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  چکیده

به هاي دارد که می تواند از جن به عنوان محیط ارائه خدمات درمانی تحت تاثیر منابع تولید آلودگی صدا قرار بیمارستان :زمینه و هدف
عالوه بر نیاز کارکنان به محیطی آرام براي خدمت دهی مطلوب، . بهداشتی و آسایشی بر بیماران و کارکنان آن تاثیرات منفی داشته باشد

با هدف بررسی  مطالعهاین لذا . توجه به آسایش بیماران در زمان بستري در بیمارستان در روند بهبود بیماري آنان بسیار حائز اهمیت است
در  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی شهر بجنوردآموزشی اورژانس بیمارستان هاي  هاي مراقبت ویژه و در بخش یزان آلودگی صوتیم

   .انجام گرفت 1391سال 
 وهاي مراقبت ویژه  از بخش میزان تراز فشار صوت اندازه گیريکه مقطعی می باشد  –توصیفی مطالعهاین مطالعه یک  :روش کارمواد و 
 دستگاه صداسنج توسط دو روز عادي و تعطیل و در سه نوبت صبح، عصر و شبدر  )ع(و امام رضا) ع(بیمارستان هاي امام علی اورژانس

استفاده از آزمون هاي آماري با و  SPSS16همچنین داده ها توسط نرم افزار . مقایسه شداستاندارد با حد مقادیر انجام گرفت و  -DB 100مدل
   .و تحلیل قرار گرفت مورد تجزیه

 54 برابر به ترتیب )ع(و امام رضا )ع(امام علی هاي در بخش اورژانس در بیمارستانتراز معادل صوت نشان داد که مطالعه نتایج  :یافته ها
 CCUو ) ع(بیمارستان امام علی ICUدر بخش تراز معادل صوت نشان داد که مطالعه نتایج هم چنین . می باشددسی بل  52و 

همچنین نتایج مطالعه نشان داد اختالف معناداري بین مقادیر اندازه  .می باشددسی بل  54و  57 برابربه ترتیب  )ع(یمارستان امام رضاب
) صبح، عصر و شب(و زمان هاي اندازه گیري ) ) (جمعه و شنبه(در روزها  تراز فشار صوتگیري 

  . وجود نداشت)  ) ( مراقبت ویژهاورژانس و (و بخش ها  )(

 .دسی بل می باشد 30- 40دسی بل و در عصر  35-40میزان تراز فشار صوت در بیمارستان در روز  استاندارد دارمق :نتیجه گیري
اتخاذ تدابیر لذا . می باشد اورژانس باالتر از حد استانداردهاي مراقبت ویژه و  میزان صدا در بخش بدست آمده،بر اساس نتایج  بنابراین،

  .می باشداز پیشنهادات این مطالعه  جهت کاهش آلودگی صدامهندسی و مدیریتی 
  آلودگی صوتی، مراقبت ویژه، اورژانس، بیمارستان :کلیدي واژه هاي
 مقدمه 

با نگاهی به جمعیت جهان شاهد افزایش بی سابقه 
جمعیت شهرنشین در جهان بخصوص در کشورهاي در 

توسعه هستیم، افزایش روز افزون جمعیت اثر فزاینده حال 
صدا عبارت است از هر  .]1[ و منفی بر آلودگی صوتی دارد

 .]2[ نوع تغییر که توسط گوش انسان قابل تشخیص باشد

پژوهشی مقاله  
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صداهاي مختلف  صدا جزء الینفک زندگی انسان ها است
آلودگی صوتی . ]3[ شدت و فرکانس هاي متفاوتی دارند

 رفاه، شرایطی که در آن بهداشت عمومی، عبارت است از
یا محیط اطراف او در اثر  راحتی و آسایش زندگی انسان و

و معموال نتایج این  صدا تحت تاثیر قرار می گیرد و سر
بیمارستان ها . ]4[ آلودگی صوتی غیرقابل قبول می باشد

هاي صوتی  هاي بحرانی در ارتباط با آلودگی یکی از مکان
بیمارستان به عنوان محیط ارائه . ]5[ ندبه شمار می رو

 خدمات درمانی تحت تاثیر منابع تولید آلودگی صدا قرار
دارد که می تواند از جنبه هاي بهداشتی و آسایشی بر 

عالوه بر . بیماران و کارکنان آن تاثیرات منفی داشته باشد
نیاز کارکنان به محیطی آرام براي خدمت دهی مطلوب، 

یماران در زمان بستري در بیمارستان در توجه به آسایش ب
 .]6[ روند بهبود بیماري آنان بسیار حائز اهمیت است

بیمار در زمان اقامت و بستري  شتوجه به آرامش و آسای
در بیمارستان با توجه به دردهاي وي حائز اهمیت خاصی 
است باالتر از حد مجاز بودن آالینده ها می تواند بیماري 

که عوامل زیان  ید عالوه بر این در صورتیفرد را تشدید نما
آور محیط کار از حدمجاز فراتر رود بر کارکنان تاثیر 
خواهد گذاشت و در نتیجه اثر منفی در ارائه خدمات 

داشت لذا مکان یابی صحیح  دخواه مناسب به بیماران
بیمارستان و اتخاذ تدابیر مناسب در جهت کاهش آلودگی 

ی است که باید مد نظر قرار صدا یکی از مهمترین نکات
از اثرات صدا در محیط هاي بیمارستانی  .]8 ،7[ گیرد

خواب  راثر ب اثر بر سیستم تعادلی، تاثیر روي اندام بینایی،
 ،هیجان(اثرات روانی  اثرات عصبی، و روابط اجتماعی،

اثرات فیزیولوژیک  ،)تحریک پذیري و اختالالت روانی 
مصرف  فشار خون، لب،عمومی مانند افزایش ضربان ق

که این تغییرات بر  باشدتعداد تنفس می  و اکسیژن
این  .عملکرد دستگاه هاي بدن اثر نامطلوب می گذارد

عوارض براي کسانی که بیماري هاي قلبی و عروقی دارند 
]. 11 ،10، 9[ و همچنین زنان باردار بسیار خطرناك است

 که است لبمط این مؤید ما کشور در گرفته انجام مطالعات
 حد از فراتر کشور هاي بیمارستان در وصدا سر میزان

ایجاد ناراحتی و اختالل باعث  که ]9[ است استاندارد
مقدار . ]12[ شودخواب در بخش هاي مراقبت ویژه می 

-40استاندارد میزان تراز فشار صوت در بیمارستان در روز 

. ]13[ دسی بل می باشد 30-40دسی بل و در عصر  35
مقاله  130با بررسی  2004در سال   و همکاران 1یچاور

 گزارش ها، بیمارستان درعلمی در زمینه آلودگی صوتی 
 عوامل عنوان یکی از مهم ترین صوتی به آلودگی دادند که
محسوب می  بیمارستان کارکنان و بیماران براي زا استرس

 با درمانی مراکز در داد نشان مطالعه این هاي یافته گردد
 خواب کیفیت افزایش، بیماران رضایت میزان صدا، کاهش

 همچنین ؛ه استیافت کاهش خونشان فشار و بهبود آنها
کارکنان بیمارستان افزایش  عملکردي کاراییو  اثربخشی

و همکاران  2توسط بوسچ که اي مطالعه .]18[ یافته است
 آلودگی داد نشان نتایج رسید، انجام به 2005در سال 

 بهسالیانه  2005تا  1960سال  از درمانی مراکز در صوتی
دسی بل در  42/0و  روز دسی بل در 38/0 متوسط، طور

 نظر گرفتن در بدون مطالعه این. شب افزایش یافته است
وضعیت  بر تأکید در سعی درمانی مراکز از خاصی نوع

 رددا درمانی مراکز تمامی در صوتی آلودگی نامطلوب
 حساسیت و اهمیت شدن مشخص با گذشته دهۀ در .]19[

آلودگی  ارزیابی در مورد فراوانی مطالعات صوتی، آلودگی مسئلۀ
 ه استیافت اختصاص ها مختلف بیمارستان هاي بخش در صوتی

 حد از صدا و سر بودن باالتر از حاکی زیادي هاي گزارش و
 3توسط سوبوتووا که اي مطالعه در .]20[ می باشد استاندارد

 شد، انجام بیمارستانی مختلف ايه محیط و همکاران در
 بیشتردر  صدا معادل تراز میانگین که گردید مشخص

بیمارستان  .]21[ باشد می باالتر مجاز حد از ها بیمارستان
عرفه هاي تکه دولتی بوده و  به دلیل این هاي دانشگاه

درمانی آنها براي اقشار کم درآمد و متوسط منطقه و 
 قابلز درمانی خصوصی یان در مقایسه با مراکئروستا

پرداخت است، بیشترین مراجعات و بستري بیمار در آنها 
ها  صورت می گیرد و لذا تراز صدا در این بیمارستان

با انجام . احتماالَ بیشتر از سایر مراکز درمانی خواهد بود
تراز آلودگی صوتی در ساعات مختلف و میزان  ،مقالهاین 

 می گرددمشخص س مراقبت ویژه و اورژانهاي  در بخش
می توان تحلیل مناسبی از علل و  مقالهکه بر اساس نتایج 

ها  الگوي تولید صدا در این بیمارستان و سایر بیمارستان

                                                             

1 -Ulrich 
2- Busch 
3 -Sobotova 
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مداخله اي موثر و کارا در راستاي  اقداماتبه عمل آورد و 
محیطی آرام و با  و ایجادکنترل صدا در بیمارستان ها 

چون تا کنون  نمود و کمترین استرس براي بیماران فراهم
دانشگاه  در این باره در بیمارستان هاي مطالعه ايهیچ 

انجام نشده است لذا با توجه به  بجنوردشهر  علوم پزشکی
  .انجام گرفت مطالعهاهمیت موضوع این 

  روش کار 
 مقطعی می باشد که –توصیفی  مطالعهاین مطالعه یک 

) ع(علی  امام دو بیمارستان آموزشی جامعه مورد پژوهش،
شهر دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ) ع(و امام رضا

مراقبت  دو بخشاز  ها اندازه گیري که می باشدبجنورد 
دو روز عادي و تعطیل و در سه نوبت در  اورژانس ویژه و 

میزان  .گرفتانجام  1391پائیز سال در  صبح، عصر و شب
و ظم به روش ایستگاه بندي شبکه اي من  تراز فشار صوت

حالت  در DB-100 مدل با استفاده از دستگاه صداسنج
Slow  در شبکه وA  و اندازه گیري شد ایستگاه  28در

میزان تراز معادل صوت  مقادیر اندازه گیري شده بر اساس
که  بودهاین صداسنج کامال دیجیتالی  .محاسبه گردید

و  باشدداراي یک صفحه نمایش و یک صفحه تنظیم می 
ازه گیري توسط پیستون فون کالیبره شد و اند قبل از
 .گردیدبا حد استاندارد مقایسه  اندازه گیري شدهمقادیر 

و با استفاده از  SPSS16 نرم افزار همچنین داده ها توسط
مورد تجزیه و  ANOVAو   t-testآزمون هاي آماري

  . ندتحلیل قرار گرفت
   یافته ها

در ادل صوت تراز معنتایج مطالعه نشان داد که میزان 
عادي  در روز) ع(در بیمارستان امام رضا بخش اورژانس 

در زمان هاي صبح، عصر و شب به ترتیب برابر ) شنبه(
) جمعه(دسی بل و در روز تعطیل  82/55و  94/56، 9/48

دسی بل اندازه گیري  83/54و  42/47، 4/50به ترتیب 
در بخش تراز معادل صوت هم چنین میزان  ).1جدول( شد
در روز عادي ) ع(بیمارستان امام رضا) CCU(اقبت ویژه مر
در زمان هاي صبح، عصر و شب به ترتیب برابر ) شنبه(
) جمعه(دسی بل و در روز تعطیل  5/54و  11/55، 1/56

دسی بل اندازه گیري  91/53و  33/55، 97/53به ترتیب 
در بخش تراز فشار صوت بیشترین میزان ). 1جدول( شد

و کمترین ) دسی بل 1/56( به شنبه عصر اورژانس مربوط 

. می باشد) دسی بل 42/47(مقدار مربوط به جمعه عصر 
در بخش مراقبت ویژه  تراز فشار صوتبیشترین میزان 

و کمترین مقدار ) دسی بل 9/59( مربوط به شنبه صبح 
نتایج . می باشد) دسی بل 91/53(مربوط به شب جمعه 

در بخش معادل صوت تراز مطالعه نشان داد که میزان 
) شنبه(در روز عادي ) ع(اورژانس در بیمارستان امام علی

،  48/55در زمان هاي صبح، عصر و شب به ترتیب برابر 
به ) جمعه(دسی بل و در روز تعطیل  28/53و  71/55

 دسی بل اندازه گیري شد 75/56و  77/52، 14/52ترتیب 
ش در بخمیزان تراز معادل صوت هم چنین ). 1جدول(

عادي  در روز) ع(بیمارستان امام علی) ICU(مراقبت ویژه 
در زمان هاي صبح، عصر و شب به ترتیب برابر ) شنبه(

دسی بل و در روز تعطیل  11/57و  27/57، 72/55
دسی بل اندازه  17/55و  18/57، 9/59به ترتیب ) جمعه(

در تراز فشار صوت بیشترین میزان ). 1 جدول( گیري شد
و ) دسی بل 75/56( مربوط به جمعه شب بخش اورژانس 

) دسی بل 14/52(کمترین مقدار مربوط به جمعه صبح 
در بخش  تراز فشار صوتبیشترین میزان . می باشد

و ) دسی بل 9/59( مراقبت ویژه مربوط به جمعه صبح 
) دسی بل 17/55(کمترین مقدار مربوط به شب جمعه 

 هاي یمارستانمقدار تراز معادل فشار صوت در ب. می باشد
و  92/55 به ترتیب برابر) ع( و امام علی) ع(امام رضا 

دسی بل، در بخش هاي اورژانس و مراقبت ویژه  15/58
روزهاي جمعه و شنبه در دسی بل،  03/57و  04/57برابر 
دسی بل و در زمان هاي صبح، ظهر و  6/57و  47/56برابر 

گیري اندازه دسی بل  2/57و  09/57، 82/56عصر برابر 
  ). 1نمودار (شد 

  بحث 
 فشار صوتتراز نتایج مطالعه نشان داد که بیشترین میزان 

تان امام علی بیمارس ICUدر صبح روز جمعه در بخش 
دسی بل  9/59که میزان آن برابر با  اندازه گیري شد) ع(

در عصر روز جمعه در تراز فشار صوت بود و کمترین میزان 
 گیري شد اندازه )ع( رضابخش اورژانس بیمارستان امام 

 دسی بل بود که با نتایج مطالعه 42/47ه میزان آن برابر ک
  تراز معادل  میزان.داشت اختالف ]17[و همکارانش  1آنا

                                                             

1-Anna A  
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بخش هاي مراقبت ویژه و اورژانس بیمارستان هايدر اندازه گیري شده  تراز فشار صوتمیزان  :1جدول   
بر حسب دسی بل  شهر بجنورد دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی   

 میزان صدا اندازه گیري شده بر حسب دسی بل زمان اندازه گیري روز مکان اندازه گیري

 SPLmax SPLmin SD 

اورژانس بیمارستان 
 امام رضا

47/55 صبح جمعه  62 42 42/7  
81/54 عصر  62 41 53/7  
2/57 شب  5/61  2/47  63/5  

22/51 صبح شنبه  56 5/41  97/4  
49/58 عصر  62 3/46  32/6  
2/62 شب  1/67  42 51/9  

بخش مراقبت ویژه 
بیمارستان امام رضا 

)ع(  

41/54 صبح  جمعه  9/57  7/51  97/1  

3/56 عصر   6/59  2/52  61/2  
09/54 شب   56 6/51  35/1  

68/56 صبح  شنبه  1/59  5/52  46/2  
4/55 عصر   57 53 49/1  
98/54 شب   6/57  5/51  21/2  

بخش اورژانس 
بیمارستان امام علی 

)ع(  

66/55 صبح  جمعه  62 44 81/5  
5/54 عصر   6/59  1/46  22/4  
06/58 شب   61 4/49  09/4  

59/61 صبح  شنبه  67 5/46  9/8  
24/59 عصر   3/64  5/47  18/6  
25/56 شب   9/60  7/47  7/5  

بخش مراقبت ویژه 
بیمارستان امام علی 

)ع(  

92/60 صبح  جمعه  65 1/54  33/3  
83/59 عصر   65 6/50  43/5  
43/56 شب   60 5/50  6/3  

61/58 صبح  شنبه  63 4/43  6/6  
38/58 عصر   4/61  5/51  63/3  
4/58 شب   62 9/51  82/3  
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و ) ع(در بخش اورژانس در بیمارستان هاي امام علیصوت 
 ،55در روزهاي عادي و تعطیل به ترتیب برابر ) ع(امام رضا

بود که باالتر از حد استاندارد می دسی بل  50و  54، 54
باشد که با نتایج مطالعات آقاي پورصادق و خانم موفق 

ندابیت مطالعه آقاي ولی با نتایج ] 14، 8[همخوانی داشته 
عواملی از جمله تعداد پرسنل، که ] 7[ ردهمخوانی ندا

تعداد مراجعه کنندگان در آن روز و ساعت، فضاي فیزیکی 
می بخش ها، ترافیک، انتخاب و نگهداري لوازم بخش 

نتایج  .توانند در افزایش آلودگی صوتی محیط موثر باشند
در بخش تراز معادل صوت نشان داد که میزان مطالعه 

در روز ) ع(بیمارستان امام علی) ICU(مراقبت هاي ویژه 
شب به ترتیب  در زمان هاي صبح، عصر و) شنبه(عادي 
به ) جمعه(دسی بل و در روز تعطیل  57و  58، 56برابر 

دسی بل اندازه گیري شد که باالتر از  55و  58 ،59ترتیب 
 ،]17[ نتایج مطالعات آناحد استاندارد می باشد که با 

نین همچ .همخوانی دارند] 16[ 2اموخدین ،]15[ 1موریسون
  در) CCU(در بخش مراقبت ویژه تراز معادل صوت میزان 

                                                             

1 -Morrison 
2-Omokhodion 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در زمان هاي ) شنبه(در روز عادي ) ع(بیمارستان امام رضا
 دسی بل 54و  55،  56صبح، عصر و شب به ترتیب برابر 

دسی بل  54و  55، 54به ترتیب ) عهجم(و در روز تعطیل 
که با  می باشد که باالتر از حد استاندارد  اندازه گیري شد
] 16[ اموخدین، ]15[ موریسون، ]17[ آنا نتایج مطالعات

همچنین نتایج مطالعه نشان داد اختالف  .رندهمخوانی دا
جمعه و (در روزها  تراز فشار صوتمعناداري بین مقادیر 

زمان هاي اندازه گیري  ،)) (شنبه

و بخش ها  )) (صبح، عصر و شب(

وجود )  () مراقبت ویژه و اورژانس(

در بخش اورژانس نتایج مطالعه نشان داد همچنین  .نداشت
در روز تعطیل در هر سه نوبت اندازه گیري و در روز عادي 

در بیمارستان تراز معادل صوت میزان فقط در نوبت صبح، 
که  بود) ع(بیمارستان امام رضا باالتر از ) ع(امام علی 

با پرستاران، ازدحام  انعواملی نظیر کشمکش بیمار
می تواند ودکان، تلویزیون و تلفن همراه همراهان بیمار، ک

از جمله عوامل ایجاد کننده آلودگی صوتی در محیط 
از محدودیت هاي این مطالعه تعداد  باشدمی بیمارستان 

  بر حسب دسی بل شهر بجنورد بیمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالیدر  تراز معادل فشار صوت :1نمودار 
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که کم بیمارستان ها و روزهاي اندازه گیري می باشد 
لحاظ گردد  موارداین  تیپیشنهاد می شود در مطالعات آ

شناسایی را د کننده صدا صلی ایجامنابع اعوامل و تا بتوان 
و با اقدامات مناسب در این زمینه، میزان صدا را کاهش 

  .  داد
  نتیجه گیري 

مقدار استاندارد میزان تراز فشار صوت در بیمارستان در 
 دسی بل می باشد 30-40دسی بل و در عصر  35-40روز 

و بر اساس نتایج بدست آمده، میزان صدا در بخش هاي 
) ع(و مراقبت هاي ویژه بیمارستان هاي امام علیاورژانس 

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی شهر) ع(و امام رضا
می باشد که به عنوان عامل بجنورد باالتر از حد استاندارد 

زیان آور محسوب می شود که باال بودن میزان صدا از حد 
و در  گذاشتهکارکنان تأثیر کارایی می تواند بر استاندارد 

 دتیجه اثر منفی در ارائه خدمات مناسب به بیماران خواهن
نتایج مطالعه نشان داد در بخش اورژانس همچنین . داشت

  در روز تعطیل در هر سه نوبت اندازه گیري و در روز عادي 

در بیمارستان  تراز معادل صوتفقط در نوبت صبح، میزان 
که  بود) ع(باالتر از بیمارستان امام رضا ) ع(امام علی 

عواملی نظیر کشمکش بیماران با پرستاران، ازدحام 
همراهان بیمار، کودکان، تلویزیون و تلفن همراه می تواند 
از جمله عوامل ایجاد کننده آلودگی صوتی در محیط 

ساختمان صحیح  بیمارستان می باشد بنابراین، جانمایی
فنی و اتخاذ تدابیر ، چیدمان مناسب بخش ها، بیمارستان
افزایش آگاهی کارکنان و مسئولین و  و مدیریتی مهندسی

از پیشنهادات این به منظور کاهش میزان صدا  بیمارستان
  .می باشدمطالعه 

  تقدیر و تشکر 
بدین وسیله از کلیه مسئولین و پرسنل بیمارستان هاي امام علی 

که ما را در انجام این مطالعه یاري نمودند ) ع(و امام رضا) ع(
  . بعمل می آید تشکر و قدردانی
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3Student of Public Health, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran 
 

Abstract 
Background & Objectives:Hospitals as health care environment 
are affected by noise pollution sources that could have negative 
effects, in terms of health and comfort, on patients and staff. In 
addition to employees need to a quiet environment for the desired 
service having attention to comfort of patients during their 
hospital stay for the recovery is very important. This study aimed 
to investigate noise pollution levels in intensive care units and 
emergency wards of educational hospitals of North Khorasan 
University of Medical Sciences. 
Method and Materials:This cross-sectional study was carried  
out in intensive care units and emergency wards  of Imam Ali and 
Imam Reza hospitals . The sound pressure level was measured by 
a sound meter DB-100 model of in two normal days and holidays 
on morning, noon and night. Data were analyzed by SPSS 16 
software and presented with t-test and ANOVA.  
Results: The results showed that the level of noise in the 
emergency wards of Imam Ali  and Imam Reza are respectively 
54 and 52 dB. The level of noise in intensive care units of Imam 
Ali hospital and Imam Reza hospital were respectively 57 and 54 
dB. There was no significant difference between the measured 
values of sound pressure level in days (Friday and Saturday) (P 
= 0.387) and time of measurement (morning, afternoon and 
evening) (P = 0.726). 
Conclusion: The standard value sound pressure level in hospital 
during day and evening were 35-40 dB and 30-40 dB 
respectively. Thus, based on these results, sound volume in 
intensive care units and emergency wards are higher than 
standard. Finally pursuing engineering and management 
contrivance to reduce noise pollution is recommended. 
Keywords: noise pollution, intensive care, emergency, hospital 
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