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  چکیده
که عالوه بر مشکالت جسمانی اثرات سوء فراوانی بر سالمت روان  باشد یهاي کاري م صدا یکی از عوامل زیان آور محیط :زمینه وهدف

بر  از جنبه بهداشتی و آسایشی  تواند یها تحت تأثیر منابع آلودگی صدا قرار دارند که م از جمله بانک يدفاتر باز ادار. افراد را به دنبال دارد
در بین  ي آسایش صوتیها ها و تعیین شاخص منابع آلودگی صدا در بانک ییهدف شناسااین مطالعه با  .تأثیر منفی داشته باشد مندانکار

  .ها بود کارکنان آن
 منحنی صداي ترجیح داده شدهشاخص . شد يریگ مورد مطالعه اندازه يها در بانک A یتراز فشار صوت در شبکه فرکانس: بررسی روش

PNC)( تراز تداخل با مکالمه و (SIL)  از آن و  یناش کاتیتحر ،یآزار صوت وعیش زانیم یبررس يبرا .تعیین گردید ها نکبادر محاسبه
  .دیگرد لیو تکم عینفر از کارمندان توز 175 نیدر ب/. 88 ییایپا بیبا ضر يا هوضوح گفتار پرسشنامه استاندارد شد تیوضع انیب

 دسی یل 93/54، تراز تداخل مکالمهشاخص  نیانگیم ریمقاد. بودبل  یدس 11/64ها برابر تراز فشار صوت در داخل بانک نیانگیم :ها یافته
. دیمحاسبه گرددسی بل   2/48و 17/58برابر با  بیبودن بانک به ترت رفعالیدر حالت فعال و غ منحنی صداي ترجیح داده شدهو شاخص 

- ه منجر به کاهش تمرکز و سختی درك صحبتبوده ک  همهمه افراد داخل سالن یصوت یآلودگ دمول یبنا به اظهارات کارمندان، منبع اصل

  .شودها می

 يبرا یبه نحو مطلوب توانند یم SILو  PNC يها شاخص. باشد یم نییفرکانس پا از جنس صداي با  يها صدا در بانکماهیت  :گیرينتیجه
  .به کار روند اه بانک يدفاتر باز ادار یکیآکوست تیمداخالت به منظور بهبود وضع یو طراح یکیآکوست تیوضع انیب

  آزار صوتیآسایش صوتی، بانک،  ،يدفاتر باز ادار: هاکلیدواژه
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   61/ يکارکنان دفاتر باز ادار یصوت شیآسا يشاخص ها یبررس 

 1393 زمستان، 4، شماره 1اي، دوره  مجله مهندسی بهداشت حرفه

  مقدمه
هاي زندگی  آلودگی صدا از مهمترین عوامل آزاردهنده در محیط

شود، که عـالوه بـر اثـرات فیزیولـوژیکی، باعـث       و کار محسوب می
افزایش تنش اکسیداتیو، کاهش قابلیت درك گفتـار، تمرکـز و در   

ایجادکننـده  شناسایی منابع ]. 3-1[گردد نتیجه کاهش عملکرد می
ــک و  (صــداي زمینــه  ــراي اغلــب امــاکن صــداي ناشــی از ترافی ب

در کنترل آلودگی صوتی و ایجاد شرایط بهینـه  ) هاي تهویه سیستم
الزم به ذکر است در امـاکن اداري عـالوه   . باشد آکوستیکی مهم می

ها بـا یکـدیگر از جملـه     بر صداي زمینه، فعالیت افراد و مکالمه آن
  ]. 4[سر و صدا با فرکانس کم بیان شده استمنابع اصلی ایجاد 

امروزه به دالیل اقتصادي و به منظور استفاده بهتـر از امـاکن در   
دسترس، تأسیس دفاتر باز اداري مرسوم شده است، در ایـن دفـاتر   

هـاي آزاردهنـده در    منابع صوتی کم فرکانس که از جمله پسـتچی 
لیـت و  شـود و خـود ناشـی از فعا    هاي کـاري محسـوب مـی    محیط

مکالمه افراد بـا یکـدیگر اسـت، موجـب مواجهـه هـر چـه بیشـتر         
کارکنان در این دفاتر نسبت و دفـاتر کـاري جداگانـه بـا آلـودگی      

شرایط آکوستیکی نامناسب در این نـوع از  ]. 2،4[صوتی شده است
پرتی، از دست دادن تمرکز و فقدان حریم  دفاتر کاري، دلیل حواس

و همکـاران نیـز در مطالعـه     Larm ].5[خصوصی گفتار شده است
ترین صـدا در دفـاتر بـاز اداري را مکالمـه افـراد بـا        خود آزاردهنده

  ].6[یکدیگر عنوان نمودند 
بر مقتضـیات کـاري    ها با توجه به معماري متفاوتی که بنا بانک 

گـردد، کـه ارتبـاط     خود دارد، جزء دفاتر بـاز اداري محسـوب مـی   
هـا از   ده و تبـادل اطالعـات بـین آن   رو بو در کارکنان با مشتریان رو

لـذا ایجـاد یـک فضـاي امـن      ]. 7[گیـرد  طریق مکالمه صورت مـی 
تمرکز افراد با توجـه  . باشد هاي این محیط کاري می گفتاري از نیاز

بانکـداري،  . اي برخـوردار اسـت   به ماهیت کار بانکی از اهمیت ویژه
نظر حجـم  ترین مشاغل از  کارترین و حساس خصوصاً در ایران از پر

. شـود  کاري و دقت باالي مورد نیاز براي انجام کـار محسـوب مـی   
ي زیـاد بـا منـابع     گونه مشاغل با توجـه بـه مواجهـه    کارمندان این

مختلف سروصدا پـس از مـدت کوتـاهی احسـاس عـدم تمرکـز و       
ــاز پیــدا   کــاهش عملکــرد مــی ــه اســتراحت ذهنــی نی نماینــد و ب

  ]. 4[کنند می
هـا از لحـاظ کنترلـی و برقـراري      بانک تعیین منابع مولد صدا در

گیـري صـدا، بیـان     انـدازه . آسایش از اهمیت خاصی برخوردار است
شـده آسـایش    هـاي شـناخته   هـا و شـاخص   وضعیت آکوستیکی آن

هـاي کـاري آرام مـورد اسـتفاده قـرار       صوتی بـراي ایجـاد محـیط   
 PNC (Preferredشده  منحنی معیار صداي ترجیح داده. گیرد می

Noise Criterion curves)   ــال ــار در س ــین ب ــط  1971اول توس
Beranek      در بیان میزان مواجهه و تعیـین مقبولیـت تـراز صـداي

ایـن منحنـی   . هاي مسکونی و اداري اسـتفاده شـد   زمینه در محیط
است کـه پیشـتر در    NCهاي  نسخه جدید و ویرایش شده منحنی

یک شاخص آسـایش صـوتی     PNC.مورد استفاده بود 1957سال 
 NC (Noise Criterionتــر از  هــاي پـایین  سـت و در فرکــانس ا

Curves) کند، همچنین این شـاخص از فرکـانس    تر عمل می قویی
در همـین خصـوص   ]. 8،٩[گردد هرتز را شامل می 8000تا  5/31

فرهنگ دهقان و همکاران در واحد اداري یک مجتمـع پتروشـیمی   
، PNCرد شـاخص  اي را انجـام دادنـد کـه بـا بـرآو      در ایران مطالعه

  ]. 6[میزان صداي این بخش را باالتر از حد مجاز گزارش نمودند
بیانگر میزان مزاحمت صـداي   SILتراز تداخل صدا با مکالمه یا 

در ]. 10[کلی محیط در انتقال دستورات و مکالمات بین افراد است
هاي کاري که مکالمـات بـین کارمنـدان و مشـتریان      چنین محیط

ماهیت کـاري اسـت تـداخل صـداي محـیط بـا       جزو جدانشدنی از 
هاي مکالمه امکـان ایجـاد مزاحمـت و در نهایـت خطـاي       فرکانس

پـس از  . آورد،  این شاخص مورد اسـتفاده دارد  انسانی را فراهم می
تواننـد بـا صـداي     محاسبه این شاخص، فواصلی را که کارکنان می

بـاهم  هاي با این میزان تراز تـداخل بـا مکالمـه،     طبیعی در محیط
و همکاران نیـز در مطالعـه    Wang. شود صحبت کنند مشخص می

 RCو  NCهاي  در کنار منحنی SILخود به لزوم محاسبه شاخص 
  ]. 10[براي بیان بهتر شرایط آکوستیکی اشاره کرده است

به گسترش دفاتر باز به عنـوان دفـاتر کـاري و اشـتغال      توجه با
تر فراهم کـردن شـرایط   گونه دفا در این انسانی نیروي باالي حجم

مناسب کاري از نظر آسایش صوتی براي آرامش کارمندان ضروري 
ها نیـز در ایـن دسـته از     در ادامه الزم به ذکر است، بانک. باشد می

وآمـد و آلـودگی    با توجه به بـاال بـودن رفـت   .  گیرند دفاتر قرار می
 و روانـی  فیزیولوژیـک  سـوء  ها و با اذعان به اثرات صوتی در بانک

هاي آسایش صوتی و اثـرات آن بـر    بررسی شاخصصدا،  با مواجهه
کارمندان بانک به منظور بهبود هرچه بیشتر شرایط کاري و تأمین 

  . باشد الزم و ضروري میسالمت جسمی و ذهنی افراد 

  بررسیروش 
هاي دولتی شهر همـدان،   این مطالعه به صورت مقطعی در بانک

ر تعیین حجم نمونه مطالعه به منظو. صورت گرفت 1393در سال 
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 و همکاران ینظام فهیتر/ 62  

 1393 تانزمس، 4، شماره 1اي، دوره  مجله مهندسی بهداشت حرفه

شـعبه از بـین    17اي اسـتفاده شـد و تعـداد     گیـري طبقـه   از نمونه
معیارهـاي ورود بـه   . هاي دولتی شهر همدان انتخـاب شـدند   بانک

مترمربـع مسـاحت    80کارمنـد و   6هایی بـا حـداقل    مطالعه، بانک
دلیــل احــراز ایــن معیارهــا، شــعب مــورد مطالعــه در  بودنـد و بــه 

  .اصلی و مراکز پرتردد شهر واقع بودندهاي  خیابان
صورت تـراز صـداي    تراز صداي زمینه در شعب مورد مطالعه، به

در شـبکه     (Equivalent noise level : Leq)معادل فشـار صـوت  
. گیـري شـد   انـدازه  TES–1358توسط دستگاه صداسـنج   Aوزنی 

براي اطمینان از صحت کارکرد تراز سنج صـدا از کـالیبراتور مـدل    
Quest QC-20 گیري صدا بـراي   مدت زمان اندازه. استفاده گردید

ساعت (ها  ترین ساعات کاري بانک دقیقه و در شلوغ 15این منظور 
نظر کارکنـان در مـورد پرکـارترین    . صورت گرفته است)  12تا  9

تعـداد مـراجعین در   . ها مورد استفاده بـوده اسـت   ساعات کاري آن
  . غیر بوده استنفر مت 80تا  60این ساعات بین 

هـا، بـراي    از دادهاي حاصل از آنـالیز صـداي کلـی داخـل بانـک     
بـراي  . اسـتفاده گردیـد    (SIL)محاسـبه تـراز تـداخل بـا مکالمـه      

، تراز فشار صوت در حالتی که بانک فعـال   PNCمحاسبه شاخص 
همچنین با توجه به مقادیر  .یري شده استگ اندازهیرفعال بوده غو 

وابط مربوط به تعیـین فاصـله در مکالمـه بـا     و ر SILشده  محاسبه
رابطه زیـر  . صداي معمولی، مقداري عددي این فاصله محاسبه شد

  ].10[گردد استفاده می SILبراي محاسبه تراز 
 

  ) 1(رابطه 
SIL = SPL 500 + SPL1000 + SPL2000 + SPL4000 / 4  

SIL  :تراز تداخل صدا با مکالمه  
SPLx  :انس مربوطهتراز فشار صوت در فرک  

  

  )2(رابطه 
= K – 20 Log r SIL  

SIL  :تراز تداخل صدا با مکالمه  
K  : است در صورتی که  50و براي زنان برابر با  54براي مردان

  . افراد با صداي معمولی صحبت کنند
 r :فاصله مناسب به متر  

اي با سه بخش  براي بیان وضعیت آکوستیکی شعب، پرسشنامه
بخش اول معرف منابع تولیدکننده صدا، مجزا تدوین گردید، 

قسمت دوم تحریکات ناشی از آلودگی صدا بر کارکنان و قسمت 
سوم نیز بیانگر وضعیت درك گفتار در داخل شعب بود که در 

به منظور تکمیل . نفر توزیع و تکمیل گردید 175میان 
ها به صورت سرشماري تمامی افراد کارمند، شرکت داده  پرسشنامه

راي بیان میزان حساسیت به صدا و آزار صوت از مقیاس ب. شدند
 NAS (Noise Annoyance Scale)صد امتیازي آزار صوتی 

این مقیاس بندي در ارزیابی کمی احساس در . استفاده شد
پاسخ ]. 12[مواجهه با صدا در مطالعات مختلف استفاده شده است

نظر در  100بندي عددي از صفر تا  صورت درجه به سؤاالت به
 100شده و عدد  عدد صفر عدم وجود مورد مطرح. گرفته شد

شده در پرسش را  بیشینه میزان احساس فرد بر وجود مورد بیان
ي ناچیز،  محدوده 20بندي از صفر تا  مقیاس درجه. نمود بیان می

به باال بسیار شدید  70شدید و عدد  70تا  50متوسط،  50تا  20
توسط نظر چند تن از متخصصین  اعتبار پرسشنامه. تعریف گردید

حوزه آکوستیک تأیید گردید و پایایی آن با توزیع و تکمیل اولیه 
هاي مختلف بررسی  نفر از کارمندان بانک 15پرسشنامه توسط 

باخ در تأیید پایایی پرسشنامه برابر با  ضریب آلفاي کرون. شد
  .است 88/0

  ها یافته
راز صـداي مواجهـه   بر اساس نتایج حاصل از مطالعه، متوسـط تـ  

دفاتر (شده آن براي ادارات  است که مقادیر توصیه 11/64 ± 65/3
در  PNCمیـانگین شـاخص   ]. 13[دسـی بـل اسـت    40) باز اداري

باشـد، مقـدار    مـی  17/58 ± 04/5هـاي مـورد مطالعـه برابـر      بانک
]. 14[است 40براي آسایش مناسب در ادارات  PNCي  شده توصیه

ها و انطباق آن  بوط به آنالیز فرکانس بانکنتایج مر 1جدول شماره 
از نظـر کارمنـدان بانـک،    . دهـد  را نشـان مـی   PNCهاي  با منحنی

ترین منابع آزاردهنده صدا بـه ترتیـب همهمـه     ترین و ضعیف قویی
در . باشـد  ي مربوط به ترافیک خیابـان مـی   افراد داخل سالن و صدا

  .اده شده استنتایج مربوط به این آنالیز نشان د 1شکل شماره 
دست آمده  به PNCتراز صداي معادل و شاخص  –1جدول 

  هاي مورد مطالعه در بانک
 میانگین شاخص

 11/64 اي دقیقه 15تراز صداي معادل 

 حدود مجاز میزان صداي مواجهه

(Leq15) 
40 

 17/58 در زمان فعالیت بانک PNCشاخص 

در زمان عدم فعالیت  PNCشاخص 
 بانک

2/48 

  PNC 40هاي  شده منحنی یهحدود توص
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  هاي دولتی شهر همدان ها از نظر کارکنان بانک منابع صوتی و میزان آزار صداي آن –1شکل 

روي  در بخش دوم از پرسشنامه تحریکات ناشی از سروصـدا بـر  
ــر تــأثیرات   کارکنــان مشــخص و افــراد احســاس خــود را مبنــی ب

رین میـزان تحریکـات   بیشـت . فیزیولوژیک و روانی صدا بیان نمودند
مربوط به نیاز کارکنان به صحبت کردن با صداي بلند و در مرحله 

هـاي   بعدي کاهش تمرکز و کمینه تحریکـات مربـوط بـه نـاراحتی    
نمایـانگر امتیـازدهی کارکنـان بـه      2شـکل شـماره   . گوارشی بـود 

 . تحریکات و اثرات ناشی از صداي محیط کار است

  

  
  هاي دولتی شهر همدان منابع آزاردهنده صوت و میزان آن در کارکنان بانک اثرات سوء ناشی از –2شکل 

در  یکلــ یبخـش سـوم پرسشـنامه احســاس افـراد از آزار صـوت     
آزار  زانیـ مبنـا م  نیـ کار را مورد سنجش قـرارداد کـه بـر ا    طیمح

کـه بـر اسـاس     دیـ گرد نتعیـی  92/50 ± 30/2کل برابر بـا   یصوت
 NAS (Noiseیار صـوت آز يازیـ صـد امت  اسیـ مق يبنـد  دسـته 
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Annoyance Scale ( قـرار گرفتـه اسـت    دیدر محدوده شـد .
فرد از  یوضوح گفتار و احساس درون زانیآخر پرسشنامه م تقسم

ـ  زانیم را بـازگو   انیدرخواسـت مشـتر   دنیجهـت شـن   یتالش کل
ـ ا زیحاصـل از آنـال   جینتـا . دیـ نما یمـ  هـا در شـکل شــماره    داده نی

ـ  تـالش  زانیـ م. گـردد  یمالحظه م3  يداریفـرد در درك شـن   یکل
شد کـه در   ردبرآو 01/60 ± 88/1مورد مطالعه  يها کارکنان بانک

 . گردد یمحسوب م دیتالش شد يمحدود

  

  
  شهر همدان یدولت يها آن از نظر کارکنان بانک زانوضوح گفتار و می –3شکل

با توجه به اهمیت وضوح گفتار و تأثیر میزان صـداي زمینـه بـر    
و همچنـین   (SIL)انکداري مقادیر تراز تداخل صـدا  آن، در شغل ب

فاصله مناسب میان فرد گوینده با شنونده در شرایطی که افـراد بـا   
 2جـدول شـماره   . صداي معمولی صحبت کنند، محاسـبه گردیـد  

 .دهد نتایج حاصل از این محاسبات را نشان می

هاي  صدا در بانک (SIL)شده تراز تداخل  مقادیر محاسبه –2جدول 
  مورد مطالعه

میانگین  پارامترها
 شده محاسبه

 SIL 93/54مقدار 

حداکثر فاصله در صورتی که گوینده مرد 
 )متر(است 

05/1 

حداکثر فاصله در صورتی که گوینده زن 
 )متر(است 

85/0 

  بحث
دسـی   40 هـا  بانکبا توجه به اینکه حد مجاز صداي زمینه براي 

ولتی شهر همـدان بـاالتر از   ي دها بانک، تراز صدا در ]13[بل است

و همکـاران تـراز معـادل     Veitch. یري شده استگ اندازهحد مجاز 
را پارامتر مناسبی بـراي تعیـین میـزان     Aصداي مواجهه در شبکه 

دسی بل را باعث  45آسایش صوتی معرفی نموده و صداي باالتر از 
و همکـاران در مطالعـه خـود     Salter].15[انـد   آزار صوتی دانسـته 

بـل گـزارش    دسی 40تا  35صداي زمینه در دفاتر باز اداري را بین 
در این مطالعه صداي زمینه، صداي مربـوط بـه فعالیـت و     اند کرده

گیـري در زمـان عـدم حضـور      همهمه افراد را شامل نشده و انـدازه 
ر که باعث شده تراز صداي زمینه در حد مجـاز قـرا   شده انجامافراد 
همچنین میزان آزار صـدا و تـالش مـورد نیـاز بـراي      . ]16[ بگیرد

کارمندان بانک در محـدوده شـدید    اظهارنظردرك مکالمات بنا بر 
تـرین منبـع    اي صـدا، اصـلی   نتـایج پرسشـنامه   بر اساس. قرار دارد

آلودگی داخلی، همهمه افـراد داخـل بانـک و بیشـترین تحریکـات      
ردن بـا صـداي بلنـد و کـاهش     ناشی از صدا نیاز فرد به صحبت کـ 

  Navaiتوسط شده انجامي   در همین راستا مطالعه. باشد تمرکز می
در زمینه آسایش صوتی در دفاتر باز اداري، تراز صـداي   Veitch و

 76دسی بل و گاهی حتی تا  46-56متوسط بین  به صورتزمینه 
بل گزارش شد کـه ایـن نتـایج بیـانگر نـاراحتی کارکنـان در        دسی

و همکـاران   Jahncke]. 17[بل بـود  دسی 45زمینه باالتر از  صداي
سازي کردنـد   یهشبایستگاه کاري را  8ایشان یک دفتر باز اداري با 
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یر صـدا بـر کـاهش حافظـه و خسـتگی      تـأث که در این مطالعه نیز 
  ].  18[نمایان شد 

ارزیــابی معیارهــاي صــدا و نتــایج حاصــل از آنــالیز فرکانســی و 
ده است که مقـادیر شـاخص بـاالتر از حـد     نشان دا PNCشاخص 

دلیـل ماهیـت کـاري     هـا بـه   تراز زمینه در بانک. توصیه شده است
 -هــاي تهویــه و گرمایشــی  هـا، بجــز صــداي ناشــی از سیســتم  آن

سرمایشی، رایانه و چاپگرها، شامل همهمـه مـراجعین نیـز خواهـد     
شـده آن، بـراي    در صورتی که این شـاخص و مقـادیر توصـیه   . بود

اسـت  ي زمینه بدون صداي ناشی از حضور افراد تعریـف شـده  صدا
شده منطقی به نظر  که مقایسه آن در حالت واقعی با مقادیر توصیه

همین دلیل این شاخص در هر دو موقعیـت در زمـان    رسد، به نمی
گیري شد و در  حضور مراجعین و در زمان عدم حضور ایشان اندازه

امـا شـاخص   . ه بـرآورد گردیـد  شد هر دو حالت باالتر از حد توصیه
PNC هـاي   هاي پایین براي محیط دلیل در نظر گرفتن فرکانس به

اي از گرایانـه  گردد و بیان واقـع  اداري شاخص مناسبی محسوب می
فرهنـگ  . احساس افراد نسبت به صـداي محـیط کـار خـود اسـت     

را براي کارکنان بخـش اداري   PNCدهقان و همکاران نیز شاخص 
کــه بــاالتر از حــد  انــد شــیمی محاســبه نمــودهیــک مجتمــع پترو

شده بوده و افراد در واحدهاي مختلـف مجتمـع در معـرض     توصیه
انـد و همچنـین احسـاس خسـتگی،      صداي بیش از حد مجاز بـوده 

ــز از   خــواب ــز و ســردرد در طــی روز را نی ــودگی، کــاهش تمرک آل
تحریکات ناشی از مواجهه با سر و صـداي محـیط کـار خـود بیـان      

اي کـه روي   دپارتمان مهندسی ترکیه نیز در مطالعـه ]. 9[ندا داشته
را بـــراي  PNCانـــواع دفـــاتر اداري انجـــام داده اســـت میـــزان 

  ].19[بیان نموده است 57هاي مورد مطالعه  بیمارستان
دسـت   بـه  93/54هاي مورد مطالعه برابر بـا   تداخل صداي بانک

ان گوینده و آمده است که با توجه به این پارامتر فاصله مناسب می
ایــن فاصــله هــم بــراي تعیــین مکــان . شــود شــنونده تعیــین مــی

هاي کاري و هم فاصله مشتري بـا کارمنـد مـورد اسـتفاده      ایستگاه
در واقع به منظـور ارتبـاط کالمـی واضـح کارمنـد و      . گیرد قرار می

 ش تمرکز کارمندان در ـحال جلوگیري از کاه تریان و درعینــمش
 

ها بیشتر و فاصله مشتري تا کارمند  ه باجههاي کناري، فاصل باجه
ــدار   ــن مق ــر از ای ــد کمت ــدا در   . باش ــزان آزار ص ــی می ــی بررس ط

هاي آموزشی و غیـر آموزشـی همـدان کـه توسـط گـل        بیمارستان
 48±7محمدي و همکارش صورت گرفته تراز تداخل با مکالمـه را  

وآمـد   الزم به ذکر است بـا توجـه بـه رفـت    ]. 20[اند محاسبه نموده
هـا  مقـدار تـراز تـداخل بـا       ها نسبت به بیمارسـتان  بیشتر در بانک

ها بیشتر از این مقـدار و در ایـن مطالعـه برابـر بـا       مکالمه در بانک
و همکاران که منابع   Jensenاما . دسی بل محاسبه گردید 93/54

درصـد   76انـد،   صداي مزاحم در انواع دفاتر اداري را بررسی نموده
ر باز اداري مشغول به کار هستند مکالمات افراد افرادي که در دفات

انـد و علـت    در دفاتر کناري خود را عامل عدم تمرکز معرفی کـرده 
را عدم رعایت حریم خصوصی افراد در دفاتر و نامناسـب بـودن    آن

  .]21[اند هاي کاري در بیان کرده فاصله ایستگاه

  گیري نتیجه
لحاظ سـاختار، نحـوه   هاي مورد بررسی از  توجه به اینکه بانک با

انجام کارها، موقعیت مکـانی و منـابع آزار صـدا در شـرایط تقریبـاً       
اي  دقیقـه  15انـد، تـراز فشـار صـوت معـادل       مشابهی قرار داشـته 

تواند معیار مناسبی براي تعیین میزان آزار صـوتی کارکنـان در    می
) مشتریان و کارکنـان (مکالمات افراد . هاي مورد مطالعه باشد بانک

ـ  -هـاي سرمایشـی  سیسـتم  ا یکـدیگر، بلنـدگوهاي اعـالم نوبـت،    ب
ها از منـابع اصـلی    گرمایشی و صداي ترافیک خارج از محیط بانک

 SILبا استفاده از شـاخص  . شود ها محسوب می تولید صدا در بانک
هاي کاري و فاصله کارکنـان و   با تعیین فاصله مناسب بین ایستگاه

مواجهـه  . حیط کار اقدام نمـود توان به اصالح صوتی م مراجعین می
باشـد،   هاي پایین مـی  ها با صدا اغلب شامل فرکانس کارکنان بانک

PNC  توانـد شــاخص مناسـبی بـراي بیــان وضـعیت آســایش     مـی
 هـاي دیگـري از جملـه زمـان بـاز      شاخص. آکوستیکی محیط باشد

تواننـد در بیـان وضـعیت     آوایی و شاخص انتقـال گفتـار  نیـز مـی    
ــی  ــتیکی و طراح ــعیت     آکوس ــود وض ــور بهب ــه منظ ــداخالت ب م
   .آکوستیکی مفید باشند
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Abstract 
Background & Objectives: Noise is one of the most detrimental factors in working environments that alongside 
other physical problems have adverse effects on the mental health of employees. Open plan offices such as banks are 
under the influence of noise pollution sources, which can have a negative impact on health and comfort of employees. 
This study aimed to identify the sources of noise pollution in the banks and the level of noise annoyance among their 
employees. 
Methods: A-weighted Sound Pressure Level measured in the banks by a sound level meter. Perefferd noise curve 
(PNC) and speech interference index (SIL) were calculated, prevalence of noise annoyance, effects and clarity of 
speech were determined using a questionnaire with a reliability coefficient of 0.88 completed by 175 employees of 
Hamadan banks. 
Results: Sound Pressure Level equivalent of the banks were 64.11 dB. The average value of SIL index was 
calculated 54.93 dB and PNC index were calculated 58.17 dB and 48.2 dB for banks working and not-working times, 
respectively. According to bank staff opinions, the main source of noise pollution was commotion of clienteles that 
reduce concentration and increase overall effort to understand speech of colleagues. 
Conclusion: Noise emission in the studied banks had a low frequency band. PNC, and SIL indexes are perfect 
indexes for describing the acoustics condition and control plan for open office environments. 
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