ١٧/١ ± ٠٣/١  ٦٧/٠ ± ٧٧/٠  صداها)( يانتخاب تعداد خطاها در بخش

  
بخش ساده  بليدس ۸۵در تراز فشار صوت  ۴طبق جدول 

)۰۰۱/۰<P۰۰۱/۰( يصي)، تشخ<Pهارنگ( ي)، انتخاب (
)۰۰۱/۰<P ،(يانتخاب )۰۰۱/۰( )صداها<P(  و تعداد خطاها در

شتر از يب يداريمعن طوربه)، P>۰۳۲/۰( )هارنگ( يبخش انتخاب
بوده است و در تعداد  نه)يزم يصداصوت (قبل از اعمال تراز فشار 

 )صداها( يانتخابو تعداد خطاها در بخش  يصيخطاها در بخش تشخ

ه، ساد ن زمان واکنشيانگيم درواقعمشاهده نشد.  يداريمعنتفاوت 
و تعداد خطاها در  )صداها( يانتخابو  )هارنگ( ي، انتخابيصيتشخ

به  بليدس ۸۵اعمال تراز فشار صوت  بعد از )هارنگ( يبخش انتخاب
ن زمان يانگيه اما ميثان ۵/۱و  ۷۶/۰، ۷۵۹/۰، ۷/۰، ۴۶۵/۰ ترتيب

 ۸۵ن پارامترها در زمان قبل از اعمال تراز فشار صوت يواکنش هم
  ه بود.يثان ۵/۰و  ۵۹۱/۰، ۵۸۱/۰، ۵۴۲/۰، ۳۰۴/۰ ترتيببه  بليدس

  
  رها قبل و بعد از اعمال تراز فشار صوتيرات متغييار تغين و انحراف معيانگياختالف م ):۵جدول (

 dbتراز فشار صوت   ٧٥ dbتراز فشار صوت   ٦٥ dbتراز فشار صوت   رهايمتغ

٨٥  

PValue 

  >٠٠١/٠  ١٦/٠ ± ٠٣٩/٠  ١٠١/٠ ± ٠٤/٠  ٠٠٧/٠± ٠١٦/٠  قبل و بعد از اعمال صداواکنش ساده  زماناختالف

  >٠٠١/٠  ١٥٨/٠ ± ٠٧١/٠  ٠٧٨/٠ ± ٠٣٥/٠  ٠٠٥/٠ ± ٠١١/٠  قبل و بعد از اعمال صدا يصيواکنش تشخ زماناختالف

) قبل و بعد از اعمال هارنگ( يانتخابواکنش  زماناختالف

  صدا

٠٠١/٠  ١٧٧/٠ ± ٠٧٩/٠  ٠٧٣/٠ ± ٠٤٣/٠  ٠١٢/٠ ± ٠١٩/٠<  

  ا)صداه( يانتخابواکنش  زماناختالف

  بل و بعد از اعمال صداق

٠٠١/٠  ١٦٨/٠ ± ٠٥٤/٠  ٠٩٨/٠ ± ٠٦٥/٠  ٠٠٥/٠ ± ٠٠٨/٠<  

قبل و بعد از  يصياختالف تعداد خطاها در بخش تشخ 

  اعمال صدا

١٦١/٠  ٩١٧/٠ ± ٦٢/١  ١٦٧/٠ ± ٠٢/١  ٠ ± ٦٠٣/٠  

) قبل و هارنگ( يانتخاباختالف تعداد خطاها در بخش  

  بعد از اعمال صدا

٠٣٣/٠  ١ ± ٤١/١  -٣٣٣/٠ ± ٩٨٥/٠  ٤١٧/٠ ± ٤٤/١  

صداها) قبل و ( يانتخاباختالف تعداد خطاها در بخش 

  بعد از اعمال صدا

٦٨/٠  ٥/٠ ± ٢٤/١  ٥/٠ ± ٠٧/٢  ٠ ± ١٣/١  
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 سنجزمان" ين پارامترهايانگياختالف م، ۵با توجه به جدول 
، ۶۵در قبل و بعد از اعمال تراز فشار صوت در هر سه سطح  "واکنش

 يصي)، تشخP>۰۰۱/۰در بخش ساده ( بليدس ۸۵و  ۷۵
)۰۰۱/۰<P ،(يانتخاب )۰۰۱/۰)(هارنگ<Pي)، انتخاب 

) هارنگ( ي) و تعداد خطاها در بخش انتخابP>۰۰۱/۰(صداها)(
)۰۳۳/۰=P (اختالف  نيبوده است. همچن داريمعن يآمار ازنظر

اشت ش ديز افزايش تراز فشار صوت نيزمان واکنش با افزا يرهايمتغ
از زمان  بليدس ۸۵زمان واکنش در تراز فشار صوت  کهطوريبه

شتر بود يب بليدس ۷۵و  بليدس ۶۵واکنش در تراز فشار صوت 
واکنش در بخش ساده در تراز فشار صوت  زماناختالف ديگرعبارتبه

ه بود يثان ۱۶/۰و  ۱۰۱/۰، ۰۰۷/۰ به ترتيب بليدس ۸۵و  ۷۵، ۶۵
 و) هارنگ( ي، انتخابيصيش زمان واکنش در بخش تشخين افزايا

ن و يانگياختالف م ۵وجود داشت. جدول  زين )صداها( انتخابي
رها قبل و بعد از اعمال تراز فشار صوت يرات متغييار تغيانحراف مع

  .دهديمرا نشان  بليدس ۸۵ ۷۵، ۶۵
  

  يريگجهينتبحث و 
تنها  بليدس ۶۵با اعمال تراز فشار صوت  حاضر مطالعهدر 

ن زمان واکنش يانگيو م )هارنگ( ين زمان واکنش انتخابيانگيم
بل (ق نهيزم يسه با صدايدر مقا يداريمعنتفاوت  )صداها( يانتخاب

ن تعداد ي. همچنداشتند )بليدس ۶۵از اعمال تراز فشار صوت 
از تعداد  ترکم بليدس ۶۵در تراز فشار صوت  داريمعن يرهايمتغ
بود.  بليدس ۸۵و  ۷۵در تراز فشار صوت  داريمعن يرهايمتغ
ن زمان واکنش يانگيم بليدس ۷۵که در تراز فشار صوت  ايگونهبه

 با مقايسه) در صداها( يو انتخاب) هارنگ( يانتخاب، يصيتشخساده، 
شتر و ينه) بيزم ي(صدا بليدس ۷۵قبل از اعمال تراز فشار صوت 

، )اهرنگ( يانتخاب، يصيتشخ، بخش سادهبر  عالوهو  بود داريمعن
تعداد خطاها در  ،بليدس ۸۵در تراز فشار صوت  )صداها( يانتخاب

 شتر از قبل از اعماليب يداريمعن طوربه زين )هارنگ( يبخش انتخاب
ن يدر ا آمدهدستبهج ي. درواقع نتابود بليدس ۸۵ تراز فشار صوت

 ريأثتش تراز فشار صوت بر عملکرد افراد يمطالعه نشان داد که افزا
 يهاتيموقعش زمان واکنش آنان در يدارد و منجر به افزا ييسو

 خوانيهمو همکاران  Hainesج مطالعه يو با نتا شوديممتفاوت 
 هايپاسخ يبررس باهدفو همکاران در مطالعه خود  Hainesدارد. 
ا ميهواپ ياز مواجهه با صدا يناش يشناخت يو عملکردها ياسترس
ساله در اطراف فرودگاه لندن که با تراز  ۱۱تا  ۸بچه  ۳۴۰ يبر رو

افتند يمواجهه داشتند انجام شد، در بليدس ۶۶ش از يفشار صوت ب
کودکان در معرض مواجهه با صدا نسبت به کودکان شاهد که در 

بودند در درک مطلب و توجه  بليدس ۵۷از  ترکم يمعرض صدا
  .)۹(هستند  ترفيضع

ش تعداد يافزا يش تراز فشار صوت رويحاضر افزا مطالعهدر  
 يتراز فشار صوت بر رو درواقعنداشت  يداريمعنخطاها اختالف 

  .نداشته است ريتأثن مطالعه يتعداد خطاها در ا
 يبررس باهدفو همکارش  Stansfeldتوسط  يامطالعهدر 

صدا سبب  بدن نشان دادند که يهاارگانر يسا ياثرات صدا بر رو
و آزار و  اجتماعي ير رفتارهاييده، تغيچيپ يعملکردهاتداخل در 

و همکارانش  Tzivian يج بررسينتان يهمچن )۲( شوديمت ياذ
، يشناخت يکه قرار گرفتن در معرض صدا با عملکردها دهديمنشان 
، يزندگ روزمره يهاتيفعالو حافظه،  يريادگي، غيرکالميو  يکالم

و  )۱۴(ت ارتباط دارد ي، اضطراب باال و آزار و اذيافسردگ يهانشانه
 مؤيدن مطالعه يدر ا شدهمشاهده يشناخت هايپاسخ کهازآنجايي

ن يباشد بنابرا توانديمز يافراد ن يروان - يش مقدار تنش روحيافزا
 بليدس ۸۵و  ۶۵،۷۵ يهاصوتش زمان واکنش در تراز فشار يافزا

ار ش تراز فشياز افزا يت ناشيمعلول اضطراب باال و آزار و اذ توانديم
  همسو است. Tzivian و Stansfeld ج مطالعهيصوت باشد که با نتا

 بليدس ۸۵زمان واکنش در تراز فشار صوت ن يانگيم ياز طرف
 ۷۵و  بليدس ۶۵زمان واکنش در تراز فشار صوت ن يانگيماز 
 ۶۵واکنش افراد در تراز فشار صوت  ديگربيانبهشتر بود يب بليدس
 ترمکن تراز فشار صوت ين زمان واکنش در ايانگيبهتر و م بليدس

 هامحرکش تراز فشار صوت واکنش افراد به يبا افزا کهدرحاليبود. 
که  ايگونهبهن زمان واکنش همراه بود يانگيش مير و با افزايبا تأخ

ن زمان واکنش را در يانگين ميشتريب بليدس ۸۵تراز فشار صوت 
ج يداشت که با نتا بليدس ۷۵و  ۶۵سه با تراز فشار صوت يمقا

ان يب هاآندارد.  يخوانهمو همکارش  Schlittmeierپژوهش 
 ياز دارند در طول صدايکه به توجه و دقت ن ييعملکردها نمودند

بهتر  بليدس ۷۰سه با يدر مقا بليدس ۵۰با سطح  ياجادهک يتراف
 يتوجهقابل طوربه بليدس ۵۰ ين صدايهمچن شوديمانجام 

 دهديمرا نشان  بليدس ۷۰ ينسبت به صدا يترکم آزاردهندگي
)۱۵(.  

Elmenhorst  يبررس باهدفان در مطالعه خود که همکارو 
 يذهن ياختالالت عملکرد، زمان واکنش و کارها ياثرات صدا بر رو

شگاه و يما در آزمايهواپ يدر معرض صدا کنندهشرکت ۱۱۲ يبر رو
گزارش در مجاورت فرودگاه کلن/بن انجام شد  کنندهشرکت ۶۴

 رطوبهپس از قرار گرفتن در معرض صدا  کنندگانشرکت نمودند
در مطالعه  .)۱۶( خود دارند يدر عملکردها يترکمدقت  يتوجهقابل

، يصيتشخ زمان واکنش افراد در بخش ساده، بر اينکه عالوهحاضر 
(صداها) بعد از اعمال تراز فشار  يو انتخاب )هارنگ( يانتخاب
سه با قبل از اعمال تراز فشار يدر مقا بليدس ۸۵ و ۷۵،۶۵ يهاصوت
در تراز فشار  شين افزايه است اش داشتينه) افزايزم ي(صدا صوت

 شيسبب افزا زين بليدس ۸۵به  ۷۵و از  بليدس ۷۵به  ۶۵صوت از 
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و همکاران  Elmenhorstج يکه با نتا ديمذکور گرد يهابخشدر 
  .باشديمهمسو 

(زمان واکنش، توجه و...) در تراز  ياختالل در عملکرد شناخت
صدا  درواقعو  باشديممتوسط  يشتر از صداهايبلند ب يصداها

که در روند تمرکز،  شوديم يمعرف ييزااسترسک عامل ي عنوانبه
باند  يدارد و در پهنا يو ... نقش اساس فشارخونش يتوجه، افزا

  .)۱۱( گذارديم يرا بر جا يمتفاوت اثرات گوناگون
ن مطالعه در غالب يق، اين اخالق در تحقيت موازيبا رعا ازآنجاکه

ج آن در يبه اجرا درآمد، نتا ينيبال ييکارازما شدهکنترلمداخله 
 تيقابل يدر کشور دارا آمدهعملبه يفيسه با مطالعات توصيمقا
ش تراز فشار صوت بر زمان انجام واکنش يافزاشتر بود. ينان بياطم

آنان جهت واکنش مناسب در هنگام مواجهه با  يريگميتصمافراد و 
ت. نداش يريتأثآنان  يش تعداد خطاهايافت اما بر افزايش يصدا افزا

 زمان واکنش در داريمعن يرهاينکه تعداد متغيبا توجه به ا ياز طرف
بود،  ترکم بليدس ۸۵و  ۷۵نسبت به  بليدس ۶۵تراز فشار صوت 

بهتر از  بليدس ۶۵ب عملکرد افراد در تراز فشار صوت ين ترتيبد
رفت جه گينت گونهينا توانيمب ين ترتيبود. بد بليدس ۸۵و  ۷۵

 توانينم طرفيکازرا  بليدس ۶۵که محدوده تراز فشار صوت 
رد ات آن بر عملکريتأث ويژهبه يير شنواياثرات غ يمن برايمحدوده ا

ن همان يگر اي(زمان واکنش) در نظر گرفت و از طرف د يشناخت
 مشاهدهقابلدر آن  هاواکنشدر زمان  ريتأخاست که  يامحدوده
 تراز محدودهن يدر ا هاپاسخنقطه برش شروع  ديگرعبارتبهاست، 

 اديز يکه افراد با صدا ين در مشاغليفشار صوت قرار دارد بنابرا
(زمان واکنش، توجه  يدارند و اختالل در عملکرد شناختمواجهه 

رد يقرار گ موردتوجهشتر يد بيبا گردديمسک يش ريو...) باعث افزا
در زمان واکنش افراد در مشاغل  تأخيري ترينکوچکچرا که 
ا ر ناپذيريجبرانخطرات  توانديم،) رانندگان ،نشانانآتشحساس (

  راهگشا باشد. توانديمشتر يمطالعات بن راستا يدر ابه بار آورد. 
 ورود و خروج يارهايبا توجه به مع انيدانشجو يشرکت و همکار

غفلت  يکم کهازآنجاييحاضر بود.  پژوهش يهاتيمحدوداز  مطالعه
 يهاانيزکار ممکن است منجر به حوادث و  طيدر مح توجهيبيو 

اثرات تراز فشار صوت بر  گردديم شنهاديشود پ ناپذيريجبران
  .رديقرار گ يموردبررس يصنعت يهاطيمحکارگران  عملکرد شناختي
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Abstract 
Background & Aims: In addition to the adverse effects of noise in the auditory system, non-auditory 
effects can be regarded as factors which cause physiological harassment, discomfort and also disorder 
in cognitive functions. The present study aimed at determining cognitive function after exposuring to 
different levels of sound pressure level in a clinical trial study. 
Materials & Methods: This study was clinical trial type (before and after clinical trial). In order to 
evaluate the effects of noise (65, 75 and 85 dB) on cognitive function, 12 students (6 males and 6 
females) of Isfahan Medical Science University students between the ages 22 and 27 with BMI 20-
25kg/m were studied. To analyze data, the statistical pair-T test was used and ANOVA (P=0.05) was 
run.   
Results: Applying sound pressure level of 65 dB in comparison with prior applying of 65 dB sound 
pressure level led to average increase in chosen reaction times colors (P=0.041) and sounds (P=0.038) 
were significant. Also, by increasing the sound pressure level of 65 dB to 75 and then 85 dB reaction 
time average increase  was significant (001/0> P). 
Conclusion: Accordingly, the 75 and 85 dB sound pressure level of 65 dB sound pressure range cannot 
be considered within safe limits for non-auditory effects according to its impact on cognitive function. 
Besides, this issue in jobs that expose people to high sound leads to disorder in cognitive function 
(reaction time, attention, etc.) causing the risk which must be taken into consideration.  
Keywords: noise, cognitive function, reaction time, health 
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