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 المستخلص

ٌهدؾ هذا البحث إلى قٌاس تؤثٌر التلوث الضوضائً على العاملٌن من خبلل 

النفسٌة والفسٌولوجٌة ومتؽٌرات األداء للعاملٌن قٌاس تؤثٌر الضوضاء على المتؽٌرات 

فً معمل السجاد المٌكانٌكً ، إذ تم استخدام استمارة االستبٌان لتحدٌد تؤثٌر الضوضاء 

على مختلؾ المتؽٌرات النفسٌة والفسٌولوجٌة واألدائٌة للعاملٌن فً بٌئة عمل تعانً من 

االستبٌان مع نتائج أخرى  مستوٌات ضوضاء مرتفعة ومن ثم مقارنة نتائج استمارة

لنفس االستمارة موزعة على عٌنة من الكادر اإلداري لنفس الشركة عٌنة البحث والذٌن 

سٌمثلون العٌنة الضابطة كونهم ٌعملون فً بٌئة خالٌة من الضوضاء بعٌدا عن خطوط 

اإلنتاج المولدة للضوضاء ،كذلك فحص مستوى السمع للعاملٌن ومقارنتها مع مستوٌات 

 سمع لدى العٌنة الضابطة .ال

 : التلوث الضوضائي ، المتغيرات النفسية ، المتغيرات الفسيولوجية يسيةئرالكلمات ال
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 المقدمة

ال ٌخفى على المتتبع للتلوث الضوضائً تؤثٌر مباشر فً العاملٌن فً الشركات 
الصناعٌة التً تعانً من ارتفاع مستوٌات الضوضاء بشكل أعلى من الحدود المسموح 

بمعاٌر الجرعات الضوضائٌة  مال تلتزبها، وبالمقابل فؤن هذه الشركات فضبلً عن كونها 
تلتزم بمعاٌٌر السبلمة المهنٌة لحماٌة العاملٌن من المحددة لكل عامل فؤنها كذلك ال 

تؤثٌرات الضوضاء كاستخدام واقٌات وكمامات األذن وصٌانة المكائن والمعدات 
 .ؤثٌرات تلك الضوضاء على العاملٌنواستخدام المواد العازلة وتدوٌر العمل للحد من ت

 هً :ٌمكن تصنٌؾ تؤثٌرات الضوضاء على العاملٌن إلى ثبلث تصنٌفات و
تؤثٌر الضوضاء فً بعض المتؽٌرات النفسٌة للعاملٌن: تمثل متؽٌرات القلق  .1

عن  واالكتئاب والتؤثٌر السلبً فً االنفعاالت العصبٌة للعاملٌن فضبلً 
 .اضطراب النوم واألرق اللٌلً

تؤثٌر الضوضاء فً بعض المتؽٌرات الفسٌولوجٌة للعاملٌن: أثبتت الدراسات  .2
ر مستوٌات الضوضاء المرتفعة فً حاسة السمع ، واألبحاث السابقة تؤثٌ

 .، ومعدل ضربات القلب للعاملٌنوضؽط الدم

تؤثٌر الضوضاء فً أداء العاملٌن: توصلت الدراسات واألبحاث إلى أن  .3
للضوضاء تؤثٌرات سلبٌة فً أداء العاملٌن وإنتاجٌتهم والتسبب بصعوبة فً 

 .التواصل والتخاطب مع العاملٌن فً موقع العمل
 

 مشكلة الدراسة

تتركززز المشززكلة األساسززٌة فززً قٌززاس مقززدار التلززوث الضوضززائً الموجززود فززً 
للشزززركة العامزززة للصزززناعات  )معمزززل السزززجاد المٌكزززانٌكًد، وهزززو أحزززد المعامزززل التابعزززة

، إذ تسزعى الدراسزة الزى قٌزاس مقزدار تزؤثٌر هزذا التلزوث فزً العزاملٌن مزن خزبلل الصزوفٌة
المتؽٌرات الفسزٌولوجٌة ،والنفسزٌة، ومتؽٌزرات أداء العمزل ، إذ ٌزإثر التؤثٌر فً جملة من 

التلززوث الضوضززائً سززلباً وبصززورة مباشززرة فززً العززاملٌن فززً المصززنع ، والززذٌن ٌعززدون 
المحززرك األسززاس لعجلززة اإلنتززاج، الززذي ٌززإثر فززً أدائهززم وهززذا بززدوره ٌززإثر فززً العملٌززة 

 .اإلنتاجٌة ككل
 

 راسةأهداف الد 

 عدد من األهداؾ هً : تتضمن الدراسة
، ة بزالتلوث البٌئزً علزى وجزع العمزومتقدٌم أطزار نرزري ٌوضزل المفزاهٌم المتعلقز .1

 .والتلوث الضوضائً على وجع الخصوص

 .الضوضائً فً بٌئة العمل الصناعٌةالتعرؾ على واقع الضوضاء والتلوث  .2

 ،تزؤثٌره فزً المتؽٌزرات الفسزٌولوجٌةقٌاس وأدراك مخاطر التلوث الضوضائً و .3
 .تؽٌرات األداء فً المعمل المبحوثوالنفسٌة، وم
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السزززعً إلزززى التعزززرؾ علزززى الطرائزززق والوسزززائل المعتمزززدة للحزززد مزززن التلزززوث  .4
 الضوضائً فً بٌئة المعمل المبحوث.

 

 أهمية الدراسة

 تتجلى أهمٌة الدراسة فً النقاط اآلتٌة :
ٌع تصززنمحدودٌززة الدراسززات التززً تناولززت قضززاٌا التلززوث الضوضززائً فززً بٌئززة ال .1

 .العراقٌة

تسلط الدراسة الضوء على جانب التلوث البٌئً الذي على الزرؼم مزن أهمٌتزع لزم  .2
 .لٌدن الباحثٌن فً المجال البٌئً ٌحرى باالهتمام الكافً من

 .لتلوث الضوضائً فً أداء العاملٌنتحدٌد التؤثٌرات الكبٌرة ل .3

كفزاءة أداء العملٌزات المساهمة فً تحسٌن جزودة حٌزاة العمزل للعزاملٌن، وتحسزٌن  .4
 .لٌة فً البٌئة الصناعٌة العراقٌةالتشؽٌ

فزً تحسزٌن تساهم الدراسة فً زٌزادة الزوعً البٌئزً وتفعٌزل دور البحزث العلمزً  .5
 .قرارات اإلدارة البٌئٌة

 

 فرضيات الدراسة

هنزززاك عبلقزززة ارتبزززاط ذات داللزززة معنوٌزززة بزززٌن التلزززوث  :الفرضيييية الرئيسيييية ا ولييي 
الضوضزززائً وأداء العزززاملٌن مزززن خزززبلل التزززؤثٌر فزززً عزززدد مزززن المتؽٌزززرات الفسزززٌولوجٌة 

 :ضٌة تنبثق ثبلث فرضٌات ثانوٌة هًوالنفسٌة وكذلك على أداء العمل، ومن هذه الفر
المتؽٌزززرات  توجزززد عبلقزززة ارتبزززاط معنوٌزززة بزززٌن التلزززوث الضوضزززائً وبعزززض .1

 .لفسٌولوجٌة للعاملٌنا

 توجد عبلقة ارتباط معنوٌة بٌن التلوث الضوضائً وأداء العمل. .2

توجد عبلقة ارتباط معنوٌة بٌن التلزوث الضوضزائً وبعزض المتؽٌزرات النفسزٌة  .3
 للعاملٌن.

هنزاك تزؤثٌر ذو داللزة معنوٌزة بزٌن التلزوث الضوضزائً وأداء  :الفرضية الرئيسيية الثانيية
، وتتفزرع والنفسزٌة واألداء ل التزؤثٌر فزً المتؽٌزرات الفسزٌولوجٌةالعاملٌن، وذلك مزن خزبل

 الفرضٌة الفرضٌات الفرعٌة اآلتٌة:من هذه 
توجزززد عبلقزززة ذات داللزززة معنوٌزززة لتزززؤثٌر التلزززوث الضوضزززائً فزززً المتؽٌزززرات  .1

 الفسٌولوجٌة للعاملٌن.

 توجد عبلقة ذات داللة معنوٌة لتؤثٌر التلوث الضوضائً فً أداء العمل. .2

توجد عبلقة ذات داللة معنوٌة لتؤثٌر التلوث الضوضائً فزً المتؽٌزرات النفسزٌة  .3
 للعاملٌن.
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 أنموذج الدراسة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( أنموذج الدراسة1شكل )
 

 دراسات سابقة

  الدراسة( : 2002 ا ول ،F.H.Kan & A.R.Tahir & J.K.Sial) 
 )تأثير الضوضاء الصناعية عل  الحالة الصحية للعاملين(

أشارت مشكلة الدراسة إلزى ارتفزاع مسزتوٌات الضوضزاء فزً مدٌنزة فٌصزل أبزاد 
(Faisalabad وهزً عدد كبٌر من معامل الؽزل والنسٌجد لباكستان التً تشتهر بوجود ،

للضوضززاء فززً المدٌنززة، إذ كانززت تسززبب اإلزعززاج للعززاملٌن فززً هززذه المسززبب األسززاس 
ه الدراسزة المعامل ، فضبلً عن المناطق السكنٌة المجاورة لهذه المعامل ، ولهذا جاءت هذ

، ولتحدٌززد مقززدار تززؤثٌر الضوضززاء فززً ضززعؾ حاسززة السززمع لقٌززاس مسززتوٌات الضوضززاء
 لدى العاملٌن.

، إذ لزوحر أن العمزال فزً لؤلقمشزة Chenabأجرٌت الدراسة فً معمل تشزٌناب 
دٌسزٌبل  102المعمل كزانوا ٌتعرضزون لمسزتوٌات مزن الضوضزاء قزد تصزل إلزى مسزتوى 

 87، وهزذا المسزتوى ٌتجزاوز مواصزفات السزبلمة المحزددة بحزوالً ساعة ٌومٌزاً  12لفترة 
، ولتحدٌززد مقززدار تززؤثٌر الضوضززاء فززً ضززعؾ السززمع فقززد سززاعات ٌومٌززاً  8دٌسززٌبل لفتززرة 

عامززلد مززن  25د لعٌنززة مززن العمززال )Audiometric Testاختبززار قززوة السززمع )أجززري 

 .مختلؾ األعمار

 التموث الضوضائي

 أداء العاممين

المتغيرات 
الفسيولوجي

 ة

متغيرات 
 االداء

المتغيرات 
 النفسية
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 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أبرزها :
 ضاء أعلى من الحدود المسموح بها.تعرض العاملٌن إلى مستوٌات ضو .1
 عامزل كزانوا ٌعزانون 25عمال من أصل 10تبٌن من نتائج اختبار قوة السمع أن  .2

 .ناتج من التعرض المستمر للضوضاء من ضعؾ شدٌد بالسمع
علززى صززناعات أخززرى، كصززناعة وقززد أوصززت الدراسززة بززؤجراء دراسززات مماثلززة 

، والتعدٌن وؼٌرها من الصناعات التً تتمٌزز فٌهزا المعامزل بمسزتوٌات عالٌزة مزن األؼذٌة
الضوضاء التزً  الضوضاء، كذلك أوصت بالعمل على أٌجاد الوسائل المناسبة للتقلٌل من

 تصدر من المكائن واآلالت.
 

 ( : 2005الدراسة الثانية E. Atmaca, ( 
 )الضوضاء الصناعية وتأثيرها عل  العاملين(

ركزت الدراسة على قٌاس مستوٌات الضوضاء فً ثبلثة مصانع فً تركٌزا )مصزنع 
الدراسززة د، وتمثلزت مشززكلة د والُصززلب ، ومصززنع للؽززل والنسززٌجأسزمنت، ومصززنع للحدٌز

، أمززا الؽززرض مززن الدراسززة فتحززدد مسززتوٌات الضوضززاء فززً هززذه المصززانع هززً ارتفززاع
مزن  اتخذتالتؤثٌرات الجسدٌة والنفسٌة التً ٌتعرض لها العمال، وتحدٌد اإلجراءات التً 

 .رباب العمل لتقلٌل هذه التؤثٌراتقبل أ
 256ال )اسززتخدمت الدراسززة اسززتمارة االسززتبٌان التززً وزعززت علززى عٌنززة مززن العمزز

عامزززلد ، وتزززم قٌزززاس مسزززتوٌات الضوضزززاء باسزززتخدام جهزززاز قٌزززاس مسزززتوى الصزززوت 
(TE1350توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، كان من أبرزها ،د: 

لم تكن الضوضزاء ضزمن الحزدود المقبولزة فزً أي مزن المصزانع الثبلثزة، إذ أنهزا  .1
 دٌسٌبلد. 80تجاوزت الحد المسموح بع )

ضززطراب النفسززً النززاتج عززن العمززال ٌعززانون مززن اال% مززن 75تبززٌن أن حززوالً  .2

 .الضوضاء

% مزززن العمزززال ٌعزززانون مزززن االنفعزززال العصزززبً بسزززبب  60.96وجزززد أن نسزززبة  .3

 الضوضاء.
 % من العمال ٌعانون من مشاكل سمعٌة. 30.86أتضل أن نسبة  .4

 ا اختبار السمع الدوري.% من العمال لم ٌجرو85.94تبٌن أن نسبة  .5

 .عمال لم ٌكن ٌستخدم واقٌات األذن% من ال32.94أن نسبة  .6

: ضززرورة األخززذ بنرززر االعتبززار مشززكلة ى عززدة توصززٌات منهززاوتطرقززت الدراسززة إلزز
التلوث الضوضائً خبلل فترات بنزاء وإنشزاء المصزانع وتخصزٌص مكزان محزدد للمكزائن 

، واسزتخدام وسزائل التكنولوجٌزا الحدٌثزة، وااللتززام لمعدات التً تصدر ضجٌجاً مرتفعزاً وا
بالجرعززات الضوضززائٌة المحززددة ، إضززافة إلززى ضززرورة إجززراء فحززص السززمع الززدوري 

، وتززوفٌر للعمززال وتوعٌززة العمززال بمخززاطر الضوضززاء والتززؤثٌر السززلبً فززً صززحة العمززال
 .وسائل الوقاٌة المناسبة
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 : الدراسة الثالثةG.A.Wokocha, 2010 )  ) 
 في والية ريفرز، نيجيريا( )الضوضاء الصناعية وتأثيرها في عمال شركة البترول 

للؽزاز  OB/OBتمثلت مشزكلة الدراسزة فزً ارتفزاع مسزتوٌات الضوضزاء فزً معمزل 

، ئن ومعزدات ثقٌلزة جدٌزدة فزً المعمزلفً نٌجٌرٌا، وكان هزذا االرتفزاع بسزبب نصزب مكزا
مسزتوٌاتع فززً  ، ولقٌزاسجزراء دراسزة لتحدٌززد مصزادر الضوضزاءولهزذا بزرزت الحاجزة أل
 .ن، فضبلَ عن قٌاس تؤثٌر الضوضاء فً العاملٌمختلؾ وحدات المصنع

، إذ ر تؤثٌر الضوضاء فً صحة العزاملٌنلتحدٌد مقدا االستبانةاعتمدت الدراسة على 
عشزوائٌاً، ولقٌزاس مسزتوٌات الضوضزاء  اختٌزارهمعامزل  50على  االستبانةجرى توزٌع 

ستوى الصوت الرقمً لقٌاس الضوضاء فً مختلزؾ لجؤت الدراسة إلى استخدام مقٌاس م
أقسام المعمزل، فضزبلً عزن ذلزك فقزد أجزري فحزص ضزؽط الزدم لتسزعة عمزال لقٌزاس مزدى 

 تؤثٌر الضوضاء فً ضؽط الدم.
 :كاالتًوكانت نتائج الدراسة  

دٌسززٌبل ، وقسززم ضززاؼطات  122بلززػ مسززتوى الضوضززاء فززً قسززم التوربٌنززات  .1
 دٌسٌبل. 128د Heliportهبط الطائرات )، وفً مكان مدٌسٌبل 95 الهواء

، وضزاؼطات الهزواء، لذٌن ٌعملزون فزً أقسزام التوربٌنزاتتبٌن أن جمٌع العمال ا .2
 .ات ٌعانون من اضطراب فً ضؽط الدمومكان مهبط الطائر

 :وجاءت الدراسة بالتوصٌات اآلتٌة
تحزدد ٌجب على الحكومة تشرٌع وتفعٌل قوانٌن الصحة والسبلمة المهنٌزة والتزً  .1

 المستوٌات المقبولة للضوضاء.

وجٌزززا متطزززورة أقزززل تولٌزززداً ٌشزززترط أن تززززود المكزززائن واآللٌزززات الجدٌزززدة بتكنول .2
 .للضوضاء

، وإلزززام العززاملٌن ناعٌة بززالقرب مززن المنززاطق السززكنٌةتجنززب بنززاء الوحززدات الصزز .3
 .م واقٌات األذن لتقلٌل الضوضاءباستخدا

 

 الجانب النظري

 

 : مفهوم التلوث الضوضائي

عرفت الضوضاء بؤنها شكبلً من أشكال التلوث الفٌزٌائً الزذي ٌتعزرض لزع اإلنسزان 
، تسزبب رؼزوب فٌهزا وؼٌزر متناسزقة ومتداخلزةفً العصر الحاضر، وهً أصوات ؼٌر م

 .د190، 2004)سلٌمان وعٌسى،  إزعاجاً لسامعها وتترك لدٌع شعوراً ؼٌر محبب

، كزذلك علزى ٌعرؾ بالتلوث السزمعً أو الضزجٌجً ٌقصد بالتلوث الضوضائً أو ما
أنع جملزة أصزوات مسزتهجنة، تحزدث تزؤثٌرا مضزاٌقا ومثٌزراً للعصزبٌة. وٌختلزؾ الضزجٌج 
عن باقً أنواع التلوث البٌئً فً أنع ال ٌترك تؤثٌرات مضزرة علزى البٌئزة، وكزذلك ٌنتهزً 

 .د240، 2003التلوث بتوقؾ مصدر الضجٌج. )حاتوغ، وأبودٌة، 
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خزر الدٌسبل أشهر الوحدات المستعملة، والدٌسٌبل هو أدنى فرق بٌن صزوت و  ٌعتبر
، ٌمكززن أن نقززول أن تسززتطٌع األذن البشززرٌة أن تحسززع. ولتقرٌززب هززذا المقٌززاس إلززى الززذهن

تزً ٌمكزن لزؤلذن البشزرٌة ، هو أقل األصزوات الاإلنسان عند الهمس المنخفض جداً  صوت
 .د2،  1997حد.)سعد الدٌن ،سٌبل وا، ال تزٌد قوتع عن دٌأن تسمعها

د الضوضزاء بؤنهزا الطاقزة الصزوتٌة المسزموعة التزً Singhal,122,2009وعرؾ )

 .لة الفسٌولوجٌة والنفسٌة لؤلشخاصتإثر سلباً على الحا

 

 تأثيرات التلوث الضوضائي 

 
 أوالً : تأثير التلوث الضوضائي في المتغيرات الفسيولوجية :

ٌإدي التلوث الضوضائً إلى إحزداث تزؤثٌرات جسزدٌة مختلفزة منهزا : ارتفزاع ضزؽط 
وتؽٌزر طفٌزؾ فزً ، وانقباض األوعٌة الدموٌة الطرفٌة، وحدوث تنفس عمٌق وبطًءالدم 

، واإلحسزاس بزوخز الجلد نتٌجة لزٌزادة إفزراز العزرق ، وتؽٌر مقاومةإٌقاع ضربات القلب
فزً التزوازن وسزرعة حركزة  واضزطرابات، األذن الجلد ناجم عن حساسٌة طبلزةمإلم فً 

األذن  )سزلٌمان العٌن، وربما الؽثٌان بسبب االرتباط التشرٌحً بٌن القوقعة والدهلٌز فزً 
 .د196، 2008وعٌسى،

ٌعتمززد تززؤثٌر التلززوث الضوضززائً فززً العززاملٌن علززى مسززتوى الضوضززاء بالدٌسززٌبل 
ذب المنخفض قد تسبب رنٌنزاً فزً وعلى تردد الصوت بالهرتز إذ أن الضوضاء ذات التذب

أعضاء الجسم والذي بدوره ٌسزبب تزؤثٌرات فزً تقلٌزل ضزربات القلزب وتؽٌزر ضزؽط الزدم 
وصعوبات فً التنفس أما التذبذبات ذات الترددات المتوسطة فمن المعزروؾ بؤنهزا تسزبب 

ناسزق رنٌناً فً الجمجمة مإثراً بذلك فً الدماغ والجهاز العصبً ومإثراً على التفكٌزر وت
اصزل فً حٌن أن التذبذبات الشدٌدة قزد تزإدي إلزى إضزرار بالعرزام والمف األطراؾحركة 

 .د282، 1998فً الٌد مع أورام وتصلب )ادم، 

، البٌولوجٌزة أو الداخلٌزة لئلنسزان ٌعمل التلزوث الضوضزائً علزى التزؤثٌر فزً السزاعة
لوجٌزززة وإنتزززاج ألن كزززل النشزززاطات التزززً ٌإدٌهزززا جسزززم اإلنسزززان مثزززل الورزززائؾ الفٌزٌو

الهرمونات واألحاسٌس والنشزاط العصزبً وإفزراز السزوائل وحزرارة الجسزم وضزؽط الزدم 
ً تتزؤرجل بزٌن حزد سزاعة وهز 24وؼٌر ذلزك وكلهزا تخضزع لنرزام أو إٌقزاع محزدد خزبلل 

، وعنززدما ٌحززدث مززا ٌعرقززل أو ٌشززوا هززذه الورززائؾ فززً الجسززم أعرمززً وحززد أصززؽري
، 2008 ) سززلٌمان و عٌسززى، .داخلٌززة لززدى اإلنسززانالبٌولوجٌززة الٌحززدث خلززل فززً السززاعة 

 .د196

، وأحزززد هزززذه رات فسزززٌولوجٌة أخزززرى لزززدى العزززاملٌنتسزززبب الضوضزززاء كزززذلك تزززؤثٌ
التززؤثٌرات المهمززة هززو مززنعكس االنقبززاض الوعززائً والززذي فٌززع تنقززبض األوعٌززة الدموٌززة 

األمزد الصؽٌرة فٌنخفض تدفق الدم وٌحزدث االنقبزاض حتزى مزن جزراء ضوضزاء قصزٌرة 
 د.20044547وٌستمر لبضع دقائق بعد انقطاع الضوضاء )سعٌد ،
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 وٌحدث أثر التلوث الضوضائً فً األذن فً المراحل الثبلث اآلتٌة :
األولزى  ٌحدث فٌها ضعؾ فً السمع لفترة محدودة، ثم ٌعزود بعزد ذلزك إلزى حالتزع :ا ول 

وضززاء عالٌززة لفتززرات ، وؼالبززاً ٌحززدث للززذٌن ٌتعرضززون لضخززبلل عززدة دقززائق أو سززاعات
 .را أو األماكن المزدحمةمحدودة داخل المصانع أو الو

ان سززماع الحززدٌث الخفٌززؾ أو ضززعؾ مسززتدٌم فززً السززمع، ال ٌسززتطٌع معززع اإلنسزز :الثانييية
 .عرض الٌومً المستمر لضوضاء عالٌة، وٌحدث ذلك نتٌجة التالهادئ
ٌحززدث عنززدها الصززمم الكامززل المسززتدٌم، وذلززك نتٌجززة التعززرض الٌززومً المسززتمر  :الثالثيية

القنابزل، حٌزث أنزع فزً  وانفجزاراتلسماع صوت عاٍل مزدو مفزاجم مثزل أصزوات المزدافع 
هذه الحالة تثقب طبلة األذن أو تنكسر عرٌماتهزا أو تتلزؾ األعصزاب الحسزٌة بهزا وأحٌانزاً 

) سزعد   الداخلٌزة فٌشزعر اإلنسزان بالزدوار أو القزًءٌتؤثر جهزاز التزوازن الموجزود بزاألذن 
 د.29، 1997،الدٌن

د تززؤثٌرات التلززوث الضوضززائً الفسززٌولوجٌة إلززى Stansfeld,2003,243وصززنؾ )

، والتززؤثٌرات ؼٌززر ٌة للتلززوث الضوضززائً علززى العززاملٌنقسززمٌن همززا التززؤثٌرات السززمع
االول تزززؤثٌرات  السزززمعٌة للتلزززوث الضوضزززائً علزززى العزززاملٌن، حٌزززث شزززمل التصزززنٌؾ

التززرددات الصززوتٌة المرتفعززة علززى حاسززة السززمع للعززاملٌن بٌنمززا تضززمن التصززنٌؾ الثززانً 
التزً ٌتسزبب بهزا التلزوث الضوضزائً  -عدا التؤثٌرات السمعٌة –جمٌع التؤثٌرات الصحٌة 

 للعاملٌن.
، حسزززب وث الضوضزززائً ٌختلزززؾ مزززن إنسزززان آلخزززروالجزززدٌر بالزززذكر أن تزززؤثٌر التلززز

، والرزروؾ السزائدة والجزنس، والفتزرة الزمنٌزة للتعزرض، وشزدة الصزوت ،اختبلؾ العمر
 د.31-26، 1997، وطبٌعة العمل ) سعد الدٌن ، ، والحالة النفسٌة، والصحٌةفً المنطقة

د فقززد حززدد العوامززل التالٌززة التززً باختبلفهززا ٌختلززؾ تززؤثٌر 52، 2008أمززا )التززورنجً،

 الضوضاء فً العاملٌن: 
 بازدٌاد شدة الصوت.ٌزداد الضرر  .1

 .لضرركلما قلت المسافة بٌن العامل ومصدر الضوضاء زاد ا .2

 .، تضاعفت األضراركلما قلت مساحة المكان المسببة للضوضاء .3

 .الضوضائً ٌإدي الى زٌادة تؤثٌره طول فترة التعرض للتلوث .4

 .ر العامل زاد تؤثٌر الضوضاء علٌعكلما زاد عم .5

 .مل سلٌمة قلت أضرار الضوضاء علٌعالعاإذا كانت الحاسة السمعٌة عند  .6
 

 :ث الضوضائي في المتغيرات النفسيةثانياً : تأثيرات التلو
وٌرهر األثر السٌكولوجً للتلوث الضوضائً فً العاملٌن علزى شزكل تزوتر عصزبً 

، وقززد ٌشززكو بعززض العمززال مززن أثززر ن القززدرة علززى التركٌززز واإلنتاجٌززةوكآبززة ممززا ٌحززد مزز
منززع فززً مكززان العمززل والززذي ٌسززتمر تززؤثٌره بعززد مؽززادرتهم العمززل الضززجٌج الززذي ٌعززانون 

 .د204-203 ،2008 ،ى شكل رنٌن مستمر )سلٌمان و عٌسىلمنازلهم عل

تعتبزر التزؤثٌرات النفسزٌة للتلزوث الضوضززائً صزعبة القٌزاس وترهزر التزؤثٌرات عززادة 
ى النطزاق بشكل تعب وإرهاق جسدي ونفسً وقلة التركٌز وهذه التزؤثٌرات مهمزة جزداً علز
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الصززناعً ألنهززا تقلززل مززن كفززاءة وإنتاجٌززة الفززرد وتقلززل مززن سززرعة العمززل وٌكززون أكثززر 
 د.282-1988،281 عرضة للحوادث واإلصابات )ادم،

وٌتبزززٌن مزززن بعزززض الدراسزززات أن المصزززابٌن باالكتئزززاب هزززم أكثزززر النزززاس حساسزززٌة 
  ،بٌن النزاسث كثٌر من حوادث العنؾ للضوضاء، وقد تتسبب الضوضاء العالٌة فً حدو

وقد دلت الدراسزات البٌئٌزة الورٌفٌزة علزى ان الحٌوانزات التزً تخلزق لتعزٌا فزً الضزجٌج 
 د.203 ،2008 . )سلٌمان و عٌسى،ٌبة وهً ؼٌر قادرة على االستجابةتنمو كئ

وهناك العدٌد من الشواهد علزى أن التلزوث الضوضزائً ٌعمزل علزى تقزوٌض السزلوك 
الصناعٌة، وتدفع العاملٌن إلزى التصزرؾ بعدائٌزة أكثزر التعاونً المطلوب داخل الوحدات 

 .دStansfeld ,2003 ,245تجاه اآلخرٌن )

وٌإكد العزالم الفرنسزً )سزوبرٌوند أن أهزم أسزباب التقلزب المزاجزً الزذي ٌشزكو منزع 
، والتعرٌزؾ العلمزً هو تعرضهم للضوضاء بصورة مستمرة كثٌرون فً العصر الحدٌث

للتقلب المزاجً هو الشعور بالفرح ثم الشزعور بالضزٌق بطرٌقزة مفاجئزة، وٌزإدي التلزوث 
باالبتعززاد عززن مصززدر  لال ٌزززوالصززوتً إلززى ذلززك عززن طرٌززق إحززداث تززوتر عصززبً 

الضوضززاء، وهززذه التقلبززات المزاجٌززة تززإدي إلززى األرق واضززطراب الجهززاز الهضززمً 
ن المشزززاعر ، وعزززدم القزززدرة علزززى التعبٌزززر عزززالزززدم ارتفزززاع مسزززتوى الكولسزززترول فزززًو

 .واألحاسٌس بصفة مستمرة
ٌززرى أحززد البززاحثٌن أن التلززوث الضوضززائً ٌززإثر علززى الحالززة النفسززٌة للعززاملٌن مززن 
خززبلل التززؤثٌر علززى الجهززاز العصززبً وذلززك مززن خززبلل انززدفاع الموجززات الصززوتٌة باتجززاه 

وتعبززر هززذه اإلشززارات األلٌززاؾ  كهربائٌززة إشززاراتالجهززاز العصززبً للعامززل علززى صززورة 
العصبة حتى تصل إلى لحاء المخ فتإدي إلى حدوث تهٌج فً الجهاز العصبً الزبلإرادي 

 .د36 ،1997، فٌنعكس بشكل سلبً على تصرفات العاملٌن )سعد الدٌن

إن تززؤثٌر التلززوث الضوضززائً فززً الحالززة النفسززٌة ٌززرتبط باإلزعززاج النززاجم عززن تزاٌززد 
ٌرتبط بؤمور أخرى كثٌرة منها توقٌت أو زمن حدوث الضوضزاء  شدة الضوضاء، ولكنع

، عها وجنس اإلنسان الزذي ٌتعزرض لهزاومصدر الضوضاء وشدتها ومدة استمرارها ونو
، أن اإلدمزان إلزى حزدوث رزاهرة االكتئزاب عنزدهن يما تزإدفهً أشد لدى اإلناث وكثٌراً 

وٌصزبل مزع الززمن ؼٌزر قزادر على الضزجٌج ٌزدفع العامزل إلزى الزتكلم بؤصزوات مرتفعزة، 
على التكلم بشكل هادئ وٌشكل إزعاجاً لمن حولزع، بخاصزة عنزدما تخزتلط األصزوات مزع 
بعضها فً المطاعم أو حافبلت النقل أو ؼٌر ذلك من أماكن التجمعات السكانٌة وكل هزذا 
ٌإدي بالنتٌجة إلى التؤثٌر بشكل أو بآخر فزً نفسزٌة اإلنسزان وإحزداث اضزطرابات فكرٌزة 

عصززبٌة لدٌززع وٌصززبل عززاجزاً عززن التماسززك والتركٌززز وال شززك أن اآلثززار الناجمززة عززن و
، فٌصزبل مزن الصزعب التمٌزز بزٌن ابك مع بعضزها وٌزإثر بعضزها فزً بعزضالضجٌج تتش

 ثارها فً الحالة النفسٌة والعصبٌة والسمعٌة والصحٌة وؼٌرها وٌإثر كل نزوع منهزا فزً 
 .د204-203 ،2008 سى،اآلخر وقد ٌكون سبباً لع. )سلٌمان وعٌ
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 ثالثا: تأثرات التلوث الضوضائي في ا داء :
مما ال شزك فٌزع ان مجموعزة اآلثزار السزابقة الجسزدٌة، والسزٌكولوجٌة، واالجتماعٌزة، 

، فقززد أجززرت إحززدى الشززركات ن وأدائهززم وبالتززالً علززى االقتصززادتززإثر فززً إنتززاج العززاملٌ
، وكزان الهزدؾ مزن أجرائهزا هزو التعزرؾ كزامبلً اسة مقارنزة اسزتؽرقت عامزاً األمرٌكٌة در

على تؤثٌر الضوضاء على مقدرة اإلنسان وكفاءتع فً إنجزاز األعمزال الذهنٌزة، وقزد تبزٌن 
، وبعد أن قامزت هزذه الشزركة لكفاءة تقل فً رروؾ العمل الصاخبمن هذه الدراسة أن ا
 :لنتائج اآلتٌةأي تؽطٌةد للحوائط المتصاص الصوت، توصلت إلى اباستعمال تكٌسات )

  52معدل األخطاء الحسابٌة بنسبة انخفاض%. 

 29نسخ على اآللة الكاتبة بنسبة انخفاض معدل األخطاء فً ال%. 

 27بسبب األحوال المرضٌة بنسبة  انخفاض معدل التؽٌب عن العمل%. 

وتتشززززابع هززززذه الدراسززززة مززززع تجززززارب علمٌززززة نفسززززٌة قززززام بهززززا العززززالم البرٌطززززانً 
(H.S.Wistonأوضززل فٌهززا أن كفززاءة الناسززخٌن البرٌطززانٌٌن قززد ازدادت بمعززدل د والتزز ً

% مزززن اإلنتزززاج عنزززد اسزززتعمالهم سزززدادات اإلذن، وال شزززك أن ذلزززك ٌوضزززل البعزززد 12

 .ة التً تعد من أخطر مشكبلت العصراالقتصادي لهذه المشكل
وأٌضززاً فززً دراسززة عززن أثززر التلززوث الضوضززائً فززً العززاملٌن فززً مصززر والتززً  

لٌن سنوات تبٌن منها أن التلوث الضوضائً ٌتسبب فً نقص إنتاجٌزة العزاماستمرت سبع 
، فقزد تبزٌن أن هنزاك فروقزاً فزً معزدالت اإلنتزاج بزٌن العمزال المعرضززٌن وزٌزادة أخطزائهم

دٌسزٌبلد والعمزال المعرضزٌن لضوضزاء منخفضزة حٌزث  75لضوضاء عالٌزة )أكثزر مزن 

 .كٌز الذهنًتباه والقدرة على الترتنقص الضوضاء من قوة االن
إن التلوث الضوضائً ال ٌإثر فزً الصزحة وٌقلزل الراحزة فقزط وإنمزا ٌضزعؾ فعالٌزة 
العمل ، أذ أشارت بعزض الدراسزات إلزى أن إنتزاج العزاملٌن فزً أوسزاط تبلزػ شزدة التلزوث 

دٌسززٌبل ٌزٌززد مززرتٌن علززى أنتززاج العززاملٌن فززً أوسززاط شززدة  70الضوضززائً فٌهززا نحززو 
ؤكثر حٌث أن اإلنتاجٌة تقل وٌزداد الوقوع فزً الخطزؤ عنزد دٌسٌبل ف 100الضوضاء فٌها 

 .د544، 2004 )سعٌد، .وساط ٌرتفع فٌها التلوث الضوضائًمن ٌعمل فً أ

وقزد أجرٌزت دراسزة علزى مجمزوعتٌن مزن العمزال الزذٌن ٌعملزون فزً معمزل لصزناعة 
 96النسززٌج، كززل مجموعززع تتكززون مززن عشززرة أشززخاص تحززت تززؤثٌر ضوضززاء مقٌاسززع )

واقٌززات الصززوتد تخفززض نسززبة الضوضززاء إلززى المجموعززة األولززى اسززتخدمت ) سززٌبلددٌ
دٌسززٌبل د والمجموعززة الثانٌززة لززم تسززتخدم واقٌززات الصززوت ولمززدة سززنة، فتبززٌن أن  86)

 . )موسزى،%د من إنتاج المجموعة الثانٌزة12المجموعة األولى كان إنتاجها أكثر بنسبة )
 .د419، 2000

تإدي إلزى خفزض القزدرة اإلنتاجٌزة للعامزل بمقزدار وقد ذكر أن الضوضاء المتواصلة 
، كمززا أن العامززل الززذي ٌعمززل فززً أمززاكن ٌسززود فٌهززا الضززجٌج %60-10 ٌتززراوح بززٌن

هزو علٌزع لزدى  % علزى مزا25والصخب ٌكزون معرضزاً لئلصزابة بزالمرض بمقزدار ٌزٌزد 

، و ٌزإدي التلزوث الضوضزائً إلزى الوقزوع الذٌن ٌعملون فً رروؾ عمزل هادئزة العمال
، وعزدم القزدرة علزى للطالزبً األخطاء وعدم القدرة علزى التركٌزز واالسزتٌعاب بالنسزبة ف

العطاء وإتقان العمل بالنسبة لآلخرٌن وهذا ٌعنزً أن الضوضزاء تزإدي إلزى تزدنً اإلنتزاج 
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وسوء نوعٌتع وبالتالً حدوث خسزارة اقتصزادٌة كبٌزرة علزى جمٌزع المسزتوٌات، وللتلزوث 
لتشوٌا أثناء نقل المعلومات وتبادلهزا بزٌن النزاس ممزا ٌزإثر الضوضائً تؤثٌرات تتعلق با

هززارة والسززرعة فززً سززلباً فززً لؽززة التفززاهم والتخاطززب فٌمززا بٌززنهم وٌقلززل مززن البراعززة والم
 .د206، 2008الحركة وؼٌر ذلك. )سلٌمان و عٌسى، 

 

 :الضوضائي وغيره من تلوثات البيئةرابعاً : االختالف بين التلوث 
ضوضائً عن ؼٌره من عوامل تلوث البٌئة من عدة نزواحً أهمهزا: ٌختلؾ التلوث ال

 د25، 1997)سعد الدٌن،

تتعدد مصادر التلوث الضوضائً وتنتشر فً كل مكان ومن الصعب السٌطرة علٌها 
، فزذذا كزان التلزوث فزً المثزالٌٌن السزابقٌن لنسبة لتلوث الماء والهواء مزثبلً كما هو الحال با

اتجة منع مصانع ٌمكن أن نؽلق المصنع ونزٌل عوامل التلوث النناتجاً عن مخلفات أحد ال
، أما فً حالة التلوث الضوضزائً الزذي ٌنتشزر فزً كزل مكزان: فزً المنززل، وٌنتهً األمر

ر الحقٌقزً ، فً المجتمع المحلزً، ال ٌعزرؾ المصزد، فً المكتبفً المدرسة، فً الشارع
 .لهذا الضجٌج بشكل دقٌق

رك خلفهزا أثزراً واضزحاً ً بمجزرد توقفهزا، أي أنهزا ال تتزٌنقطع أثر التلوث الضوضزائ
لضوضززاء أثززر وقتززً ٌنتهززً ، وال ٌتبقززى منهززا شززًء حولنززا، وبززذلك فززذن أثززر افززً البٌئززة
 .بانقطاعها

، التلوث بؤنها محلٌة إلى حزد كبٌزر ٌختلؾ التلوث الضوضائً عن ؼٌرها من عوامل
اإلحسزاس بهزا إال بجزوار مصزدرها فقزط وال تنتشزر أثارهزا أو ٌنتقزل مفعولهزا  نال ٌمكأي 

قزة إلزى من مكان آلخر كما فً حالة تلوث الهزواء أو تلزوث المزاء الزذي قزد ٌنتقزل مزن منط
 .أخرى أو من دولة إلى أخرى

ائً وال تحزززرك للتخفٌزززؾ مزززن لزززٌس هنزززاك وعزززً كزززاؾ لمشزززكبلت التلزززوث الضوضززز
لزٌس  .وث الماء والهواء أكثر من الضزجٌجإلى االحتجاج حول تل، فالناس ٌمٌلون المشكلة

والهزواء ، كبعض أنواع تلوث المزاء رك التلوث الضوضائً أثاراً جٌنٌةمن المحتمل أن ٌت
 .فً حالة التلوث اإلشعاعً

 
 خامساً: الوقاية من التلوث الضوضائي 

، م فزً الصزناعةاالسزتخداتوجد ثبلثة أنواع من طرق وقاٌة الجهاز السزمعً المؤلوفزة 
اذ تشمل الطرق البسٌطة إلى استخدام حشزوات لزؤلذن مصزنوعة مزن مزواد مرنزة وأفضزل 

ة مززن األنززواع المتززوفرة فززً الوقززت الحاضززر هززً الحشززوة الزجاجٌززة لكونهززا اكثززر مبلئمزز
، امزا النزوع اآلخزر مزن الواقٌزات الداخلٌزة فهزً عبزارة عزن الحشوات الصزوفٌة او القطنٌزة

ت تحتاج إلزى عملٌزات حجوم مضبوطة ومرٌحة لبلستخدام ولكن هذه المعدا سدادات ذات
، وٌوجد نوع ثالث من الواقٌات المزودة بصزمامات حٌزث ٌزتم ؼلزق الصزمام تعقٌم مستمرة

 .ستوى التلوث الضوضائً عن حد معٌنعندما ٌزداد م اتوماتٌكًبشكل 
دٌسززٌبل  35 -15ٌمكززن أن تقلززل سززدادة االذن مسززتوى التلززوث الضوضززائً بمقززدار 

وٌعتمد ذلك على تصمٌمها ومدى مبلئمتها لزئلذن، والبزدٌل اآلخزر هزو ؼطزاء االذن الزذي 
ٌتم ارتدائع من الخارج وتكون هذه الواقٌزات مرٌحزة أكثزر وأسزهل اسزتعماالً وبذمكانهزا ان 
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دٌسززٌبل معتمززدا بززذلك علززى الذبززذبات الصززوتٌة  45-35تقلززل مسززتوى الضوضززاء بمقززدار 
 .د311، 1988، مالمستلمة. )اد

 

 الجانب العملي

 

 واقع مستويات الضوضاء في موقع الدراسة :

استعان الباحث بلجنة فنٌة من المركز الزوطنً للصزحة والسزبلمة المهنٌزة لقٌزاس 
د SPLMمسززتوٌات الضوضززاء فززً معمززل السززجاد المٌكززانٌكً وذلززك باسززتخدام الجهززاز )

دٌسزٌبل وٌمكزن  2 -دٌسزٌبل الزى +/ 1 -+/ نمزا بزٌوهو جهاز ٌتراوح مسزتوى الدقزة فٌزع 

اسززتخدامع لقٌززاس ؼززرؾ العزززل الصززوتً وتحلٌززل األصززوات بشززكل دقٌززق وٌسززتخدم ألخززذ 
عٌنات من بٌئة العمل أو المسكن، اذ جرى أخذ قراءات الجهاز بالقرب من مكائن النسٌج 

 :كاالتًفً المعمل وكانت نتائج مستوٌات الضوضاء 

 الغزل والنسيج ( مستويات الضوضاء في قسم1جدول )
 مستوى الضوضاء )الديسيبل( موقع القياس التسمسل

 ديسيبل 95 ماكنة النسيج األلمانية 1
 ديسيبل 95 ماكنة النسيج البمجيكية 2
 ديسيبل 99 ماكنة النسيج )أفراح( 3

 
توضل هذه القزراءات ارتفزاع مسزتوٌات الضوضزاء بشزكل كبٌزر فزً قسزم الؽززل 
والنسٌج الذي ٌتعرض فٌع العاملٌن إلى جرعزات ضوضزائٌة أعلزى مزن الحزدود المسزموح 

د والتزً تعتمزد كمسزتوٌات قٌاسزٌة 2والمعمول بهزا فزً العزراق والتزً ٌوضزحها الجزدول )

لمهنٌة وبهذا فزؤن مسزتوٌات الجرعزات تستخدم من قبل المركز الوطنً للصحة والسبلمة ا
الضوضائٌة التً ٌتعرض لها العاملون بقسم الؽزل والنسٌج فً معمل السجاد المٌكزانٌكً 
هً أعلى بكثٌر من الحدود المسموحة إذ أن فترة العمزل لعمزال قسزم الؽززل والنسزٌج هزً 

 90 سززبع سززاعات ونصززؾ بٌنمززا الفتززرة المسززموح فٌهززا للعززاملٌن بززالتعرض إلززى مسززتوى
سززاعات فقززط، كززذلك الحززال للعززاملٌن فززً ماكنززات النسززٌج األلمانٌززة الززذٌن  4دٌسززٌبل هززً 

 دٌسٌبل فهم محددٌن بفترة عمل أقصاها ساعتٌن. 95ٌتعرضون لمستوٌات تصل إلى 
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 ( الحدود المسموح بها لمضوضاء2جدول )
 عدد ساعات العمل مستوى الضوضاء بالديسيبل

 ساعة 16 89
 ساعات 8 85
 ساعات 4 99
 ساعة 2 95
 ساعة 1 199
 ساعة 9,5 195
 ساعة 9,25 119
 ساعة 9,125 115

 
 

 تحليل بيانات الفحوصات الطبية :
استعانت الدراسزة بالفحوصزات الطبٌزة لعمزال معمزل السزجاد المٌكزانٌكً لؽزرض 
تحدٌد مقدار تؤثٌر الضوضاء على حاسة السمع للعاملٌن، إذ اجرٌت هزذه الفحوصزات فزً 

فً المركزز الزوطنً للصزحة والسزبلمة المهنٌزة التزابع لزوزارة العمزل والشزإن  2011عام 

، وتززم تقسززٌم هززذه الفحوصززات الززى قسززمٌن: القسززم األول وٌشززمل الفحوصززات االجتماعٌززة
مسزتوٌات  بارتفزاعالخاصة بالعاملٌن فً قسم الؽزل والنسٌج الذٌن ٌعملون فزً بٌئزة تتسزم 

الضوضاء عن الحدود المسموح بها، والقسم اآلخر ٌتمثل بالمورفٌن العاملٌن فً األقسزام 
د نسززب 3مرتفعززة للضوضززاء، وٌعززرض الجززدول ) مززن مسززتوٌات ًال تعززانالتززً  اإلدارٌززة

 عدد العاملٌن الذٌن ٌعانون من مشاكل فً السمع جراء زٌادة الضوضاء.
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 الفحوصات الطبية استمارات( توزيع 3جدول )

 استماراتعدد  القسم ت
 الفحوصات الطبية

عدد العاممين 
الذين يعانون من 
 مشاكل في السمع

نسبة عدد العاممين الذين 
يعانون من مشاكل سمعية 
 الى عدد العمال المفحوصين

 %39,95 13 42 الغزل والنسيج 1
 %2,89 2 69 االقسام االدارية 2

 %9,13 15 111 المجموع
 

د الذي ٌعتمد علزى تحلٌزل اسزتمارات الفحزص الطبزً للعزاملٌن 3) ٌوضل الجدول

الززذٌن ٌعززانون مززن مشززاكل فززً معمززل السززجاد المٌكززانٌكً أن النسززبة الكلٌززة لعززدد العززاملٌن 
%د مزن أجمزالً عزدد العزاملٌن الزذٌن أجزري لهزم فحزص طبزً والبزالػ 13سمعٌة بحدود )

د، و أستحوذ قسم الؽزل والنسٌج على الؽالبٌة العرمزى لعزدد العزاملٌن الزذٌن 111عددهم )

ٌعانون من مشاكل سمعٌة اذ كان عدد العاملٌن فً هذا القسزم والزذٌن ٌعزانون مزن مشزاكل 
، وهزذا ٌزدل علزى د عامل أجري لع الفحزص الطبز15ًل )د عامل من أص13ة هو )سمعٌ

، ثززر سززلبً علززى حاسززة السززمع للعززاملٌنان الضوضززاء فززً قسززم الؽزززل والنسززٌج لهززا أ
التً تمثزل العٌنزة الضزابطة  اإلدارٌةالفحص التً تخص األقسام  استماراتوبالمقارنة مع 

 69ط مزن أصزل ل فً السزمع هزو عزاملٌن فقزنجد أن عدد العاملٌن الذٌن ٌعانون من مشاك
ال  اإلدارٌزةهذه النسبة قلٌلة لكون العاملٌن فً األقسزام  وجاءت، %د2889عامل وبنسبة )

 لجرعات ضوضائٌة مرتفعة كما هو الحال مع عمال قسم الؽزل والنسٌج. نٌتعرضو
 

 :وصف وتشخيص متغيرات الدراسة
د أن العاملٌن فً قسزم الؽززل والنسزٌج ٌتفقزون علزى 4ٌبلحر من خبلل الجدول )

أن مسززتوٌات الضوضززاء فززً مكززان عملهززم مرتفعززة بشززكل كبٌززر، إذ بلؽززت قٌمززة الوسززط 
د األمزر الزذي ٌشزٌر 3د وهو أعلى من الوسزط الحسزابً الفرضزً البزالػ )4836الحسابً )

 د.0879) ٌقٌمعالمعٌاري  االنحراؾن الضوضاء بشكل كبٌر فً القسم ،وكا ارتفاعالى 
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أفراد العينة في قسم الغزل  إلجابات( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 4جدول)
 والنسيج حول التموث الضوضائي

المتغير 
 األستجابي

الوسط  الفقرات
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

التموث 
 الضوضائي

مستويات الضوضاء في  ارتفاع
 موقع العمل

4,36 
 

9,79 

 

 
أفراد العينة في األقسام  إلجابات( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 5جدول)

 حول التموث الضوضائي اإلدارية
 

 التموث الضوضائي
 )المتغير األستجابي(

 المعياري االنحراف الوسط الحسابي الفقرات
مستويات  ارتفاع

 الضوضاء في موقع العمل
 

1,22 
 

9,42 

 
ٌتفقزون علزى عزدم وجزود  اإلدارٌزةتوضل الجداول أعبله أن جمٌع أفراد األقسزام 

د 1822مسززتوٌات ضوضززاء مرتفعززة فززً أمززاكن عملهززم اذ كانززت قٌمززة الوسززط الحسززابً )
 د.5د وكما مبٌن فً الجدول)0842واالنحراؾ المعٌاري )

 
 الوصفية لمتغيرات أداء العاملين :عرض نتائج اإلحصاءات 

 

 المتغيرات الفسيولوجية .1
د الزى ان معرزم أفزراد العٌنزة فزً قسزم الؽززل والنسزٌج ٌتفقزون 5ٌرهر الجزدول )

الضوضاء سلباً على المتؽٌرات الفسٌولوجٌة، وجاءت االجابات بوسزط  ارتفاععلى تؤثٌر 
   .د18096د وبانحراؾ مقداره )38906مقداره )

 

 متغيرات أداء العمل  .2
د األوساط الحسابٌة واالنحراؾ المعٌاري لفقرات متؽٌزر أداء 5ٌوضل الجدول )

العمل فً قسم الؽزل والنسٌج وٌتضل أن النسبة األكبزر مزن أفزراد العٌنزة فزً قسزم الؽززل 
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والنسززٌج ٌتفقززون علززى أن للضوضززاء تززؤثٌر سززلبً علززى أداء وبٌئززة العمززل وبلززػ الوسززط 
 د.  1800وبانحراؾ معٌاري قدره ) د4803الحسابً )

 

 المتغيرات النفسية .3
المعٌارٌززة لعناصززر المتؽٌززرات  واالنحرافززاتد قززٌم الوسززط الحسززابً 6ٌبززٌن الجززدول )

ثزبلث عناصزر لقٌزاس هزذا المتؽٌزر  اعتمزدتالنفسٌة للعاملٌن فً قسم الؽزل والنسٌج، وقد 
ٌتفقزون علزى أن للضوضزاء  وٌشٌر الجدول إلزى أن النسزبة األكبزر مزن األفزراد المبحزوثٌن

د 3890سزززلبً فزززً متؽٌزززراتهم النفسزززٌة وقزززد جزززاء هزززذا كلزززع بوسزززط حسزززابً قزززدره ) تزززؤثٌر
 .د1812معٌاري بلػ ) وبانحراؾ

 

أفراد العينة في قسم الغزل  إلجابات( ا وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 6جدول)

 والنسيج حول أداء العاملين

الوسط  المعتمد( )المتغيرأداء العاممين  المتغير
 الحسابي

 االنحراف
  ت الفرعي المعياري

 
 

المتغيرات 
 الفسيولوجية

تؤثر الضوضاء في موقع عممك عمى  1
 صحتك العامة بشكل سمبي

4,239 9,899 

في األذن بعد مغادرة موقع  بألمتشعر  2
 العمل

3,615 1,194 

تسبب لك الضوضاء في موقع العمل آالم  3
 الرأس )الصداع(في 

4,397 9,897 

 1,984 4 تعاني من ضعف السمع 4
في ضربات  اضطرابتسبب لك الضوضاء  5

 القمب )خفقان(
3,897 1,23 

 1,364 3,489 تعاني من طنين في األذن 6
 1,996 3,996 أجمالي المتغيرات الفسيولوجية 
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 متغيرات
 أداء العمل

 

في مكان توجد مستويات ضوضاء مرتفعة  1
 عممك تؤثر في أداءك سمباً 

4,115 1,247 

تواجو صعوبة في التواصل مع اآلخرين  2
مستويات  ارتفاعفي موقع العمل بسبب 

 الضوضاء
4,423 9,775 

معدات وقاية  استخداميتحسن أداءك عند  3
 األذن

4,134 9,999 

يتحسن أداءك عند خفض مستويات  4
 الضوضاء

3,493 1,346 

الضوضاء بزيادة معدالت األخطاء  تتسبب 5
 في العمل

4,999 9,997 

تقمل الضوضاء المرتفعة في موقع عممك  6
 من قدرتك عمى االنتباه والتركيز

4,153 9,849 

 1,99 4,93 أجمالي متغيرات أداء العمل
 
 

المتغيرات 
 النفسية

تولد الضوضاء المرتفعة في مكان عممك  1
 واالكتئاب باالنزعاجلديك شعورًا 

4,285 9,893 

تؤثر الضوضاء في موقع عممك سمبًا في  2
 العصبية وانفعاالتكسموكك العام 

3,692 1,976 

تسبب لك الضوضاء الناجمة عن عممك  3
 اضطراب النوم واألرق الميمي

3,769 1,239 

 1,966 3,919 المعدل العام ألجمالي المتغيرات النفسية 
 

د الذي ٌرهر معطٌات المتؽٌزرات الفسزٌولوجٌة ان نسزبة عالٌزة 6ٌبلحر فً الجدول )

ٌتفقزون علزى أن الضوضززاء تزإثر قلزٌبلً فزً متؽٌززراتهم  اإلدارٌزةمزن العزاملٌن فزً األقسززام 
د. واالنحزززراؾ 1892مإشزززر الوسزززط الحسزززابً الكلزززً )الصزززحٌة والفسزززٌولوجٌة وكزززان 

 .د08869المعٌاري )
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د ان هنززاك أجمززاع مززن قبززل أفززراد األقسززام 6كززذلك ٌتضززل مززن معطٌززات الجززدول )

علزى أن أدائهزم ٌتزؤثر قلزٌبلً بالضوضزاء ، وجزاءت هزذه اإلجابزات بوسزط حسزابً  اإلدارٌة
 د.  08785د وبانحراؾ معٌاري قدره )18833)

م د تؤثٌر الضوضاء فً المتؽٌرات النفسٌة للعاملٌن فً األقسزا7وٌوضل الجدول )    

الذٌن ٌمثلون العٌنة الضابطة وتبٌن من إجابزات األفزراد المبحزوثٌن أن مسزتوٌات  اإلدارٌة
الضوضززاء فززً مكززان عملهززم تززإثر بصززورة منخفضززة علززى حززالتهم النفسززٌة ، بلززػ الوسززط 

 .د0874المعٌاري ) واالنحراؾد 1871الحسابً مقدار )

 
 
 

أفراد العينة في قسم الغزل  إلجابات( ا وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 7جدول)

 والنسيج حول أداء العاملين

 المتغير
 الفرعي

الوسط  المعتمد( أداء العاممين )المتغير
 الحسابي

االنحراف 
  ت المعياري

 
 

المتغيرات 
 الفسيولوجية

تؤثر الضوضاء في موقع عممك في صحتك العامة  1
 سمباً 

2 9,849 

 9,963 2,111 في األذن بعد مغادرة موقع العمل بألمتشعر  2
تسبب لك الضوضاء في موقع العمل آالم في الرأس  3

 )الصداع(
1,777 9,898 

 1,165 2,222 تعاني من ضعف السمع 4
في ضربات القمب  اضطرابتسبب لك الضوضاء  5

 )خفقان(
1,666 9,685 

 9,758 1,777 تعاني من طنين في األذن 6
 9,869 1,92 أجمالي المتغيرات الفسيولوجية
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متغيرات 
 األداء
 البيئي

توجد مستويات ضوضاء مرتفعة في مكان عممك تؤثر  1
 عمى أداءك بشكل سمبي

1,833 9,758 

تواجو صعوبة في التواصل مع اآلخرين في موقع  2
 مستويات ارتفاعالعمل بسبب 

1,833 9,785 

 9,857 1,833 معدات وقاية األذن استخداميتحسن أداءك عند  3
 9,785 1,833 يتحسن أداءك عند خفض مستويات الضوضاء 4
 9,785 1,833 تتسبب الضوضاء بزيادة معدالت األخطاء في العمل 5
تقمل الضوضاء المرتفعة في موقع عممك من قدرتك  6

 عمى االنتباه والتركيز
1,833 9,785 

 9,788 1,63 العملأجمالي متغيرات أداء 
 
 

المتغيرات 
 النفسية

تولد الضوضاء المرتفعة في مكان عممك لديك شعورًا  1
 واالكتئاب باالنزعاج

1,444 9,794 

تؤثر الضوضاء في موقع عممك بشكل سمبي عمى  2
 العصبية وانفعاالتكسموكك العام 

1,777 9,898 

تسبب لك الضوضاء الناجمة عن عممك اضطراب  3
 واألرق الميميالنوم 

1,944 9,725 

 9,74 1,71 المعدل العام ألجمالي المتغيرات النفسية 
 

 العالقة بين متغيرات الدراسة: اختبار
 

اختبزززار الفرضزززٌة األولزززى للدراسزززة التزززً تزززنص علزززى وجزززود عبلقزززة ارتبزززاط لتزززؤثٌر 
ارتبززاط د إلززى وجززود عبلقززة 8الضوضززاء فززً أداء العززاملٌن، إذ تشززٌر معطٌززات الجززدول )

، إذ بلؽزت قٌمزة معامزل االرتبزاط الكلزً بٌن الضوضزاء وأداء العزاملٌن بهزا معنوٌة موجبة
د، وبهززذا تقبززل الفرضززٌة الرئٌسززٌة األولززى، 0801د عنززد مسززتوى معنوٌززة قززدره )08360)

، وهزذا ذو عبلقزة موجبزة بزالمتؽٌر المعتمزدوتدل قٌمة االرتبزاط علزى أن المتؽٌزر المسزتقل 
 مستوٌات الضوضاء زاد مقدار تؤثر أداء العاملٌن بها.ٌعنً كلما زادت 
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وٌوضززل الجزززدول كزززذلك أن هنززاك عبلقزززة ارتبزززاط معنوٌززة موجبزززة بزززٌن الضوضزززاء 
د عنزد مسزتوى 08295والمتؽٌرات الفسٌولوجٌة للعاملٌن إذ كانزت قٌمزة معامزل االرتبزاط )

االرتبزاط بزٌن  د، وبهذا تقبل الفرضزٌة الفرعٌزة األولزى وكزذلك كزان معامزل0801معنوٌة )
د، أمزا معامزل 0801د، عنزد مسزتوى معنوٌزة )08281الضوضاء ومتؽٌرات األداء بقٌمزة )

االرتباط بٌن الضوضاء والمتؽٌرات النفسٌة للعاملٌن فكزان بمسزتوى ارتبزاط قزوي بمقزدار 
، وتشٌر هزذه العبلقزات إلزى أن مسزتوٌات الضوضزاء د0805د بمستوى معنوٌة ) 08519)

الؽزززل والنسززٌج لهززا ارتبززاط وثٌززق بالعززاملٌن مززن خززبلل التززؤثٌر فززً المرتفعززة فززً قسززم 
المتؽٌززرات الفسززٌولوجٌة، ومتؽٌززرات األداء، وكانززت أقززوى عبلقززة ارتبززاط معنوٌززة بززٌن 
الضوضزززاء والمتؽٌزززرات النفسزززٌة متمثلزززة بالشزززعور باالكتئزززاب، واالنفعزززاالت العصزززبٌة 

 واالضطراب واألرق المتزاٌد عند العاملٌن.
 

بين التموث الضوضائي والمتغيرات التي تؤثر في أداء  االرتباط( قيم معامل 8جدول )
 العاممين لقسم الغزل والنسيج

المتغيرات  
 الفسيولوجية

متغيرات 
 األداء

المتغيرات 
 النفسية

متوسط أجمالي المتغيرات 
 )أداء العاممين (

 *9,36 **9,519 *9,281 *9,295 التموث الضوضائي
 

د الخززاص بحسززاب معامززل االرتبززاط بززٌن متؽٌززرات الدراسززة 9الجززدول )ٌوضززل 

نزت قٌمزة لؤلقسام اإلدارٌة أن العبلقة ضعٌفة جداً بٌن الضوضاء وتؤثر العاملٌن بهزا ، وكا
 .د08159-معامل االرتباط )

 
( قيم معامل االرتباط بين التموث الضوضائي والمتغيرات التي تؤثر عمى أداء 9جدول )

 لألقسام اإلداريةالعاممين 

المتغيرات  
 الفسيولوجية

متغيرات أداء 
 العمل

المتغيرات 
 النفسية

  متوسط أجمالي المتغيرات
 )أداء العاممين(

 9,117- 9,989- 9,41- 9,137 التموث الضوضائي
 

 :قة التأثير بين متغيرات الدراسةعال اختبار
د أن قززٌم نمززاذج االنحززدار توضززل أن التلززوث 10نبلحززر مززن معطٌززات الجززدول )

الضوضززائً لززع تززؤثٌر علززى أداء العززاملٌن وهززو مززا ٌثبززت الفرضززٌة الرئٌسززة الثانٌززة والتززً 
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، كذلك ٌثبت الجزدول معنوٌة للضوضاء فً أداء العاملٌنتنص على وجود تؤثٌر ذو داللة 
ة التزً تفتزرض وجزود تزؤثٌر التلزوث الضوضزائً صحة الفرضٌات الفرعٌة للنررٌة الثانٌ

 .فسٌولوجٌة، ومتؽٌرات أداء العمل، والمتؽٌرات النفسٌةفً المتؽٌرات ال
 

 لتأثير الضوضاء في أداء العاممين االنحدار( قيم نماذج 19جدول )
 التموث الضوضائي 

 المعنوية B االنحدارمعامل  المحسوبة Fقيمة 
 معنوي 195. 4.764 المتغيرات الفسيولوجية
 معنوي 149. 4.124 متغيرات أداء العمل
 معنوي 351. 18.464 المتغيرات النفسية
 معنوي 231. 9.117 العاممين( أجمالي المتغيرات  )أداء

 
 

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات الخاصة بفرضيات الدراسة :

 فٌما ٌتعلق بفرضٌات عبلقات االرتباط : .أ 
 

ارتباط التلوث الضوضائً بعبلقة معنوٌة موجبزة جزاء منسزجما ً مزع مزا ذهبزت إلٌزع  أوالً:
الفرضززٌة الرئٌسززة األولززى والتززً تشززٌر إلززى )وجززود عبلقززة ارتبززاط ذو داللززة معنوٌززة بززٌن 

 .التلوث الضوضائً وأداء العاملٌند
 

داء العمزل ارتباط كل من المتؽٌزرات الفسزٌولوجٌة والمتؽٌزرات النفسزٌة ومتؽٌزرات أ ثانًيا:
مع متؽٌر التلوث الضوضائً و جاء هزذا منسزجماً  مزع مزا ذهبزت إلٌزع الفرضزٌة الفرعٌزة 

 :لى وجود عبلقة ارتباط معنوٌة بٌناألولى والثانٌة والثالثة والتً تإكد ع
 

 .لضوضائً و المتؽٌرات الفسٌولوجٌةالتلوث ا .1

 .ئً و المتؽٌرات النفسٌة للعاملٌنالتلوث الضوضا .2

 .الضوضائً ومتؽٌرات أداء العملوث التل .3

 
 



 2014/  43العدد   عزت اهلل يوسف, أ.د. غسان قاسم داود ..... في حالة دراسة - العاملين في الضوضائي التلوث تأثير

  

 ISSN (1681-6870)                                  41                        مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم 
 
 

 فٌما ٌتعلق بفرضٌات التؤثٌر: .ب 
 

حقق التلوث الضوضائً تؤثٌرا ً معنوٌا ً فً العاملٌن وأدائهزم وهزو مزا ٌنسزجم تمامزاً  أوالً:
مع مضمون الفرضٌة الرئٌسة الثانٌة التً تشٌر إلى ) وجود تزؤثٌر ذي داللزة معنوٌزة بزٌن 

 .العاملٌندالتلوث الضوضائً وأداء 
 

برهنززت الدراسززة علززى وجززود تززؤثٌر معنززوي للتلززوث الضوضززائً فززً المتؽٌززرات  ثانًيييا:
الفرعٌة ألداء العاملٌن )المتؽٌزرات الفسزٌولوجٌة ، والمتؽٌزرات النفسزٌة ، ومتؽٌزرات أداء 

 :الفرضٌات الفرعٌة والتً تنص على العملد وهذا ما ذهبت إلٌع
 

المتؽٌززرات الفسززٌولوجٌة  لضوضززائً فززًوجززود عبلقززة تززؤثٌر معنززوي للتلززوث ا .1
 .للعاملٌن

 .لٌنوجود عبلقة تؤثٌر معنوي للتلوث الضوضائً فً المتؽٌرات النفسٌة للعام .2

 .ي للتلوث الضوضائً فً أداء العملوجود عبلقة تؤثٌر معنو .3

 
استنتجت الدراسة من خبلل قٌاس مستوٌات الضوضاء فً قسزم الؽززل والنسزٌج  .ج 

هذا القسم تتجاوز الحدود المسزموح بهزا بشزكل كبٌزر أن مستوٌات الضوضاء فً 
 وتعرض العاملٌن فً هذا القسم الى جرعات ضوضائٌة عالٌة.

، وعزدم إدراكهززا مخززاطر ة المعمزل بمشززكلة التلزوث الضوضززائًعزدم اهتمززام أدار .د 
، إذ أن اإلدارة ال تزوفر مسزتلزمات ض العاملٌن لجرعات ضوضزائٌة كبٌزرةتعرٌ

الضوضاء للعاملٌن وحتزى وأن تزوفر بعزض هزذه المعزدات الوقاٌة الشخصٌة من 
 .ارة ال تلزم العاملٌن باستخدامهافؤن اإلد

أتضزل ومزن خزبلل سزجبلت المركززز الزوطنً للصزحة والسزبلمة المهنزة الخاصززة  .ه 
بالفحوصات الطبٌة للعاملٌن فً المعمل أن ثلث العاملٌن فً قسم الؽزل والنسٌج 

كبٌززرة جززداً إذا مززا قورنززت مززع نتززائج ٌعززانون مززن ضززعؾ فززً السززمع وهززً نسززبة 
ر السزلبً الفحوصات للعٌنة الضابطة فً األقسام اإلدارٌة، وهزذا ٌزدل علزى التزؤثٌ

 .للضوضاء على حاسة السمع
 

 :التوصيـــات

تقٌززٌم الوضززع الحززالً لمكززائن قسززم الؽزززل والنسززٌج مززن قبززل لجنززة مشززتركة مززن  .1
لصززٌانة والخززدمات فززً المركززز الززوطنً للصززحة والسززبلمة المهنٌززة ومهندسززً ا

المعمزززل لؽزززرض تحدٌزززد المكزززائن أو أجززززاء المكزززائن المتقادمزززة التزززً تتسزززبب 
بضوضززززاء عالٌززززة، وتصززززلٌل أو تبززززدٌل وتزٌٌززززت وتشززززحٌم األجزززززاء المسززززببة 

 للضوضاء.
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تؽلٌؾ جدران قسم الؽزل والنسٌج بمواد عازلة للصوت وتهٌئة الوسائل الحدٌثزة  .2
، وتززوفٌرا كاتمززات الصززوت فززً المعمززللززوث الضوضززائً للعززاملٌن للحززد مززن الت

 .دامهاد وإجبار العاملٌن على استخEarmuffاألذنٌة من نوع )

 .تشرٌع وتفعٌل قوانٌن الصحة والسبلمة المهنٌة للحد من مستوٌات الضوضاء .3

زٌادة التنسزٌق بزٌن المعمزل والمركزز الزوطنً للصزحة والسزبلمة المهنٌزة وزٌزادة  .4
ركٌزز ، وضزرورة التلمصنع بشكل أسزبوعًً تجرى لعمال اعدد الفحوصات الت

 .على عمال قسم الؽزل والنسٌج

االهتمززام بالوسززائل الخدمٌززة لؤلفززراد مثززل أمززاكن االسززتراحة والمرافززق الصززحٌة  .5
، ، ودرجات الحرارةاألخرى كالتهوٌة، واإلضاءة الفٌزٌائٌةواالهتمام بالرروؾ 

 .تالً تحسٌن اإلنتاجٌةالعمل وبال والرطوبة النسبٌة بما ٌساعد على تحسٌن بٌئة

ضرورة تدوٌر العاملٌن فً قسم الؽزل والنسزٌج والزذٌن ٌعزانون مزن ضزعؾ فزً  .6
 .قسام أخرى ذات مستوى ضوضاء منخفضالسمع، ونقلهم إلى أ
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  Abstract: This research aims to measure the impact of 

noise on workers by measuring the impact of noise on 

psychological , physiological and performance variables for 

workers in the carpets Factory , as has been used 

questionnaire to determine the impact of noise on various 

psychological variables and physiological and performance 

of workers in the work environment suffer from noise levels 

are high and then compare the results of the questionnaire 

with the other results of it for the same application form 

distributed to a sample of administrative staff for the same 

company research sample and who will represent the 

Standard sample they work in an environment free from 

noise away from production lines generating noise, as well 

as checking the level of hearing employees and compared 

with levels of hearing Standard sample. 

Key words: noise pollution, psychological variables, 

physiological variables . 


