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 ي  ت  ال   ك  ت  م  نع   ر  ك  ش  أ   ن  أ   ني  زع  و  أ   رب   ال  ق  قال هللا تعالى: ".... و  
 ني  خم  د  أ  و   اه  ض  ر  ا ت  الح  ص   ل  م  ع  أ   ن  أ  و   ي  الد  ى و  م  ع  و   ي  م  ع   ت  م  ع  ن  أ  

 من سورة النمل. 91"اآلية ن  الصالحي   ادك  في عب   تك  م  ح  بر  

 أن لوال لنيتدي كنا ما و ليذا ىدانا الذي هلل الحمد       
 دمحم سيدنا األخيار نبي عمى السالم و الصالة و هللا ىداني
 :بعد أما التسميم أزكى و الصالة أفضل عميو
ن المتواضع العمل ىذا إتمام إلى وفقني الذي هلل الحمد  كان وا 
 بخيراتو الظفر إلى يوم كل نسعى الذي العمم بحر من قطرة

 .وتحصيمو

 بخل عمي  تي لم تال ةشرفالم ةلألستاذ الخالصر شكالقدم بتأ
خير  تالتي تبث الثقة واالستمرار فكان اتيتحفيزاو  انصائحيب

ن عون هللا تعالى في ىذا العمل، بعد عون   المقام كان وا 
كما أتقدم بالشكر مسبقا ألعضاء لجنة  ،الجميل رد يستدعي

ثراء ىذه الدراسةال  .مناقشة بقبوليا مناقشة وا 

وقف إلى جانبي ومد ساندني و كل من  موصول إلى شكرالو 
، خاصة لي يد العون من قريب أو من بعيد ولو بالكممة الطيبة

 .ثانوية األخوين عدة بن عامر بغميزان

زيدنا أن ي ونرجوه وفي مجمل القول نحمد هللا الحي القيوم
الدرجات ويرزقنا عمما نافعا ونسألو أن ييدينا سبل السداد 

 التوفيق واإلرشاد.ويميمنا 
 



 

 

 

 الحمد هلل حمدا كثيرا مباركا وأشكره أن أكرمني بنعمتو إلتمام ىذا العمل المتواضع.

، فتحية إجالل الحياة أىدي ثمرة جيدي إلى من أنارا لي دربي وعمماني كيف تكون  -
.... ...ساطعا في حياتي وضياءوتقدير ووفاء وعرفان إليكما،أدامكما هللا نبراسا 

 العزيزين والدي  
أدامكم هللا لي سندا  ،حياتيأشاركيم كل لحظات السعادة في أعينيم و  أرى إلى من  -

 أخواتي.أخوتي و .......وعونا
الفضل لسندي الذي دعمني في كل  فإن الجميل رد يستدعي المقام كان إن و -

 ودعم ونصائح معرفة من يل وقدم ما كل عمى التقدير و الشكر شرفخطوة 
 .الدراسيي مشوار  طيمة معنوي 

لى كل من ساندني من قريب أو - حتى ولو بالدعاء  قاربواأل ،األصدقاءمن بعيد  وا 
 خير الجزاء. يعن   جميعاهللا  كمجزا........ أو بالكممة الطيبة
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 مقدمة

 

 أ
 

 مقدمة:

لقد أدى التطور الكبير الذي أحرزه اإلنسان في مجاالت العمم والتكنولوجيا، إلى إحداث اختالل في      
احتمال  طاقةفوق  ،_كوكب األزرق ال_مكونات البيئة، بل تدىورىا، بحيث أصبح خطر العيش عمى 

إذ بدأنا نسمع ونتحدث عن مشكمة نراه اليوم واقعا في بعض المجاالت والقطاعات، والدول،  البيئة، وىو ما
مثل أساسيات ي لتحدي بالنسبة ليذه المشاكلاو  ن، ومشكمة التموث،الغذاء، ومشكمة السكن، ومشكمة األم

ن ىذه المشكالت ناجمة عن نشاطات اإلنسان في البيئة إإذ  العيش فوق األرض وبدونيا يستحيل ذلك،
عمى مستقبل حياتو المريحة والكريمة، واتجو نحو قضايا يقمق  اإلنسانبدأ قد ، و والمحيط الذي يحيا فيو

البيئة بيدف التغمب عمى مشكالتيا وتحديد ما ىو قائم إليجاد حل لممشاكل المطروحة والمستقبمية، ومن 
 بين ىذه المشاكل ىي مشكمة التموث البيئي باختالف أنواعو.

 منذ العالم دول حكومات اىتمام من كبيرا قسطا أخذت التي الظواىر من بيئية ظاىرة التموثف         
 تأخذ بدأت التي الممحة البيئية المشاكل أىم أحد التموث مشكمة العشرين، وتعتبر القرن  من الثاني النصف
 والتوسع أوروبا في الصناعية الثورة بعد خصوصا خطيرة،وعممية  واجتماعية واقتصادية بيئية أبعادا

 خطيرة اتجاىات األخيرة اآلونة في الصناعات وأخذت الحديثة، بالتكنولوجيا والمدعوم اليائل الصناعي
 تموث األحيان من كثير في يصاحبيا والتي المعقدة الصناعات بعض وظيور الكبير التنوع في متمثمة
 .العالمية البيئة تنظيم عمى والقضاء الحيوي  المحيط تدىور إلى عادة يؤدي خطير

من ، أبعادا سياسية واقتصادية إن الخطاب اإلعالمي العممي حول مشكالت البيئة وقضاياىا، يأخذ     
، مؤتمر جنيف بسويسرا، ومؤتمر قمة المناخ بميونخخالل تنشيط العديد من المؤتمرات الدولية مثل 

السمبية جميعيا نددت بالممارسات ، 6102نوفمبر في مؤتمر مراكش ومؤتمرات أخرى كان أخرىا 
شيء، حتى سالمة  كل حساب عمى التوسع و الشاممة التنمية وراء لنشاطات البشر الذين يركضون 

 من كم بأكبر فرضال أجل من السباق عن تمّخض الذي التغيير يعيشون فيو لم تسمم من  المحيط الذي
العالقات أن يعرف اإلنسان معنى البيئة وطبيعة لتوعية بضرورة التكاليف، وا بأقل والثروة العائدات،

 المتبادلة بينو وبينيا.



 مقدمة

 

ب  
 

 عناصرىا من عنصر أي تموث نإ حيث المختمفة، البيئة عناصر تموث بين فاصمة حدود توجد فال   
ات البيئة، وحقيقتيا كما ، فاإلنسان يتصرف دون فيم صحيح لمقوماألخرى  العناصر تموث بالضرورة يعني

اكتراث بمواطن حياتو ودون أي عمل جاد لحماية ىذه البيئة وضمان بقائيا صالحة لحياة  عدميتصرف ب
شامل، من العمماء يرون في سموك اإلنسان بداية انتحار إنساني  ان كثير إأحفاده واألجيال القادمة، حتى 
مقت مشكمة من أبرز المشاكل التي تظير ىذه السموكات اإلنسانية التي ع ولعل مشكمة التموث السمعي

 .التموث البيئي وزادتيا حدة وتوترا

ث من عناصر تموث البيئة، يرتكز بصفة خاصة في دإن ظاىرة التموث السمعي ىي عنصر مستح     
أو في مناطق التجمعات السكنية التي تزدحم فييا المباني، وتكتظ بالسكان، وعمى  المناطق الصناعية

في إثارة أعصاب الكثير من الناس، وتصيب كثيرين من سكان  الرغم من أن ىذا النوع من التموث يتسبب
المدن الكبيرة باإلرىاق، إال أن أغمب الناس ال يدركون تماما األضرار الناجمة عن استمرار تعرضيم ليذا 

الضجيج و األصوات العالية، وحتى األصوات الخافتة الناتجة عن ذبذبات اليواتف النقالة واألجيزة 
نبنا، وىم  يخافون عمى صحتيم من تموث المياه، وقد يحسون بتموث اليواء ولكنيم ال اإللكترونية بجا

 يمقون باال إلى الضجيج والضوضاء المذان يحيطان بيم. 

مموثا بموجات صوتية مزعجة بسب تكدس السكان في المدن، ذي نعيش فيو ال لوسط الحضري أصبح ا    
ة، وما تحدثو في أثناء فالحديثة بأنواعيا المختمسائل النقل وصياح الباعة الجائمين، وازدحام الشوارع بو 

سيرىا من ضجيج، وما ينشأ عن سوء استخدام أجيزة التنبيو بيا، وخاصة بالقرب من المدارس 
والمستشفيات، وانتشار أجيزة البث اإلذاعي والتمفزيوني بأحجاميا المختمفة، في المنازل والمقاىي 

 ع ذلك من رفع األصوات إلى حد اإلزعاج.والمحالت التجارية، وما يتب

ومن صور التموث السمعي في الجزائر واستفحال ىذه الظاىرة في مجتمعاتنا، ممارسات بعض األفراد   
ال ىدف منيا وال فائدة، مثل إطالق األعيرة النارية في المناسبات السعيدة واألفراح،  لتيالمعادات والتقاليد 

خالال بعادات وقيم المجتمع، وما  واألعراس التي أصبح التخمي فييا عمى األلعاب النارية شبو مستحيل، وا 
ساسية دورىم ينتج عنيا من أثار عمى األفراد والجماعات، وعمى تالميذ المدارس عمى وجو الخصوص، لح

 في المستقبل.



 مقدمة

 

ت  
 

سورة لقمان قولو  من آن ومكان،كل قول هللا تعالى الذي ينيى عن الضجة والصخب في وانطالقا من 
جاءت محاولتنا ، 1"رمي  لح  ا   ت  و  ص  ل   ات  و  ص  ل  ا   ر  ك  ن  أ   إن   تك  و  ص   من   ض  ض  اغ  ك و  شي  م   في   اقصد  و   : "تعالى

السمعي وتأثيرىا عمى التركيز عمى التالميذ المقبمين عمى اجتياز امتحان شيادة إلبراز أبعاد ظاىرة التموث 
 البكالوريا.

 جوانب: ةثالثولتحقيق ىذا المسعى قسمنا الدراسة إلى   

أوال: الجانب المنيجي الذي يتضمن الدراسة االستطالعية والدراسات السابقة لإللمام بجوانب الموضوع، 
وطبيعة يد إشكالية الموضوع والفرضيات، وأىمية وأىداف الدراسة، وقمنا بتحدوبعدىا تحديد أسباب 

، وكذلك مجتمع البحث والمعاينة والعينة، والنظرية وأدوات جمع المعمومات االستمارة ، والمقابمةالدراسة، 
راسة، وأخيرا لزماني والمكاني لمدات"، باإلضافة إلى تحديد المجال ا" نظرية المعمومالمتمثمة في المتبناة 

 والذي تناولنا فيو فصمينصعوبات البحث، وىي العناصر المنيجية الرئيسية، وصوال إلى الجانب النظري 
، الفصل األول المعنون بماىية التموث السمعي من حيث نشأة التموث السمعي و كيفية قياسو، اثنين

 ومصادره وأنواعو.

تموث السمعي وطرق معالجتيا من خالل التطرق إلى اصة بالوالفصل الثاني المعنون بالتشريعات الخ 
المواقف  أيضاالتموث السمعي عمى اإلنسان و خاصة عمى تركيز التالميذ وقدرتيم اإلنتاجية، و  آثار

 لمعالجة التموث السمعي والتقميل من حدتو. ضف إلى ذلك حموالأالدولية والمحمية إزاء ىذه الظاىرة، 

ستمارة االالذي قمنا فيو بتحميل المعطيات الكمية التي تحصمنا عمييا من خالل  ميدانيثالثا: الجانب ال
تحصمنا عمييا من إجراء المقابالت مع الوصيين  التيالتي تم توزيعيا عمى التالميذ، والمعطيات الكيفية 

ت، وأخيرا التربويين، وفي األخير قمنا بمناقشة النتائج بناءا عمى الفرضيات ومقارنتيما، وأىم التوصيا
 وقائمة المصادر والمراجع باإلضافة إلى المالحق والفيرس.الدراسة خاتمة 
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 االطارالمنهجي

 والمفاهيمي
 

 

 



المفاهيمياإلطار المنهجي و    
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 االستطالعية: الدراسة   

لتحديد أدق لمشكمة  ميمة كما تعتبر ،تمثل الدراسات االستطالعية المبنة األولى لمدراسة الميدانية       
عمينا في ىذه الدراسة تجميع بعض المعطيات قبل النزول إلى الميدان وتشمل ىذه  واستوجب، البحث

المكممة يتم من خالليا  االستطالعيةو بعض المناىج  االستطالعيةالمرحمة عمميات القراءة،المقابالت 
لفرضيات او  ىا مما يقرب الباحث من عينة بحثو، وتحديد اإلشكاليةتجريب التقنية المتبناة بتعديل محتوا 

 .1وتحديد المفاىيم والمتغيرات األساسية، بشكل أدق

ي كل من واليتي مستغانم ربوية فونحن بصدد بحثنا ىذا قمنا بدراسة استطالعية في عدة مؤسسات ت
م، رية التربية لوالية مستغانم وغميزان، وكذا ثانوية زروقي الشيخ بن الدين بمستغانيغميزان أىميا: مدو 

، لمتعرف عمى مدػ إمكانياتنا من إجراء الدراسة انطالقا من غميزانبيمل  -وثانوية األخوين عدة بن عامر
التموث السمعي عمى تركيز التالميذ المقبمين عمى تقديم موضوع: كيف يؤثر حول المالحظة العممية 

 امتحانات نياية السنة المصيرية؟

فقمنا بالدراسة االستطالعية بتوجيو السؤال انطالقا من القائمين عمى المؤسسات التربوية من: أساتذة 
داريين ومستشارؼ توجيو بيذه المؤسسات ومن ثم إلى التالميذ والمتمثل في:  وا 

التي تحممونيا حول ظاىرة التموث السمعي؟ وما درجة معرفتكم بمخاطرىا عمى  تصوراتلما ىي ا
 اإلنسان؟ وخاصة تأثيرىا عمى التركيز لدػ التالميذ؟

 وما ىي مصادر التموث السمعي التي تعانون منيا أثناء تواجدكم في الثانوية؟

 وما ىي أسباب ىذه الظاىرة؟

 ألتي:وكانت نتائج الدراسة االستطالعية كا

تشعر تمك األصوات غير المرغوب فييا و  مفيوم بسيط وصريح لظاىرة التموث السمعي وىو بتحديدقمنا  
ىي واحدة من أخطر أمراض العصر وتؤثر عمى قدرة التالميذ عمى استيعاب  معيا باإلرىاق و التعب،

                                                           
1
- Raymond Quivy, Lue Van  Campenhoudt, Manuel de recherche en science sociales, Paris, Dunod, 1995, 

P41. 
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يؤثر عمى تحصيميم الدروس ، كما أنيا تعرضيم الضطرابات وتجعميم في حالة عصبية غير مستقرة مما 
 الدراسي.

السمعي، التي ال يعرفون بل التالميذ من ظاىرة التموث منا إلى أن ىناك انزعاج كبير من قفتوص
وىذا راجع في  والفيم، اإلستعاب في مما سبب لدييم نقص،ال أنيا أصبحت ترافقيم باستمرارتشخيصيا إ

 كاألتي: ىينظرىم لعدة أسباب 

  في المؤسسات التربوية ترجع إلى عدم اتخاذ القوانين اإلدارية عمى أن ظاىرة التموث السمعي
محمل الجد، وأن عدم تطبيقيا ىو الذؼ نمى مثل ىذه الممارسات المزعجة لظاىرة التموث 

 السمعي في الثانوية والمحيط الخارجي ليا.
 دم عنصر التشويش داخل ثانوية األخوين عدة بن عامر بغميزان، يعتبر عامل أساسي في ع

 يسبب لو فقدان التركيز في العديد من الحاالت أثناء الدرس. وصول المعمومات إلى التمميذ مما
  كما الحظنا أن العاممين في القطاع التربوؼ، سواء في الثانويات أو مدريات التربية الوطنية غير

لم  أنيمبخطورة ىذه الظاىرة عمى مستقبل التالميذ العممي والصحي والميني، وحتى واعون 
أبدا فيم الظاىرة، والتعرف عمى أسبابيا ومصادرىا، عمى الرغم من انفتاح مجال البحث  يحاولوا

 في مثل ىذه الظواىر في المحيط المدرسي.
 نقص التواصل المؤسساتي، أؼ أن عممية االتصال ال تتم بالشكل الذؼ من  ذلك ضف إلىأ

ين في المجال الميني بسبب نقص الخبرات المفروض أن تتم عميو، وأغمبية الموظفين غير مؤىم
اإلدارية والتكوين في المجال اإلدارؼ بالرغم من أن بعضيم متحمون عمى شيادات جامعية، لذا 

 يجيمون القوانين اإلدارية لممؤسسات التربوية ما نمى ظاىرة التموث السمعي.
 لمباني المؤسسات التربوية،  أما فيما يتعمق بمدريات التربية  والتي ترجع أمر التخطيط العمراني

إلى البمدية التابعة لوزارة الداخمية والجماعات المحمية، أثار مشكمة تداخل االختصاصات بين ىذه 
األخيرة ووزارة التربية الوطنية، مما يحول دون حل مشكمة التخطيط العمراني لممؤسسات التربوية 

 في الجزائر كسبب رئيسي في ظاىرة التموث السمعي.
 فعمى حسب مالحظتنا لمجتمع فيما يتعمق بثانوية زروقي الشيخ ابن الدين بوالية مستغانم،  أما

تعاني مشكمة كبيرة من جراء التموث السمعي، بحكم موقعيا في وسط المدينة بجانب  فإنيا ،البحث
مترا، وموقف الحافالت  90السكة الحديدية والتي تقابل باب المؤسسة مباشرة عمى بعد تسعين 
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ضف إلى ذلك موقع المسجد خمف الثانوية، وكذا أمتر،  100بجانب المؤسسة عمى بعد مئة 
 بعض المحالت مختمفة النشاطات والمقيى.

 ،فتعاني ىي األخرػ عمى حسب مالحظتنا  أما ثانوية األخوين عدة بن عامر بوالية غميزان
لمصناعة: إحداىما ورشة لمجتمع البحث من مشكمة التموث السمعي، بحكم موقعيا بجانب ورشتي 

تمحيم واألخرػ ورشة تصميح الدراجات النارية وغيرىا، ونخص بالذكر موقعيا بجانب مستشفى 
المجانين، وبجانب بعض المحالت مختمفة النشاطات، والتي تصدر عنيم تموث سمعي يؤثر عمى 

 .التالميذ

 الدراسات السابقة:

تكوين خمفية عممية  عمىحثين والدارسين، فيي تساعدىم باتشكل الدراسات السابقة مصدرا ميما لجميع ال
عن مواضيع دراساتيم وأبحاثيم، فالباحث يقوم بقراءة الدراسات التي ليا عالقة مباشرة بما يبحثو، وىذا 

 بيدف االستفادة منيا، من حيث وضع التصميم الييكمي المتوصل إليو عمى مستوػ أساليب االنجاز
 .والنتائج المتوصل إلييا

 وفيما يمي سيتم عرض ما تم الحصول عميو من الدراسات التي ليا عالقة بموضوع بحثنا:

عاقة التنميةالتلوث الضوضحسن أحمد شحاتة، بعنوان  .1 ، تناول الباحث 2000، أكتوبر ائي وا 
التموث مشكمة التموث الضوضائي بمصر، واألضرار الناجمة عن الضوضاء، وا عاقتيا لمتنمية، 

نتاجية العاممين وحسن أدائيم،  من خالل تأثيرىا عمى طالب الجامعات وتالميذ المدارس وا 
والتأثيرات عمى المواطنين بوجو عام، وذلك من خالل خمسة أقسام، وعرض موقف اإلسالم من 

 الضوضاء وطرق معالجتيا والتي أتت كاألتي:
  وتشجيع الحوار التعاون الدولي من أجل السيطرة عمى الضوضاء في مجال تبادل المعمومات

 العممي.
 بحاث التي تتم من أجل ىذا الغرض.رسم الخطوط األساسية في مجال الدراسات واأل 
 .مكافحة العوامل المسببة لألصوات العالية، ومكافحة المصادر المسببة ليذه األصوات 
  التشجير خاصة الشوارع المزدحمة، بوسائل الموصالت لمكافحة الضوضاء، واألصوات العالية

 والتقميل من شدتيا.
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 .مكافحة السموكيات والممارسات الخاطئة التي تصدر عن بعض فئات المجتمع 
  مكافحة الضوضاء بطرق مباشرة كتطبيق القوانين، وطرق غير مباشرة كالمؤتمرات والممتقيات

 وتكاثف الجيود بعض الحكومات والمؤسسات.
-ضوضائي في محافظة البصرة )مصادرهالتلوث ال وارتان وياسمين نجم الدين،سونيا ارزوروني  .2

 .2014، جامعة البصرة/ مركز دراسات البصرة وخميج العرب، معالجتو( -أثاره
المموثات البيئية المؤثرة عمى صحة  إحدػوتناولت الدراسة مشكمة التموث الضوضائي، باعتباره 

ت إلييا لمحد من اإلنسان النفسية والجسدية، فضال عن أثارىا اإلنتاجية، مما يتطمب االلتفا
عمى مصادر التموث السمعي في مضارىا، بحيث تناولت الدراسة أربعة مباحث، ووقفا الباحثتان 

وسائل النقل عنصرا أساسيا فييا، وأثار التموث محافظة البصرة، والتي تمثل ضوضاء 
 في المحافظة، وتوصال إلى االستنتاجات التالية: الضوضائي

  الضوضائي في محافظة البصرة، من حيث وسائط نقميا، البرية تتعدد مصادر التموث
والجوية، والتي تندرج أوليما ضمن ضوضاء المتوسطة إلى المزعجة جدا، في حين يندرج 

 النقل الجوؼ ضمن ضوضاء المؤلمة.
  عمى وفق تعدد مصادر التموث الضوضائي في محافظة البصرة، يالحع أنيا تتعدػ

 اء حسب معيار منظمة الصحة العالمية. المستويات المقبولة لمضوض
  يسبب التموث الضوضائي أضرار صحية لألفراد في محافظة البصرة، سواء من حيث الصحة

، ناىيك عن أثاره الجسمانية، ابتداء من النفسية وما يترتب عمييا من سموكات سيكولوجية
الكولسترول في الجنين وىو في رحم أمو، فضال عن أمراض القمب وارتفاع نسبة السكر و 

 الدم.
، مجمة أسيوط لمدراسات البيئية، العدد السادس الضوضاء مرض العصرممدوح سالمة مرسي،  .3

 .(2012والثالثون )يناير 
 

وتناولت الدراسة موضوع الضوضاء تقنيا، من حيث تردد الصوت المسموع ونغمتو وحدتو 
وعالقتيا بالضوضاء، وتحدث عن مصادر الضوضاء وكذا أضرارىا، والتشريعات المنظمة 
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لمعايير الصوت وتنظيم الضوضاء، والحد األقصى المسموح بو لمستوػ الضوضاء في المناطق 
 ا.المختمفة وطرق الوقاية مني

وسعى إلى ضرورة توعية المواطن من أجل سالمة البيئة، وذلك من خالل التوعية بضرورة 
 كمبدأ الحفاظ عمييا، ولن يتم ذلك إال بشعب يعرف قيمة الحفاظ عمييا ويعرف معنى األخالق 

 والمسؤولية والتربية. واالستقامةأساسي، 
  عيون المعرفة، ، إصدارات مدونةالتلوث السمعيعبد الحفيع أحمد العمرؼ،  .4

http//knoweyes.blogpot.com  

تناول مشكمة التموث السمعي، وسمط عيو الضوء عن قرب، من خالل التعريف بو وعالقتو بالصوت، 
 ومصادره وأنواعو واآلثار الصحية المترتبة عميو، وطرق مكافحتو والتقميل من أضراره.

م زيجاتيم إال بمكبرات الصوت وأصوات منبيات وندد بالتموث السمعي راجّيا من الشباب الذين ال تت
السيارات الصاخبة، فالمرء تظير عميو أعراض األمراض وال يعرف ليا سببا واضحا، كالضغط 

والقرحة، فييرع إلى الطبيب ويتناول جرعات الدواء دون أن يمتفت ألحد األسباب الرئيسية، فيو يعيش 
ى أذنو ليل نيار، ونراه في مصنعو طوال فترة العمل عمى شارع عام وضجيج السيارات المارة يصل إل

دون حماية في ضجيج متواصل، دون أن يفكر ولو مرة أن الضجيج، وىو جالب لو  ىذه األمراض، 
في أحضان الطبيعة في ريفنا الجميل، وجعل من زيارتو لمريف ممجأ لميروب من ضجة  ارتمىلو 

 المدينة، الرتاحت أعصابو وغادرتو األمراض.

 .2000، قوانين سنة )ضبط ومراقبة(التلوث السمعي وزارة البيئة والغابات اليندية،  .5
 Ministry of Environment and Forests notification of India, The 

Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000. 
نع ظاىرة التموث السمعي في تناولت وزارة البيئة والغابات اليندية، بعض القوانين والضوابط لم

 ، وكذا العقوبات من خالل مراقبة مستوػ الضجيج ىناك.اليند
وىذه القوانين وضعت من أجل سالمة الموطنين، وىدوء المحيط بجانبيم، من خالل نصوص 

، ثم تطرق إلى مقارنة بين المناطق الحضرية والريفية، من خالل 29المادة  1986القوانين 



المفاهيمياإلطار المنهجي و    
 

17 
 

السمعي وأنوعو، ومن حيث التخطيط العمراني واليدوء، وتطرق إلى مقاييس مصادر التموث 
 التموث السمعي.

 وكانت نتائج الدراسة التي توصمت إلييا وزارة البيئة والغابات في اليند كاألتي:
   ضرورة التزام اليدوء وتجنب إزعاج السكان وااللتزام بالقوانين، خاصة في المناطق

 مباؼ ودليي.السكنية المكتظة مثل مو 
 لدػ الشعب  تنمية حس المسؤولية االجتماعية والقانونية، من جراء ظاىرة التموث السمعي

 اليندؼ، عن طريق تنمية العمل التطوعي الجمعوؼ لمجمعيات البيئية.
  فرض عقوبات لمحد من ظاىرة التموث السمعي وتأثيرىا عمى الموطنين الينديين، لتفادؼ

 ة لألفراد.العنف و السموكات العدائي
مجمة صدػ ، حالة البيئة السمعية لمراقبة التلوث السمعي في حياتنادومنيك بيدو،  .6

 ، تصدر بفرنسا:2014نشر سنة  عدد خاص،،الضجيج
 Dominique Bidou,  L’Etat de L’Environnement Sonore un 

marqueur de notre qualité de vie, Magazine écho Bruit, Numéro 
Spécial, édition 2014. 

ع الضجيج، باعتباره المصدر األكثر ضررا في فرنسا من خالل المشاكل تناولت الدراسة موضو 
التي سببيا التموث السمعي ىناك، ما سبب لمدولة مشاكل اقتصادية كارتفاع التكمفة الصحية في 

السكنية في المناطق المجتمع، ألن التموث السمعي خمق مشاكل نفسية وفيزيولوجية لألفراد 
  المزدحمة.

 أتتومن أجل القضاء عمى مشكمة التموث السمعي تناولت الدراسة حمول لمحد من ىذه الظاىرة، 
 كالتالي:
   .تطبيق القوانين لمحد من مشكمة التموث السمعي في فرنسا، وتنمية الوعي البيئي لألفراد 
 .تنمية المبادرات الجمعوية لمحد من ظاىرة التموث السمعي 
 حدثت الدراسة عمى مقاربة جديدة وجدية لوضع مناطق سكنية  ىادئة، تناول فييا بحيث ت

عدة عوامل، كعامل التخطيط العمراني لممباني الحكومية كالمدارس والمستشفيات، 
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باإلضافة إلى وضع معايير لمنشاط اإلنساني من خالل وضع وقت محدد لمممارسة 
 التموث السمعي.األشغال اليومية، من أجل التقميل من ظاىرة 

، مجمة ، تأثير التلوث السمعي على الحيواناتتيريون، فموريان دورؼ وجان سيريوتجان مارك   .7
 .2010جوان  -، لشير ماؼ254رسالة الطبيعة، العدد 

 Jean-  Marc Thirion, Florian Doré et Jean Sériot, Impact de la 
Pollution Sonore sur la Faune, Magazine le Courrier de la 

Nature, N 254, Mai-Juin 2010. 

، من خالل تناولت ىذه الدراسة عير مقال تأثير التموث السمعي عمى الكائنات الحية، خاصة الحيوانات
التحدث عن تأثيره أوال عمى الكائنات الحيوانية المجيرية التي تعيش بالمحاصيل الزراعية، كأشجار 

ره عمى األسماك، ثم تطرق إلى حدة الصوت الذؼ يؤثر بدرجة كبيرة عمى الصنوبر والنخيل  ومن ثم تأثي
 الحيوانات البحرية قد يؤدؼ إلى موتيا، وييددىا باالنقراض خصوصا األنواع النادرة من األسماك.

تم تحدث عن تذبذب الدورة البيولوجية لمطيور بسبب الضجيج، وتناول أحداث واقعية من عدم و/أو قمة 
تواجد الطيور بأماكن التموث السمعي الذؼ يسببو اإلنسان كالمطارات البرية والجوية ، والسفن، التي ال 

 ل التوازن البيئي.لوحده، بل تؤثر عمى مختمف الحيوانات  وتؤدؼ إلى اختالترىق كاىل اإلنسان 

اقترح لمتخمص من ظاىرة التموث السمعي، ضرورة تكاثف الجيود من أجل حماية النظام البيئي، وتنمية 
 عالم.ثون النظام الطبيعي لمالوعي البيئي لدػ األفراد خاصة التي يصدرون الضجيج ويمو 

 خالصة الدراسات السابقة:

 فيما يمي:الدراسات السابقة  تمثمت استنتاجات

  التموث السمعي ىو ظاىرة نتج عن التطور الصناعي والتقني، وتغير المجتمعات وفق ىذه
 التطورات ما أنتج عنو تنامي ىذه الظاىرة خاصة في المناطق الحضرية.

  ظاىرة التموث السمعي من أكثر القضايا التي شغمت الرأؼ العام العالمي في اآلونة األخيرة
 را عمى الكائنات الحية عمى األرض.باعتبارىا من أكثر المشاكل تأثي
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  والضوضاء (البرية والجوية والبحرية)تتعدد مصادر التموث السمعي، منيا ضوضاء وسائل النقل ،
، وضوضاء (ضوضاء المنزل وضوضاء اآلالت وضوضاء تربية الحيوانات األليفة)االجتماعية 

 صادرة عن سموكات األفراد الغير واعية.
 ى صحة اإلنسان نفسيا وفيزيولوجيا، عمى اإلنسان والحيوانات  ومختمف يؤثر التموث السمعي عم

األنواع الحيوانية  بأنقاضالكائنات الحية، ما أثار أكثر القضايا رواجا في العالم والتي تتعمق 
 والنباتية النادرة من خطر االنقراض.

 أثير ىذه الظاىرة يمكن معالجة ظاىرة التموث السمعي، من خالل وضع قوانين دولية لمحد من ت
 غمى الفئات الحساسة، وتضافر الجيود لمتقميل من أثار التموث السمعي ومعالجتو.

الدراسات التي تناولت ظاىرة التموث السمعي، ىي دراسات أجنبية حول المصادر والتأثرات و 
توجد  ، في حين الوطرق معالجة ىذه الظاىرة والقوانين المتعمقة بياالناجمة عنيا في مجتمعاتيم 

أؼ دراسة في الجزائر تتناول ظاىرة التموث السمعي عمى غرار قضايا البيئة المختمفة التي 
كل شن أن ظاىرة التموث السمعي تفشت بتحضي باىتمام الباحثين في مجال البيئة، بالرغم م

 ممفت في المجتمعات الجزائرية.

 أسباب اختيار الموضوع:

مر اليين، بل ىو قرار يسبقو الكثير من التمحيص والمالحظات إن اختيار موضوع لمبحث ليس باأل      
عالقة مباشرة  أو غير مباشرة بالموضوع، حتى يتسنى لمباحث  فضال عن االطالع الواسع عمى كل ما لو

التعرف عمى عناصر الظواىر ومعرفة الجوانب الغامضة التي تستدعي البحث والدراسة، وقد تكون ىذه 
 تعمقة بشخص الباحث أو تكون موضوعية متصمة بموضوع البحث.األسباب إما ذاتية م

لتسميط الضوء لقد تم اختيار موضوع التموث السمعي وتأثيره عمى تركيز تالميذ األقسام النيائية،      
إحدػ أىم القضايا البيئية التي تشغل األواسط االجتماعية واالقتصادية والسياسية وغيرىا، والتي  عمى

األخيرة بشكل ممفت، في ظل غياب دراسات في ىذا المجال، سواء فيما يتعمق  اآلونةتواجييا الجزائر في 
أو مؤسسة...الخ،  لميادين أو قطاعبآثاره عمى ميدان من ابالتموث السمعي بصفة عامة  أو تتعمق 

التالميذ المدارس الذين يمثمون رجال  بتعامميا مع وباعتبار قطاع التربية والتعميم من أىم القطاعات في 
وضرورة دراسة فيم بناء األمة ودعامة تقدميا ورقييا في مختمف مجاالت الحياة،  ،الغد وعمماء المستقبل
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يره عمى تركيز التالميذ، من أجل معرفة أىم مصادر ظاىرة التموث السمعي في المدارس الجزائرية، وتأث
 يتم كل عنصر منيا لكي ، وتحديد ومسبباتو، أيضا أنواعوو التموث السمعي في الثانويات الجزائرية، 

 ىا والوقوف عمى أثارىا، وسبل عالجيا ومكافحتيا.جرد

حمول عمى مستوؼ معرفة المعوقات التي تحول دون تأمين اليدوء لمتالميذ في المدارس، ووضع 
 المؤسسات التربوية لوضع حل لظاىرة التموث السمعي في المدارس الجزائرية.

  :أىمية الموضوع واليدف منو

تكمن أىمية الموضوع في تسميط الضوء عمى ظاىرة التموث السمعي وتأثيره عمى التركيز لدػ تالميذ    
لمحد من أضرار التموث السمعي عمى ىذه الفئة األقسام النيائية، مما يتطمب االلتفات إلى ىذه الظاىرة 

الجد ميمة، والتي تمثل نخبة المجتمع الجزائرؼ ومستقبمو، والتي نتطمع إلييا لتقديم األفضل لمجزائر 
وبناءىا، من عمم نافع وفكر خالص، ولن يتم ذلك إال بضمان اليدوء والسكينة التي يحتاجيا ىؤالء 

قاتيم، من أجل تحصيل جيد عماليم واستخراج زبدة تفكيرىم وطاالتالميذ، لمتركيز عمى دروسيم وأ 
 .لدروسيم

لكل دراسة عممية ىدف، يبرز في مدػ تحقيق الموضوع محل الدراسة لمنتائج واألىداف بحيث أنو 
 .1المرجوة منو وفق منيج عممي واضح

 ف التالية:إن الغرض من ىذا البحث ال يخرج حقيقة األمر عن كونو محاولة لتحقيق األىدا   

الناجمة  اآلثارييدف البحث إلى دراسة التموث السمعي من حيث مصادره المتعددة، من ثم التطرق إلى 
 عنو، اإلجراءات الكفيمة لمتخفيف منو في المدارس الجزائرية.

ييد لدراسات إثراء المكتبة ببحث عممي حول ظاىرة التموث السمعي األولى من نوعيا في الجزائر والتم
 القارغ بيذه الدراسة. أخرػ، وتزويد وبحوث

                                                           
1
 .119، ص2005الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ، 2ط، مناهج البحث في علوم اإلعالم واالتصالأحمد مرسلي،  
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الناجمة  اآلثار البحث عنتنمية الوعي البيئي في تحدؼ ظاىرة التموث السمعي في المدارس الجزائرية، و 
، والحفاظ عمى عنو عمى التالميذ، لممساىمة في خمق بيئة ىادئة تساىم في توفير جو مالئم لمدراسة

 المشاكل البيئية والصحية واالجتماعية..وغيرىا. ، كحل إلحدػػ التالميذمستوػ التركيز لد

لمجتمع الجزائرؼ، وكذا المؤسسات التربوية التوعية لالىتمام بيذه الظاىرة نظرا لنقص الوعي البيئي في ا
من عدم إدراك التالميذ لمتطمبات البيئة وتنمية السموكيات الصحيحة لديو تجاه البيئة، وتعريفيم بمكوناتيا 

 تربط ىذه المكونات البيئية معا ومعرفة المشكالت الناجمة عن اإلخالل بتوازنيا.    والعالقة التي

 

التعرف عمى اإلجراءات القانونية في الجزائر، وكذا القوانين الداخمية، لمحاولة وضع قوانين داخل 
جيد المؤسسات، وذلك عبر تظافر جيودنا البحثية وا رادة المؤسسات التربوية، لتحقيق تحصيل دراسي 

 لمتالميذ.

 تحديد اإلشكالية: 

وأقدميا، وىو من اآلثار التي صاحبت وجود  أنواع التموث البيئي أحد أخطر التموث السمعييعتبر       
بأنو  ، حيث صنفمن الرفاىية والحياة الرغدة ااإلنسان ومحاوالتو لتغيير نمط الطبيعة بما يحقق لو مزيد  

، إن مشاكل  حيةالغير الشياء حتى عمى بعض األالطيور والنبات و عمى صحة اإلنسان، الحيوان، ضار 
المزدحمة بالسكان، بجانب   في المناطق الحضريةالتموث الضوضائي تزداد يوما بعد يوم وخصوصا 

المناجم، الطرق السريعة، المطارات، المناطق الصناعية ومناطق أخرػ توجد بيا حركات إنشاء كالبناء 
احة والنوم بسبب الضجيج، أخطر األمور في حياة اإلنسان أال يأخذ حظو من الر  ومن  ،وتنفيذ مشاريع

م أسباب والتموث السمعي من أى، عوامل اإلجياد الذىني والعصبي وأحد معوقات اإلنتاج والعمل فيو أحد
نية، ، وأكثر الناس تأثرا  ىم أصحاب المين الثقافية والفو الجسدية العصبية انتشار األمراض النفسية و

حتى  ،كان أكثر حاجة من غيره إلى اليدوء والراحة ،أكثر اإلنسان من التفكير والتركيز والتالميذ وكمما
 .ينتج لمجتمعو من عممو وفكره

وال شك بأن الضوضاء ىي إحدػ أسباب التوتر النفسي والقمق في المجتمعات الحديثة، خاصة بعد  
انتشار الراديو والتمفزيون ومكبرات الصوت ووسائط النقل وغيرىا من وسائل الضجة، لكن الضوضاء لم 

الجسم  تعد مشكمة نفسية فقط، بل أصبحت مشكمة جسمانية فيي تؤثر عمى أعضاء السمع وعمى أعضاء
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ة، و تشير الدراسات إلى أن التموث السمعي قد يتسبّب في ردود فعل غير متزنة، كالشرود الذىني، مجتمع
وعدم القدرة عمى التركيز، وارتفاع ضغط الدم، واإلفراز الزائد لبعض الغدد، مما يُسّبِّب ارتفاع نسبة السكر 

التعب واألرق. كما تشير بعض الدراسات التي في الدم، واإلصابة بقرحة المعدة، وأوجاع الرأس والشعور ب
سنوات في المدن الكبيرة بالمقارنة مع  10إلى 8قام بيا العمماء النمساويون إلى أن عمر اإلنسان يقل من 

بسبب التموث السمعي. وفي لوس أنجموس، أظيرت الدراسات أن ضغط الدم عند أطفال  1سكان األرياف
الضجيج أعمى منو لدػ أطفال المدارس البعيدة عنو، كما أن سرعتيم  المدارس الواقعة بالقرب من أماكن

، وعند إخفاقيم في حل المسألة سرعان ما يقومون برمييا جانبا  وال 2في حل المسائل الرياضية أقل
وأصحاب الحرف  يحاولون إعادة حميا، ما يظير أن التموث السمعي يؤثر سمبا عمى التالميذ والعمال، 

 .تتطمب التركيز يقومون بأعمال ذىنية منوغيرىم م

تعاني الجزائر مشكمة التموث السمعي كغيرىا من سائر بمدان العالم، نتيجة التقدم الصناعي      
أسبابو بشكل أثر  وكثرت ، بحيث تعددت مصادره وأنواعووالتكنولوجي اليائل الذؼ يشيده العالم اليوم، 

خاصة العاممين منيم وأصحاب األعمال  النفسية والجسمية،والمجتمعات، وأقمق راحتيم  عمى األفراد
والمين الذىنية والتالميذ داخل المؤسسات التربوية وخارجيا، حيث تعتبر ىذه األخيرة من أكثر الفئات 

البيت ومكان العمل،  شأنفي ذلك المدرسة بيئة محمية ميمة شأنيا ف، في الجزائر تعرضا لمتموث السمعي
تماعية لمتالميذ، لذلك والتنمية االج واإلبداعتكمن أىميتيا في كونيا المكان الذؼ تتحقق فيو التوعية 

توفر فيو أنسب الظروف الممكنة لتنمية التمميذ ذىنيا وبدنيا، بما في ذلك تكون لمدراسة حيزا ييفترض أن 
ن ال يتيسر ليم التمتع ببيئة و فإن ىناك تالميذ كثير  السيطرة عمى مشكمة الضجيج في البيئة المحيطة،

في البيئة المدرسية تحديا حقيقا في تتصف باليدوء والسكينة، ليذا تشكل السيطرة عمى التموث السمعي 
  مجال الصحة العامة

وما لمسناه من خالل الدراسة الميدانية في إحدػ الثانويات الجزائرية بوالية غميزان، أنو تعددت مصادر 
تيعاب و ضعف درجة ضعف القدرة عمى التركيز و االنتباه و التعمم و االس من وأثارهالتموث السمعي 

                                                           
1
 ، 71، ص 1997، الكويت، سمسمة عالم المعرفة، فبراير العلم ومشكالت اإلنسان المعاصرزىير الكرمي،  
2

 .72ص نفسه، مرجع ال  
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و تضعف قابمية استيعاب إذ أن الضوضاء تشتت االنتباه و تضعف القدرة عمى التركيز  األداء الذىني، 
 ، ءالفرد لمحفع أو الدراسة أو أداء األعمال الذىنية إذا لم يتوفر اليدو 

التي برزت بشكل ممحوظ عمى  أثارهمن خالل ىذه الدراسة حصر مصادر التموث السمعي،  ارتأينالذا 
ونخص بالدراسة مستويات التالميذ العممية والتربوية في المدرسة وفي البيت وفي المجتمع بصفة عامة،

التالميذ المقبمين عمى تقديم امتحانات البكالوريا، باعتبارىا مرحمة ميمة وفاصمة في حياة التمميذ العممية 
الدراسة في احد  الستكمالراسات العميا وااللتحاق بالجامعة والمينية، وتمثل مرحمة انتقالو إلى الد

ومعرفة الحمول الممكنة لمتقميل من  التخصصات التي ربما يحمم بيا منذ صغره أو يتطمع إلييا ىو وأىمو،
العممي  واإلبداعظاىرة التموث السمعي في ىذه المحيط اليام والحساس، ومعالجتو، بما يضمن الراحة 

 .والفني

  طرح التساؤل التالي: عالموضو  معالجة ىذال ومن أج

شيادة البكالوريا  ما مدى تأثير التلوث السمعي على التركيز لدى التالميذ المقبلين على تقديم امتحانات
 في المدرسة الجزائرية؟ وماىي بسل معالجتيا؟

  الموالية:فرعية التساؤالت ال ولإلجابة عن التساؤل الرئيسي قمنا بتحديد

 ما ىي مصادر التموث السمعي في ثانويات والية غميزان بالجزائر؟  (1
التالميذ المقبمين عمى تقديم امتحانات شيادة لدػ تركيز الكيف يؤثر التموث السمعي عمى   (2

 البكالوريا في  الثانويات الجزائرية؟
 ؟ىل يختمف تأثير التموث السمعي بين الجنسين في الثانوية  (3

 الفرضيات:  صياغة

 كإجابة مؤقتة عمى اإلشكالية قمنا بصياغة الفرضيات اآلتية:

تتعدد مصادر التموث السمعي بالثانويات الجزائرية، منيا ضوضاء وسائل النقل من سيارات   (1
وقطارات وحافالت وغيرىا، وضوضاء اجتماعية من جراء النشاطات التي يقوم بيا الناس 

 الت، وضوضاء ناتجة عن سموكيات التالميذ.المحيطين بالثانويات من أصوات الباعة والمح
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يؤثر التموث السمعي عمى تركيز التالميذ المقبمين عمى تقديم امتحانات شيادة البكالوريا بدرجة   (2
ضعف قابمية و ، مما يؤدؼ إلى ضعف تحصيميم الدراسي، وضعف قدرتيم عمى االنتباه ، كبيرة

 .لدييم ستيعابالا
السمعي بين الجنسين، بحيث أن اإلناث يفقدون التركيز أثناء يختمف مستوػ تأثير التموث  (3

 .تعرضيم لمصادر التموث السمعي أكثر من الذكور
 تحديد المفاىيم:

أن العالم أو الباحث يجب عميو أوال تعريف األشياء التي يدرسيا ليعمم فيما يدور إشكال  دوركيايم " يبين"
البحث ،ويعرِّف المفيوم " عمى أنو ليس فقط مساعدة من أجل الحصول عمى نتيجة، لكن ىو طريقة 

  1لتصور و اإلدراك،فالمفيوم يضع الخط األول وسط مجموعة من الظنون التي تعيق الباحث "

 و مفاىيم إجرائية )عممية(. اصطالحيةولقد تم تحديد نوعين من المفاىيم  : مفاىيم 

و ىي المفاىيم التي يتم صياغتيا من المعاجم و القواميس و الكتب ويتم صياغتيا من :اصطالحياأوال: 

 عنوان الموضوع.

 غل عميو في الميدان .         : و ىو تحديد العممي  لممفيوم، أؼ كيف أشت ثــانيـــا : إجــــــرائـــيــا

                 ومن خالل ىذه الدراسة سنحدد المفاىيم التي ليا عالقة مباشرة بالموضوع وىي كاألتي:

 الصوت إجرائيا:

طاقة تصدر من اىتزاز أؼ جسم يتحرك بسرعة، و تكون ىذه الطاقة عمى الصوت ىو عبارة عن     

 ينقمو،ومن وسيط  يحدثو،ولكي يكون لمصوت وجود، البد لو من مصدر  اليواء،شكل موجات تنتقل في 

وأيضا  البد من أذن تسمعو حتى تحس بوجوده. و تصدر األصوات من جميع الكائنات التي تعيش معنا  

                                                           
1
 Grawitz Madeleine, Méthodes des sciences sociales, 8ème edition, Dallouz, Paris, 1990, P369. 
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عمى كوكب األرض ، كما تصدر من اإلنسان و من مخترعاتو و مكتشفاتو، وتقاس سرعة الصوت بوحدة 

  .فرق بين صوت و آخر( تستطيع األذن البشرية أن تحسو الديسيبل ) وىو أدنى

 لبيئة:ا

 ىي كل ما يحيط باإلنسان من مكونات مادية وغير مادية تؤثر في صحة اإلنسان وحياتو."

 التلوث:

في النظام البيئي،  االضطرابمما يمحق الضرر بيا وىو يسبب  ،إلى البيئة الطبيعيةىو إدخال المموثات 

وىو عمى البيئة أو مواد طبيعية ولكن تجاوزت مستوياتيا المقبولة،  دخيمةالمموثات إما تكون مواد  هوىذ

 .1"اختالط جسم نقي مع جسم أخر غير نقي أيضا

 التلوث البيئي:

يختمف عمماء البيئة والمناخ في تعريف دقيق ومحدد لممفيوم العممي لمتموث البيئي، وأيا كان مفيوم ىذا 

و مرتبط بالدرجة األولى بالنظام اإليكولوجي حيث أن التوازن في ىذا النظام يختل بدرجة األخير، فإن

كبيرة، أو يصاب بالشمل التام، عند حدوث تغير في الحركة التوافقية بين العناصر المختمفة، فالتغير 

 .2الكمي أو النوعي الذؼ يطرأ عمى تركيب العناصر، يؤدؼ إلى الخمل في ىذا النظام

 إجرائيا:

عناصر  إلى المفيدة عناصرىا يحول الطبيعية، حيث األوساط ىذه لمكونات إفساداىو  البيئي التموث
 الحياة. ترقية و صنع في أدوارىا من الكثير يفقدىا ضارة

                                                           
1
 .48-41 . ص.، ص2011الشبكة العالمية للنشر،  ، العراق،التلوث مشكلة العصرجالل الشيخ يونس،   

2
 .17، ص 2003، الدار العربية للنشر والتوزيع، التلوث البيئي، مصرابراهيم عصمت مطاوع،   
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 التلوث السمعي:

، و تشعر معيا باإلرىاق و التعب ،1مرغوب فيياذات استمرارية غير األصوات خميط متنافر من  بأنو

نظرا لزيادة شدتيا وحدتيا إلى الحد الذؼ يسبب األذػ والضرر لإلنسان والحيوان وكل مكونات البيئة، 

تموث ويوجد تعار يف كثيرة ومختمفة لموؼ/االىتزازؼ يصدر عمى شكل موجات، نوع من التموث الج وىو

الموسوعة " أما بأنو "الصوت الغير مطموب  الموسوعة البريطانية السمعي، عمى سبيل المثال تعرفو

عمى مدػ استيعاب أذن  يعتمد التموث السمعي2 فتعرفو بأنو "الصوت الغير مرغوب فيو" األمريكية

بنسب متفاوتة عن اآلخر، واعتمادا كذلك عمى العوامل  جيجألن البعض يستحمل الضاإلنسان لو، 

قد نظر القانونية الوبشكل آخر إن أؼ صوت ينتج عنو ضجيج يعتبر مزعجا وىو من وجية  ،النفسية

 ُيعرف بأنو تموث خاطئ من الجو أدػ إلى جرح مادؼ لحق األفراد.

لمرسالة وتتمثل ىذه العممية في  األطوار النيائية تالميذ إدراك كفاءة في تؤثر ّالتي العممية ىو :إجرائيا
 أو الرسالة تسمم كيفية شخصيتو، أو و إدراكو و إليو بالمرسل ىذه العممية تتعمق قد و عنصر التشويش،

 األخرػ. متغيراتيا و البيئية المؤثرات أو االتصال بقناة
 الوعي البيئي:

 اصطالحا: 

، "أنيا ذلك النمط 3ميالدي 1775مؤتمر بلغراد في ديسمبر يعرف الوعي البيئي عمى حسب ما جاء بو 

 بيا، ولديو من المعارفبطة المرت وبالمشكالتمن الوعي الذؼ ييدف إلى تكوين جيل واع وميتم بالبيئة 

                                                           
-17بتاريخ ، 3،ص 2012، مصر، يناير 36 .ع، ، مجلة أسيوط للدراسات البيئيةالضوضاء مرض العصرممدوح سالمة مرسي،   1

 http://www.basra.science.journal.org، متاح عمى: 14:43، عمى الساعة: 11-2016
 .5، ص المرجع نفسه  2
 .163زهير الكرمي، ص مرجع سابك،    3

http://www.basra.science.journal.org/
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والقدرات العقمية والشعور بااللتزام ما ينتح لو أن يمارس فرديا وجماعيا حل المشكالت القائمة وان يحول 

 .1بينيا وبين العودة لمظيور

 إجرائيا:

ممتطمبات البيئية وتنمية السموكيات الصحيحة لديو اتجاه البيئة، ويكون ذلك من خالل لىو إدراك الفرد 

تعريفو بمكونات البيئية، والعالقة التي تربط ىذه المكونات البيئية معا، ومعرفة المشكالت الناجمة عن 

 اإلخالل بتوازنيا، وطرق حل ىذه المشكالت لمعودة إلى مربع التوازن البيئي السميم.

ىو من يدرس أو يتعمم، وتستعمل عادة لمداللة عمى من يتبع معمما معينا تمييزا لو عن المعمم : التلميذ

 وىي ال تعني قبول التعميم فحسب، بل والسير بمقتضاه في الحياة. 2نفسو

التمميذ ىو طالب العمم الذؼ يزاول دراستو في قطاع التربية والتعميم، ضمن الطور االبتدائي أو  إجرائيا:

 المتوسط أو الثانوؼ.

 التركيز:

 .3يعرف بأنو القدرة عمى حصر االنتباه في موضوع ما، وىو قصر االنتباه عمى شيء معين

 معمومات.ىي مقدرة التمميذ عمى استيعاب وفيم ما يتمقاه من إجرائيا: 

 

 

                                                           
1
 .15 .، ص2005للنشر والتوزيع، ، مصر، الدار العالمية يةالتربية البيئابراهيم عصمت مطاوع،   

2
 . 322 .، ص2001، باريس-لبنان، منشورات عويدات لبنان، 2، طموسوعة الالند الفلسفيةأندريه الالند، تر: خليل أحمد خليل،   

3
 .228 .ص، 2005، الكويت، مركز الكويت للتقدم العلمي، معجم مصطلحات الطب النفسيلطفي الشربيني،    

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/03_T/T_079.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/03_T/T_079.html
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 التأثير:

ىو إحداث تأثيرات وتغيرات في السموك أو "إن التأثير في المعنى الواسع لمكممة يمكن تعريفو  اصطالحا:

 .1"التفكير وتتمثل في التغيرات الحاصمة نتيجة لمتعرض لموسائل المختمفة

  وعرف التأثير في قاموسLa Rousse 2.أو شيء": أنو نتيجة لفعل أو ما ينتج عن فعل إنسان 

 إجرائيا:

التأثير ىو ردود األفعال التي تحدث لمتمميذ نتيجة تعرضو لواحدة أو أكثر من مصادر التموث السمعي، 

دراكيةمحدثة أثارا صحية ونفسية و   واجتماعية. ا 

 المقاربة المنيجية:

 طبيعة الدراسة:

لقد اعتمدنا في دراستنا حول تأثير ظاىرة التموث السمعي عمى التركيز لدػ تالميذ ثانوية األخوين عدة  

بن عامر في غميزان، دراسة كمية كيفية، من حيث أننا اعتمادنا عمى تفريغ االستمارات التي وزعناىا عمى 

يدف إلى جرد ظاىرة التموث تمميذ بحصص متساوية بين الجنسين وبذلك ن 120عينة من التالميذ بمغت 

السمعي بالثانوية، وىي إذن بذلك دراسة كمية، كما أنيا دراسة كيفية ألننا اعتمدنا عمى تحميل المقابالت 

التي أجريناىا مع عينة من المبحوثين وىم مجموعة من األساتذة واإلداريين وكذا أخصائيي عمم النفس 

 والتوجيو التربوؼ.

 
                                                           

1
 .52. ، ص2006، األردن، دار أسامة للنشر والتوزيع، المعجم اإلعالميدمحم جمال الفار،   

2
 La Rousse Bords, Dictionnaire Encyclopédique, 1998, P517. 
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 الدراسة: منيج

إجراء أؼ بحث عممي تحديد األسموب و المنيج الذؼ يتناسب مع موضوع المعالج و الذؼ يساعد يقتضي 

، والمنيج الذؼ ينتيجو الباحث يجب أن يجيب مات و البيانات و تحميل المعطياتبدوره عمى جمع المعمو 

مل مع بعضيا "ىو مجموعة من العمميات التي تعج عمى مختمف األسئمة التي تثيرىا مشكمة بحثو ، فالمني

فيو بذلك خطة عمل من أجل تحقيق غاية ،فالمنيج يمثل بذلك  ،1البعض لموصول إلى عدة أىداف"

              إستراتجيات الشاممة التي يستخدميا الباحث لفيم و تفسير الظاىرة التي ىي محل الدراسة .

ركيز عند تالميذ األقسام النيائية وبما أن دراستنا تيدف إلى معرفة تأثير ظاىرة التموث السمعي عمى الت

ي التحميمي من أكثر المناىج مالئمة لتحقيق مسحفقد ارتأينا أن المنيج ال في والية غميزان غربي الجزائر،

ألنو يساعد عمى فحص المصادر المختمفة لظاىرة التموث ، فيم أفضل لمظاىرة التي نحن بصدد دراستيا

السمعي، ومعرفة أسبابو وأثاره عمى تركيز التالميذ في مرحمة استعدادىم المتحان شيادة البكالوريا، وسبل 

 وكيفية إلحصاء وتحميل الظاىرة المدروسة.معالجتو، من خالل تقنيات كمية 

 2بين المالحظة و التفسير التحميمي يشكل مرحمة وسطية مسحيفالمنيج ال

 أدوات الدراسة:

األداة و التقنية ىي مجموعة إجراءات و أدوات التقصي المستعممة منيجيا تستخدم لقياس و تقييم ووصف 

و مالحظة أبعاد مختمفة لمظاىرة ،يرتبط اختيارىا باليدف المنشود الذؼ يرتبط بدوره بالمنيج المستخدم في 

      موضوع الدراسة .

                                                           
1
دار ، الجزائر، dynamique de la recherche en science humaines=ديناميكية البحث في العلوم اإلنسانيةلمياء نفوسي مرتاض،   

 .39، ص. 2015الهومة للطباعة والنشر، 

.129،ص  1999ديوان المطبوعات الجامعية ، ،الجزائر ،البحوث مناهج البحث العلمي وطرق إعداددمحم الذنيبان، عمار بوحش، 
2
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عمى وأثاره ، وأسبابو، مصادر التموث السمعيعمى آراء المبحوثين حول  الموضوع فاعتمدناونظرا لطبيعة 

تقنيات  واستخدمنا في دراستنا ثالثوطرق معالجتو، التركيز لدػ تالميذ األقسام النيائية في والية غميزان، 

 ستمارة والمقابمة.الوىي المالحظة وا

مجموعة ما غير موجية من أجل القيام  بمالحظةىي تقنية مباشرة لمتقصي العممي ،تسمح : لمالحظةا. 1

 .1عادة بسحب كيفي ،بيدف فيم المواقف و السموكات 

فالمالحظة بذلك ىي توجيو الحواس لمشاىدة و مراقبة سموك معين و ظاىرة معينة،و تسجيل بذلك 

 :السموك و خصائصو ،ولقد اعتمدنا  في دراستنا عمى 

يتم ذلك بتحديد اليدف وتوضيحو لألفراد المبحوثين، "بمعنى أن   :المكشوفةالمالحظة  1.  1

 .2الباحث نفسو ىو الذؼ سيخمق بيئة تتماشى مع أىداف البحث"

تتمثل في مجموعة من األسئمة التي حضرناىا بعناية، من أجل الحصول عمى بيانات  ستمارة: الا .2

لتحديد مصادر التموث السمعي بالثانوية، وتأثيره عمى تركيز كمية وكيفية ومعمومات وصفية 

التالميذ األقسام النيائية، والبحث عن حل ليذه الظاىرة وتقميل من أضرارىا في المدارس 

 ، واستخدمنا في جمع المعمومات من المبحوثين استمارة، أسئمة مفتوحة، وأسئمة مغمقة.الجزائرية

نموذج من األسئمة الذؼ يقترح فيو الباحث مجموعة من االقتراحات ىي ذلك الاألسئلة المغلقة:  1.2

 .3أن يختار منيا المبحوث ما يناسبوعمى 

يعني السؤال المفتوح أنو ليس عمى المبحوث االختيار بين مجموعة من األسئلة المفتوحة:  2.2

 .1تقيديغ اإلجابة التي يراىا مناسبة لو دون أؼ االقتراحات: فالمجال مفتوح لو ليص

                                                           
184. ،ص2000،دار القصبة للنشر ،الجزائر ،2ط ،:تدريبات عمليةمنهجية البحث في العلوم اإلنسانية  موريس أنجرس،

1
  

2
 129.، صمرجع سابك، لمياء نفوسي مرتاض  

3
 .142. ، صنفسهمرجع ال  
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  2لتحقيق ىدف معين  أو المبحوثينىي تفاعل لفظي منظم بين الباحث و المبحوث   المقابلة:. 3

تتمثل في مسائمة األشخاص المبحوثين فرديا وجماعيا، قصد الحصول عمى معمومات كيفية ذات عالقة 

 تركيز التالميذ.استكشافية لمعمل العميقة لدػ األفراد حول ظاىرة التموث السمعي وتأثيره عمى 

 و استخدمنا لجمع المعمومات من المبحوثين المقابمة:

ىي معينة و  وىي عبارة عن طرح  أسئمة موجية لممبحوث من أجل تحقيق غايةالمقابلة الموجية :  1.3

من األسئمة المعدة مسبقا، واألسئمة معدة بشكل دقيق، "وىي ميمة عندما نود إجراء عدد مجموعة تضم 

الثانوية، واإلداريين، ومستشار التوجيو، وأستاذ مقابمة  موجية إلى أساتذة ، فقد قمنا ب3المقابالت"كبير من 

 .موضوع  الدراسةبالذين ليم عالقة  عمم النفس التربوؼ،

 :مجتمع البحث 

الذؼ ىو مجموع المفردات التي يستيدف  ،تحديد مجتمع الدراسة عمينا بدايةقبل اختيار عينة البحث 

ا المجتمع الكل أو المجموع األكبر لممجتمع المستيدف و ذدراستيا لتحقيق نتائج الدراسة، ويمثل ى حثالبا

 :أساسين مجتمعين فيتكون مجتمع بحثنا من، يتم تعميم  نتائج الدراسة عمى كل مفرداتو

ألنيم  ولقد تم اختيارىم باعتبارىم عنصرا فعاال في موضوع دراستنا،، التالميذ  أما المجتمع األول:

، وعمى دراية تامة بمتغيراتيا، ومصادرىا وأثارىا -أؼ ظاىرة التموث السمعي–يعايشون الظاىرة المدروسة 

صف وريا، ولدييم القدرة عمى و بمين عمى تقديم شيادة البكالعمى التركيز لدػ تالميذ الطور النيائي المق

 .التموث السمعي في الوسط المدرسي ظاىرة، ومعرفة العمل التي األساسية لتنامي الظاىرة، وتفسيرىا

                                                                                                                                                                                     
1
 .144صلمياء نفوسي مرتاض، ، مرجع سابك 

.392. ، ص 2008دار المعارف ، ،، بيروتتصالتوى في بحوث اإلعالم و االتحليل المحدمحم عبد الحميد ،  
2
  

3
 .140 .ص لمياء نفوسي مرتاض،، مرجع سابك  
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أساتذة عمم النفس التربوؼ في جامعة مستغانم، األساتذة واإلداريين و  من الثاني يتكون  مجتمعأما ال  

، أخصائي عمم النفس في عياداتيم، ولقد تم اختيارىم ألن توجيو في  ثانويات واليتي غميزانومستشارؼ ال

شرات النفسية والصحية والعممية واالجتماعية لمتالميذ، وىم كمثقفين  يمعبون لدييم دراية بالمتغيرات و المؤ 

.ولدييم القدرة  وتنمية قدراتيم ووعييم اتجاه البيئة والمحيط من حوليم توجيو سموك التالميذ دورا فعاال في

ذا عمى غرار ،وىلمستوػ التالميذ والوصيين التربويين واألسرة والمجتمعو العممي  االجتماعيعمى النقد 

 الثانوية واإلداريين بصفة عامة.الموظفين الذين يعممون 

 المعاينة:

وىي مجموعة من العمميات التي تمكن من اختيار العينة، انطالقا من مجتمع البحث، "ألن الباحث يواجو 

صعوبة في ضخامة مجتمع البحث وشساعتو، لدرجة يصعب عميو القيام بدراسة كل الوحدات المكونة 

ستمارة االحيث قمنا بتوزيع  ،ار التالميذيفي اخت احتمالية حصصيةغير  معاينة لذا اعتمدنا عمى، 1لو"

، بحيث تكون لكل لمعرفة مدػ تأثرىم بظاىرة التموث السمعي ذكورالناث و اإلعمى نحو متوازؼ بين 

 مجموعة منيم حصة.

، حيث وقعنا عمى معاينة غير احتمالية نمطيةأما بالنسبة لألخصائيين النفسانيين في المقابمة فقد اعتمدنا 

اختيار أخصائية نفسانية وأستاذ عمم النفس التربوؼ لصمتيم المباشرة بموضوع دراستنا، وبإمكانيم تزويدنا 

فراد المبحوثين الذين قمنا بمقابالت معيم أللأما بالنسبة  .بالمعمومات الكافية حول موضوع دراستنا

اعتمدنا معاينة احتمالية  فقداإلداريين وأخصائيي عمم النفس التربوؼ والتوجيو، والمتمثمين في األساتذة و 

 .بإمكانيم تزويدنا بأىم معمومات والمجريات حول ظاىرة التموث السمعي في المؤسسةالذين و  نمطية،

                                                           
1
 123 .، صمناهج البحث العلميأحمد بن مرسلي، مرجع سابك،    
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 العينة:

عشوائيا أو يمجأ الباحث إلى أسموب العينة، حيث يقوم باختيار جزء صغير من مجتمع البحث اختيارا 

، فعينة 1منتظما أو تحكيما قصدّيا، ليشكل ىذا الجزء من وحدات مجتمع البحث المادة األساسية لمدراسة"

، مبحوث الذين قسمنا عمييم االستمارات 120الدراسة التي اعتمدنا عمييا في الدراسة، تكونت من 

التعرف عمى درجة التأثير  من أجلأنثى  60ذكر و 60بحصة  ، كال الجنسينعمى يتوزعون بالتساوؼ 

مقابالت  08ب قمنافقد عمى تركيز التالميذ الطور النيائي من الدراسة، ىذا من جية، أما من جية أخرػ 

مع أخصائي الطب النفسي، أساتذة عمو النفس التربوؼ، أساتذة بعض المواد العممية واألدبية في الثانوية، 

 ي الثانوية.مستشار التوجيو، بعض اإلداريين العاممين ف

 المقاربة النظرية:

إن أية دراسة عممية يجب أن ترتكز عمى مقاربة تكون بمثابة األرضية التي ينطمق منيا الباحث و بكل 

موضوعية ،كما أن طبيعة الموضوع تمعب دورْا في تحديد نوعية المقاربة التي تكون أكثر مالئمة لمدراسة 

عالم واالتصال لكمود إليود المعمومات في عموم اإل نظريةفي بحثتا قمنا  بتبني ، و  من غيرىا

، حيث تمثل ىذه « Warren Weaver»ارين ويفر وو  « Claud Elwood Shannon » شانون 

النظرية بنية نظام عام لالتصال، إذ تشير افتراضات ىذه النظرية إلى أن مشكمة االتصال تكمن في 

ففي ىذه البنية الخطية، حيث تحدد ،2من نقطة أخرػ" "إعادة إنتاج رسالة بطريقة ما دقيقة أو تقريبية

األقطاب مصدرا ونياية، يرتكز االتصال عمى المكونات التالية: المصدر والمعمومة الذؼ يقوم ببث 

الرسالة" الحديث الياتفي"، الُمشفر أو المرسل الذؼ يقوم بتحويل الرسالة إلى إشارات قابمة لإلرسال "يقوم 

                                                           
1
 .125 .، صالمرجع نفسه، أحمد مرسلي  

2
،  ، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية3.، طتاريخ نظريات االتصالميشال ماتالر، تر: نصر الدين العباضي والصادق رابح، أرمان و  

 .69. ، ص2005



المفاهيمياإلطار المنهجي و    
 

34 
 

، والقناة، وىي الوسيمة المستخدمة في نقل اإلشارات "  إلى ذبذبات كيربائية" الياتف بتحويل الصوت

عمى اإلشارات، وأخيرا  باالعتمادأو المتمقي، الذؼ يقوم بإعادة بناء الرسالة  الشفرةالكابل الياتفي"، وُمفسر 

 الوجية، وىي الشخص أو الشيء الذؼ تنقل إلو الرسالة.

ىو رسم اإلطار الرياضي الذؼ يمكننا من حساب تكمفة رسالة ما، أو إن اليدف من نظرية المعمومات، 

 اسمب فييا، أطمق عمييا عشوائية غير مرغو  اضطراباتىذا النظام في سياق  اتصال ما بين الوحدات

، عمى كل ما يمكن أن يمنع التوافق أو « Shannon »، ويحيل التشويش، كما يرػ شانون "التشويش"

تخفيف تكمفة التشويش إلى حدودىا الدنيا، وجب عمينا نقل اإلشارات  أردناإذا التناغم بين قطبين، ف

 المناسبة، بالطريقة المناسبة وبأقل تكمفة.

من أشير نماذج االتصاالت التنظيمية المقبولة ذلك النموذج الذؼ وضعو كمود شانون ووارين ويفر 

Claude Shannon and Warren Weaver 

 

SOURCE : Annie Bartoli,Communication et Organisation pour une 
Politique Generale coherent,Paris ,1991, p:62 

الوصول 
 إلى المرسل

أو  القناة المستقبل
 التقنية

 

مصدر  المرسل
 المعلومة

مصدر 
 التشويش
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 المصدر فصل فيو تم النموذج ىذا .االتصالية لمعممية نموذج بتصميم وويفر شانون  من كل قام 
 عن) المستقبل (االستقبال جياز فصل تم كما بالمرسل، تسميتو تم الذؼ اإلرسال جياز عن

 ترميز لعممية باإلضافة االتصالية، العممية عمى المؤثر التشويش عنصر إضافة وتمت اليدف،
 .معاني إلى رموز من فكيا إعادة يتم ثم القناة، عبر نقميا يتم إشارات إلى المعاني

 إلى اإلشارة دون  مستقبل إلى مصدر من والمعاني المعمومات انتقال طريقة شرح عمى النموذج ىذا يركز •
 المستقبل دور
 جديدا بعدا قدم ذلك مع ولكن االتصال، تدفق اتجاه أحادية في السابقة النماذج مع النموذج ىذا يشترك •

 من والمعنى المعمومة انتقال يصاحب الذؼ التشويش عامل في البعد ىذا يتمثل .االتصال ظاىرة شرح
 .آخر إلى مكان

تخضع عممية االتصال لعوامل عدة، وىذه العوامل إما أن تزيد من كفاءة عممية االتصال أو تقمل من تمك 
 : الكفاءة ومن ىذه العوامل ما يمي

  Noiseالتشويش/ الضجيج 

وىو من أىم العوامل المؤثرة في مدػ وضوح الرسالة المنقولة من المصدر، ومدػ استيعابيا من قبل 
: )أ(التشويش  المستقبل كما في الشكل وقد يأخذ أشكاال عديدة إال أنو ينقسم إلى قسمين رئيسيين ىما

 .الداخمي. )ب( التشويش الخارجي

وىذا يشمل العوامل الفسيولوجية والنفسية لمشخص المتمقي لمرسالة, فوجود عوائق  : التشويش الداخلي -أ
وبالتالي فيميا من قِّبل المستقبل. ومن ىذه العوائق ضعف  ,الةفسيولوجية قد تحد من دقة االستقبال لمرس

ما إلى ذلك من العوامل العضوية. أما و  واآلالم والجوع والعطش وانخفاض درجة الذكاء ,النظر أو السمع
العوامل النفسية فيي كذلك تمعب دورا  ميما  في درجة تفيم الرسالة المنقولة, فالشرود الذىني والمشاكل 

والخوف, والقمق, ىي من بعض العوامل النفسية التي تحد من درجة بموغ  ,عية, والشعور بالمملاالجتما
 .ىدف الرسالة الرئيسي وتفيمو

:  ويشمل جميع العوامل الخارجية التي تقمق الشخص المتمقي لمرسالة مثل:  التشويش الخارجي -ب
شدتيا، والقاعة، والمقاعد، والبعد أو  األصوات المزعجة، ودرجة الحرارة والرطوبة، وضعف اإلضاءة أو

القرب من مصدر الرسالة والوقت الذؼ ترسل فيو الرسالة، كل ىذه العوامل تقمل من مدػ تفيم الشخص 
 .لغرض الرسالة وىدفيا المعني بالرسالة
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 لزمني والمكاني:اإلطار ا

ثانوية األخوين عدة بن عامر بوالية غميزان ، حيث قمنا : تم إجراء الدراسة في  المجال المكاني .1

، وبجامعة مستغانم )قسم عمم النفس( ،، والمقابمة مع األساتذة واإلدارييناالستمارةبإجراء 

 .قمنا بإجراء المقابمة حيث والية غميزان مستشفى دمحم بوضياف فيواألخصائية النفسية 

 إلى شير 2016 لمدراسة من شير أكتوبر الزمنيةلفترة ا استغرقت: الزمنيالمجال  .2

 ،وأجريت عمى النحو التالي:2017أفريل

 سؤال،  16محاور و  03التي ضمت  ستمارةوىي مرحمة تم فييا تصميم اال :تقسيم االستمارات

 17إلى غاية  2017 /أفريلنيسان 10مبحوث )تمميذ( بتاريخ:  120التي تم إجرائيا مع 

 .2017نيسان/أفريل 

  مبحوثين  08أسئمة مقسمة عمى ثالث محاور موجية إلى  09والتي ضمت  :المقابالتإجراء

 ، عمى النحور األتي: 2017نسيان/أفريل  20-19أجريت معيم المقابالت يومي 

 مختار  :األستاذ،مادة العموم الطبيعية مر بوالية غميزان، تمت مع أستاذثانوية األخوين عدة بن عا

 .2017نيسان/أفريل  19، بتاريخ عمور

  ثانوية األخوين عدة بن عامر بوالية غميزان، تمت مع أستاذة مادة الفمسفة، األستاذة فتيحة يحي

 .2017نيسان/أفريل  19تنفير بتاريخ: 

  نجاة قدوساألستاذة  المغة الفرنسيةالية غميزان، تمت مع أستاذة ثانوية األخوين عدة بن عامر بو ،

 .2017نيسان/أفريل  20بتاريخ 

 19بتاريخ  ،بمقاسم غريبي: ثانوية األخوين عدة بن عامر بوالية غميزان، تمت مع الناظر 

 .2017نيسان/أفريل 



المفاهيمياإلطار المنهجي و    
 

37 
 

  :20، بتاريخ دودو كمالثانوية األخوين عدة بن عامر بوالية غميزان، تمت مع مستشار التربية 

 .2017نيسان/أفريل 

 سمطانة سعاد: مستشارة التوجيو السيدةع ثانوية األخوين عدة بن عامر بوالية غميزان، تمت م ،

 .2017نيسان/أفريل  20بتاريخ 

 :نيسان/ أفريل  19، بتاريخ: عمار الميمود قسم عمم النفس بجامعة مستغانم، أجريت مع األستاذ

2017. 

  ،مقمش فاطمة: دكتورةاألخصائية النفسانية، أجريت مع المستشفى دمحم بوضياف غميزان ،

 .2017أفريل نيسان/  20بتاريخ:

 09إلى2017نيسان/أفريل  29مرحمة تفريغ المعمومات وتحميميا ثم تفسيرىا :من شير 

 .2017ماؼ

 صعوبات البحث:

ال يخمو أؼ بحث من صعوبات تعترض طريق الباحث أثناء انجازه ، وقد تمثمت صعوبات الدراسة في ما 

 يمي:

   أثار صعوبة قمة المراجع في دراستنا.، ما نادرةالدراسات واألبحاث حول ظاىرة التموث السمعي 

  عامل الوقت، حيث أن الفترة الدراسية قصيرة لم تكفي لتوسيع مجال البحث والوصول إلى المزيد

 من التفاصيل والحقائق حو موضوع دراستنا.

  أما في اإلطار الميداني فالتمسنا في االستمارة بعض التيرب من اإلجابة، كما ولو أن المبحوثين

 أقوال مثالية وليست واقعية، وفي بعض األحيان كان سببو جيميم بالموضوع.يدلون ب
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  عدم جدية بعض المبحوثين وجيميم بأىمية ظاىرة التموث السمعي وخطرىا عمى المجتمع وخاصة

 المدرسة.

  تخوف بعض المبحوثين من اإلدالء بالمعمومات، ونقص الثقة في النفس بالنسبة لمبعض األخر

 المقابالت العممية، مما جعميم يدلون بمعمومات ناقصة.في التعامل مع 

 صعوبات لدػ المبحوثين في التعبير عن المواقف في فقرات أو جمل طويمة ضمن األسئمة.  

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظرياالطارال
 

 

 



 اإلطار النظري 
 

 تمهيد

إن لكل باحث مدخل نظري يعتمد عميو في مسار بحثو، ويستطيع من خاللو تفسير نتائجو وتحميل      
، فموضوع دراستنا عن التموث السمعي وتأثيره عمى التركيز عند تالميذ األطوار النيائية المقبمين معطياتو

 عمى اجتياز امتحان البكالوريا.

و من ، وبالتالي فإنمومات ذات العالقة بموضوع دراستناتوثيق المعوىو دراسة نظرية توثيقية تيدف إلى 
خالل تفكيك عناصر الموضوع وجمع المعمومات والمراجع المتعمقة بظاىرة التموث السمعي وتأثيره عمى 

تصميم ىيكمي ، فقد وضعنا ورياالتركيز عند التالميذ في الثانوية المقبمين عمى تقديم امتحان شيادة البكال
 لإلطار النظري، والذي قسمناه إلى فصمين كاألتي:

بحيث تم عنونة الفصل األول بماىية التموث السمعي، وتناولنا فيو نشأة ظاىرة التموث السمعي، ومقياسو، 
الثاني فقد تناولنا التشريعات الخاصة بالتموث السمعي وطرق معالجتو، من  لوأنواعو ومصادره، أما الفص

التطرق أوال إلى تأثير التموث السمعي عمى الكائنات الحية البشرية والحيوانية بصفة عامة ومن ثم  خالل
يعات والمواقف وقدرتيم العقمية والنفسية، وتناولنا ثانيا التشر تدرجنا إلى تأثيره عمى التركيز  لدى التالميذ  

الدولية والمحمية وموقف الدين اإلسالمي إزاء ظاىرة التموث السمعي، وثالثا تناولنا طرق معالجة ظاىرة 
 التموث السمعي من حيث وضع حمول لتفادي ىذه الظاىرة.

بحيث نسعى إلى لوضع دراسة ميدانية لمتعرف عمى مصادر التموث السمعي في المدارس الجزائرية 
عمى ىذه  ق معالجتو، انطالقا من مقاربتنا النظرية، ومقارنة النتائج المتوصل إلييا بناءاوأسبابو وطر 

مستحدث من عناصر تموث البيئة  عنصر ىيفي الجزائر التموث السمعي ظاىرة أن مع العمم المقاربة، 
 في المؤسسات االجتماعية المختمفة، كالمستشفيات والمدارس.وباألخص 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
 ماهية التلوث السمعي.

 تمهيد

I. نشأة التلوث السمعي وطرق قياسه. 

II. أنواع التلوث السمعي ومصادره. 

III. أثار التلوث السمعي. 

 .خالصة
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 تمهيد:

ال تكاد تخمو مدينة من مدن العالم من األصوات، التي تعد جزءا أساسيا من الحياة اليومية لمفرد،          
إال أن األصوات العالية تعد مصدرا لئلزعاج والتي تندرج ضمن التموث السمعي، والذي يشبو التموث 

األزل لكن ليس بالشكل المزعج اليوائي في سعة انتشاره، ومما ال شك فيو أن الضجيج عرف منذ 
سواء، بحيث تم رصد مصادره وأنواعو ى حد المتعارف عميو اليوم، والذي يعاني منو اإلنسان والحيوان عم

فالتموث السمعي يرتبط  ويحدث عادة بسبب التقدم الصناعي، ودرجة قياسو عندما تصل إلى حد الضرر
حمل حيث يختمف الناس في قدراتيم عمى تالصناعية،  ارتباطا وثيقًا باألماكن المتقدمة وخاصة األماكن

لترددات وشدات األصوات بشرية ليست متساوية في حساسيتيا ألذن الاألصوات الشديدة والمزعجة، إذ أن ا
 والضغوط المختمفة.

 وأثاره  أنواعو ومصادره المختمفة، أيضاوفيما يمي سنعرض عميكم نشأة التموث السمعي، ودرجة قياسو، و 
 ضمن الفصل األول تحت عنوان ماىية التموث السمعي.
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I. وطرق قياسو: نشأة التموث السمعي 
 نشأة التموث السمعي: .1

خبلل رحمة اإلنسان عمى األرض، كانت الطاقة أىم احتياجاتو، و لذلك وجدىا متوفرة من              
تعد طاقة الشمس و طاقة الرياح من  حولو من خبلل مصدرين دائمين، وىما: الشمس و الرياح. ولذلك

 أقدم صور الطاقة و مصادرىا التي عرفيا اإلنسان عمى مر العصور و األزمان.

يعدان اليوم من المصادر الدائمة و المتجددة و "أن ىذين المصدرين، و ىما الشمس و الرياح،         
بعد ذلك التخريب و التدمير الذي  النظيفة لمطاقة، و التي يسعى لبلستفادة منيا بأقصى درجة ممكنة،

 أصاب البيئة و مكوناتيا نتيجة اإلفراط في استخدام الطاقة التقميدية، مثل: الفحم و البترول و غيرىما.

و من الثابت و المؤكد أن اإلنسان األول قد استخدم الشمس لمتدفئة، كما استخدم طاقة الرياح لتسيير 
 .1"مراكبو، لتنقمو و تنقل حاجاتو

داًل من أن يطور اإلنسان من كيفية استخدام ىذين المصدرين و االستفادة منيما، راح ينقب في باطن وب
األرض ليستخرج مواد تمده بالطاقة التي يحتاج إلييا. فعرف الفحم و عرف البترول و مشتقاتو، و 

اد التي استخرجيا، استخدميا في كافة أغراض حياتو، دون أن يراعي أي اعتبارات عند استخدامو لتمك المو 
ودون أن يعرف تأثير ما في الباطن عمى ما فوق السطح . فمم يدرك و لم يفكر في اآلثار السمبية الناجمة 

 عن استخدامو لتمك المواد إال بعد فوات األوان. 

ولقد واكب ذلك تطورات عممية وتقنية تدرجت من استخدامو لمخيل والزالجات الخشبية، النتقالو ونقل " 
لى أن توصل إلى ابتكار العجبلت، ثم اخترع اآللة البخارية، وجاء القرن العشرون وتوالت احت ياجاتو، وا 

حتى وصمنا إلى ما وصمنا إليو اليوم من  -بسرعة مذىمة–االختراعات واالبتكارات، وتطورت التقنيات 
حنات والقطارات والطائرات ، فكانت السيارة والحافمة والشا2"تقنيات عديدة ومتنوعة في شتى مجاالت الحياة

واآلالت وأجيزة الراديو والتكييف وغيرىا مما يصاحب تشغيمو واستعمالو صدور أصوات عالية ومزعجة 
ومقمقة، تسبب عدم الراحة، بل وتسبب األمراض لمناس جميعا في األماكن التي تدار فييا تمك األجيزة 

 واآلالت.

                                                           
 .97.ص ،0222، مصر، مكتبة الدار العربٌة للكتاب، وإعاقة التنميةالتلوث الضوضائي حسن أحمد شحاتة،    1
2
 .17،ص 7331، الكوٌت، سلسلة عالم المعرفة، جوان البيئة واإلنسان عبر العصورج.سٌمونز، تر: سٌد دمحم عثمان، .إٌان  
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اآلثار السيئة لمتقنيات الحديثة، فنجد أن الحضارات الحديثة  وفي الحقيقة، فإن عالم الطفل لم يسمم من  
في إحداث الضوضاء، فمعظم المعب الحديثة  -دون إرادتو -قد زجت بالطفل وعالمو وجعمتو يشارك 

الخاصة باألطفال تتميز بإصدار أصوات مختمفة الشدة والدرجة، فمنيا ما ىو حاد ومنيا ما ىو غميظ كما 
آالت التنبيو المستخدمة في  -إلى حد كبير -أصبحت مزودة بأجراس وأجيزة تشبو أن دراجات األطفال 

 السيارات.

حيث ال يخفى عمينا أن الضوضاء أثر من اآلثار التي تصاحب وجود اإلنسان ومحاوالتو المستمرة   
 ة المريحة.لتغيير أنماط حياتو وأحوال الطبيعة من حولو، بما يحقق لو مزيدا من الرفاىية والحياة السيم

فالضوضاء قديمة قدم اإلنسان عمى ىذه األرض، وأن اختمفت صورىا وأشكاليا، وتفاوتت شدتيا وحدتيا.. 
ومما يؤيد ذلك، تمك الكتابات المدونة عمى بعض األلواح الطينية التي وجدت في مدن سامر وبابل، حيث 

تعج بالضوضاء الصادرة عن اإلنسان  تشير تمك الكتابات إلى الممل والسأم من المدينة أو البمدة التي
 وأدواتو.

كانت المدن اإلغريقية والرومانية تفرض أوامر صارمة بمنع إصدار األصوات المزعجة ليبل، بل وصل "و
بمواد تمتص األصوات  -حيث يسكن الفبلسفة والعمماء –األمر إلى الحد الذي جعميم يفرشون الشوارع 

يعدون الضوضاء من األشياء التي تحد من قدرة الفبلسفة عمى العجبلت وحوافر الخيل، وذلك ألنيم 
 1"رالتفكير، والعمماء عمى االختراع واالبتكا

فالتموث السمعي مثمو تماما، مثل التموث البيئي قديم ومبلزم لئلنسان، إال أنو وعمى مر العصور، كان 
مثل: الرياح واألمطار ومجاري المياه التموث البيئي ضئيبل وبالقدر الذي تستطيع معو العوامل الطبيعية، 

من أن تعيد االتزان البيئي، حيث ال يترك ذلك التموث أى أثار تكون ضارة عمى اإلنسان أو الحيوان أو 
 النبات، وكذلك كان الحال بالنسبة لمتموث السمعي، فكانت محدودة وفي أوقات وأماكن معينة.

جة التقدم الصناعي والتقني، وما صاحبو من إنتاج اآلالت ولكن، اليوم ومع تعدد وتنوع مصادر التموث نتي
الميكانيكية والمحركات والمركبات والقاطرات، وتعدد وسائل النقل والمواصبلت، وظيور الطائرات النفاثة، 

ووسائل اإلعبلم المختمفة وانتشار مكبرات الصوت، إضافة إلى األجيزة المتنوعة التي سخرىا اإلنسان 

                                                           
1
 .28 .ص، حسن أحمد شحاتةمرجع سابك،    
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و، ازداد التموث البيئي، وازدادت الضوضاء التي صاحبتو بالحد الذي لم يكن معروفا من لراحتو ورفاىيت
 قبل، وبالدرجة التي أفسدت وأضرت وأحدثت األذى بالدرجة التي جعمتنا نطمق عميو التموث الضوضائي.

ات ويمكن القول بأن التموث السمعي قد أصاب جميع ربوع األرض، ووصل إلى أماكن كنا نعدىا منتجع
لمراحة واالستجمام، ففي الماضي كان الريف ينعم باليدوء والسكينة، ولذلك كان يقصده طالبو الراحة، أما 

صاحب مكينة   اليوم، فمقد تبدل الحال، وأصبح الريف يعج بالضجيج مثمو في ذلك مثل المدن، فمقد
د التموث السمعي في الريف الزراعة واستخدام اآلالت والماكينات الحديثة لمحرث والرش والحصد، ازديا

 بالدرجة التي أفقدتو ميزتو التي يتميز بيا.

 مقياس التموث السمعي:  .2

يقاس معدل الضوضاء ىذا ، ىو مقدار ما يتحممو اإلنسان من ضوضاء حتى ال تسبب لو األرق في النوم
يمكن  ، 1ضوضاءكحد أقصى لما يتحممو اإلنسان من  35 - 30بوحدة تسمى الديسيبل والتي تتراوح من 

 60إلى  50قياس الضوضاء بطرق فيزيائية أخرى ُيعّبر عنيا بآلفون، فمثبًل ُيقّدر كبلم الفرد العادي من 
ديسيبل، وقد تصل حركة األجسام وحفيف  100ديسيبل، والضوضاء الناجمة عن بوق مثبًل تساوي 

فونًا تسبب اضطرابات نفسية،  30ديسيبل، ولكن الضوضاء التي تزيد شدتيا عن  20إلى  المبلبس
فونًا تسبب متاعب نفسية وعصبية وعيوبًا في درجة السمع، أما  90و 60والضوضاء التي تبمغ ما بين 

وفي " ، األذنرًا مباشرًا عمى خبليا الكتمة العصبية داخل فونًا فتؤثر تأثي 120الضوضاء التي تزيد عن 
وضواحييا، تم قياس الضوضاء طوال فترات  القاىرةفي  1988عام  وزارة الصحة المصريةدراسة أجرتيا 

، ثبت تراوح المكتظة بالسكان والمحبلت التجارية وسط البمدساعات لكل يوم( بمنطقة  8األيام المتعاقبة )
ديسيبل بالمناطق السكنية المزدحمة  73.5، واليادئةديسيبل بالمناطق السكنية  58شدة الضوضاء بين 

 .2ديسيبل" 69.2و 64.5مساًء، وفي وسط المدينة تراوحت بين 

الخارجية فقط، لكن من الممكن أن تكون البيئة  البيئةويعتقد البعض أن مصدر الضوضاء يتمثل في   
بمستويات الضوضاء التي  فقدان السمع الدائمالداخمية أيضًا ىي مصدر لمضوضاء، وبصفة عامة يرتبط 

، وبمرور الوقت يفقد بالمنزلديسيبل، وقد يتعرض الشخص لمستويات ضوضاء معتادة  85تزيد عمى 

                                                           
1
 .4 .ص، العصرالضوضاء مرض ممدوح سالمة مرسً، مرجع سابك،    

، 15: 22 ، على الساعة:2016-09-17، بتارٌخ:، مدونة عٌون المعرفةالتلوث الضوضائي الضجيجعبد الحفٌظ أحمد العمري، . 8

  http://hnoweyes,blogspot.com على الرابط:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1988
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84
http://hnoweyes,blogspot.com/
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، وقد يحدث أن السمع أيضًا نتيجة التعرض المفاجئ لمضوضاء، مثل سماع صوت حاسة السمعاإلنسان 
 .ألعاب نارية انفجار

 : مع أن معدل الضوضاء المقرر عالميا ىو كالتالي " w.h.o" العالمية"فحسب تقرير منظمة الصحة    
 مقبولة في المناطق السكنية. 40 – 25من  -
 مقبولة في المناطق التجارية. 60 – 30من  -
 مقبولة في المناطق الصناعية. 60 – 40من  -

 مقبولة في المناطق التعميمية. 40 – 30من -
 .1المناطق المستشفيات"مقبولة في  35 – 20من  -

 :رة لجياز الديسيبل لقياس الضوضاءوفيما يمي صو 

 

 /http:// ar.wikipidia.org/wikiالمصدر: 

 

                                                           
 .1 .ممدوح سالمة، صمرجع سابك،   7

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Integrating_Sound_Level_Meter_dB(A)_Br%C3%BCel_Kj%C3%A6r_2225.jpg
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II. أنواع التموث السمعي ومصادره 
 أنواع التموث السمعي .1

 إلى ثبلثة أنواع، وىي: -حسب مصدره وقوة تأثيره واستمراره –يمكن تقسيم التموث السمعي    

 تموث مؤقت ال ينتج عنو أضرار فسيولوجية:  1.1          

ىذا النوع من أنواع التموث يعد أقميا خطرا عمى اإلنسان بصفة عامة، وأقميا ضررا بصحتو  
بصفة خاصة، وىو ينتج عن التعرض لفترة محدودة لمصدر من مصادر التموث السمعي 

 المعروفة.
لنماذج مختمفة من ىذا النوع، مثل الضوضاء الناجمة عن يتعرض  –واإلنسان في حياتو اليومية 

التعرض ألصوات طمقات أو التعرض لضوضاء عالية لفترات محدودة، كتمك الصادرة عن 
 األماكن المزدحمة أو داخل المصانع والورش نتيجة أصوات الماكينات واآلالت.

ترة محدودة، ثم يعود "ينتج عن التعرض لمثل ىذا النوع من الضوضاء ضعف في السمع لف   
بعد ذلك إلى حالتو األولى خبلل عدة دقائق أو ساعات، حسب طول المدة التي تعرض ليا، 

 .1وقربو من مصدر ىذه الضوضاء"
وتختمف الضوضاء عن غيرىا من عوامل التموث البيئي األخرى في أنيا محمية إلى حد كبير، 

تنتشر أثارىا أو ينتقل مفعوليا من مكان  بمعنى أننا ال نحس بيا إال بجوار مصدرىا فقط، وال
 ألخر كما في حالة تموث اليواء أو تموث المياه، الذي قد ينتقل من منطقة إلى أخرى.

ولذلك إذا ابتعد اإلنسان عن مصدر الضوضاء وأوى إلى مكان ىادئ، يبدأ اإلنسان بالعودة إلى 
 .2مة عن تعرضو لمضوضاءحالتو الطبيعية بالتدريج، كما أنو يتخمص من اآلثار الناج

 تموث مؤقت ينتج عنو أضرار فسيولوجية:  2.1    

ىذا النوع من التموث السمعي من التعرض المباشر لمصدر أو أكثر من مصادر الضوضاء، 
ومثال ىذا النوع من التموث: الضوضاء الناجمة عن دوي المفرقعات والقنابل، حيث تحدث من 

ي أضرار فسيولوجية دائمة، مثل إصابة األذن الوسطى بسبب جراء ىذا النوع من التموث السمع
                                                           

  
1

-0202،  ، مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر علوم التسٌٌر، جامعة الجزائرواقع النقل بسيارات األجرة في الجزائروسام كحلوش،   

 .17 .، ص 0200
 .811. ، ص7331، الكوٌت، سلسلة عالم المعرفة، أوت التلوث مشكلة العصرأحمد مدحت إسالم،    2
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موجات الضغط التي تصاحب انفجار المفرقعات، مما قد "يؤدي إلى حدوث ثقب في طبمة األذن 
ويسبب صمم دائم باألذن، أو تمف األعصاب الحسية بيا، كذلك الضوضاء الصادرة عن 

 .1المطارق الثقيمة المستخدمة في بعض الصناعات"
د تعددت الوسائل التي من خبلليا ينتشر ىذا النوع من التموث تاركا أثاره الضارة عمى اإلنسان ولق

وأجيزتو المختمفة، ومن ىذه الوسائل، أجيزة اإلرسال الموسيقي والسماعات التي توضع عمى 
 األذن، والتي تسبب تيديدا حقيقيا لسبلمتيا وسبلمة طبمة األذن، مع المداومة عمى استخداميا.

كذلك فإن العاممين في المحاجر والمناطق التي تستخدم المتفجرات، يتعرضون لفقدان تام لمسمع، 
 وبصفة دائمة، بسبب تدمير الشعيرات السمعية الدقيقة باألذن الداخمية وحدوث نزيف بيا.

وقد اتضح أن الضوضاء العالية المفاجئة وغير المتوقعة تسبب حدوث بعض التغيرات في جسم 
ن، فيي قد تسبب انقباض الشرايين والشعيرات الدموية، مما يؤدي إلى رفع ضغط الدم، اإلنسا

كذلك تتسبب في زيادة ضربات القمب وزيادة سرعة التنفس مما يؤدي إلى الشعور بالنيجان عمى  
 .2الرغم من عدم بذل أي مجيود، كما تؤدي إلى تقمص العضبلت

في الجسم، وقد تؤدي إلى بعض االضطرابات  وقد تؤثر الضوضاء في إفراز بعض اليرمونات
في بعض وظائف المخ، خصوصا بين ىؤالء الذين يعانون من الشعور بالخوف والتوتر الشديد 

 من الضوضاء العالية.

 تموث مزمن:   3.1  

وىذا النوع من التموث ينشأ عن التعرض الدائم والمستمر لمصدر أو أكثر من مصادر 
ذلك لمذين يتعرضون يوميا لضوضاء عالية ومستمرة، ومن أمثمة الضوضاء، وعادة ما يحدث 

ذلك النوع، األصوات الصادرة عن السيارات والشاحنات ووسائل النقل والمواصبلت في أثناء 
سيرىا في الشوارع والطرقات، و االستخدام السيئ ألألت التنبيو بواسطة بعض السائقين، كذلك 

لتششيد، "حيث تتراوح الضوضاء الناتجة من ىذه األعمال الضجيج الناشئ عن أعمال البناء و ا

                                                           
 .17 .، صالمرجع نفسه، أحمد مدحت إسالم  1
، السعودٌة، 799ع.من والحٌاة، ، مجلة األتحقيق حول التلوث الضوضائيخالد كردي، ، أحمد البطاٌنة ، عبد الوالً العجلونً  2

، متاح عمى :   12:16، عمى الساعة: 2016-12-23بتاريخ: ، 7 .، ص0204
www.nauss.edu.sa/Ar/Departments/.../em_amn_377_13.pdf 
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ما بين أصوات آالت الحفر وضجيج البمدوزرات والجرارات، وخبلطات األسمنت، وأصوات 
 .1المطارق وغيرىا"

ويتعرض ليذا النوع من الضوضاء سكان المنازل، وموظفي المكاتب، وكذلك رواد المتاجر التي 
بمثل ىذا النوع من الضوضاء، بل يمكن القول: إن كافة الناس تقع في وسط األماكن التي تعج 

معرضون لو من خبلل حركتيم اليومية، وسيرىم في الشوارع، وترددىم عمى محبلت التجارية 
 المختمفة.

فبل يشعر بقسوة الضوضاء الصادرة عن السيارات إال من يسكنون في وسط المدينة، وتطل 
وسط  -أحيانا –تقع عمى جوانب الطرق السريعة التي تخترق  مساكنيم عمى شوارعيا الرئيسية، أو

 المدن.
"وتبمغ شدة الضجيج الصادرة عن حركة المرور عمى الطرق الرئيسية نفس شدة الضجيج الصادرة 

 .2عن آالت المصانع، إن لم يكن أكثر منو شدة في بعض األحيان"
 :الضوضاء السائدة 

يمكن التعرف عمى مصدرىا أو تحديده، وىي تشمل كل أنواع "ىي الضوضاء التي تعمو جو المدن وال 
األصوات والضجيج التي تصل إلينا ونحن في منازلنا أو في مكاتبنا، وىي تتكون من األصوات الصادرة 

عن الشوارع والطرقات نتيجة تكدس الناس في المدن، ولعب الكرة في الشوارع والطرقات، وما يصاحبو من 
لباعة الجائمين، فمقد ازدحمت الشوارع بوسائل النقل الحديثة بأنواعيا المختمفة، و صراخ األطفال وصياح ا

، و ما ينشأ عن سوء استخدام أجيزة التنبيو و كذلك انتشار  3ما تحدثو في أثناء سيرىا من ضجيج"
بلت، وما واستخدام أجيزة البث اإلذاعي والمرئي، بأحجاميا المختمفة في المنازل والمقاىي والنوادي والمح

يتبع ذلك من رفع صوتيا إلى حد اإلزعاج، وكذلك األصوات غير المحددة التي تفقد شخصيتيا تماما 
 عندما تمتزج معا، ويتكون منيا ىدير متصل تختمف شدتو من مكان ألخر.

                                                           
 .1 .، صالعجلونً المرجع نفسه، عبد الوالً  1
-12بتاريخ: ، 0، ص. 0222، جرٌدة الصباح، تونس، التلوث السمعي ينذر بتجاوز المعدالت العادية في تونسمنى الٌحٌاوي،   2

 www.assabah.com.tn على الرابط:10:12، عمى الساعة: 02-2017
 .31 .، صالتلوث الضوضائي وإعاقة التنميةحسن أحمد شحاتة، مرجع سابك،  3
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وتتوقف نوعية ىذه األصوات وشدتيا عمى المكان الذي يسكن فيو الناس، فمن المعتاد أن تقل الضوضاء 
من المدينة، التي تتصف عادة باليدوء، في حين  -الراقية –فية كثيرا في الريف أو في األحياء الغنية الخم

 تزداد ىذه الضوضاء كثيرا في األحياء الفقيرة والمزدحمة بالسكان.

وقد يعتاد اإلنسان الضوضاء الخمفية بمرور الوقت، وقد ال يمحظيا سكان المدينة الذين تعودوا عمييا، 
ذا ال يقمل من خطر ىذه الضوضاء وىي موجودة في خمفية األصوات األخرى التي يستمع إلييا ولكن ى

 اإلنسان، وتصل إلى أذنيو باستمرار بحكم المكان الذي يعيش فيو واألجواء المحيطة بو.

 مصادر التموث السمعي  .2

 تنقسم مصادر الضوضاء إلى قسمين رئيسيين، و ىما:

 أوال: المصادر الطبيعية.
 ثانيا: مصادر النشاط اإلنساني.

 أوال: المصادر الطبيعية:

و ىي تمك المصادر التي تنتج عن عوامل طبيعية ليس لئلنسان أو تقنياتو دورا فييا، مثل الرعد، و 
 الرياح، و اإلنفجارات البركانية، و الزالزل، و أمواج البحر العاتية.

ىو عبارة عن صوت جمجمة و انفجار يحدث في طبقات الجو نتيجة تفريغ شحنة كيربائية   أ/ الرعد:
عالية جدا. و ىو صوت مخيف، يفزع منو الكبير قبل الصغير و يّولد في اإلنسان شعورا بالخوف و 

 .1الرىبة و اليمع

يئة تيارات ىوائية تتحرك ىي اليواء المتحرك بسرعة، و تيب الرياح بمشيئة هللا و إرادتو عمى ى ب/الرياح:
مندفعة من جية إلى أخرى فوق سطح األرض. و في أثناء حركتيا تصدر أصواتا تختمف شدتيا حسب 

 .2السرعة التي تتحرك بيا

و بجانب الدمار الذي يمكن أن يسببو الريح و العواصف، فإّنيا تحدث كذلك ضجيجا و جمجمة ىائمة، و 
 تؤثر سمبا عمى األذن.

                                                           
1
 .000 .، صالتلوث البيئيإبراهٌم عصمت مطاوع، مرجع سابك،    

2
 .773 .، صالمرجع نفسه   
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  ت البركانية:ت/ اإلنفجارا

تعد البراكين مظيرا من مظاىر حرارة باطن األرض التي توجد تحت غبلف األرض الصخري، و تمثل 
البراكين كارثة أرضية خاصة عند حدوثيا في األراضي الزراعية أو بالقرب منيا، حيث يؤدي اندفاع 

ي الزراعية و تغطيتيا ، إلى سطح األرض إلى دفن األراض1("Magmaصيير البركان ـ و المعروف باسم)
 بأكوام من الصخور البركانية.

 و باإلضافة إلى ذلك يصاحب حدوث اإلنفجارات البركانية دوي ىائل و أصوات انفجارات عالية.   

الزلزال ىو اىتزاز القشرة األرضية في مكان ما من سطح األرض. و تتفاوت شدة الزلزال  ث/ الزالزل:
رة األرضية في منطقة الزالزل. و يتعرض سطح األرض بما عميو في حسب قوة االىتزاز و طبيعة القش

تمك المناطق إلى تموجات تسبب انييار المباني و الجسور، و تشقق و تصدع سطح األرض. و يصاحب 
 .2حدوث ذلك صدور أصوات عالية و ضوضاء شديدة

 مصادر النشاط اإلنساني: ثانيا:

 نشاطات اإلنسان و آالتو و أدواتو و تقنياتو الحديثة. و ىي تشمل جميع المصادر التي تنتج عن    

 و سوف نتناول بالتفصيل بعض ىذه المصادر:

 وسائل النقل و المواصالت:-أ

استطاع اإلنسان اختراع و تصميم و بناء العديد من وسائل النقل البرية و البحرية و الجوية. فإذا تدبرنا 
ين المدن و الببلد و القارات من حيث السرعة و السيولة و الراحة الطريقة و الوسيمة التي تنتقل بيا اليوم ب

و األمان، و إذا عممنا حجم المنتجات و المعدات و األمتعة التي يتم نقميا بين المدن و البمدان المختمفة، 
 فينبغي عمينا أن نشكر هللا ـ سبحانو و تعالى ـ عمى نعمو التي ال تعد و ال تحصى. 

و قد صاحب حركة ىذه الوسائل و تشغيميا صدور أصوات عالية. فمقد ازدحمت الشوارع بوسائل النقل و 
المواصبلت الحديثة بأنواعيا المختمفة، و ما تحدثو أثناء سيرىا من ضجيج ـ و قد امتد ىذا الضجيج إلى 

                                                           
1
 .000 .ص، إبراهٌم عصمت مطاوعالمرجع نفسه،   

2
 .97 .، ص0779، عمان، دار الشروق العربٌة للنشر والتوزٌع، المدخل إلى العلوم البيئيةٌحً الفرحان، سامح الغراٌبة ،    
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ير من القرن العشرين، الجو من خبلل حركة الطائرات، التي زاد استخدميا بدرجة كبيرة في النصف األخ
 سواء لنقل المسافرين أو لنقل البضائع ة غيرىا.

 الضوضاء الصادرة عن السيارات: 1أ.

"عمى الرغم من أن المصانع السيارات قد بذلت مجيودات لتخفيض األصوات المنبعثة من كل سيارة، 
، 1الطرق وداخل المدن"إال أن الزيادة الكبيرة في عدد السيارات قد تسببت في زيادة الضوضاء عمى 

ومما ىو جدير بالذكر أن الضوضاء الناتجة عن السيارات مصدرىا األساسي ىو الصوت المنبعث 
من المحرك )الموتور( عند سير السيارة، باإلضافة إلى ذلك، نجد أن األصوات آالت التنبيو 

ا وكيفية قيادتيا المستخدمة بدون ضابط تضيف مزيدا من الضوضاء، كما تمعب حالة السيارة نفسي
أيضا دورا ميما في تحديد حجم التموث السمعي الصادر عن السيارة، فكمما كانت السيارة في حالة 

جيدة، ومتى كانت قيادتيا بطريقة سميمة، كان الصوت المنبعث منيا عند سيرىا منخفضا، وغنى عن 
سيارات النقل العام وسيارات الذكر الحالة السيئة لبعض السيارات عمى طرقنا وفي شوارعنا، وبخاصة 

 نقل البضائع، وكذلك بالنسبة لطريقة قيادتيا السيئة.

وتزايد أعداد السيارات الخاصة والشاحنات أدت إلى زيادة مماثمة في التموث السمعي في داخل المدن، 
 وفي المناطق المحيطة بطرق النقل السريع.

 لقطارات:الضوضاء الصادر عن سموكيات قائدي السيارات وا  2أ.

تمعب الممارسات والسموكيات الخاطئة الصادرة عن بعض قائدي السيارات دورا ميما في زيادة     
التموث السمعي، ومنيا تمك التجاوزات التي تنتج عن سوء استخدام آالت التنبيو، وخاصة بالقرب من 

أساسيا في تحديد حجم المستشفيات والمدارس، كذلك تمعب حالة السيارة نفسيا وكيفية قيادتيا دورا 
الضوضاء الصادرة عن السيارات، فكمما كانت السيارة في حالة جيدة، وكانت قيادتيا بطريقة سميمة، 
كان الصوت المنبعث منيا عند سيرىا منخفضا، فالرجل الذي يستخدم سيارتو و ىي تبث عوادميا 

سون تمك السموكيات السيئة و المميتة،  نتيجة تمف المحرك، في أثناء سيرىا يعّد أحد الذين يمار 
الخاطئة يوميا، مثمو تماما مثل الشخص الذي يقود سيارتو و ىو يستخدم آلة التنبيو بسيارتو دون داع، 

                                                           
1
، مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر القياس المحاسبي للتأثيرات البيئية واإلفصاح عنها في المؤسسات الصناعيةسعٌدي سٌاف حنان،    

 .29 .، ص0204-0207علوم التسٌٌر، جامعة الجزائر، 
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و دون مراعاة لحرمة األماكن التي يسير بجوارىا من مستشفيات أو دور نقاىة أو مدارس. و نذكر 
لتي غالبا ما تكون لغة بين بعض سائقي ىنا التموث السمعي الصادر عن صفارات القطارات، و ا

 القطارات. 

و أصبحت مواكب األفراح بالسيارات أحد مظاىر السموكيات الخاطئة التي يجب محاربتيا، نظرا 
لآلثار الوخيمة الناتجة عنيا،  ففي ىذه المواكب تصطف السيارات في صفوف متتالية تتقدميا السيارة 

 مواكب تسير ببطء شديد، مما ينتج عنو إرباك حركة المرور. التي تحمل العروسين، كما أن ىذه ال

و ال يقف األمر عند ىذا، بل تشارك جميع السيارات المصاحبة ليذه المواكب في إطبلق آالت التنبيو 
الخاصة، بيا بطريقة متفق عمييا، مما ينتج عنو ضوضاء شديدة و عالية و غاية في الضرر، و بكل 

حد مظاىر التعبير عن الفرحة و السرور، و ال تمثل ىذه السموكيات أسف يعد بعض الناس ىذا أل
سوى ممارسات خاطئة من الذين يقترفونيا في حق أنفسيم، وفي حق مجتمعيم، و في حق بيئتيم. 

فيي تعرض الجميع لؤلخطار و تربك حركة المرور، و تزيد من التوتر العصبي الذي نعيشو في ىذه 
 األيام.

  رة عن الطائرات:الضوضاء الصاد 3أ.

بالرغم من أن الطائرات أصبحت أقل إزعاجًا عما كانت عميو من قبل، لكن ازديادىا وازدياد عدد   
المطارات ليستوعب عدد الطائرات، أمر يؤدي إلى بقاء التموث السمعي، وتعتبر ضوضاء الطائرات 

 . مشكمة تزعج الذين يعيشون بجوار المطارات
عن الطائرات ربما يسبب قمقا أكبر من التموث السمعي الناتج عن الطرق.  إن التموث السمعي الصادر

 فإذا كان عدد السيارات في زيادة مطردة، فإن عدد الطائرات في زيادة سريعة جدا أيضا.

و"ىذه مشكمة تؤرق األشخاص الذين يعيشون بجوار المطارات. ولكن الضوضاء المنبعثة قمت عن 
عة الطائرات تشيد كل ما ىو جديد ومبتكر يوميًا، حيث تحولت الماضي بدرجة كبيرة ألن صنا

محركات الطائرات الكبيرة من محركات نفاثة إلي محركة نفاثة ذات مراوح وىذا ساعد عمي تقميل 
، وبالرغم من أن الطائرات أصبحت 1"األصوات المنبعثة عند قياميا إلي جانب تقنيات أخرى عديدة

ن قبل لكن ازداد عددىا وأصبح يوجد العديد من المطارات لكي أقل إزعاجًا عما كانت عميو م
                                                           

.33مرجع سابك، حسن أحمد شحاتة، ص.  
1
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تستوعب ىذه الطائرات األمر الذي يؤدي إلي وجود ضوضاء وعدم اختفائيا تمامًا مع ىذا العدد 
ذا كان ال يتأثر البعض مازال يوجد القميل الذي يتأثر بيا وخاصة أثناء أوقات الميل  اآلخذ في التزايد وا 

 .1حيث اليدوء"

ما ىو جدير بالذكر، أن أغمب الموانئ الجوية تقام عمى أطراف المدن أو في أماكن قريبة منيا، وم 
وقد تصل الضوضاء الصادرة عن ىذه الطائرات أغمى كل سكان المدينة، أو إلى بعض سكان 

 المناطق الريفية اليادئة إذا كان الممر الجوي المخصص لمطيران المدني يمر في أجوائيا.

ادة االعتماد عمى النقل الجوي، فإن ىناك حاجة متزايدة إلى إنشاء مزيد من الموانئ الجوية، ونظرا لزي
نشاء أعداد جديدة من المباني والمساكن لمقابمة الضغط الناشئ  لى زيادة مساحة الموجودة منيا، وا  وا 

 عن زيادة أعداد سكان المدن.

 ب. الضوضاء الناجمة عن المصانع:

الصادر عن المصانع حسب نوع الصناعات التي تقوم بيا، وحسب ما يوجد  يتفاوت التموث السمعي
بيا من آالت وماكينات الزمة لتمك الصناعات، فنجد بعض الصناعات ، "مثل الصناعات الدوائية، 
وبعض الصناعات الغذائية، تنبعث عنيا أصوات منخفضة إذا قورنت بتمك األصوات الناجمة عن 

ية أو صناعات اإلسمنت والنسيج، فيذه الصناعات يصدر عنيا أصوات الصناعات الثقيمة والمعدن
 .2شديدو وأصوات صاخبة تصاحب مراحل التصنيع واإلنتاج المختمفة بيا"

 والضوضاء الصادرة عن الصناعة تسبب ضرر من جيتين، ىما:

جل ذلك، تسن "الضرر المباشر الذي تسببو لمعمال والموظفين العاممين في نفس المصنع، ومن أ األولى:
القوانين الخاصة بعمال المصانع في الدول المتقدمة والتي تعمل عمى حماية العمال من مخاطر 

الضوضاء، ويتم ذلك من خبلل صيانة اآلالت بصفة دورية، حتى تسبب أقل قدر ممكن من الضوضاء 
 -مرتفعة وصاخبةالتي تصدر عنيا أصوات  -في أثناء تشغيميا، ىذا إلى جانب تصميم مباني المصانع  

 . 3بطريقة تمنع تسرب ىذه الضوضاء إلى خارج المباني، عن طريق الحوائط واألسقف العازلة لمصوت"

                                                           
 .33.، ص حسن أحمد شحاتةالمرجع نفسه،   1
 .70 .، صسعٌدي سٌاف حنانمرجع سابك،    2
 .38. ، صنفسهالمرجع   3
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 ضرر الضوضاء بالنسبة لممناطق السكنية القريبة من المصانع. الثانية:

وفي ىذا الصدد،" ال بد من أن نذكر القوانين الخاصة بتراخيص المصانع، والتي ال تمنح ترخيصا 
لممصانع المقمقة لمراحة لتقام داخل المدن السكنية أو بالقرب منيا، وتجدر اإلشارة إلى أن بعض ورش 
 .1تصميح السيارات والسمكرة وغيرىا تسبب ضجيجا أكبر من ذلك الصادر عن الكثير من الصناعات"

 ت. الضوضاء الناجمة عن الباعة الجائمين:

تصدر عن بعض الباعة الجائمين، الذين يطوفون الشوارع تعد السموكيات والممارسات الخاطئة التي 
والطرقات طوال اليوم والنيار، نماذج صارخة لتمك السموكيات التي تؤدي إلى إحداث الضوضاء الضارة 

باإلنسان، فيؤالء الباعة يعمنون عن بضائعيم بكافة الطرق وشتى الوسائل، ويتسببون في إحداث الضجيج 
يؤدي إلى حدوث الضرر واألذى ليؤالء الناس الذين يقطنون تمك األماكن، فقد في أماكن تواجدىم، مما 

يكون منيم مريض الذي يحتاج إلى الراحة واليدوء، وقد يكون منيم من يعاني من األمراض النفسية 
والعصبية، حيث يؤثر عمييم الضجيج تأثير سمبيا، فتؤخر شفائيم، أو تزيد حالتيم سوءا وتعقيدا، وقد يكون 

نيم الطالب الذي يحتاج إلى التركيز والتدقيق ألنو سوف يؤدي امتحانا، قد يكون ذا أثر بالغ في توجيو م
 سير حياتو.

الجزائر وفرضت رقابة من قبل األجيزة األمنية  -ببلدنا–وعمى الرغم من أنو سنت قوانين صارمة في 
يج الذي طالما أرق السكان المجاورين عمى الباعة المتجولين وفي األسواق العشوائية تمنع إصدارىم لمضج

ليا وباألخص المدارس والمستشفيات، إال أنو مازالت ىذه المناطق تشيد مستويات عالية من الضوضاء 
ومازالت تجسد بعض صور التموث السمعي في الجزائر، من مثل ىذه السموكيات الصادرة عن:الضوضاء 

الصادرة عن المحبلت والنوادي والمقاىي، الصادرة عن بائعي الفاكية والخضروات، الضوضاء 
 والضوضاء الصادرة عن بائعي األكبلت السريعة المتنقمين.

 
                                                           

مداخمة خبلل ممتقى حول "التموث البيئي وخطره عمى  ،التلوث الضوضائي وأثره على البيئة واإلنسانجمعة دمحم سالمة،    1   
عمى  04/02/2017اإلطبلع ، تاريخ 2012تاريخ النشر:ميبيا، بالمنظمة البيئية لمسبلمة والصحة البيئية تحت إشراف  اإلنسان"
 .6 .ص ،21:14الساعة 
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 ث.  الضوضاء الصادرة عن ممارسة العادات والتقاليد:

لمعادات والتقاليد االجتماعية البالية، التي ال ىدف منيا وال  -في مجمعاتنا –تعد ممارسة بعض األفراد   
 فائدة أحد مصادر التموث السمعي الذي نعاني منيا جميعا، ومن ىذه العادات والتقاليد الخاطئة ما يمي: 

ا بقدوم األعياد أو في المناسبات إطبلق األعيرة النارية في المناسبات السعيدة كاألفراح، وابتياج  - أ
 الدينية، كاالحتفال بمناسبات الزفاف أو عند العودة من أداء فريضة الحج.

 في مناسبة االحتفال بالمولد النبوي الشريف. -بجنون  –دق اليون النحاسي   - ب
وبة استخدام المكبرات الصوتية ذات األصوات العالية جدا في األفراح التي تقام في الخيام المنص  - ت

 أمام المنازل أو في المأتم.
رفع أصوات أجيزة الراديو والتمفاز إلى الدرجة التي تسبب األذى والضرر لمجيران، وتمارس ىذه   - ث

العادات من بعض األسر التي تفيم الحرية بمعنى خاطئ ال يتناسب مع ما تدعو إليو األديان من 
 ضرورة مراعاة الجار وحق الجوار.

ميبلد في المنازل، وما يصاحبيا من دق وطبل وزمر يستمر لساعات إقامة حفبلت أعياد ال - ج
طويمة، باإلضافة إلى استخدام أجيزة ذات األصوات العالية والحادة بيدف إضفاء البيجة إلى 
الحفمة، ويضاف إلى ذلك اشتراك جميع الحاضرين في الغناء بصوت عال احتفاال بالشخص 

اجا وقمقا، وخاصة فيما لو كان ىناك مريضا أو شخصا صاحب مناسبة عيد الميبلد، مما يعد إزع
 من الذين ينشدون الراحة واليدوء. 

 
III. أثار التموث السمعي 

 ومن أىم اآلثار البارزة التي يحدثيا التموث السمعي ىي:
 أوال:  اآلثار الفسيولوجية، واآلثار النفسية.

 ثانيا:تأثير التموث السمعي عمى اإلنسان والحيوان.
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 اآلثار الفسيولوجية والنفسية:أوال: 

 أ.اآلثار الفسيولوجية:

تشير الدراسات إلى أن التموث السمعي قد يتسّبب في ردود فعل غير متزنة، كالشرود الذىني، وعدم      
القدرة عمى التركيز، وارتفاع ضغط الدم، واإلفراز الزائد لبعض الغدد، مما ُيسبِّّب ارتفاع نسبة السكر في 

 . الدم، واإلصابة بقرحة المعدة، وأوجاع الرأس والشعور بالتعب واألرق 

 التأثير عمى السمع: 1أ.

"تؤثر التموث السمعي تأثيرا مباشرا عمى األذن و عمى حاسة السمع لدى اإلنسان. و يتوقف مقدار تأثير 
الضوضاء عمى الجياز السمعي عمى عوامل متعددة، منيا: شدة الضوضاء، و مدى قرب مصدرىا من 

 عمى السمع فيما يمي:.و يمكن إجمال اآلثار الضارة لمتموث السمعي 1اإلنسان"

 :حدوث ضعف في السمع لفترة محدودة 

يحدث ضعف في السمع لفترة، ثم يعود بعد ذلك إلى حالتو األولى خبلل عدة دقائق أو ساعات، بعد زوال 
 مصدر الضوضاء.

ويحدث ذلك لمذين يتعرضون لضوضاء عالية لفترات محدودة، داخل المصانع، أو الورش، أو األماكن 
 و في أماكن االختناقات المرورية.المزدحمة، أ

 :حدوث ضعف مستديم في السمع 

يحدث ضعف في السمع ال يستطيع معو اإلنسان سماع الحديث الخافت أو اليادئ )حيث تكون    
 األصوات منخفضة الشدة(.

 و يحدث ذلك نتيجة التعرض اليومي و المستمر لتموث سمعي عالي.

 :حدوث الصمم الكامل المستديم 

                                                           
1
 .070 .صحسن أحمد شحاتة، مرجع سابك،   
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ك عندما يفقد اإلنسان حاسة السمع، و" يصبح عاجزا عن سماع أي صوت ميما كانت شدتو أو يحدث ذل
درجتو. و يحدث ذلك نتيجة التعرض المستمر لسماع صوت عال مدو مفاجئ مثل: أصوات المدافع، 
أصوات انفجارات القنابل، والتي تتسبب في ثقب طبمة األذن أو كسر عظيماتيا، أو تمف األعصاب 

بيا، و أحيانا يتأثر جياز التوازن الموجود باألذن الداخمية فيشعر اإلنسان بالدوار و تنتابو حالة الحسية 
 .1من القي"

 تأثير التموث السمعي عمى الجهاز العصبي: 2أ.

يتأثر الجياز العصبي بالتموث السمعي، "حيث تندفع إليو الموجات الصوتية في صورة إشارات كيربائية، 
اإلشارات األلياف العصبية حتى تصل إلى لحاء المخ، فتييج خبليا ىذا المحاء. و ينجم عن و تعبر ىذه 

ىذه اآلثار حدوث تييج في الجياز العصبي البلإرادي مما يؤثر عمى الكثير من أعضاء الجسم كالقمب 
يؤدى الذي يسرع في دقاتو، والجياز اليضمي الذي تتقمص بعض عضبلتو حيث تزيد إفرازات المعدة، و 

أيضا إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، كما أن أسباب التقمب المزاجي الذي يشكو منو الكثير في العصر 
، مما يؤدى إلى األرق و ارتفاع مستوى  2الحديث ىو تعرضيم لمتموث السمعي بصورة مستمرة"

تبلميذ  الكولسترول في الدم، ىذا المستوى من الضرر خطير جدا عمى من يتعرضون لمضوضاء من
 وطبلب وأساتذة وأصحاب المين ، وحتى المرضى.

 تأثير الضوضاء عمى اإلبصار   3أ.

لمتموث السمعي تأثير ضار عمى حاسة اإلبصار، و ذلك" من خبلل تأثيره السمبي عمى العين و مكوناتيا 
 .3. فمقد ثبت عمميا أن الضجيج يؤثر عمى العين فيجعل حدقتيا متسعة أكثر مما ينبغي"

يؤثر ذلك عمى أداء من يعمل في مينة تحتاج إلى دقة بصرية مثل أعمال النقش و الزخرفة أو  وقد
الكمبيوتر، وكذلك يؤثر بدرجة كبيرة عمى طبلب العمم باختبلف دراجاتيم، من تبلميذ المدارس وطبلب 

س عندما الجامعات، وحتى المدرسين، وقد يكون ذلك سببا من أسباب الصداع الذي يشكو منو بعض النا
 يجيدون أعينيم تحت ظروف عمل يتعرضون فييا لمتموث السمعي.

 تأثير التموث السمعي عمى الحنجرة : 4أ.
                                                           

1
 .798. حسن احمد شحاتة، صالمرجع نفسه،   

2
 .007 .ص، ، التلوث مشكلة العصرجالل الشٌخ ٌونسمرجع سابك،    

3
 .000 .صالمرجع نفسه،   
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يؤثر التموث السمعي عمى عضو الصوت ) الحنجرة ( في اإلنسان، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ذلك 
، فإنو قد يتعذر عمينا تبادل أنو نتيجة حتمية لمتموث السمعي التي أصبحت إحدى سمات حياتنا اليومية

الحديث مع أحد زمبلئك أو أصدقائك، في العمل أو في المدرسة و/أو في الجامعة، األمر الذي يجعمك 
ترفع من صوتك بالدرجة التي تؤدي إلى إجياد الحبال الصوتية في حنجرتك، مما قد يؤدي إلى فقدانك 

 إلى فقدانك لصوتك لمدى الحياة.لصوتك فترة من الوقت، وتكرار ىذه العممية قد يؤدي 

 تأثير التموث السمعي عمى الجمد : 5أ.

توجد في الجمد كثير من النيايات العصبية الحسية التي تستجيب لممؤثرات الخارجية المختمفة، و"لقد ثبت 
جعل أن األصوات العالية و المرتفعة ليا تأثيرات ضارة عمى الدورة الدموية، فاألصوات العالية الفجائية ت

 .1الشعيرات الدموية تتقمص ، كما أنيا تحدث ذبذبات في الجمد ، وربما تحدث تغيرات في نشاط األنسجة"

 تأثير الضوضاء عمى الذاكرة : 6أ.

ظيرت دراسة عممية تؤكد أن الموسيقى الصاخبة تؤدي مع غيرىا من العوامل إلى فقدان الذاكرة ، أو 
 تساعد عمى إضعافيا.

 60% إلى 10أن الذاكرة تضعف بنسبة تتراوح مابين )  ألمانياتبين من دراسة أجريت مؤخرا في 2ولقد "
 شخص ممن ال يستمعون  600( أوساط عشاق الموسيقى الصاخبة،و في تجربة دراسية أخرى عمى

من  سنة، تبين أن المصابين بدرجات متفاوتة 19إلى  17إلى الموسيقى الصاخبة، وتتراوح أعمارىم مابين 
بين أولئك الذين يستمعون إلى  21في حين وصمت النسبة إلى  4ضعف الذاكرة يشكمون نسبة 

 الموسيقى الصاخبة من المستويات نفسيا". 

فنتائج الدراسة بينت أن أكثر فئة عرضة إلى فقدان الذاكرة بسبب شغفيم لمموسيقى وىي إحدى مصادر 
عني أن الفئة المبحوثة محل دراستنا ىي أكثر عرضة سنة، وىذا ي 19إلى  17التموث السمعي ىي من 

 لمتموث السمعي لحساسيتيا، خصوصا المقبمين منيم عمى تقديم امتحان شيادة البكالوريا.

                                                           
1
 .791ص. حسن احمد شحاتة، مرجع سابك،   

مركز الدراسات، ، ، العراق، جامعة البصرةالتلوث الضوضائي في محافظة البصرةٌاسمٌن نجم الدٌن، ، سونٌا أرزونً وارتان   2

، متاح عمى:    17:45، عمى الساعة:2017-01-12بتاريخ:  ،66 .، ص0204
www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=82352 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=82352
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=82352
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 :اآلثار النفسية . ب

عن المعدل الطبيعي، يؤدي إلى نقص النشاط الحيوي،  الصوتاستمرار التموث السمعي وارتفاع     
احدة يقمل و  ثانيةوعدم االنسجام، فالتعرض لمتموث السمعي لمدة  واالرتباكوعدم االرتياح الداخمي  والقمق

 :ويمكن حصر تأثير التموث السمعي النفسي في نقاط، ىي ثانية،  30من التركيز لمدة 

  :حيث تضعف قابمية استيعاب الفرد بصفة عامة والتمميذ فقد التركيز وخاصة في األعمال الذىنية
جريت بصفة خاصة،  لمحفظ أو الدراسة أو أداء األعمال الذىنية إذا لم يتوفر اليدوء،  و "قد أ

دراسة عمى تبلميذ مدرسة واقعة عمى أحد الطرق السريعة بمدينة بوردو الفرنسية،  و تتعرض إلى 
ديسيبل،  و قد بينت الدراسة أن الضوضاء تؤثر  70التموث بشكل مستمر تصل إلى أكثر من 

كثيرا عمى مدى تقبل األطفال و فيميم لما يتمقونو من المعمومات،  و قد وجد أن أخطائيم 
 .1مبلئية تكثر عند ترك النوافذ مفتوحة و تقل عند إغبلق النوافذ"اإل

 التييج واالنفعال. 
 .سموك غير اجتماعي 
 العنف. 
 والشعور بالضيق ق،التوتر العصبي والقم. 
 فقدان الشيية. 
  بالصداع وآالم الرأساإلصابة . 
 عدم القدرة عمى التعامل مع اآلخرين . 
 _االنقطاع عن العمل وكثرة الغياب _يؤدي ذلك إلى خسارة اقتصادية كبيرة. 

 ثانيا: تأثير التموث السمعي عمى اإلنسان والحيوانات:

 تأثير التموث السمعي عمى اإلنسان: . أ

إن التموث السمعي يؤثر عمى اإلنسان بشكل مباشر، وغير مباشر عمى حياة اإلنسان منذ وجوده في     
بطن أمو إلى أن يشيخ، فيو يؤثر عمى الجنين، وعمى األطفال والتبلميذ في المدارس وطبلب الجامعات 

نازليم، وقد تم وكذا العمال باختبلف مينيم، وعمى المرضى في المستشفيات وحتى الذين يظمون في م
 حصر الفئات األكثر تضررا من ظاىرة التموث السمعي فيما يمي.

                                                           
1
 .39 .، صنفسهالمرجع    

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81
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 تأثير الضوضاء عمى الجنين : . ب

، أن الجنين داخل رحم مدينة باريس "أثبتت التجارب التي أجراىا العمماء في الطب النفسي في
كثيرة الحركة ، األم يسمع ويحس و يسمك مسمكا فرديا مميزا ، وال سيما أن ىناك بعض األجنة 

عمى حين أن بعضيا اآلخر قميل الحركة،  ولقد أكدت ىذه التجارب أن ىناك "جنين " يستمع إلى 
الموسيقى ويطرب ليا، كما أثبتت أن الجنين ينفعل عند سماع أي ضجيج أو ضوضاء، ويبدو 

 ."ذلك من خبلل التحرك السريع داخل الرحم

فإذا كانت األم شديدة القمق في أثناء "ة لؤلم تؤثر عمى الجنين، النفسي ولقد أجمع العمماء عمى أن الحالة
،  كما أنو يكون أكثر عرضة 1حمميا، فإن، الطفل يكون متذمرا ، و شديد الحركة، و سريع الغضب"

ألمراض الجياز اليضمي، وىذا يوضح أثر التموث السمعي عمى الجنين بصورة غير مباشرة من خبلل 
 الحامل من اآلثار الضارة لمتموث السمعي، وما يصاحبيا من قمق و توتر.تأثره بما تعانيو األم 

 ت تأثير التموث السمعي عمى طالب جامعات وتالميذ المدارس:

تجرى العديد من الدراسات و األبحاث عمى تبلميذ المدارس وطبلب الجامعات، بيدف معرفة عوامل      
وحاالتيم النفسية ، وكذلك تأثير العوامل المحيطة بيم عمى المختمفة التي تؤثر عمى قدراتيم االستيعابية، 

نمو قدراتيم اإلبداعية فييم، ولقد أصبح التموث السمعي أحد العوامل الميمة والمؤثرة في التبلميذ 
 والطبلب، وخاصة عندما تكون أماكن دراستيم قريبة من المطارات والممرات الجوية.

طبلب الجامعات والتبلميذ في المدارس، وعمى قدرتيم عمى تمقي كذلك يؤثر التموث السمعي سمبيا عمى 
العمم ومتابعة المحاضرات والدروس العممية، يؤثر التموث السمعي "عمى التعميم و اقتصاديات التعميم من 

خبلل التكاليف المالية التي يتم اعتمادىا لمتقميل من اآلثار السمبية لمتموث السمعي عمى العاممين في 
 . 2لتعميمي، سواء كانوا طبلبا أو معممين أو موظفين أو عمال"الحقل ا

                                                           
1
 .793-792، حسن احمد شحاتة، ص.ص. مرجع سابك   
، مجلة أبحاث تقييم مشكلة الضوضاء وأثارها الصحية في بعض مدارس مدينة البصرة جنوبي العراقشكري إبراهٌم الحسن،  2

 www.iasj.net، متاح عمى: 18:33، عمى الساعة: 2017-02-03بتاريخ: ، 2 .، ص0207، العراق، 4 ع.البصرة، 

pollution.bassrah.com.tn 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=82352
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نفاذ التموث السمعي إلى المدارس، يشكل وردود أفعال من قمق وضيق يرجع معظميا إلى مشكبلت تداخل 
الكبلم و تشوييو  مما يتسبب عنو توقف الشرح،  و"قد ظير أن نوبات المقاطعة تتراوح ما بين مرة و 

المحاضرة الواحدة، ويبمغ متوسط طول نوبة التوقف أو المقاطعة الواحدة في قاعات  ثبلث مرات في خبلل
بسبب تعرضيم إلى إحدى مصادر التموث السمعي، وىذا  1الدرس مابين نصف دقيقة إلى دقيقة واحدة"

 يؤثر سمبيا عمى تحصيل الطبلب و قدرتيم عمى متابعة الدرس.

 التأثير عمى قدرة اإلنسان اإلنتاجية: . ت

لمضوضاء آثار خطيرة عمى أصحاب األعمال الذىنية والفكرية، حيث نجد فروقًا محسوسة في اإلنتاج بين 
العمل الذي يؤدى في جو ىادئ، والعمل الذي يؤدى في جو مشبع بالضوضاء. فمن الثابت أن 

 %( من الحوادث20%( من األخطاء في الدراسات الميكانيكية، وحوالي )50الضوضاء تسبب حوالي )
 .المينية، وكل ذلك يؤدي إلى خفض القدرة اإلنتاجية لمفرد والتأثير السمبي عمى الناحية االقتصادية

وبدييي أن ضعف اإلنتاج وانخفاضو يؤثر بالضرورة عمى االقتصاد القومي لمدولة، لذلك يجب أخذ ىذا 
حتى تتحقق الغاية المرجوة العامل بعين االعتبار وتأمين بيئة سميمة خالية من التموث، في أماكن العمل، 

 واليدف المنشود من العمل واإلنتاج.

 تأثير التموث السمعي عمى األفراد: . ث

مما ال شك فيو أن كل إنسان في المجتمع ، يؤدي دورا ميما و فعاال فاألفراد يكممون بعضيم البعض، 
يما بينيا، فبل يمكن ميما كانت نوعية العمل أو الدور الذي يؤديو، فعناصر المجتمع البشري تتكامل ف

التقميل من قيمة حرفة معينة أو عمل تقوم بو مجموعة من المواطنين، فقد يكون العمل عمى وضاعتو أو 
قمة شانو ذا تأثير ميم و فعال في البيئة بصفة عامة، "فعل سبيل المثال، نجد آن العمل الذي يقوم بو 

 ل المؤثرة في المجتمع بصفة عامة ن أىم األعماعمال النظافة من جمع لمقمامة و تنظيف الشوارع، يعد م

فتصور مجتمعا بدون ىذه الفئة من العمال، والحالة التي يمكن آن يصل إلييا من تفش لؤلمراض واألوبئة 
 . 2التي تنتج عن ىذه القمامة و الفضبلت و عدم جمعيا و التخمص منيا"

                                                           
 .7 .صالمرجع نفسه،  1

2
 .718 .حسن أحمد شحاتة، صمرجع سابك،    
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المواطنين,و جميع فئات المجتمع تأثيرا تؤثر عمى جميع  -بصفة خاصة -و لذلك,نرى أن الضوضاء
سمبيا ينتج عنو ضعف في األداء , و تراخي في العمل,مما يفقد معو اإلتقان المطموب,في جميع قطاعات 
العمل المختمفة,مما يؤثر عمى العطاء البشري ,و يأتي المردود السمبي لذلك من خبلل التأثير عمى تقدم 

 لو. المجتمع و تحقيق التنمية المنشودة

 تأثير التموث السمعي عمى البيئة األنشطة االقتصادية : . ج

إن بعض أثار تدىور البيئة، مثل : التموث السمعي وانعكاساتو عمى المجتمع، من الصعب إظيارىا     
في اإلطار الحالي لمحسابات القومية التي ال تأخذ الموارد الطبيعية و البيئة في اعتبارىا، وينشأ ىذا 

 من المعاممة المتضاربة لرأس المال الطبيعي، و رأس المال الذي يصنعو اإلنسان. القصور أساسا

و يمكن حصر أوجو القصور في ىذا الموضوع المتعمق بتأثير التموث السمعي عمى األوضاع  
 االقتصادية، عمى النحو التالي:

الحسابات القومية تقيس "إن الموارد الطبيعية و البيئة ال تدرج في الموازنات ألعمومية ومن ثم فإن  - أ
 التغيرات في أحوال البيئة و الموارد عمى نحو مضمل.

فشمت الحسابات القومية التقميدية في تسجيل انخفاض رأس المال الطبيعي,مثل:أرصدة الدول من  - ب
 المياه و التربة و اليواء،و الموارد غير متجددة و األراضي غير المستثمرة.

نفق عمى استعادة األصول البيئية، مثل:تكاليف التقنية من التموث غالبا ما تدرج التكاليف التي ت - ت
 .1في داخل القومي، في حين أن األضرار البيئية ال تؤخذ محل االعتبار"

 تأثير التموث السمعي عمى الحيوانات : . ح

إذا كان التموث السمعي يسبب أضرارا جسيمة لؤلشخاص المعرضين، فإنيا تؤثر أيضا في بعض 
الحيوانات تأثيرات مختمفة، ال تقل في ضررىا عما تسببو لئلنسان ، بل إنيا في بعض األحيان تكون ليا 

رة تأثيرات مميتة، فإن تعرض بعض الطيور إلحدى مصادر التموث السمعي، "يحدث تذبذب في الدو 
البيولوجية لمطيور بسبب الضجيج، وتناول أحداث واقعية من عدم و/أو قمة تواجد الطيور بأماكن التموث 
السمعي الذي يسببو اإلنسان كالمطارات البرية والجوية ، والسفن، التي ال ترىق كاىل اإلنسان لوحده، بل 

                                                           
1
 .719 .ص حسن أحمد شحاتة، سابك،مرجع   
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انيا شأن األسماك، والكائنات ، ش1تؤثر عمى مختمف الحيوانات  وتؤدي إلى اختبلل التوازن البيئي"
 المجيرية.

فمقد وجد أن بعض الحيوانات تصاب بالتوتر الشديد نتيجة تعرضيا لمتموث السمعي مما يسبب "ىياجيا " 
وتوترىا ، "وينعكس ذلك عمى إنتاجيا من المبن ، فيبلحظ انخفاض إدرارىا من المبن مقارنة بتمك 

عيدة عن التموث السمعي، كما يتأثر إنتاج البيض في الدواجن الحيوانات التي تعيش في أماكن ىادئة و ب
نتيجة تعرضيا لضوضاء مستمرة، والتموث السمعي الشديد ذات أثر قاتل و مميت عمى الحيوانات،  فقد 

ديسيبل لعدة أيام، وعندما تم تعريض بعضيا  175ماتت بعض الفئران عندما تعرضت لصوت شدتو 
،  كما أصيب بعضيا بتضخم في القمب، ويتقمص في أوعيتيا ديسيبل، مرضت  100لصوت شدتو 

 .الدموية"

 خالصة:

نستنتج من خبلل عرضنا لمماىية التموث السمعي في ىذا الفصل، الذي تعرفنا فيو عمى نشأه     
الضوضاء وكيفية قياسو، وأنواعو ومصادره، أنو ال بد من التعرف عمى مصادر التموث السمعي في 

ية لمحد منو والتخفيف من أثاره عمى التبلميذ، بالخصوص ىؤالء المقبمين عمى تقديم المدارس الجزائر 
امتحان البكالوريا، بالرغم أن البحث في ظاىرة التموث السمعي في الجزائر وتأثيره عمى مختمف القطاعات 

ع التعميم بالدولة يبقى محتشما، نذكر عمى سبيل المثال: قطاع الصحة، وقطاع التربية والتعميم، وقطا
العالي، والبيئة، والقطاعات اإلدارية باختبلفيا، لذا نسعى إلى تكثيف جيدنا من إيجاد حل ليذه الظاىرة 

ومعالجتيا في إحدى أىم القطاعات بالدولة، وىو قطاع التربية والتعميم، الذي يعتبر المورد األساسي لمعمم 
 تشويش أو ضجيج. والمعرفة، بضمان وصول المعمومات بشكل سميم، دونما أي

و.اىرة التموث السمعي وطرق معالجتالثاني سنعرض أىم التشريعات والمواقف الدولية إزاء ظ وفي الفصل

                                                           
1
 Jean-  Marc Thirion, Florian Doré et Jean Sériot, Impact de la Pollution Sonore sur la 

Faune, Magazine le Courrier de la Nat               -Juin 2010, p 11, , le :13-02-2017, à : 
11 :14, www.renouveausherbrookois.org/wp-content/uploads/2016/.../La-pollution-sonore.pd.. 
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 تمهيد:

إن رقى المجتمع يكمن في أن انخفاض منسوب التموث السمعي بو، وارتفاع مستوى اليدوء الذي       
يسوده، وتعد من أخطر مشاكل الحياة التي نحياىا ألنيا تصاحب اإلنسان أينما يوجد، كما تمثل تجاوزا 

 األحياء أكبر في وخاصة ، االجتماعية الحياةفالخاصة ونمط حياتو،  اإلنسانلحدود المياقة وانتياكا لخموة 
 وتزعجيم المواطنين راحة تقمق أن شأنيا من والتي لمضوضاء عرضة تكون  التجارية أو الصناعية

حيث تزدحم  المدنشدة، وخاصة في  التموثفي عصرنا الحاضر من أكبر عوامل  الضجيجقد أصبح و 
لمدنية في الشوارع وسائل النقل المختمفة واآلالت الحديثة األخرى التي تساىم في إنجاز األعمال ا بأصوات

والطرقات. وليذا فإن التحكم في الضوضاء أصبح مشكمة تشغل ذىن العمماء الميتمين في جميع أنحاء 
 ت،العالم، وىم يبذلون قصارى جيدىم لموصول إلى المستوى المناسب والممكن السماح بو لشدة الصو 

لو مكانة ميمة مع تطور التقنيات الحديثة، كاإللكترونيات واالتصاالت والقياسات، إال أنو ارتبط  لضجيجفا
 .بالصوت تاريخيا  

 ىذهمجموعة من االستراتيجيات لمحد من  وضعت التخفيف منوأو  تموث السمعيالتحكم في الو بغية 
ا، من خالل ىذه الفصل بحيث سنعرض عميكم أثار التموث أو داخمي لمدرسة، سواء خارج االظاىرة

السمعي، والتشريعات والمواقف التي وضعت في سبيل الحد منو، وكذا الحمول وطرق معالجتو، ضمن 
 وطرق معالجتو. الفصل الثاني، الُمَعْنَوْن بالتشريعات الخاصة بالتموث السمعي 
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I. المتعمقة بظاهرة التموث السمعي. التشريعات 
 

 الدولية إزاء ظاهرة التموث السمعي. التشريعات  .1

توجد العديد من مدن العالم بيا تموث سمعي كبير وىنا سوف نرصد ما قامت ىذه الدول لمحد من      
 ىذه الظاىرة كما يمي:

 الدول األوروبية:.أ 1

األوروبية إن دول االتحاد األوروبي التي لم تنتيج قواعد االتحاد اليادفة إلي تقميل نسبة أعمنت المفوضية 
، وقالت ا إذا لم تتحرك في اقرب وقت ممكنستواجو إجراء قضائي ،في المدن المزدحمةتموث السمعي ال

االتحاد األوروبي في دولة لم تدمج قواعد  11المفوضية األوروبية أنيا ستبدأ في اتخاذ إجراء قانوني ضد 
النمسا وبمجيكا ، والدول المعنية ىي السمعي، التي كان لزاما عمييا تنفيذىا تشريعاتيا الخاصة بالتموث

، وقال ولوكسمبورج والبرتغال وبريطانيا وجمهورية التشيك وفنمندا وفرنسا واليونان وايرلندا وايطاليا
في بيان "ىدف االتحاد األوروبي ىو التقميل  يماس"ستافروس دمفوض شؤون البيئة باالتحاد األوروبي "

  "2012.1من عدد األشخاص المتضررين في أوروبا نتيجة الضوضاء بحمول عام 

 فرنسا:  1.أ.1

وىي من أكثر المدن صخبا منعت استخدام آالت التنبيو في السيارات، بل  باريسأن "ولعمنا نذكر      
شارات أشبو  ورفعت صفارات التنبيو الصارخة من سيارات اإلطفاء واإلسعاف واستبدلت بيا أجراسا وا 

وفي عجالت المترو تحت  بالنفير، يمكن أن تحدث تنبييا مساويا لتنبيو الصفارات دون إرىاق لألعصاب،
خدمت عجالت ذات إطارات من المطاط، وفي بالد أخري عمي سبيل المثال أمكن بصورة األرض است

بل أن بعض المدن منعت  راجات البخارية الذي يمزق اآلذان،خاصة شن حمالت فعالة ضد ضجيج الد
بخطة عمدة باريس "برتران دوالنوي" نيائيا استخدام ىذه الدراجات نيائيا أثناء ساعات النوم ، و قد تقّدم 

، مع الضجيج الصادر التموث السمعي الذي ييدد سكانيا لمواجية الفرنسيةإلى مجمس مدينة العاصمة 
 .2"ماليين سيارة تجوب الشوارع الباريسية كل يوم 3عن 

                                                           
  

1
 .63 .ص، األساليب القانونية للحماية من الضوضاء، أحمد خورشٌد حمٌديمرجع سابق،    

2 Dominique Bidou, L’Etat de L’Environnement Sonore un marqueur de notre qualité de 

vie, Magazine écho Bruit, Numéro Spécial, édition 2014, le 13-02-2017, 
à :11 :17,www.ufcnouvellecaledonie.nc/wp-4, p06. 
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التي تفرض  ،التي طرحيا العمدة عمى مجمس العاصمة استباقا لمطالب الوثيقة األوروبيةوُتعتبر الخطة 
 .والتي يجب أن تدخل حيز التنفيذ ،عمى المدن الكبرى في القارة معايير محددة لمواجية التموث السمعي

 إيطاليا:  2.أ.1

يمنع ىبوط الطائرات في المطارات من الساعة الحادية عشرة مساءا "أصدرت الحكومة اإليطالية قرار 
وحتى الساعة السادسة صباحا، لمحد من التموث السمعي الناجم عن تحميق الطائرات ليال، والذي ثبت من 

أبحاث عديدة أنو يؤثر بشكل مباشر عمى النوم والجياز العصبي لمئات اآلالف من المواطنين الذين 
المحيطة بالمطارات،  وقد نص القرار الجديد عمى التطبيق في جميع المطارات ، وذلك يسكنون بمناطق 

وكيل وزارة البيئة تأخر تطبيق القرار  "كالسواليو"، وقد فسر  2000اعتبارا من النصف الثاني من عام 
 .1"تحديد الرحالت التي بجب تغيير مواعيدىاإلى ذلك التاريخ حتى يتم خالل تمك لفترة 

لوقت نفسو تم تشكيل لجان فنية في كل مطار ميمتيا تحديد وتقويم التموث السمعي الصادر وتأثيره وفي ا
 عمى سكان المناطق القريبة.

 مصر:.ب 1

 ون البيئة بعمل دراسة عن مدى التموث السمعيالشؤ قامت وزارة أما المدن المصرية منيا القاىرة، فقد     
لمغاية ألنيا تتضمن قياسات فعمية عن الضوضاء في شوارع  ، وقد نشرت دراسة ميمةبمدينة القاىرة

القاىرة الكبرى، وأكدت ىذه الدراسة أن الضوضاء في القاىرة قد تجاوزت مرحمة دق ناقوس الخطر حيث 
من السكان يتعاطون العقاقير الميدئة وأن ضغط الدم يرتفع لدي المعرضين لمضوضاء بنسبة  % 62إن 
 .%14بمعدل % كما ينخفض اإلنتاج  33

التي ينص عمى معاقبة من يرتكب ضجيجا أثناء الميل  379قد سنت قانون العقوبات في مادتو رقم "و
  .2"جنيو 25بغرامة تتجاوز 

وتعميماتو التنفيذية فيما يتعمق بالحدود القصوى  1994لسنة  4رقم "ر قانون البيئة المصري، و كما تم صد
  .3"ديسيبل 90في قانون البيئة ب  وتقدرالمسموح لصوت اآلالت داخل المصانع 

                                                           
 .106 .، صحسن أحمد شحاتة ، ابقمرجع س  1
2
 .50 .ص، التشريعات البيئية في مصرممدوح سالمة مرسً، مرجع سابق،   

3
 .61ص  المرجع نفسه،  
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'أ' عمى أنو مع عدم اإلخالل بالتدابير المقررة في ىذا القانون أو  74، في مادتو أقر قانون المرور "كما
جنييات وال تزيد عمي خمسين يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة  ،بأي عقوبة أخرى أشد في أي قانون آخر

' وىناك عقوبة 9كل من استعمل أجيزة التنبيو عمي وجو مخالف لممقرر في شأن استعماليا 'بند جنييا، 
أ' من الالئحة 'مكرر  378تبعية منصوص عمييا في الئحة قانون المرور التنفيذية حيث تنص المادة '
لباقية من يوما أو المدة ا 60عمي أنو يجوز سحب ترخيص القيادة لمدة ال تقل عن شير وال تزيد عمي 

الترخيص أييما أقل في حالة استخدام أجيزة التنبيو عمي وجو مخالف لممقرر في شأن استخداميا 'بند 
15'1. 

 العراق:.ت 1

 أن ال يمكن من االختالل، توازنيا عمى والمحافظة البيئة فسالمة وجسيمة، بالغة أضرار من تسببو لما    
 عناصرىا حماية في اإلدارة حق ان نجد وليذا الضوضاء من والبيئة العامة السكينة حماية دون  يتحقق
 ترسم النصوص ىذه كانت ولما الدستورية، النصوص توجبو معترف بو حق وجود أساس عمى تتأسس
 بالحماية، الالزمة القوانين تشريع طريق عن والمعالجة، التدخل في لسمطات اإلدارة، الواضحة الخطوط

 وألجل.الحق ليذا الحماية ىذه ترصين في والقوة القيمة لإلدارة تعطي باتت القانونية ىذه القواعد كل فان
 واألنظمة القوانين العديد من إصدارا خالل من الضوضاء مكافحة إلى العراقي المشرع سعى ذلك

 1966 لسنة 21رقم العراقي منع الضوضاء قانون  منيا "الضوضاء، مكافحة تضمنت والتي والتعميمات،
 الضوضاء منسوب بتحديد الخاصة الشروط بشأن 1993لسنة 02 رقم التعميمات صدور تم كما النافذ،

 البيئة وتحسين حماية قانون  من الثانية المادة من )سابعا  ( الفقرة ومعدات نصت أجيزة من المنبعث
 أو ضوضاء أو غازية أوسائمو صمبة مواد أية :البيئة مموثات (ان عمى النافذ 2006لسنة 2رقم  العراقي

 تموث إلى مباشر أو غير مباشر بطريق تؤدى إحيائية أوعوا مل شابييا أو ما أو اىتزازات أو إشعاعات
 .2"البيئة

 
 مكافحة تناول المعدل،والذي 1971 لسنة 79 رقم العامة الصحة قانون  العراقي المشرع اصدر" كما

 وتطويرىا البيئة وتحسين حماية( منيا عمى ثامن/3المادة  نصت إذ نصوصو، من عدد في الضوضاء
 العناية( عمى نفسيا المادة من الفقرة العاشرة ونصت ،كما)تموثيا منع عمى والعمل مقوماتيا عمى والحفاظ

                                                           
1
 .91 .صالمرجع نفسه ،  
 .63. ص، أحمد خورشٌد حمٌديمرجع سابق،   2
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 القانون  من 73 المادة إن نجد حين في ،)ليا الضامنة والخدمات البيئة وتوفير والعقمية النفسية بالصحة
 غير الصحية لممؤسسات الصحية اإلجازة منح جواز في الشروط من مجموعة عمى أكدت والتي ذاتو،

 موقع يكون  أن( عمى المادة ىذه من )أ/ثانيا  ( الفقرة عميو نصت ما ىو الشروط ىذه ومن الحكومية 
 قانون  إصدار إلى العراقي المشرع بادر كما .)والتموث الضوضاء مصادر عن وبعيدا   مالئما   المستشفى

 ، 1978 لسنة  22رقم  المينية والصحة السالمة تعميمات وكذلك المعدل، 1978لسنة  81رقم  العمل
 من نصيبا   ليا كان الضوضاء مكافحة أن نجد حيث العمل، بيئة في لمعمال قانونية حماية تضمنا والمذان
 ثنايا في تضمن والذي النافذ، 2004 لسنة 76 رقم العراقي المرور قانون  في جاء ما وكذلك الحماية، ىذه

 .1"النقل وسائل من الصادر الضوضاء منع نصوصو

 التشريعات المحمية إزاء ظاهرة التموث السمعي :   .2

 لمتموث عرضة تكون  التجارية أو الصناعية األحياء أكبر في وخاصة الجزائر، في االجتماعية الحياة إن  
 عدة أشياء إلى السمعي التموث إحداث ويعود ويزعجيم المواطنين راحة يقمق أن شأنو من والذي السمعي،

 : منيا نذكر
  المحرك. في ضوضاء تحدث فالسيارة السيارات: حركة -(1
 وكذا ضوضاء، تحدث التي األجيزة بعض استعمال مثل : الحرف أو األعمال ببعض يامالق -(2

  السينما. قاعات غمق في ليال التأخر أو العامة الطرق  في الصوت مكبرات استعمال
 الصوت لتسرب منعو في الميمي الرقص مميى صاحب من والالزمة الضرورية االحتياطات أخذ -(3

  القاعة. خارج
 :األشخاص عن ناتج معيس تموث -(4
 الطريق في والفوضى األشخاص، بين تحدث التي المشاجرات وكذا والشتم، والسب النداءات مثل -أ(

 العام.
 الطمق، اليواء في الصوت مكبر العام، الطريق في الموسيقى الغناء، مثل ليال: السمعي تموثال -ب(

 السمطات. طرف من بيا المصرح األوقات بعد تستمر التي والحفالت
وضعت الجزائر قانونا لحماية ذه الظواىر في الجزائر ومكافحتيا، ومن أجل منع مثل ى          

، 2015لسنة  تمثل في قانون العقوبات ،و/أو الصحية بصفة عامةالمواطنين وسالمتيم النفسية والعقمية 
  يعاقب أن أيضا يجوز كما دج  1.000إلى  100من بغرامة يعاقب" مكرر 442 مادتو نص في"حيث 

                                                           
 .49 .، صنفسهمرجع ال   1
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 أو عنف أعمال أو االعتداء أو مشاجرات في وشركاؤىم األشخاص األكثر عمى أيام عشرة لمدة بالحبس

 .1شخص عمى قاذورات أو صمبة مواد عمدا يمقون  من
 أدوات باستعمال ليال التجمير أو الضوضاء أو بالضجيج السكان راحة يقمق من العقوبة بنفس يعاقبو"

 لمرور المعدة األماكن في أو العمومية األماكن في أخرى  وسيمة بأية أو الجماعية باأللعاب أو زاحم رنانة،
 .2الجماىير"

 
II.  التموث السمعي:موقف الدين اإلسالمي من ظاهرة 

  .33اإلسراء اآلية  3واًل (ؤ  س  م   ه  ن  ع   ان  ك   ئك  ل  و  أ   ل  ك   اد  ؤ  ف  ال  و   ر  ص  ب  ال  و   ع  م  الس   قال تعالى: )إن       

ومن أخطر األمور في حياة اإلنسان أال يأخذ حظو من الراحة والنوم بسبب الضجيج، فيو أحد     
والتموث السمعي من أىم أسباب انتشار  .معوقات اإلنتاج والعملعوامل اإلجياد الذىني والعصبي وأحد 

العصبية، وأكثر الناس تأثرا  ىم أصحاب المين الثقافية والفنية، والتالميذ وكمما ثقل  –األمراض النفسية 
رأس اإلنسان بالعمم والمعرفة كان أكثر حاجة من غيره إلى اليدوء والراحة حتى ينتج لمجتمعو من عممو 

  .وفكره

تعاليم اإلسالم الحنيف التي جاءت لسعادة البشر في دنياىم وآخرتيم جاءت لبناء حياة رغيدة "و   
ومجتمع ىادئ ال يعرف التموث السمعي، عكس ما يفعمو المسممون اليوم في كل مفاصل الحياة وينيى 

بمشيتيم اليادئة بال عن الصخب والمغو. وقد وصف هللا سبحانو وتعالى في كتابو العزيز "عباد الرحمن" 
من سورة ، 4"استكبار وال جبروت، يتعاممون بالرحمة فيما بينيم وال يؤذون الناس بضجيجيم ورفع أصواتيم

ذ  ناً.و  و  ه   ض  ر  ى األ  م  ع   ون  ش  م  ي   ن  لذي  ن ا  م  ح  الر   اد  ب  ــعو   "الفرقان، أن قال سبحانو وتعالى:   م  ه  ب  اط  ا خ  ا 
 . 5"ماال  ا س  لو  ا  ق   ن  و  اهم  الج  

 
                                                           

1
 .611 .، ص1062، الجزائر، قسم المخالفات المتعلقة باألشخاصالجزائرٌة:  قانون العقوبات، الجرٌدة الرسمٌة    

، متاح على 95:63، على الساعة: 1592-59-19بتارٌخ: عزٌز ولجً، مكافحة الضوضاء والضجٌج فً القانون الجزائري،      2

 www.azizwelji.comالرابط: 
. 63 اآلٌةسورة اإلسراء،   3  

الساعة: ، عمى 2017-01-12بتاريخ: ، 1 .،ص9196 ،جمعٌة حماٌة البٌئة الكوٌتٌةالكوٌت، ، التلوث بالضجيج ،دمحم جمال المٌر 4
 www.feedo.net/Environment/Pollution/Noise.htm، متاح عمى:18:00

.36 اآلٌةسورة الفرقان،  
5
  

http://www.azizwelji.com/
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والمجتمع الفاضل الذي يدعو إليو اإلسالم ال ترتفع فيو األصوات العالية دون مبرر والتي توتر 
قد جاء األمر القرآني أن يمتزم المسمم بالسكينة والوقار في مشيتو، وال يصخب رافعا  صوتو. "األعصاب. و

  .بالحماروشبو النص القرآني مستنكرا  رفع الصوت، من يرفع صوتو دون حاجة 

فال مبرر لرفع الصوت أكثر مما يحتاج إليو السامع، ىذه ىي القاعدة الشرعية، وقد اعتبر القرآن الكريم 
 ئكَ لَ وْ هلل أُ ل اْ وْ سُ رَ  دَ عنْ  مْ يُ اتَ وَ ْص أَ  نَ وْ ُض غْ يَ  نَ ذيْ الْ  خفض الصوت في المجالس من التقوى. قال تعالى) إن  

  .سورة الحجرات 1(َلُيْم َمْغفَرُة َوَأْجُر َعظْيمْ  ى وَ قْ لمتَ  مْ يُ بَ موُ هللا قُ  نَ حَ تَ امْ  نَ لذيْ اْ 

كان مطموبا  عند رسول هللا )ص( يكون مطموبا  أمام كبير القوم من أٍب وعالم وأستاذ ومرب أو شيخ، "فما 
. 2"ومن ثم  يتعود المسمم في حياتو فيكون خفض الصوت من سماتو وكذا عدم إثارة الصخب والضجيج

القرآن عمى بعض األعراب مناداتيم رسول هللا )ص( من وراء الجدار وقمة ذوقيم في رفع وقد عاب 
  .الحجرات 3(  ن و  قم  ع   ي  ال   م  ه  ر  ث  ك  أ   ات  ر  ج  لح  ا   اء  ر  و   من   ك  ن  و  اد  ن  ي   ن  ي  لذ  ا   قال تعالى ) إن   .،أصواتيم

ولقد نيى الشارع الحكيم عن الضجة والصخب ورفع الصوت في كل أنواع العبادات في مجتمع اإلسالم. 
في ذلك  4"اختيار طريقة لتبميغ الناس دخول وقت الصالة استشار أصحابو"وعندما أراد رسول هللا )ص( 

ورفض اقتراحات بعضيم باستعمال الناقوس أو الطبول أو األجراس، واختار األذان بصوت اإلنسان ألنو 
  .أدعى إلى اليدوء والسكينة والبعد عن الصخب

III. :طرق معالجة ظاهرة التموث السمعي 
 
ية فرضيا لقد أصبحت حماية البيئة ضرورة ممحة في الجزائر وىدفا ال بد من تحقيقو، وضرورة حتم   

الواقع الحضاري والتقني الذي نعيشو ىذه األيام، ومما ال شك فيو أن الجزائر تسعى كغيرىا من بمدان 
العالم إلى حماية البيئة والطبيعة الجميمة التي سخرىا هللا سبحانو وتعالى لنا، خاصة الفئات الحساسة في 

ب الجامعات وتالميذ المدارس الفئة المجتمع من أصحاب األمراض المزمنة والمرضى بصفة عامة، وطال
التي سمطنا عمييا الضوء في بحثنا لنزيل المبس والغموض حول ظاىرة التموث السمعي في المدارس 
الجزائرية لعمنا نقدم حموال لمعالجة ىذه الظاىرة، ومساعدة أبنائنا وأشقائنا التالميذ في تجاوز المراحل 

 بمين عمى تجاوز امتحانات شيادة البكالوريا.الفاصمة في حياتيم بالخصوص ىؤالء المق
 ومن أىم الحمول التي تم اقتراحيا عمى المستوى العالمي ما يمي:      

                                                           
.6سورة الحجرات، اآلٌة  
1
  

2
 .12.، صالتلوث الضوضائي وإعاقة التنميةحسن أحمد شحاتة، مرجع سابق،   

.1سورة الحجرات، اآلٌة 
3
  

4
 .13 .، صمرجع سابق، حسن أحمد شحاتة  



السمعي وطرق معالجته  الفصل الثاني                               التشريعات الخاصة بالتلوث

          
 

73 
 

 .إبعاد المدارس والمستشفيات عن مصادر التموث السمعي  
  إبعاد المناطق السكنية عن المنشات الصناعية والمطارات، مع مراعاة عدم مرور الطائرات فوق

  .المدن
  صدار القوانين وتطبيقيا بشكل حازم مع مالحظة الجمع بين أصالة الحرية التوعية الشاممة، وا 

  .وقاعدة ال ضرر و ال ضرار
  ،العناية بتصميم البيوت واستخدام مواد البناء التي تقمل قدر اإلمكان من نفاذيتيا لمتموث السمعي

  .ار من التشجيروكذلك التنسيق بين سعة الشوارع وارتفاع المباني، واإلكث
  منع مرور السيارات الكبيرة والشاحنات داخل المدينة، ووضع خطة مرورية شاممة تؤمن تدفق

  .السير
  توعية المواطنين بعدم القيام باألنشطة الحيوية في ساعات متأخرة من الميل، أو إذا كان ىناك

  .مريض أو من يذاكر أو ينام
  والكاسيتتوعية المواطنين لخفض صوت التميفزيون.  
 تجنب إقامة الحفالت المزعجة في األماكن المفتوحة.  
 عدم استخدام األجراس أو المنبيات العالية.  
  اإلصالح المستمر لألماكن التي توجد بالمصانع وبيذه الخطوة من الممكن أن يقمل أو ُيعدم

  التموث السمعي.
 مى التموث السمعي أثناء إصدارا المراقبة الصارمة عمى الصناعات وتعديل العمميات لمسيطرة ع

  .وتجديد رخصا العمل
  يقاف إصدار التشريعات الالزمة وتطبيقيا بحزم لمنع استعمال منبو السيارات ومراقبة محركاتيا وا 

  .تمك المصدرة لألصوات العالية
  ،تعتبر النباتات من أىم الطرق المتصاص التموث السمعي ويساعد في بحيث زراعة النباتات

  .في المدن والبمدات تخفيضو
  منع استعمال مكبرات الصوت وأجيزة التسجيل في شوارع المدينة والمقاىي والمحالت العامة عمى

  .فجرا 5مساءا لغاية الساعة  10سبيل المثال من الساعة 
 .  نشر الوعي وذلك عن طريق وسائل اإلعالم المختمفة ببيان أخطار ىذا التموث عمى الصحة

  .رك المرء أن الفضاء الصوتي ليس ممكا شخصياالبشرية بحيث يد
  كم 30إبعاد المطارات والمدن والمناطق اآلىمة بالسكان مسافة ال تقل عن.  
 يجب َأن تكون خطوط السكة الحديدية والطرق السريعة بعيدة عن المناطق السكنية قدر اإلمكان.  
 يكثر فييا الضجيج ألذن في المناطق التياستعمال سدادات ا.  
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 المناطق المزدحمة عمال آالت التنبيو في السيارات فيمنع است.  
 بناء المطارات بعيدا  عن المدن لتفادى األصوات العالية لمحركات الطائرات.  
 المصانع استعمال كواتم الصوت في.  

لذي ، وااللتزام بالسموك المتحضر ا تعديل سموكيات المواطنين الخاصة باالحتفاالت والمناسبات المختمفة
لتي تصدر أصواتا وتمقي بالعوادم وضرورة سحب رخص السيارات المتيالكة ا  يممي المحافظة عمي اليدوء،

 .ثناء مرورىا في الشوارع العامةأ
 

 خالصة:
نستنتج من خالل عرضنا لتشريعات الخاصة بالتموث السمعي وطرق معالجتو، أن التموث السمعي يؤثر  

غير أن التموث السمعي يظل الحديث عنو وتناولو بشكل كبير عمى المواطنين باختالف فئاتيم ووظائفيم، 
 سيما وأن التعرض إلى شحيحا نوعا ما رغم آثاره السمبية الكبيرة عمى صحة الفرد وعمى توازنو النفسي ال

التموث السمعي بصفة مستمرة يخمق حالة من التوتر العصبي الدائم والشعور باألرق... الخ، تزداد وطأة 
التموث السمعي الناجم عن الضجيج والضوضاء خالل فصل الصيف في ظل تزايد حركة المرور، وحمول 

لى جانب لجوء المواطن إلى فتح النوافذ بسبب موسم األفراح والمسرات وما يرافقيا من مظاىر احتفالية، إ
 الحرارة وىو ما يجعمو أكثر عرضة إلى مصادر التموث السمعي خاصة في المدن الكبرى.



 اإلطار النظري 
 

 خالصـــة عامة:

نستنتج من خالل عرضنا لإلطار النظري، حيث تم التعرف على مصادر التلوث السمعي            
االىتمام بالتلوث  وأثاره وطرق معالجتو وأىم التشريعات والمواقف الدولية والمحلية ليذه الظاىرة، أن

لذلك يتطلب اتخاذ ، تعددت مصادره وازدادت أخطاره ، حيثالسمعي يتزايد بشكل ملحوظ
للحد من تأثيراتو على البيئة واإلنسان، وخاصة فئات حساسة من المجتمعات  إجراءات وقائية

والتي تمر بمراحل ىامة وفاصلة في حياتيم الصحية والمينية، لذلك خصصنا دراستنا 
 للتعرف على تأثير التلوث السمعي على التالميذ األقسام النيائية، والذين يعيشون مرحلة

 مينية جد معقدة.

ومن خالل ىذا اإلطار تطرقنا إلى جوانب الموضوع النظرية، ذات عالقة بظاىرة التلوث   
السمعي وتأثيره على التركيز عند تالميذ األطوار النيائية في المدارس الجزائرية، حيث نسعى 

ى الواقع إلى ربط عناصر الدراسة بالجانب الميداني، بيدف إسقاط ىذه العناصر النظرية عل
الدراسي بالجزائر، من خالل دراستنا الميدانية بثانوية األخوين عدة ين عامر بيلل والية 

 غليزان.

  وفيما يلي سوف نتطرق إلى اإلطار الميداني، للتعرف على أىم متغيرات ىذه الظاىرة
 وتأثراىا على تركيز التالميذ.
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 تمييد:

الميداني عمى التأكد ميدانيا من صحة الفرضيات، من خبلل المنيج المتبع وحتى أداة  إلطاريقوم ا       
في القسم النظري حول ماىية التموث السمعي وأنواعو ومصادره،  عرضناهنظرا لما  و الدراسة المتبعة،

عمى ىذه الظاىرة التطرق إلى بعض الحمول لمحد من أثار  أيضاوتأثيره عمى التبلميذ وقدرتيم اإلنتاجية، و 
من خبلل  معرفة واقع التموث السمعي في المدارس الجزائرية،ى لإالتطرق ب السياقفي ىذا  قوماإلنسان، سن

دراسة ميدانية لتأثير التموث السمعي عمى التركيز لدى تبلميذ األقسام النيائية المقبمين عمى شيادة 
وقد اعتمدنا عمى االستمارة كأداة أساسية في البكالوريا في ثانوية األخوين عدة بن عامر بوالية غميزان، 

نتائج  عمى واليدف من ذلك الحصول، المبحوثين عمىتم توزيعيا  استمارة 021 قمنا بتفريغالدراسة، حيث 
عند ىذه الفئة من التبلميذ، تأثيره عمى التركيز  ، وأيضاادر التموث السمعي وأسبابوكمية حول أىم مص

في الثانوية بصفة خاصة والمدارس الجزائرية بصفة عامة،  لمعرفة طرق المعالجة لمحد من ىذه الظاىرة 
، وقد قمنا الجنس عرفة درجة التأثير وفق عاملل مركبة لمشكل جداو حيث قمنا بعرض ىذه النتائج عمى 

مجموعة من األساتذة واإلداريين من نفس مكان الدراسة، و  معأيضا بتحميل مقاببلت تدعيمية لدراستنا 
، حيث نسعى مستشار التربية والتوجيو، وأخصائي عمم النفس العيادي، وأستاذ عمم النفس التربوي 

لتبيان مدى صدق المعطيات الكمية التي استنتجناىا من خبلل إجابات لمحصول عمى نتائج كيفية 
من أجل الوصول إلى ، المبحوثين في االستمارة، ثم تحميميا وربطيا بالفرضيات والخمفية النظرية لدراستنا

اإلطار النظري وصوال إلى اإلطار  ثم فياإلطار المنيجي في نتائج موضوعية طبقا لما تم تقديمو بداية 
 الميداني والنتائج الختامية.
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 سمات العينة:

 : توزيع العينة حسب الجنس.10جدول رقم 

 

 

الجدول المبين توزيع أفراد العينة حسب الجنس من حيث تبيان سن المبحوثين إناثا وذكورا، يشمل    
 في الجداول الموالية حسب كل متغير. سنقوم بتفكيكوالذي مكان اإلقامة و  أيضاو 
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 : الجنس.2الجدول رقم 

 الجنس التكرار النسبة المئوية

 ذكر 60 % 51

51 %  أنثى 60 

011 %  المجموع 120 

 

% إناث، أي ما 01ذكور و %01يتضح من خبلل الجدول أن توزيع العينة حسب النوع يتكون من       
، حيث تم تقسيم العينة مناصفة بين الجنسين من أجل 021مبحوثة بمجموع  01مبحوث و 01يعادل 

معرفة مدى تدخل عامل الجنس خبلل تأثير ظاىرة التموث السمعي عمى التبلميذ األقسام النيائية، 
 وبالتالي معرفة درجة التأثير من خبلل الجنس.

السن.: 13جدول رقم   

 السن التكرار %النسبة المئوية

 سنة 06 إلى سنة 04من  6 5%

79 %  سنة 09 إلى سنة 07من  94 

06 %  فما فوق  سنة إلى  21من  19 

 المجموع 120 % 011

 

من %  13سنة بنسبة  03سنة و 01نبلحع من خبلل الجدول أن أغمبية التبلميذ يتراوح سنيم مابين     
مثانوية والذين أجرينا معو اإلداري العام ل المستشاراستنادا عمى إجابة  تفسيره، وىذا ما يمكن المبحوثين
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ىؤالء التبلميذ يدرسون ضمن صفيم الطبيعي، أي أنيم لم يرسبوا خبلل فترتيم الدراسية ولم المقابمة ]
سنة فما فوق، وىؤالء  21من عمرىم يتراوح الذين  من المبحوثين % 00، وتمييا بنسبة 1[السنة يعيدوا

التبلميذ يكونون قد رسبوا عمى األرجح أو أعادوا السنة خبلل فترتيم الدراسية أكثر من مرة،  ثم يمييا 
، وىؤالء التبلميذ % من المبحوثين 0سنة بنسبة  00سنة و 01التبلميذ الذين تتراوح أعمارىم مابين 

 زاولة الدراسة قبل سنيم القانوني.م فإنيم قد بدؤوا موحسب رد إدارة الثانوية بخصوص التساؤل عن سني

 سكن.ال: مكان 14جدول 

 مكان السكن التكرار النسبة المئوية

 المدينة 101 % 84

 الريف 8 % 7

9 %  شبو الريفي 11 

011 %  المجموع 120 

 

حضري أي يسكنون نتمون إلى محيط  نبلحع من خبلل الجدول المبين أعبله أن أغمبية المبحوثين ي      
إذ تقع الثانوية داخل والية غميزان وبالتالي يتردد عمييا أغمب ، من المبحوثين%  21بنسبة  في المدينة

وىذا يمكن تفسير بما يميزه المحيط الحضري أو المدن من ما تشيده من التبلميذ الذين يسكنون بجانبيا 
اعات أي أن التبلميذ متعودون عمى مصادر تموث سمعي جراء وسائل النقل والنشاطات المختمفة والصن

، وأثارىا عمييم في الحياة االجتماعية دراسةالتموث السمعي المختمفة ما يسيل تعرفيم عمى الظاىرة أثناء ال
يقطنون في مناطق شبو ريفية، في حين أن التبلميذ الذين % من المبحوثين  3، وتمييا نسبة وكذا الدراسية

 مبحوثين.ال من% 1فية يقدر بنسبة الذين يقطنون بمناطق ري

                                                           
 زواال. 90:17، على الساعة 7192نسيان/أفريل  91مقابلة أجريت بتاريخ   1
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 عند التالميذ.وأسبابو  التموث السمعي مصادراألول:  فصلال

 :تمييد

ن لمصادر حول إجابات المبحوثين الذين يتعرضو سوف نقوم بعرض نتائج  فصلمن خبلل ىذا ال       
محيطيم الدراسي والمؤثر أسباب التموث السمعي سواء كانت خارجية أو داخمية في  لتقييم ،التموث السمعي

في جداول، عنيا  ، من خبلل سبعة أسئمة تم تجميع اإلجاباتالتعميمية قابميتيمتركيزىم و و  صحتيم عمى
وفق مدعمة بآراء األساتذة واإلداريين واألخصائيين النفسيين بحيث تيدف إلى الحصول عمى نتائج كمية 

 عرض ىذه الجداول وتحميميا.
 

 التالميذ لمتموث السمعي داخل الثانوية.تعرض : 15الجدول رقم 

 الجنس إناث ذكور المجموع
 معاناة التالميذ

 التكرار % التكرار % التكرار % من ت.س
% 37 44 42 %  نعم 19 % 32 25 
% 02 05 01 %  16 05 %  ال 09 
% 50 60 48 %  29 53 %  أحيانا 32 
% 011 021 011 %  61 011 %  المجموع 60 

 

التبلميذ يعانون من ظاىرة التموث السمعي حسب متغير الجنس،  نبلحع من خبلل الجدول أن       
المبحوثين الذين يعانون ، تمثل في أن ستمارةوالذين كانت إجابتيم حسب السؤال الموجو إلييم في اال

 أعمى نسبةقد بمغت والذين كانت إجاباتيم أحيانا من مصادر التموث السمعي بالثانوية  بصفة غير دائمة
، في حين بمغ عدد الذكور الذين يعانون بالنسبة لئلناث%  05 عمى موزعة% من المبحوثين  00ب

حيث أن المبحوثين الذين ، من المبحوثين%  12أحيانا من مصادر التموث السمعي داخل الثانوية نسبة 
% موزعة 51نسبة  مغتبيعانون ظاىرة التموث السمعي بصفة دائمة والذين كانت إجاباتيم بنعم، فقد 

،  أما بالنسبة لممبحوثين من المبحوثات%  52، في حين بمغت نسبة اإلناث بالنسبة لمذكور%  12عمى
فيما % من المبحوثين، أما  02إجماال ب نسبتيم  قدرتالذين ال يعانون من ظاىرة التموث السمعي فقد 



 الميداني اإلطار
 

82 
 

من %  01مبحوثات، وقد بمغ عدد المبحوثين الذكور نسبة  من%  00بفقد قدرت نسبتيم ناث يخص اإل
 المبحوثين.

يتم بصفة التبلميذ الذين يعانون من ظاىرة التموث السمعي في الثانوية،  معظمومن ىنا نستخمص أن 
حسب متغير  غير دائمة حسب إجابات المبحوثين، في حين أنو ال يوجد فرق كبير بين إجابات المبحوثين

أن تأثير ظاىرة التموث السمعي عمى تبلميذ البكالوريا يتم بصفة منقطعة أي ]تفسير ذلك  ويمكنالجنس، 
أما  وىذا أكدتو لنا مستشارة التوجيو في الثانوية وبعض األساتذة أثناء إجرائنا، ،1[من حين إلى أخر

ين كانت إجابتيم دائمة والذ بالنسبة إلى إجابات المبحوثين الذين يعانون من ظاىرة التموث السمعي بصفة
، وىذا ما لم يكن متوقع أثناء ة  داخل الثانوية أكثر من اإلناثالذكور يحسون بيذه الظاىر ]، فإن بنعم

عكس الدراسات التي قام بيا بعض العمماء وخبراء البيئة  ت أيضاإجرائنا لمدراسة في الثانوية والذي جاء
وفق ما  2[والمحيط في العالم والذين يتوقعون أن اإلناث تحس وتتأثر بالضجيج أكثر بكثير من الذكور

أما بالنسبة لممبحوثين الذين ال يعانون من التموث السمعي  ،قدمو لنا أستاذ عمم النفس في جامعة مستغانم
قد كانت ضئيمة، وىذا يدل عمى أن ىذه الظاىرة استفحمت بدرجة كبيرة في الثانوية حسب في الثانوية ف

 إجابات المبحوثين.
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 مصادر التموث السمعي إزعاجا داخل الثانوية. أكثر: 6الجدول رقم 

 الجنس إناث ذكور المجموع  
 أكثر مصادر

 التكرار % التكرار % التكرار % ت.س إزعاجا
40.46 % 85 36 %  39 47%  أصوات السيارات 46 
05.61 %  33 08 %  09 05%  ورش الصناعة 04 
00.20 %  24 03 %  04 01%  اآلالتأصوات  01 
8.78 %  09 00%  02 17%  الياتف النقال 17 
02.48 %  44 22%  24 20%  أصوات أخرى  21 
011 %  215 011%  018 011%  المجموع 97 

 

نبلحع من خبلل الجدول المبين أعبله أن أكثر مصادر التموث السمعي إزعاجا لمتبلميذ في        
، فيما بمغت بالنسبة لئلناث%  11% موزعة بين 10.10 أصوات السيارات بنسبةفي ت تمثمالثانوية 

ر و ذكال من المبحوثين%  02 %، موزعة عمى  00.01 ، تمييا بنسبةمن المبحوثين% 50نسبة الذكور 
من التموث  بأنيم يعانون  تمارة، الذين كانت إجاباتيم حسب االساإلناثالمبحوثات من %  00بنسبة  و

من مصادر أخرى داخل  لنسبة لممبحوثين الذين يعانون ، أما با السمعي الذي تحدثو ورش الصناعة
، من المبحوثين%  22لذكور بنسبة %، موزعة بالنسبة إلى ا02.01نسبة فقد كانت إجاباتيم  ب ،الثانوية

، أما بالنسبة لمتبلميذ الذين يعانون من من المبحوثات%  21في حين أن اإلناث كانت نسبة إجابتيم ب 
من المبحوثين و %  05 نسبةلذكور ب% موزعة عمى ا 00.20ضجيج أصوات اآلالت فقد تمثمت بنسبة 

مصادر التموث السمعي الذي أفرزتو ، أما بالنسبة إلى الياتف النقال باعتباره أحد % بالنسبة لئلناث 01
من المبحوثين %  00نسبةلذكور ب% موزعة عمى ا 2.12التطورات التكنولوجية فقد تمثمت نسبتو بنسبة 

 % بالنسبة لئلناث. 1و

أن أكثر مصادر التموث السمعي التي يتعرض ليا التبلميذ ىي أصوات ومن خبلل ىذه النتائج نستخمص 
السيارات التي  أيضار ذلك من خبلل موقع الثانوية بجانب الطريق الفرعي، و السيارات، بحيث يمكن تفسي
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مخمفة من  اتترد بصفة دائمة عمى المحبلت التي تقابل الواجية األمامية لمثانوية، والتي تصدر أصوات
سبب والذين يشغمون الذين يطمقون أصوات الزمور بدون جراء سموكات السائقين من أمثال ىؤالء 

]ىذا ما جعل التبلميذ وحسب إجابة المستشار اإلداري العام بالثانوية الذي يصرح قائبل4 وسيقى، الم
أما ، 1[ضا األساتذة والموظفين اإلداريينويزعج أي ون من ىذه األصوات خصوصا أثناء الدرسيستاؤ 

أصوات صادر في المثمت ىذه مبالنسبة لمتبلميذ الذين كانت إجابتيم بأنيم يتعرضون لمصادر أخرى فقد ت
أصوات المساعدين التربويين واألساتذة والفوضى التي  أيضاالشاحنات الكبيرة حسب إجابات التبلميذ و 

يقوم بيا التبلميذ داخل القسم، وأصوات أشغال الصيانة من حين إلى أخر والتي يعاني التبلميذ منيا 
واقع خمف الثانوية، والضجيج الصادر كثيرا، والضوضاء الصادرة عن المدربين والبلعبين في الممعب ال

أما بالنسبة لممبحوثين الذين يعانون من  الواقع عند المنتيي المقابل لمثانويةعن مشفى األمراض العقمية 
ورش الصيانة والتي كانت في الدرجة الثالثة حسب المبحوثين، فقد فسرنا ذلك من خبلل تعرض التبلميذ 

وية، في حين تمييا أصوات بضع أمتار من الثان الواقعة عمى بعد لصناعةشتي المضوضاء الصادرة عن ور 
من خبلل موقع بعض األقسام بجانب مكتب الطبع واألخرى بجانب بعض مكتب اإلدارة والوسائل  اآلالت

تمييا بدرجة أقل تعرض التبلميذ لضوضاء اليواتف النقالة من خبلل حين واألخرى بجانب المخزن، في 
 بعض وىواتف األساتذة واإلداريين.الذين يتعمدون إزعاج بعضيم ال ىواتف بعض التبلميذ

وأما بالنسبة لضوضاء القطارات فالتبلميذ ال يتعرضون لمثل ىذا المصدر من التموث السمعي بتاتا، ىذا 
 فرق اإلجابات بين الجنسين كان جد ضئيل.للبعد الثانوية عن محطة القطارات، مع العمم أن ا
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 الميداني اإلطار
 

85 
 

 مكان يتعرض فيو التمميذ لمتموث السمعي. أكثر: 17جدول رقم 

 
 الجنس إناث ذكور المجموع

 المكان الذي
 التكرار % التكرار % التكرار % يتعرض التمميذ لمتموث.س

81%  القسم 47 78% 49 % 82 96 
21%  08 08%  00 22%  الساحة 03 

% 011 021 011%  61 011%  المجموع 61 
 

عي في الثانوية حسب الجدول أن أكثر مكان يتعرض فيو التبلميذ لمتموث السمنبلحع من خبلل       
مقارنة بتعرضيم لو  % من المبحوثين  21مقدرة بنسبة  كان داخل القسم بنسبة جد مرتفعةمتغير الجنس 

وية، أثناء فترات االستراحة أو أوقات المراجعة الجماعية في المكتبة أو في مرافق الثان ،في ساحة الثانوية
، أما فيما يتعمق باإلناث فقد كانت نسبة تعرضيم من المبحوثين%  22بحيث تمثمت نسبة الذكور ب 
ير في ، في حين أن تعرض المبحوثين ليذا األخمن المبحوثات%  12لمتموث السمعي في القسم ب 

والذكور من المبحوثات %  22إلناث ب % موزعة عمى ا 21مقدرة ب نسبة ساحة الثانوية فقد تمثل ب
خل القسم فإن ، بحيث نستخمص من ىذا الجدول باعتبار عامل التركيز دامن المبحوثين%  02بنسبة 

 لتركيزىن استرجاعينن لمتموث السمعي سواء داخل القسم أو خارج القسم فإن فترة اإلناث عندما يتعرض
ي الواليات المتحدة أطول من فترة استرجاع الذكور لتركيزىم، وىذا بحسب الدراسات التي أجريت ف

فق ما تم ذكره في اإلطار النظري لدراستنا، وبالتالي فإن تعرض المبحوثين ، وو 1األمريكية وفرنسا ) بوردو(
لمصادر التموث السمعي في القسمّ أو في ساحة الثانوية فإنو يقمل من تركيز التبلميذ عمى حسب كل 

 مصدر و حدة الصوت.

 

 
                                                           

، العراق، جامعة البصرة/مركز الدراسات، التلوث الضوضائي في محافظة البصرةسونيا أرزوني وارتان وياسمين نجم الدين،   1

 .33، ص 7192



 الميداني اإلطار
 

86 
 

 التالميذ لمتموث السمعي. إصدار: 18الجدول رقم 

 
 الجنس إناث ذكور المجموع

 إصدار التالميذ
 التكرار % التكرار % التكرار % لمتموث.س

9.06%  00 00.66%  دائما 14 6.66% 17 
51.83%  60 65%  39 36.66%  أحيانا 22 

41%  48 23.55%  04 56.66%  أبدا 34 
011%  021 011%  61 011%  المجموع 61 

 

في بعض التبلميذ يعتبرون أنفسيم مصدرا لمتموث السمعي معظم من خبلل ىذا الجدول نبلحع أن 
، في من المبحوثين%  00بالنسبة لمذكور ب  حسب متغير الجنس% موزعين  01.25األحيان بنسبة 

من %  50.00حين أن اإلناث المواتي يعتبرن أنفسين أحيانا مصدرا لئلزعاج فقد تمثمت بنسبة 
فقد نفسيم إطبلقا مصدرا لمتموث السمعي داخل الثانوية أ، أما بالنسبة لمتبلميذ الذين ال يعتبرون حوثاتالمب

، في من المبحوثات%  00.00 % موزعة عمى اإلناث بنسبة 11 بنسبةكان حسب إجابات المبحوثين 
أنفسيم دائما مصدرا ، ثم يمييا التبلميذ الذين يعتبرون من المبحوثين%  25.00حين كانت نسبة الذكور 

من المبحوثين %  00.00 موزعين بنسبة% من المبحوثين 3.00نسبة لمتموث السمعي، فقد تمثمت ب
من %  0.00مصدرا لمضجيج دائما فقد تمثمت بنسبة  الذكور، أما اإلناث المواتي يعتبرن أنفسين

 مبحوثات.

إلناث المواتي كانت أخر مقارنة باومن ىنا نستخمص أن أغمبية الذكور يحدثون ضجيجا من حين إلى 
حسبما أبدا مصدرا لمتموث السمعي، بحيث يمكن تفسير ذلك ن أنفسين ال يعتبر  أغمب إجاباتين بأنين

أكثر حرية من يعتبرون أنفسيم  الذكري أن العنصر أكدتو وشرحتو لنا األخصائية مقمش فاطمة قائمة4]
إلى التحرر من ، وبالتالي فإنيم يميمون  المراىقةاإلناث وأكثر قوة وفق السن الذي يعيشونو ىو سن 

عن اكتشاف  مبحثي أيضاسمطة المدرسة التي تتمثل في سمطة األساتذة واإلداريين، و السمطة األبوية و 
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ن كانت تصرفاتي ممن خبلل فرض وجودى مذاتي ي حين أن اإلناث ، ف1[تسبب إزعاجا لآلخرين محتى وا 
طابع  ي، وىذا راجع في الغالب إلى أخذىنمصدرا لمتموث السمع ينفي أغمب إجاباتين ال يعتبرن أنفس

ن لم تكنالحكيم ةالمرأة اليادئ ميتمات بالدراسة، أما بالنسبة لمتبلميذ الذين يعتبرون أنفسيم دائما  ة حتى وا 
مصدرا لمتموث السمعي والتي كانت نسبتيم ضئيمة لكبل الجنسين، فيتعمق بالعنصر الفوضوي المشوش 

يؤالء التبلميذ ليست لدييم رغبة في الدراسة عمى األغمب ألسباب عديدة فأو المقاطع لمدرس،  ماتلممعمو 
قد تكون لدييم رغبة في  في حين أن األخصائية النفسية أضافت بأنوأىميا االنتقام من األىل والمجتمع، 

مشاكل نفسية ألسباب عديدة ، قد تكون لدييم الدراسة لكن يفعمون ذلك انتقاما من األساتذة أو من زمبلئيم
 .منيا التربية

 : مصادر التموث السمعي الصادرة من التالميذ.19الجدول رقم 

 

من بعضيم  من خبلل ىذا الجدول نبلحع أن التبلميذ يتعرضون لمصادر مختمفة لمتموث السمعي      
بصوت مرتفع أعمى نسبة  تحدثيعانون من ال البعض باعتبار عامل الجنس، فكانت نسبة التبلميذ الذين

 ذكورفي حين أن ال من المبحوثين بالنسبة لئلناث%  11.01نسبة % موزعة ب 15.31بحيث قدرت ب

                                                           
 .99:31، على الساعة 7192نيسان/أفريل  79بتاريخ  تبلة أجريمقا  1

 
 الجنس إناث ذكور المجموع

 التموث.س
 التكرار % التكرار % التكرار % الصادر عن التالميذ

43.91%  الكالم بصوت مرتفع 33 47.04% 39 % 40.48 72 

22.56%  37 24.46%  23 21% إصدار أصوات  04 
 مزعجة

00.58%  09 02.76%  02 01%  الموسيقى 17 
02.81%  20 04.89%  04 01%  الياتف النقال 17 
9.04%  05 6.38%  16 02.85%  مصادر أخرى  19 
011%  المجموع 71 011 % 94 011 % 064 



 الميداني اإلطار
 

88 
 

، أما بالنسبة % 10.12بنسبة  بصوت مرتفع أكثر مصادر التموث السمعي إزعاجا التحدثفيعتبرون 
الذكور % موزعة عمى  22.00ر زمبلئيم ألصوات مزعجة فتمثمت بنسبة لمتبلميذ الذين يعانون من إصدا

الذين يتعرضون  المبحوثين، أما من المبحوثات%  21واإلناث بنسبة  من المبحوثين%  21.10بنسبة 
 ين مبحوث% من ال 01.23ة بنسب% موزعين  02.21ئلزعاج بسبب اليواتف النقالة فقد قدروا بنسبة ل

كمصدر الموسيقى المبحوثين الذين يعانون من ، أما من المبحوثات % 01بنسبة الذكور، واإلناث أجبن 
لذكور بنسبة %، موزعة حسب إجابات ا00.02لمتموث السمعي داخل الثانوية، فقد تمثمت نسبتيم ب 

م بالنسبة لمتبلميذ الذين يتعرضون % من المبحوثات، أ 01من المبحوثين واإلناث بنسبة %  02.10
من %  02.20بنسبة  % موزعة  3.01من مصادر التموث السمعي تمثمت بنسبة مصادر أخرى ل

 .% من المبحوثين الذكور 0.52المبحوثات اإلناث، و

بصوت مرتفع ىو أكثر مصدر إزعاجا لمتبلميذ، وىذا راجع لؤلغمب ضعف  تحدثالبحيث نستخمص أن 
القدرة عمى التواصل والجيل بأساسيات الحوار األمر الذي يفتقده مجتمعنا اليوم، وبما أن المدرسة ىي مرآة 

في بعض األحيان لعدم تحكم األساتذة في القسم، بحيث  من المنطقي كانت إجابة المبحوثينالمجتمع ف
مقارنة باإلناث وىذا يرجع حسب ما أدلت بو أستاذة المغة الفرنسية قادوس إجابة الذكور أعمى نسبة  كانت

أن الذكور ىم من يتكممون غالبا بصوت مرتفع خصوصا منيم الذين يمتمكون نجاة التي صرحت قائمة4 ]
ات مزعجة، فقد فسرنا أما بالنسبة لممبحوثين الذين يعانون من إصدار زمبلئيم أصو  ،1[صوتا جوىريا قويا

ذلك بأنيم التبلميذ الذين لدييم رغبة وحبا في إزعاج زمبلئيم وأساتذتيم ألسباب عديدة قد ذكرناىا في 
بنسب  لياتف النقال والموسيقى، فقد كانواتحميل الجدول السابق، في حين التبلميذ الذين ينزعجون من ا

بأن الموسيقى تكون صادرة منّ اليواتف المبحوثين حسب إجابات  ومتقاربة، بحيث يمكننا تفسير ذلك بأن
فسر ذلك  أن األستاذ ميمود عمار حين فيالنقالة التي يحمميا التبلميذ والذين يتعمدون إزعاج اآلخرين، 

بأن تأثر المتعممين في ىذه المرحمة بعامل الموسيقى واضح بشكل كبير ويفكرون فييا أثناء الدرس ] قائبل4
وبالنسبة لمتبلميذ الذين يتعرضون لمصادر أخرى، والتي تمت  ،2[ى صوت داخمييستمعون إلوكأنيم 

ن منيا أكثر من الذكور بحوالي ضعف العدد والنسبة، فقد تمثمت إلناث المواتي يعانيإحصائيا من خبلل ا
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ة، واإلداريين الصادر من األقسام المجاورة  والساحفي التنابز باأللقاب، وأصوات األساتذة والتبلميذ 
 التراشق باألوراق واألقبلم داخل الحصة.

 التموث السمعي الذي يتعرض لو التالميذ. نوع: 01الجدول رقم 

 

 الجنس إناث ذكور المجموع
 نوع التموث.س

 التكرار % التكرار % التكرار % الذي يتعرض لو التمميذ
27.5%  33%  21 % 02 35%  مستمر 20 
72.5%  87%  81%  48 65%  منقطع 39 
011%  021%  011%  61 011%  المجموع 61 

 

بنسبة  المبحوثين يعانون من ظاىرة التموث السمعي باختبلف الجنسينمعظم نبلحع من خبلل الجدول أن 
قطعة من خبلل تعرضيم لمتموث السمعي يتم بصفة من، من حيث أن الذكور يرون أن %12.0تقدر ب

%  00قطعة بنسبة اإلناث تتعرض لمضجيج بصفة منن أن ، في حيمن المبحوثين%  21إجاباتيم بنسبة 
ي بصفة مستمرة فقد قدروا بنسبة الذين يعانون من التموث السمع المبحوثينأما  من المبحوثات،

من %  21، أما الذكور فقد تمثموا بنسبة من المبحوثات اإلناث %50بنسبة  موزعين %20،21.0
 المبحوثين.

حوثين حول نوع التموث السمعي في الثانوية، أن أغمبية المبحوثين ومنو نستخمص أن من خبلل إجابة المب
ذلك ، بحيث يمكننا استنتاج آخر من الذكور واإلناث يتعرضون لمضجيج بصفة متقطعة أي من حين إلى

أضافت أستاذة مادة الفمسفة فتيحة يحي تنفير ، في حين البعض من خبلل ربط عناصر اإلجابات ببعضيا
يتعرض ليا بصفة مستمرة خصوصا ىؤالء التبلميذ الذين تقع أقساميم بجانب الطريق أن بعضيم قائمة4 ]

الفرعي الذي يقابمو ورش الصناعة وضوضاء السيارات، والتبلميذ الذين تقع أقساميم بجانب مكتب 
 .1[الطباعة والمخزن 
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 التموث السمعي عند التالميذ. أسباب: 00الجدول رقم 

 
 الجنس إناث ذكور المجموع

 أسباب التموث.س
 التكرار % التكرار % التكرار % عند التالميذ

45.86%  60 36.23%  إزعاج التالميذ 36 52.07% 25 
26.30%  35 31.43%  20 21.28%  جمب االنتباه 04 
05.13%  21 05.94%  00 03.14%  مشاكل نفسية 19 
02.78%  07 01.04%  17 04.49%  أسباب أخرى  01 
011%  033 011%  64 011%  مجموع 69 

 

التموث السمعي التي يصدرىا التبلميذ  معظم المبحوثين يرجعون أسبابنبلحع من خبلل الجدول أن      
 % موزعة عمى 10.20بلميذ بنسبة عالية، بنسبة داخل القسم إلى رغبة بعضيم في إزعاج الت بأنفسيم
، في حين أن الذكور يعتبرون بسبب إصدار الضجيج إلى إزعاج من مبحوثات%  02.01 نسبةاإلناث ب

، أما بالنسبة إلى التبلميذ الذين يرجعون بسبب ذلك إلى رغبة من المبحوثين%  50.25التبلميذ بنسبة 
الذكور بنسبة  %، موزعة عمى 20.50جابتيم إجماال بنسبة التبلميذ في جمب االنتباه، فقد قدرت إ

أما الذين يرجعون ، من المبحوثات % 21.22واإلناث قدرت إجابتيم بنسبة  المبحوثين من%  51.15
% موزعين بالنسبة  00.15بسبب التبلميذ الذين يحدثون الضجيج إلى مشاكل نفسية، فقد قدرت نسبة 

في حين أن التبلميذ % من المبحوثات،  05.11% من المبحوثين واإلناث بنسبة  00.31لمذكور ب
ك أسباب أخرى لمتبلميذ الذين يعتبرون مصدرا لمتموث السمعي في الثانوية كانت الذين يرون أن ىنا

مبحوثات والذكور  من%  01.13ب عند اإلناث% من المبحوثين، موزعين  02.12ممثمة بنسبتيم 
  المبحوثين. من%  01.01بنسبة 

خبلل إصدارىم  ومن خبلل ىذه النتائج نستخمص بأن رغبة التبلميذ في إزعاج بعضيم البعض من   
من بين األسباب األخرى، وذلك وفق تفسير لمضجيج في القسم أو أرجاء الثانوية قد بمغت أعمى نسبة 

لعديد من الخمفيات كالرغبة في أستاذ مادة العموم الطبيعية مختار عمور قائبل4 ]بأن ذلك يرجع إلى ا
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ة، عدم رغبة بعضيم في الدراسة، االنتقام من بعضيم البعض، ورغبة البعض في االنتقام من األساتذ
وبذلك فإن التبلميذ يجدون أنيم يستمتعون بذلك دون وعي منيم بدرجة األذى الذي يمحقونو بأنفسيم 

ن أغمبيم حول طرق المراجعة، إذ إيشكمون أفكارا ضف إلى ذلك أن تبلميذ األقسام النيائية أ، 1[وزمبلئيم
يداومون عمى الدروس الخصوصية خارج الثانوية، وبالتالي ىم ال يعيرون أي أىمية لمدروس المقدمة في 
زعاج بعضيم البعض، أما التبلميذ الذين يصدرون الضجيج في  القسم، لذلك يفضمون إثارة المشاكل وا 

المراىقة يرغبون في إثبات أنفسيم  أن التبلميذ في مرحمةبالثانوية بسبب جمب االنتباه، فيذا يمكن تفسيره 
ن اإلناث ال إواليروب من سيطرة األستاذ واإلدارة، وىناك اختبلف في ذلك بين اإلناث والذكور، من حيث 

إناث، أغمبيم  رى التي ذكرىا المبحوثون كثيرا إلى إحداث الضوضاء، أما فيما يتعمق باألسباب األخ يميمن
األمر الذي يزعجيم وىم في  اون األساتذة وعدم تحكميم في القسمتي استغبللفتمثمت ىذه األسباب في 

بحسب الدكتور ميمود  مرحمة جد صعبة، تمزم توفير اليدوء والتركيز والقدرة عمى توصيل المعمومات، و
إلى رغبة التبلميذ إلى فرض السيطرة ]أرجع ذلك عمار أستاذ عمم النفس التربوي بجامعة مستغانم فقد 

من الذكور من يرى أن بسبب ذلك االنتقام من األساتذة الذين ييتمون و ، 2[خبلل العنفعمى القسم من 
ون إلى الفوضى والتشويش تعبيرا منيم عمى رفضيم سب تعبيرىم أكثر من الذكور، فيمجؤ بالبنات عمى ح

ا ليست ليذه المعاممة، أما بالنسبة لمتبلميذ الذي يرجعون ذلك لمشاكل نفسية فقد كانت أدنى نسبة لكني
أسباب عديدة منيا أن التبلميذ يعيشون فترة مراىقة، وأن ىذه الفترة ليا بضئيمة، بحيث يمكن تفسير ذلك 

تأثيرات فيزيولوجية ونفسية عمى حياة اإلنسان بصفة عامة، وأسباب أخرى ترجع إلى قمة التربية وما إلى 
 ذلك.
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 األساتذة لمتموث السمعي داخل القسم. إصدار: 02الجدول رقم 

 
 الجنس إناث ذكور المجموع

إصدار األساتذة 
 التكرار % التكرار % التكرار % لمتموث.س  في القسم

04.06%  07 05%  19 03.33%  دائما 18 
50.66%  62 56.66%  34 46.66%  أحيانا 28 
34.06%  40 28.33%  07 41%  أبدا 24 
011%  021 011%  61 011%  مجموع 61 

 

يرون بأن % 00.00معظم المبحوثين ممثمين بنسبة نبلحع من خبلل الجدول المبين أعبله أن     
أن أساتذتيم  ذكوريؤثر عمى التبلميذ في كبل الجنسين، بحيث يرى الاألساتذة يصدرون تموثا سمعيا 

من %  10.00، واإلناث بنسبة من المبحوثين%  00.00يصدرون ضجيجا من حين إلى أخر بنسبة 
 بنسبة واالمبحوثين الذين يروا بأن أساتذتيم ال يقومون بإزعاجيم أبدا تمثم، في حين أن المبحوثين
من %  22.55، والذكور بنسبة من المبحوثات%  11بنسبة اإلناث المواتي % موزعين بين 51.00

 بالضجيج في القسم دائما فيقدرون بنسبة يرون أن األساتذة يتسببون  لتبلميذ الذين، أما االمبحوثين
%  05.55بنسبة اإلناث مبحوثين، و من ال% 00 % من المبحوثين، موزعين بين الذكور بنسبة01.00

 من المبحوثات.

بحسب إجابات نستخمص أن بعض األساتذة يزعجون تبلمذتيم  النتائج المحصل عميياومن خبلل  
ممن يرون أن أساتذتيم يزعجونيم أحيانا، فيما يرى  واإلناث،ختبلف النسب بين الذكور ، باالمبحوثين

 بسيط،عكس الذكور بفارق عمى المبحوثين بدرجة أقل أن أساتذتيم ال يزعجونيم خصوصا اإلناث، وذلك 
بأن حسب رأى األخصائية  النفسية الدكتورة فاطمة مقمش، التي صرحت قائمة4 ]بحيث يمكن تفسير ذلك 
، أنو ربما يكون لدى 1[ساتذة الذين يتسببون بالضجيج في القسم أكثر من اإلناثالذكور ينزعجون من األ
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األمر الذي تطرق التبلميذ نمط سمعي باختبلف اآلخرين الذين ربما يكون لدييم نمط بصري أو حركي...
م دائما ، فيما كانت إجابة المبحوثين بدرجة أقل الذين يرون أن األساتذة يزعجونيإليو األستاذ ميمود عمار

باختبلف طفيف بين الذكور واإلناث، حيث يمكننا تفسير ذلك عمى أن التبلميذ يرغبون في تمقي الدروس 
األساتذة الذين وبحسب األستاذ ميمود عمار الذي صرح قائبل4 ] أن في أحسن الظروف دون أي تشويش، 

، باعتبار أن األستاذ ىو 1[يذيحدثون ضجيجا في القسم تصل المعمومات التي يقدمونيا مشوشة إلى التبلم
األجيزة التكنولوجية المرسل، والتمميذ ىو المستقبل وطريقة األستاذ في الشرح ىي الوسيمة )السبورة، 

الحديثة(، وأن الرسالة ىي التعميم، بحسب النظرية المتبناة في دراستنا فإن األستاذ عندما يصدر ضجيجا 
 فيو يعترض وصول المعمومات أو يشوشيا.

 مصادر التموث السمعي التي يصدرىا األساتذة وينزعج منيا التالميذ.: 03الجدول رقم 

 

 الجنس إناث ذكور المجموع
 مصادر التموث.س

 التكرار % التكرار % التكرار % التي يصدرىا األساتذة
32.80%  43 38.71%  الرد عمى الياتف 09 % 27.53 24 

7.63 % 01 6.45%  14 8.69%  المكالماتإجراء  16 

43.50 % 57 40.93%  26 44.92% ث إلى أساتذة دالتح 30 
 آخرين

06.13%  20 02.91%  18 08.84%  أخرى  03 
011%  030 011%  62 011%  المجموع 69 

 

تصدر عن األساتذة حسب التي  تموث السمعيمن خبلل مبلحظتنا لمجدول يتبين لنا أن مصادر ال      
بنسبة المبحوثين باعتبار عامل الجنس، أتت في مقدمتيا التحدث إلى أساتذة آخرين معظم إجابات 

%  10.35، والذكور بنسبة من المبحوثات 11.32اإلناث بنسبة  % من المبحوثين، موزعة بين 15.00
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، بحيث يكمن تفسير ذلك أن األساتذة يقاطعون حصصيم بالحديث مع زمبلئيم األساتذة من المبحوثين
، وبالتالي يمكننا القول أن إلداريين، األمر الذي أزعج التبلميذ بشكل كبير حسب الجدول السابقوبعض ا

األساتذة أنفسيم غير واعون بحجم الضرر الذي يتسببون بو لمتبلميذ رغم القواعد والقوانين الداخمية 
ياتف بحسب إجابات لمثانوية، فما بالكم بتصرفاتيم في المجتمع، في حين أنو بمغت نسبة الرد عمى ال

 21.05واإلناث بنسبة من المبحوثين %  52.11 بنسبة لمذكور موزعة بين، % 52.20نسبة  المبحوثين
األساتذة لدييم انشغاالت تضطرىم لمقاطعة الحصة بالرد  ، بحيث يمكن تفسير ذلك أنمن المبحوثات% 

تأثرن كثيرا وينزعجن بتحدث األساتذة عمى الياتف، ىذا ما أزعج الذكور كثيرا باختبلف اإلناث المواتي ي
%  00.15بنسبة إلى زمبلئيم، أما بالنسبة إلى المبحوثين الذين تزعجيم تصرفات أخرى لؤلساتذة فتمثمت 

ثين، بحيث % من المبحو  02.31، والذكور بنسبة من المبحوثات%  02.21 موزعين بالنسبة لئلناث ب
كانت أغمب إجاباتيم بخصوص اإلزعاج الذي يسببو ليم أساتذتيم، ىي صراخ األساتذة المزعج والذين 

يقومون في غالب األحيان بضرب الطاوالت والكراسي، دون وجود أي فوضى بل تعودوا ذلك فقط، 
حين إلى أخر كل ذلك  واإلجابة عمى أسئمة التبلميذ بألفاظ غير الئقة، والخروج التبلميذ من الحصة من

يحدث ضجة في القسم يعكر وصول المعمومات بالشكل السميم إلى عقول التبلميذ ويفقدىم تركيزىم، ما 
جعمنا نركز عمى دور األستاذ في التحكم في القسم، وبنسبة أقل األساتذة الذين يجرون المكالمات داخل 

من %  12.03نسبة اإلناث بن % موزعين بي 1.05المبحوثين ب الحصة، تمثمت نسبة إجابة 
مبحوثين، فرغم أن نسبة إجراء األساتذة لممكالمات كانت ضئيمة ال من%  0.10مبحوثات والذكور بنسبة ال

 تسبب اإلزعاج لمتبلميذ ما جعميم يستاءون من مثل ىذه التصرفات.إال أنيا 
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 االستنتاج:

، نستخمص والمقاببلت مع بعض األساتذة واإلداريين من خبلل إجابات المبحوثين عمى االستمارة       
أن مصادر التموث السمعي تتعدد في الثانوية، كانت أىميا أصوات السيارات وورش الصناعة وأصوات 

أما المصادر ، ىذا فيما يتعمق بالمصادر الخارجية المحيطة بالثانوية، اآلالت ونشاطات األشخاص
ذ الذين يصدرون ضجيجا في أغمب األحيان وسموكات الوصيين الداخمية فتتمثل في سموكات التبلمي

في  اآلخرين، ورغبة اآلخرينالتربويين، ألسباب عديدة تمثمت عند التبلميذ في رغبة بعضيم في إزعاج 
ومشاكل نفسية لمبعض المبحوثين، يعيشونيا وفق فترة المراىقة التي تصاحبيا تغيرات جمب االنتباه 

إلى ذلك خوفيم من االمتحان، كل ىذه األسباب تدفعيم ليذه التصرفات لمتعبير  فيزيولوجية ونفسية، ضف
لؤلساتذة بحسب إجابات التبلميذ فيم يتسببون بالضجيج داخل الثانوية إلىماليم عن رأييم، أما بالنسبة 

 عدم قدرتيم عمى التحكم في القسم.و 

استنادا لمعديد من سمعي في الثانوية متأثرين بظاىرة التموث الحيث أن التبلميذ يفقدون تركيزىم  
 المؤشرات سوف نتعرف عمييا في المحور الثاني من اإلطار الميداني.
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 عمى التالميذ. تموث السمعيالثاني: تأثير ال الفصل

 تمييد:

 عن فضبل والجسدية النفسية اإلنسان صحة عمى المؤثرة عوامل السمبيةال من تموث السمعيال عدي      
بظاىرة التموث   إلى تحديد مدى تأثر التبلميذ فصلعمى التبلميذ، حيث نسعى من خبلل ىذا ال آثارىا

تم ترجمتيا  ، من خبلل خمسة أسئمةبصفة عامة وعمى التركيز لدييم بصفة خاصة السمعي داخل الثانوية
 .في جداول، بحيث تيدف إلى الحصول عمى نتائج كمية وفق عرض ىذه الجداول وتحميميا

 
 : معاناة التالميذ من أعراض صحية نتيجة تعرضو لمتموث السمعي.04الجدول رقم 

 
 الجنس إناث ذكور المجموع

 معاناة التالميذ من
 التكرار % التكرار % التكرار % إحدى األعراض الصحية

07.5%  20 05%  19 21%  ضعف السمع 02 
37.5%  45 35%  20 41%  صداع مستمر 24 
09.06%  23 06.66%  01 20.66%  طنين في األذنين 03 
5.83%  17 3.33%  12 8.33%  الطرشاإلحساس ب 15 
21%  24 31%  08 01%  أخرى  16 
011%  021 011%  61 011%  مجموع 61 

 

معظم نبلحع من خبلل الجدول أعبله حول معاناة التبلميذ من إحدى األعراض الصحية، بأن        
 قدرت اإلناث الذين  % موزعين بين 51.0بنسبة المبحوثين من خبلل إجاباتيم يعانون من صداع مستمر 

 % 50بنسبة من الصداع المستمر من المبحوثات، أما بالنسبة لمذكور فيعانون % 11ب ننسبة إجابتي
التبلميذ الذين  بحيث يمكن تفسير ذلك بأن%،  0اإلناث يتأثرن أكثر من الذكور بنسبة ، من المبحوثين

ختمفة داخل الثانوية يتأثر جيازىم العصبي من جراء ىذا الضجيج يتعرضون لمصادر التموث السمعي الم
وبالتالي فإنيم يشعرون بصداع مستمر، ويؤثر ىذا األخير عمى العممية اإلدراكية لمتبلميذ من حيث أنيم 

جياز العصبي البلإرادي، الذي يؤثر عمى يفقدون التركيز في دروسيم، وينجم عن ىذه اإلثارة تييج ال
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بالتالي عمى الكثير من أعضاء الجسم، فيحس التمميذ من خبللو بالتعب واإلرىاق وعدم القدرة عمى 
أن الظروف الفيزيقية التي قائبل4 ]في حين أضاف األستاذ ميمود عمار االستيعاب والفشل العضمي، 

 .1[لضجيج تساىم في فقدان التركيز وتشويو الرسالةيتواجد فييا المرسل والمستقبل أثناء حدوث ا

% من المبحوثين  21أما بالنسبة لممبحوثين الذين يعانون من أعراض صحية أخرى فقد قدرت نسبتيم ب 
% من المبحوثات، فبعض التبلميذ  01% من المبحوثين واإلناث بنسبة  51موزعين بين الذكور بنسبة  

تأثر  يعانون ضعف النظر حسب إجاباتيم خصوصا عند تداخل األصوات، حيث يمكن تفسير ذلك أن
% من المبحوثين الذين ال يعانون من  5.55األذن ينتج عنو تأثر سائر الجسم بما في ذلك العينين بنسبة 

أي ىذه األعراض، بحيث يمكن تفسير ذلك أنيم قد تعودوا عمى التموث السمعي في الثانوية، بحسب 
ألذنين والذين تمثمت نسبيم المبحوثين الذين يعانون من طنين في اأما بالنسبة تعميق أحد المبحوثين، 
ن من ىذه األخيرة المواتي يعانياإلناث  موزعين بين % من المبحوثين،03.00ب باعتبار عامل الجنس

من المبحوثات، في %  20.00% أيضا، بحيث كانت إجابات اإلناث بنسبة  0أكثر من الذكور بفارق 
، وبالتالي فإن من المبحوثين % 00.00بيعانون من طنين في األذنين  حين تمثمت نسبة الذكور الذين

درجة تأثير التموث السمعي عمى صحة التبلميذ وسبلمتيم العقمية والفيزيولوجية من حيث أن المبحوثين 
عندما يتأثر جيازىم العصبي مثمما يحدث  الذين يعانون من طنين في األذنين يحدث ليم األمر غالبا

بدرجة أقل من ضعف السمع، والذين تمثمت  ويتأثر المبحوثون ذين يعانون من صداع مستمر، لممبحوثين ال
، في حين من المبحوثات%   21بالنسبة لئلناث ب% من التبلميذ، موزعين  01.0إجماال بنسبة نسبيم 

مبحوثين، حيث يمكن تفسير ذلك بحسب أنماط التبلميذ فيؤالء الذين ال من % 00تمثمت نسبة الذكور ب
ا يجمسون في المقاعد الخمفية، بينما يتوجب عمييم الجموس في المقاعد يعانون من ضعف السمع ربم

األمامية بما أن نمطيم سمعي، لذا يتوجب عمى األساتذة إعادة التخطيط لجموس التبلميذ باعتبار األنماط، 
% من المبحوثين،  0.25 والتبلميذ الذين يحسون بالطرش من حين إلى أخر فقد تمثمت نسبتيم ب

، بحيث المبحوثين من% 5.55مبحوثات والذكور بنسبة ال من%  12.55بنسبة إلناث ا موزعين بين
يمكن تفسير ذلك أن المبحوثين ال يتعرضون لضوضاء قوية حسب المصادر التي ذكروىا، مثمما يتعرض 

 .ليا التبلميذ الذين تقع مدارسيم بجانب السكك الحديدية والمطارات
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 من أعراض نفسية نتيجة تعرضو لمتموث السمعي. بمعاناة التالميذ: 05الجدول رقم 

 
 الجنس إناث ذكور المجموع

 معاناة التالميذ
 التكرار % التكرار % التكرار % إحدى األعراض النفسية

51.38%  65 46.77%  فقدان التركيز 36 53.73% 29 
03.95%  08 21.96%  03 7.46%  قمة النوم 15 
05.51%  21 04.50%  19 06.40%  اإلرىاق 00 
21.05%  26 07.74%  00 22.38%  االنزعاج 05 
011%  029 011%  62 011%  مجموع 67 

 

أن أغمب  ،بلميذ من إحدى األعراض النفسيةنبلحع من خبلل الجدول الخاص بمعاناة الت        
 ،% من المبحوثين 01.52بنسبة تقدر ب المبحوثين يفقدون تركيزىم أثناء تعرضيم لمتموث السمعي

، بفارق من المبحوثين%  10.11، والذكور بنسبة من المبحوثات%  05.15بنسبة بين اإلناث  موزعين
% ، وبالتالي فإن اإلناث يفقدون تركيزىم أكثر بقميل من الذكور عندما يتعرضون لمضجيج، ذلك  0.30

عي تفقدىم أن المقاطعات التي تتم بسبب تعرضيم لمصادر خارجية وداخمية من مصادر التموث السم
أن العمميات العقمية كاإلدراك والتركيز تستمزم ]فقد ذكر الدكتور ميمود عمار بجامعة مستغانم تركيزىم، 

، وبنسبة أقل بالنسبة لمتبلميذ الذين ينزعجون من 1[توفير جو مناسب ووقت لتتم في عممية االستيعاب
من % 22.52 % من المبحوثين، موزعين بين اإلناث بنسبة 21.00 تعرضيم التموث السمعي بنسبة

التبلميذ الذين ينزعجون من ، بحيث نفسر ذلك بأن ينمبحوثال من%  01.11والذكور بنسبة  المبحوثات
الضجيج يحسون بالممل من جراء ىذا االنزعاج ، وىذا الممل يفقدىم تركيزىم في أغمب األحيان وبالتالي 

ي االنتباه ومواصمة الدرس، أما المبحوثين الذين كانت إجاباتيم بأنيم يشعرون باإلرىاق يفقدون الرغبة ف
من المبحوثات %  00.10نسبة اإلناث  ب%، موزعين بين  00.01نسبة ب قدرت إجاباتيمالمستمر فقد 
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 بماال إج،  والتبلميذ الذين يعانون من قمة النوم تمثمت نسبيم من المبحوثين%  01.00والذكور بنسبة 
، واإلناث بنسبة من المبحوثين%  21.30% من المبحوثين، موزعين بين الذكور بنسبة  05.30
مبحوثات، ونبلحع أن الذكور يعانون من ىذه األخيرة أكثر بكثير من اإلناث،بحيث يمكن ال من 1.10%

المدرسة والشارع  تفسير ذلك أن التبلميذ يعانون من األرق من جراء تعرضيم المستمر لمتموث السمعي في
 والبيت، لذلك يفقدون القدرة عمى النوم ويشعرون باإلرىاق.

 .لدى التالميذ الدراسي المستوى انخفاض  وث السمعي سبب: التم06الجدول رقم 

 الجنس إناث ذكور المجموع 
 التموث.س سبب

 التكرار % التكرار % التكرار % انخفاض مستوى التالميذ
20.66%  26 05%  نعم 07 28.33% 19 

31%  36 38.33%  23 20.66%  ال 03 
48.33%  58 46.66%  28 51%  نوعا ما 31 
011%  021 011%  61 011%  مجموع 61 

 

نخفاض يعتبرون التموث السمعي سببا في االتبلميذ معظم نبلحع من الجدول المبين أعبله أن        
اإلناث  موزعين بين إجابات،% 12.55بنسبة  باعتبار عامل الجنس في بعض األحيان مستواىم الدراسي

، من المبحوثين%  10.00، أما الذكور فتمثمت إجاباتيم بنسبة من المبحوثات%  01تمثمت بنسبة التي 
حيث يمكن تفسير ذلك بأن المبحوثين يعتبرون التموث السمعي الذي يتعرضون لو داخل الثانوية سببا في 

ن المعمومات ال تصميم بالشكل الصحيح الذي من المفروض أن انخفاض مستواىم الدراسي، من حيث أ
تصميم بو، لتعرض ىذه المعمومات لمتشويش تارة ولممقاطعة تارة أخرى األمر الذي جعل التبلميذ 

، وباعتبار حالتيم النفسية يتضمرون من سوء التسيير في الثانوية، وعدم كفاءة األساتذة واإلداريين
مع األىل أو األصدقاء، ومدى تأثرىم بالظروف الخارجية والداخمية، ألن بناء  وعبلقاتيم الخارجية سواء

 شخصية التمميذ يمعب دورا في قدرتو عمى تحصيل جيد لممعمومات.
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أما بالنسبة لممبحوثين الذين ال يعتبرون التموث السمعي الذي يتعرضون لو في الثانوية سببا في انخفاض 
بنسبة  موزعين بين إجابات الذكور، % 51فقد قدرت نسبة إجابات المبحوثين فييا ب مستواىم الدراسي

، أما بالنسبة لمتبلميذ الذين من المبحوثات%  20.00، واإلناث بنسبة  ينمبحوثمن ال%  52.55
انت إجاباتيم بنعم، فقد والذين ك يعتبرون الضجيج داخل الثانوية سببا في انخفاض تحصيميم الدراسي

، والذكور بنسبة من المبحوثات% 22.55إلناث ب%، موزعين بين ا 20.00إجمالية ب نسبة ت بتمثم
مبحوثين، حيث يمكن تفسير ذلك بأن ىؤالء التبلميذ ال يتأثرون بدرجة كبيرة بالتموث من ال%  00

فحسب تحميل األخصائية النفسية السمعي أو ال يعتبرونو عامبل أساسيا في انخفاض مستواىم الدراسة، 
فاطمة مقمش إلجابات ىؤالء التبلميذ قائمة4 ]أنيم يتأثرون بالتموث السمعي داخل الثانوية بدرجة كبيرة 

، ونمط استيعابيم  الذي ربما 1[باعتبار عوامل عديدة تدخل في تكوين شخصيتيم في المجتمع والثانوية
فإن درجة تأثرىم بمصادر التموث السمعي التي يتعرضون يكون بصري أو حركي وليس سمعيا، وبالتالي 

 منخفضة مقارنة بيؤالء التبلميذ الذين لدييم نمط سمعي. ليا

 .اآلتية، من خالل األعراض ي عمى الصحة الذىنية لمتالميذتأثير التموث السمع: 07الجدول رقم 

 الجنس إناث ذكور المجموع 
عمى .سير تتأث  

 التكرار % التكرار % التكرار % الصحة الذىنية لمتالميذ
32.48% 50 32.85%  تباطؤ االستيعاب 28 32.08% 23 

00.46%  08 05.70%  00 8.14% عدم القدرة عمى حل  17 
 المسائل

01.09%  06 8.57%  16 00.49%  ضعف الذاكرة 01 
20.10%  33 24.28%  07 08.39%  عدم تمييز الكممات 06 
09.74%  30 04.28%  01 24.03%  انعدام التواصل 20 
6.66%  8 4.28%  13 5.74%  أخرى  15 
011%  057 011%  71 011%  مجموع 87 
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نبلحع من خبلل الجدول أن التموث السمعي يؤثر عمى الصحة الذىنية لمتبلميذ من خبلل بعض        
جنس، حيث األعراض تكون في غالب األحيان داللة عمى فقدان التركيز أثناء الحصة مع اعتبار عامل ال

 استيعابيم لمشرح أثناء الحصة عندما يتأثرون بمصادر التموث السمعي بالثانوية أن المبحوثين يتباطأ
 52.20بنسبة موزعين بين الذكور ،% من المبحوثين 52.12تقدر ب  نسبة جد متقاربة بين الجنسينب

، وبالنسبة إلى ، وثاتمن المبح%  52.02استيعابين بنسبة  فيتباطأ، أما اإلناث من المبحوثين% 
% من المبحوثين،  20.10المبحوثين الذي ال يميزون الكممات حينما يتأثرون بالضجيج، فقد قدروا بنسبة 

ثم تمييا من المبحوثات،  02.53% من المبحوثين، واإلناث بنسبة  21.22موزعين بين الذكور بنسبة 
بنسبة ن عناصر الحصة أثناء تعرضيم لمضجيج، مباشرة نسبة المبحوثين الذين يفقدون التواصل والربط بي

الذكور الذين يفقدون القدرة التواصل داخل الصف %، موزعين بين  03.11إجمالية تقدر ب 
تطيعون حل ، أما التبلميذ الذين ال يس% من المبحوثات 21.05اإلناث بنسبة  ، أما%01.22بنسبة

، من المبحوثين%  00.10نسبة الذكور ب بين%، موزعين  00.10المسائل  فقد قدرت نسبتيم إجماال ب
، في حين أن التبلميذ الذين تضعف ذاكرتيم أثناء تعرضيم من المبحوثات%  12.11واإلناث بنسبة 

%  00.13نسبة اإلناث ب % من المبحوثين، موزعين بين 01.03إجماال ب لمضجيج فقد تمثمت نسبتيم 
، أما إجابات المبحوثين الذين يحسون بأعراض من المبحوثين % 12.01مبحوثات، والذكور بنسبة ال من

% من المبحوثين، موزعين  0.00 نسبةمعي داخل الثانوية، فقد تمثمت بأخرى أثناء تعرضيم لمتموث الس
 مبحوثين.ال من%  1.22أما الذكور فبنسبة مبحوثات، من ال%  0.11إلناث ببين ا

نتائج المحصل من خبلل إجابات المبحوثين أنيم يعانون بدراجات البحيث نستخمص من خبلل          
متفاوتة بين الجنسين من أعراض فقدان التركيز، فقد كانت النسب قريبة جدا بين الذكور واإلناث الذين 

في حين أن فقدان التواصل لممبحوثين الذين يعانون من أعراض التموث السمعي، والذين يتباطأ استيعابيم 
لمضجيج ضعف إجابات الذكور، ىذا ما يدل  أثناء تعرضينات اإلناث المواتي يفقدن التواصل كانت إجاب

بالضجيج من الذكور، ىذا ما يكمن تفسيره عمى حسب تكوين المبحوثين  اعمى أن اإلناث أكثر تأثر 
ى المبحوثين أما بالنسبة إل لذكور عمى التحمل أكثر من اإلناثالفيزيولوجي والنفسي والذي تكون فيو قدرة ا

بسبب  أنو ليا تأثير جد كبير عمييم الذين تضعف ذاكرتيم تأتي بنسبة أقل من األعراض األخرى إال
يتأثرون بأعراض أخرى والتي تمثمت حسب ن الذين وث السمعي المختمفة، أما المبحوثو تأثرىم بمصادر التم

تدوم طويبل، وأجاب آخرون بأنيم يفقدون التركيز، بحيث التي الفيم في يجدون صعوبة بأنيم  يمإجابات
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ون من مشكمة ن التركيز األمر الذي جعميم يستاؤ يمكن تفسير ذلك أن التبلميذ يعانون من أعراض فقدا
 التموث السمعي داخل الثانوية.

 التالميذ ألدوية وعقاقير بسبب تعرضيم لمتموث السمعي.تناول : 08الجدول رقم 

 
 الجنس إناث ذكور المجموع

 تناول التالميذ
 لألدوية والعقاقير
 بسبب التموث.س

 التكرار % التكرار % التكرار %

 نعم 16 01% 19 % 05 05 02.5%
 ال 37 60.66% 30 50.66% 68 56.66%
 أحيانا 07 28.33% 21 33.33% 37 31.83%
 مجموع 61 011% 61 011% 021 011%

 

الجدول المبين أعبله والذي يتعمق بتناول التبلميذ لؤلدوية والعقاقير من جراء نبلحع من خبلل        
تأثرىم بالتموث السمعي باعتبار عامل الجنس، بحيث جاءت إجابات المبحوثين الذين ال يتناولون أي 

% من المبحوثين،  00.00ب بسبب تعرضيم لمتموث السمعي في أعمى نسبة قدرت  أدوية أو عقاقير
 من المبحوثين، %  00.00، أما الذكور فبنسبة من المبحوثات%  00.00نسبة اإلناث بين موزعين ب

التبلميذ يتعرضون لمتموث السمعي وال يتناولون أي أدوية أو عقاقير ىم ال  حيث يمكن تفسير ذلك بأنب
المختمفة  يزرون أطباء الصحة أو أطباء عمم النفس، وأن أغمبيتيم ال يحبذون تناول العقاقير واألعشاب

 المتعارف عمييا في مجتمعنا بأنيا تخفف التوتر وتزيل الصداع..

إجماال بنسبة أما المبحوثين الذين يتناولون أدوية وعقاقير من حين إلى أخر، فقد تمثمت نسبة الذكور 
، واإلناث بنسبة من المبحوثين%  55.55% من المبحوثين، موزعين بين الذكور بنسبة من  51.25
، فيؤالء التبلميذ يمتد تأثرىم بالتموث السمعي حتى في البيت ويتعرضون من المبحوثات%  22.55

لضجيج مستمر يؤثر عمى صحتيم الذىنية والنفسية ما يجعميم يتناولون أدوية وعقاقير لمتخمص من ىذه 
ائمة األدوية اآلثار واآلالم التي ترافقو، أما المبحوثين الذين كانت إجاباتيم بنعم وىم يتناولون بصفة د
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% من المبحوثين  00ممثمين في الذكور بنسبة  من المبحوثين % 02.0فقد قدرت بنسبة والعقاقير 
بنسبة أقل من المبحوثين الذين ال يتناولون األدوية والعقاقير بصفة % من المبحوثات،  01واإلناث بنسبة 

ء في محيطيم االجتماعي واألسري دائمة، بحيث يمكن تفسير ذلك بأن ىؤالء التبلميذ يتعرضون لمضوضا
فإن ىؤالء التبلميذ الذين ]وبالتالي والتركيز، وقدرتيم عمى االستيعاب بشكل يؤثر عمى تحصيميم الدراسي 
بحسب ما  1[والتكيف االحتمالبالضجيج، وأقل قدرة عمى  وتأثراكانت إجاباتيم بنعم فيم أكثر تعرضا 

، وىم الفئة التي ركزنا ول تأثير ىذه الظاىرة عمى االستيعابأدلت بو األخصائية النفسية فاطمة مقمش ح
 االستيعاب لدييم.أنماط و عمييا موضوع دراستنا 

 : رغبة التالميذ بتغيير مكان الثانوية بسبب كثرة الضوضاء فييا.09ول رقم الجد

 
 الجنس إناث ذكور المجموع

 رغبة التالميذ
 التكرار % التكرار % التكرار % في تغيير مكان الثانوية

9.06%  00 5 % 3 03.33%  نعم 8 
91.83%  019 95%  57 86.66%  ال 52 
011%  021 011%  61 011%  مجموع 61 

 

نبلحع من خبلل الجدول المبين أن التبلميذ الذين ال يرغبون في تغيير الثانوية واالنتقال إلى         
% من  31.25إجماال بنسبة يقدرون ثانوية أخرى بعيدة عن مصادر التموث السمعي في الثانوية، 

يير الثانوية ، في حين أن اإلناث الذين ال يرغبون في تغ% بالنسبة لمذكور 30المبحوثين، موزعين بنسبة 
المبحوثين الذين ال يرغبون بتغيير الثانوية التي ، في حين أن من المبحوثات%  20.00يقدرون بنسبة 

اإلناث المواتي ال يرغبن في ذلك تقدر بنسبة %، موزعين بين  3.00يدرسون بيا فقد قدرت إجماال بنسبة 
 .من المبحوثين%  0مبحوثات، والذكور بنسبة من ال%  05.55

ىنا نستخمص أن المبحوثين الذين ال يرغبون في تغيير مكان الثانوية أكثر بكثير من التبلميذ الذين  ومن
أنيم في األقسام النيائية، ومقبمين عمى تقديم يريدون ذلك، حيث يمكن تفسير عدم رغبتيم في ذلك 
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، وكميم أمال في تحقيق امتحانات البكالوريا، وبالتالي فيم يخططون لبلنتقال لمجامعة ومواصمة طموحاتيم
ضيم لمتموث السمعي جعميم أما التبلميذ الذين يريدون تغيير الثانوية فقد فسرنا سبب ذلك أن تعر  أحبلميم.

ون بشكل كبير من الوصيين التربويين ويرغبون في تغيير مكان الدراسة، بعيدا عن التموث السمعي يستاؤ 
 الذي أثار قمقيم بشأن مستقبميم  التعميمي داخل الثانوية.الذي جعميم يفقدون تركيزىم بشكل مستمر األمر 

 . النصائح التي قدميا التالميذ لمحد من ظاىرة التموث السمعي في الثانوية:21

  ضرورة تحمل المسؤولية بالنسبة لمتبلميذ الذين يصدرون ضجيجا أثناء الحصة، واالىتمام
 بدروسيم.

  بالتربية واألخبلق التعميمية في الثانوية.وينصح بعض التبلميذ زمبلئيم بااللتزام 
 .احترام األساتذة والمحيط الدراسي وتجنب األحاديث الجانبية مع الزمبلء 
  عدم التشويش والقيام بأفعال مضحكة وأخرى محرجة، لضمان وصول المعمومات والتركيز في

 أحسن الظروف، ألن معظم الرسائل التعميمية تصل عن طريق السمع.
  بالقانون الداخمي لمثانوية والتحمي بالسموك الحسن، واحترام اآلخرين.االلتزام 
  لحرص عمى ضمان اليدوء داخل القسم، أي مطالبة األساتذة بالتحكم في القسم من خبلل

 معاقبتيم.
 .عدم التساىل مع التبلميذ الذين يصدرون أصوات مزعجة قصد إزعاج زمبلئيم 
 لتبلميذ كم جيد من المعمومات، ذلك بعدم مقاطعة تجنب الضجيج أثناء شرح الدرس ليأخذ ا

 الدرس بالحديث مع أساتذة آخرين أو الرد عمى الياتف.
 .يجب عمى األساتذة تحمل المسؤولية اتجاه التبلميذ بضمان انتقال جيد لممعمومات 
 دث فرض اليدوء داخل القسم، واحترام الحصة والتبلميذ وعدم القيام باالتصاالت الياتفية أو التح

 بصوت مرتفع.
 .المراقبة المستمرة لتصرفات التبلميذ ومبلحظة التغيرات التي يمرون بيا 
  احترام التبلميذ واإلحسان في المعاممة وعدم قول كبلم جارح في حقيم، من أجل زيادة رغبة

 التبلميذ في االنتباه لمدرس واالبتعاد عن التشويش.
 ادي األحاديث الخارجة عن إطار الدرس، ورنات إيصال المعمومات بطريقة واضحة والمعمقة وتف

 اليواتف المزعجة لؤلساتذة.
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 .تجنب التحدث بأصوات مرتفعة خبلل ساعات الدراسة، وعدم مقاطعة األساتذة أثناء الحصة 
  مراعاة التخطيط العمراني لمباني الثانويات، وتركيبة بناء األقسام لتفادي التموث السمعي داخل

 الثانوية.

 :االستنتاج

بأن التبلميذ يتأثرون بالضجيج داخل الثانوية  فصلنستخمص خبلل عرضنا لمجداول في ىذا ال       
ن أغمب المبحوثين يفقدون تركيزىم أثناء تعرضيم لمصادر إ، حيث بدرجات متفاوتة بين كبل الجنسين

التموث السمعي المختمفة وفق إجابة المبحوثين في العديد من األسئمة ومن خبلل بعض المؤشرات أىميا 
فقدان القدرة عمى االستيعاب والتواصل وعدم تمييز الكممات،  فالتبلميذ ال يعتبرون التموث السمعي عامبل 

ر التموث تأثين إاض مستواىم الدراسي، وال يرغبون في تغيير مكان الثانوية، وبالتالي أساسيا في انخف
السمعي عمى تركيز التبلميذ المقبمين عمى تقديم امتحانات شيادة البكالوريا بدرجة كبيرة، مما يؤدي إلى 

محفع أو ضعف تحصيميم الدراسي، وضعف قدرتيم عمى االنتباه ، و تضعف قابمية استيعاب التمميذ ل
 .األمر الذي أكده لنا أستاذ عمم النفس واألخصائية النفسية أثناء إجرائنا لممقابمة الدراسة

من خبلل عرضنا ألىم النصائح  والحمول من أجل تفادي ظاىرة التموث السمعي، أن  في حين أنو
المبحوثين يستاءون من أساتذتيم وزمبلئيم بشكل كبير، األمر الذي جعميم يعبرون عن مدى تأثرىم من 
خبلل بعض المبلحظات المفتوحة، بحيث كانت إجابة أغمب المبحوثين تنصح بضرورة مراعاة التخطيط 

راني لمباني الثانويات والمدارس، وكذا نصائح لمتقميل من التموث السمعي الصادر عن سموكات العم
التبلميذ الغير واعية، وسموكات األساتذة مع األسف، والتي تشير إلى عدم القدرة عمى التواصل والجيل 

إلى التبلميذ بأساسيات الحوار، وتبادل المعمومات، األمر الذي جعل أغمب الدروس والمعمومات تصل 
مشوشة وناقصة، ما يصعب عميو ربط عناصر الدرس وعدم استيعابيم وىذا إن دل عمى شيء فيو يدل 
عمى نقص الوعي البيئي اتجاه قضايا البيئة المختمفة ذات الحساسية مثل ظاىرة التموث السمعي األمر 

 الذي تطرق إليو أغمب المبحوثين في مقابمتنا معيم.
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 العام: االستنتاج

عينة، باختبلف الجنسين  021نستنتج من خبلل االستمارة التي قمنا بيا عمى عينة من التبلميذ قدرت ب
ناث، ما يمي4  ذكور وا 

  أكد أغمب المبحوثين باختبلف جنسيم أن أىم مصادر التموث السمعي التي يتعرضون ليا تمثمت
الخارجية كالمحبلت في أصوات السيارات، والورش الصناعية وأصوات اآلالت، والنشاطات 

 تبلميذ واألساتذة الغير البلئقة.والمقيى، وبنسبة كبيرة التموث السمعي الصادر عمى سموكات ال
  أكد أغمب المبحوثين في أغمب إجاباتيم أن التموث السمعي الناتج عن سموكات التبلميذ واألساتذة

رجع ذلك إلى انعدام أسموب والموظفين داخل الثانوية من أبرز مصادر ىذه الظاىرة ىناك، حيث ي
الحوار واعتماد العنف والعصبية، األمر الذي يثير مشكمة تدىور المؤسسات التربوية إذا تفاقم 

 األمر.
  بحيث أن بسب تصرفات التبلميذ التي تحدث ضجيجا في أغمب األحيان، ىي أنيم في سن

، وبالتالي فإن تصرفاتيم ىذه المراىقة، وىم في ىذه المرحمة الحساسة يتغيرون نفسيا وفيزيولوجيا
 دافع إلثبات النفس والخروج من سيطرة المدرسة واألىل.

  ،أن نسبة تأثر المبحوثين بظاىرة التموث السمعي داخل الثانوية باعتبار عامل الجنس جد متقاربة
إال أن اإلناث في الغالب تتأثر أكثر بقميل من الذكور خصوصا من حيث عدم قدرتيم عمى 

 االستيعاب.التواصل و 
 التموث السمعي ويتأثرون بو، من خبلل فقدان التركيز بلميذ الذين يعانون بدرجة كبيرة من أن الت

وعدم القدرة عمى االستيعاب، واإلحساس باإلرىاق واألرق والصداع، بحسب إجابات المبحوثين، 
وىم يتأثرون والذين يتناولون األدوية والعقاقير من جراء تعرضيم لمضجيج، لدييم نمط سمعي 

 أكثر من غيرىم بيذه الظاىرة ممن لدييم نمط بصري أو نمط حركي..
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 مقابمة النتائج بالفرضيات:        

اتضح بأن  بوالية غميزان،من خبلل إجرائنا لمدراسة الميدانية بثانوية األخوين عدة بن عامر          
التبلميذ يعانون من ظاىرة التموث السمعي داخل القسم وخارجو جراء بعض المصادر الخارجية 

بسبب مزاولة بعض  واآلالتوالداخمية، من حيث أنيم يتعرضون لضجيج السيارات والورش الصناعية 
متبلميذ والموظفين األنشطة الصناعية بجانب الثانوية األمر الذي أثار مشكمة التموث السمعي بالنسبة ل

، وىذا ما يثبت صحة الفرضية األولى، بحيث أفاد المبحوثين من خبلل إجابتيم بأن في الثانوية
أسباب تنامي ىذه الظاىرة في الثانوية يرجع ألسباب عديدة أىميا عدم مراعاة التخطيط العمراني 

ارس بجانب المناطق الصناعية لمباني المؤسسات التربوية وتركيبتيا، في حين تتواجد العديد من المد
أفراد مجتمعنا ال يمتزمون والسكك الحديدية والمناطق التجارية، ىذا من جية، أما من جية أخرى فإن 

األمر الذي أثار العديد من المشاكل السموكية  عامل األخبلق الحسنة التي أوصى بيا ديننا اإلسبلمب
ي من بين أىم ىذه المشاكل التي خمفيا الوعي في المؤسسات التربوية، ولعل مشكمة التموث السمع

 البيئي بالدرجة األولى.

من خبلل و ، مين عمى شيادة البكالورياالمقبأما بالنسبة لتأثير التموث السمعي عمى تركيز التبلميذ 
التبلميذ يتأثرون بدرجات متفاوتة بمصادر التموث  إنمبحوثين في االستمارة والمقابمة فإجابات ال

السمعي نتيجة العديد من الضغوطات الداخمية المتعمقة بنفسية التبلميذ وقدرتيم عمى التحمل ومواجية 
يتأثرون بظاىرة التموث السمعي بحيث يفقدون الظروف المحيطة بيم، ومن جية أخرى فإن التبلميذ 

ممات، وصعوبات في تركيز االنتباه واإلدراك، حيث يتبين لنا من القدرة عمى التواصل وتمييز الك
بنسبة معتبرة ما يثبت صحة  خبلل ذلك أن أغمب المبحوثين يفقدون تركيزىم أثناء تعرضيم لمضوضاء

التموث السمعي بنسبة أكبر  ، في حين تختمف درجة تأثر اإلناث بمصادرماالفرضية الثانية إلى حد 
بالنسبة ألراء المبحوثين الذي أجرينا معيم المقابمة فقد أكدوا عمى اختبلف درجة  أمابقميل من الذكور، 

التأثير بين اإلناث والذكور، ذلك أن اإلناث يتأثرن بالضجيج في جميع أركان الثانوية سواء في القسم 
أو في الساحة، وتستمزم توفير جو من اليدوء والسكينة وبعض الوقت من أجل استعادة التركيز 

االنتباه، عكس الذكور الذين يسترجعون تركيزىم وفق درجة التكيف وال يحتاجون إلى توفير نفس و 
 .وىذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثةالعوامل كما يحدث لئلناث ، 
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بأن ظاىرة التموث السمعي في ثانوية األخوين عدة بن عامر بوالية غميزان، يمكن القول  وفي األخير
مى التركيز لمتبلميذ المقبمين عمى تقديم امتحانات شيادة البكالوريا، بحيث يتأثر تسبب فقدان القدرة ع

ىؤالء التبلميذ بمصادر ىذه األخيرة أكثر من التبلميذ الذين يدرسون في األطوار العادية، من حيث 
أنيم يعيشون ضغط االمتحان وىاجس النجاح نتيجة تأثرىم بضغوطات األىل والوالدين، وقياسا عمى 

ذه الثانوية فإن جميع المدارس التي تقع بجانب المناطق السكنية المزدحمة والنشاطات البشرية ى
المختمفة ووسائل النقل في الجزائر، يتأثر التبلميذ فييم بنفس درجة تأثر تبلميذ ثانية األخوين بن 

بوالية غميزان  عامر، أو أكثر عندما نتحدث عن المدارس الواقعة في مدن الساحل الجزائري ونقارنيا
 التي تعتبر مدينة داخمية، وبالتالي فإن درجة التأثير تكون أكبر.
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إن مشكمة التموث السمعي بالجزائر باتت أمرا حتميا، البد من مواجيتو ووضع حد ألثاره عمى       

والصناعي ىو من زاد من حدتو في الصحة العامة والنظام العام، ومما ال شك فيو أن التطور التكنولوجي 
في دفعة التغيير المتسارع الذي المجتمع، وىذا األخير سيظل معمقا  بعجمة منفمتة إلى أن يستطيع التحكم 

فرضو ىذا التطور، فال بد إذن وبشكل حتمي من تفكير يتضمن التنظيم الواعي لمتقدم التكنولوجي، وذلك 
عن طريق نشر وعي بيئي بضرورة المحافظة عمى البيئة كنظام إيكولوجي ال نستطيع العيش بدونو، 

أننا كثيرا ما نطبق التكنولوجيا من أجل الربح االقتصادي  فالمشكمة الجوىرية في بيئة اليوم وبيئة المستقبل،
العاجل، وحولنا بذلك بيئتنا إلى خميط اجتماعي سريع االلتياب، فالعالقة الوثيقة بين التكنولوجيا والترتيبات 

االجتماعية خمفت مشاكل بيئية متعددة ومعقدة، جعمت من العالم يعاني من ىول الفناء عمى إثر ىذه 
 ، من بينيا ظاىرة التموث السمعي والتي يأتي خطرىا الثاني بعد خطر تموث المياه.المشكالت

بدرجة كبيرة بسبب  مف المؤسسات التربوية، قد استفحلأن التموث السمعي في المدارس الجزائرية ومخت 
ادي عي إلى تحقيق الربح المة االقتصادية، وسوء التسيير والسممارسات أفراد المجتمع لمختمف األنشط

دون أن يأبيوا إلى أي من البشر سيتأذى بفعل ىذه الممارسات، فالتالميذ يعانون من أثار ىذه الضوضاء 
وىي مرحمة اجتياز امتحانات شيادة البكالوريا،  ،التي طالما أرقتيم وأفقدتيم تركيزىم في أىم مراحل حياتيم

 ذي أفقدىم حسن السموك اإلنساني.دون وعي بخطورة ىذه المشكمة أو التطور التكنولوجي المتدفق ال
متعمقا بالتكنولوجيا في العالم فميس ثمة من يتولى مسؤولية القيادة،  وفي حقيقة األمر أنو حيث يكون األمر

في المجتمع الجزائري دون النظر إلى تأثيراتيا في المدى  ومن ىنا تناثرت كل أنواع اآلالت والعمميات 
تالميذ المدارس وطالب الجامعات، من طمبة العمم الذين يسعون إلى البعيد عمى الجيل الصاعد من 

تحقيق ما ىو خير ليم ولبمدىم فيم بناء األمة وميد تطورىا، ولن يتم ذلك إال بمجتمع واع يعرف قيمة 
 الشيء من كل شيء وموقعو.

 
دراستنا ن خالل " مقولة تضمن لمعمل مكانة ىامة، أين تكمنا مإذا عرف السبب بطل العجب"يقال فيما و 

ة لظاىرة التموث السمعي بالجزائر خاصة بالمدارس واليياكل التربوية، التي يعاني كشف األسباب الحقيقي
، فإن السبب األساسي وراء فقدان ىؤالء منيا التالميذ المقبمين عمى اجتياز امتحان شيادة البكالوريا

ادية بجانب الثانوية ىو تدىور السموكات بعد ضوضاء السيارات واألنشطة االقتص ،التالميذ تركيزىم
 الذي يرجع إلى عوامل عديدة نفسية واجتماعية التي أفرزىا المجتمع الصناعي،  ،الفردية والجماعية
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وعمى حياة األفراد خاصة ىؤالء الذين يعيشون مرحال حساسة وحاسمة في  البيئة عمى الحفاظ إن
ذوي األمراض المزمنة وتالميذ المدارس وطالب الجامعات وغيرىم من طالبي الراحة  منمسيرتيم، 
 الموارد استخدام ترشيد من البد االقتصادية، لكن األنشطة و التصنيع عن التوقف يعني ىذا  واليدوء، وال
 استنزاف في االستثمار استغالل، وبدل أفضل الستغالليا الكفيمة الطرق  وتحديث الطبيعية والخيرات

 الطاقات البشرية.
، فيو عبارة عن منظومة األخرى  البيئيةومن خالل دراستنا الحظنا ترابط التموث السمعي مع كل المموثات 

، فنفس المصادر التي تسبب تموثا سمعيا، تحدث تموث اليواء والمياه وجميع متكاممة يمد بعضيا البعض
 يؤدي بالضرورة إلى تموث باقي العناصر.المموثات األخرى، فتموث عنصر من عناصر البيئة 

ثانوية  في وخارجيا المدرسية البيئة داخل تموث السمعيمستويات ال أن إلى الدراسة ىذه تخمصو     
 خارجية مصادر من األخوين عدة بن عامر بوالية غميزان، في تزايد متسارع يتمثل في وجودىا بالقرب

 بحد المدارس داخل في لمضوضاء مصدر وجود أو الصناعية والورش المرورحركة ك سمعيال لمتموث
 التالميذ يعانييا ووقتية مزمنة صحية مشكالت ثمة أن وواضح، غالبا العالية تالميذال يتمثل بأصوات ذاتيا

 جودة عمىو  سمبيا   النيائية المحصمة في ينعكس ما وىو الضوضاء جراء من التعميمية وكوادرىا المدارس
 فيجب لممجتمع، الصحية الرعاية بقضية رسمي اىتمام ثمة كان ذاا  و ، المدرسية البيئة داخل دراسيالداء األ
 ىناك فإنوليذا  ،السمعية بالصحة يتعمق فيما وخاصة لممدارس، الصحية بالبيئة االىتمام تجاىل عدم

تموث ال لمستويات قياسات تجري  المدعومة،راسات والد التقييمات من مزيد إلى المستقبل في ماسة حاجة
 الصحية لمحالة منتظمة متابعة مع أطول، ولمدة أكثر راراتبتك محيطيا وفي المدارس ضمن السمعي

، بتفعيل دور الطب المدرسي إلى جانب االستشارات اإلرشادية لحركة مستشاري التعميمية ولمكوادر تالميذلم
واىر وتأثرىا عمى التالميذ وصحتو العقمية التربية والتوجيو، الذين التمسنا بأنيم ييممون مثل ىذه الظ

 ذلك وراء من اليدفوالجسدية ما أدى إلى استفحال ىذه ظاىرة التموث السمعي في األواسط المدرسية، 
 أن يمكن مما ،جيجوالض الصخب أضرار من تخمو تالميذلم صحية سمعية بيئات توفير عمى التشجيع ىو

 .وجو أفضل عمىوالفيزيولوجية  الذىنية بصحتيم واالعتناء الصاعد الجيل ىذا إنتاجية تحسينعمى  يساعد
 األولى بالدرجة اجتماعية مشكمة السمعي التموث أن مفادىا نتيجة إلى الوصول يمكن األخير في و      
 والكيف بالكم لظيورىا الفعمي و الرئيسي المسبب ىو اإلنسان كون  ،محضة  بيئية مشكمة كونيا بدل

والتي كانت متعارف تتالشى، أن تمبث ال طبيعية ظاىرة مجرد قصير وقت إلى كانت فيما المعروف،
 لن ىذا وكل، ومسبباتيا أسبابيا معرفة خالل من آثارىا تفادي يمكن وعميو عمييا بالضوضاء السائدة،

ايجابية  ثقافة وتبني والطاقة والوسائل التقنية، األرض لممتمكات شائمةالمت نظرتو من الفرد بتغييرإال  يتأتي
وسموكية تحتاج إلى معايير اجتماعية غير معقدة لدرئ خطر الكوارث ولتساعدنا عمى اكتشاف فرص 

 من الحد  يمكن نقول لكن ،السمعي لمتموث الكبيرة مستويات عمى القضاء باستطاعتو نقول ال و ،الغد
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 أنواع من التخمص في البدائية الطرق  إلى بالعودة البيئات شتى في المتنامية، و الالمتناىية تأثيراتو
 . المسألة لبو  جوىر يكمن ىنا من ،االستيالك و االستغالل ثقافة تغيير و المخمفات

كما أثبتت دراستنا الميدانية لوضعية التموث السمعي في المدارس الجزائرية بصفة عامة، وثانوية   
التالميذ يعانون من ضغوطات نفسية جراء قمق االمتحان، وبذلك فيم  األخوين بن عامر بصفة خاصة
وينتج عنو تموثا سمعيا بشكل أخر ىو الصادر عن سموكات التالميذ يتأثرون بالتموث السمعي كثيرا، 

واألساتذة والموظفين، لذا ىم بحاجة إلى تقييم أحسن لسموكاتيم وترشيد أمثل لتصرفاتيم، ألن األصل في 
  قويم أي تصحيح الخطأ. تلخطأ واألصل في األستاذ الالتمميذ ا

إن موضوع التموث السمعي من بين القضايا البيئية الشائكة، التي عرفت تناميا بشكل كبير في اآلونة 
األخيرة ما أدى إلى تفعيل دور منظمات وجمعيات البيئة في العالم لمواجية خطر ىذا التموث عمى حياة 

استنا حول تأثير ظاىرة التموث السمعي عمى التركيز لدى تالميذ األقسام النيائية، األفراد، ولعل موضوع در 
ويمكن معالجتو تكون صورة عن أضرار الظاىرة في مختمف القطاعات في الجزائر خاصة قطاع الصحة، 

 يا جديدة لمتقصي والبحث.من عدة جوانب وأبعاد مختمفة، وتفتح ىذه الدراسة آفاقا وزوا
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 :الدراسة توصيـــــــــــاتأهم 

وعةة مةن التوصةيات التةي يمكةن  ن في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن اقتراح مجم         
يجةةاد اللةةوم لمعانةةاة الت ميةة  مةةن اةة   هم فةةي تسةة معالجةةة هةةاارة التلةةوث السةةمعي فةةي المةةدار  الججائرحةةة  واا

 ما يلي: ومن بين  ام التوصيات المقترالةاألخيرة  

 ي  من خ م وضعهم في اقتراح نمط لإلدارة الصفية  بهدف التعرف على األنماط التعليمية للت م
 جل ضمان التركيج  ثناء المراجعة. مجموعات من 

 قسام وايالل األ بين الصوتي العجم عمليات دعم خ م من للشبابيك المجدوج الججاج استخدام
 . المدرسة

 للصوت ماصة  و عاجلة بمواد واألرضيات والسقوف رانالجد تغليف. 
 في خصوصا المرتفعة الصوترات مكب عن الناجم تلوث السمعيال لتقليل والشبابيك األبواب غلق 

 .السكنية األالياء

  الالرص على مراقبة المشاغبين وتنبيههم بخطورة تصرفاتهم ومعاقبتهم على  لك   و استدعاء
  ولياءام.

  مدار للمؤسسات التربوية لضمان الهدوء داخل التطبيق القوانين الداخلية. 
 .توجيه الت مي  وتوعيتهم بخطورة الضجيج ال ي يالدثونه على صالتهم وصالة جم ئهم 
  ال بد من تدخل المستشارحن اإلدارحين في الل المشالل التي تنتج عن الضجيج ال ي يالدثه

 الت مي .
 لت مي  ال ين يتأثرون بشكل كبير بالتلوث تفعيل دور مستشار التوجيه داخل المدار  لتوجيه ا

 السمعي من  جل إيجاد اللوم لالالتهم واتخا  اإلجراءات.
  تفعيل دور النوادي الثقافية والترفيهية داخل الثانويات كمتنف  للت مي  يخرجون فيه الطاقات

 السلبية التي تتلون بفعل الضغط.
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 المالحق
 

 

 



 (10)الملحق رقم: 

 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 الجمهورية رئاسة

 

 للحكومة لعامةا ةاألمان

 

 قانــــــــون العقوبــــــــات

5102 

 

 
 

 أن أيضا يجوز آما دج 1.000 إلى 100 من بغرامة يعاقب) جديدة(ر: مكر  442 المادة
 االعتداء أو مشاجرات في اؤهمكوشر  األشخاص ثركاأل عمى أيام عشرة لمدة بالحبس يعاقب

 .شخص عمى قاذورات أو صمبة مواد عمدا يمقون  من أو عنف أعمال أو
 ليال التجمهر أو الضوضاء أو بالضجيج السكان راحة يقمق من العقوبة بنفس يعاقب

 العمومية نكاألما في أخرى  وسيمة بأية أو الجماعية باأللعاب زاحم أو رنانة أدوات باستعمال
 (01).الجماهير لمرور المعدة نكاألما في أو



 (02الملحق: )

 الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة.الجمهورٌة 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً.

 جامعة عبد الحمٌد ابن بادٌس.

 كلٌة العلوم االجتماعٌة

 قسم علوم اإلعالم واالتصال.

 تخصص: صحافة علمٌة.

 المذكرة:عنوان 

 

 

 

الماستر  مذكرةالتحضير لفي إطار  إجراء بحث ميداني  أنا الطالبة يحي تنفير حنان، وأنا بصدد        

تبقى سرية، وكلنا ، مع العلم أن هذه االستمارة توظف لغرض علمي بحت، والمعلومات التي تدلون بها 

 في اإلجابة المناسبة. )×(اإلجابة على أسئلة االستمارة، بوضع عالمة  نرجو منكمثقة في تجاوبكم، 

 وشكرا.

 تحت إشراف الدكتورة األستاذة:

 لمياء نفوسي مرتاض.

 إعداد الطالبة:

 يحي تنفير حنان.   

 

 

 م6102-م6102السنة الجامعٌة: 

 

 تأأثري التلوث السمعي عىل تركزي تالميذ الأقسام الهنائية.

 



 السمات العامة للمبحوثٌن.

 الجنس:      ذكر                                         انثى

     سنة      01إلى  02من           سنة                02إلى  01السن:      من 

 سنة فما فوق 61من                                               

 رٌف                             شبه الرٌفًال            المدٌنة                  مكان السكن:

 المحور األول: أسباب التلوث السمعً عند التالمٌذ.

التلوث السمعً هو أي صوت غٌر مرغوب فٌه تسمعه أذن اإلنسان، صادر عن نشاطات    

تأثٌرا ضارا على البٌئة واإلنسان، بما ٌسبب بشرٌة ٌومٌة مختلفة وٌكون بمستوى ٌؤثر 

الخطورة على الصحة العامة وعلى الرخاء البشري عموما، وبمستوى جد خطٌر حالة من 

 على تركٌز التالمٌذ فً المدارس خصوصا المقبلٌن على الشهادات.

 هل تشكو أثناء تواجدك داخل الثانوٌة من مصادر الضوضاء؟ (0

 أحٌانا          نعم                                      ال                               

 

 للضوضاء إزعاجا أثناء تواجدك فً الثانوٌة؟ مصدراما أكثر   (6

 أصوات السٌارات                    القطارات                  ورش الصناعة

 الهاتف النقال                       أصوات األالت                      

 .………………………………………………أصوات أخرى ، وماهً:     

…………………………….………………………………………… 

 ما أكثر مكان فً الثانوٌة تتعرض فٌه لإلزعاج؟  (3

 فً الساحة                                     القسم      فً            

 

 هل تعتبر نفسك مصدر للضوضاء؟  (1

 أبدا                   أحٌانا                       دائما                        

 

 التالمٌذ؟ نما هو مصدر األصوات التً تصدر ع (5

إصدار أصوات مزعجة من حٌن           وت مرتفع أثناء الدرس        الكالم بص

 الهاتف النقال                إلى أخر                      الموسٌقى

 



...............................................................................:....حددأخر،

............................................................ 

 : هل تتعرض لهذه الضوضاء بشكل؟ (2

 مستمر                        منقطع   

 

 ما أسباب هذه الضوضاء؟ (2

 جلب االنتباه                      مشاكل نفسٌة                         إزعاج اآلخرٌن

.........:.......................................................................أخرى،حدد

......................................................................................... 

 ٌقوم األساتذة بإزعاج التالمٌذ؟ هل  (8

 أبدا                      أحٌانا                                               دائما

 

 إذا كانت اإلجابة بنعم، كٌف ٌزعج األساتذة التالمٌذ؟ (1

بالرد على الهاتف              بإجراء المكالمات                      التحدث إلى 

 أساتذة آخرٌن أثناء الدرس

...................................................................................حددأخر،

............................................................................................. 

 

 المحور الثانً: تأثٌر الضوضاء على التلمٌذ

    

 ؟اآلتٌةهل تعانً واحدا أو أكثر من األعراض الصحٌة  (01

طنٌن فً األذنٌن                               مستمر                   صداع         ضعف السمع            

 الطرش

........................................................:...........................حددأخر،

........................................... 

 ؟اآلتٌةهل تعانً واحدا أو أكثر من األعراض النفسٌة   (00

فقدان التركٌز                           قلة النوم                       اإلرهاق                     

 اإلزعاج  

 

 هل تعتبر الضوضاء عامال أساسٌا فً انخفاض مستواك الدراسً؟  (06

 نوعا ما                ال                                                  نعم

ثر الضوضاء على صحتك الذهنٌة من خالل أعراض فقدان التركٌز هل تؤ  (03

 اآلتٌة؟



                            تباطؤ اإلستعاب                         عدم تمٌٌز الكلمات           

 عدم القدرة على حل المسائل

 ضعف الذاكرة                          انعدام التواصل

 ..................................................................................حددأخر،

 

 هل تتناول أي أدوٌة مثل أدوٌة الصداع أو العقاقٌر أو غٌرها؟  (01

 أحٌانا                                  ال                     نعم            

 

 تغٌٌر مكان الثانوٌة بسبب كثرة الضوضاء بالقرب منك؟ هل تود  (05

 ال                                         نعم

 

 داخل الثانوٌة؟للتقلٌل من ظاهرة التلوث السمعً ماذا تنصح   (02

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 



 (30)الملحق رقم: 

 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 جامعة عبد الحميد ابن باديس.

 كلية العلوم االجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال.

 تخصص: صحافة علمية.

 

 :دليل مقابلة حول موضوع

 

 

 

إجراء بحث ميداني في إطار التحضير لمذكرة الماستر ، مع العلم أن   أنا الطالبة يحي تنفير حنان، وأنا بصدد        
 وشكرا.     ىذه المقابلة توظف لغرض علمي بحت، والمعلومات التي تدلون بيا تبقى سرية، وكلنا ثقة في تجاوبكم.

 

            :تحت إشراف الدكتورة األستاذة                  

 لمياء نفوسي مرتاض.          

 إعداد الطالبة:

 ن.يحي تنفير حنا         

 م6302-م6302السنة الجامعية: 

 تأأثري التلوث السمعي عىل تركزي تالميذ الأقسام الهنائية.

 



I. علم النفس. أستاذاألخصائية النفسانية و مستشار التوجيو وااألسئلة الموجية ل 
 األول: مصادر التلوث السمعي وأسبابو. المحور

 .ىو تقييمك لظاىرة التموث السمعي في مجتمعنا؟ وكيف تنعكس عمى نفسية األفراد؟ ما .1
وماىي دوافع التالميذ الذين يقومون بسموكات مزعجة )والتي تصنف ضمن مصادر  .2

 التموث السمعي( داخل القسم وخارجو؟. 
 على التالميذ.تأثير التلوث السمعي المحور الثاني: 

كيف يؤثر التموث السمعي عمى نفسية التالميذ المقبمين عمى تقديم امتحانات شيادة  .3
  .البكالوريا؟

ولماذا يتأثر تالميذ البكالوريا في ىذه المرحمة أكثر من غيرىم من التالميذ بالتموث   .4
 .السمعي؟

فقدان التركيز لدى التالميذ، وبالتالي  ىل يعتبر التموث السمعي عامال أساسيا في .5
 انخفاض مستوى التالميذ الدراسي؟.

 طرق وأساليب معالجة التلوث السمعي. المحور الثالث:
زارتك حاالت لتالمٌذ مقبلٌن على امتحانات البكالورٌا، ٌعانون هل سبق  .6

فقدان التركٌز بسبب التلوث السمعً أو كان إحدى العوامل المؤثرة فً فقدان 

 لتلمٌذ تركٌزه؟ا

 بماذا تنصح من أجل تفادي ظاهرة التلوث السمعً فً المدارس الجزائرٌة؟ .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. األسئلة الموجية لألساتذة واإلداريين؟ 
 مصادر التلوث السمعي وأسبابو. المحور األول:

 .ما ىو تقييمك لظاىرة التموث السمعي داخل المدرسة؟ .1
  .عن التالميذ؟ إلى ماذا ترجع في نظركم؟ ما ىي أسباب التموث السمعي التي تصدر .2
 داخلتزعج التالميذ وتفقدىم تركيزىم أثناء تواجدىم  التيمصادر التموث السمعي  ىيما .3

  .القسم؟
 تأثير التلوث السمعي على التركيز عند التالميذ.المحور الثاني:

 ماىي ردة فعل التالميذ من جراء ىذه الظاىرة؟ .4
 مال أساسيا في تراجع مستوى التالميذ الدراسي؟ىل يعتبر التموث السمعي عا .5

 طرق وأساليب معالجة التلوث السمعي. المحور الثالث:
ىل لألساتذة دور في معالجة مصادر ىذه الظاىرة سواء كانت خارجية أو داخمية؟  .6

 وكيف يتم ذلك؟.
ماىي أىم اإلجراءات التي يتخذىا األستاذ و/أو اإلداري لمحفاظ عمى ىدوء القسم  .7

 وضمان ووصول المعمومة إلى التمميذ دون تشويش؟
 بماذا تنصح لمتقميل من ظاىرة التموث السمعي في القسم والمدرسة بصفة عامة؟. .8

 

 

 

 

 

 

 

 


