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Background: In systems such as police force that any person is considered 
as an asset of the organization, noise pollution can lead to the behavioral 
abnormalities such as aggression that may cause occupational burnout. 
Therefore this study was conducted to compare aggression between Musicians 
and Non-Musicians groups of NAJA.
Materials and Methods: The present study was a cross-comparative research 
and tests were applied on all members of music group (n=42) of NAJA 
university. To access the control group, we selected 42 subjects and matched 
them with experimental group. To measure aggression we used Buss-Perry 
Aggression Questionnaire and for collecting demographic information we 
used a questionnaire designed by authors. Data processing was performed 
using student T-test and Pearson correlation coefficient by SPSS 20 software 
package.
Results: The results of the comparison between two groups indicated that the 
score of overall aggression was significantly higher in music group than other 
one. The similar difference was also achieved for physical and verbal, anger, 
and hostility subscales of questionnaire (p=0.001). Moreover, we found the 
significant positive relation between job history and aggression with Pearson 
correlation (p=0.011). It means that the more year people work in music group, 
the more aggression they have.
Conclusion: Findings obtained from this study indicated the importance of 
high noise exposure effect on behavioral changes such as aggression among 
members of music group. The authorities should adopt and rigorously 
implement approaches to reduce and control exposure to this stressful 
environmental factor for the mentioned group. Allocation of suitable space for 
practice and providing acoustic space, proper scheduling for work and rest and 
psychological interventions to reduce aggression and increase compatibility 
in workplace are the most important approaches to achieve this goal.
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محسوب  سازمان  آن  سرمايه هاى  عنوان  به  نيروها  از  هريك  كه  پليس  مانند  مجموعه اى  در  مقدمه:  
مى شود تأثيرات آلودگى صوتى مى تواند به نابهنجاريهاى رفتارى نظير پرخاشگرى منجر شود كه اين مسئله 
مى تواند زمينه ساز بروز فرسايش خدمتى شود. از اين رو مطالعه حاضر با هدف مقايسه ميزان پرخاشگرى 

افراد شاغل در گروه موزيك نيروى انتظامى با افرادى است كه به موزيك اشتغال ندارند، انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقايسه اى بوده و تستهاى پژوهش بر روى تمامى اعضاى شاغل در گروه 
موزيك دانشگاه علوم انتظامى (42نفر) اعمال گرديد. جهت دستيابى به گروه شاهد، پس از همتاسازى گروه 
مذكور 42 نفر به عنوان گروه مقايسه و انتخاب شدند. ابزار اصلى گردآورى داده ها پرسشنامه پرخاشگرى 
شد.  داده  قرار  نمونه  افراد  اختيار  در  جمعيت شناختى  اطالعات  پرسشنامه  همراه  به  كه  بود  پرى  و  باس 
داده هاى جمع آورى شده سپس با استفاده از آزمون تى و همبستگى پيرسون با نرم افزار 20SPSS  تجزيه 

و تحليل شدند. 
ساير  به  نسبت  موزيك  گروه  اعضاى  پرخاشگرى  كلى  نمره  كه  شد  مشاهده  مطالعه  اين  در  يافته ها: 
پرخاشگرى  مقياس  خرده  چهار  مورد  در  اختالف  اين  است .  باالتر  معنادارى  طور  به  ستادى  گروه هاى 
آزمون  نتايج  همچنين   .(p=0/001) آمد  دست  به  نيز  خصومت  و  خشم  كالمى،  پرخاشگرى  فيزيكى، 
همبستگى پيرسون نيز نشان داد كه ميان سابقه كار و ميزان پرخاشگرى رابطه مثبت و معنادارى وجود 
دارد (p=0/011). به عبارت ديگر با افزايش سابقه كارى افراد در گروه موزيك، ميزان پرخاشگرى آن ها 

نير بيشتر مى شود. 
نتيجه گيرى: نتايج به دست آمده در اين مطالعه بيان گر اهميت تأثير مواجهه با صداى باال بر بروز تغييرات 
رفتارى مانند پرخاشگرى در اعضاى گروه موزيك مى باشد.  برنامه ريزى و اتخاذ تدابيرى جهت كاهش و 
كنترل مواجهه اين گروه از افراد با اين عامل استرس زاى محيطى بسيار ضرورى و الزم مى باشد. اقداماتى 
از قبيل تخصيص فضاى مناسب جهت تمرين و ايجاد فضاى آكوستيك، زمان بندى صحيح  براى كار و 
استراحت و مداخالت روانشناختى جهت كاهش ميزان پرخاشگرى و افزايش سازگارى در محيط كار از جمله 

راهكارهاى پيشنهادى جهت تحقق اين هدف مى باشند.

پرخاشگرى، گروه موزيك، گروه غيرموزيك، ناجا كليد واژه ها:

مقدمه
مي شود  تعريف  حسي  ادراك  يك  صوت  روانشناسي   ديدگاه  از 
در  رواني  فرآيندهاي  واسطه  با  مغزي  تحريك هاي  حاصل  كه 
اين  مي باشد.  مغز  در  مربوطه  ساختارهاي  و  شنوايي  ارگان هاي 
انواع متعددي دارند كه مي توان آنها را با توجه به  امواج صوتي، 
شكل امواج، احساس فيزيولوژيكي و توزيع انرژي طبقه بندي نمود. 
تحليل هاي ذهني  دارد،  اهميت  ما  براي  اينجا  در  آن چه كه  اما 

انسان از اصوات متعدد بر پايه احساس فيزيولوژيكي مي باشد كه 
به دو صورت موسيقي (اصوات منظم و خوشايند) و صدا (اصوات 
يا  واقع صدا  در  مي شود.  تعريف  نامنظم)  و  ناخواسته  ناخوشايند، 
ناخواسته ايي دانست  را مي توان به صورت صوت  آلودگي صوتي 
كه موجب برهم زدن آرامش در زمان استراحت و يا تمركز افراد 

در حين كار مي شود [1-4].  
1سازمان 1سازمان EPA1  نيز آلودگى صوتى را به صورت صدايى آزاردهنده 

1: Environmental Protection Agency

شماره 1 - مسلسل  1391 - شماره 1 - مسلسل  1391 - شماره 1 - مسلسل 3- صفحات 175-170 زمستان
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نموده  تعريف  روزانه مى شود،  فعاليت هاى  در  اختالل  موجب  كه 
متمدن  و  امروزي  زندگي هاي  مظاهر  از  يكي  را   آن   و  است 
شهري دانسته است [5]. اين عامل استرس زاي محيطي  كه از 
ديرباز همراه جوامع پيشرفته صنعتي بوده، امروزه نيز با گسترش 
واحد هاى توليدى و صنعتى و كاربرد وسيع ماشين آالت و تجهيزات 
به طور چشم گيرى تشديد يافته است. به طورى كه در مطالعات 
اخير انجام شده نيز مشخص شده است كه بيش از 30٪  ساكنين 
در  بل  دسى   55 از  بيش  صدايى  معرض  در  اروپايى  كشور هاى 
طول روز و 20٪  آن ها در معرض صدايى بيش از 65  دسى بل 
قرار داشته و بيش از 30٪  آن ها نيز در معرض صدايى بيش از 
55 دسى بل در شب مى باشند، كه منجر به ايجاد اختالل در خواب 
مى شود [6]. مطالعاتى كه به بررسى ارتباط ميان محيط زيست و 
سالمتى پرداخته اند، سر و صدا را به عنوان مهم ترين معضل معرفى 
نموده اند كه افراد در تمام ساعات شبانه روز و در همه محيط هاى 
افراد  از  با آن مواجهند. بر خالف تصور بسيارى  شغلى و زندگى 
كه تاثيرات سر و صدا را تنها محدود به صدمات دستگاه شنوايى 
مى دانند، بايد گفت كه پيامدهاي حاصل از مواجهه با اين آالينده  
زيست محيطي طيف گسترده ايي دارد كه مى توان آن  ها را در سه 
گروه رفتارى، ذهنى و بيولوژيكى جاى داد [1]. از اثرات بيولوژيكى 
مى توان به اختالالت خواب، بروز تغييرات در عملكرد سيستمهاى 
از  بيمارى هاى گوارشى و  آندوكرين و  قلبى- عروقى، گوارش و 
اثرات رفتارى مى توان به مصرف دارو، عاليم روانى و اختالل در 
يادگيرى اشاره نمود. در مورد اثرات ذهنى نيز مى توان از  آزردگى، 
خستگى و كاهش تمركز ياد كرد [1]. اما متأسفانه آنچه كه مانع 
از انجام مداخالت مؤثر در جهت كنترل و كاهش ميزان سر و صدا 
در محيط مى شود، بروز تدريجى اين مشكالت در طوالنى مدت 
است كه باعث شده است كه حل معضل آلودگى صوتى در جامعه 

نيز در  اولويت پايين ترى براى مسئولين قرار بگيرد [7]. 
همانطور كه پيش تر نيز به آن اشاره شد مشكالت رفتارى يكى 
با سر و صدا مى باشد كه مى تواند  زيان آور مواجهه  پيامدهاى  از 
شدت  البته  كه  شود  آشكار  پرخاشگرى  مثل  عالمتى  قالب  در 
صدا، منبع صدا و زمان مواجهه با آن به عنوان فاكتورهاى صوتى 
صدا،  با  مقابله  توانايى  فعاليت،  در  شده  ادراك  تداخل  ميزان  و 
انتظارات، ميزان حساسيت به صدا و احساس ترس از منبع مولد 
مؤثر  رفتار  اين  بروز  ميزان  بر  غير صوتى  عوامل  عنوان  به  صدا 

مى باشند.
روانشناسان پرخاشگرى را رفتارى تعريف كرده اند كه متوجه فرد 
ديگرى است و هدف آن صدمه زدن به وى است. اين تعريف به 
رفتارهايى مربوط مى شود كه از نظر اجتماعى پذيرفتنى نيست . 
عالوه بر اين پرخاشگرى تنها با آسيب تعريف نشده، هم با قصد 
و هم با آسيب تعريف مى شود [8]. مطالعاتى كه تا كنون بر روى 
حيوانات انجام شده است حاكى از  وجود رابطه ميان پرخاشگرى و 
مواجهه با سر و صداى محيطى مى باشند كه از ميان آن ها مى توان 
به مطالعه شرد1 و همكاران (1975) و بروينتجس2 (2013) بر روى 

موش ها و ماهى هايى كه افزايش سر و صداى محيط باعث بروز 
رفتارهاى پرخاشگرانه آن ها مى شد، اشاره نمود [9-10]. در زمينه 
 .[11] است  مشابه  آمده  دست  به  نتايج  نيز  انسانى  پژوهشهاى 
در مطالعه اي كه ايساكسون  انجام داد نشان داده شد كه سر و 
[12]صداي زياد مي تواند آغازگر پرخاشگري باشد [12]صداي زياد مي تواند آغازگر پرخاشگري باشد [12]. از سويى ديگر  
تحقبقات نشان داده اند كه اختالالت خواب ناشى از مواجهه بيش 
از حد با صدا نيز مى تواند با عصبانيت و بروز رفتارهاى پرخاشگرانه 

در ارتباط باشد [14-13].
استرس زاى  به شواهد موجود، صدا يك عامل  توجه  با  بنابراين، 
محيطى است كه عدم مواجهه با آن  براى افراد به ويژه ساكنين 
جوامع در حال توسعه و كالن شهرها امرى اجتناب ناپذير محسوب 
به  كه  افرادى  از  دسته  آن  با  رابطه  در  آن  اهميت  اما  مى شود. 
با آن ها قرار دارند، بيش از  اقتضاى شغل خود در مواجهه شديد 
بيش بوده و نيازمند انجام تحقيق و بررسى هاى بيشترى است. از 
ميان اين افراد مى توان به  گروه هاى موزيك اشاره نمود. اين گروه 
ها كه در سازمان ها و ارگان هاى مختلف دولتى و خصوصى فعاليت 
دارند، روزانه در معرض اصواتى با شدت هاى باال مى باشند. يكى از 
اين گروه ها، گروه موزيك نيروى انتظامى مى باشد كه مسئوليتش 
نواختن مارش نظامى است و  به عنوان يگانى مهم در هماهنگ 
شناخته  صلح  و  جنگ  هنگام  به  نظامى  نيروهاى  نظم  و  سازى 
با  موزيك  گروه  افراد  باالى  مواجهه  على رغم  اما   .[15] مى شود 
بررسى  به  اندكى  تاكنون مطالعات  روزانه،  به طور  آن  هم  صدا  
جنبه هاى متعدد سالمت ذهنى و جسمى آن  ها در نتيجه اين عامل 
اين موضوع،  اهميت  به  توجه  با  لذا  پرداخته اند.  فيزيكى  زيان آور 
آزمايش  و  با مقايسه ميان دو گروه  تا  مطالعه حاضر سعى دارد 
گواه ، تأثير صدا را بر بروز پرخاشگرى در اين گروه از افراد جامعه 

مورد بررسى قرار دهد. 

مواد و روش ها
غير  و  موزيك  بين گروه  بود كه  مقايسه اى  نوع  از  پژوهش  اين 
پژوهش  جامعه  شد.  طرح ريزى   1389 اول  نيمسال  در  موزيك 
شامل اعضاى گروه موزيك ناجا در شهر تهران بود. نمونه مورد 
مطالعه، 42 نفر از كاركنان شاغل در گروه موزيك بودند كه بعنوان 
دانشگاه علوم  دانشجويان و كاركنان  از  نفر  آزمايش و 42  گروه 
انتظامى كه به داليل مختلفى مانند ارزيابى سالمت و يا درمان 
به بيمارستان فوق تخصصى وليعصر (عج) مراجعه مى نمودند، نيز 
به عنوان گروه گواه به صورت تصادفى ساده انتخاب شدند. ابزار 
اصلى گردآورى داده ها پرسشنامه بود كه در دو بخش 1) سنجش 
مورد  افراد  اختيار  در  اطالعات جمعيت شناختى   (2 و  پرخاشگرى 

مطالعه قرار داده شد. 
منظور  به  حاضر  پژوهش  در  پرخاشگرى:  پرسشنامه سنجش   .1
پرى3  و  باس  پرخاشگرى  پرسشنامه  از  پرخاشگرى  سنجش 
(1992) استفاده شد. اين پرسشنامه شامل 29 سؤال بود كه چهار 
جنبه پرخاشگرى فيزيكى، پرخاشگرى كالمى، خشم و خصومت 

كمالي و همكاران

1: Sheard, 2: Burintjes, 3: Buss & Perry
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را بر اساس مقياس پنج امتيازى ليكرت مى سنجد. اين پرسشنامه 
نيزاندازه گيرى مى كند [16].  همچنين ميزان پرخاشگرى كلى را 
به گفته باس و پرى پرخاشگرى فيزيكى و كالمى جزء رفتارى، 
خشم جزء  هيجانى و عاطفى و خصومت بيان كننده جزء شناختى 
از مجموع  پرسشنامه  نمره كل  پرخاشگر است [17].   شخصيت 
كل نمرات سواالت و داراى دامنه  29 تا 145 است و نمرات باالتر 
[16]نشانه پرخاشگرى بيشتر مى باشد [16]نشانه پرخاشگرى بيشتر مى باشد [16].  مطالعات انجام شده حاكى 
به گونه ايى كه ضريب  ابزار است  اين  پايايى و روايى مناسب  از 
آلفاى كرونباخ براى خرده مقياس ها به ترتيب پرخاشگرى فيزيكى 
0/85، پرخاشگرى كالمى 0/72 ، خشم 0/83  و خشونت 0/77 

به دست آمده است [16].
2.پرسشنامه دموگرافيك محقق ساخته: براى جمع¬آورى اطالعات 
فردى (مانند سن ، وضعيت تاهل و ...) و فاكتورهاى شغلى (مانند 
سابقه كار، تعداد ساعات كار و ...) افراد نمونه، پرسشنامه ايى توسط 
اطالعات  پرسشنامه ها،  از تكميل  قبل  تيم تحقيق طراحى شد. 
مورد  در  و  ارائه  آزمودنى ها  به  مطالعه  هدف  خصوص  در  كافى 

محرمانه ماندن پاسخها و نظرات به آنان اطمينان داده شد. 
داده هاى جمع آورى شده با استفاده از شاخصهاى آمار توصيفى، 
  20SPSS آزمون هاى تى و همبستگى پيرسون در نرم افزار آمارىSPSS آزمون هاى تى و همبستگى پيرسون در نرم افزار آمارىSPSS

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

نتايج
موزيك  گروه  از  نفر   42) ناجا  پرسنل  از  نفر   84 مطالعه  اين  در 
و 42 نفر از گروه هاى ستادى ناجا) شركت نمودند كه ميانگين 
ستادى  گروه  در  و   29/17±4/58 موزيك  گروه  در  آن ها  سنى 
5/74±29/34 بود. شاخصهاى توصيفى مربوط به سن آزمودنيها 

در دو گروه ستادى و موزيك و نيز كل در جدول 1 آمده است.
به منظور مقايسه ميان نمرات دو گروه گروه موزيك و ستادى، 
از آزمون t استفاده شد. همان طور كه در جدول شماره 2 آمده 
لحاظ  از  هم  مطالعه،  مورد  گروه  دو  ميان  نمرات  اختالف  است، 
از  آن  مقياس هاى  تمامى خرده  لحاظ  از  پرخاشگرى كلى و هم 
نظر آمارى معنادار به دست آمد (p=0/001). افراد گروه موزيك 
در تمامى جنبه ها نمره باالترى را كسب نمودند كه اين خود حاكى 
گروه  به  نسبت  افراد  اين  در  پرخاشگرى  ميزان  بودن  بيشتر  از 

مقابل بود.
رابطه مثبت و معنادار  تاييد وجود  اين مطالعه  يافته هاى ديگر  از 

ميان نمرات پرخاشگرى و سابقه خدمت در گروه موزيك بود كه با 
استفاده از همبستگى پيرسون به دست آمد (p=0/011). به عبارت 
نيز  پرخاشگرى  موزيك،  در گروه  افزايش سابقه خدمت  با  ديگر 

افزايش مى يابد. نتايج اين آزمون در جدول 3 آمده است.

بحث و نتيجه گيرى:
نتايج نشان داد كه ميزان پرخاشگرى آن دسته از افرادى كه در 
گروه موزيك در مواجهه با سر و صدا بودند نسبت به افرادى كه 
در ساير گروه هاى ستادى مشغول هستند، به طور معنادارى بيشتر 
بلكه  كلى ،  پرخاشگرى  با  رابطه  در  تنها  نه  اختالف  اين  است. 
در مورد هر چهار خرده مقياس پرخاشگرى فيزيكى، پرخاشگرى 

كالمى، خشم و خصومت نيز مشاهده شد.
اين نتايج مشابه با يافته هاى حاصل از  مطالعه ايساكسون (2008) 
دادند  نشان  نيز  آن ها  (2011)  مى باشد.  و همكاران  و  هاقس1 
افزايش  باعث  عمومى  مكان هاى  در  صدا  و  سر  با  مواجهه  كه 
 (1976) داننرستين2   .[18 و   12] مى شود  پرخاشگرانه  رفتارهاى 
هم در مطالعه خود نشان داد مواجهه با صداى با شدت باال (95 

مقايسه  ميزان پرخاشگرى بين دو گروه موزيك و غيرموزيك نيروى انتظامى

حداكثر حداقل انحراف 
استاندارد

ميانگين تعداد گروه

40 19 5/74 29/24 42 ستادي
44 22 4/58 29/27 42 موزيك
44 19 5/16 29/29 84 كل

شاخص هاى توصيفى سن آزمودنيها جدول 1:

sig انحراف 
استاندارد

ميانگين تعداد گروه متغير

0/001 2/48 15/55 42 ستادي پرخاشگرى 
4/77فيزيكى 22/67 42 موزيك

0/001 1/31 9/19 42 ستادي پرخاشگرى 
3/31كالمى 13/38 42 موزيك

0/001 1/78 11/48 42 ستادي خشم
5/21 19/38 42 موزيك

0/001 2/85 10/33 42 ستادي خصومت
6/04 21/81 42 موزيك

0/001 7/27 46/55 42 ستادي كل 
16/70پرخاشگرى 78/24 42 موزيك

نتايج آزمون  tبراى مقايسه ميانگين پرخاشگرى كل  جدول 2:
و هريك از مقياس هاى پرخاشگرى در دو گروه 

سطح معنادارى ضريب 
همبستگى

تعداد متغيرها

0/011 +0/388 42 پرخاشگرى-سابقه خدمت

همبستگى نمرات پرخاشگرى و سابقه خدمت در گروه  جدول 3:
موزيك

1: Isaksson & Hughes, 2: Donnerstein

شماره 1 - مسلسل 3- صفحات 175-170
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دسى بل ) باعث تسهيل بروز رفتار پرخاشگرى در افرادى مى شود 
كه پيش تر عصبانى شده بودند [19].

اگرچه نحوه تأثيرگذارى صدا بر تغييرات رفتارى و بروز پرخاشگرى 
به ويژه در محيطهاى كارى از اهميت زيادى برخوردار مى باشد، 
اما متأسفانه تاكنون مطالعات اندكى به اين موضوع پرداخته اند و 

عمدتًا در مطالعات مرورى به اين امر اشاره شده است [21-20].
اما متأسفانه تاكنون مطالعات اندكى به اين موضوع پرداخته اند و 

عمدتًا در مطالعات مرورى به اين امر اشاره شده است 
اما متأسفانه تاكنون مطالعات اندكى به اين موضوع پرداخته اند و 

از  يكى  كه  مى باشند  آن  از  حاكى  مطالعات  ديگر،  سويى  از 
احساس  بروز  و صدا،  با سر  مواجهه  در  افراد  مهم ترين شكايات 
رنجش و آزردگى است. اين احساسات توصيف گر تمامى احساسات 
نامطلوب و منفى است كه در پاسخ به ادراك منفى شرايط محيطى 
توسط افراد تجربه مى شود[1] زمانى كه افراد صداى محيطى را به 
عنوان يك عامل مزاحم درك كنند، واكنش هايى نشان مى دهند 
كه حاكى از اين احساسات مى باشد. تمايل به ناتمام گذاشتن كار و 
ترك محل، احساس ترس و عصبانيت و بروز رفتارهاى پرخاشگرانه 
نيز  اين واكنش ها مى باشند كه مى توانند بر كارايى فرد  از جمله 
اثرات منفى بگذارند [22]. البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت 
كه در بررسيهاى مربوط به تأثيرات صدا بر روى سالمتى انسان ها، 
بايد تفاوتهاى فردى را از لحاظ ميزان حساسيت به صدا نيز در نظر 
گرفت، زيرا كه برخى افراد از حساسيت شنوايى ويژه اى برخوردار 
بوده و حتى قادر به تحمل صداهاى با شدت پايين نيز نمى باشند و 
در مقابل برخى ديگر مى توانند در محيطهاى پر سر و صدا نيز به 

راحتى به كار خود ادامه دهند.
نتايج به دست آمده در اين مطالعه، وجود رابطه معنادار  از ديگر 
ميان سابقه كار و ميزان پرخاشگرى بود كه نشان داد هر چه سابقه 
كارى افراد در گروه موزيك باالتر باشد، ميزان پرخاشگرى آن ها 
است  مطالعاتى  از  بسيارى  مشابه  نيز  يافته  اين  است.  بيشتر  نيز 
افزايش  با  صدا  با  مواجهه  زيان آور  تأثيرات  تشديد  از  حاكى  كه 
سابقه كار  كاركنان در محيط هاى شغلى مى باشند. براى مثال، در 
مطالعه حلوانى تأثير سابقه كار  در كاهش شنوايى بيشتر از تأثير 
خود صدا به دست آمد [23] و  يا در مطالعه معتمدزاده و قضايى 
مشخص شد كه فشار خون سيستوليك و دياستوليك با افزايش 
سابقه  مواجهه با صدا در يك واحد صنعتى افزايش مى يابد [24]. 
بررسى نتايج پژوهش حاضر بيان  گر اهميت ميزان مواجهه با سر 
پرخاشگرى  از جمله  رفتارى  تغييرات  بر روى  آن  تأثير  و  و صدا 
روى  بر  مطالعه  اين  كه  مى باشد  موسيقى  گروه هاى  اعضاى  در 
اقتضاى  به  افراد كه  اين  است.  ناجا متمركز شده  گروه موسيقى 
وظايف شغلى خود روزانه در مواجهه با سر و صداى بلند سازهاى 
مختلف مى باشند، بايد از نيروى عصبى و فكرى خود در جدال با 
اين عامل استرس زاى محيطى استفاده كنند كه اين امر مى تواند 
باعث بروز احساسات نامطلوبى همچون خستگى، رنجش، آزردگى 
روى  بر  بيشتر  مطالعات  انجام  شود.  عصبانيت  و  پرخاشگرى  و 
و  كاهش  مناسب جهت  تدابير  اتخاذ  و  جامعه  افراد  از  گروه  اين 
كنترل مواجهه آنان با صدا در محيط از قبيل استفاده صحيح از 
استراحت،  و  كار  براى  مناسب  زمان بندى  گوشى هاى محافظتى، 

مداخالت روانشناختى جهت كاهش ميزان پرخاشگرى و افزايش 
سازگارى در محيط كار، تخصيص فضاى مناسب جهت تمرين، 
ايجاد فضاى آكوستيك و حذف ساير منابع مولد صدا در محيط از 

جمله راه كارهاى پيشنهادى در راستاى تحقق اين مهم مى باشد.

تقدير و تشكر
از آنجا كه اين مطالعه در دانشگاه علوم انتظامى انجام شده است، 
پژوهشى  محترم  معاونت  و  رياست  از  كه  مى دانيم  الزم  برخود 
اين دانشگاه و كليه افرادى كه ما را در انجام اين پژوهش ياري 

رساندند، تقدير و تشكر بنماييم. 
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