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  الخالصة

مؤسسات البيئية في اغلب ملوثات الالضوضاء في االونة االخيرة من اهم  اصبح
مستوى الضوضاء في  اجري هذا البحث لتقييمقد لذا ف , المجتمع المدني وخصوصا المدارس

بعض المدارس االبتدائية في مدينة بغداد ودراسة مصادره والعوامل التي تزيد من تأثير هذه 
بينت النتائج ارتفاع مستويات الضوضاء في جميع المدارس المشمولة .المصادر على مستوياته

تقاد قاعاتها بالبحث عن المحددات العالمية نتيجة لالختيار غير المناسب لموقع المدرسة واف
فضال عن ذلك فقد , للمعالجات الصوتية وعدد الطالب غير المالئم لمساحة القاعة التي يشغلها

بين البحث عالقة الخبرة للكادر التعليمي بمستوى الضوضاء فلقد لوحظ انخفاض معدالت 
ت الضوضاء في القاعات التي يقودها معلم يمتلك خبرة كافية في هذا المجال وارتفاع معدال

  الضوضاء عند وجود معلم متدرب او قليل الخبرة 
  . معالجات صوتية, ديسبل, الضوضاء المكافئ, خلفية الضوضاء :الكلمات الدالة

  
The Evaluation of Noise Pollution in Some Schools in Baghdad 

  
Abstract 
           Recently noise become the most environmental pollutants in almost of 
society establishments specially in schools .This research was done to evaluate 
noise level in some primary schools in Baghdad and to study the sources of this 
noise as well as the factors which effect on its level .Results show that noise levels 
in all of these schools were higher than international limits due to unsuitable 
location for these schools, missing for acoustical treatment in their classrooms and 
number of pupils with unsuitable area of classrooms, in addition this research 
related noise level to the experience of teachers and found that lower levels were 
measured in classes with an experienced teacher and the higher level when trainee 
teacher was taking the class. 

  
  المقدمة

يعرف الضوضاء بأنه الصـوت  
رف كما يع) 3,2,1(غير المرغوب بسماعه 

ايضا بالتلوث السمعي الناتج مـن ارتفـاع   
الصوت بمستوى يتجاوز الحدود المسموح 

وهو احد ملوثات العصر الحديث ) . 3(بها 
لتكنولوجي واصبحت االتي رافقت التطور 

خطرا يهدد مؤسسات المجتمع وخصوصـا  
ــم هــذه  المــدارس بأعتبارهــا احــد اه

يساهم الضوضاء في المدارس  .المؤسسات
ضيفتها التعليمية وذلك لتـأثيره  في عرقلة و

المباشر على الطالب في اضعاف قدرتـه  
على التركيز واالستيعاب فضال عن ايسببه 
ن شد عصبي ناتج من ارتفاع ضغط الـدم  

  ).6,5,4(واضطراب دقات القلب 
بحوث ودراسات عديدة بينـت ان  
من اهم مصادر الضوضاء في المـدارس  

وضجيج تأثير وسائل النقل بمختلف انواعها 
المعامل والمصانع القريبة منها فضال عن 

يضاف ) 9,8,7(تأثير المباني المجاوره لها 
الى ذلك تاثير مصادر اخرى تقـع داخـل   
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المدرسة كأجهزة التكييف ومضخات سحب 
  ).10,6,5(الماء وغيرها 

ان تأثير هذه المصادر في زيادة مسـتويات  
خلفية  الضوضاء في المدرسة  يرتبط بعدة 

التصـميم  , اهمها موقع المدرسـة  عوامل
نسـبة  , الهندسي واالنشائي لبناية المدرسة

الفئـة العمريـة   , عدد طالبها الى مساحتها
للطالب ومستوى الخبرة للكادر التعليمـي  

)12,11,10.(  
  :الهدف من البحث

تقييم مستوى الضوضاء فـي بعـض    -1
مدارس مدينة بغداد ومقارنته بالمحـددات  

 .العالمية
ف على مصادر الضوضاء فـي  التعر -2

  .هذه المدارس 
دراسة العوامل التي تزيد من تـأثير   -3

 .مصادر الضوضاء في هذه المدارس 
  :منطقة الدراسة

شمل البحث المدارس االبتدائيـة  
الواقعة في مواقع متفرقة في حي الصناعة 
وبالقرب من الجامعة التكنولوجيـة وكمـا   

  :وهي ) 1(موضحة بالشكل رقم 
  .ة ابن خلدون االبتدائيةمدرس -1
  .مدرسة المستنصر االبتدائية -2
  .مدرسة ابن الهيثم االبتدائية -3

  :الجانب العملي والميداني 
يتضمن الجانب العملي والميداني 
لهذا البحث دراسة ميدانية للضوضاء فـي  
كل من المدارس السابقة الذكر لمدة شهرين 

) 20/4ولغايـة   20/2(متتاليين ابتداءا من 
وبمعدل ثالث زيـارات فـي    2010للعام 

االسبوع لكل من هذه المدارس خالل الدوام 
غايـة  لاليومي من الساعة الثامنة صـباحا  

  :الساعة الواحدة ظهرا وقد تم فيها ما يلي 
ــة  -1 ــات التالي ــتبيان للمعلوم ــل اس عم

 ):1(والموضحة في الجدول رقم 
مساحة المدرسة الكلية ومساحة قاعاتهـا   -أ

 .يةالدراس
عدد الطالب الكلي في كل مدرسة وعدد -ب

 .طالب كل قاعة فيها
 .عدد الكادر العامل في المدرسة-ج
  .عدد القاعات الدراسية لكل مدرسة-ء 

قياس مستوى الصوت في كل قاعة من  -2
قاعات المدرسة وفي كافة اروقتها باستخدام 

 Sound(جهاز قياس مسـتوى الصـوت   
level meter ( ــوع ــن ن ) SC-941(م

  )*. الديسبل(وبوحدة 
  :حليل النتائج ومناقشتها ت

معـدالت  ) 4,3,2الجداول ( تبين
النتائج لمستويات الصوت التي تم قياسـها  
للمدارس المشمولة بالبــحث والتي يمكن 

  :تقسيمها الى 
 :خلفية مستوى الصوت -1

حسب تعريفـه  ) LA90*(ويسمى 
في علم الصوتيات وهو مستوى الصـوت  

من الوقت الذي يتم فيه % 90الذي يستغرق 
ــة    ــي القاع ــاء ف ــرض للضوض التع

وهو نتيجة لتأثير مصادر ) 10,1(الدراسية
الضوضاء الخارجية كوسائل النقل وماشابه 
ومصادر الضوضـاء الداخليـة كـأجهزة    

وقـد تـم قيـاس هـذا     , التكييف وغيرها 
المستوى من الصوت عندما كانت القاعات 

بينـت  الدراسية غير مشغولة بـالطالب و 
 -58النتائج ان هذا المستوى يتراوح بين  

 70 -58ديسبل لمدرسة ابن خلدون   65
ديسبل لمدرسة المستنصر بينما تراوحـت  

ديسبل لمدرسة ابـن  75   -60النتائج بين 
  .الهيثم 

  ـــــــــــــــــــــ
هي وحدة قياس جهارة الصـوت  ) البل: (الديسبل*

) A.G.Bell( وتنسب الى مبتكرها العالم االمريكي
ويستعمل عادة عشر هذا المقدار ويسـمى ديسـبل   

لوغارتم النسبة بين الضغط الناتج مـن  10 /1وهو
 0,0002موجة الصوت وبين ضغط قياسي مقداره 

  ).1(داين على السنتمتر المربع 
  
  بصورة عامة تعد هذه النتائج متجاوزة و

) WHO(لمحددات منظمة الصحة العالمية 
ى خلفية الضوضاء في التي تنص بان مستو

القاعات الدراسية غير المشغولة بـالطالب  
والشكل ) 14,13,12( ديسبل 35التتجاوز 

  . يوضح ذلك) 2(رقم 
 : LAeq )(مستوى الصوت المكافئ  -2

وهو معـدل النتـائج لمسـتويات    
الصوت التي يتعرض لها الطالـب خـالل   
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والتـي  ) 11(فترة بقائه في القاعة الدراسية
يقة للدرس الواحد وبمعـدل  دق 30تستغرق 

يتم قياس هذا المستوى , دروس يوميا  6-7
من الضوضاء عنـدما تكـون القاعـات    

  ).12(الدراسية مشغولة بالطالب
بينت النتائج ان هذا المستوى يتراوح بـين   

ديسبل في مدرسة ابـن خلـدون    60-75
ديسبل في مدرسـة المستنصـر   75 -65و

ـ  80-75بينما كانت ن ديسبل في مدرسة اب
ويتبين من هذه النتائج ان المـدارس  ,الهيثم

المشمولة بالبحث شديدة الضوضاء اذا مـا  
قورنت بالمحددات العالمية التي تقتضي ان 
اليزيد مستوى الصوت في القاعةالدراسية 

( ديسـبل ) 65(المشغولة بـالطالب عـن   
  .يوضح ذلك) 3(والشكل رقم ) 15,13,12

ارتفاع ولعل من اهم العوامل التي تسببت في 
مستويات الضوضاء في هـذه المـدارس    

  :مايأتي
 :موقع المدرسة -1

ان )18,17,16(بينت الدراسـات  
موقع المدرسة بالقرب من تقاطعات الطرق 
او سكك الحديد والمطارات يعـد المسـبب   
الرئيسي لرفع مستوى خلفية الضوضاء في 

كمـا  , المدرسة مقارنة بالمسببات االخرى
ان تاثير ) Shield &Dockrell) (7(بين 

في % 86وسائل النقل الجوي يساهم بنسبة 
رفــع مســتوى خلفيــة الضوضــاء فــي 

وفي الدراسة الحالية فقد كان تأثير .المدرسة
هذا العامل على نتائج البحث متابين مـن  
مدرسة من اخرى حيث يالحظ انخفاضـها  
في مدرسة ابن خلدون بحكم موقعها المحاط 

ويحيطها ,لثالثة بالدور السكنية من جهاتها ا
م 25من جهتها الرابعة فضاءا اليقل عـن  

عن شارع محمد القاسم السريع مما يجعل 
تأثر هذه المدرسة بمصـادر الضوضـاء   
الخارجية قليال مقارنة بمدرسة ابن الهيـثم  
التي بينت ارتفاعا واضحا في كافة نتائجها 
وذلك بحكم موقعها المطل علـى الشـارع   

جهه والمطـل   الرئيسي لحي الصناعة من
على سوق من الجهه الثانية ويجاورها بناية 

  دائرة الجنسية 

واالحوال المدنية من الجهه الثالثة فضال عن 
وجود مولد كهربائي ضخم مالصق لسياج 

الحـظ  ,المدرسة مـن الجهـه الرابعـة    
  ).1(الشكل

 :التصميم الهندسي واالنشائي -2
ويقصـد بـه تـوفير المعالجــات    

على تقليـل مسـتوى    الصوتية التي تعمل
خلفية الضوضاء في المدرسة الناتج مـن  
تأثير مصادر الضوضاء الخارجية والداخلية 
كاســتخدام الجــدران العازلــة للصــوت 

االختيار المناسب لموقع فتحـات النوافـذ   ,
وضع اجهـزة تكييـف قليلـة    , واالبواب 

   19,16,15,13)(الضوضاء وغيرها 
بير على وقد انعكس تأثير هذا العامل بشكل ك

نتائج البحث وخصوصا في مدرسـة ابـن   
, )4(الهيثم كما موضحة بالجـدول رقـم   

افذ فاالختيار غير المناسب لموقع فتحات النو
 والسـوق  المطلة على الشوارع المزدحمة

وقربها من موقع المولد الكهربائي كان لـه  
االثر الكبير في ارتفاع مسـتويات خلفيـة   

  الضوضاء في القاعــات
لهذه المدرسة مقارنة  بالمـدارس   الدراسية

يضاف الـى ذلـك ان جـدران    , االخرى 
القاعات الدراسية فـي جميـع المـدارس    

غير ( المشمولة بالبحث من النوع العادي 
كما يالحظ ايضا االختيار ) عازلة للصوت

غير المناسب لموقع مضخات سحب الماء 
كما هو الحال في مدرسة المستنصر يضاف 

مة من بعـض اجهـزة   له االصوات الناج
العاطلة ساهم ايضا في ) المراوح(التكييف 

   .زيادة الضوضاء 
  ـــــــــــــــــــــ

LA* :  وهو مقياس لمنسوب صوتي مصمم ليتوافـق
  ) 1(بطريقة تقريبة الستجابة االذن البشرية 

غرض توضيح تأثير هذا العامـل علـى   لو
مستويات خلفية الضوضاء تم افراغ بعض 

اسية من الطالب في كل مـن  القاعات الدر
هذه المدارس واغـالق جميـع االبـواب    
والنوافذ واجهزة التكييف الموجودة في هذه 
ــل تأثيرمصــادر  القاعــات لغــرض تقلي

  الضوضاء الخارجية والداخلية وتم قياس 
مستوى الصوت في هـذه الحالـة فوجـد    
انخفاضا واضحا فـي مسـتويات خلفيـة    
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 ديسـبل ) 20-15(الضوضاء تراوح بين 
) 4(والشــكل رقــم ) 5(والجــدول رقــم 

  .يوضحان ذلك
 : عدد الطالب -3

يرتبط هذا العامل بشكل اساسـي  
بمساحة القاعة الدراسـية التـي يشـغلها    

اي ان توفير مساحة مناسبة لعدد ,الطالب 
الطالب الذي يشغلها يساهم وبشكل فعال في 

الضوضـاء  (تقليل مسـتوى الضوضـاء   
هندسـي  بشرط اخـذ العامـل ال  ) المكافئ

 ). 16,15(واالنشائي بنظر االعتبار
) 6(ومن النتائج الموضحة في الجدول رقـم 

يتبين ان هذا العامل كان اكثـر العوامـل   
تأثيرا في زيادة مستوى الضوضـاء فـي   
مدرسة المستنصر بسبب صـغر مسـاحة   

مقارنـة   2م)4,5×6(قاعاتها التي التتجاوز 
طالبا والذي يفوق عدد )458(بعدد طالبها 

  .ب مدرسة ابن خلدون االكبر مساحةطال
 :الفئة العمرية للطالب -4

) 22,21,20,11(بينت الدراسات
ان معدالت مسـتوى الضوضـاء للفئـات    

سنة والتي تشمل المراحل ) 8 -6(العمرية 
االولى والثانية اعلى بكثير من مسـتويات  
الضوضاء الناتجة عن الفئـات العمريـة   

 سنة وفيمـا يخـص  ) 12 -11(المتقدمة 
البحث الحالي فلم تبين النتائج تـاثير هـذا   
العامل بشكل واضح وملموس وذلك لتباين 
تاثير العوامل االخرى فضال عـن تبـاين   
مصادر الضوضاء من قاعة الـى اخـرى   

  .ومن مدرسة الى اخرى 
 :خبرة الكادر التعليمي -5

ــات  ــت الدراس ان ) 23,10(بين
الخبرةالكافية في مجال التعليم تساهم فـي  

يل مستويات الضوضـاء الناتجـة مـن    تقل
الضوضـاء  (الطالب الذين يشغلون القاعة

ولتوضيح ذلك عمليا فقد تم اجراء ) المكافئ
تجربة في كل مـن المـدارس المشـمولة    
بالبحث وذلك بأعطـاء درس الرياضـيات   
للصف الخامس من قبل اكثر مـن معلـم   

هذه المادة ولنفس الطالب فـي  متخصص ب
كل من المدارس المشمولة بالبحث وسجلت 
اثناء ذلك مستويات الضوضاء في كل حالة 

) 80 -65(حيث تراوحت النتـائج بـين   
ولعل هذا التفـاوت فـي النتـائج    , ديسبل 

يوضح ان الخبرة العملية الكافيـة للمعلـم   
تساهم وبشكل كبير فـي تقليـل مسـتوى    

  .دراسيةالضوضاء بالقاعة ال
  :االستنتاجات

تعد المدارس المشمولة بالبحث مدارس  -1
شديدة الضوضاء نظرا لتجـاوز معـدالت   
ــدل  ــة الضوضــاء ومع مســتويات خلفي

 .الضوضاء المكافئ عن المحددات العالمية
بين البحث ان من اهم العوامـل التـي    -2

ساهمت في رفع مستويات الضوضاء فـي  
ها تصـميم , هذه المدارس موقع المدرسـة 

عدد طالبها مقارنـة  , الهندسي واالنشائي 
 .بمساحتها وخبرة كادرها التعليمي 

بينت النتائج ان مدرسة ابن الهيثم اكثر  -3
المدارس المشمولة بالبحث ارتفاعـا فـي   
مستويات الضوضاء مقارنة بمدرسة ابـن  

 .خلدون والمستنصر
بينت النتـائج ان مـن اهـم مصـادر      -4

هيـثم تـاثير   الضوضاء في مدرسة ابن ال
المولد الكهربائي المالصق لسياج المدرسة 
وتأثير وسائل النقل وضجيج السوق القريب 

 .منها
يعد صغر مساحة مدرسة المستنصـر   -5

بشكل عام وصغر مساحة قاعاتها بشـكل  
خاص مقارنة بعدد طالبها العامل االكثـر  

 .تأثيرا في رفع مستويات الضوضاء فيها
المـدارس  بين البحـث افتقـار هـذه     -6

للمعالجات الصوتية كاسـتخدام الجـدران   
استخدام اجهزة تكييف منخفضـة  , العازلة

الضوضاء فضـال عـن االختيـار غيـر     
المناسب لمواقع االبواب والنوافذ ومضخة 

  .سحب الماء
  :التوصيات 

اجراء دراسة عـن الضوضـاء فـي     -1
المدارس االعدادية والمتوسطة ومقارنتهـا  

تاثير الفئة العمريـة  بهذه الدراسة لمالحظة 
 .على مستويات الضوضاء

اجراء دراسة عن تأثير الضوضاء على  -2
 .الوضع الصحي والنفسي للطالب
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وضع محددات هندسية وانشائية الختيار  -3
الموقع المناسب للمدرسة وتوفير المعالجات 

  .الصوتية
وضع محددات خاصة الختبار الكفـاءة   -4

  .ا المجالوالخبرة للكادر التعليمي في هذ
رفع المولد الكهربائي المالصق لسـياج   -5

  .مدرسة ابن الهيثم بالتعاون مع امانة بغداد
صيانة االجهزة والمراوح العاطلة فـي   -6

المدارس المشمولة بالبحث وتغيير موقـع  
  .مضخة الماء بعيدا عن القاعات الدراسية

اجراء توسيع لبناية مدرسة المستنصـر   -7
  .وزيادة عدد قاعاتها
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  .البيانات الخاصة بالمدارس المشمولة بالبحث) 1(جدول رقم 
المساحة   المدرسة

  2الكلية م
مساحة 
  2القاعات م

عدد 
الكادر 
  العامل

عدد 
الطالب 

  الكلي

عدد 
  القاعات

  13  408  30 4,5×7,5  2756  ابن خلدون
  12  458  35  4,5×6  1015  المستنصر
  13  480  35  4,5×7,5  2500  ابن الهيثم
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  .عدل مستويات الضوضاء في مدرسة ابن خلدون بوحدة الديسبلم) 2(جدول رقم 

خلفية الضوضاء   عدد الطالب  المرحلة
  )ديسبل(

الضوضاء المكافئ 
  )ديسبل(

1  38  60  70  
2  34  58  60  
3 30  60  65  
4 34  60  70  
5 34  60  70  
6 31  60  65  
  

  .بلمعدل مستويات الضوضاء في مدرسة المستنصر بوحدة الديس) 3(جدول رقم 
خلفية الضوضاء   عدد الطالب  المرحلة

  )ديسبل(
الضوضاء المكافئ 

  )ديسبل(
1  41  65  75  
2  45  70  75  
3  43  70  77  
4  40  60  72  
5  36  60  70  
6  20  58  65  

  
  

  .معدل مستويات الضوضاء في مدرسة ابن الهيثم بوحدة الديسبل) 4(جدول رقم 
خلفية الضوضاء   عدد الطالب  المرحلة

  )ديسبل(
ضوضاء المكافئ ال

  )ديسبل(
1  42  75  80  
2  40  70  75  
3  38  65  80  
4  40  70  80  
5  37  65  77  
6  27  77  82  

  
  
  

مستويات الضوضاء في القاعات الدراسية للمدارس المشمولة بالبحث بعد افراغها من ) 5(جدول رقم 
  ).بوحدة الديسبل(الطالب وغلق االبواب والنوافذ واطفاء المراوح 

  ابن الهيثم  المستنصر  بن خلدونا  المرحلة
1  50  55  60  
2  47  60  55  
3  50  65  60  
4  50  58  58  
5  50  50  60  
6  45  55  60  
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يبين معدالت اعداد الطالب بالقاعات الدراسية ومساحة تلك القاعات في كل من المدارس ) 6(جدول رقم 

  .المشمولة بالبحث
عدد الطالب   المرحلة  المدرسة

  في القاعة
مساحة القاعة   قاعاتعدد ال

  2م
 4.5*7.5  *2 38 1  ابن خلدون

2 34 2 7.5*4.5  
3 30 2 7.5*4.5 
4 34 2 7.5*4.5  
5 34 2 7.5*4.5 
6 31 2 7.5*4.5  

 4.5*6  2 41 1  المستنصر
2 45 2 6*4.5  
3 43 2 6*4.5 
4 40 2 6*4.5  
5 36 2 6*4.5 
6 20 2 6*4.5  

 4.5*7.5  2 42 1  ابن الهيثم
2 40 2 7.5*4.5  
3 38 2 7.5*4.5 
4 40 2 7.5*4.5  
5 37 2 7.5*4.5 
6 27 2 7.5*4.5  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
مرحلة االولى ولكن المشغولة من قبل الطالب اثنان فقط في مدرسة ابن خلدون توجد ثالث قاعات لل*: 

  .والثالثة غير صالحة لالستخدام لوجود اعمال الصيانة خالل فترة البحث 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يوضح مواقع المدارس المشمولة بالبحث في مدينة بغداد) 1(شكل رقم 
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  ولة بالبحثمعدل مستويات خلفية الضوضاء في المدارس المشم) 2(شكل رقم 
  
  

  
  بالبحث معدل مستوى الضوضاء المكافئ في القاعات الدراسية للمدارس المشمولة) 3(شكل رقم 
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معدل مستوى الضوضاء في القاعات الدراسية بعد افراغها من الطالب وغلق االبواب ) 4(شكل رقم 

  .والنوافذ واطفاء اجهزة التكييف 
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