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 .1گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
 .2کارشناس ارشد ،آموزش بهداشت ،معاونت بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.

چکیده
هدف :یکی از عوامل مؤثر در امر آموزش و پرورش سروصدای محیطی مراکز آموزشی است .سروصدا نوعی از آلودگی محیط است که کیفیت زندگی
انسانها را تحت تأثیر قرار میدهد .این مطالعه با هدف تأثیر سروصدای اتومبیل و کولرگازی پنجرهای بر فرایند آموزش دانشآموزان مدارس راهنمایی
مورد ارزیابی قرار گرفت.
روشها :این مطالعه به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش کمی از نوع توصیفی مقطعی است .جامعه آماری پژوهش را دانشآموزان دختر مقاطع
مختلف تحصیلی مدارس راهنمایی آموزش و پرورش ناحیه  1اهواز تشکیل دادند ،که  805نفر از آنها از طریق نمونهگیری تصادفی از هر سه پایه تحصیلی
برای انجام مطالعه انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه استاندارد بود .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو شاخصهای آمار توصیفی (فراوانی،
میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی) تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج :نتایج مطالعه نشان داد که  11درصد از دانشآموزان به علت سروصدای اتومبیل و  85درصد از آنها به علت سروصدای کولر تمرکز خود را در
کالس از دست میدهند 52 .درصد از دانشآموزان در هنگام حضور در مدرسه از سروصدای اتومبیل رنج میبرند که این میزان برای کولر  34درصد
برآورد شده است .حدود  10درصد از دانشآموزان اظهار داشتند ،که سروصدا باعث اختالل در خواندن و یادگیری مطالب درسی در کالس میشود.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد ،سروصدای ترافیک و کولرگازی فرآیند یادگیری و آموزش دانشآموزان را تحت تأثیر قرار میدهد .بنابراین در تأمین محیط
آموزشی میبایست هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ محل احداث در برنامهریزیهای شهری دقت نظر بیشتری شود .به طوری که سروصدا به عنوان یک
فاکتور مهم در طراحیها مدنظر قرار گیرد.
کلیدواژهها :سروصدا ،اتومبیل ،کولر ،دانشآموزان ،آموزش.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 89/11/1 :پذیرش مقاله89/1/19 :
ارجاع :کرمی خدابخش ،محمدزاده ماهیجان نرگس ،حسنوند زینب ،سعید فیروزآبادی مریم .تأثیر سروصدای اتومبیل و کولرگازی پنجرهای بر فرایند آموزش (مطالعه موردی :دانشآموزان مدارس
راهنمایی دخترانه آموزشوپرورش ناحیه  1اهواز) .طب پیشگیری1389 .؛ .94-96:)1(4

مقدمه

سروصدا یک صوت ناخواسته است که باعث نهاراحتی شهنونده

عوامل محیطی کهه باعهث بهه خطهر انهداختن سهالمت بشهر

میشود ( .)2به عبارتی نوعی از آلودگی محیط است کهه کیفیهت

میشود بسیار گسترده است و شامل عوامل فیزیکی ،شیمیایی و

زنههدگی انسههانها را تحههت تههأثیر قههرار میدهههد ( .)4ایههن عامههل

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

استرسزای محیطی در طول چند دهه گذشته به شهدت افهزایش

اخیر مورد توجه قرار گرفته است سروصهدا میباشهد .در واقهع

پیداکرده است .حرکت اتومبیلها ،قطارهها ،هواپیماهها و همچنهین

سروصدا بهایی است که ما بابت زندگی مهدرن مهیپهردازیم (.)1

فعالیت و کار بعضی از کارخانهها و کارگاهههای صهنعتی ماننهد

نویسنده مسئول :دکتر خدابخش کرمی ،بهداشت عمومی ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران
تلفن+89 8111111199 :

پست الکترونیکیkaramikb@gmail.com:
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دانشآموزان مدارس راهنمایی دخترانه آموزش و پرورش ناحیه  1اهواز)

خدابخش کرمی و همکاران

تاثیر سر و صدا بر فرایند آموزش در دانش آموزان

مسکونی شلوغ و در محیط خانه نیز دسهتگاههایی ماننهد رادیهو،

میرسد .امروزه صدای بیش از حد مجهاز در مهدارس ،صهنایع،

تلویزیون ،کولر ،ماشین لباسشویی ،جاروبرقی ،یخچال و فریهزر

ساکنان و شاغالن بیمارستانها ،ساختمانهای عمههومی را آزار

و دیگر دستگاههای برقی و الکترونیکی مورداستفاده عامل اصلی

میدهد و ضرورت بررسی کیفیت و کمیت آن در اماکن عمهومی

ایجاد سروصدا است .سروصدا عاملی است که نهتنها در محهیط

اهمیت بیشتری دارد .مراکهز آموزشهی اغلهب دارای اسههتاندارد

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

سختگیرانهتری برای کنترل آلهودگی صهدا هسهتند.

کیفی اختالل ایجاد میکند ( .)4،3مطالعات مختلف نشان داده است

انجهام کهار فکهری در محهیط امهن و آرام صههوتی از جملهه

سروصدای هواپیما ،اتومبیل و کارخانهها و دیگر عوامل به طهور

اههداف مطالعات سروصدا روی مدارس میباشد .منابع آلودگی

معنیداری باعث آزار و اذیت افراد شده است و به عنوان یکهی از

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

عوامل خطرناک محیطی برای سالمت انسانها به شمار مهیرود

مهدارس (ماننهد صهدای خودروهها ،تهرن ،هواپیما ،مراکز تجاری

( .)4مطالعات دیگری روی اثرات فیزیولوژیهک سروصهدا انجهام

و صنعتی) و منابع داخل مدارس (مانند صدای کارکنهان ،صهدای

گرفته است که نشان میدهد رابطه معنیداری بهین اسهترسهای

دانشآمههوزان ،صههدای ناشههی از ورزش و تفههریح ،سیسههتمهای

محیط و بیماریهای قلبی و عروقی وجود دارد ( .)8گزارشهایی

تهویه ،خصوصیات آکوسیستی سازه دیوارها ،پنجرهها ،دربها،

مبنههی بههر تههأثیرات سروصههدا روی میههزان بیماریهههای روانههی

طبقات مدرسه و نوع پوشش سطح داخلهی) میتوانهد بهر میهزان

بخصوص افسردگی و اضطراب مشاهده شده اسهت ( .)1اثهرات

آلودگی صدای داخل این اماکن مؤثر باشد (.)1

فیزیولوژیکی سروصدا حتی سبب میشود فرد در شهب ههم از

همچنین سروصدا در دیگر فعالیتهای انسهان کهه نیهاز بهه

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

تمرکز یا خالقیت و دقت و حافظه داشته باشد ،میتوانهد اخهتالل

نورولوژیک سروصدا در طول روز و موقع بیهداری ههم باعهث

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

اختالل خواب شبانه میشهود ( .)7یکهی دیگهر از اثهرات عمهومی

باروری و سیستم ایمنی بدن هم تأثیر داشته باشد ،همچنهین بهر

سروصههدا روی انسههانها اثههر آن روی ارتباطههات میباشههد.

فرایند یادگیری فضایی تأثیر منفی بگهذارد ( .)11مطالعهات نشهان

سروصدای زیاد روی صحبت کردن و گفتگوی چهره به چههره

داده است سروصهدا بهر میهزان اثربخشهی حرفههای و عملکهرد

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

معلمان و دانشآموزان که در مهدارس نزدیهک فرودگهاه هسهتند

فرآیند آموزشی کالسهای درس اثرگذار است (.)5

تأثیر منفی دارد و همچنین سروصدای محیطی باعث اختالل در

در مناطقی که سروصدا زیاد باشد افراد ازنظر شنوایی دچار

تمرکز و فرآیند یهادگیری میشهود ( .)5،12اگهر چهه فاکتورههای

اختالل میشوند .مدارس بهعنوان یکی از اماکن مههم ،ضهرورت

محیطی مختلف میتواند روی فرآیند آموزش تهأثیر بگهذارد امها

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

سروصدا عامل بسیار مهمی است که باید در صدر سایر عوامل

شرایط آکوسهتیکی ضهعیف میتوانهد اختالتتهی در محهاوره و

موردبررسی قرار گیرد ( .)14ترافیک مهمترین عامهل ایجادکننهده

تمرکز دانشآموزان به وجود آورد و بهر یهادگیری آنهها تهأثیر

اختالل بر فرآیند آموزش در مدارس شهرهای بهزر میباشهد

نامطلوب داشته باشهد .در اصهال آکوسهتیکی بنهای سهاختمان

( .)13بخصههوص اینکههه دانشآمههوزان سههنین پههایین نسههبت بههه

مدارس ،مواردی چون افزایش سطح مهؤثر جهذب کهالسهها بها

بزر ساتن حسهاستر بهوده و در محهیط پرسروصهدا میهزان

استفاده از تایلهای آکوستیکی در سقف و کنترل نشتی دربهها

دریافت مطالب آموزشی و عملکرد آنها بسیار ضعیفتر خواهد
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جوشکاری ،نجاری ،آهنگری ،برشکاری و یا زنهدگی در منهاطق

و مکانیابی و طراحی مبتنی بر کنترل صهدا ضهروری بهه نظهر

خدابخش کرمی و همکاران

تاثیر سر و صدا بر فرایند آموزش در دانش آموزان

دانشآموزان یک عامل بسیار مههم در فراینهد توسهعه انسهانی و

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

رشد ملی کشور میباشد .بنابراین چنین مطالعاتی میتواند زمینه

درصد از سروصدای کولر با نسهبتا زیهاد یها خیلهی زیهاد رنهج

بههرای توجههه بههه عوامههل بازدارنههدهی رشههد جسههمی و فکههری

میبرند .حهدود  48درصهد از دانشآمهوزان علهت سروصهدای

دانشآموزان و کنترل این عوامل باشهد .ایهن مطالعهه میهزان اثهر

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

سروصههدای اتومبیههل و کههولر گههازی را بههر فرآینههد آمههوزش

درس مشکل پیدا کردند.

دانشآموزان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است.

از دیدگاه دانشآموزان بیشهترین تیییهری کهه سروصهدای
اتومبیل و کولر در تدریس معلم ایجاد میکند بلندتر شدن صدای
معلم است .به طوری که  34درصهد دانشآمهوزان سروصهدای

مواد و روشها
این مطالعه توصیفی -مقطعی ،میزان تأثیر سروصهدا را بهر
فرآیند آمهوزش دانشآمهوزان مهورد بررسهی قهرار داده اسهت.

ناشی از اتومبیل و  15درصد آنها سروصدای ناشی از کولر را
دلیلی بر بات بردن صدای معلم در حین تدریس دانستهاند.

جمعیت موردمطالعه کلیه دانشآموزان مقطع راهنمهایی مهدارس

 10درصههد از دانشآمههوزان سروصههدای اتومبیههل را علههت

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

اختالل در خواندن مطالب درسی در کالس عنوان کردند .از بهین

حجم نمونه  805نفر تعیین شد کهه بها نمونههگیری تصهادفی بهه

دانشآموزانی که به علت سروصدا در خوانهدن مطالهب درسهی

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

مشههکل داشههتند  81در صههد آنههها ایههن مشههکل را ناشههی از

نیز  118نفر انتخاب شدند .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشهنامه

سروصههدای اتومبیههل و  24در صههد ناشههی از سروصههدای

استاندارد  Diamondو  Riceبود که تاثیر سروصدا و مشهکالت

کولرگازی دانستهاند 52 .درصد از دانشآموزان اظهار داشهتهاند

ناشی از آن را بررسی میکرد( .)11پهیش از جمهعآوری دادههها

کههه سروصههدای اتومبیههل و  83درصههد اظهههار داشههتهاند کههه

اصول اخالق در پژوهش و محرمانگی دادهها رعایت شد .دادهها

سروصدای کولر سبب میشهود کهه معلهم از یهک تها چنهد بهار

با استفاده از نرمافزار  SPSSنسهخه  22مهورد تجزیهه و تحلیهل

موضوعی را تکرار نمایهد؛ بهه طهوری کهه  11درصهد بهه دلیهل

قرار گرفت.

سروصدای اتومبیهل و  43درصهد بهه دلیهل سروصهدای کهولر
خواستار تکرار موضوع بین یهک تها چنهد بهار بودنهد .بهه دلیهل
سروصههدای اتومبیههل و کههولر بههیش از نیمههی از دانشآمههوزان

یافتهها

خواهان تیییر کالس و یا مدرسه خود میباشند .نتایج نشان داد

نتایج نمودار  1نشان داد  11درصد از دانشآموزان به علهت

که سروصدای اتومبیل و کولر  78درصهد در ایجهاد خسهتگی و

سروصدای اتومبیل و  85درصد از آنها بها سروصهدای کهولر

 31درصد بر هم زدن آرامش دانشآموزان نقش داشته است .به

تمرکههز خههود را در کههالس از دسههت میدهنههد 14 .درصههد از

طوری که  28درصد از دانشآموزان ،احساس خستگی و به ههم

دانشآموزان تمرکز خود را در کالس با شدت زیهاد و یها خیلهی

خوردن آرامششان را بهه مقهدار زیهاد و خیلهی زیهاد ناشهی از

زیاد از دست میدهند.

سروصدای اتومبیل و  18درصد ناشی از کولرگازی میدانند.

همچنین نتایج نمودار  2نشان داد  52درصد از دانشآموزان
اظهار داشتند که در هنگهام حضهور در مدرسهه از سروصهدای
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بود ( .)18کیفیت تعلیم و تربیهت و همچنهین توسهعه تواناییههای

اتومبیل رنج میبرند که این میزان برای کولر  34درصد بهرآورد
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خدابخش کرمی و همکاران

تاثیر سر و صدا بر فرایند آموزش در دانش آموزان

نمودار  -2مشکالت ناشی از سروصدای ترافیک و کولرگازی در فرآیند آموزش دانشآموزان

محیط آموزشی رنج میبرند .این بدین معناسهت کهه سروصهدا

بحث و نتیجهگیری
مطالعه حاضر با هدف تاثیر سروصدای اتومبیل و کولر بهر

آرامش روانی و تمرکز دانشآموزان را در محیط آموزشیدچار

فرایند آموزش دانش آموزان مدارس راهنمایی دخترانه آمهوزش

اختالل میکند ( .)5،17دانشآموزان در محیط آرام با دقت بیشتر

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

کلمات و مطالب را یاد میگیرند و سروصدا باعث کهاهش دقهت،

از  10درصد دانشآموزان به علت سروصهدای ترافیهک تمرکهز

فهم و حافظه آنها میشود .در مطالعهات دیگهر نیهز نشهان داده

خود را از دست میدهند و باعث اختالل در خواندن درس آنهها

شههده اسههت کههه سروصههدا در فراینههد آمههوزش و یههادگیری

میشود بنابراین اهمیت آلودگی صوتی و لزوم توجه بیشهتر بهه

دانشآموزان تأثیرگذار است و از طرف دیگر رابطهه معنهیداری

این عامهل اسهترسزا آشهکارتر میشهود .همچنهین بهیش از 50

بههین در معههرو سروصههدا قههرار گههرفتن و دقههت در امتحانههات

درصد از دانشآمهوزان ازنظهر روانهی از وجهود سروصهدا در

ریاضی و زبان به اثبات رسیده است ( .)12،13،15،11لهذا عهالوه
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نمودار  -1تأثیر سروصدای ترافیک و کولرگازی بر تمرکز دانشآموزان

خدابخش کرمی و همکاران

تاثیر سر و صدا بر فرایند آموزش در دانش آموزان

از نظر عوامل محیطی بهه مصهالح اسهتفاده شهده در سهاختمان

سروصدای ناشی از اتومبیهل و  15درصهد آنهها سروصهدای

مدارس نیز توجهه شهود تها سروصهدای محیطهی کمتهری وارد

ناشی از کولر را دلیلی بر بات بردن صدای معلم در حین تهدریس

مدارس گردد .به عبارت دیگر براساس مطالعات انجهام شهده بها

دانستهاند .این نتایج همراستا با نتایج  Luceو همکاران مهی باشهد

توجههه بیشههتر بههه خصوصههیات آکوسیسههتی سههازه دیوارههها،

که نشان دادند آموزگاران بهه دلیهل سروصهدا مجبورنهد بهرای

پنجرهها ،دربها ،طبقات مدرسهه و نهوع پوشهش سهطح داخلهی

شنیدن دانشآموزان میزان صدای خود را در هنگام تدریس بهات

آنها میتوان میزان آلودگی صدای داخل ایهن امهاکن را در حهد

ببرند ( .)20در واقع ماهیت فعالیت مراکزی مانند مهدارس ایجهاب

قابل توجهی کاهش داد ( .)1با توجه به اینکهه اههواز جهز منهاطق

میکند که محیطی آرام ،بیصدا و ساکتی داشته باشند (.)21

گرمسیری میباشد و اصوت در چنهدین مهاه از سهال تحصهیلی

با توجه به نتایج ضروری است که به طور جدی سروصهدا

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

به عنوان یک اولویهت در طر ههای کیفهی آموزشهی و همچنهین

عامل کاهش استرس گرما میباشد ،اما به دلیل سروصدای زیاد،

توسعه ملی مورد توجه قرار گیرد .همچنین متولیان امر سهالمت

عامل استرسزای محیطی نیز خواهد بود که باعث به هم خوردن

در جامعه بایستی برنامههایی که سازمان جهانی بهداشت بهرای

آرامش و تمرکز دانشآموزان میشهود .بها وجهود اینکهه میهزان

ارتقای مدیریت سروصدا در جامعهه و کهاهش اثهرات منفهی آن

شکایت از سروصدای کولر نسبت به ترافیک کمتر است ولهی در

روی سالمت ارائه داده است را مدنظر قرار دهند.

مواردی اعالم نارضایتی حدود نیمی از دانشآموزان قابل توجهه
میباشد .به نظر میرسد کمتر بودن میزان ناراحتی دانشآموزان

تشکر و قدردانی

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

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

دستگاهها و ضرورت آن برای کاهش اسهترس غیرقابهل تحمهل

پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز اجرا

گرما میباشد.

گردید ه است .نویسندگان از پرسهنل امهور پژوهشهی دانشهگاه،

نتایج این تحقیق ماننهد دیگهر مطالعهات انجهام شهده نشهان
میدهد که بیش از  70درصد دانشآموزان به دلیل عدم تمرکز از

مسئوتن آموزش و پرورش ناحیهه یهک اههواز و دانشآمهوزان
مدارس راهنمایی مورد مطالعه تشکر و قدردانی مینمایند.

سروصدای ترافیک شکایت دارند (.)13
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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
office)
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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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