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 مقاله پژوهشی اصیل
 
 

 با سرزندگیسروصدا رابطۀ ادراک 
 

 
 

هدف از این پژوهش، بررسی رابطۀ ادراک کیفیت صدا با سرزندگی در کارکنان مشاغل               :هدف
 نفر از کارکنان بخش اداری      55بدین منظور    : روش. اداری و صـنعتی مجتمع فوالد مبارکه بود       

صادفی انتخاب شدند و پرسشنامۀ ادراک کیفیت        نفـر از کارکـنان بخـش صـنعتی به طور ت            70و  
صـدا بـا پنج زیرمقیاس مزایای کاهش صدا، موانع کاهش صدا، خوداثربخشی، نگرش نسبت به                

در کارکنان  :یافته ها. صدا و القاپذیری و پرسشنامۀ سرزندگی را به طور همزمان تکمیل کردند  
و در  ) >05/0p(معنی دار داشت    مـشاغل اداری سـرزندگی تـنها بـا مقـوله خوداثربخـشی رابطۀ               

کارکـنان مـشاغل صـنعتی سـرزندگی بـا مقـوله هـای کاهش صدا و خوداثربخشی دارای رابطۀ              
مقایـسۀ نتایج این پژوهش با یافته های پژوهش های           :نتـیجه گیـری   ). >05/0p(معنِـی دار بـود      

 سروصدا با   .مرتبط، بیانگر اهمیت میزان سروصدا در محیط کار و تأثیر آن بر سرزندگی است             
تحـت پوشش قرار دادن سایر اصوات، تمرکز کارکنان را از بین می برد و سرزندگی و هشیاری             

با استفاده از ابزارهای محافظ شنوایی می توان میزان         . آنهـا و نهایتاً بهره وری را کاهش می دهد         
آزردگـی ناشـی از سروصـدا را کـاهش داد و احـساس سـرزندگی را کـه نوعـی تجربه خاص                       

 .نشناختی است در کارکنان ایجاد کردروا

 
ادراک سروصدا، سرزندگی، مزایای کاهش صدا، موانع کاهش صدا، خوداثربخشی، نگرش،            :  واژه ها  کلـید 

 القاپذیری
 
 

  1دکتر حمیدرضا عریضی
 دانشکده روانشناسی، دانشگاه اصفهان

 دکتر ابوالقاسم نوری 
 دانشکده روانشناسی، دانشگاه اصفهان

 تریفاطمه شوش

 دانشکده روانشناسی، دانشگاه اصفهان
 
 
 
 
 

 1مقدمه

سروصـدای ناگهانـی یـک اعـالم هشدار بیدارگر فوری است            
کـه مـوجب فعـال شـدن پاسخ استرس می گردد و مغز را از چندین                 

ــباً . جهــت قــویاً تحــت تأثیــر خــود قــرار مــی دهــد  از آنجــا کــه غال
انات به این   سروصـدای بلـند نشانۀ یک خبر بد است، انسان ها و حیو            

، 2ارنستن(عامـل فـشارزای شـنیداری واکـنش سـریع نشان می دهند              
 ).1998، 4 و گلدمن3پاتریشیا

در بــیان تفــاوت هــای فــردی در بــروز واکــنش بــه سروصــدا،  
ــراد       ــرای برخــی از اف ــه سروصــدا ب ــود ک ــی ش ــرض م ــونه ف ــن گ ای

عملکرد افراد دارای تیپ   . ناخوشایندتر و آزارنده تر از دیگران است      

_____________________________________________ 
اصفهان، دروازه شیراز، خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی          :   نشانی تماس   -1

 و روانشناسی
Email: dr.oreyzi@edu.ui.ac.ir    

خـصیتی مـضطرب بـیش از عملکـرد آنهایـی کـه تـیپ شخصیتی                ش
اگــر . غیرمــضطرب دارنــد، تحــت تأثیــر سروصــدا قــرار مــی گیــرد 

بخواهـیم در قالـب یادگیـری و شرطی سازی آن را تبیین کنیم، باید               
 مجاورت و یا ارتباط با صدای       بـه دلـیل   بگویـیم کـه انجـام تکلـیف         

کـاهش مـی دهد     آزارنـده، ناخوشـایند مـی شـود و عملکـرد فـرد را               
 ).2007، 6 و نیلی5لیونبرگ(

خلــق بــد، نداشــتن تمرکــز، ضــعف و خــستگی و عملکــرد  
ــیامدهای در معــرض سروصــدای مــداوم  ــند از پ  ضــعیف مــی توان

  10 و جونــز9، مکــن8، ترمبلــی7بــان بــری. بــودن، محــسوب گــردند

یکـی از تلـویحات در معـرض سروصـدا بودن را کاهش             ) 2001(
_____________________________________________ 
2- Arnsten   3- Patricia 
4- Goldman  5- Ljungberg 
6- Neely   7- Lang 
8- Banbury  9- Tremblay 
10- Macken  11- Jones       
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 پیـشینه پـژوهش های رفتار سازمانی        . مـی دانـند    (SWB) 1بهروانـی 
مثالً  . نـشان دهـندۀ تأثیـر خوداثربخـشی بـر عملکـرد افراد می باشد              

گزارش ) 1382، بـه نقـل از بـورک و گال،           1987(فـراین و التـام      
داده انـد کـه بـرنامه آمـوزش نظـارت بـر خـود در سـازمان به طور                    

طریق معنـی داری بر خوداثربخشی کارکنان تأثیر گذاشته و از این        
هم چنین  . بـر عملکـرد حضور کارکنان بر سر کار آنان مؤثر است           

نـشان داده شـده اسـت کـه کارگرانی که تحت سروصدای شدید      
کـار مـی کنـند در مقایـسه بـا کـسانی کـه از شـرایط مطلوب تری                    
بـرخوردارند، دچـار مـشکالت بیـشتری در گـردش خون، قلب و              

 . حفظ تعادل خود می گردند

برای )  1996  (6 و ریباک  5، ویسبرگ 4، فینر 3، مالمد 2رابینویتز
بررسی رابطه خصومت با رفتارهای بهداشت حرفه ای مثل استفاده            

نتایج آزمایش  .   پژوهشی انجام دادند    7از ابزارهای محافظ شنوایی    
نشان داد که استفاده از ابزارهای محافظ شنوایی با خصومت،                  

بخشی رابطۀ  توجه کردن به احساسات، سختگیری، کارایی و خوداثر      
خصومت همچنین .  منفی و با توجه کردن به موانع، رابطۀ مثبت دارد         

بنابراین ویژگی های  .  رابطۀ  زیادی با کاهش تحمل ناکامی دارد          
درون روانی مردم متخاصم ممکن است برای رفتارهای حفاظت از           

اثر سروصدای شغلی،    کم شدن شنوایی بر     .  شنوایی بااهمیت باشد   
بیش .  ی گزارش شده در ایاالت متحده می باشد      دومین بیماری شغل  

 سالگی نقصان    55 درصد معدنچیان زغال سنگ در سن            90از   
 ). 2004 و همکاران، 8جانسون-مری(شنوایی را گزارش کرده اند 

بـا تـوجه بـه تأثیر سروصدا بر سرزندگی و روابط میان فردی،              
ه پدیدۀ سرزندگی به معنی تجرب    . بررسـی سـرزندگی ضـرورت دارد      

ــرژی و حــس زندگــی اســت   ــرد از داشــتن ان ــع . هــشیارانۀ ف در واق
، 9کاون(سـرزندگی بازتـاب سـالمت روانـشناختی و جـسمی است             

نیز ) 1375(براتی  ). 1995،  12 و کیـز   11؛ ریـف  1984،  10؛ دینـر  1994
نــشان داد کــه خوداثربخــشی بــا عملکــرد تحــصیلی همبــستگی       

شجویان دورۀ  با مطالعۀ دان  ) 1382 (بـورک و گال   . معنـی داری دارد   
راهنمایـی شـهر اصـفهان نشان دادند که اوالً خوداثربخشی در طول             
مراحل انجام تکلیف همواره سیر صعودی دارد و ثانیاً خوداثربخشی          

 .با عملکرد در تکالیف خالق رابطۀ معنی داری دارد

_____________________________________________               

وجـود تحقـیقات مـتعدد دربارۀ هر یک از متغیرهای پژوهش            
یـا ایـن متغیرها می توانند تأثیر    آنهاسـت ولـی آ  اهمـیت نـشان دهـندۀ    

متقابل بر یکدیگر داشته باشند؟ با توجه به فقدان پژوهشی که رابطۀ            
سروصـدا در محـیط هـای کـار و سـرزندگی کارکنان، و عملکرد و            
بازدهـی آنـان را بررسـی کـرده باشـد، تصمیم به انجام این پژوهش                

ام شد   با هدف پاسخگویی به این پرسش  انج        تحقیق این. گـرفته شد  
 کیفیت صدا با حاالت سرزندگی در       ادراککـه چـه رابطـه ای بـین          

محـیط هـای کار صنعتی و اداری وجود دارد؟ فرض مطالعه این بود              
ــا ســرزندگی در محــیط هــای اداری و    ــین ادراک سروصــدا ب کــه ب

 .صنعتی رابطه معکوس وجود دارد
 

 روش
 

جامعۀ آماری پژوهش   . ایـن پژوهش نوعی مطالعه مقطعی بود      
 6116بود که   )  نفر 6700(امل کلیه کارکنان مجتمع فوالد مبارکه       ش

 نفر آنها در بخش اداری مشغول به 584نفـر آنها در بخش صنعتی و        
 نفر از کارکنان به صورت تصادفی  125در این پژوهش    . کـار بـودند   

ــردیدند   ــتخاب گ ــش اداری و  55(ان ــر از بخ ــش  70 نف ــر از بخ  نف
 ).صنعتی
 

 :پژوهشابزارهای 
 کـه شامل پنج     (NPQ) 13پرسـشنامه ادراک کیفـیت صـدا       -1

زیـرمقیاس مـزایای کاهش صدا، موانع کاهش صدا، خوداثربخشی،          
نگـرش منفـی نسبت به صدا و القاپذیری است که به ترتیب ادراک              
کارکـنان را از منافع کاهش سروصدا در محیط کار، ایجاد موانع بر             

، نگرش فرد نسبت به     سر راه صدا، تأثیر فرد در بازداری از سروصدا        
 14 .سروصدا و نیز حساسیت به سروصدا را اندازه گیری می کند

ساخته شده  ) 2002 (15 و ویلیامز  15ایـن مقـیاس توسـط پوردی      
 کارمند  45بـه مـنظور تعیین روایی و پایایی، این آزمون روی            . اسـت 

در خـالل سـه هفـته اجـرا شـد کـه نـتایج حاکـی از روایی و پایایی                     
_____________________________________________   
1- subjective well being 2- Rabinowits 
3- Melamed  4- Feiner 
5- Weisberg  6- Ribak 
7- hearing protection devices 8- Murray-Johnson 
9- Cowen   10- Diener  
11- Ryff   12- Keyes 
13- Noise Perception Questionnaire 
14- Purdy   15- Williams  
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در ایـن پـژوهش روایـی از طـریق ضریب           . بـود مطلـوب پرسـشنامه     
 محاسبه شد   68/0همبـستگی نمرۀ  کل با خرده مقیاس های پرسشنامه           

پایایی .  بـه دسـت آمد     69/0و پایایـی آن از طـریق آلفـای کـرونباخ            
 و 66/0،    71/0،  72/0،  75/0بازآزمایـی پـنج زیرمقیاس آن به ترتیب         

روایی محتوایی ضـریب روایـی از طریق محاسبۀ ضریب         .  بـود  67/0
 و از طریق همبستگی با سؤال کلی نگرش نسبت به صدا 78/0 1الشه

ضـریب روایـی محتوایـی عبارت از فرمولی است که در      .  بـود  86/0
صـورت آن، تفاضـل تعـداد افـرادی کـه در مـورد روایـی محتوایی           
مقـیاس نظـر داده انـد و آن را قابل قبول تشخیص داده اند از نیمی از                  

کـه روایـی محتوایی را کافی ندانسته اند و در مخرج            تعـداد افـرادی     
هر . آن، تعـداد افرادی که روایی مقیاس را پذیرفته اند قرار می گیرد            

چـند در ایـران روش کمـی بـرای روایی محتوا ارایه نمی گردد و به                 
صـرف اظهـار نظر افراد صاحب نظر اکتفا می گردد، اما این روش از               

این ابزار برای   . ر گـرفته شده است     در ابـزارهای مـتعدد بـه کـا         1975
ــه    ــار بــرای پــژوهش حاضــر تــرجمه گــردیده و نــسبت ب نخــستین ب

از نظــر اعتــبار محــتوا و ) 1999، 3 و الرمایــر2زیمــر (قبلــیابــزارهای 
بهـبودی قابـل مالحظه ای یافته       ) 2002پـوردی و ویلیامـز،      (صـوری   

 .است

 رفت ابزاری که در این زمینه به کار: 4 پرسـشنامۀ سرزندگی   -2
بود که در سال    ) 1995 (6 و رایـان   5شـامل مقـیاس سـرزندگی دسـی       

این مقیاس دارای هشت عبارت است که       .  سـاخته شـده است     1985
شـرکت کنـنده پـس از خـواندن هـر عـبارت بـر اساس یک مقیاس                  
هفـت درجـه ای عـددی را که گویای میزان درستی عبارت در مورد               

 ن مقیــاس مــی تواند فرد در ای. خــودش می باشد مشخــص می کند

_____________________________________________        

این مقیاس در ایران توسط     .  بـه دسـت آورد     49نمـره ای از هفـت تـا         
ــمی   ــرجمه و توســط ابوالقاس ــضی ت ــد و ) 1382(عری ــی ش اعتباریاب

 . به دست آمد85/0ضریب پایایی آن 
 

 یافته ها
 

میانگـین و انحـراف معیار نمرات پرسشنامۀ ادراک کیفیت          
.  نـشان داده شده است     1صـدا بـر حـسب نـوع شـغل در جـدول              

ــشاغل اداری    ــنان مـ ــرزندگی کارکـ ــرۀ  سـ ــین نمـ  81/35میانگـ
، میانگین نمرۀ سرزندگی کارکنان مشاغل   )13/8انحـراف معیار    (

و میانگــین نمــرۀ کــل   ) 22/7انحــراف معــیار   (44/33صــنعتی 
 7 .بود) 8/7انحراف معیار  (77/34سرزندگی 

ــشاغل اداری   ــشان داد کــه در کارکــنان م ــتایج ن ــستگی ن همب
 و موانع کاهش    13/0سرزندگی با خرده مقیاس مزایای کاهش صدا        

همبستگی .  بـود که از لحاظ آماری معنی دار نبودند         25/0سروصـدا   
 و از لحاظ آماری     36/0خـرده مقـیاس خوداثربخـشی بـا سـرزندگی           

در حالی که همبستگی سرزندگی با نگرش ) >05/0p(معنی دار بود   
 و بـا نمـرۀ کـل پرسشنامۀ ادراک کیفیت        05/0، بـا القاپذیـری      13/0

در .  بـه دسـت آمـد کـه از لحـاظ آمـاری معنـی دار نـبود        09/0صـدا  
مجمـوع هـر چـه میزان خوداثربخشی فرد نسبت به کنترل یا ادراک              

 .کیفیت صدا بیشتر بود سرزندگی وی نیز بیشتر می شد

همچنــین در کارکـــنان مـــشاغل صــنعتی همبـــستگی بـــین   
 بود که از    195/0 مزایای کاهش صدا     سـرزندگی و خـرده مقـیاس      

همبستگی برای سرزندگی و موانع     . لحـاظ آمـاری معنـی دار نـشد        
 ). >05/0p( و از لحاظ آمـاری معنــی دار بود -295/0کاهـش صدا 

_____________________________________________ 
1- Lawshe content validity ratio 2- Zimmer 
3- Ellermeier  4- Vitality Questionnaire 
5- Deci   6- Ryan  
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  و معنی دار بود    348/0بـه عـالوه همبـستگی سرزندگی با خوداثربخشی          

)05/0p< .(         و با   13/0ری  ، بـا القاپذیـ    2/0رابطـه سـرزندگی بـا نگـرش 
 بود که از لحاظ آماری      17/0نمـرۀ کل پرسشنامۀ ادراک کیفیت صدا        

در مجمــوع در ایــن قــسمت نیــز مــی تــوان گفــت کــه  . معنــی دار نــشد
سـرزندگی تـنها بـا مقوله های موانع کاهش صدا و خوداثربخشی رابطه       
معنـی دار داشـت، به نحوی که هر چه موانع کاهش صدا در محیط های                

از سوی دیگر هر    . بود سرزندگی کارکنان بیشتر می شد     صـنعتی کمتـر     
چـه میزان خوداثربخشی کارکنان در قبال صداهای محیط های صنعتی           

 ).>05/0p(بیشتر می شد سرزندگی آنان نیز افزایش می یافت 
  

 بحث
 

 خوداثربخشی کارکنان نسبت   میزاننـتایج نشان داد که هر چه        
دگی آنــان نیــز بیــشتر بــه ادراک کیفــیت صــدا بیــشتر باشــد، ســرزن

بـه ایـن صورت که اگر آنها بتوانند سروصدا را در محیط       . مـی شـود   
کـار کنتـرل کنـند و بـه درسـتی از ابزارهای محافظ شنوایی استفاده                
کنـند، نیـرو و نشاط، چاالکی و آمادگی و انرژی خود را در محیط               

 .کار از دست نمی دهند و می توانند سرزنده و  فعال باشند

ــتای  ، لیندزلــی )2001(ج بــا یافــته هــای بانبــری و همکــاران  ایــن ن

جوهانسون و همکاران   -، مری )1382، به نقل از بورک و گال،        1995(
هماهنگ ) 2001 (2 و نـز   1و هـیگ  ) 2007(، لیونبـرگ و نیلـی       )2004(

نشان دادند که کاهش سروصدا در      ) 2001(بانبـری و همکاران     . اسـت 
همچنین . ی مؤثـر اسـت    کـاهش آسـیب هـای مـوقت یـا دایمـی شـنوای             

کـاهش سروصـدا بـه دلـیل در دسـترس قرار دادن اطالعات شنیداری               
مفـیدی کـه بـه وسیلۀ سروصدا پوشیده می مانند، برون دادهای کاری را               

هرچند در آن . افـزایش مـی دهـد و ایـن خـود بـر بهروانـی مؤثـر است               
 .پژوهش سرزندگی مورد سنجش قرار نگرفته بود

، بـه نقل از بورک و گال،        1995(ن  پـژوهش لیندزلـی و همکـارا      
به تغییر عملکرد و به دنبال                   نیـز ) 1382 جر  خشی من نشان داد خوداثرب  

همچنین . آن، تغییـر عملکرد منجر به افزایش خوداثربخشی می شود         
نشان دادند که سروصدا نه فقط بر عملکرد بلکه         ) 2001(هیگ و نز    

 .بر خلق نیز تأثیر می گذارد

نیز نشان داد که    ) 2004(و همکاران   جانـسون   -پـژوهش مـری   
موانـع گوناگـون به طور معنی داری، خوداثربخشی و پاسخ های مؤثر             
_____________________________________________   

لیونبرگ . در مورد استفاده از محافظ های شنوایی را کاهش می دهد          
نــشان دادنــد کــه سروصــدا تجــربه ذهنــی را تغییــر  ) 2007(و نیلــی 

اد از قبیل   مـی دهـد و از این طریق بر احساس ادراک شده درونی افر             
این نتایج از آن جهت که بیانگر       . خلـق و سرزندگی تأثیر می گذارد      

رابطـه خوداثربخـشی بـا سـرزندگی اسـت، ایـن احـتمال را بـه ذهن                
متـبادر مـی کـند کـه خوداثربخـشی بـه عـنوان یـک مقـولۀ مستقل با                    
سـرزندگی رابطه دارد، لذا وقتی که خوداثربخشی در حیطۀ ادراک           

 می گیرد، بدیهی است که با سرزندگی رابطه        صدا مورد بررسی قرار   
مطـرح کـردند احتماالً افرادی که       ) 2001(هـیگ و نـز      . نـشان دهـد   

خوداثربخـشی بیـشتری دارنـد، چـون موفقیت بیشتری را تجربه و به              
اهدافـشان دسـتیابی پـیدا مـی کنند،  وضعیت خلقی بهتری دارند و به                

 . دهندتبع آن سرزندگی و نشاط بیشتری از خود نشان می

همچنــین نــتایج نــشان داد کــه هــر چــه موانــع کــاهش صــدا در  
محـیط هـای صـنعتی کمتـر باشد، سرزندگی کارکنان بیشتر است و هر          
چـه میزان خوداثربخشی کارکنان در قبال صداهای محیط های صنعتی           

این نتایج با یافته های     . بیـشتر باشـد، سرزندگی آنان نیز افزایش می یابد         
، )1382، به نقل از بورک و گال، 1987( التـام  پـژوهش هـای فـراین و      
) 1382(و بورک و گال     ) 1375(، براتی   )1996(رابینویتـز و همکـاران      

ــام . هماهــنگ اســت ــراین و الت ــورک و گــال 1987(ف ــه نقــل از ب ) ، ب
گـزارش داده انـد کـه برنامه آموزش نظارت بر خود در سازمان به طور                

ر گذاشته و از این طریق بر       معنـی داری بـر خوداثربخـشی کارکنان تأثی        
 3 .عملکرد حضور کارکنان بر سر کار آنان مؤثر است

نــشان دادنــد کــه خــصومت بــا ) 1996(رابینویتــز و همکــاران 
پژوهش . اسـتفاده از ابـزارهای محـافظ شـنوایی رابطـه ای منفی دارد        

نیـز تأثیـر خوداثربخـشی بـر عملکـرد را تأیید و بیان              ) 1375(براتـی   
ر دو متغیر مستقل خوداثربخشی و خودپایی برای        کـرده اسـت که اث     

در پژوهش دیگری نیز بررسی رابطۀ      . پـیش بینی عملکرد مؤثر است     
خوداثربخـشی و عملکـرد تأییدشـده و یافته های حاصل از آن نشان              
داده اسـت کــه اوالً خوداثربخــشی در طـول مــراحل انجــام تکلــیف   

عملکرد رابطۀ  همـواره سـیر صـعودی دارد و ثانـیاً خوداثربخـشی با              
 ).1382بورک و گال، (معنی دار دارد 

_____________________________________________ 
3- Hygge   2- Knez 
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بررسـی نـتایج بیانگـر اهمـیت میزان سروصدا در محیط کار و           
انسان در محیط های پرسروصدا قادر به       . تأثیر آن بر سرزندگی است    

انجـام کارهایـی کـه نـیاز بـه دقـت و تمرکز دارد نخواهد بود و در                   
ی خود در جدال با     ایـن گـونه مـوارد بایـد از نیـروی عـصبی و فکـر               

بــا اســتفاده از ابــزارهای محــافظ . سروصــدای محــیط اســتفاده کــند
شـنوایی مـی تـوان میزان آزردگی ناشی از سروصدا را کاهش داد و           

احـساس سـرزندگی را که نوعی تجربۀ خاص روانشناختی است در            
کارکـنان ایجـاد کـرد تـا بـا انگیزۀ درونی و آمادگی بیشتر وظایف                

 .م دهندشغلی خود را انجا
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