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  چکیده

به وقوع  تواندیقرار داده و م ریو رفتار انسان را تحت تاث جاناتیکه ه ،انسان است یزندگ تیفیبر ک رگذاریتاث یاز عوامل اساس یکی یصوت یآلودگ
در  یرفتار یهاشنوندگان با احساس وقوع خشونت یصوت یاحساس آلودگ نایرابطه م یبررسمنجر گردد. هدف از پژوهش حاضر  یرفتار یهاخشونت

مترو  یمکتونل ک یپروژه عمران رامونیپ یپژوهش شامل منازل مسکون نیا ی. جامعه آمارباشدیباال م یصوت یبا آلودگ ییهاشهروندان ساکن در مکان
 ساسو اح زیخشونت آم یاحساس رفتارها زانیمحقق ساخته، م یاپرسشنامه نی. با تدوباشدیم متر 50 شعاع تا آبادمحله عباس -شهر تهران 3خط

از معنادار بودن  یحاک هاافتهیاستفاده شد.  یخط ونیو رگرس رسونیپ یمنظور از همبستگ نیا یبرامورد سنجش قرار گرفت.  یآلودگ زانیسکنه از م
 0.760در جدول خالصه مدل یهمبستگ بیضر. باشدیم شتریب زیخشونت آم یرهااحساس رفتا و بروز شدت یصوت یشدت احساس آلودگ انیارتباط م

های و لذا در نظر گرفتن تمهیداتی جهت کنترل و کاهش آلودگی. بوده استهدف مقاله  ینیبشیمدل در پ ییتوانا یکه نشان دهنده دیمحاسبه گرد
 پایدار از اهمیتی اساسی برخوردار است.ای مطلوب و در راستای توسعهسکونی، جهت آیندهصوتی و پیامدهای منفی در فضاهای شهری باالخص بافت م
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Abstract  
 

Noise pollution is one of the main factors affecting the quality of human life that can affect human 

emotions and behavior and lead to violent behavior. The purpose of this study was to investigate the 

relationship between the feeling of listening noise and feelings of behavioral violence among citizens 

living in construction site with high noise pollution. the statistical population of this study consists of 

residential buildings around the auxiliary tunnel project of metro line 3 of Tehran city-Abbas-Abad 

neighborhood up to a radius of 50 meters. By making a researcher made Questionnaire, by developing 

researcher-made questionnaires the rate of the feeling of violence with residents was measured. for 

this purpose, Pearson correlation and linear Regression methods were used. The findings show that 

there is a significant relationship between the intensity of noise pollution and the intensity of violent 

behavior.the correlation coefficient of the model (0.760) was calculated, which represents the ability 

of the model to predict the purpose of the study. therefore, taking actions to control and reduce noise 

pollution and negative consequences in urban spaces in particular in the residential context, is 

essential for the desired future and in the direction of sustainable development. 
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  مقدمه -1
 یرا که در آنجا زندگ یشهروند یزندگ وهیش یشکل شهرها تا حدود

از منظر  یشهر. در حوزه توسعهدهدیخود قرار م ریتحت تاث کنند،یم
مستلزم اقدامات  ،ندهیبرای آ داریپا یساخت شهرها یاجتماع یداریپا

برخوردار از  ،ریاصوال فراگ یستی. شهرها باباشدیشده م زییبرنامه ر
از  نیشکوفا و همچن یاز لحاظ اقتصاد من،یو ا المس طیمح کی

 یآلودگ (.1392)نوابخش و همکاران،  دبرخوردار باشن یاجتماع هیسرما
 هاانسان یزندگ تیفیبر ک گذارریاز عوامل تاث یکی عنوان به یصوت

سر و  یکل به طور Akan et al, 2012).) است شده شناخته
. الزم به کندیم جادیا یضطراب ذهنا و یشانیدر فرد پر یمنف یصدا

 یپاسخ یذکر است که ما به طور ناخودآگاه در برابر هر ادراک صوت
. کندیما را صرف خود م یاز انرژ یکه تبعا مقدار یپاسخ م،یدهیم

 هاو به تک تک آن میرا بشنو یصوت یاهاگر ما تمام محرک نیبنابرا
 اگرو  کندیخسته م اریبس را ما دادنو پاسخ دنیشن نیا میده پاسخ

 کندیم جادیرا ا یممکن نباشد حالت مانیبرا هاپاسخ دادن به محرک
 جهبا تو (.1393و همکاران،  اسمعیلی) شودیم دهینام یکه حالت عصب

 6 یشب ال 10 در شهرها از ساعت نیسنگ هیبه مجوز تردد وسائل نقل
مرتبط با  یارهامصالح و ک یعمران یهاتیفعال نیعامل نیصبح، بنابرا

 لیجهت احداث پروژه خود، از قب ازیمورد ن یزلیوسائل متحرک د
موارد را به  ریو سا رآهنیت هیو تخل یزیربتن ،یخاکبردار آالتنیماش

 ها،ونیتوسط کام شدهدیتول ی. صداهاکنندیم جاجابه شباجبار در 
که چنان ناهنجار است  رآهنیکردن آجر و ت یو خال لیبلدوزر، جرثق

ب ار بوده و قصد دارد شکه تمام روز مشغول ک یوندآرامش را از شهر
 یکار و صداها یاز خستگ ی. فشار ناشردیگیرا استراحت کند، م

 نیو خشم ا کندیشخص وارد م هنبه ذ یروان یناهنجار، فشار
 ی. سازمان بهداشت جهانکندیبه خشونت و نزاع م لیشهروند را تبد

(WHO,2011) نوع  نیعتریو شا نیرا به عنوان سوم یصوت یآلودگ
و  ی. آزردگشناسدیم تیآب و هوا به رسم یآلودگ بعد از ،یآلودگ

احساسات نامطلوب و  یتمام گرفیاز مواجهه با صدا توص یرنجش ناش
توسط افراد  یطیمح طیشرا یسخ به ادراک منفاست که در پا یمنف

 تیاحم ادامه فعالکه صدا به عنوان مانع و مز ی. زمانشودیتجربه م
عدم  یکه نشان دهنده کنندیمبروز  ییهادرک و تصور شود، واکنش

 طی. ترک کردن محباشدیمزبور م طیافراد به قرار گرفتن در شرا لیتما
 جمله از هابستن پنجره ای و تررامآ یمهاجرت به محل وپر سر و صدا 

ت با بروز که ممکن اس ندیاحساس ناخوشا نی. اباشدیاقدامات م نیا
 یفاکتورهااشد، به همراه ب تیترس، عصبان رینظ یگریحساسات دا

وابسته است. شدت صدا، منبع صدا و زمان  یصوت ریو غ یمتعدد صوت
 ت،یتداخل صدا با فعال زانیو م یصوت یمواجهه با صدا از فاکتورها

به صدا و احساس  تیحساس زانیمقابله با صدا، انتظارات، م ییتوانا
 رندیگیقرار م یرصوتیغ یفاکتورها طهینبع مولد صدا در حترس از م

-و ابزار آالتنیماش ساز،ودر صنعت ساخت(. 1392 )صارمی و رضاپور،

خالق صدا هستند. امروزه  یمختلف آن به صورت قابل توجه یها
 آنکه با و هستند همراه زیاد صدای تولید با صنعتی هایفعالیت غلبا

 هایمحیط با انطباق و سازگاری برای ایدهالعا فوق توان هاانسان
 معرض در طوالنی مدت برای چنانچه ولیکن دارند، را منفی نامطلوب

ای باالی صدا باشند؛ برانگیختگی دستگاه سمپاتیک و ظهور هبلدسی
 را نامساعدی هایرا برای آنان در پی داشته و واکنش انیپاسخ فشار رو

 یساختمان زاتیتجه (.1389اران، و همک مصطفوی راد) انگیزدمی بر
 ییشنوا یاوقات برا یکه برخ باشندیسر و صدا م دیعامل تول

شده توسط کمپرسور با  جادیا یاست به عنوان مثال صدا ندیناخوشا
 بلیدس 6/92یال 2/80نیب قهیمتر مکعب بر دق 34 یال 4/2 تیظرف

 یصدا شده حداکثر نییاست که استاندارد تع یدر حال نی. اباشدیم
 ی(. برا1390هویدی، ) باشدیم بلیدس 2/78 یال 1/70قابل قبول 

 ییاستانداردها آالت،نیاز ماش یناش یهایرفع مزاحمت سر و صدا
نشان داده   آالتنیاز ماش یاستاندارد برخ 1وجود دارد که در جدول 

 .شده است
هویدی، ) EPA شده توسط نیتدو ی. استانداردها1شماره  جدول

1390) 

حد مجاز  نوع ماشین

 (dBصوت)

حد مجاز  نوع ماشین

 (dBصوت)

 95 بتن 75 کمپرسور

 75 پمپاژ بتن 75 گریدر

تورژنرا 85 بیل مکانیکی  75 

 75 پمپ 75 لودر

 85 مته صخره 75 بولدوزر

 75 چکش 75 جرثقیل ثقلی

 - - 75 جرثقیل

ابر بلند همانند واکنش در بر یبدن انسان در قبال صدا یهاواکنش
بـه  توانیم هاواکنش این جمله از. باشدقریب الوقـوع می یخطر

ار خـون اشـاره نمـود ترشـح هورمـون آدرنالین، تغییر ضربان قلب و فش
 عدم و خـشونت بداخالقی، توانا میو از سایر مشکالت مربوط به صد

 اخیر دهه در(. 1384سازگارنیا و همکاران، ) بـرد نام را حواس تمرکز
محیطى ناشى از صوت و اثرات آن  یهایآلودگ زمینه در ىرگبز عاتالمط

 اندگرفته است. مطالعات خارج از ایران نشان داده انجام هابر روى انسان
 استانداردهای از فراتر بسیار صدا تراز مقادیر متوسط کشورها اغلب در که

مدیریت ناکارآمد و  ،یشهر نامناسب توسعه به که است محیط صدای
(. 1395، محمدی و همکارانهنگی نسبت داده شده است )مسائل فر

 یشهر تیریو مد توسعه ندیدر فرآ یشهر یزیربرنامه تیاهم نیبنابرا
. کندیم داینمود پ شتریب یصوت یاز آلودگ یناش یهابیکاهش آس یبرا

 یالگوها شودیتالش م یشهر یاراض یکاربر یزیردر برنامه یبه عبارت
 یهاتیفعال یابیمشخص شود و مکان یلمصورت عه ب یشهر یاراض

 یشهر یهاستمیو س گریکدیبا  یمختلف در شهر در انطباق و هماهنگ
 یلیحمناخواسته و ت یرا صدا یصوت یآلودگ (.1394)زیاری،   ردیقرار گ
 که آنجا از. اندکرده فیتعر زیدر مکان و زمان نامناسب ن ییو صدا

است، کامال به  یفیک یابیارز ینوعصدا  سر و ای یصوت یآلودگ اصطالح
تا مفهوم  شودیعامل باعث م نیدارد. هم یفرد بستگ یگذارنظام ارزش

 یمطلوب برا یکند: صدا دایپ ینذه یتیمحتوا و ماه یصوت یآلودگ
محمدی ده )باشد  یگریفرد د ینامطلوب برا یممکن است صدا ،یفرد

کامل  شیآسا حالت از است عبارت سالمت".(1396، شنبه پور و چشمه
بـر  ـفیهمانگونـه کـه از تعر نی. بنابرا"یو اجتماع یو روان یجسم

معنا کـه  نیاست به ا یجابیو هم ا یهم دارای وجه سلب یسالمت دیآیم
بلکـه نظـر  ستین یانناتو ـای مـارییشـامل نبـودن ب اًسـالمت صـرف

 ،یجـسم مـلکا شیآسا گریدارد از طرف د ـزین یزنـدگ ـتیفیبـه ک
کــه  ــردیگیر بــر مــد ــزیرا ن یزنـدگ طیمحـ یو اجتمـاع یروانـ

است که هم بـر جـسم و روان  یصوت یاز فاکتورهای آن آلودگ یکــی
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رابطه  یزندگ تیفیک (.1386)مشهدی، است  ثرمؤ یاجتماع طیو هم مح
 یتوجه ینشان داده است که ب قاتیدارد. تحق ستیز طیبا مح ینگاتنگت

و  یروان ،یستیجدی بر سالمت ز هایبیآس ست،یز طیمح طیبه شرا
مورد توجه  یصوت هاییانسان دارد. به خصوص آلودگ یاجتماع

 یزندگ تیفیو ک یروانشناخت رهاییپژوهشگران بوده و رابطه آن با متغ
 یزندگ تیفیروی ک یاختالالت صوت ریه است. تاثمورد مطالعه قرار گرفت

و عملکرد  ینقش طهیخصوص در حاختالالت مزمن ب ریبا سا سهیدر مقا
 یدارا تیامن (.1395و همکاران، مانیان )زاست  ریچشمگ یاجتماع

آن  یاساس ابعاد اصل نیاست که بر ا یمتعدد اتیو خصوص هایژگیو
است، بعد  یو سلب یجابیدو بعد ا یکه دارا ؛ینیبعد تکو -1عبارتند از: 

به  یو بعد سلب یو روح یمش فکرو آرا نانیاطم یبه معنا یجابیا
 نانیش و اطمکه موجب سلب آرام یوف، دلهره و نگرانان خفقد یمعنا

در حالت و  تیدربردارنده احساس امن ؛ینیو ع یبعد ذهن -2. گرددیم
و  ینیع یهاتیدر موقع یرجخا تیو امن یمنیتا ا یذهن یهاتیموقع

 -3. زدیآمیم مدره یرا با حالت فکر یکیزیف تیاست و وضع یرونیب
 ،یاز لحاظ روان شناخت تیاحساس امن یریگشکل ؛یبعد روان شناخت
 برداشت نوع و آن حوادث و هاو کنش یاجتماع شهر طیمعطوف به شرا

 نیاز بستر ا ؛یبعد رفاه -4است.  یدر ساختار فرهنگ یادراک سطوح و
ر آن که د یدو بعد حداقل یرا دارا یانسان معهجا تیاست که امن دگاهید

خود هستند و  تیامن و بقاء و شتیمع نیو تضم نیآحاد جامعه قادر به تأم
و  یماد یدر زندگ شیکه مردم قادر هستند از احساس آسا ییبعد ارتقا

 تیکه به امن یطیمح تیامن -5برخوردار باشند.  یاجتماع یروان تیامن
و  لیمانند س یعیبودن از سوانح طب منیا به هاشهروندان و احساس آن

 و سازوساخت یو استانداردها یزلزله ارتباط دارد که نقش ساختار شهر
-یمهم م تیاحساس امن نیشهر در ا یکالبد تیامن یارهایمع تیرعا
صدا بر  یو روان یکیولوژیزیآثار ف (.1395)علیمردانی و همکاران،  دینما
بر دستگاه ظاهر شده و در دراز مدت  یجیتدر تانسان به صور یرو

)کرمخانی،  کندیآن بروز م یمنف یدهاامیانسان اثر گذاشته و پ یعصب
همچون  یمنف یروانشناخت یامدهایپ یدارا یصوت یآلودگ (.1375

 یروان یخستگ ز،یآمپرخاشگرانه و خشونت یاسترس، اضطراب، رفتارها
 نیاز مهمتر یکی .(WHO, 2012) باشدیو کاهش تمرکز م

 هاپژوهش یچنانکه در برخ ،یوتص یهایآلودگ یروانشناخت یامدهایپ
حاتمی ؛  Dzhambov and Dimitrova,2014) مثال عنوان به

 یز رفتارهابه آن اشاره شده است، برو زین (1394، و همکاران نژاد
 یرسانبیکه شامل آس یاست. خشونت عبارت است از کنش زیآمخشونت

ران، )محسنی تبریزی و همکادارد  یتعمد ۀبوده و جنب یو روان یبدن
جراحت،  ثلکشنده م ریغ یعواقب جسمان یخشونت دارا (.1381
درد، نشانگان روده  سر ،یعمد ریغ نینناخواسته، سقط ج یحاملگ

شامل  یعواقب مرگبار م؛یلسو الک ادیاعت ات،یاستعمال دخان ر،یپذکیتحر
ترس، اضطراب،  ،یمثل افسردگ یو عواقب روان ؛یگش گرید ،یخودکش

وسواس و اختالل استرس پس از  ،یاختالالت جنس ،یاهیمشکالت تغذ
مطالعۀ شرح حال پزشکی (. 1385محمدخانی و همکاران، )است  سانحه

از جنایتکاران نشان داده است که تولید سروصدای ناگهانی و  یاپاره
یش حالت خطرناک و حتی جنون آنی در آنها شده است. شدید سبب پیدا

 که است شده مشخص آمده لمع به کره درجنگ که هاییدر آزمایش
نارنجک و  نفجارا و تیراندازی سروصدای که هنگامی جنگ، میدان در

 از را خود عادی حالت ناگهان سربازان شد،می بمب و خمپاره شدید
 زیاد مواجهه (.1386)صالحی،  نددشمی سبع و خونخوار و دادندمی دست

 العمل عکس در تحریک و عصبانیت ایجاد صنعت، در باال صدای تراز با
 مستقیم عوامل از یکی صدا سرو که نستای بر اعتقاد. شودمی فرد

عت یا شدت پیشرفت یک روحی است و نیز ممکن است سر هاییبیمار
صدا با  ی روحی را بیشتر کند. شواهدی که دال بر ارتباط سر وناهنجار
ی بر اساس اثرات کلینیکهای روحی باشد بسیار کم است و بیشتر بیماری

شود، علیرغم وجود شواهد ضعیف، این شواهد و بالینی سنجیده می
حی افراد منفی سر و صدای محیط بر سالمت رو داللت بر وجود اثرات

صـدا رابطـۀ مستقیمی با شدت  ـر وآثار روانی س (.1390)منصوری، دارد 
را ممکن است گاه کوچکترین صدا موجب شدیدترین صوت ندارد، زی

 آثار. باشد نداشته اثر آدمی ذهن بر صدا ترینیا بلندکس العمل شده، ع
متفاوت است.  زمان و موقعیـت شـخص، برحـسب صـدا و سر روانی

گفت محیط پـر سـر و صدا باعث اختالل در  توانیمولی به طور کلی 
 یعالیت مغزی و ناهماهنگی کارهامکالمه و تفهیم مطالب، کم شدن ف

شده و بر تعداد  ری نیـز کاسـتهاز قدرت فراگی شود،یفیزیکی م
از  یدر ادامه موارد(. 1386و همکاران،  یسیاو) شودیاشتباهات افزوده م

خشونت  جادیدر ا یصوت یشده در ارتباط با اثرات آلودگ مانجا قاتیتحق
داث تونل صدا، در محل اح یریگاندازه( 1397)پهلوان  .شودیارائه م

 مورد اصلی، جهت 8 در ران،هت آبادمحله عباس -3مترو خط  یکمک
مسکونی در  یهاقرار داد و با استاندارد آلودگی صوتی محیط یابیارز

-اندازه یبه عمل آورد. ط سهیمقاتعیین شده است،  بلدسی 45شب که 

 یدر تمام دیگرد شخصم کسالهی یبازه زمان کیآمده در به عمل  یریگ
تر از حد استاندارد االب یشده در بافت مسکون یریگاندازه یآلودگ ،فصول

 بلیدس 110.5با  زییدر فصل پا یحد آلودگ نیشتریدر شب بوده است ب
-یدس 103.5مربوط به فصل بهار با  یآلودگ زانیم نیبوده است و کمتر

 یابیمقاله خود به ارز ر( د1393و همکاران )فیضی  .رده استثبت گ بل،
اس تند، و بر استهران پرداخ یشهر یهابوستانکاربران  یصوت شیآسا

را مورد  یصوت شیصوت از منظر کاربران، احساس آسا تیفیو ک زانیم
شده با  یریگتراز صوت اندازه زانیکه م افتندیقرار دادند و  یابیارز

صوت و  تیفیو متاثر از ک باشدیکامال همسو نم یصوت شیاحساس آسا
 (1389)همکاران و  مصطفوی راد  نیچنهم. مستقل است یادراک صدا

روانی و  یهابا عنوان رابطه آلودگی صوتی با شیوع آسیب یادر مقاله
که ضریب  دندیرس جهینت نیدر یک واحد صنعتی به ا یسانحه پذیر

 با روانی هایو شیوع آسیب یصوت یکه آلودگ دهدیهمبستگی نشان م
چنین با مقایسه و داشته، هم یدار یسانحه پذیری رابطه مستقیم معن

شغلی مختلف با تراز صوتی مختلف در شیوع  یهاس گروهتحلیل واریان
 .وجود داشته است یدارتفاوت معنی یپذیرروانی و سانحه یهاآسیب

 یعنوان نقش آسایش محیطی فضاها با یادر مقاله( 1386صالحی )
صاص بررسی رفتاری به اخت هاییاز ناهنجار پیشگیریشهری در 

 یهایآلودگ یا پدیدهب یطیمح یهایرابطهء برخی از انواع آلودگ
 مطالعات و مقدماتی هـایپرداخت. بررسـی یشـهر یدر فضاها یرفتار

 یم مکـانو ه یهمزمان " مضمون با ایفرضیه ساختن به محقق نظری
-یوقـوع انـواع انحرافـات و ناهنجار ابـ یمحیطـ یهـایانـواع آلـودگ

که هرچه از شد  افتی نیپژوهش چن نیا یانجامید. در ط "یرفتار ایه
وجود داشته باشد،  ینظر وضعیت آلودگی صوتی شرایط نامساعدتر

در آن  یرفتار یهایمکانی و زمانی آلودگ یاحتمال و امکان چسبندگ
 تیاهم به توجه با. بود خواهد بیشتر نقاط سایر با مقایسه در هامکان

آنها در  ریو عواقب جبران ناپذ یاجتماع یدر زندگ زیخشونت آم یرفتارها
 نگونهیبر وقوع ا رگذاریعوامل تاث یانسان، بررس یو روان یسالمت جسم
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 نیاز مهمتر یکیبرخوردار است.  ییباال اریبس تیرفتارها از اهم
وقوع خشونت،  در یطیشکالت مربوط به خشونت، نقش عوامل محم

که  ییهاهشپژو حال نیاست. با ا یشم پوشقابل چ ریبوده است که غ
 یخاص یطیو عامل مح زیخشونت آم یرفتارها انیم ۀرابط یبه بررس

پرداخته باشند چه در داخل و چه در خارج از  یصوت یهمچون آلودگ
مسئله را برجسته  نیرورت پرداختن به امحدود بوده و ض اریبس رانیا
احساس  انیموجود م رابطه یبررس حاضر، پژوهش از هدف. سازدیم

 شب در سازوساخت یشونت در اثر صدابا بروز خ یصوت یلودگسکنه از آ
تونل  یعمران تیسا رامونیپ یصبح( در مناطق مسکون 6یال شب 10)

است. در واقع در  محله عباس آباد در شهر تهران 3مترو خط  یکمک
 انیم ایکه آ شودیپرداخته م هیفرض نیا یپژوهش حاضر به بررس

طه وجود دارد راب زیخشونت آم یو وقوع رفتارها یصوت یحساس آلودگا
 .ریخ ای

   روش انجام تحقیق -2

 مطالعه مورد محدوده   

شده محله عباس آباد در مرکز شهر تهران واقع  -شهر تهران 7منطقه 
یآباد محسوب مبزرگ عباس یاز اراض یس آباد بخشاست و محله عبا

 .باشدیمحدوده پژوهش قابل مشاهده م 1 شکل. در شود
 

 
 عهمطال مورد محدوده -1 شکل

 

 روشواد و م  

 انیو ارتباط م یجهت بررس ،یمقطع -یفیمطالعه به صورت توص نیا
در مجاورت  یعمران یهاکارگاه حاصل از یصوت یاحساس آلودگ زانیم

انجام شده  زیخشونت آم یو احساس وقوع رفتارها یمناطق مسکون
پروژه  رامونیدررو بین سکنه پپرسشنامه به صورت رو 100است. تعداد

محقق ساخته، جهت  یهاپرسشنامه نیمتر توزیع گردید ا 50اع تا شع
احساس  زانیبا م زیخشونت آم یاحساس بروز رفتارها زانیسنجش م

سن و  لیقب از هااز داده یفیتوص لیتحل یحاو یصوت یسکنه از آلودگ
زن  زین %63افراد پاسخ دهنده، مرد بودند و  %37ده است. جنس بو

در  %16؛ 25-15 یدر گروه سن %7سخ دهنده، افراد پا انیبودند. از م
در گروه  زین %23؛ و 45-35 یدر گروه سن %54؛ 35-25 یگروه سن

)سکنه بافت  یمنازل مسکون یسال بودند. جامعه آمار 45 یباال یسن
. باشدیمتر م 50مترو تا شعاع  ینل کمکپروژه تو رامونی( پیمسکون

 دیاز اسات ینظرخواها و ب یاعتبار صور وةیاعتبار پرسشنامه به ش
 یائیپا یابیارز یو برا دیگرد یابیحوزه ارز نیو پژوهشگران ا یدانشگاه

استفاده شد. با توجه به  (کرونباخ ی)آلفا یدرون یهماهنگ بیاز ضر رین
 فی)ط یبه صورت چند ارزش قیتحق نیموجود در ا یهانهیگز نکهیا
 یلیو خ ادیز ط،وسکم، کم، مت یلیخ یهانهیشامل گز یازیامت 5 کرتیل

از  شدندیغلط محسوب نم ایکدام از آنها درست  چی( بودند و هادیز
 ییای. آزمون پادیاستفاده گرد هانهیگز یکرونباخ برا یآلفا بیضر

 0.7 از آنجایی که ازمحاسبه شد و  0.868برگه  100 یپرسشنامه برا
 .ده استبرخوردار بو ییباال ییایپرسشنامه از پا جهیبود در نت شتریب

 هاداده یاستنباط لیتحل 
دو  نیجهت و شدت رابطه ب ت،یماه صیتشخ یبرا قیتحق نیا در
و SPSS افزاراز نرم قیتحق یهاهبودن داد یبا توجه به کم ریمتغ
 لیت تحلجه نی. همچندیاستفاده گرد رسونیپ یهمبستگ بیضر

 ونیمستقل از روش رگرس ریمتغ یوابسته از رو ریمقدار متغ ینیبشیپ
 ریروش به شرح ز نیاز ا استفاده لیاستفاده گشت. دال یساده خط

 :است
 فیط از هاهپرسشنام یهاسوال نهیگز: چون یافاصله اسیمق .1
استفاده  )تبدیل شده به مقیاس عددی( یانهیبصورت پنج گز کرتیل

 .برقرار است یاصلهفا اسیشرط مق نیشده است، بنابرا
 ستیبایم عیتوز رسونیپ یفاده از همبستگاست ینرمال: برا عیتوز .2

 .نرمال باشد
احساس  نیب یخط یشرط همبستگ قیتحق نی: در ایخط ی. همبستگ3

  نت برقرار بوده است.صدا با احساس خشو یشنونده از آلودگ

جدول  نی. اولدهندیارائه م لیچند جدول را جهت تحل spssنرم افزار 
دهد.  یرا نشان م R2 و R ریجدول مقاد نیخالصه مدل  است. ا

دت ش یو به عبارت ریدو متغ نیساده ب یاشاره دارد به همبستگ Rمقدار 
که  دهدینشان م R2. مقدار دهدیرا نشان م ریدو متغ نیب یهمبستگ

شود.  نییمستقل تب ریتوسط متغ تواندیوابسته م ریمتغچه مقدار از 
 یبه ما م نیب شیپ یهاریرا در مورد متغ ی، اطالعاتبیضراجدول 
وابسته را در  ریمتغ نیبشیپ یبرا یجدول اطالعات ضرور نیدهد. ا

 بیضر انگریب یبه عبارت ای. ستون مقدار بتا دهدیما قرار م اریاخت
 استاندارد شده   است. یونیرسرگ

  یافته ها -3
افراد و  یگذاربه نظام ارزش کامال یصوت یآلودگ نکهیبا توجه به ا
 زانیم و هاحاصل از پرسشنامه یهاافتهی جهیر نتدارد. د یسکنه بستگ
احساس و  ادراک صدا  زانیم رییاحساس خشونت و متغ ریپاسخ به متغ

 .باشدیم 1به شرح نمودار 
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خشونت و احساس  ها به متغیرهای احساس. نمودار کمی پاسخ1نمودار

 ادراک صدا

 :ضریب همبستگی پیرسون 
، همبستگی متغیرهای پژوهش، متغیر خشونت و 3بق با جدول شمارهمطا

 باشند.دارای همبستگی می 0.01متغیر صدا با سطح معناداری 

 
 همبستگی متغیرهای پژوهش جدول. 3جدول شماره 

 صدا خشونت 

  1 خشونت

 1 0,790** صدا

0,01** معناداری در سطح   

باشد و از هت مثبت میاهده است، این رابطه دارای جچنانکه قابل مش
بینی متغیر احساس خشونت جهت پیش شدت مناسبی نیز برخوردار است.

 این به 4رگرسیونی شماره با استفاده از متغیر احساس صدا از جدول 
 : است شده شرح استفاده

 

. جدول رگرسیون متغیرهای پژوهش جهت پیش بینی 4جدول شماره 

 شونت با استفاده از متغیر صدامتغیر خ

طح س

 معناداری
 نسبت

میانگین 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات
 

 رگرسیون 36.829 1 36.829 162.868 0.000

  0.226 98 22.161 
باقی 
 مانده

 کل 58.990 99   
 

باشد، می 0.05، کوچکتر از 4وجه به اینکه سطح معناداری در جدول با ت
تغیر وابسته را تبیین متغیر مستقل به خوبی تغییرات م دهد کهنشان می

 5جدول شماره جدول ضرایب از ارائه نتایج نهایی سپس جهت  کند.می
 استفاده شده است. 6یا به عبارتی جدول شماره  خالصه مدلو جدول 

 

جدول معناداری پیش بینی  .5ره جدول شما  

 آزمون معناداری

 در بتا

 حالت

داستاندار  

 خطای

دانداراست  

 در بتا

 غیر حالت

 استاندارد
 

 صدا 0,565 0,044 0,790 12,762 0,000

خشونت:  وابسته متغیر  

گیریم که متغیر جداول فوق، نتیجه میبا توجه به باال بودن مقدار بتا در 
 متغیر وابسته دارد. مستقل تاثیر باالیی بر

 

: جدول خالصه مدل 6جدول شماره  

 مدل
ضریب 

 همبستگی

ضریب 

یلتعد  

ضریب 

تعیین 

تعدیل 

 شده

 عیارانحراف م

خطای 

تخمین زده 

 شده

1 0,790 0,624 0,620 0,475 

صدا: مستقل متغیر  

شود، ضریب تعیین تعدیل شده برابر دیده می 6شماره چنانکه در جدول 
 0.620ن بدان معناست که متغیر صدا به تنهایی، است. ای 0.620با 

پیش بینی کرده است. این مقدار در درصد از واریانس متغیر خشونت را 
اند از ( که عبارت1998قایسه با سه مقدار تعیین شده توسط چن )م

بینی ضعیف، متوسط و برای میزان پیش 0.67و  0.33، 0.19مقادیر 
 شود.قوی، نسبتا قوی ارزیابی می

   یریگجهینتبحث و  -4
عامـل احسـاس  نیب یداریمعن یهمبستگ یآمار یهالیو تحل هیتجز

 نیـمنظـر شـهروندان را نشـان داد. ااحساس صدا از  زانیخشونت با م
و  )حـاتمی نـژاد نیشـیپ یهـاحاصـل از پـژوهش یهـاافتـهیبا  افتهی

ـــروا، 1394، همکـــاران ـــامبو و دیمیت ؛ 1386؛ صـــالحی، 2014؛ دزه
مصـطفوی راد و . باشـدیهمراستا مـ (1389مصطفوی راد و همکاران، 

وع شـی بـارابطه آلودگی صـوتی  رامونیپ یدر پژوهش (1389) همکاران
 جـهینت نیبه ا یصنعت یدر واحدها یو سانحه پذیر یروان یها_آسیب

 یبا سـانحه پـذیر یروان یهاو شیوع آسیب یصوت یکه آلودگ نددیرس
بـا مقایسـه و تحلیـل  ن،یـدارد. عالوه بـر ا یرابطه مستقیم معنی دار

مختلـف در شـیوع  یا تـراز صـوتمختلـف بـ یشغل یهاواریانس گروه
دست آوردنـد. را ب یتفاوت معنی دار ینحه پذیرو سا یروان یهاآسیب
شد که هرچه از  افتی نیچن  (1386صالحی )پژوهش  یدر ط نیهمچن

وجـود داشـته باشـد،  یشرایط نامسـاعدتر یصوت ینظر وضعیت آلودگ
در آن  یرفتـار یهـایآلودگ یو زمان یمکان یاحتمال و امکان چسبندگ

 نیـا ینحـو بـه کـه بود هدخوا تربیش نقاط سایر با مقایسه در هامکان
و بـرخالف  گـریپژوهش هم جهت بـود. از طـرف د نیهم با االعه مط

 یهـایبر ارتباط معنادار آلودگ یحاصل از پژوهش حاضر مبن یهاافتهی
 زیـاز پژوهشـگران ن یاعـده ز،یـخشـونت آم یو وقوع رفتارهـا یصوت

صـوت  تثار روانی سـر وصـدا رابطـۀ مسـتقیمی بـا شـدمعتقدند که آ
ترین صدا موجب شـدیدترین عکـس کوچک ندارد، زیرا ممکن است گاه

بـدان  نیـا. باشد نداشته اثر آدمی ذهن بر صدا ترینالعمل شده، یا بلند
معناست که آثار روانی سر وصـدا برحـسب شـخص، موقعیـت و زمـان 

وجود  رغمیاضر نشان داد که که علپژوهش ح حال نیمتفاوت است. با ا
 یآلـودگ ةزار دهنـدآ طیکنار آمدن بـا شـرا زانیدر م یفرد یهاتفاوت

 رود،یاز حد معمول آن فراتـر مـ یآلودگ نیکه ا یاما در هنگام ،یصوت
 یاحتمـال وقـوع رفتارهـا شیشدت صـدا، بـا افـزا شیبه موازات افزا

 تیـبـر اهم توانـدیمسـاله مـ نیبود. ا میمواجه خواه زین زیخشونت آم
 یمسـکون یزنـدگ یضـاهادر ف یوتص یهایکنترل آلودگ شتریهرچه ب

 طیشرا نیکنترل ا یدر راستا ییهابرنامه ۀه گذاشته و ضرورت ارائصح
پژوهش حاضـر عبـارت بـود از  یهاتیرا مطرح سازد. از جمله محدود

 یهـاتواند اعتبار پاسـخیم که هابودن نوع پرسشنامه یخودگزارش ده
اظ نـوع و به لحـ نیقرار دهد. همچن ریتحت تاث یارائه شده را تا حدود
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 جینتـا یدهـمیموجود بود که تعم ییهاتیمحدود زیمونه نتعداد گروه ن
 سازد.یهمراه م اطیپژوهش حاضر را با احت

 سپاسگزاری
نامه کارشناسی ارشد  پایانهای داده خشی از ب ه برگرفته ازعاین مطال

گی صوتی بررسی میزان آلود عنوان  با ریزی محیط زیسترشته برنامه
ناشی از فعالیت عمرانی با رویکرد ارزیابی ریسک محیط زیستی مطالعه 

آباد منطقه موردی: پروژه احداث مترو خط سه )تونل کمکی( محله عباس
خانم دکتر مرضیه دانم از در پایان الزم می است.بوده  شهر تهران 7

شرکت کننده در  کلیه افرادپهلوان متخصص روانشناسی سالمت و 
که  آباد(محله عباس -تهرانشهر  7ها )ساکنین منطقه امهتکمیل پرسشن

پذیر نمودند، سپاسگزاری به با همکاری خود انجام این پژوهش را امکان
 عمل آورم.
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