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Abstract 

Background and Objective: Exposure to noise has harmful effects on 

physical and mental health as well as the function. Low frequency sound is 

one of the most important sources of noise in the environment. Some 

individual differences, such as extroversion, neuroticism, and sound 

sensitivity are among the factors influencing the effect of sound on cognitive 

functions. Therefore, this study aimed to investigate the effect of personality 

type (introversion/extroversion) on cognitive performance in the presence of 

low frequency noise. 

Materials and Methods: This interventional study was performed on 120 

students of Hamadan University of Medical Sciences. The samples were 

selected through purposeful sampling (60 extroverts and 60 introverts) and 

entered the study. The cognitive performance of the subjects was examined 

using the Integrated Visual and Auditory Continuous Performance test 

during the confrontation with sound. The data were analyzed by independent 

t-test and analysis of variance using the SPSS version 20. 

Results: Results of the present study demonstrate that low frequency sound 

negatively affects the components of cognitive performances. It was 

revealed that the cognitive performance declines with an increase of 50 to 70 

dB in noise pressure (P<0.05). Furthermore, evaluation of the effect of 

personality type (introversion/extroversion) and gender indicated that the 

cognitive performance was significantly more affected in introverts and 

women, compared to the extroverts and men (P<0.05). 

Conclusion: The findings of this study showed that increasing in the sound 

level from 50 to 70 dB led in diminished cognitive performance. In addition, 

this negative effect is significantly more prominent in introverts and women, 

in comparison with the extroverts and men. 
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ناشی از صدای با فرکانس پایین بر عملکردهای  بررسی نقش تیپ شخصیتی در اثرات

  شناختی دانشجویان

 5، مریم فرهادیان،*4، جلیل درخشان9، رستم گلمحمدی2زاده، مجید معتمد6محمد بابامیری

 گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایراناستادیار،  1
 استاد، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران 2
 ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایراندانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه 3
  دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایرانای، گروه مهندسی بهداشت حرفهای، ارشد مهندسی بهداشت حرفهدانشجوی کارشناسی  4
  شکی همدان، همدان، ایرانزاستادیار، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پ 5

 .دانشـگاه علـوم پزشـکی همـدان، همـدان، ایـراندانشـکده بهداشـت، ای، گـروه مهندسـی بهداشـت حرفـه، جلیل درخشان * نویسنده مسئول:

 Jalil_derakhshan@yahoo.comایمیل:  

 
 

 22/33/1326 تاریخ دریافت مقاله:

 26/36/1326 تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده

صدای فرکانس باری بر سالمت جسمی، روانی و عملکرد فرد دارد. اثرات زیان مواجهه با صدا سابقه و هدف:

برونگرایی، روان رنجور خویی  :فردی مانند هایترین منابع مولد صدا در محیط است. برخی از تفاوتکم از مهم

و حساسیت به صدا از فاکتورهای مؤثر در تأثیر صدا بر عملکردهای شناختی هستند. هدف از مطالعه حاضر، 

 باشد.صدای فرکانس کم می کرد شناختی در مواجهه بابرونگرایی( بر عمل بررسی اثر تیپ شخصیتی )درونگرایی/

ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه پژوهش حاضر از نوع مداخله ها:مواد و روش

 63نفر برونگرا و  63گیری هدفمند )نفر به روش نمونه 123ها، تعداد علوم پزشکی همدان بود که از میان آن

 _آزمون عملکرد پیوسته دیداریوسیله تخاب و به مطالعه وارد شدند. در حین مواجهه با صدا بهنفر درونگرا( ان

مستقل  tها با استفاده از آزمون شنیداری، عملکردهای شناختی افراد مورد بررسی قرار گرفت. همچنین داده

 تجزیه و تحلیل شد. SPSS 20افزار و تحلیل واریانس در نرم

ت صورهای عملکرد شناختی را بهدست آمده نشان داد که صدای فرکانس کم، مؤلفههای بهیافته ها:یافته

بل، عملکردهای شناختی کاهش دسی 03به  53دهد و با افزایش تراز فشار صوت از منفی تحت تأثیر قرار می

نشان داد که در (. بررسی اثر تیپ شخصیتی )درونگرایی/ برونگرایی( و جنسیت افراد >35/3Pیابد )می

گیرد و تفاوت دو گروه از این لحاظ معنادار درونگراها و زنان، عملکردهای شناختی بیشتر تحت تأثیر قرار می

 (.>35/3Pبود )

بل، عملکردهای شناختی دسی 03به  53نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با افزایش تراز صوت از  گیری:نتیجه

 در افراد درونگرا و زنان بیشتر است. یابد و این تأثیر منفیکاهش می

 

 عملکرد شناختی ؛صدای فرکانس کم ؛تراز صوت ؛برونگرایی واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
صورت بسیاری از پژوهشگران صدای کم فرکانس را به

هرتز و  233الی  23صدایی با باند پهن و در محدوده فرکانسی 

تفاوت ویژه این . ]1-3[اند هرتز تعریف کرده 253الی  13برخی 

صدا با صداهای معمول در این است که صدای کم فرکانس عالوه 

های عمومی نیز مواجهه با آن های صنعتی در محیطبر محیط

دهد که استفاده از شده نشان میوجود دارد. مطالعات انجام

ه های دیجیتالی باعث کاهش تراز صدا در صنایع شدفناوری

های همچنین استفاده بیشتر از وسایل جدید در محیط است.

 های تهویه، کمپرسورها، رایانه، پرینتر و غیرهعمومی نظیر سیستم

 مشکالت دیگری را در ارتباط با صداهای با تراز باال اما 

های کم ایجاد نموده است. صدای کم دهنده در فرکانسآزار

، هاهای تهویه، پمپستمفرکانس معموال ًتوسط منابعی نظیر سی

های گازی و وسایل ترابری کمپرسورها، موتورهای دیزلی، توربین

های شود. به همین دلیل، این صدا عالوه بر محیطتولید می

های کنترل، در مناطق مسکونی، اداری و غیره صنعتی نظیر اتاق

 .]2-4[باشد نیز موجود می

 ایحرفه بهداشت مهندسی مجله 00تا  53ت صفحا ،6930 تابستان ،2شماره  ،4دوره  

 پژوهشیمقاله   
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 انو همکار بابامیری

گفتنی است از میان عالیم متعددی که در هنگام مواجهه با 

پذیری و سردرد صدای کم فرکانس گزارش شده است، تحریک

. از ]5[بیشترین همبستگی را با کاهش ظرفیت کاری دارد 

واردی متوان به ترین تأثیرات صدای کم فرکانس بر انسان میمهم

همچون: خستگی، مشکل در تمرکز و احساس فشار در سر و 

ها اشاره کرد. در بسیاری از مشاغل جدید فرد ضمن پردازش پلک

ای نیاز دارد و ممکن است با شرایط هباالی اطالعات به دقت ویژ

ناپذیر مواجهه شود. در چنین مشاغلی عملکرد صحیح بینیپیش

باشد و صدای کم فرکانس ار میای برخوردذهنی از اهمیت ویژه

 تواند بیشترین تأثیر را بر آن داشته باشد.می

باشد و زای محیطی میاز آنجایی که صدا یک عامل استرس

 تواند سبب ایجاد یا تشدیدزا میدر ترکیب با سایر عوامل استرس

اختالالت روانی گردد و حتی در شرایط خاص کارایی فرد را نیز 

طوری که سازمان بهداشت جهانی به؛ ]6[دهد یتحت تأثیر قرار م

(WHO: World Health Organization حوادث را یکی از )

داند و صدای های کاهش عملکرد ناشی از صدا میشاخص

عنوان عامل مستقیم اختالالت ذهنی به فرکانس کم محیط را به

یک عامل  کند که صداآورد و چنین فرض میشمار می

. ]0[ کننده و تشدیدکننده اختالالت ذهنی نهفته استتسریع

های فردی دست آمده نشان داد که تفاوتهای بههمچنین یافته

راد های عاطفی افنیز بر میزان تأثیر کارایی اهمیت دارند و ویژگی

. ]8[باشند نیز با شدت اثرگذاری صدا بر کارایی مرتبط می

Eysenck گرایان از نظر سطح پایه گرایان و درونپی برد که برون

برانگیختگی مغزی با یکدیگر متفاوت هستند. وی اظهار کرد که 

عال طور فتری از محرک نیاز دارند و بهگرایان به سطح پایینبرون

بودن سطح دلیل باالگرایان بهجویند. در مقابل درونآن را می

یجه، کنند. درنتانگیختگی دوری میشان از برانگیختگی مغزیبر

ند، دهگرایان به تحریک حسی واکنش نشان میشدیدتر از برون

های سطح پایین حساسیت بیشتری دارند و دارای به محرک

. ]2[باشند گرایان میتری نسبت به برونآستانه درد پایین

یی افراد درونگرا در اند کاراهمچنین مطالعات پیشین نشان داده

ورت صهای شناختی پیچیده نسبت به افراد برونگرا بهفعالیت

کننده ازجمله: موسیقی و شدیدتر تحت تأثیر عوامل مداخله

آموز دختر دانش 118گیرد. در یک مطالعه، صدای زمینه قرار می

های شناختی در شرایط مقطع دبیرستان حین انجام آزمون

رایط وجود صدای زمینه و موسیقی مورد صدا و همچنین در شبی

بررسی قرار گرفتند و مشخص شد که در حضور موسیقی و صدای 

زمینه، افراد درونگرا نسبت به افراد برونگرا کارایی کمتری داشتند؛ 

های ساکت کارایی هر دو مشابه بود. عالوه بر آن اما در محیط

زمینه  مشاهده شد که کارایی افراد در حضور موسیقی و صدای

باشد. از طرف دیگر، نتیجه نسبت به محیط ساکت کمتر می

گرایی و هوش وجود دارد گرفتند که ارتباط مثبتی بین برون

نیز نشان داد که همبستگی و همکاران  Lee. نتایج مطالعه ]13[

درونگرایی/ برونگرایی افراد با آزردگی ناشی از صدا کامالً قابل 

. مطالعات موجود در زمینه آثار صدا ]0[باشد وجه و معنادار میت

بر عملکرد حاکی از آن است که صدا ممکن است برخی مشکالت 

شغلی را ایجاد کند و تعداد خطاهای کاری را افزایش دهد؛ اما 

این اثرات به نوع صدا و کار در حال اجرا بستگی دارد. همچنین 

د کننات با معنی و مرتبط که توجه فرد را به خود جلب میاطالع

 Turner. نتایج مطالعه ]11[شود بیشتر سبب کاهش کارایی می

نشان داد که صدا در کارهای فکری  2313در سال و همکاران 

کند و هنگامی که بیش بیشتر از کارهای جسمی اختالل ایجاد می

باشد موجب افزایش انرژی مورد نیاز برای حفظ بل دسی 23از 

. با توجه به اهمیت موضوع، ]12[شود حالت هوشیاری و آگاهی می

هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر درونگرایی/ برونگرایی در معرض 

های بل )شدتدسی 03و  63، 53های صدای فرکانس کم با شدت

 باشد.بر عملکردهای شناختی افراد میمتداول در صنعت( 
 

 هامواد و روش
ای بود. جامعه آماری این پژوهش حاضر از نوع مداخله

پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان بودند که از 

نفر  63هدفمند )گیری نمونهنفر به روش  123ها تعداد میان آن

نفر درونگرا( انتخاب و به این مطالعه وارد شدند.  63برونگرا و 

گفتنی است نیمی از این جامعه آماری، مرد و نیمی دیگر زن 

این مطالعه، مواردی همچون: قرارداشتن  بودند. از شرایط ورود به

نکردن هرگونه داروی سال، مصرف 33تا  23در محدوده سنی 

هوشیاری در زمان انجام آزمون، نداشتن دهنده سطح کاهش

بیماری کوررنگی، برخورداری از شنوایی طبیعی، نداشتن سابقه 

عروقی، مشکالت تنفسی و اختالالت خواب  -های قلبیبیماری

ها باشد. پس از انتخاب نهایی افراد واجد شرایط، تمام آزمونمی

العات طور کامل شرح داده شد. براساس نتایج مطبرای افراد به

 25و با درنظر گرفتن میزان اطمینان آزمون برابر  ]13[مشابه 

درصد و اختالف مورد انتظار  83درصد و توان آزمون برابر 

2.0)( 21    واحدی برای میانگین زمان واکنش و واریانس
22 38.0(  پس از جایگزینی مقادیر حداقل حجم نمونه

نفر در دو  123نفر )درمجموع 63ها، مورد نیاز در هر یک از گروه

 دست آمد.گروه( به
 

 1رابطه 

 
 

در آزمایشگاه ارگونومی )بخش فیزیولوژی ورزش( با ابعاد 

بودن در، تراز صدای معادل متر در هنگام بسته 4x5داخلی 

بل بود. همچنین جنس سطوح دسی 33محیط داخل آن کمتر از 

داخلی محیط آزمایش، دیوارها و سقف از گچ و کف آن از سنگ 

ب باشد. متوسط ضریتوان گفت شبیه محیط واقعی میبود که می

های جذب صوتی هر یک از مصالح مورد استفاده در فرکانس

هرتز محاسبه گردید که  253و  533، 1333، 2333مرکزی 
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 عنوان کوتاه                                                                                              

 یر است:صورت زرابطه آن به
 

=        2رابطه 
a25∗a500∗a1000∗a2000 

4
 NRC یاi α 

 

سپس ضریب جذب صوتی کل محیط آزمایش طبق فرمول 

 دست آمد.زیر به

 

                                                  3رابطه 
∑si αi

∑S
  = α 

Si: )مساحت هر سطح جاذب )متر مربع 

Iα: ضریب جذب هر سطح جاذب 

S: مساحت کل محیط آزمایش 

 

 جذب صوتی کلدست آمده برای ضریب گفتنی است مقدار به

توان گفت تقریباً شبیه باشد که میدرصد می 6محیط آزمایش، 

محیط واقعی است. هر فرد مورد مطالعه در تمام ترازهای صوتی 

ها عوض ذکرشده قرار گرفت و پس از انجام هر مرحله جای گروه

تیب مواجهه با صدا حذف شود. گفتنی است پس از شد تا اثر ترمی

شد دقیقه به وی استراحت داده می 15ورود هر فرد به آزمایشگاه، 

تا بدنش به سیکل طبیعی خود بازگردد. پس از تکمیل پرسشنامه 

Eysenck (EPQ: Eysenck Personality Questionnaire )

قرار  مواجههدقیقه در محیط آزمایش در معرض  43فرد به مدت 

 13های عملکرد شناختی، گرفت. درخور ذکر است آزمونمی

ها پاسخ فرد به آن 43تا  33انجامید که از دقیقه دقیقه به طول می

دقیقه به فرد استراحت داده  23داد. همچنین در بین مراحل، می

ز شد تا او طی این مدت از وی با نوشیدنی شیرین پذیرایی می

شدن نتایج جلوگیری گردد. گفتنی است دوشافت قند خون و مخ

مستقل و   tهای آماریدست آمده با استفاده از آزمونهای بهداده

  تجزیه و تحلیل شد. SPSS 20افزار تحلیل واریانس در نرم

در این پژوهش برای سنجش عملکرد شناختی از آزمون 

شنیداری استفاده شد. این آزمون از نوع  -عملکرد پیوسته دیداری

و  Rasoldتوسط  1256باشد که در سال عملکرد مداوم می

. آزمون ]14[همکاران تهیه شد و به سرعت مقبولیت عام یافت 

شنیداری انواع مختلفی دارد و در مطالعه حاضر از نسخه  -دیداری

اعداد که عالوه بر آیتم توجه بینایی، آیتم توجه شنوایی را نیز 

سنجد استفاده شد. در این میان، محرک هدف در بخش می

باشد و به محض می 5و در بخش شنیداری، عدد  3دیداری، عدد 

ف فرد باید کلیک کند. گفتنی های هددیدن یا شنیدن محرک

کشد و نسخه دقیقه طول می 13است انجام این آزمون در حدود 

باشد می 23/3فارسی آن دارای ضریب پایایی آلفای کرونباخ 

. این آزمون شناختی در حالی انجام شد که فرد در معرض ]15[

های در محیط بل )صداهای متداولدسی 03و  63، 53صداهای 

 کار( قرار داشت.

در این مطالعه تیپ شخصیتی افراد با استفاده از فرم کوتاه 

خیر(  -ای )بلیسؤال دو گزینه 50که شامل  Eysenckپرسشنامه 

در  Eysenckبود سنجیده شد. گفتنی است این مقیاس توسط 

سال  16طراحی گردید و از آن برای افراد باالی  1205سال 

 ود. اجرای این مقیاس محدودیت زمانی نداردشاستفاده می

 انجامد. درخور ذکردقیقه به طول می 15تا  13و معموالً 

)میزان  Lگذاری این پرسشنامه براساس سه کلید است نمره

 N سؤال( و 24)میزان درونگرایی/ برونگرایی با  Eسنجی(، دروغ

 5باشد. نمره بیشتر از سؤال( می 24ثباتی با )میزان باثباتی/ بی

نشانگر آن است که آزمودنی تالش داشته خود  Lدر زیر مقیاس 

، Nرا متفاوت از آنچه هست نشان دهد. نمره زیاد در زیر مقیاس 

های هیجانی و نمره نژادی و پاسخهای روانمعرف گرایش به حالت

های م رفتاری و تعادل عاطفی، حالتکم، معرف ثبات، استحکا

براساس  .]2[باشد سرزندگی و آرامش در آزمودنی می

 13نمره  ،شده در ایرانالعمل این آزمون و مطالعات انجامدستور

، معرف صفت و 13، نمره برش و نمرات باالی  Eدر میزان

، Eر در مقیاس های برونگرایی است. همچنین نمره حداکثویژگی

 13دهنده صفت برونگرایی غالب و نمره باشد که نشانمی 24

پایایی آزمون را برای  Eysenckنمایانگر صفت درونگرایی است. 

و محمدی  82/3و  86/3 ،23/3 ترتیببه Lو  E ،Nهای مقیاس

 .]5[دست آورد به 63/3 و 08/3، 52/3

 Tone Generationافزاراصوات با استفاده از نرمدر این مطالعه 

Program افزاری قوی برای تولید صدا در تولید شد. این برنامه نرم

باشد. در خصوص صدای فرکانس کم میهای متفاوت بهفرکانس

هنگام پخش صدا، تراز معادل فشار صوت در کنار گوش افراد مورد 

گیری شد. در این مطالعه ها اندازهآزمایش و در جایگاه نشستن آن

ساخت  201مدل  SVANTEK صداسنج مورد استفاده از نوع

  IEC 61672باشد که براساس استانداردآمریکا می -شرکت لهستان

. در این را دارد اکتاوباندیک سوم و  1/1قابلیت آنالیز کند و کار می

پژوهش، بلندگوهای مورد استفاده از نوع کروی شکل به همراه یک 

های پایین برای تقویت صدا در فرکانس SWA-100فایر آمپلی

 کند.باشد که صدایی مشابه محیط کار تولید مییم
 

 هایافته
دست آمده، میانگین سن افراد این های بهبراساس یافته

 33و حداکثر  23با حداقل  25/3با انحراف معیار  24/23مطالعه، 

افراد مورد آزمایش از نظر جنس،  سال بود. گفتنی است توزیع

ها را مجردان و درصد از آن 85صورت یکنواخت انجام شد و به

ین کنندگان ادادند. بیشتر شرکتبقیه را متأهالن تشکیل می

 83های علوم بهداشتی بودند و مقطع تحصیلی مطالعه از رشته

 .ها نیز کارشناسی بوددرصد آن

ا شنیداری ر -سته دیداری، نتایج آزمون عملکرد پیو1جدول 

دهد. عملکردهای شناختی به تفکیک تراز فشار صوت نشان می

کند که در این افزایش تراز فشار صوت، کاهش پیدا میافراد با 

نظر  های شنیداری عملکردهای شناختی ازمیان، کاهش مؤلفه
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 انو همکار بابامیری

 -های دیداری( و مؤلفه>35/3Pباشد )آماری معنادار می

های یابد؛ اما در مؤلفهمعناداری می شنیداری سرعت بهبود

ها با افزایش دیداری عملکردهای شناختی، با توجه به کاهش آن

توان کاهش دست آمده نمیتراز فشار صوت و سطح معناداری به

(. همچنین P>35/3معناداری را از لحاظ آماری مشاهده کرد )

ز تراشنیداری بخش زمان واکنش با افزایش  -های دیداریمؤلفه

عبارت دیگر مدت زمان واکنش به یابند. بهفشار صوت بهبود می

 های هدف با افزایش تراز فشار صوت کمتر شد.محرک

شنیداری را  -نتایج آزمون عملکرد پیوسته دیداری 2جدول 

دول توجه به ج دهد. بابه تفکیک تیپ شخصیتی افراد نشان می

دهد که بین دست آمده، نتایج نشان میو سطح معناداری به

های شنیداری عملکردهای شناختی و تیپ شخصیتی افراد مؤلفه

(؛ اما بین >35/3Pاز لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود دارد )

  های دیداری عملکرد شناختی و تیپ شخصیتی افراد ازمؤلفه

 صوت فشار تراز کیتفکبه( اریمعی خطا±نیانگیم) یداریشن -یدارید وستهیپ عملکرد آزمون جینتا: 6جدول 

 متغیرها
 تراز فشار صوت

P 
 06 بلدسی 06 بلدسی 56 بلدسی 

 18/22 (22/4 )13/20 (44/2 )42/23 316/3( 58/5) (SDمیانگین ) توجه دیداری

 03/25 (82/5 )42/25 (31/2 )22/23 333/3( 66/6) (SDمیانگین ) توجه شنیداری

 63/25 (63/4 )26/24 (22/3 )85/22 361/3( 43/5) (SDمیانگین ) تحمل دیداری

 33/26 (62/3 )88/21 (05/3 )13/16 331/3( 48/6) (SDمیانگین ) تحمل شنیداری

 43/22 (34/8 )85/20 (62/0 )05/26 132/3( 33/0) (SDمیانگین ) تعادل دیداری

 63/33 (31/5 )82/25 (14/0 )05/23 333/3( 44/5) (SDمیانگین ) تعادل شنیداری

 33/28 (20/3 )50/23 (85/0 )16/12 333/3( 23/3) (SDمیانگین ) تمرکز دیداری

 28/33 (21/5 )88/25 (12/6 )31/21 333/3( 23/6) (SDمیانگین ) تمرکز شنیداری

 28/28 (21/5 )46/20 (13/6 )41/26 301/3( 30/4) (SDمیانگین ) خستگی روانی حرکتی دیداری

 88/28 (88/0 )45/21 (32/6 )34/14 333/3( 83/5) (SDمیانگین ) خستگی روانی حرکتی شنیداری

 0/542 (5/131 )62/465 (14/80 )05/434 331/3( 64/146) (SDمیانگین ) زمان واکنش دیداری

 65/562 (2/81 )12/443 (44/41 )26/413 333/3( 2/138) (SDمیانگین) زمان واکنش شنیداری

Vigilance دیداری  ( میانگینSD) (12/5 )35/20 (16/0 )32/24 (33/6 )14/24 381/3 

Vigilance شنیداری  ( میانگینSD) (25/4 )33/18 (18/6 )14/12 (35/4 )38/21 333/3 

 18/22 (22/0 )32/23 (55/5 )13/20 333/3( 58/5) (SDمیانگین ) سرعت دیداری

 03/12 (15/2 )25/22 (53/6 )11/26 333/3( 66/6) (SDمیانگین ) سرعت شنیداری

 

برونگرا /درونگرا افراد در( اریمعخطای ±نیانگیم) یداریشن -یدارید وستهیپ عملکرد آزمون جینتا :2جدول   

 متغیرها
 میانگین )انحراف معیار(

P 
 درونگرا برونگرا

 362/3 36/531( 32/28) 13/488( 12/83) زمان واکنش دیداری

 333/3 56/580( 12/131) 35/444( 02/81) زمان واکنش شنیداری

 316/3 20/15( 35/3) 22/24( 56/3) توجه دیداری

 333/3 35/10( 82/3) 14/25( 35/4) توجه شنیداری

 251/3 12/18( 35/4) 53/22( 13/3) تحمل دیداری

 331/3 13/14( 15/5) 28/23( 53/4) شنیداریتحمل 

 132/3 08/21( 61/4) 62/23( 48/4) تعادل دیداری

 333/3 31/22( 13/3) 34/20( 41/4) تعادل شنیداری

 304/3 25/14( 65/5) 11/21( 66/6) تمرکز دیداری

 333/3 46/11( 32/3) 12/26( 51/6) تمرکز شنیداری

 251/3 38/23( 12/4) 15/25( 12/4) خستگی روانی حرکتی دیداری

 381/3 64/12( 64/3) 12/28( 30/3) خستگی روانی حرکتی شنیداری

Vigilance 361/3 22/12( 48/3) 65/23( 86/2)  دیداری 

Vigilance 333/3 31/15( 23/2) 42/24( 10/2)  شنیداری 

 333/3 66/23( 10/4) 62/20( 10/3) سرعت دیداری

 333/3 36/15( 62/4) 44/25( 12/3) سرعت شنیداری
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 عنوان کوتاه                                                                                              

گفتنی است از لحاظ . لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود ندارد

 .باشدتوصیفی نیز با کاهش همراه می
ا شنیداری ر _، نتایج آزمون عملکرد پیوسته دیداری3جدول 

 دهد. با توجه به سطح معناداریبه تفکیک جنسیت نشان می

های عملکردهای شناختی دست آمده برای هرکدام از مؤلفهبه

شنیداری توجه، زمان  -های دیداریتوان گفت که بین مؤلفهمی

واکنش، تحمل و تمرکز در بین زنان و مردان تفاوت معناداری 

 (.>35/3Pوجود دارد )

 

تیجنس کیتفکبه ( اریمعی خطا±نیانگیم) یداریشن -یدارید وستهیپ عملکرد آزمون جینتا :9جدول   

 متغیرها
 میانگین )انحراف معیار(

P 
 زن مرد

 331/3 36/404( 32/28) 13/528( 12/83) زمان واکنش دیداری

 331/3 12/402( 12/131) 35/523( 02/81) زمان واکنش شنیداری

 333/3 20/21( 35/3) 26/28( 56/3) توجه دیداری

 333/3 08/22( 82/3) 02/32( 35/4) توجه شنیداری

 333/3 83/23( 35/4) 35/22( 13/3) تحمل دیداری

 331/3 13/12( 35/4) 11/28( 33/5) تحمل شنیداری

 681/3 33/24( 61/4) 11/24( 48/4) تعادل دیداری

 561/3 11/25( 13/5) 13/25( 41/3) تعادل شنیداری

 333/3 15/15( 65/4) 30/28( 66/4) دیداریتمرکز 

 333/3 25/13( 32/5) 40/28( 11/5) تمرکز شنیداری

 551/3 15/18( 31/6) 40/18( 25/3) خستگی روانی حرکتی دیداری

 131/3 30/22( 64/0) 84/21( 10/6) خستگی روانی حرکتی شنیداری

Vigilance 023/3 22/22( 48/5) 65/23( 86/6)  دیداری 

Vigilance 251/3 31/22( 23/6) 28/21( 10/0)  شنیداری 

 132/3 43/22( 31/5) 36/23( 11/4) سرعت دیداری

 131/3 66/22( 62/3) 44/23( 12/5) سرعت شنیداری

 

بحث
رسد که با افزایش تراز نظر میبه 1با توجه به نتایج جدول 

یابد که در این میان صوت، عملکردهای شناختی کاهش می

باشد. های شنیداری از لحاظ آماری معنادار میکاهش مؤلفه

و  Belojevicهای مطالعه های پژوهش حاضر مشابه یافتهیافته

آنان با افزایش  باشد. گفتنی است براساس مطالعههمکاران می

تراز صوت، عملکردهای شناختی در هر دو گروه درونگرا/ برونگرا 

 .]16[کند کاهش پیدا می

، نتایج آزمون عملکرد شناختی بر حسب تیپ 2جدول 

 دستداری بهدهد. با توجه به سطح معناشخصیتی را نشان می

صدا موجب افزایش عملکرد  رسد کهنظر می(، به>35/3Pآمده )

در افراد برونگرا نسبت به درونگرا شده است. درخور ذکر است 

های فردی بر میزان تأثیر دهند تفاوتمطالعات مختلف نشان می

. بر این اساس در مطالعه ]0[صدا بر کارایی اثرگذار هستند 

Belojevic اها اغلب با گرو همکاران مشاهده شد که برون

 Eysencو  ]16[کنند کننده سازگاری پیدا میهای خستهفعالیت

در مطالعاتش گزارش کرد که برونگراها نسبت به درونگراها از 

ها باشند؛ بنابراین آنسطح پایین برانگیختگی برخوردار می

گی و تبودن سطح برانگیختگی مغزشان به برانگیخدلیل پایینبه

. با توجه به ]2[جویند طور فعال آن را میتحریک نیاز دارند و به

بودن سطح برانگیختگی برونگرایان، مشاهده شد که صدا پایین

موجب افزایش آن و درنتیجه، افزایش توجه، تمرکز و تحمل در 

ضر اها شده است. گفتنی است نتیجه مطالعه حاین گروه از نمونه

 شده مطابقت دارد.با مطالب ارائه
بزنگی، تحمل، خستگی روانی با مقایسه اختالف بین گوش 

حرکتی و تعادل در بخش دیداری در دو گروه )درونگرا/ برونگرا( 

از مطالعات  (. یکی<35/3Pارتباط معناداری مشاهده نشد )

 Belojevicمشابهی که در این زمینه انجام شده است، پژوهش 

های ذهنی به صدای ترافیک با توجه واکنش"و همکاران با عنوان 

ها به این نتیجه رسیدند باشد. آنمی "به خصوصیات شخصیتی

گرایی بر گرایی/ درونکه هیچ اثر قابل توجهی از نقش برون

 .]10[های ذهنی به صدا وجود ندارد واکنش

رونگرا با افزایش تراز فشار صوت، درخور ذکر است در افراد د

توجه، تحمل و تمرکز کاهش یافت. از نتایج مشابهی که در این 

اشاره کرد که  Augustin'sتوان به مطالعه زمینه وجود دارد می

براساس آن در افراد درونگرا مشکل مربوط به تمرکز و خستگی در 

د باشتر میشرایط پخش صدا نسبت به شرایط بدون صدا واضح

(35/3<P )]11[ همچنین نتایج مطالعه .Belojevic  نشان داد که

ه صدا بت بدرونگراها در مقایسه با برونگراها حساسیت بیشتری نس

و   Somer.]18[دهند های فکری از خود نشان میدر فعالیت

 تر از برونگراها بهنیز بیان کرده است که درونگراها سریعهمکاران 
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 انو همکار بابامیری

گراها ها شدیدتر از برون. درنتیجه، آن]12[دهند ها پاسخ میمحرک

گیرند. همچنین مشاهده شد که حسی قرار می تحت تأثیر تحریکات

 .]2[تری از برونگراها دارند درونگراها آستانه درد پایین

، تفاوت معناداری بین سرعت انجام کار در میان 2در جدول 

افراد درونگرا و برونگرا مشاهده شد. این یافته با نتایج مطالعات 

Belojevic  که نشان داد افراد برونگرا در حضور صدا نسبت به

کنند، همخوانی تر کار میطور معناداری سریعصدا بهشرایط بی

 .]10[دارد 

، نتایج مربوط به متغیرهای عملکرد شناختی به 3در جدول 

ه بین دست آمدتفکیک جنسیت ارائه شده است. براساس نتایج به

مردان در متغیر عملکردی توجه تفاوت معناداری مشاهده زنان و 

آبادی و (. نتایج مطالعه مشابهی که توسط قنات>35/3Pشد )

بررسی اثر صدا بر عملکرد ذهنی دانشجویان "عنوان همکاران با

انجام شد، نشان داد که حافظه  "دانشگاه علوم پزشکی تهران

دا دشده، تحت تأثیر صمدت بر پایه هیچ کدام از متغیرهای یاکوتاه

 شخصیت، حساسیت قرار نگرفت؛ اما بین حافظه محاسباتی، نوع

. درنتیجه ]23[ای مشاهده شد به صدا، جنس و اثر صدا رابطه

رسد که عملکرد ذهنی مردان و زنان در معرض صدا نظر میبه

 یکسان نیست.

متغیرهای  براساس دیگر مطالعات مشاهده شد که بین

عملکرد شناختی تمرکز، تحمل و جنسیت ارتباط وجود دارد 

(35/3P< نتایج پژوهشی که توسط شالچیان و همکاران در .)

زمینه بررسی میزان آلودگی صوتی ناشی از ترافیک و اثرات آن 

، مردان بیشتر از زنان بر مردم انجام شد نشان داد که درمجموع

گیرند مواجهه با صدا قرار میتحت تأثیر اثرات ذهنی ناشی از 

و همکاران نتیجه متضادی را  Aniansson؛ درصورتی که ]21[

ارائه و ثابت کردند در زنان، حساسیت به صدا در مقایسه با مردان 

 .]22[باشد بیشتر می

، بین متغیر زمان واکنش و جنسیت ارتباط 3در جدول 

نتیجه مطالعه  ( که با>35/3Pمشاهده شد )معناداری 

Chiovenda باشد. شاید بتوان علت و همکاران در تضاد می

های پژوهش حاضر با این پژوهش را در اختالف تفاوت یافته

جامعه آماری و نوع صدا دانست که در مطالعه این محقق، جامعه 

آماری، دانشجویان در معرض صدا بودند؛ اما در پژوهش حاضر 

جامعه آماری )افسران راهنمایی و رانندگی( و گروه کنترل 

توان باشند. علت دیگر این تفاوت را می)کارمندان ادرای( می

شده دانست که در مطالعه حاضر، شدت شدت صدای پخش

ا در مطالعه ها پخش شد؛ امصداهای متداول در صنعت برای نمونه

بل پخش شده بود. دسی 83شده صدای ترافیک با شدت اشاره

های احساسی و ذهنی افراد درنتیجه، تفاوتی در ویژگی

در این . شایان ذکر است که ]23[کننده مشاهده نشد شرکت

مطالعه فقط از یک نوع صدا استفاده شد و تأثیر انواع صدا با 

های این ی متعدد بررسی نگردید. از دیگر محدودیتهافرکانس

ها گویی به پرسشنامهنداشتن دانشجویان در پاسخپژوهش، دقت

های شناختی و کمبود منابع داخلی در زمینه بررسی و آزمون

گرایی در تأثیرپذیری افراد از صدا در گرایی/ بروننقش درون

پژوهش و عملکردهای شناختی بود. با توجه به نتایج این 

های شود که در پژوهشهای ذکرشده، پیشنهاد میمحدودیت

های دیگر شخصیت و نیز در افراد با آینده تأثیر انواع صدا در تیپ

 دست برتری متفاوت همزمان با عملکرد شناختی بررسی شود.
 

 گیرینتیجه
های فردی یک دهد تفاوتدست آمده نشان میهای بهیافته

که  صورتیباشد؛ بهاثرگذاری صدا بر کارایی میفاکتور مؤثر در 

صدا در افراد برونگرا باعث بهبود کارایی شده و در درونگراها اثر 

متفاوتی داشته است. همچنین مشاهده شد که صدا با جنس 

تواند عامل بهبود کیفیت کار در مردان و رابطه دارد و می

راد در اسب افبدترشدن کارایی زنان باشد؛ بنابراین با گزینش من

 توانباشد میجاهایی که مواجهه با صدا بیشتر از حد معمول می

دنبال آن از بروز حوادث از کاهش عملکردهای شناختی افراد و به

 شغلی پیشگیری کرد.
 

 تشکر و قدردانی
نامه مصوب جلیل درخشان به این مطالعه برگرفته از پایان

باشد. تمدزاده میو با راهنمایی مع 2513286155شماره تصویب 

نویسندگان مطالعه حاضر از دانشکده بهداشت و معاونت محترم 

 مایند.نپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان تشکر و قدردانی می
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