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 چکیده

زندگی  پرورش سروصدای محیطی مراکز آموزشی است. سروصدا نوعی از آلودگی محیط است که کیفیت و یکی از عوامل مؤثر در امر آموزش :هدف

آموزان مدارس راهنمایی فرایند آموزش دانش برای سروصدای اتومبیل و کولرگازی پنجره تأثیر با هدف دهد. این مطالعهها را تحت تأثیر قرار میانسان

 .گرفت مورد ارزیابی قرار

مقاطع  دختر آموزاندانشآماری پژوهش را  روش کمی از نوع توصیفی مقطعی است. جامعهلحاظ کاربردی و به این مطالعه به لحاظ هدف : هاروش

 پایه تحصیلی سهاز هر  گیری تصادفیاز طریق نمونهها نفر از آن 805تشکیل دادند، که اهواز  1پرورش ناحیه  و مدارس راهنمایی آموزش مختلف تحصیلی

 ی،)فراوان یفیتوص آمار هایو شاخص SPSS افزارها با استفاده از نرمدهدابود.  استاندارد پرسشنامه هاداده گردآوری ابزار برای انجام مطالعه انتخاب شدند.

 .تحلیل شدند و ( تجزیهیخط یونو رگرس یرسونپ یهمبستگ یب)ضرا ی( و آمار استنباطیارو انحراف مع یانگینم

تمرکز خود را در ها به علت سروصدای کولر آن از درصد 85آموزان به علت سروصدای اتومبیل و از دانش درصد 11: نتایج مطالعه نشان داد که نتایج

 درصد 34برند که این میزان برای کولر آموزان در هنگام حضور در مدرسه از سروصدای اتومبیل رنج میاز دانش درصد 52دهند. از دست میکالس 

 .شودواندن و یادگیری مطالب درسی در کالس میکه سروصدا باعث اختالل در خ ،آموزان اظهار داشتنداز دانش درصد 10است. حدود  برآورد شده

بنابراین در تأمین محیط دهد. آموزان را تحت تأثیر قرار میسروصدای ترافیک و کولرگازی فرآیند یادگیری و آموزش دانش، نتایج نشان داد: گیرینتیجه

یک  عنوانری دقت نظر بیشتری شود. به طوری که سروصدا به های شهریزیمحل احداث در برنامه به لحاظفنی و هم  به لحاظبایست هم آموزشی می

 ها مدنظر قرار گیرد.فاکتور مهم در طراحی

 .آموزان، آموزش، کولر، دانشاتومبیلسروصدا، : هاکلیدواژه

 مقاله: پژوهشی نوع 

 19/1/89پذیرش مقاله:   1/11/89ریافت مقاله: د

آموزان مدارس دانش )مطالعه موردی:ای بر فرایند آموزش و کولرگازی پنجره تأثیر سروصدای اتومبیل .س، حسنوند زینب، سعید فیروزآبادی مریمماهیجان نرگ محمدزادهرمی خدابخش، ک: ارجاع

 .94-96(:1)4؛ 1389. طب پیشگیری. (اهواز 1پرورش ناحیه وراهنمایی دخترانه آموزش

 

 

 مقدمه

بشهر  عوامل محیطی کهه باعهث بهه خطهر انهداختن سهالمت

و  شیمیایی شود بسیار گسترده است و شامل عوامل فیزیکی،می

یکی از عوامل فیزیکی که در طول دو دهه  اما شود،بیولوژیکی می

 در واقهع .باشهدمی سروصهداگرفته است  قرار توجه مورداخیر 

(. 1) پهردازیمسروصدا بهایی است که ما بابت زندگی مهدرن مهی

که باعث نهاراحتی شهنونده سروصدا یک صوت ناخواسته است 

محیط است کهه کیفیهت  از آلودگیبه عبارتی نوعی  (.2شود )می

عامههل  ایههن (.4دهههد )ها را تحههت تههأثیر قههرار میزنههدگی انسههان

افهزایش  شهدت بهگذشته  زای محیطی در طول چند دههاسترس

و همچنهین  هواپیماهها ،قطارهها ها،است. حرکت اتومبیل پیداکرده

صهنعتی ماننهد  ههایکارگاهو  هاکارخانهبعضی از فعالیت و کار 
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کاری و یا زنهدگی در منهاطق برش ،آهنگری ،نجاری جوشکاری،

 ماننهد رادیهو، ییهادسهتگاه نیزشلوغ و در محیط خانه  نیمسکو

 و فریهزر یخچال ،جاروبرقیماشین لباسشویی،  ،کولر ،تلویزیون

عامل اصلی  مورداستفاده برقی و الکترونیکی هایدستگاهو دیگر 

در محهیط  تنهانهسروصدا عاملی است که  ایجاد سروصدا است.

کار بلکه در خواب و استراحت افراد چه ازنظر کمی و چه ازنظهر 

نشان داده است مطالعات مختلف  (.4،3) کندکیفی اختالل ایجاد می

طهور  ها و دیگر عوامل بهو کارخانه اتومبیل سروصدای هواپیما،

یکهی از عنوان  آزار و اذیت افراد شده است و بهباعث داری معنی

 رودها به شمار مهیخطرناک محیطی برای سالمت انسان عوامل

 (. مطالعات دیگری روی اثرات فیزیولوژیهک سروصهدا انجهام4)

های داری بهین اسهترسدهد رابطه معنیگرفته است که نشان می

هایی ارشگز(. 8) داردهای قلبی و عروقی وجود محیط و بیماری

هههای روانههی مبنههی بههر تههأثیرات سروصههدا روی میههزان بیماری

 اثهرات(. 1) اسهتشده  بخصوص افسردگی و اضطراب مشاهده

 از ههم شهبدر  شود فردمی بسب حتیفیزیولوژیکی سروصدا 

اثرات روانهی و  نظر روانی آرام و قرار نداشته باشد. در مواردی

اری ههم باعهث موقع بیهدطول روز و سروصدا در  نورولوژیک

دیگهر از اثهرات عمهومی  یکهی(. 7) شهودمی شبانهاختالل خواب 

باشههد. ها اثههر آن روی ارتباطههات میسروصههدا روی انسههان

چهره به چههره  زیاد روی صحبت کردن و گفتگوی سروصدای

 نیز گوش دادن و تماشها کهردن رادیهو و تلویزیهون و نیهز در و

 (. 5) اثرگذار است ی درسهاکالس فرآیند آموزشی

در مناطقی که سروصدا زیاد باشد افراد ازنظر شنوایی دچار 

، ضهرورت مههمعنوان یکی از اماکن به مدارسشوند. اختالل می

 چهرا کهه ؛بررسهی قهرار گیهرد دارد به لحاظ آلودگی صدا مورد

توانهد اختالتتهی در محهاوره و شرایط آکوسهتیکی ضهعیف می

هها تهأثیر یهادگیری آنآموزان به وجود آورد و بهر تمرکز دانش

 سهاختمان یاصهال  آکوسهتیکی بنهادر نامطلوب داشته باشهد. 

بها هها افزایش سطح مهؤثر جهذب کهالس مواردی چون ،مدارس

هها های آکوستیکی در سقف و کنترل نشتی درباستفاده از تایل

یابی و طراحی مبتنی بر کنترل صهدا ضهروری بهه نظهر و مکان

حد مجهاز در مهدارس، صهنایع،  از رسد. امروزه صدای بیشمی

های عمههومی را آزار ها، ساختمانساکنان و شاغالن بیمارستان

دهد و ضرورت بررسی کیفیت و کمیت آن در اماکن عمهومی می

اغلهب دارای اسههتاندارد  یاهمیت بیشتری دارد. مراکهز آموزشه

 برای کنترل آلهودگی صهدا هسهتند.  تریگیرانهسخت

جملهه  صههوتی از و آرام در محهیط امهن انجهام کهار فکهری

آلودگی  منابع .باشدمدارس می سروصدا رویاههداف مطالعات 

صدا در مدارس شهامل دو گهروه اصهلی است: منهابع خههار  از 

تجاری  مراکز، هواپیمامهدارس )ماننهد صهدای خودروهها، تهرن، 

 صهداین، کارکنها)مانند صدای  مدارسو صنعتی( و منابع داخل 

های سیسههتمناشههی از ورزش و تفههریح،  صههدایآمههوزان، دانش

ها، دربها، پنجرهآکوسیستی سازه دیوارها،  خصوصیات ،تهویه

توانهد بهر میهزان می (مدرسه و نوع پوشش سطح داخلهی طبقات

 (. 1) باشدآلودگی صدای داخل این اماکن مؤثر 

انسهان کهه نیهاز بهه  هایدیگر فعالیت همچنین سروصدا در

اخهتالل  توانهدمی داشته باشد،و دقت و حافظه  ز یا خالقیتتمرک

 ،ممکههن اسههت روی رشههد کودکههان سروصههدا .(10ایجههاد کنههد )

 بهر همچنهین ،داشته باشد سیستم ایمنی بدن هم تأثیر وباروری 

نشهان  مطالعهات .(11) گهذاردبفرایند یادگیری فضایی تأثیر منفی 

و عملکهرد  ایحرفههمیهزان اثربخشهی  بهرداده است سروصهدا 

آموزان که در مهدارس نزدیهک فرودگهاه هسهتند معلمان و دانش

اختالل در و همچنین سروصدای محیطی باعث   تأثیر منفی دارد

ی فاکتورهها چهه اگهر .(5،12شهود )تمرکز و فرآیند یهادگیری می

 امهاأثیر بگهذارد ته تواند روی فرآیند آموزشمحیطی مختلف می

ه باید در صدر سایر عوامل سروصدا عامل بسیار مهمی است ک

 کننهدهترین عامهل ایجادترافیک مهم(. 14موردبررسی قرار گیرد )

باشهد شهرهای بهزر  میمدارس  در فرآیند آموزشبر اختالل 

آمههوزان سههنین پههایین نسههبت بههه بخصههوص اینکههه دانش .(13)

تر بهوده و در محهیط پرسروصهدا میهزان ساتن حسهاسبزر 

تر خواهد ها بسیار ضعیفملکرد آندریافت مطالب آموزشی و ع
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ههای (. کیفیت تعلیم و تربیهت و همچنهین توسهعه توانایی18بود )

آموزان یک عامل بسیار مههم در فراینهد توسهعه انسهانی و دانش

تواند زمینه چنین مطالعاتی میبنابراین . باشدمیرشد ملی کشور 

ی رشههد جسههمی و فکههری بههرای توجههه بههه عوامههل بازدارنههده

. ایهن مطالعهه میهزان اثهر باشهد و کنترل این عواملآموزان دانش

 آمههوزشفرآینههد  بههرگههازی را  سروصههدای اتومبیههل و کههولر

 .استتحلیل قرار داده  و بررسی و تجزیه آموزان مورددانش

 

 هاروشمواد و 

 بهرمیزان تأثیر سروصهدا را  ،مقطعی -این مطالعه توصیفی

اسهت. قهرار داده  بررسهی مهورد آمهوزانفرآیند آمهوزش دانش

آموزان مقطع راهنمهایی مهدارس دانش جمعیت موردمطالعه کلیه

جهدول کهوکران  ناحیه یک اهواز بوده است. با توجه بهه دخترانه

گیری تصهادفی بهه بها نمونهه کههشد  نفر تعیین 805حجم نمونه 

نفر و در پایه سوم  118نفر، در پایه دوم  175ترتیب در پایه اول 

 آوری اطالعات پرسشهنامه. ابزار جمعنتخاب شدندانفر  118نیز 

که تاثیر سروصدا و مشهکالت  بود  Riceو Diamond استاندارد

هها آوری دادهپهیش از جمهع. (11)کردناشی از آن را بررسی می

ها دادهها رعایت شد. اصول اخالق در پژوهش و محرمانگی داده

تحلیهل  و یههمهورد تجز 22 نسهخه SPSSافزار با استفاده از نرم

 قرار گرفت.

 

 هایافته

به علهت آموزان از دانش درصد 11نشان داد  1نمودار نتایج 

 ها بها سروصهدای کهولراز آن درصد 85و  سروصدای اتومبیل

از  درصههد 14دهنههد. از دسههت می تمرکههز خههود را در کههالس

آموزان تمرکز خود را در کالس با شدت زیهاد و یها خیلهی دانش

 .دهندیزیاد از دست م

آموزان دانش از درصد 52 نشان داد 2همچنین نتایج نمودار 

اظهار داشتند که در هنگهام حضهور در مدرسهه از سروصهدای 

بهرآورد  درصد 34برند که این میزان برای کولر اتومبیل رنج می

 13و از سروصهدای اتومبیهل  درصد 48است که به ترتیب  شده

یها خیلهی زیهاد رنهج  زیهاد نسهبتابا از سروصدای کولر  درصد

وصهدای آمهوزان علهت سراز دانش درصهد 48برند. حهدود می

در گوش دادن به سروصدای کولر  به علت درصد 40اتومبیل و 

  .کردندمشکل پیدا درس 

آموزان بیشهترین تیییهری کهه سروصهدای از دیدگاه دانش

تر شدن صدای کند بلنداتومبیل و کولر در تدریس معلم ایجاد می

سروصهدای  آمهوزاندانشدرصهد  34به طوری که ست. معلم ا

را سروصدای ناشی از کولر  هاآن درصد 15ناشی از اتومبیل و 

 اند.ی بر بات بردن صدای معلم در حین تدریس دانستهدلیل

 علههت را آمههوزان سروصههدای اتومبیههلاز دانش درصههد 10 

. از بهین عنوان کردنداختالل در خواندن مطالب درسی در کالس 

در خوانهدن مطالهب درسهی به علت سروصدا که  یآموزاندانش

ههها ایههن مشههکل را ناشههی از در صههد آن 81 داشههتند مشههکل

ناشههی از سروصههدای  صههد در 24سروصههدای اتومبیههل و 

اند داشهتهآموزان اظهار از دانش درصد 52. انددانسته گازیکولر

کههه  اندداشههتهاظهههار  درصههد 83کههه سروصههدای اتومبیههل و 

بهار  چنهدشهود کهه معلهم از یهک تها کولر سبب می سروصدای

بهه دلیهل  درصهد 11 کههبهه طهوری  ؛موضوعی را تکرار نمایهد

سروصهدای کهولر درصهد بهه دلیهل  43 و اتومبیهلسروصدای 

. بهه دلیهل بودنهد بهار چنهدبین یهک تها موضوع تکرار  خواستار

آمههوزان سروصههدای اتومبیههل و کههولر بههیش از نیمههی از دانش

نتایج نشان داد   .باشندمیالس و یا مدرسه خود خواهان تیییر ک

در ایجهاد خسهتگی و درصهد  78 که سروصدای اتومبیل و کولر

به  آموزان نقش داشته است.بر هم زدن آرامش دانش درصد 31

احساس خستگی و به ههم  آموزان،درصد از دانش 28طوری که 

 ناشهی ازبهه مقهدار زیهاد و خیلهی زیهاد را شان خوردن آرامش

 .دانندمیناشی از کولرگازی  درصد 18سروصدای اتومبیل و 
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 آموزانتأثیر سروصدای ترافیک و کولرگازی بر تمرکز دانش -1نمودار 

 

 آموزانمشکالت ناشی از سروصدای ترافیک و کولرگازی در فرآیند آموزش دانش -2مودار ن

 گیریبحث و نتیجه

بهر مبیل و کولر مطالعه حاضر با هدف تاثیر سروصدای اتو

 فرایند آموزش دانش آموزان مدارس راهنمایی دخترانه آمهوزش

بهیش صورت گرفت. یافته ها نشان داد اهواز  1پرورش ناحیه  و

آموزان به علت سروصهدای ترافیهک تمرکهز درصد دانش 10از 

هها دهند و باعث اختالل در خواندن درس آنخود را از دست می

دگی صوتی و لزوم توجه بیشهتر بهه اهمیت آلو بنابراینشود می

 50بهیش از  همچنهینشهود. زا آشهکارتر میاین عامهل اسهترس

آمهوزان ازنظهر روانهی از وجهود سروصهدا در درصد از دانش

 این بدین معناسهت کهه سروصهدا .برندمحیط آموزشی رنج می

 دچاردر محیط آموزشیآموزان را آرامش روانی و تمرکز دانش

آموزان در محیط آرام با دقت بیشتر . دانش(5،17) کندمی اختالل

گیرند و سروصدا باعث کهاهش دقهت، کلمات و مطالب را یاد می

نشهان داده  نیهز دیگهر مطالعهات در .شودها میآن فهم و حافظه

اسههت کههه سروصههدا در فراینههد آمههوزش و یههادگیری شههده 

داری معنهی آموزان تأثیرگذار است و از طرف دیگر رابطههدانش

امتحانههات  دقههت دربههین در معههرو سروصههدا قههرار گههرفتن و 

لهذا عهالوه  .(12،13،15،11ریاضی و زبان به اثبات رسیده است )
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 ،شهندهای پرترافیک فاصله داشهته بابر اینکه باید مدارس از محل

 سهاختمان شهده در مصهالح اسهتفاده بههنظر عوامل محیطی  از

تها سروصهدای محیطهی کمتهری وارد شهود توجهه نیز  مدارس

شهده بها  دیگر براساس مطالعات انجهام عبارت . بهگرددمدارس 

توجههه بیشههتر بههه خصوصههیات آکوسیسههتی سههازه دیوارههها، 

 ها، طبقات مدرسهه و نهوع پوشهش سهطح داخلهیها، دربپنجره

توان میزان آلودگی صدای داخل ایهن امهاکن را در حهد ها میآن

ز منهاطق (. با توجه به اینکهه اههواز جه1) توجهی کاهش داد قابل

سهال تحصهیلی از در چنهدین مهاه  باشد و اصوتگرمسیری می

 ضمن این که بدون کولر امکان آموزش وجود ندارد و کولر عمال

 ،به دلیل سروصدای زیاد اما ،باشدعامل کاهش استرس گرما می

باعث به هم خوردن  که بودخواهد نیز زای محیطی عامل استرس

اینکهه میهزان  وجهود شهود. بهاآموزان میآرامش و تمرکز دانش

سروصدای کولر نسبت به ترافیک کمتر است ولهی در از شکایت 

توجهه  آموزان قابلمواردی اعالم نارضایتی حدود نیمی از دانش

آموزان میزان ناراحتی دانش کمتر بودنرسد ر میباشد. به نظمی

احساس مفید بودن ایهن  به دلیل به ترافیک از صدای کولر نسبت

تحمهل  ها و ضرورت آن برای کاهش اسهترس غیرقابهلدستگاه

 .باشدمی گرما

شهده نشهان  نتایج این تحقیق ماننهد دیگهر مطالعهات انجهام 

از ه دلیل عدم تمرکز بآموزان درصد دانش 70دهد که بیش از می

 (. 13شکایت دارند ) ی ترافیکسروصدا

 آمهوزاندانشدرصهد  34همان طهور کهه نتهایج نشهان داد 

سروصهدای  ههاآن درصهد 15سروصدای ناشی از اتومبیهل و 

ی بر بات بردن صدای معلم در حین تهدریس دلیلرا ناشی از کولر 

کاران مهی باشهد و هم Luceراستا با نتایج . این نتایج همانددانسته

بهرای آموزگاران بهه دلیهل سروصهدا مجبورنهد که نشان دادند 

آموزان میزان صدای خود را در هنگام تدریس بهات شنیدن دانش

مانند مهدارس ایجهاب  یماهیت فعالیت مراکزدر واقع  (.20) ببرند

 (. 21صدا و ساکتی داشته باشند )بی ،آرام یکند که محیطمی

جدی سروصهدا  طور ری است که بهضروبا توجه به نتایج 

ههای کیفهی آموزشهی و همچنهین عنوان یک اولویهت در طر  به

متولیان امر سهالمت همچنین قرار گیرد.  توجه موردتوسعه ملی 

هایی که سازمان جهانی بهداشت بهرای برنامه ستیدر جامعه بای

ارتقای مدیریت سروصدا در جامعهه و کهاهش اثهرات منفهی آن 

 .مدنظر قرار دهند راائه داده است روی سالمت ار

 

 تشکر و قدردانی

و با پشهتیبانی معاونهت توسهعه  -u 55178این مطالعه با کد 

شاپور اهواز اجرا پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جندی

دانشهگاه، امهور پژوهشهی  پرسهنلاز نویسندگان گردید ه است. 

آمهوزان شدان ویهک اههواز  پرورش ناحیهه و ن آموزشمسئوت

 .نمایندمیقدردانی تشکر و مطالعه  مدارس راهنمایی مورد
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The effects of car traffic and window air conditioner noise on educational 

procedures (A case study: District 1 secondary school girls of Ahwaz education 
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ABSTRACT 
Introduction: One of the factors that should be considered in educational centers and training procedures is ambient noise. 

Noise is a form of environmental pollution that affects the quality of human life. This study was conducted to evaluate the effects 

of traffic and window air conditioners noise on learning procedure of secondary school girls. 

Methods: This study, in terms of the purpose was an applicatory and in terms of the method was a cross sectional descriptive 

study. The study population were the girl students in district 1 secondary schools of Ahwaz education office and, out of them, 

508 students were selected randomly from all three educational levels. The data were collected through a standard questionnaire 

and analyzed using SPSS software. 

Results: The results of the study showed that 91% of students lost their concentration in the classroom due to the traffic noise 

and 58% of them due to the air conditioner noise. According to the results, 82% and 43% of the students declared that they suffer 

respectively, from the traffic noise and air conditioners noise when attending the class. The results also showed that 

environmental noise interferes with the reading and learning procedures in 90% of the students. 

Conclusion: The results showed that both, traffic and air conditioner noise sources are significant factors that affect the learning 

procedure of the students. Therefore, in providing the educational environment and urban planning, technical points and the 

location of the construction should be considered. So that noise pollution be taken into account as an important factor in 

designing. 

Key Words: Noise, Automobiles, Air Conditioners, Students, Education. 
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