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 1 قسم االقتصاد المنزلي- كلية الزراعة – جامعة االسكندرية.   
 2قسم علم النفس التربوي– كلية التربية – جامعه االسكندرية.

 2022يوليو  31ىقة على النشر ف, المواف2022يونيو  25 استالم البحث فى

 الملخص العربى
لى دراسة تأثير الضوضاء ابصورة أساسية استهدف البحث 

على البيئة المدرسية وعالقتها بكل من اإلدراك السمعي والبصري 
وميول واتجاهات التالميذ نحو الضوضاء, واتبع هذا البحث 
المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة, ولتحقيق الهدف 

رسمية تم اإلستعانة بكل من البيانات والرسومات بالسجالت ال
ت الميدانية للمدارس موضع الدراسة والمالحظة والقياس والزيارا

لمستويات الضوضاء باإلضافة إلي استمارة استبيان تم تجميع 
بياناتها بالمقابلة الشخصية مع كل من االدارة المدرسية 

وهى: البيانات الخاصة  حيث تضمنت ثالثة محاور والتالميذ,
التصميم الداخلي يانات الخاصة ببالبيئة المدرسية للمدارس والب

للفصول والبيانات الخاصة بالتالميذ وتشمل البيانات العامة 
تجاهات التالميذ نحو الضوضاء  والحالة الصحية العامة وميول وا 

وتم  واختبار تقدير االدراك السمعي وتقدير االدراك البصري لهم.
ظة مدارس إبتدائية حكومية في محاف 7تطبيق أدوات البحث فى 

بنين 135تلميذ ) 400عينة عمدية صدفية قوامها الجيزة على 
وقد تم إستخدام بنات( من الصف السادس االبتدائي,  265و

عدد من األساليب اإلحصائية لوصف وتحليل البيانات تمثلت في 
النسب المئوية, والتكرارية, والمتوسط الحسابي, واإلنحراف 

من صحة التحقق ارات تباخو  رتباط البسيطمعامل اال المعياري, و 
 .SSPSاستخدام برنامج وذلك ب الفروض البحثية.

 وقد تبين من النتائج البحثية ما يلى: 
  0.01وجود عالقة ارتباطية عكسية عند المستوى اإلحتمالى  -

بين كل من عناصر البيئة المدرسية والتصميم الداخلى 

عامة للمدرسة والتصميم الداخلي للفصل الدراسى والبيانات ال
 لتالميذ وبين إتجاهاتهم فقط نحو الضوضاء. والصحية ل

  0.01وجوود عالقوة ارتباطيوة عكسوية عنود المسوتوى اإلحتموالى  -
بوووين كووول مووون عناصووور البيئوووة المدرسوووية والتصوووميم الوووداخلى 
للمدرسة والتصميم الوداخلي للفصول الدراسوى والبيانوات العاموة 

وعنوووود  ميووووذ.والصووووحية للتالميووووذ وبووووين االدراك البصووووري للتال
 للتالميذ سمعيمع االدراك ال 0.05توى اإلحتمالى المس

وجود فروق معنوية بين البنين والبنات عند المستوى اإلحتمالي  -
تجاه التالميوذ نحوو الضوضواء لصوال   0.01 بكل من ميول وا 
 البنات.

ارتفاع مستوى الضوضاء بالفراغات التعليمية بالبيئة المدرسية  -
 ديسيبل. 30و 6ين بنسب تتراوح ب عند المعدالت القياسية

الكلمووووات المفتاحيووووة: البيئووووة المدرسووووية, التصووووميم الووووداخلي, 
 البصري. القصل الدراسي, الضوضاء, االدراك السمعي واالدراك

 المقدمة
 حسرية كمنبهرا  تعمرل بيئيرة مرثررا  لعردة اإلنسران يتعرر 

وهري تتتلرن نفسريا وفسريولوجيا  المجتمر  فري سرلوكه علرى ترثرر
 لهرا وتعتبرر الضوضرا  التعرر  درجرة وفر  سران التررمرن ان

 داترل اإلنسران إليهرا يتعرر  التري البيئري التلروث عوامرل إحردى

المدن  في الحضاري بالتقدم مشكلة الضوضا  إزداد  وقد بيئته,
 (.2008 )ندا  مجيد, المزدحمة

 نصروا  مجموعرة وحيرث نن الضوضرا  عبرارة عرن ترداتل

 وث الضوضرائيالتلر عليهرا  طلروي مرغوبرة, وغيرر وحرادة عاليرة
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والتشويش  اإلنسان إزعاج درجة إلى الضوضا  شدة ترتف  عندما
 برالتوتر فيصرا  صرحته سرلبا , علرى والترثرير برل تفكيرر  علرى

 .(1998 وغيرهرا )حسرن شرحاته, والعضروية النفسية واألمرا 
لرر ا تعتبررر الضوضررا  مررن ننرروال التلرروث العديرردة الترري صررنف  

الحيررررروان والطيرررررور صررررحة اإلنسررررران و  علررررى ننهرررررا ضرررررارة علرررررى
والنباترررا  واألشررريا  ال يرحيرررة األتررررى, كمرررا نن مشررراكله ترررزداد 
يرررروم بعررررد يرررروم وتصوصررررا فرررري المنرررراط  الحضررررارية المزحمررررة 

علررررررررررررى جابرررررررررررر  ) بالسرررررررررررركان والصررررررررررررناعة ووسررررررررررررائل النقررررررررررررل
هرر ا وقررد تتفرراو  إسررتجابة األفررراد للمسررتوى  (.2012وآترررون,

بيا رير الضوضرررا  سرررلنفسررره مرررن الضوضرررا  الرررى انررره ي رررل ترررث
علررى حيرراة الكريررر مررن األفررراد عنررد تجرراوز  لمسررتويا  معينررة, 
حيررررث ننهررررا قررررد تررررثدي إلرررري العصرررربية والضرررر ط الرررر هني, وقررررد 
تتررررررداتل الضوضررررررا  مرررررر  األنشررررررطة اليوميررررررة مرررررررل  المرررررر اكرة 
ومشررررراهدة التليفزيرررررون والمحادررررررة علرررررى الهررررراتن نواإلسرررررترتا  

عررررررر  لمسررررررتويا  وتشرررررريرالعديد مررررررن البحرررررروث نن الت والنرررررروم.
رتفعررة مررن الضوضررا  لفترررا  طويلرررة قررد تررثدي الررى مشررراكل م

صررحية كبيرررة علررى اإلنسرران منهررا  صررعوبة التتاطرر  وفقرردان 
رتفال ض ط الدم ونمرا  القل , كما نن لها تثريرا   السم  وا 
نتفررا  مسررتوى الكفررا ة وندا  العمررل,  علررى الصررحة العقليررة وا 

 الدراسررري والنمرررووترررثرر وبشررركل كبيرررر علرررى إعاقرررة التحصررريل 
التعليمي للتالمي , إضافة على كونها عرامال مرثررا فري إنتشرار 
 رررراهرة العرررردوان وفرررري تنرررراقع التفاعررررل اإلجتمرررراعي, والحالررررة 
اإلنفعاليرررة العامرررة, والقررردرا  الحركيرررة والعقليرررة للتالميررر  )احمرررد 

 (.1996 العتي ,

وبمرررا نن األطفرررال هرررم مسرررتقبل األمرررم والمجتمعرررا  بالترررالي 
ل لتطور ونمو الطفرل فري مرحلرة الطفولرة رعاية التي تب فإن ال

عررررن طريرررر  رفرررر  مسررررتوى السررررالمة والكفايررررة البدنيررررة والنفسررررية 
واإلجتماعيرررة يعتبرررر إسرررترمارا جيررردا لزيرررادة الررردتل القرررومي فررري 

فالطفولررة  (.1999ليلررى ابررراهيم, مهررا سررالمان,الرربالد الناميررة )
يل معرررالم فررري بعررردها اإلنسررراني تكتسررر  نهميرررة بال رررة فررري تشرررك

الصررررررررر ير المسرررررررررتقبلية, وفيررررررررره تتكرررررررررون العرررررررررادا   شتصرررررررررية
واإلتجاهررا  والقرريم واألتالقيررا  الترري تعرريش برردورها فرري عمرر  

 شتصررررريته وتسررررراهم فررررري بنائهرررررا وصرررررياغتها )ابرررررراهيم عرمررررران,
(. وتعتبرمرحلررررة الطفولررررة المتررررثترة هرررري ننسرررر  مرحلررررة 2006

( سررنة 12-9وهرري مررن سررن ) لنمررو الرر ا  والشتصررية والقرريم,
رررة األتيرررة مرن المرحلررة اإلبتدائيررة, حيررث إن ي الصرفون الرالا

السلو  في ه   المرحلرة يمررل بصرفة عامرة بثنره نكررر جديرة , 
ألنها مرحلة اإلعداد للمراهقة وكل ما يحدث من ت يرا  تعتبر 
تمهيرررردا للمراهقررررة, واألطفررررال فرررري هرررر   المرحلررررة يتكررررون لررررديهم 

, وتعلررم ة لشررئون الحيرراةاإلسررتعداد التررام لررتعلم المهررارا  الالزمرر
المعايير التلقيرة والقريم, وتكروين اإلتجاهرا  واإلسرتعداد لتحمرل 

 (.2012المسئولية, وضبط اإلنفعاال  )جيهان سويد,
وحيرررث نن المدرسررررة هرررري بيئررررة إجتماعيررررة نفسررررية  ا  نرررررر 
كبيرعلرى حيراة التالمير  النفسررية واإلجتماعيرة, ألنهرا تسرعى إلررى 

را  وتعررديل سررلوكهم المعررارن والمهرراتنميررة قرردراتهم وتزويرردهم ب
وضبطه. كل  ل  لمحاولة بنا  نفراد لديهم القردرة علرى تحقير  
نهرردافهم, وطموحرراتهم, و واتهررم, وسررعيا لفهررم بيئرراتهم مررن نجررل 

لررر ل  الت لررر  علرررى الصرررعوبا  والضررر وط التررري قرررد ترررواجههم, 
إجتمعرر  الجهررود مررن نجررل اإلرتقررا  بمسررتوى العمليررة التعليميررة 

عبررد ا  عناصررر العمليررة التعليميررة )رس لتشررمل كافررة فرري المرردا
ويعتبرالمبنررى المدرسري  مرن نهررم  (.2015 شررا  ونكررم وادي,

مدتال  العملية التربوية التي تشمل كل من  التلمي , القائمين 
علرررررى التعلررررريم )المررررردرس(, المرررررواد العلميرررررة )المرررررنه (, المبنرررررى 

األهرردان  يرر التعليمري. والترري تتفاعررل مرر  بعضررها الرربع  لتحق
ربويررة المتتلفررة لرر ا كرران مررن الضررروري نن يتناسرر  تصررميم الت

التصرررائع الجسرررمية والنفسرررية والعقليرررة المبنرررى المدرسررري مررر  
للفئرررررا  البشررررررية المسررررررتتدمة لررررره, حيررررررث نن مبنرررررى المدرسررررررة 
وتجهيزاتررررره يعطررررري نول انطبرررررال عرررررن المدرسرررررة. وقرررررد اشرررررار  

هم يرة والبشررية تسرالدراسا  نن مت يرا  البيئرة المدرسرية الفيزيق
, والتوافرررررر  فرررررري التوافرررررر  النفسرررررري العررررررام, والتوافرررررر  الشتصرررررري

اإلجتمرراعي كمررا تررزداد النسرربة الترري تسررهم بهررا مت يرررا  البيئررة 
محمرررد البشررررية مررر  وجرررود الررر كا  والرقافرررة األسررررية )المدرسرررية 
(. كمررا 2007سررمحا  ابررراهيم والحسرريني ريحرران,  الدشررلوطي,

شرر   الواجرر  لمرردارس مررن المنتصررنن المثسسررا  التعليميررة وا
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ترثرر بالسرل   حمايتها من مسرتويا  الضوضرا  المرتفعرة التري
إسررتيعا  وتركيررز التالميرر  ارنررا  الدراسررة وتعررو  علررى مسررتوى 

العمليررة التعليميرررة. وقررد نوصررر  من مررة الصرررحة العالميررة برررثن 
ديسررريبل(  35يكرررون مسرررتوى الصرررو  فررري الفصرررول الدراسرررية )

ستيعا  الدروس فري رين على سم  واو ل  ليكون التالمي  قاد
تلررر  الفصرررول. كمرررا تضرررمن  الالئحرررة التنفي يرررة لقرررانون البيئرررة 

 9والمعردل بررقم  1994لسرنة  4بجمهورية مصر العربيرة رقرم 
الحرردود المسررموا بهررا للضوضررا  داتررل الفصررول  2009لسررنة 

ديسرررررريبل( وفرررررري المالعرررررر  وسرررررراحا  المبرررررراني 40الدراسررررررية )
 (.2017ة,از شثون البيئهج)ديسيبل( 55التعليمية )

ويعد اإلدرا  نهم العمليرا  العقليرة المعرفيرة  التري يتعامرل 
بهرررا الفررررد مررر  المريررررا  البيئيرررة ليقررروم بصرررياغتها فررري من ومرررة 
فكرية تعبرعن مفهوم  ي معني يسرهل لره عمليرا  التوافر  مر  

كمرررررا البيئرررررة المحيطرررررة بررررره بعناصررررررها الماديرررررة واإلجتماعيرررررة. 
بحس  الحاسة التي تستقبل ننوال متتلفة  يصنن اإلدرا  إلى

المعلوما  البيئية فهنرا   اإلدرا  البصرري, اإلدرا  السرمعي, 
اإلدرا  الشررررررررمي, اإلدرا  الترررررررر وقي واإلدرا  اللمسرررررررري. وقررررررررد 
نشار  الدراسا  إلى نن اإلدرا  ينمرو كلمرا تقردم األطفرال فري 

سررررررنة عنررررررد األطفررررررال  12العمررررررر وننرررررره يكتمررررررل تقريبررررررا بعمررررررر 
األطفررررال إسررررتراتيجيا  البحررررث عررررن عيررررين حيررررث يطررررور الطبي

المعلومرررا , وتن يمهرررا بشررركل تركيبرررا  عقليرررة يسرررهل الرجرررول 
 (.2017 )منال مبارز, (1998 اليها )كمال سيسالم,

هررو القصررور  وحيررث انرره لرريس المقصررود برراإلدرا  السررمعي
فرري السررم , وانمررا هررو صررعوبة إدرا  المسررمول الرر ي يررثرر فرري 

الطفررل حرردة سررم  عاديررة  مررل إ  قررد يمتلرر تشرركيل المعنررى الكا
 لكنررره اليسرررتطي  نن يميرررز برررين األصررروا  مرررن حيرررث التشرررابه.
وتتمرررل العوامررل الترري تررثرر فرري اإلدرا  السررمعي فرري  البحررث 
 عن الصو , تمييز الصرو , تفسرير االصروا  وفهرم معناهرا.
بينمرررا محدداتررره هررري  إدرا  النطررر , التميرررز السرررمعي, الررر اكرة 

 سرمعي, المرزج والتوليرن السرمعيي  والتعاقر  الالسمعية, الترت
امرررا اإلدرا  البصرررري فهرررو يتضرررمن  (.1998)فتحررري الزيرررا ,

عررددا مررن العمليررا  المعرفيررة الالزمررة لتكرروين الصررورة ال هنيررة 
لرردى الفرررد عررن األشرركال الترري تررتم رثيترره لهررا, وهرر   العمليررا  
 المعرفيررة تتمرررل فرري التمييررز, اإلغررال  البصررري, تمييررز الشرركل

درا  العالقرررا  األصرررلي عرررن األ رضرررية, والتكامرررل البصرررري, وا 
المكانيرررررة ألجرررررزا  الشررررركل, ونتيررررررا القررررردرة علرررررى التررررر كر)منال 

 (.2017مبارز,

وبمررا ان اإلتجررا  يجعررل الفرررد يحررس ويرردر  ويفكررر بطريقررة 
معينرررة إزا  موضررروعا  البيئرررة سررروا  برررالقبول نو برررالرف  وهرررو 

حرررول  ه الفرررد مرررن رنييحرردد طريررر  السررلو  ويفسرررر , ومررا يبديررر
مشكلة الضوضرا  والر ي مرن شرثنه نن يحردد سرلو  الفررد نحرو 
 هررر   المشررركلة يعبرعنررره باإلتجاهرررا  نحرررو مشررركلة الضوضرررا .

سلوكه فري  وهو ما ينطب  على الطفل ال ي يثرر االتجا  على
مجتمعه بصفة عامة ومجتم  المدرسة بصفة تاصة وعلى ما 

ن يحرردد انرره مررن شررثنه ا يبديرره الطفررل مررن رني لمررا حولرره, كمررا
سلو  الطفل نحو الضوضا  على سبيل المرال والتي تحاصر  

المدرسرة والفصرل والتري يعبرر عنهرا باتجاهاتره نحرو مشركلة فري 
ان كررررل مررررا  (.1997 عبد المسرررريد عبررررد المسرررريد,الضوضررررا )

 كررر جعررل مررن المهررم اجرررا  مرررل هرر   الدراسررة لتهيئررة االجرروا  
التوصررريا  وكررر ل  وضررر  بعررر  التعليميرررة المناسررربة للتالميررر  

 .المستقبلية لالستفادة منها عند انشا  ابنية تعليمية جديدة

 لمشكلة البحثيةا
فرررري ضررررو  مررررا سررررب  نجررررد نن الضوضررررا  تررررثررعلى البيئررررة 

والتررري بررردورها والتصرررميم الرررداتلي للفصرررول الدراسرررية المدرسرررية 
الى جان  تثريرهرا  تلع  دورا كبيرا في توفير المكان المناس ,

بصرررفة عامرررة وعلرررى إدراكهرررم هم الصرررحية  باشرررر علرررى حرررالتالم
وميرررررول السرررررمعي والبصرررررري بصرررررفة تاصرررررة . كمرررررا نن إتجرررررا  

التالميرررر  نحررررو الضوضررررا  تررررثرر علررررى سررررلوكهم للتعامررررل مرررر  
 تواجدها وتفادي متاطرها.

 ل ا فقد تمرل  مشكلة ه ا البحث في التساثال  التالية 
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فررري مصرررر مرررا مررردى مطابقرررة تصرررميم المررردارس اإلبتدائيرررة  -
ير والمواصرررفا  العالميرررة نو المحليرررة للحرررد المسرررموا للمعررراي

 به من الضوضا ؟
لكرل مررن المدرسرة والفصررل علررى  محيطررةهرل رررثرر البيئرة ال -

 معدال  الضوضا  بالمدارس اإلبتدائية في مصر؟

تالميررررررر  المرحلرررررررة االبتدائيرررررررة نحرررررررو وميرررررررول مررررررراهو اتجرررررررا   -
 الضوضا  واالصوا  العالية المحيطة ببيئتهم؟

بررين التصررميم الررداتلى للمدرسررة والفصررل  هررل هنررا  عالقررة -
 الدراسى واإلدرا  السمعى والبصرى للتالمي ؟

 األهداف البحثية
يسررتهدن هرر ا البحررث دراسررة تررثرير الضوضررا  علررى البيئررة 
المدرسية وعالقتها بكل مرن اإلدرا  السرمعي والبصرري وميرول 

تجاهررررررا  التالميرررررر  برررررربع  المرررررردارس اإلبتدائيررررررة بمحاف  ررررررة وا 
 ل  عن طري  األهدان الفرعية التالية  الجيزة, و 

تحديرررررررد مسرررررررتوى تصرررررررائع البيئرررررررة المدرسرررررررية المرتبطرررررررة  (1
 بالضوضا  داتليا وتارجيا بالمدارس موض  الدراسة . 

تقيرررريم عناصررررر التصررررميم الررررداتلى المرتبطررررة بالضوضررررا   (2
 داتل الفصول الدراسية بالمدارس موض  الدراسة. 

 -سرررررم ة والصرررررحية )الدراسرررررة بعررررر  التصرررررائع العامررررر (3
العررررام( للتالميرررر  بالمرررردارس  -النفسرررري والعصرررربي -البصررررر

 موض  الدراسة.

اإلدرا   -قيرررررررراس مسررررررررتوى كررررررررل مررررررررن  اإلدرا  السررررررررمعي (4
ميررررررول واتجاهرررررا  التالميرررررر  نحرررررو الضوضررررررا   -البصرررررري

 بالمدارس موض  الدراسة.

دراسررة العالقررا  اإلرتباطيررة بررين كررل مررن تصررائع البيئررة  (5
ى بالفصرررول الدراسرررية  صرررميم الرررداتلالمدرسرررية وعناصرررر الت

والتصرررائع العامرررة والصرررحية للتالميررر  واإلدرا  السرررمعي 
واإلدرا  البصررررررري و ميرررررررول و اتجاهررررررا  التالميررررررر  نحرررررررو 

 الضوضا .

كل من الحالة الصرحية  فى مستوىدراسة الفرو  المعنوية  (6
والميررررررررول واإلتجررررررررا  نحررررررررو الضوضررررررررا  واإلدرا  السررررررررمعي 

 بنا (. –  )بنيين نول التالميواإلدرا  البصري لهم فقا ل

قياس مستوى الضوضا  بالبيئرة المدرسرية وداترل الفصرول ( 7
بالمرررررردارس موضرررررر   للمررررردارس االكرررررررر تررررررثريرا بالضوضررررررا 

  .ومقارنتها بالمواصفا  القياسية المصريةالبحث 

 االهمية البحثية
 يمكن إيجاز نهمية ه ا البحث فيما يلي  

تررائ  ومفرراهيم لدراسررة مررن نيمكررن اإلسررتفادة ممررا قررد تتضررمنه ا -
ونسالي  للقياس في المساعدة على إجررا  بحروث مسرتقبلية 
م  اإلستفاد من النتائ  والمقترحا  فري إلقرا  الضرو  علرى 

 ضرورة تحسين نوضال المدارس اإلبتدائية في مصر.
توفير قاعدة بيانا  ومعلوما  عن مشاكل الضوضا  والتري  -

الميرر  والهيئررة رهررا علررى التتعرراني منهررا األبنيررة التعليميررة ونر
وعنررررررد التتطرررررريط إلنشررررررا  مرررررردارس جديرررررردة نو  التدريسررررررية.

يجرررراد الحلررررول الالزمررررة لتجنرررر   إصررررالا الموجررررود حاليررررا وا 
متررررررراطر الضوضرررررررا  و لررررررر  لسرررررررد وتررررررروفير اإلحتياجرررررررا  

 المساعدة الستيعا  التالمي  في تل  المرحلة التعليمية .
لمشرراكل اإلسررتفادة مررن نتررائ  هرر ا البحررث فرري عررالج بعرر  ا -

 راكية لدى التالمي  في تل  المرحلة.اإلد

التعررررن علرررى إتجاهرررا  تالميررر  المرحلرررة اإلبتدائيرررة وميرررولهم  -
لالصرروا  العاليررة فرري نشرراطاتهم الحياتيررة حتررى يررتم تعررديل 

 السلوكيا  الضارة لهم.

 السلوب البحثيا

 اوال: المفاهيم البحثية والتعاريف االجرائية

 لضوضاء ا
ضوضا  بثنه "الصو  ال يرر ريطانية التعرن الموسوعة الب

 مطلو ". 



  ...تثرير الضوضا  على البيئة المدرسية وعالقتها بكل من اإلدرا  السمعي والبصري  واترون., سمية احمد حسن
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الصرررررو  ال يرررررر “امرررررا الموسررررروعة األمريكيرررررة فتعرفررررره بثنررررره 
)علررى جابرر    "db"قياسرره تعرررن بالديسرريبل ووحرردة مرغررو ",
 .(2012واترون,

  فهرو  لر  النرول مرن في ه ا البحرثاما التعرين اإلجرائي 
العامررة التلرروث البيئرري  الرر ي يررثرر سررلبيا علررى الحالررة الصررحية 

نسان حيث ال يقتصر ضرر   على الجهازالسمعي  فقط بل لإل
يرررثرر علرررى الجهررراز الهضرررمي وانت رررام الررردورة الدمويرررة وكررر ل  
العصبي حيث يزيرد مرن حالرة التروتر واالر   كمرا يرثرر بشركل 

  .واضد على االدا 
 البيئة المدرسية

( البيئرررة الماديرررة المدرسررررية 2010عررررن ريمرررون معلرررولي )
يرائي المرادي للمدرسرة ويضرم الموقر  العرام جانر  الفيز بانها  "ال

وواألبنيررررررة مررررررن صررررررفون وقاعررررررا  ومعامررررررل ومرافرررررر  صررررررحية 
ومطرررراعم وتجهيزاتهررررا وندواتهررررا والفضررررا ا  نو الفراغررررا  مررررن 

 مالع  وافنية وحدائ "
" لرر   بانهررا   Dietrich & Bailey (1996)ولكررن يعرفهررا  

ي بنررررررى الطبيعررررررالهيكررررررل  الشررررررمولي المكررررررون مرررررررن الرقافرررررررة والم
 والهيكرل التن يمري و العالقرا  االجتماعيرة وسرلوكيا  األفرراد

 .(2017)محمد بوفاتد وعائشة بن عون,
وقد تم تبني ه ا المفهروم العلمري كتعريرن إجرائري فري هر   

 الدراسة النه اعم واشمل.
 االدراك البصري 

( بثنه  "عملية تثويل وتفسرير 2010يعرفه شاهين رسالن )
ائها المعاني والدالال  وتحويرل المريرر بصرية واعطالمريرا  ال

االدرا  البصررري مررن صررورته التررام الررى ن ريررة )جررش طلرر ( 
 الرر ي يتتلررن فرري معنررا  ومحترروا  عررن العناصررر الداتلررة فيرره"

 .(2017)منال مبارز,

امررا التعريررن اإلجرائرري فرري هرر ا البحررث  فهررو الدرجررة الترري 
لشتصررررررري يحصرررررررل عليهرررررررا التلميررررررر   فررررررري مقيررررررراس التقررررررردير ا

 .با  االدرا  البصري  المستتدم في البحثلصعو 

 االدراك السمعي
(  بثنررره "قررردرة الطفرررل علرررى 1998يعرفررره حسرررن واتررررون )

إدرا  مررا يسررمعه مررن اصرروا , وقدرترره علررى التمييررز بررين هرر   
معنررى الصررو , ومعنررى الكلمررة ومررا االصرروا , وبالتررالي يرردر  

ثرر لتطرث ممرا يرتدل عليه, فال يقر  نتيجرة  لر  فري االلتبراس وا
)هبررررة  “علرررى فهمررره وادراكررره وقدرترررره علرررى االتصرررال برررا ترين

 .(2018اسماعيل, 

التعريررررن اإلجرائرررري  فرررري هرررر ا البحررررث  هررررو الدرجررررة الترررري 
لصعوبا   يحصل عليها التلمي   في مقياس التقدير الشتصي

 االدرا  السمعي المستتدم في البحث
 والميول االتجاه

و تعريرررررن مررررن غيررررر  هرررر الرررر ي  ال نكرررررر تعريررررن االتجررررا 
جررروردن البرررور  "ان االتجررررا  حالرررة مررررن االسرررتعداد او التثهرررر  
العصررربي والنفسررري, تنرررت م مرررن ترررالل تبررررة الشرررتع, وتكرررون 

تررروجيهي علرررى اسرررتجابة الفررررد لجميررر  الموضررروعا   ا  تررثرير 
 .(2008)سهام كامل, والمواقن التي تسترير ه   االستجابة"

ورني بثنره شرعور (  "2016دج )يرعرن فري قراموس كمبر يو 
نو نزعررة وميررل حررول شرري  مررا سرروا  باإليجررا  نو السررل  ممررا 

تصررن يثرر على موقن الفررد علرى االتتيرار نو االسرتجابة و ي
( )وهرررررو التعررررررن 2017 )فاطمرررررة مررررراز, وفقرررررا لهررررر ا الموقرررررن"

 .االقر  للبحث(
التعريررررن االجرائرررري فرررري هرررر ا البحررررث  هررررو الدرجررررة  الترررري 

مرررن ترررالل ميولررره  عيررره البيئرررييحصرررل عليهرررا التلميررر   لقيررراس و 
و الضوضررا  لتقبررل الضوضررا  فرري حياترره العامررة واتجاهاترره نحرر

 .المحيطة به
الميرررول فهرررو يعررررن بانررره  هرررو اسرررتعداد لررردى الشرررتع امرررا 

يرردعو الررى االنتبررا  وجرردانيا, وهررو  لرر  الشررعور الرر ي يصرراح  
انتبررا  الشررتع واهتمامرره بموضررول مررا, فهررو عبررارة عررن حالررة 

داد والتقبررل واالتجررا  ويعررد سررمه بررين االسررتعوجدانيررة تجمرر  مررا 
 (.2002من سما  الشتصية )جود  جابر واترون, 
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التعريررن االجرائرري فرري هرر ا البحررث  بانرره هررو الدرجررة الترري 
يحصررررل عليهررررا التلميرررر   لقيرررراس ميولرررره لتقبررررل الضوضررررا  فرررري 

 .حياته العامة
 التربية البيئية

            علررررى انهررررا 1975 كررررر هرررر ا التعريررررن فرررري نرررردوة بل ررررراد 
" ل  النمط من التربية ال ي يهدن الى تكروين جيرل وال مهرتم 
بالبيئة وبالمشكال  المرتبطة بها ولديه من المعرارن والقردرا  
العقليرررررة والشرررررعور برررررااللتزام , مرررررا يتررررريد لررررره ان يمرررررارس فرديرررررا 
وجماعيرا حررل المشركال  القائمررة وان يحرول بينهررا وبرين العررودة 

  .(2009 الى ال هور")عبلة غربي,
قد تم تبني ه ا المفهروم العلمري كتعريرن إجرائري فري هر   و 

 الدراسة النه اعم واشمل.

 ثانيا: منهج الدراسة  
لتحقيرر  نهرردان البحرررث تررم إتبررال عررردد مررن منرراه  البحرررث 

 ( كالتالى 1995لصالد العسان )وفقا 
المنه  الوصفى والتحليلى وال ى يعبرر عرن دراسرة ال راهرة  (1

فا دقيقرا والتعبيرر عنهرا كيفرا ووصرفها وصر كما توجد برالواق 
وكمررا وتحليلهررا وتفسرريرها إلسررتتالع الرردالال  وهررو مررا تررم 

 به ا البحث من تالل الدراسة الميدانية.

منه  دراسة الحالة التى تعتمد على تحديد إتجاة كلى لفهم  (2
السررلو  اإلنسررانى ولرريس نداة تفصرريلية لتحليررل سررما   لرر  

الة الوض  الراهن لى دراسة حالسلو  ولقد نعتمد البحث ع
لتررثرير الضوضررا  الداتليررة والتارجيررة فرري البيئررة المدرسررية 
علرررى كرررل مرررن ميرررول واتجاهرررا  التالميررر  نحرررو الضوضرررا  

  .وك ل  االدرا  السمعي والبصري عليهم بمحاف ة الجيزة

 ثالثا: حدود الدراسة  
تعتبررر منطقررة البحررث نحررد المحررددا  المهمررة  :منطقووة البحووث

اف ررة الجيررزة حيررث انهررا تابعررة إلقلرريم القرراهرة إتتيررار مح وقرد تررم
الكبررررررى وتتميرررررز بوجرررررود تبررررراين فررررري المسرررررتويا  اإلجتماعيرررررة 

جديردة, وكرررة  واإلقتصادية بين السكان مرن حضررورين ومردن

عرررردد وتبررررراين المرررردارس االبتدائيرررررة متتلفرررررة التبعيررررة ممرررررا يتررررريد 
  ايتعرضرها لمسرتو  ة مرن حيرث الفرصة لتحديد مدارس متتلفر

 الضوضا  لدراسة حالتها.من متعددة 
  تررم اتتيررار عينررة البحررث مررن طررال  الصررن الحوودود المكانيووة

مررردارس رسررمية )حكوميرررة(, كمررا ترررم  7السررادس االبتررردائي مررن 
دراسة  فصل في كل مدرسة يدرس فيه طلبرة الصرن السرادس 

ادارا  تعليميررررة متتلفررررة فرررري محاف ررررة  3تقرررر  فرررريو  .االبترررردائي
 العيرراطو  البدرشررين –  الحضرررية طمررن المنررا العمرانيررةالجيررزة )

 .(من المناط  الريفية
-2020اجرررري البحرررث فرري العرررام الدراسررري الحوودود الزمانيوووة: 

 م 2021
  تضررمن  جميرر  الطررال  المقيرردون الشوواملة: العينووة البشوورية

تليرل اللمعري  التاليرة  مردارسالفي الصرن السرادس االبتردائي ب
 –بدر   –ي عزيز المصر الفري   –السادا   –وحدة سقارة  -

ل جرردو بعبرد الوهررا  عبرد المحسررن  كمرا هررو موضرد  –بهبير  
(1). 

  تكونرر  عينرة الدراسررة مررن عينررة عمديررة صرردفية قوامهررا العينووة
السررررادس  بنررررا ( مررررن الصررررن 265بنررررين و135تلميرررر  ) 400

مرررررررن إجمرررررررالى  %20بالمررررررردارس المررررررر كورة بنسررررررربة  االبتررررررردائي
  .الشاملة

 رابعا: المتغيرات البحثية
المت يرا  البحرية لكل من دراسة الحالرة والدراسرة تم تقسيم 

 الميدانية علي النحو التالي 
  والتي تمرل  في تصائع البيئة المتغيرات المستقلة

المدرسية وعناصر التصميم الداتلي للفصول والتصائع 
)البصرية, السمعية, الصحة العامة, النفسية العامة والصحية 

 والعصبية( للتالمي .
  والتي تتمرل في كل من ميول التالمي  ت التابعةالمتغيرا

للضوضا  واتجاهاتهم نحو الضوضا  واالدرا  السمعي 
 واالدرا  البصري للتالمي .
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 خامسا: الفروض البحثية 
تحقيقررا ألهرردان البحررث تررم صررياغة مجموعرره مررن الفرررو  
البحريرررة فررري صرررورتها الصرررفرية والتررري ترررنع علرررى عررردم وجرررود 

 مت يرا  البحرية كالتالي    وية بين العالقة معن
تصائع توجد عالقة إرتباطية معنوية بين كل من ال  (1

البيئة المدرسية وعناصر التصميم الداتلي للفصول 
والتصائع العامة والصحية )البصرية, السمعية, 

ميول وبين  الصحة العامة, النفسية والعصبية( للتالمي 
تجاها  التالمي  نحو  لضوضا .ا وا 

تصائع قة إرتباطية معنوية بين كل من توجد عال ال (2
البيئة المدرسية وعناصر التصميم الداتلي للفصول 

)البصرية, السمعية,  والتصائع العامة والصحية
اإلدرا  وبين  الصحة العامة, النفسية والعصبية( للتالمي 

 السمعى والبصرى لهم.

 في مستوي كل ةفرو  معنوية  ا  دالة إحصائيالتوجد   (3
اتجاها  التالمي  نحو الضوضا  واالدرا  ميول و  من

 –السمعي واالدرا  البصري لهم وفقا لنول التالمي  )بنين
 بنا (.

 اسلوب جمع البياناتسادسا: 
تررم اسررتتدام عررردة طررر  للحصررول علرررى البيانررا  التاصرررة 

 به ا البحث, وهي  
السررررجال  والبيانررررا  والرسرررروما  الرسررررمية مررررن كررررال مررررن    -

ة التعليمية بصفتها الجهة الوحيدة المنروط امة لألبنيالهيئة الع
لها اإلنشا  نواإلشران على جمي  المدارس التعليميرة وكر ل  

كررررررراالدارا   وزارة التربيرررررررة والتعلررررررريم والجهرررررررا  التابعرررررررة لهرررررررا
 .التعليمية

    .الزيارا  الميدانية للمدارس المبحورة -
 –رسررررررة)ادارة المدإسررررررتمارة اإلسررررررتبيان بالمقابلررررررة الشتصررررررية  -

 .مي (التال

 ة البحث وفقا لنسب العينة من الشاملة بمجتمع البحثيوض  توزيع عين .1جدول 
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%75 125 166 1150 3 8 البدرشين سقارة تليل اللمعي االبتدائية  
%19 50 262 1670 4 24 البدرشين سقارة وحدة سقارة االبتدائية  

%10 30 292 1533 4 19 العمرانية ال ربية السادا  االبتدائية المشتركة  
لبيةطاال الفري  عزيز المصري االبتدائية مرانيةالع   41 13 4826 811 25 3%  

%12 25 209 1139 4 23 العمرانية الطالبية بدر االبتدائية  
%55 115 208 1438 3 22 العياط قسم الجيزة بهبي  االبتدائية المشتركة  

%31 30 97 587 2 14 العياط قسم الجيزة عبد الوها  عبد المحسن االبتدائية المشتركة  
_____________ االجمالي  34312  2045 400 20%  
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وقد تم تصميم رالرة إستمارا  إستبيان إلستتدامها لتحقي  
 -هدن الدراسة  كالتالي 

اوال: إستمارة إستبيان البيانات الخاصة بالبيئة المدرسية 
 وشمل  اإلستمارة على عدة محاور   )من إعداد الباحثة(

عن المدرسة, ويشمل البيانا  العامة المحور االول: 
ة نسم المدرسة واإلدارة التعليمية التابعه لها ونول متضمن

جمالى عدد التالمي  بصفة عامة  التالمي  والفترة الدراسية وا 
جمالى عدد الفصول ووجود  وبالصن السادس اإلبتدائى وا 

 . والجدول الزمني لليوم الدراسي*طبي  
لبيئة   وتضمن البيانا  المتصلة بعناصر االمحور الثاني
تارجية وهى نول المنطقة التى تق  بها المدرسية ال

المدرسة والشوارل المحيطة بها والكرافة المرورية لها 
تجاة السير ونول ارضية الشوارل وحالتها العامة ونول  وا 

المركبا  المارة بها وتشطي  األسوار واألشجار بمحيط 
المثررة بالضوضا    المحددا  المدرسة ك ل  وجود بع

 الكافيتيريا الورش والمصان  و   حيط المدرسة مرلبم
 السيارا  ونعمال البنا  والتشييد. قنوالسكة الحديد وموا

  وتضمن البيانا  المتصلة بالفراغا  المدرسة المحور الثالث
الداتلية والتي قد تثرر على مستوى الضوضا  بها وهى 

ارضيا  االفنية المساحا  الكلية والمزروعة ونوعية 
امة وتشطيبها ومكبرا  األصوا  وحالتها العمالع  وال

 وتوزيعها ونول وحالة تشطي  الممرا  
تم تقييم افضلية تيارا  تحويل البيانات الوصفية الى رقمية: 

كل بند وفقا لتارير  على معدل الضوضا  النات  منه 
والمتماشية م  المعايير القياسية للهيئة العامة لالبنية 

طا  التي اصدرتها االدارة يير واالشتراالمعاوه    التعليمية.
العامة للبحوث والدراسا  التابعة للهيئة العامة لالبنية 

( تح  عنوان 2003التعليمية بجمهورية مصر العربية )
"معايير واشتراطا  صالحية المواق  والمباني المدرسية, 
مدارس التعليم االساسي والرانوي العام )بالمدن والقرى 

 " القائمة(

ة إستبيان البيانات الخاصة بالتصميم الداخلي إستمار  ثانيا: 
لفصول الصف السادس فقط  في المدرسة )من إعداد 

  الباحثة(
عدد التالمي  بالفصل ولون ونوعية وقد تضمن  االسئلة  

التشطي  الداتلى والحالة العامة لكل من الحوائط واالسقن 
التهوية الطبيعية الفتحا , االضا ة,  واالرضيا   بالفصل,

والصناعية, وبع  عناصراالراث والتجهيزا  ووجود اللوحا  
 اإلعالنية والمعلقا  بالفصل 

تم تقييم افضلية تيارا  تحويل البيانات الوصفية الى رقمية: 
كل بند وفقا لتارير  على معدل الضوضا  النات  منه 

التعليمية  والمتماشية م  المعايير القياسية للهيئة العامة لالبنية
لمعايير واالشتراطا  التي اصدرتها االدارة العامة وه   ا

للبحوث والدراسا  التابعة للهيئة العامة لالبنية التعليمية 
( تح  عنوان "معايير 2004بجمهورية مصر العربية )

واشتراطا  صالحية المواق  والمباني المدرسية, مدارس 
 "ن والقرى القائمة(التعليم االساسي والرانوي العام ) بالمد

ثالثا: إستمارة إستبيان خاصة ببيانات التالميذ ووميولهم 
واتجاهاتهم نحو الضوضاء والتقدير الشخصي لالدراك 

 وشمل  اإلستمارة على عدة محاور  السمعي والبصري: 
          تضمن بع  التصائع العامة للتالمي   المحور االول

 –ة اسم المدرس –لمي  )من إعداد الباحرة( منها  اسم الت
 *ومكان جلوسهنتيجة التحصيل الدراسي  –السن –النول

تضمن البيانا  المتصلة بميول التالمي  نحو   المحور الثاني
عبارا  عن  4الضوضا  )من إعداد الباحرة( ويضم 

رتفال صو  األغانى  إستتدام سماعا  اإل ن وا 
 الموبايل.والتليفزيون واأللعا  التى يمارسها التلمي  على 

قد تحدد  استجابا   لبيانات الوصفية الى رقمية:تحويل ا
التالمي  وفقا لمعيار رالري متدرج يتمرل في عالي ومتوسط 
ومنتف  تم تقييمه بدرجا  األولى بدرجة واحدة والرانية 
بدرجتين والرالرة برالرة درجا  حيث كان  جمي  العبارا  

عن   لرالرة مستويا  وتم تقسيم مجمول درجا  العباراسلبية 
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كالتالي  المنتف   8طري  حسا  المدى وال ي بل   قيمته 
 ما المرتف (, 10 ˃ -7)بين ما المتوسط(, 7˃ -4ما بين)

 الضوضا  من ينزع  ال ي التلمي  وهو( 12-10)بين
  العالية واالصوا 

تضمن البيانا  المتصلة باتجا  التالمي  نحو   المحور الثالث
عبارا  تمرل  5م عداد الباحرة( ويضالضوضا  )من إ

رثية التلمي  للضوضا  بمنطقة السكن والفصل الدراسى 
ونرنا  ممارسة األنشطة المدرسية وفى الفنا  المدرسى 
واإلنزعاج من األصوا  العالية. تحويل البيانا  الوصفية 
الى رقمية  قد تحدد  استجابا  التالمي  وفقا لمعيار 

  تم عالي ومتوسط ومنتفرالري متدرج يتمرل في 
تقييمه بدرجا  األولى بدرجة واحدة والرانية بدرجتين 
والرالرة برالرة درجا  حيث كان  جمي  العبارا  سلبية 

العبارا  لرالرة مستويا  عن  درجا  وتم تقسيم مجمول
 كالتالي  10طري  حسا  المدى وال ي بل   قيمته 

 -8.5ن )(, المتوسط ما بي8.5˃ -5المنتف  ما بين )
 ال ي التلمي  وهو( 15 –12) بين ما رتف الم(, 12˃

 المحيطة الضوضا  نحو سلبي اتجاهه

تضمن البيانا  المتصلة بتقييم الحالة  المحور الرابع:
عبارة  15الصحية  للتالمي  )من إعداد الباحرة( ويضم 

الحالة الصحية العامة لكل من  حاسة السم  لقياس 
حية العامة نفسية والحالة الصوحاسة البصر والحالة ال

عبارا  تقيم الحالة العامة  5 للتالمي  بحيث يكون 
عبارا   3عبارا  تقيم الحالة العامة للسم  و 4للبصرو

 امة والحالة النفسية والعصبية,لكل من الحالة الصحية الع
قد تحدد  استجابا   تحويل البيانات الوصفية الى رقمية:

وض  رالرة  ري متدرج يتمرل فيالتالمي  وفقا لمعيار رال
ال( وتقييم الدرجا  –احيانا  -اتتيارا  امام كل عبارة )نعم 

على النحو التالي  درجة واحدة لنعم ودرجتين الحيانا ورالث 
-12والعكس بالعبارا  من  11-1درجا  لال للعبار  من 

وتم تقسيم مجمول درجا  العبارا  لرالرة مستويا  عن  .15

 جدولبته كما هو مبين دى وال ي بل   قيمطري  حسا  الم
(2). 

  تضمن البيانا  المتصلة بقياس التقدير المحورالخامس
الشتصي لالدرا  البصريللتالمي  )من إعداد ن.د فتحي 

عبارا  تمرل 10( ويضم 2015, مصطفى الزيا 
الصعوبا  التى قد يجدها التلمي  بكل من فهم الرسوم 

مييز تفاصيل ألشكال الهندسة وتالبيانية والترائط وتمييز ا
الصور ومكوناتها والتلفييا  التى تحيط بها وتجمي  
ستكمال الجز  لناقع من شكل  األشكال لتكوين صورة وا 
كمال الفراغا  بكلمة نو حرن وت كر المعلوما   ما وا 
المتتابعة والعمليا  الحسابية والهندسية.ومن النتائ  

 .(24.45لغ )البحرية نجد ان المتوسط الحسابي ب
قد تحدد  استجابا   البيانات الوصفية الى رقمية: تحويل

 –احيانا  –التالمي  وفقا لمعيار رالري متدرج يتمرل في نعم 
ال  تم تقييمه بدرجا  األولى بدرجة واحدة والرانية بدرجتين 

وتم والرالرة برالرة درجا  حيث كان  جمي  العبارا  سلبية 
  عن طري  را  لرالرة مستوياتقسيم مجمول درجا  العبا

 30وعلى درجة  15حسا  المدى حيث اقل درجة سجل  
وتم توزي  الفئا  كالتالي  المنتف   15وعليه بل   قيمته 

(, المرتف  25˃ -20(, المتوسط ما بين)20 ˃ -15ما بين)
  .( وهو التلمي  ال ي لديه ادرا  بصري جيد30-25ما بين)

لتقدير لة بقياس ا  المتصالبيانا  تضمن المحورالسادس
الشتصي لالدرا  السمعي للتالمي  )من إعداد ن.د فتحي 

تمرل  عبارا 10 ( ويضم2015,مصطفى الزيا 
الصعوبة التى قد يجدها التلمي  فى فهم المعلومة الشفهية 
واألسئلة الشفهية والمناقشا  والكلما  المتمارلة نطقا 

تبال التعليما   الشفهية وتمييز األصوا  والحرون وا 
درا   ستكمال وا  اإلتتالفا  الزمنية وودالال  األصوا  وا 

النمقاط  السماعية والتشت  نرنا  الدرس للمريرا  السمعية 
.ومن النتائ  البحرية نجد ان المتوسط الحسابي بلغ 

(24.01) 
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قد تحدد  استجابا  تحويل البيانات الوصفية الى رقمية: 
 –احيانا  –ج يتمرل في نعم التالمي  وفقا لمعيار رالري متدر 

ال  تم تقييمه بدرجا  األولى بدرجة واحدة والرانية بدرجتين 
وتم والرالرة برالرة درجا  حيث كان  جمي  العبارا  سلبية 

تقسيم مجمول درجا  العبارا  لرالرة مستويا  عن طري  
 30وعلى درجة  15حسا  المدى حيث اقل درجة سجل  

تالي  المنتف  توزي  الفئا  كال وتم 15وعليه بل   قيمته 
(, المرتف  24 ˃-18(, المتوسط ما بين)18˃ -12ما بين)
  .( وهو التلمي  ال ي لديه ادرا  سمعي جيد30 - 24)ما بين

تررم اسررتبعاد بعرر  االسررئلة ارنررا  جمرر  البيانررا  لالجرررا ا   *
 االحترازية من الكورونا

 أسلوب تحليل البياناتسابعا:  
مراحل تمهيدية بداية  عدةانا  البحرية بمر  تحليل البي

من المراجعه الفورية لكل إستبيان عق  إستيفا  بياناته 
مباشرة, رم تفريغ البيانا  وتبويبها, وجدولتها بما يتف  

ها الدراسة. وقد وتحقي  األهدان والفرو  البحرية التي تتتبر 
لتحديد  SPSSتم تحليل البيانا  احصائيا باستتدام برنام  

ة والتكرارية المتوسط الحسابي   المئويل من النسك
تتبار    واإلنحران المعيارى ومعامل اإلرتباط البسيط وا 

  .البنين والبنا إليجاد الفرو  المعنوية بين 
 

 النتائج ومناقشتها
اوال : النتائج المتصلة بخصوائص البيئوة المدرسوية للمودارس 

  موضوع الدراسة:
العاموووة  راسوووة وفقوووا للبيانووواتتوزيوووع المووودارس موضوووع الد أ(

 ( 3ا هر  النتائ  البحرية بجدول )للمدرسة: 
( من المدارس هي مدارس مشتركة )بنين %100نن)

 ن او  ,وبنا ( كما  انها مدارس  ا  تبعية رسمية )حكومية(
البنا  في المدارس متقاربة حيث انها بل    ىنس  البنين ال

نن ن ام و . ( من البنا %51( من البنين الى )49%)
( من المدارس والباقي يعمل %42.90بلغ نسبته )الفترتين 

بن ام الفترة الواحدة, وترى الباحرة نن ه ا يعود لعاملين 
رئيسيين  نولها الزيادة الكبيرة في نعداد التالمي  مما يصع  
تواجدهم في نفس الفترة لقصور عدد الفصول والمقاعد 

ية من  ا  االحتراز االجراوبسب   وبالتالي التركيز واإلنتبا ,
المدارس مساحتها اكبر من الحد  كما نجد ان جمي  ,الكورونا

ان  ,2م1200االدنى المشترط في المعايير بحيث ال يقل عن 
رل مدرسة واحدة فقط  وهي التي تحق  م( ت%14.30نسبة )

تلمي  وان باقي /2م 4المعيار المطلو  بحيث ال يقل عن 
ا نصي  التلمي  المطلو  وتدنى فيه المدارس لم تحق  المعيار

 . تلمي ( /2م0.58حتى ننه وصل في إحدى المدارس إلى )

يوض  المدى وحدود الفئات الخاصة بالحالة العامة الصحية بمحاورها .2جدول   

المتوسط  الحالة العامة الصحية
 حدود الفئات المدى الحسابي

 مرتفع متوسط منخفض
صرالحالة العامة الصحية للب 8.5 ˃الى    5من   10 12.45  21 ˃الى  8.5من   فاكرر  21من     

7 ˃الى     4من  8 12.98 الحالة العامة الصحية للسم  10 ˃الى     7من   فاكرر   10من    
5الى    3من  6 12.10 الحالة العامة الصحية 7الى  5من <   فاكرر  7من  <   

110.2 الحالة العامة الصحية النفسية والعصبية 5الى    3من  6  7الى  5ن < م  فاكرر 7من  <    
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 لمدارس موضع الدراسةللبيانات العامة لتوزيع عينة البحث وفقا  .3جدول 
النسبة المئوية من العينة موضع  البيان

 الدراسة 
                                 التوزيع وفقا للمدارس وفقا لنسبة البنين الى البنات

 بنين
 بنا 

 
9.004  

51.00 
                                      فقا للمدارس وفقا للفتراتالتوزيع و 

 فترة
 فترتين

 
57.10 
42.90 

 100 التوزيع وفقا لمساحة المدرسة )حسب المعيارال يقل عن 1200م2( اكبر من الحد االدنى
 التوزيع وفقا لنصيب التلميذ من مساحة المدرسة )حسب المعيارال يقل عن 4م2/تلميذ(

المعياراكبر من   
 اقل من المعيار

 
14.30 
85.60 

وترى الباحرة بالمالح ة الميدانية  ان ه ا التزاحم الكبير 
العداد التالمي  مما ينت  عنه ضوضا  واصوا  عالية في 
اي تجم  او عند اي نشاط طالبي ويرج  السب  في ه ا إلى 

لمدرسة تاصة تل  التفاو  في الحيز العمراني التاب  له ا
عة داتل الكتل السكنية المزدحمة في داتل محاف ة الواق

 .الجيزة

توزيع المدارس موضع الدراسوة وفقوا للعناصور المحيطوة ب( 
نن ( 4ا هرررر  النترررائ  البحريرررة بجررردول )بموقوووع المدرسوووة 

( مررن المرردارس تقررر  فرري )منطقرررة سرركنية( وهرررو 57.10%)
ته هدى الشهالي وض  آمن, وه   النتيجة تتف  م  ما  كر 

(, مررن نن هرر ا الوضرر  يعطرري وقايررة مررن األتطررار 2007)
اإلجتماعيررررة واألتالقيررررة مرررر  األترررر  فرررري اإلعتبررررار تالفرررري 
مسببا  األتطار م  ضرورة توطين المدرسة تارج الحيز 

غيرررر مشرررروعة كمنررراط   العمرانررري التررري تتررروفر بررره ننشرررطة
( مرررن المررردارس %42.90كمرررا نجرررد  ان حرروالي ) ,الشرر  
عطررري انطبرررال عرررن الحالرررة ي منررراط  زراعيرررة ممرررا يتقررر  فررر

الهادئة في المنطقرة والبعيردة عرن سرتط حيراة المدينرة. هر ا 
(, عرررن ان 2014يتفررر  مررر  مرررا  كرتررره اترررالع البيررراتي )

 التوزي  الج رافي

لمسرررتويا  الضوضرررا  تبعرررا للتصرررائع المكانيرررة حيرررث ترررزداد 
حرردة الضوضررا  وتتعرردد مصررادرها فرري مراكررز الحضرررعنها فرري 

ئرررة والواسرررعة االمترررداد ومحررردودة السررركن نطاقرررا  الريفيرررة الهادال
( منها تق  على شارل واحد,في حرين %28.60)وحوالي .عادة
( مررررن المرررردارس تقرررر  علررررى شررررارعين او اكرررررر, %71.40ان )

( %28.60( من الشوارل اسفلتية بحالة جيدة في )71.40%)
ن منهررا فقررط وترررى الباحرررة بالمالح ررة ان هرر   الحالررة تنررت  عرر

ارا  باالسررفل  وتاصررة النقررل الرقيررل مرر  احتكررا  اطررارا  السرري
عررردم االهتمرررام بالصررريانة الدوريرررة للطرررر , كمرررا ينرررت  عرررن  لررر  

وبالنسبة للكرافة المروريرة بالشروارل  االصوا  العالية المزعجة.
( مررررررن المرررررردارس %28.60المحيطررررررة بالمرررررردارس فقررررررد تبررررررين )

( %42.90) شروارعها  ا  كرافررة مروريررة عاليرة  فرري حررين ان
(  ممرررا لررره ترررارير %28.60طة و منتفضرررة فررري )كرافرررة متوسررر

(  2014على التالمي  مما  يتفر  مر  دراسرة اترالع البيراتي )
مررررررن ان االطفررررررال الرررررر ين يعيشررررررون فرررررري مسرررررراكن او ملتحقررررررين 
بمرردارس قريبررة مررن تطرروط السررير المزعجررة او فرري شرروارل بهررا 

الحراال   كرافة مرورية مرتفعة ي هرون ارار مشابهة. وفي كل
والتحصررريل  سرررلبية برررين الضوضرررا  فررري المدرسرررةهنرررا  عالقرررة 

 األكاديمي.
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لمدارس موضع الدراسةللبيانات الخاصة بالعناصر المحيطة لتوزيع عينة البحث وفقا  .4جدول   
 النسبة المئوية من العينة موضع الدراسة  البيان

                  التوزيع وفقا نوع المنطقة المحيطة بالمدرسة
 سكني
 زراعي

 
1057.  

42.90 
 التوزيع وفقا لمشكلة الضوضاء واالمن بسبب موقع المدرسة 

 الموق  به ضوضا 
 الموق  غير امن

 
57.10 
42.90 

 التوزيع وفقا لوجود الشوارع والممرات وحاالتها والكثافة المرورية
 وجود شوارل في محيط المدرسة

                                                                           عدد الشوارل والممرا 
 واحد 

 اكرر من واحد
                                                            انوال الشوارل المحيطة بالمدارس

 رئيسي
 جانبي

                                                            الكرافة المرورية في محيط المدارس
 عالية

 متوسطة 
 منتفضة

                                                  نوعية ارضية الشوارل المحيطة بالمدارس
 اسفلتي
 ترابي

 اتجا  السير في الشوارل اتجاهين
                                                     الحالة العامة للشوارل المحيطة بالمدارس

 جيدة
 متوسطة

 
100 

 
8.602  

71.40 
 

85.70 
71.40 

 
28.60 
42.90 
28.60 

 
71.40 
28.60 
100 
28.60 
71.40 

 التوزيع وفقا لمحددات الموقع العام المحيط بالمدرسة
 وجود باعة جائلين في محيط المدرسة

 وجود ملع  او مركز شبا  في محيط المدرسة
 وجود موقن  مواصال  في محيط المدرسة

 محيط المدرسة شييد وانشا  فيعمال توجود ا

 
14.30 
28.60 
28.60 
28.60 

 
( مرن %57.10)اما بالنسبة للمشاكل ال ي يسببها الموقر  فران

المررردارس تعررراني مرررن مشررركلة الضوضرررا  بصرررفة عامرررة بسرررب  
موقررررررر  المدرسرررررررة وقربهرررررررا مرررررررن مصرررررررادر ازعررررررراج. ونن نسررررررربة 

( مررررن المرررردارس غيررررر مناسرررربة مررررن ناحيررررة ا مرررران  42.90%)
لرررى وجرررود المرررداتل والمترررارج علرررى سرررب  موقعهرررا قرررد يرجررر  إب

طريررر  او حرررارا  تمهيرررد الشرروارل الرئيسرررية مباشررررة بررردون حررررم 
ممررررا يسررررب  التطررررر للتالميرررر  عنررررد االنرررردفال فرررري الرررردتول او 
التروج من والى المدرسة وهر ا مرا تثكرد  دراسرة غفرران جمعره 

ر  , حيث ان الدراسة  اربت  ان موقر  المدرسرة برالق(2010)
او سرك  الحديرد او مطرارا  يعرد السرب  من تقاطعرا  الطرر  

الرئيسررري لرفررر  مسرررتوى تلفيرررة الضوضرررا  فررري المدرسرررة مقارنرررة 
دراسرررتها ان مرررن اهرررم العوامرررل  بالمسرررببا  االتررررى, كمرررا بينررر 

فرررري المرررردارس  الترررري سرررراهم  فرررري رفرررر  مسررررتويا  الضوضررررا 
عرررررردد  –تصررررررميمها الهندسرررررري واالنشررررررائي  –)موقرررررر  المدرسررررررة 

ان و  و تبرررة الكررادر التعليمرري فيهررا.ا( مقارنررة بمسرراحتها اطالبهرر
( مررن المرردارس يتوجررد اعمررال تشررييد وانشررا  %28.60حرروالي )

فري محيطهرا, )مشررول الصرررن الصرحي بالعيراط( وهر ا سرريزيد 
مررن تلفيرررة الضوضررا  فررري المنطقررة علرررى الرررغم مرررن انهررا مرررن 

فرا  كما ان هنرا  مشرورل مترواالن القرى  ا  الطبيعة الهادئة.
الرراني لعمرانيرة( والر ي بردن اعمالره فري الربر  في شارل الهررم )ا
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ممررا لرره التررثرير الكبيررر علررى المرردارس الترري  2022مررن العررام 
 .2022-2021تق  في ه   المنطقة  بداية من العام الدراسي

( من 2013وفي ه ا المجال  كر  سونيا ارزروني واترون )
 ري اغلبها فري الشروارلحيث ان اعمال البنا  والتشييد التي تج

والطرقررا  ووسررط المنرراط  التجاريررة والسرركنية فرران الضوضررا  
بهرررررا تتمررررررل فررررري تالطرررررا  االسرررررمن  والبلررررردوزرا  واصررررروا  

مررن حفررارة الشرروارل قررد  المطررار  وقررد يصررل مسررتوى الضررجي 
 .ديسيبل(90تصل الى )

لمحوددات الداخليوة لتوزيع المدارس موضع الدراسة وفقا ج( 
 ( 5ول)ائ  البحرية بجدالنت ا هر للمدرسة: 

ان جميرررر   المرررردارس بهررررا اشررررجار داتررررل اسرررروار المدرسررررة, 
( منهرررررررررررا بهرررررررررررا شرررررررررررجيرا  داتلهرررررررررررا ان حررررررررررروالي %71.40و)
( مررن المرردارس يوجررد بهررا مسرراحا  تضرررا  داتررل 28.60%)

اسرروارها الررى ان بالدراسررة الميدانيررة نجررد ان التوزيرر  لهررا يفتقررر 
متفرقررررة وبكرافررررا  الررررى دراسررررة حيررررث انهررررا موزعرررره فرررري امرررراكن 

ة بينمررا يمكررن االسررتفادة منهررا كنررول مررن انرروال المشررتتا  بسرريط
          بالنسرررررررربة الرضررررررررية االفنيررررررررة فررررررررانامررررررررا  .الطبيعيررررررررة للصررررررررو 

%( مرررررررررررررن المررررررررررررردارس ارضرررررررررررررياتها مرررررررررررررن الرمرررررررررررررل  57.10)
ومررررررن تررررررالل اسررررررتمارة  مالعرررررر  مبلطررررررة,(  بهررررررا %71.40و)

يشرتكون مرن االستبيان وبسثال تالمير  هر   المردارس وجرد انهرم 
لضوضررررا  النررررات  عررررن رش االفنيررررة الرمليررررة بالمررررا  االزعررراج وا

ارنا  اليوم الدراسي للتحكم في تطاير الرمال.

موضع الدراسة للمدارسلمحددات الداخلية لتوزيع عينة البحث وفقا  .5جدول   

 النسبة المئوية من العينة موضع الدراسة  البيان
 المدرسة التوزيع وفقا للعناصر الخضراء داخل

 تارج اسوار المدرسة وفي محيطهاوجود اشجار 
 وجود مساحا  تضرا  داتل المدرسة

 وجود اشجار داتل المدرسة
 وجود شجيرا  داتل المدرسة

 
85.70 
28.60 
100 
71.40             

 التوزيع وفقا لالرضيات االفنية والمالعب داخل المدرسة
                                         ارضية الفنا  من                       

 النجيلة
 رمل
 بالط

                                                        ارضية المالع  من    
 النجيلة
 رمل
 بالط

 
 

14.30 
57.10 
28.60 
 

14.30 
14.30 
71.40 

 التوزيع وفقا لوجود مكبرات صوت  داخل المدرسة
    والطرقا لفصول بالنسبة للممراالتوزي  وفقا لتوزي  ا
 على جان  واحد 
 على جانبي الممر

 التوزي  وفقا لتشطي  الممرا  )الطرقا (
 تشطي  الحوائط من البالستي 

 تشطي  االسقن من الزي 
 تشطي  االرضيا  من بالط الموزيكو

 
100 
71.40 
28.60 
 

57.10 
57.10 
100 
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وتتفر  هرر    لهررا. ممرا يجعلهرا غيرمالئمررة لألنشرطة المتصصرة
( مررن نن 2007يجررة مرر  مررا توصررل  إليرره هرردى الشررهالي )النت

المالع  التي تقام بها األنشرطة بالمردارس تعمرل بصرورة غيرر 
مناسرربة إلفتقادهرررا التصررميم المناسررر  علررى الررررغم مررن فوائررردها 
المتصررلة بررالنواحي الجسررمية والتربويرررة والترفيهيررة للتالميرر  فررري 

مكبررررا   جميررر  المررردارس بهررراان  . كمررراتلررر  المرحلرررة العمريرررة
ولرريس فقررط فرري  للصررو  داتلهررا وتسررتتدم ارنررا  اليرروم الدراسرري

بداية اليروم لر ا يجر  االلترزام باسرتبدالها بسرماعا  داتليرة كمرا 
اوصررر  بررره وزارة شرررثون البيئرررة فررري التطرررة القوميرررة لمكافحرررة 

( مرررن %71.40)ونجرررد ان  .الضوضرررا  والحرررد مرررن مصرررادرها
, وجميررر  ى جانررر  واحرررد مرررن الممررررفصرررول المررردارس تقررر  علررر

ارضررريا  الممررررا  او الطرقرررا  مرررن برررالط الموزيكرررو, وبنسررربة 
( منهررررا  ا  حرررروائط مدهونررررة بالبالسررررتي  واسررررقن 57.10%)

 .بالزي 
تقيووويم عناصووور التصوووميم الوووداخلى ثانيوووا: النتوووائج المتصووولة ب

 : المرتبطة بالضوضاء بالفصول الدراسية
: للفصول موضع الدراسة النتائج المتصلة بالبيانات العامة (ن

على الرغم من ان ( انه 6ا هر  النتائ  البحرية بجدول )
( مررررن فصررررول المرررردارس مسرررراحتها اكبررررر مررررن 71.40%)

المعيرار المررالي التري اوصر  بره االشرتراطا , الرى ان ان 
كرافا  التالمي  في جمي  هر   الفصرول اكبرر مرن المعيرار 

يررادة فرري التررزاحم المرررالي للكرافررة الطالبيررة, اي انرره يوجررد ز 
( اي ان الفصرررررررررررررل %82.5 -% 22.5وا مرررررررررررررن )تتررررررررررررررا

يسررررررتوع  عرررررردد تالميرررررر  اكرررررررر مررررررن مرررررررة ونصررررررن العرررررردد 
وعليه تري الباحررة ان هر   الزيرادة فري االعرداد   المفرو ,

تتسرررب  فررري زيرررادة الشررر   واالصررروا  العاليرررة النرررات  عرررن 
التررزاحم وتررثدي الررى عررن الضرري  لقلررة الراحرره الحراريررة مررن 

مقاعرررد وتتررر  بحيرررث صرررور فررري التجهيرررزا  مرررن جهرررة والق
تعطررري كرررل تلميررر  حقررره فررري الفرررران وهررر ا علرررى الررررغم مرررن 

  .تطبي  ن ام الفترا  واالن مة االحترازية للكرونا
بالبيانووات المتعلقووة بالعناصوور االنشووائية النتووائج المتصوولة  ( 

ا هرررر  النترررائ  : للفصوووول موضوووع الدراسوووةوالمعماريوووة 
ئط مرررررن الحررررروا (%85.70نجرررررد ان )( 7البحريررررة بجررررردول )

بحالرررة متوسرررطة ودهاناتهرررا مرررا برررين بالسرررتي  وزيررر  بنسررربة 
( فقررررررررررررررررط مررررررررررررررررن الجيررررررررررررررررر وان %14.30( و)42.90%)
( منهرررررررا بررررررراللون الفررررررراتد. امرررررررا االسرررررررقن فررررررران 85.70%)
( منهررا بحالررة جيرردة ودهاناتهررا مررا بررين بالسررتي  57.10%)

( علررررى الترررروالي وان %42.90و 57.10وزيرررر  بالنسرررر  )
مررا يتفرر  مرر  دراسررة  منهررا برراللون االبرري  وهرر ا (100%)

اميمررة ابررراهيم قاسررم واترررون حيررث ان السررقن يمرررل اكبررر 
االسررطد ال يررر مسررتتدمة فرري الفررران ولكررن شرركله وتررواع 
سرررطحه يمكرررن ان يكرررون لهرررا اررررر ملمررروس علرررى الترررواع 
الصوتية للفران وفي االضا ة من تالل انعكاسا  الضرو  

( مررررن االرضرررريا  بحالررررة %85.70داتررررل الفررررران, بينمررررا )
 .سطة وهي من البالط الموزيكومتو 

موضع الدراسة بالمدارس للبيانات العامة للفصولتوزيع عينة البحث وفقا  .6جدول   

 البيان
النسبة المئوية من 
العينة موضع 
 الدراسة)%(

                                                               ممسط ( 40التوزيع وفقا للمدارس وفقا لمساحة الفصل بالنسبة الى)المعيار ال يقل عن 
 يساوي من المعيار
 اكبر من المعيار

 
28.60 
71.40 

                     تلميذ/ الفصل(       40التوزيع وفقا للمدارس وفقا كثافة التالميذ في الفصل بالنسبة إلى )المعيارال يقل عن 
 كبر من المعياراال

 
100 
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 موضع الدراسة بالمدارس للعناصر االنشائية والمعمارية  للفصولث وفقا توزيع عينة البح .7جدول 

 البيان
النسبة المئوية من العينة 

 موضع الدراسة)%(
 التوزيع وفقا للحالة العامة للعناصر االنشائية والمعمارية للفصول

      الحالة العامة للحوائط
 جيدة

 متوسطة
       السقنالحالة العامة ل

 جيدة
 متوسطة

    الحالة العامة لالرضيا 
 جيدة

 متوسطة

 
 

14.30 
85.70 

 
57.10 
42.90 

 
14.30 
85.70 

 التوزيع وفقا للحالة العامة للعناصر االنشائية والمعمارية للفصول
           الحالة العامة للحوائط

 جيدة
 متوسطة

         الحالة العامة لالسقن
 جيدة

 متوسطة
       ة العامة لالرضيا الحال
 جيدة

 متوسطة
 التوزيع وفقا للتشطيبات للعناصر االنشائية والمعمارية للفصول

                                                                   تشطي  الحوائط
 بالستي 

 زي 
 جير

                                                                    تشطي  االسقن
 بالستي 

 ي ز 
                                                         تشطي  االرضيا 

 بالط موزيكو
 التوزيع وفقا لدرجة اللون الفات   للعناصر االنشائية والمعمارية 

 اللون الفاتد للحوائط
 اللون الفاتد لالسقن

 اللون الفاتد لالرضيا 

 
 

14.30 
85.70 

 
57.10 
42.90 

 
14.30 
85.70 

 
 

.9042  
42.90 
14.30 

 
57.10 
42.90 

 
100 

 
85.60 
100 
85.70 

 
بالبيانووات المتعلقووة بالعناصوور التكميليووة النتووائج المتصوولة ج( 

ا هرر  النترائ  البحريرة بجردول : للفصوول موضوع الدراسوة
 ( مررررررررن الفصررررررررول بالمرررررررردارس  تسررررررررتتدم%100ان ) (8)
ية بقررروائم تشررربية. لمقاعررد وطررراوال  وتتررر  الفصرررول تشررربا

للكرافا  العاليرة فري الفصرول وحركرة التالمير  فنجرد ونتيجة 
( مررررن المرررردارس تصرررردر اصرررروا  مزعجررررة عنررررد 57.10%)

تحري  بع  التالمي   مقاعدهم او تتتهم او عند الجلوس 
امرا  عليها مما يتسب  في ازعاج وضوضا  لباقي التالمي ,



 2022بر سبتم -يوليو( 3العدد  43)مجلد -لعلمى مجلة اإلسكندرية للتبادل ا

 

922 

 %( منهررررررررا مررررررررن التشرررررررر  57.10بالنسرررررررربة  للسرررررررربورا  )
يسررتتدم بهرا الطباشرير, فري حررين المردهون براللون األسرود و 

( منهررا يسررتتدم سرربورا  تشرربية م طرراة %42.9وجررد نن )
بطبقررة الفورميكررا البيضررا  والترري يسررتتدم بهررا األقررالم, ولقررد 

نربتررر  األبحررراث والدراسرررا  نن كرررال النررروعين لهمرررا ضرررررهم 
علررى التالميرر  ومسررتتدميها ولكررن الفورميكررا اقررل ضررررا مررن 

واللررررون الفرررراتد المررررريد  ث عرررردم تطرررراير جيررررر الطباشرررريرحيرررر
 . للعين عن االسود

موضع الدراسة بالمدارس للعناصر التكميلية  للفصولتوزيع عينة البحث وفقا  .8جدول   
 النسبة المئوية من العينة موضع الدراسة)%( البيان

 التوزيع وفقا لالثاث والتجهيزات في الفصل
                                                                             لتش من اتامة المقاعد والتت  

                                                                                 من التش  تامة السبورا 
 فورميكامن ال

 
100 
57.10 
42.90 

          تحريك المقاعد والتختتوزيع المدارس وفقا ل
 سب  ضوضا التي ت
 سب  ضوضا تال التي 

 
57.10 
42.90 

   تشغيل المراوح في الفصلتوزيع المدارس وفقا ل
 سب  ضوضا التي ت
 سب  ضوضا تال التي 

 
40.00 
60.00 

        توزيع المدارس وفقا لوجود معلقات على الحوائط
 وجود لوا اعالنا  تشبية معلقة

 وجود معلقا  على الحوائط 
 في الفصل ال تستتدم وسائل تعليمية

 
28.60 
28.60 
100 

 في الفصل  للفتحاتتوزيع المدارس وفقا 
 التي بها كسور وشروخ بالزجاج الشبابي  
 المحكمة ال ل  الشبابي 
 التي ينف  منها االصوا  واالتربة الشبابي 

 التي بها كسور وشروخ بالحل االبوا  
 المحكمة ال ل   االبوا 

   واالتربةلتي ينف  منها االصواا   االبوا 

 
71.50 
57.10 
42.90 
57.10 
71.40 
28.60 

 توزيع المدارس وفقا لمستوى االضاءة وكفائتها في الفصل 
                                                              الحالة العامة لالضا ة

 جيدة
 متوسطة
                                                                                     من الفلورسن نوعها 

                                                 هل االضا ة كافية في الفصل؟    
                                    نعم
 ال

           ؟                                        اضا ة على السبورة  هل توجد
 نعم
 ال

                           ر عن االضا ة ضوضا  في الفصل ؟       هل يصد
                  نعم
 ال

 
 

28.60 
71.40 
100 

 
71.40 
28.60 

 
28.60 
71.40 

 
85.70 
14.30 
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( مرن المرردارس بهررا مررراوا %71.40المررراوا  ان ) امرا عررن   

ترررروفر المررررراوا  ( مررررنهم فقررررط%60بالفصررررل ولكررررن بنسرررربة )
فرري حالررة غلرر  الشرربابي . امررا عررن االصرروا   تهويررة جيرردة

%(  40)المزعجرررة التررري تصررردر عرررن المرررراوا فهررري تمررررل 
الى لوا االعالنا  بالنسبة  ,من الفصول التي لديها مراوا

التشرررررررربية المعلقررررررررة واي معلقررررررررا  علررررررررى الحرررررررروائط فرررررررران 
وترررررى  ( مررررن فصررررول المرررردارس ال يوجررررد بهررررا,71.40%)

رن الن ررر عررن اهميررة الدراسررة الميدانيررة انرره بصررالباحرررة ب
ه   المعلقا  التعليمية التي يوضد عليهرا بعر  الردروس 
واالفكرررار اواالهميرررة االرشرررادية التررري تسرررتتدم فيهرررا لوضررر  
نصرررررررائد او تعليمرررررررا . الرررررررى انهرررررررا مرررررررن افضرررررررل الطرررررررر  
المسرررتتدمة للعرررزل الصررروتي وارتصرررها ويفضرررل ان تكرررون 

ب  الكرافرررا  الطالبيررررة علرررى حرررائطين متقرررابلين و لررر  بسررر
ترررزاحم الشرررديد وتاصرررة فررري هررر   المرحلرررة العمريرررة التررري وال

تكون نشطة وكريرة الحركة كما انره عرزل برين الفصرول ا ا 
او فررري حالرررة الفصررررول  اسرررتبدل  بكلررريم او سرررجاد تفيرررن.

المتالصقة شديدة الضوضرا  توضر  مكتبرة بكامرل الحرائط 
جمير   مر  التشرديد علرى صريانة لعمل عرزل جيرد للصرو .

 شبابي  حتى تكون محكمة ال ل .   الفتحا  من ابوا  و 
  بالنسبة الى صوالحية النوافوذ )الشوبابيك( وكفاءتهوا بالفصول

ان جميرر  المرردارس ال يوجررد سررتائر علررى الشرربابي  وانرره علررى 
صررالحة ويمكررن فتحهررا وغلقهررا بسررهولة الرررغم مررن ان جميعهررا 

وال يوجررد ( منهررا بهررا كسررور وشررروخ الزجرراج %71.4الررى ان )
هررا فقررط محكمررة ال لرر  بحيررث ينفرر  منهررا %( من 45.9سرروى )

بالنسررربة الررري صرررالحية . امرررا عرررن االبررروا  االصررروا  واالتربرررة
( مررررررن  المرررررردارس ابوابهررررررا %85.10االبرررررروا  وكفا تهررررررا ان )

                     صرررررررررررررالحة ويمكرررررررررررررن فتحهرررررررررررررا وغلقهرررررررررررررا بسرررررررررررررهولة الرررررررررررررى ان
تشبي وال يوجد بالحل  ال ( منها بها كسور وشروخ57.10%)

%( منهرا فقرط محكمررة ال لر  بحيرث ينفر  منهررا  28.60سروى )
 االصوا  واالتربة.

%( فقرررررط مرررررن الفصرررررول  28.60) بالنسوووووبة الوووووى االضووووواءة
( وهو االمرال يرر %71.40اضا تها جيدة وغير كافية بنسبة )

مسرررررموا بررررره فررررري الفراغرررررا  التعليميرررررة المتصصرررررة للتالميررررر , 
( %85.70بكفرررا ة  بنسررربة )وجميعهرررا مرررن الفلورسرررن  وتعمرررل 

لى انه يصدر منها ضوضا  واصوا  مزعجة. وتررى الباحررة ا
فرررري اسررررربا  ترررردني االضرررررا ة فرررري الفصرررررول الررررى إهمرررررال إدارة 
المدرسرررررة فررررري صررررريانة وت ييرررررر اللمبرررررا  التالفرررررة حيرررررث نربتررررر  

مررررن راحررررة الدراسررررا  نن جررررودة اإلضررررا ة داتررررل الفصررررل تزيررررد 
ائهرم وتحصريلهم العلمري. التالمي , وبالتالي ترف  من مسرتوى ند

حررررين وجررررد نن توصرررريا  الهيئررررة العامررررة لألبنيررررة التعليمررررة  فرررري
(, شررررردد  علرررررى ضررررررورة العنايرررررة بوحررررردا  اإلضرررررا ة 1992)

وتن يفهررا بإسررتمرار حيررث وجررد نن األتربررة المتراكمررة تقلررل مررن 
 %(. 40 –15شدة اإلضا ة بما يتراوا بين )

 :موضوع الدراسوةالتالميوذ بالمودارس ثالثا: النتوائج المتصولة ب
ير قبررل النتررائ  البحريررة الررى ان فرري التصررنين نريررد ان نشرر

العام لبيئة المدارس موض  الدراسرة تعتبرر كرل مرن مدرسرة 
عبرررد الوهرررا  مررردارس تقررر   –وحررردة سرررقارة  –تليرررل اللمعررري

 –بردر –في)بيئا  ريفيرة وقرويرة( امرا عرن مدرسرة السرادا 
اي  السررادا  فهرري تقرر  فرري قلرر  المدنيررة –عزيررز المصررري

 .)حضريه(
لتالميوووذ بالمووودارس ل الخصوووائص العاموووةتصووولة بالنتوووائج الم (ن

  موضع الدراسة
نسربة ( نجرد ان  9من النتائ  البحرية الموضحة بالجدول )

   بنرررررررا  مقابرررررررل %66.25البنرررررررا  فررررررري حجرررررررم العينرررررررة بل ررررررر  
افررررراد العينررررة ينتمررررون للفئررررة , كمررررا ان % مررررن البنررررين 33.75

سرنة( حيرث ان العينرة هري  12-11العمرية التري تترراوا برين )
وه   فقط تالمي  الصن السادس االبتدائي من مدارس العينة. 

الفئة العمرية تترثرر بشركل واضرد مرن التلروث الضوضرائي كمرا 
 لر  دراسرة ادارة البيئرة والسركان بمديريرة التربيرة والتعلريم اكد  

(علرررررررى ان "ردود االفعرررررررال لررررررردى اطفرررررررال 2017فررررررري الفيررررررروم )
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 سرنة واللر ين 12و 11راوا اعمرارهم مرا برين المدارس ال ين تت
ديسررريبل انررره يحررردث لرررديهم  47يتعرضرررون للضوضرررا  بمعررردل 

نقررع فرري نشرراط المررض وانتفررا  فرري القرردرة االسررتيعابية وسررو  
, امررا عنرردما تكررون هرر   النسرربة اعلررى فرري الفصررل فهرر ا الرثيررة

يعمررل علررى ارتفررال االدرينررالين فرري الرردم وانتفررا  السرركر فرري 
  برررثن الجسرررم يتتررر  ة اليررروم الدراسررري ويفسرررر  لرررالررردم فررري نهايررر

ن متوسرررط نسررر  التحصرررريل او  دفاعرررا ضرررد ترررثرير الضوضرررا .
 %. 96الرى 70الدراسي للتالمي  في المدارس تترواا ما برين 

جميعهرا المرردارس  ا  اعلرى نسرر  تقر  فرري  مرن المالحرر  انو 
المنرراط  الحضرررية القريبررة مررن مركررز المدينررة. وقررد يرجرر  الررى 

اعلررررري مرررررن اهرررررالي  التعليمررررري الهرررررالي التالميررررر ان المسرررررتوى 
التالميررر  فررري المنررراط  الريفيرررة والقرويرررة, وانهرررم االكررررر حرصرررا 
على النجاا بتفو  وبدرجا  عالية بتالن الفئة االترى التي 

النجراا فري العرام الدراسري فقرط واالنتقرال الرى العرام  تهرتم بفكررة
 القادم ودون اي مصارين زيادة.

ميوووووذ لتالالصوووووحية ل لحالوووووة العاموووووةاالنتوووووائج المتصووووولة ب (ب
 : بالمدارس موضع الدراسة

توزيووووع التالميووووذ موضووووع البحووووث وفقووووا للمسووووتويات التقيوووويم 
الحالووة العامووة المرتفووع( موون –المتوسووط -الثالثووة)المنخفض
  يتبرين النفسوية والعصوبية(-العامة-البصر-الصحية )السمع

  ( ما يلي10من النتائ  البحرية المبينة بالجدول )
% مرررن  64.25صرررر  نجرررد ان  النسررربة للحالرررة العامرررة للبب -

% مرنهم  و مسرتوى  32.25التالمي   ا  مستوى مرتف  و
مررررررنهم ينتمررررررون للمسرررررررتوى  %3.5متوسررررررط فرررررري حرررررررين ان 

 المنتف  اي يعانون من مشكال  في البصر 

% مررررررن  71.25بالنسررررربة للحالرررررة العامرررررة للسرررررم   نجرررررد ان -
            نسررررررررررربة التالميررررررررررر   ا  مسرررررررررررتوى مرتفررررررررررر  وهررررررررررري اعلرررررررررررى 

% مرررررررنهم  و مسرررررررتوى متوسرررررررط فررررررري حرررررررين ان  27.25و

منهم ينتمون للمسرتوى المرنتف  وتعتبرر اقرل نسربة  1.5%
 .من التالمي  يعانون من مشكال  في السم 

% مررررن  56.75بالنسرررربة للحالررررة الصررررحية العامررررة  نجررررد ان -
% مرنهم  و مسرتوى  39.75التالمي   ا  مسرتوى مرتفر  و

مسرتوى مرنهم ينتمرون لل %3.5ن ان صحي متوسط فري حري
 .المنتف  اي يعانون من بع  المشكال  الصحية

%  35.25بالنسبة للحالة العامة النفسية والعصبية  نجد ان -
% مرنهم  و مسرتوى  34من التالمير   ا  مسرتوى مرتفر  و

مرررررنهم ينتمرررررون للمسرررررتوى  %30.75متوسرررررط فررررري حرررررين ان
يررردل هررر ا المررنتف  وهررري اعلررى نسررربة فرري هررر ا المسررتوى و 

تهان بهرررررا مرررررن التالميررررر  تعررررراني مرررررن علرررررى ان نسررررربة اليسررررر
ولقررررد وجررررد ان األرررررر النفسرررري  مشرررركال  نفسررررية وعصرررربية.

للضوضا  يتوقن علرى نرول هر   الضوضرا  وعلرى االتجرا  
النفسرري نحوهررا فالضوضررا  المتصررلة المسررتمرة الترري تحرردث 
علرررى وتيررررة واحرررردة وعلرررى نسررر  واحررررد ربمرررا ال ترررثرر علررررى 

و غيرررررررر ين ان الضوضرررررررا  المتقطعرررررررة االنفسرررررررية, فررررررري حررررررر
االعتياديرررة ترررثرر عليررره ,كررر ل  هنرررا  الكريرررر مرررن األبحررراث 
التي نربت  ان ارر الضوضرا  يتوقرن علرى معناهرا بالنسربة 

كرررر ل   .للفرررررد اكرررررر مررررن توقفرررره علررررى كرافتهررررا او طبيعتهررررا
 يتوقرن ارررر الضوضرا  علررى نرول العمررل الر ي يثديرره الفرررد.

ان هرر   النتررائ  تتفرر  مرر   كمررا. (2014 )اتررالع البيرراتي,
( من ان جمي  الدراسا  1988ما  كر  عبد لفتاا غري  )

الميدانيرررررة اتفقرررررر  علرررررى ان تعررررررر  العررررراملين للضوضررررررا  
يصررراحبه ارتفررررال فررري مسررررتوى الشررررعور برررالقل , كمررررا اشررررار 

ان مرن اررار التعرر  للضوضرا  لمردة  بع  الباحرين الرى
ايرة البيئررة طويلرة زيرادة فري التروتر, كمرا اعتبرر  من مرة حم

التوترا  النفسية تعتبر من اعرا  التعرر  في امريكا ان 
 للضوضا .

 

 



  ...تثرير الضوضا  على البيئة المدرسية وعالقتها بكل من اإلدرا  السمعي والبصري  واترون., سمية احمد حسن

 

925 

 (400موضع البحث وفقا العداد ونسب البنين الى البنات )ن=العينة  التالميذتوزيع  .9 جدول
تالميذ مدرسة           
 النوع

خليل 
 اللمعي 

وحدة 
السادات  سقارة  عزيز   

بهبيت  بدر  المصري 
 الجديدة

د عب
 الوهاب 

االجمالي 
 عدد

جمالياال  
% 

 عدد البنين
 نسبتهم

73 
58.40 

11 
22 

15 
50 

11 
44 

8 
32 

10 
8.7 

7 
23.3 135 33.75 

 عدد البنا 
 نسبتهم

52 
41.6 

39 
78 

15 
50 

14 
56 

17 
58 

105 
91.3 

23 
76.7 265 66.25 

 100 400 30 115 25 25 30 50 125 المجمول

 (400)ن=النفسية والعصبية( -العامة-البصر-مة الصحية)السمعلمستويات تقييم الحالة العاتوزيع التالميذ وفقا  .10جدول
 االجمالي المستوى المرتفع المستوى المتوسط المستوى المنخفض 

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد
 100 400 64.25 257 32.25 129 3.50 14 حالة البصر
528 27.25 109 1.50 6 حالة السم   71.25 400 100 

لعامةالحالة ا  14 3.50 159 39.75 227 56.75 400 100 
 100 400 35.25 141 34.00 136 30.75 123 الحالة النفسية والعصبية

 
النتووائج المتصوولة بتقيوويم ميووول واتجاهووات التالميووذ نحووو  (ج

توزي  التالمير  موضر  البحرث وفقرا للمسرتويا  الضوضاء: 
قيرريم تالمرتفرر ( مررن  –المتوسررط  -التقيرريم الرالرررة)المنتف 

  ميول واتجاها  التالمي  نحو الضوضا 
بالنسبة لميول التالمي  نحو الضوضا   يتبين من النتائ   -

من  %58.50  ( نجد ان11البحرية المبينة بالجدول)
التالمي  ينتمون للمستوى المتوسط من حيث ميولهم نحو 

منهم  وي مستوى  %32.5الضوضا , في حين ان
ا  العالية والمزعجة في منتف  اي يميلون الى االصو 

من  %8.75حياتهم اليومية ونشاطاتهم. وفي المقابل نجد 

التالمي  وهي نسبة ضئيلة ال تح  استتدام االصوا  
 العالية عند اي نشاط.

بالنسبة التجاها  التالمي  نحو الضوضا   يتبين من  -
من  %65  ان ( نجد12النتائ  البحرية المبينة بالجدول)

ون للمستوى المتوسط من حيث اتجاهاتهم التالمي  ينتم
منهم  وي مستوى  %23.5نحو الضوضا . في حين ان 

مرتف  اي لديهم اتجا  سلبي نحو االصوا  العالية 
والمزعجة في حياتهم اليومية ونشاطاتهم . وفي المقابل 

% من التالمي  اتجاههم ايجابي نحو  11.50نجد 
 تنزع  منها. الضوضا  وال

(400زيع التالميذ موضع البحث وفقا لمستويات تقييم ميولهم نحو الضوضاء )ن=تو  .11جدول   
 النسبة عدد المدارس حدود المستويات المستوى

7الى اقل من  4من  المستوى المنتف   131 32.50 
10الى اقل من  7من  المستوى المتوسط  234 58.50 
12الى  10من  المستوى المرتف   35 8.75 

 100 400 االجمالي
 

 

 



 2022بر سبتم -يوليو( 3العدد  43)مجلد -لعلمى مجلة اإلسكندرية للتبادل ا

 

926 

 (400توزيع التالميذ موضع البحث وفقا لمستويات تقييم اتجاهاتهم نحو الضوضاء )ن= .12جدول 
 النسبة عدد المدارس حدود المستويات المستوى

 11.50 46 8.5الى اقل من  5من  المستوى المنتف 
 65.00 260 12الى اقل من  8.5من  المستوى المتوسط

 23.50 94 15الى  12من  لمستوى المرتف ا

 100 400 االجمالي
 

البصووري و النتووائج المتصوولة  بمسووتوى اإلدراك السوومعي رابعووا: 
توزي  التالمي  موضر  : بالمدارس موضع الدراسة للتالميذ

 -البحرررررررث وفقرررررررا لمسرررررررتويا  التقيررررررريم الرالررررررررة )المرررررررنتف 
صرري قيراس االدرا  السرمعي والبالمرتفر ( مرن  –المتوسرط 

  .لهم
االدرا  السمعي للتالمي   يتبين من النتائ  بالنسبة لتقييم  -

من  %36.25  ( نجد ان13البحرية المبينة بالجدول)
التالمي  ينتمون للمستوى المتوسط من حيث ادراكهم 

منهم  وي مستوى  %59.50السمعي. في حين ان 
فقط من التالمي   %4.25مرتف . في مقابل  ل  نجد 

 السمعي منتف .ادراكهم 

يرريم االدرا  البصررري للتالميرر   يتبررين مررن النتررائ  بالنسرربة لتق -
من التالمير   %24  ( نجد ان14البحرية المبينة بالجدول)

ينتمون للمستوى المتوسط من حيث ادراكهرم البصرري. فري 
مررنهم  وي مسررتوى مرتفرر . فرري مقابررل  %57.75حررين ان 

م البصرررري فقرررط مرررن التالميررر  ادراكهررر %18.25 لررر  نجرررد 
 منتف .
 تصلة بالتحقق من صحة الفروض البحثية: النتائج الم

ى يرنع علرى  للتحق  من صرحة الفرر  البحررى االول والر -
عالقررررررة إرتباطيررررررة دالررررررة إحصررررررائيا بررررررين كررررررل  عرررررردم وجررررررود

وعناصررررر التصررررميم الررررداتلي  تصررررائع البيئررررة المدرسررررية
للفصررررررررول والتصررررررررائع العامررررررررة والصررررررررحية )البصرررررررررية, 

وبين  للتالمي  ة العامة, النفسية والعصبية(السمعية, الصح
تجاهرررررا  التالميررررر  نحرررررو الضوضرررررا , ترررررم دراسرررررة  ميرررررول وا 
معنوية قيم معامرل اإلرتبراط البسريط برين المت يررا  البحريرة 

( 15حيرررث تبرررين مررررن النترررائ  اإلحصررررائية الرررواردة بجرررردول)
عكسرررية عنرررد المسرررتوى اإلحتمرررالى  ارتباطيرررة وجرررود عالقرررة

0.01  

(400ا لمستويات تقييم االدراك السمعي لهم )ن=زيع التالميذ موضع البحث وفقتو  .13جدول   
 النسبة عدد المدارس حدود المستويات المستوى

18الى اقل من  12من  المستوى المنتف   17 4.25 
24الى اقل من  18من  المستوى المتوسط  145 36.25 
30الى  24من  المستوى المرتف   238 59.50 

004 االجمالي  100 

(400ميذ موضع البحث وفقا لمستويات تقييم االدراك البصري لهم )ن=توزيع التال .14جدول   
 النسبة عدد المدارس حدود المستويات المستوى

20الى اقل من  15من  المستوى المنتف   73 18.25 

25الى اقل من  20من  المستوى المتوسط  96 24.00 
30الى  25من  المستوى المرتف   123  57.75 

 100 400 االجمالي



  ...تثرير الضوضا  على البيئة المدرسية وعالقتها بكل من اإلدرا  السمعي والبصري  واترون., سمية احمد حسن

 

927 

 

وعناصور التصوميم الووداخلي  خصوائص البيئوة المدرسويةكول مون قويم معامول اإلرتبواط البسويط ودرجوة المعنويوة بووين  .15جودول 
تجاهوات وبين  للفصول والخصائص العامة والصحية )البصرية, السمعية, الصحية العامة, النفسية والعصبية( للتالميذ ميوول وا 

 الضوضاء التالميذ نحو

 المتغيرات البحثية
وعناصر التصميم الداخلي للفصول والخصائص العامة والصحية  خصائص البيئة المدرسية

 للتالميذ
يمة المعنويةق قيمة معامل اإلرتباط  مستوى الداللة 

 غير دال 0.13 0.076 ميول التالمي  نحو الضوضا 
0.220- إتجاها  التالمي  نحو الضوضا  0.01ند دال ع 0.001   

 

ر التصرميم الرداتلى للمدرسرة والفصرل بين كرل مرن العناصر
  االدراسررررى والبيانررررا  العامررررة الصررررحية للتالميرررر  وبررررين إتجرررر

التالمي  نحو الضوضا  حيث بل ر  قيمرة معامرل اإلرتبراط 
. وبالترررررالي يمكرررررن قبرررررول الفرررررر  البحرررررري 0.22-البسررررريط 

 جزئيا ورفضه جزئيا.

الراني  وال ى ينع على للتحق  من صحة الفر  البحرى  -
جود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين كل من عدم و 

تصائع البيئة المدرسية وعناصر التصميم الداتلي 
)البصرية,  للفصول والتصائع العامة والصحية

السمعية, الصحية العامة, النفسية والعصبية( للتالمي  
يم وبين اإلدرا  السمعى والبصرى لهم, تم دراسة معنوية ق

ن المت يرا  البحرية حيث تبين معامل اإلرتباط البسيط بي
وجود عالقة  (.16من النتائ  اإلحصائية الواردة بجدول )

بين كل  0.05ارتباطية عكسية عند المستوى اإلحتمالى 
من العناصر التصميم الداتلى للمدرسة والفصل الدراسى 

معي والبيانا  العامة الصحية للتالمي  وبين االدرا  الس
-عامل اإلرتباط البسيط للتالمي  حيث بل   قيم م

, ك ل  وجود عالقة ارتباطية عكسية عند 0.126
تصميم بين كل من العناصر ال 0.01المستوى اإلحتمالى 

الداتلى للمدرسة والفصل الدراسى والبيانا  العامة 
الصحية للتالمي  وبين االدرا  البصري للتالمي  حيث 

ي . وبالتال0.169-تباط البسيط بل   قيم معامل اإلر 

 يمكن رف  الفر  وقبول الفر  البحري البديل ونصه"
وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين كل من تصائع 

الداتلي للفصول  البيئة المدرسية وعناصر التصميم
)البصرية, السمعية,  والتصائع العامة والصحية

وبين اإلدرا  الصحية العامة, النفسية والعصبية( للتالمي  
 "لهم السمعى والبصرى

للتحق  من صحة الفر  البحرى الرالث و ال ى ينع  -
على عدم وجود فرو  معنوية دالة إحصائيا  فى مستوي 
كل من ميول واتجاها  التالمي  نحو الضوضا  واالدرا  
 –السمعي واالدرا  البصري لهم وفقا لنول التالمي  )بنين

م إتتبار   بين المت يرا  بنا (, تم دراسة معنوية قي
بحرية حيث تبين من النتائ  اإلحصائية الواردة بجدول ال
( وجود فرو  معنوية بين ميول كل من البنا  17)

 0.01والبنين نحو الضوضا  عند المستوى اإلحتمالي
لصالد البنا  حيث بلغ المتوسط واإلنحران المعيارى كل 

, 1.36±  6.91و 1.62±  7.49منهم على التوالى 
نوية بين إتجاها  كل من ك ل  إتضد وجود فرو  مع

البنا  والبنين نحو الضوضا  عند المستوى اإلحتمالي 
حيث بلغ المتوسط واإلنحران المعيارى كل منهم  0.01

وبالتالي   1.48± 10.15و 1.62±10.71على التوالى
 يمكن قبول الفر  البحري جزئيا ورفضه جزئيا.
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ة بوين كول مون الخصوائص العاموة للمدرسوة وعناصور التصوميم الوداخلي رتباط البسويط ودرجوة المعنويوقيم معامل اإل  .16جدول 
للفصول والخصائص العامة والصحية )البصرية, السمعية, الصحية العامة, النفسية والعصوبية( للتالميوذ وبوين اإلدراك لسومعى 

 والبصرى للتالميذ

والخصائص العامة والصحية للتالميذاصر التصميم الداخلي للفصول وعن خصائص البيئة المدرسية المتغيرات البحثية  

يمة المعنويةق قيمة معامل اإلرتباط  مستوى الداللة 
0.126- اإلدرا  السمعى للتالمي  0.05دال  0.012   
0.169- اإلدرا  البصرى للتالمي  0.01دال عند  0.001   

واالدراك السومعي واالدراك البصوري  تجاهوات التالميوذ نحوو الضوضواءميوول وا مسوتوي كول مونالفروق المعنوية في  .17جدول 
 بنات( –لهم وفقا لنوع التالميذ )بنين 

 المتغيرات البحثية
 البنات البنين

قيمة  قيمة ت
اإلنحراف  المتوسط مستوى الداللة المعنوية

 المعيارى
اإلنحراف  المتوسط

 المعيارى
21.3 6.91 ميول التالمي  نحو الضوضا  0.01عند دال  0.001 3.55 1.62 7.46   
0.01دال عند  0.001 3.34 1.62 10.71 1.48 10.15 إتجاة التالمي  نحو الضوضا   

 غير دال 0.108 1.61 4.30 24.77 4.73 24.01 اإلدرا  السمعى للتالمي 
 غير دال 0.056 1.91 3.71 24.34 3.92 23.57 اإلدرا  البصرى للتالمي 

 

 يدانيةالدراسة الم
لضوضا  داتل القاعا  الدراسية نجري  قياسا  مستوى ا

وعلررررى السررررور التررررارجى للمرررردارس  والشررررارل الرئيسرررري المطررررل 
 برنامجين للتحق  من دقة القرا ا  باستتدام عليه 

▪ Sound Meter-Decibel Meter.version(2.6.11)Last 

update(12/4/2022)Released on(12/8/2016) 

▪ SoundMeter&Noise Detector.version(2.11.18)Last 

update(12/4/2022)Released on(30/6/2016) 

متوسرط   وبعد تسجيل بيانا  مسرتوى الضوضرا  ترم حسرا 
( mini-avg-max) لقرا ا  في ازمنرة متتلفرة وتسرجيل كرل مرن

 .(18رم مقارنتها بالحدود المسموا بها كما في الجدول )
وضواء فوي مدرسوة التوصيات المقترحوه لمعالجوة مشوكلة الض

 ة كمثال:بدر االبتدائي
مررن تررالل النتررائ  البحريررة السررابقة تررم اتتيررار مدرسررة برردر 

 (  نجد ان 1لعدة اسبا  وكما هو موضد بالشكل)

اقررل مررن الحررد  1.29نصرري  التلميرر  مررن مسرراحة المدرسررة   -1
 ./تلمي ( 2م 4االدنى من االشتراطا  )ال يقل عن 

ني مالصر  وشررارل يحرد المدرسرة مدرسررة اتررى وجرار سررك  -2
م كرافته المروريرة 12ين جانبي ولكن بعر  اسفلتي اتجاه

متوسررطة وبحالررة متوسرررطة ويعررد التوكتررو  هرررو اهررم وسررريلة 
انتقال في محريط المدرسرة لر ا يعرد اهرم المشركال   بسسر  

 .موق  المدرسة الضوضا  وعدم االمان

يوجررررد بعرررر  االشرررررجار المتفرقررررة ترررررارج اسرررروار المدرسرررررة   -3
  .وداتلها

لعررر  رملررري وبهرررا مكبرررر رضرررية المدرسرررة مرررن الررربالط والما  -4
  .صو 

وتقر  الفصرول علرى جانر  واحررد مرن الممرر ولكرن المبنيررين  -5
مررروازيين وبيرررنهم فرررران صررر ير امرررا عرررن تشرررطي  الممررررا  
فرررالحوائط مرررا برررين بالسرررتي  وزيررر  واالسرررقن بعضرررها جيرررر 

 .واالتر زي  اما االرضيا  من بالطا  الموزيكو
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لعدة اماكن ومقارنتها بالمعدل القياسي قراءات لشدة الصوت بالديسيبليبين ال .18جدول   

 نوع المكان
متوسط ثالثة قراءات في 

 اوقات مختلفة
الفرق بين 
 المتوسطين
 مفتوح

 مغلقاو 

المعدل 
 واالستنتاجات المالحظات القياسي

Max Avg Min 
 قياس شدة الصوت لمعرفة الفرق بين الحاالت التالية

 40 9- 36 61 65 المفتوا  1شبا  حالة ال

تترررررررراوا الفررررررررو  برررررررين متوسرررررررط 
القرا ا  والمعيار المصري لشردة 
 الصرررو  داترررل الفرررران التعليميرررى

 ديسيبل 26الى  8من  
 اعلى من المعدل

 40 43 52 60 الم ل 
 40 7- 35 63 66 المفتوا  2حالة الشبا  

 40 51 56 65 الم ل 
 40 7- 54 66 74 المفتوا  3حالة الشبا  

 40 49 59 64 الم ل 
 40  حالة الشباك غير محكم الغلق ومكسور

 40 4- 47 59 68 المفتوا
 40 39 55 68 الم ل 

 40  حالة الشباك محكم الغلق
 40 16- 45 48 55 المفتوا
 40 57 64 73 الم ل 

 40  االرتفاع عن سط  االرض
ماراته في حالة الشارل المزدحم وع

 االرضير ا الدو المتقابلة متالصقة مع
 الدور االول
 الدور الراني
 الدور الرالث

 
68 
69 
70 
68 

 
60 
61 
61 
63 

 
55 
54 
52 
49 

يزيد كلما 
لوجررررود ارترررردادا  الصررررو  الترررري  70-65 ارتفعنا

 تزيد من شدته

في حالة الشارل  المزدحم والعمارا  
 قصيرة وغير متالصقة  الدور االرضي

 لعاشرالدور ا

 
73 
69 

 
66 
61 

 
36 
35 

يقل كلما 
النررررره يمرررررتع جرررررز  مرررررن واترررررر  70-65 ارتفعنا

 يشت  في الفران
 حالة الشارل الرئيسي على مدارالساعة

 1قرا ة 
 2قرا ة 
 3قرا ة 
 4قرا ة 
 5قرا ة 

 
71 
71 
71 
70 
79 

 
61 
59 
60 
63 
69 

 
34 
53 
48 
51 
50 

 

65-70  

 في حالة وجود تالمي  في صالة م لقة  
 تالل رب  ساعة      

 1قرا ة 
 2قرا ة 
 3قرا ة 

 
71 
57 
72 

 
61 
51 
58 

 
49 
33 
48 

 

45 

تترررررررراوا الفررررررررو  برررررررين متوسرررررررط 
القرا ا  والمعيار المصري لشردة 
الصو  داتل فران االنشطة من 

ديسررررريبل اعلرررررى مرررررن  16الررررى  6
 المعدل
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تها بالمعدل القياسييبين القراءات لشدة الصوت بالديسيبل لعدة اماكن ومقارن .18جدول   

 ننوع المكا
متوسط ثالثة قراءات في 

 اوقات مختلفة
الفرق بين 
 المتوسطين
 مفتوح

 مغلقاو 

المعدل 
 واالستنتاجات المالحظات القياسي

Max Avg Min 
في حالة صو  تكيين مزع  في 

 الفصل في اوقا  متتلفة  
 1قرا ة 
 2قرا ة 
 3قرا ة 

 
73 
69 
64 

 
57 
58 
58 

 
33 
52 
35 

 

40 
يانة صرو  تكيررن واحرد يحترراج لصرر

يصدر منه ازعاج يزيد عن المعدل 
 ديسيبل 18  حوالي 

 في حالة الجلوس تح  المراوا
       القياس في اماكن متتلفة    

 1قرا ة 
 2قرا ة 
 3قرا ة 
 4قرا ة 
 5قرا ة 
 6قرا ة 
 7قرا ة 

 
62 
62 
56 
59 
75 
60 
67 

 
54 
54 
54 
53 
70 
53 
62 

 
44 
43 
43 
44 
45 
46 
50 

 

40 
و  عن معدلها قد ترتف  شدة الص

المعياري بسب  اصوا  المراوا 
ديسيبل 30الى  13المزعجة من   

في حالة طابور الفترة الرانية وارنا  اليوم 
 الدراسي واستتدام الميكروفون

  1قرا ة 
 2قرا ة 

 
74 
82 

 
68 
77 

 
33 
54 

 
55 

تتراوا الفرو  بين متوسط القرا ا  
صري لشدة الصو  والمعيار الم

الى  13فنية من في المالع  واال
ديسيبل اعلى من المعدل 22  

 
وهري  48على الرغم مرن ان مسراحة الفصرل فري المدرسرة  -6

( الررة ان كرافررة 2م40الكبرر مررن االشرتراطا  )ال تقررل عرن 
تلميرررررر  /الفصررررررل اي تجرررررراوز   52التالميرررررر  تصررررررل الررررررى 

 .تلمي /الفصل(40االشتراطا  )ال تزيد عن 

فصررررررل كررررررالحوائط صررررررر االنشررررررائية والمعماريررررررة فرررررري الالعنا -7
واالسرررررقن واالرضررررريا  بحالرررررة متوسرررررطة والتشرررررطي  مرررررن 

  .البالستي 

امرررا عرررن التهويرررة فررري الفصرررول فنجرررد ان بهرررا مرررراوا ولكرررن  -8
التوفر التهوية المناسبة وتسب  االزعاج ,كما ال يوجرد اي 

 .معلقا  على الحوائط

فبهررررا كسررررور  بالنسرررربة لالبرررروا  والشرررربابي  فيرررري المدرسررررة -9
محكمرة ال لر  وينفر  منهرا االصروا   وشروخ بالزجاج وغير

 .واالتربة

الحالررررة العامررررة لالضررررا ة متوسررررطة مررررن تررررالل وحرررردا   -10
   .الفلورسن  ولكن يصدر منها ضوضا  وغير كافية

بالنسررربة للتالميررر  فررران متوسرررط نسررربة التحصررريل الدراسررري  -11
  .%93على مستوى المدرسة للصن السادس االبتدائي 

بحالرة  %32المي  فان نسبة للحالة العامة الصحية للتبال -12
فقررط  %8بحالررة سررمعية جيرردة ولكررن  %80بصرررية جيرردة و

بحالرررة عامرررة صرررحية جيررردة وال يوجرررد تالميررر  بحالرررة نفسرررية 
 .وعصبية جيدة

بالنسبة لميول التالمير  نحرو الضوضرا  واتجاهراتهم  فران  -13
  .المدرسة ال يوجد بها تالمي  في المستوى المرتف 

والبصرري  للتالمير   فران النسبة لتقدير االدرا  السرمعي ب -14
المدرسررة  بهررا اقررل نسرربة مررن تالميرر  فرري المسررتوى المرتفرر  

 .للبصري على مستوى المدارس %12للسمعي و  8%
 ولمعالجة ه ا االرتفال لنس  الضوضا  يكون على شقين 
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االول: المعالجات عن طريق التخطويط مون خوالل المقترحوات 
 التالية 

والمسرراحا  المزروعررة االسررتفادة القصررى حررد مررن التشررجير  -1
حرررول المررردارس )حيرررث ان االشررررجار والحشرررائش لهرررا قرررردرة 
علرررى تتفررري  الضوضرررا  عرررن طريررر  االمتصررراع بينمرررا 
تقررررروم جررررر ول االشرررررجار بتشرررررتي  الضوضرررررا  , ويمكرررررن ان 
يعطررررري انتفرررررا  ملحرررررو  فررررري الضوضرررررا  يوضرررررد عنرررررد 

حة كحراجز استتدام اشجار عالية كريفة على ار   مسط
-6ني فانهرا تقلرل الصرو  مرن بين مصدر الصرو  والمبرا

 م30ديسيبل لكل  7

إنشا  حاجز عازل من األشجار وفي ه   الحالة يرتم تلر   -2
م مررررر  وجرررررود  6-5حرررررواجز تتررررررواا ارتفاعاتهرررررا مرررررا برررررين 

 شجيرا  ما بين االشجار

اسرررررتتدام الفراغرررررا  األقرررررل حساسرررررية للضوضرررررا  كسرررررواتر  -3
 للفراغا  الحساسة

ن خوالل المقترحوات ي: المعالجات عن طريق التصميم موالثان
 التالية 
تكررون الجرردران  ا  درجررة   بحيررث عووزل الجوودران عوون طريووق

 عالية من االمتصاع للصو  وال تكون عاكسة للموجا 

وضرر  الموكيرر  او السررجاد او المعلقررا  التشرربية يقلررل مررن  ▪
 الضوضا 

عنررررد وجررررود حررررائط مقابررررل لمصرررردر عررررالى للصررررو  يمكررررن  ▪
 كتبة بكامل الحائطوض  م

اسررررتتدام المررررواد المرنررررة فرررري  :األرضووووياتعووووزل  عوووون طريووووق
يجررر  اال يصررردر عرررن  األرضررريا  كالسرررجاد والفلرررين والمطررراط 

 االرضية اي صو  وان تكون ممتصة لها 

عررزل األسررقن مررن تررالل ت ليفهررا   عووزل األسووقف عوون طريووق
 ستتدام األسقن المستعارةو اا بالبالط الصوتي

لصرو  اسرتتدام مرواد عازلرة ل :الواجهات معالجات عن طريق
 على الواجها  التارجية للمباني 

اسررتتدام الكاسرررا  عنررد الفتحررا  التارجيررة للمبنررى لصررد   ▪
  الضجة المباشرة على المبنى

عمررررل ميررررول فرررري سررررقن البلكونررررا  لت ييررررر مسررررار واتجررررا   ▪
 صو  السيارا  من نسفل ومن  انعكاسها داتل المبنى

لسرررور التررررارجي للبنررررا  لتشررررتي  عمرررل زوايررررا متتلفررررة فرررري ا ▪
 و  التارجيالص

الررتحكم فيرره االزعرراج النررات  عررن الممرررا  يررتم عووزل المموورات: 
عرررن طريررر  عمرررل كسررررا  فررري طرررول الممرررر لحرررل والحرررد منررره 

اضررافة مررواد ماصررة مرررل  او مررن ترراللمشرركلة االمررواج الواقفررة
او اسرتتدام االرضريا  الماصرة النباتا  لتقليل المواد العاكسرة 

 للصو  

ولضمان تحقيق  ل:بعض طرق التحكم الصوتي في الفص
 لالدراسي ال بد من عز لالفصلاالستماع الجيد دات

ل الضوضاء التارجية والداتلية ويتحقق ذلك من تال
االهتمام بترتي  الفصول الدراسية من حيث عزلها من 

وض   الضوضا  الداتلية الصادرة من الفصول المجاورة 
 -ل األراث المالمس لالر  قط  كاوتشو  في نطران نرج

األسقن بالبالطا  الماصة للصو  نو ببيا   ت طية
اتتيار مواد  -التتشين)الطرطشة( بتشكيال  متتلفة

 - التشطيب الداتلية ذات الكفاءة العالية المتصاصها للصوت
إستتدام ستائر من األقمشة من تالل   األبواب والشبابيك
 القطنية نو القطيفة.

بوا  وعدم ل رن عند اغال  الشبابي  او االاحكام اغال  ا -
وجود فتحا  او شقو  ينتقل الصو  من تاللها ويتم 
 ل  بوض  اطارا  مطاطية على اطران االبوا  

 والشيابي  تضمن اغال  الشقو  تماما عند اغالقها
 ( مم 6نو  4) زيادة سم  الزجاج المستتدم في النواف ك -

و اكرر بينهم فران ا نو وض   لوحان( مم 3)بدال" من
مزدوج للنواف  يساعد في تقليل انتقال الضوضا  الزجاج )ال

 (من التارج للداتل



 2022بر سبتم -يوليو( 3العدد  43)مجلد -لعلمى مجلة اإلسكندرية للتبادل ا

 

932 

الم ال  على الشبابي  تساعد في تقليل الضجي   -
 واالصوا  العالية من التارج 

استتدام األبوا  المصنعة من طبقتين وبينهما مادة ماصة  -
 وعازلة للصو 

 

 

ي للموقع العام للمدرسةيوض  المسقط االفق .1شكل  

 ياتالتوص
من تالل النتائ  البحرية تم التوصل لمجموعة من التوصيا  

 كما يلي 
االهتمررررررررررام عنررررررررررد تتطرررررررررريط المرررررررررردن بتعررررررررررري  الشرررررررررروارل  -1

وتكرييرررررن التشررررررجير علرررررى الجررررررانبين لررررردور  فرررررري تشررررررتيي  
االصررررررررروا  وتفرررررررررر  شرررررررررردتها كمرررررررررا يجرررررررررر  تتصرررررررررريع 
 مسررررراحا  كبيررررررة مرررررن الرقعرررررة التضررررررا  والحررررردائ  حرررررول

  لتتفرررررررررررررررررري  المسرررررررررررررررررراكن والمرررررررررررررررررردارس والمستشررررررررررررررررررفيا
الضوضرررررررا  وامتصاصررررررره, وابعررررررراد المنشررررررر   الصرررررررناعية 
 –واي مصرررررررررررادر للضوضرررررررررررا  عرررررررررررن منررررررررررراط  السررررررررررركن 

 المدارس –المستشفيا  

عنرررررررررد بنرررررررررا  اوصررررررررريانة اوتوسررررررررر  فررررررررري المررررررررردارس يرررررررررتم   -2
اسررررررتتدام المررررررواد العازلررررررة للصررررررو  قرررررردر االمكرررررران ارنررررررا  

وتوزيرررررر  إلنشائية العناصررررررر في اعمليررررررة التشررررررييد والبنررررررا  
طبقرررررا لشررررردة الضوضرررررا  المسرررررموا بهرررررا عناصرررررر المبنرررررى 

 لنشاط ه ا العنصر 

تحمررررررل المرررررررسثولية واحتررررررررام القرررررررانون والن رررررررام ب التوعيررررررة  -3
ل عن طريق وسائواحتررررررررررررام حقرررررررررررو  بررررررررررراقي المرررررررررررواطنين 

 األعالم المتتلفة 

توجيرررررررره الطفررررررررل وارشرررررررراد  الررررررررى السررررررررلوكيا  الصررررررررحيحة   -4
تلفزيرررررررون او عنرررررررد االسرررررررتمال بالنسررررررربة الرتفرررررررال صرررررررو  ال

اني فررررري المررررروبيال  وعررررردم فرررررتد الكاسررررري  بصرررررو  لالغررررر
عرررررررررالي عنرررررررررد المررررررررر اكرة او اللعررررررررر  . والتوعيرررررررررة بررررررررراحترام 

 حقو  الجار والعمل بمبدن ) ان  حر ما لم تضر(

علرررررررى االدارة المدرسرررررررية وهيئررررررررة التررررررردريس بهرررررررا مراعرررررررراة   -5
التصررررررائع الجسررررررمية لررررررديهم تاصررررررة ضررررررعان البصررررررر 

بدايررررة صررررار القامررررة. فيقرررروم المعلررررم فرررري والسررررم  وكرررر ل  ق
العررررررام الدراسرررررري التعرررررررن علررررررى  التالميرررررر   وي المشرررررراكل 
فررررررري السرررررررم  او البصرررررررر ومالح رررررررتهم وترتيررررررر  جلوسرررررررهم 
وفقرررررررا لمرررررررا هرررررررو انسررررررر  , كررررررر ل  التنسررررررري  برررررررين مواعيرررررررد 
الطررررررال  وفترررررررا  الراحررررررة واالنشررررررطة ممررررررا يقررررررل التكرررررردس 
طرررررررروال اليرررررررروم الدراسرررررررري مرررررررر  المحاف ررررررررة علررررررررى الطاقررررررررة 

 ستيعابية للفصل والمدرسةاال

ل علررررررررى توقيرررررررر  غرامررررررررا  او متالفررررررررا  وتاصررررررررة العمرررررررر -6
عنرررررردما يصرررررردر عررررررن منشرررررر  مررررررا ضوضررررررا  اعلررررررى مررررررن 
المعرررررررردال  الترررررررري نررررررررع عليهررررررررا القررررررررانون وتاصررررررررة فرررررررري 
امررررراكن المستشرررررفيا  والمررررردارس , وتفعيرررررل قرررررانون حمايرررررة 
البيئررررة وفررررر  ال رامررررا  الماليررررة وتشررررديد العقوبررررا  علررررى 

 المتالفين

 المراجع
دار  -ية النمرررو عنرررد االطفرررال (  سررريكولوج2006برررراهيم عرمررران )ا 

 االردن -الطبعة االولى -اسامة للنشر والتوزي 
(  ارررر الضوضررا  علررى بعرر  جوانرر  االدا  1996احمررد العتيرر  ) 

العقلررري والحركررري والحالرررة االنفعاليررررة لررردى عينرررا  متتلفرررة مررررن 
 مصر -20العدد  -مجلة كلية التربية -سكان القاهرة

  االجتماعيرررة للتلررروث البيئررري المشررركال(  2014ترررالع البيررراتي )ا 
دراسرررة اجتماعيرررة ميدانيرررة فررري مدينرررة  -فررري المجتمررر  الحضرررري 



  ...تثرير الضوضا  على البيئة المدرسية وعالقتها بكل من اإلدرا  السمعي والبصري  واترون., سمية احمد حسن

 

933 

  -كليرة االدا  -قسرم علرم اجتمرال  –ماجيستير رسالة-الديوانية
 العرا   -جامعه القادسية 

 (2017ادارة البيئرررة والسررركان بمديريرررة التربيرررة والتعلررريم فررري الفيررروم )
 تعليميةالفيوم ال ئة والسكان بمديريةالبي

( ارررر الضوضررا  علررى صررحة العرراملين فرري 2015اسررعادي فررارس )
 -مجلرة العلروم االنسرانية واالجتماعيرة  -المثسسا  الصرناعية 

جامعرررره حمررررة لتضررررر  -كليررررة العلرررروم االجتماعيررررة واالنسررررانية 
 الجزائر -18العدد  -الوادي

 المعررررررايير التصررررررميمية   (1992)الهيئررررررة العامررررررة لألبنيررررررة التعليمررررررة 
االدارة العامرررة  -دراسرررة الميدانيرررة  -س التعلررريم االساسررري لمررردار 

 مصر -القاهرة  –للبحوث والدراسا  
دليل اسس التصميم البيئي (  2004التعليمية ) لألبنية العامة الهيئة

المعرايير التصرميمية  –الجرز  الرراني  –لمدارس التعليم االساسي
 مصر -هرةالقا  -امة للبحوث والدراسا  اإلدارة الع -للموق  

(  الضررر وط النفسرررية وعالقتهرررا بررربع  2012جيهررران علررري سرررويد )
االضرررطرابا  ومت يررررا  الشتصرررية لررردى بعررر  تالميررر  مرحلرررة 

 -مجلرررة علررروم وفنرررون  -( سرررنة 12-9الطفولرررة المترررثترة مرررن )
العرردد  -24المجلررد  -جامعررة المنوفيررة -كليررة االقتصرراد المنزلرري

 مصر-الرالث 
دار النهضررررة  -روس العصررررر(  التلرررروث فيرررر1998حسررررن شررررحاته )

 مصر -الطبعة االولى -العربية 
 -(  االتجاهرررا  مرررن من رررور علرررم االجتمرررال2012حسرررين صررردي )

 سوريا -والراب   العدد الرالث -28مجلد  -مجلة جامعة دمش 
(  جرررودة البيئرررة الماديرررة المدرسرررية وعالقتهرررا 2010ريمرررون معلرررولي )
دارس التعلررريم ئيرررة )درسرررة مسرررحية ميدانيرررة فررري مرررباألنشرررطة البي

 -مجلررة جامعررة دمشرر  للعلرروم الهندسررية  -االساسرري  بدمشرر ( 
 سوريا –دمش   -العدد االول والراني  -26المجلد 

(  اتجاهرررا  معلمرررا  ريرررا  االطفرررال نحرررو  2008سرررهام كامرررل )
العمررررررل مرررررر  الطفررررررل فرررررري ضررررررو  بعرررررر  المت يرررررررا  النفسررررررية 

  -كليررررة ريررررا  االطفررررال -ماجيسررررتيررسررررالة  –والديموجرافيررررة 
 مصر -جامعه القاهرة

 

ي رضوضائي فرالتلوث ال  (2013سررررررونيا ارزرونررررررري واترررررررون )
مركز دراسات  - معالجته آرار  صرة مصادر رة البرمحافظ

مجلرررررة ال رررررري للعلررررروم االقتصرررررادية  - .البصرة والتلي  العرب
 العرا   -جامعة البصرة –26العدد 9السنة   -واالدارة

البحرث فرري العلروم السررلوكية  (  المردتل الررى1995لد العسرران )صرا
 السعودية-الريا  – 1الطبعة  –1مجلد –مكتبة العبيكان  –

دراسرة نررر الضوضرا  فري بيئرة العمرل   (1988عبد الفتراا غرير  )
على بع  المت يرا   النفسية للعاملين )بصالة حركة التل ران  

قرردم البحررث فررى  -( قطررال االتصرراال  الدوليررة بمصررر -الرردولى
الجمعيررررة المصرررررية  -اب  لعلررررم الررررنفس فررررى مصرررررالمررررثتمر السرررر

ونشررر فررري كتررا  بحرروث المرررثتمر ع ع  -للدراسررا  النفسررية
 مصر –القاهرة  – 56 - 35

(  مصررادر الضرر وط المدرسررية 2015عبررد ا  شرررا  ,نكرررم وادي )
وعالقتهررا بالتحصرريل الدراسرري العررام لرردى طلبررة المرحلررة الرانويررة 

ر العلمري الردولي الرراني المرثتم -و  عردد مرن المت يررا  في ضر
  -تحررررررديا  العصررررررروآفا  المسررررررتقبل  -للتعلرررررريم فرررررري فلسررررررطين 

 فلسطين
(  اتجاهرا  تالمير  الحلقرة الرانيرة 1997عبد المسيد عبد المسيد ) 

المرررررثتمر   -مرررررن التعلررررريم االساسررررري نحرررررو مشررررركلة الضوضرررررا  
 22الري20مرن  -نره ( العالمي الساب  )حماية البيئة امر البرد م

 مصر -سكندرية اال  -مايو 
(   التربيررة البيئيررة فرري المرردارس االبتدائيررة مررن 2009عبلررة غربرري )

 –وجهررررة ن ررررر المعلمررررين  نمررررو ج مرررردارس مدينررررة قسررررطنطينية 
جامعة  -كلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية   -ماجيستير
 الجزائر -منتوري 

سة مستوى الضوضا  لبنايرة قسرم (  درا2012على جاب  وآترون )
المجلرررة العراقيرررة للهندسرررة  -الهندسرررة المدنيرررة فررري جامعرررة بابرررل 

 -جامعرررة بابرررل -كليرررة الهندسرررة  -الميكانيكيرررة وهندسرررة المرررواد 
 العرا  –العدد الراب   -12مجلد 

 االبررررردال)مجلرررررد المعمررررراري  االبررررردال رالريرررررة  (2002نفررررر  )ر علررررري 
  - انتركونسررررررل  ابحرررررراث مركررررررز -( والفررررررران البيئررررررة –المررررررادي 
لقراهرة ا - الرانيرة الطابعرة -ر النش و للطب  التحرير ارد مطاب 

 مصر  -
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تقييم التلوث بالضوضاء في بعض مدارس (  2010غفرررران جمعررره )
العرردد  – 28مجلررد  –مجلرة الهندسررة والتكنولوجيررا  -دمدينة ب دا

 العرا  – 24

الرياضررريا  (  اتجاهرررا  التالميررر  نحرررو مرررادة 2017فاطمرررة مررراز ) 
عينرررة مرررن تالميررر  السرررنة الرابعرررة متوسرررط دراسرررة ميدانيرررة علرررى 
كليرررررررة العلررررررروم االجتماعيرررررررة  -ماجيسرررررررتير -بمدينرررررررة مسرررررررت انم 

 الجزائر –جامعة عبد الحميد بن باديس  -واالنسانية 

االسررتراتيجية التدريسررية -(  صررعوبا  الررتعلم 1998فتحرري الزيررا  ) 
 –الطبعررة االولررى  -ا  دار النشرررللجامع -والمررداتل العالجيررة 

 مصر

(   دليل بطارية مقراييس التقردير التشتيصرية 2015حي الزيا  )فت 
 رمص –الطبعة االولى  -مكتبة انجلو  -لصعوبا  التعلم 

(  الفررررررو  الفرديرررررة لررررردى العررررراديين وال ررررري 1998كمرررررال سيسرررررالم )
 السعودية –الريا   -مكتبة الصفحا  ال هبية  -العاديين 

(  االتجاهررررا  1999سررررعد سررررالمان),مهررررا ابررررو طال ليلررررى ابراهيم, 
دار القلم للنشرر   -الحديرة في علوم االسرة )االقتصاد المنزلي(

 االمارا  العربية المتحدة -الطبعة االولى  -والتوزي 
(  البيئرة 2007محمد الدشلوطي,سمحا  ابراهيم والحسيني ريحان ) 

تالميرر  دراسررة لرردى ال رالمدرسررية وعالقتهررا بالرضررا واتتررا  القرررا
ة مررررن تالميرررر  المرحلررررة الرانيررررة مررررن التعلرررريم ميدانيررررة علررررى عينرررر

جامعرره المنوفيررة   -مجلررة بحرروث االقتصرراد المنزلرري  -االساسرري
 مصر –العدد االول والراني  - 17مجلد  -

(  جررودة البيئرررة المدرسرررية 2017محمررد بوفررراتد, عائشررة برررن عرررون ) 
المرحلررررة  وعالقتهررررا بالصررررحة النفسررررية لرررردى عينررررة مررررن معلمرررري

مجلررررة متبرررر تطرررروير الممارسررررا   -الغرررواط االبتدائيرررة بواليررررة ا
 رالجزائ – 18العدد  -النفسية والتربوية 

(  كتررررا  الكترونرررري مصررررور بتقنيررررة السررررينما 2017منررررال مبررررارز ) 
جران لتنمية مفراهيم التربيرة البدنيرة والصرحية واالدرا  البصرري 

 -وعلرم الرنفس دراسا  عربية فري التربيرة  -لدى طفل الروضه 
 مصر – 86لعدد ا -البحث الراب 

اررررر دراسرررة الضوضرررا  فررري تتطررريط المدينرررة  ( 2008نررردا  مجيرررد ) 
 -مجلرة االنبرار للعلروم والهندسرة  -لتحديد اسرتعماال  االراضري

 العرا  –العدد الراني-المجلد االول

(  تنميررررة االدرا  السررررمعي مرررردتل لتحسررررين 2018هبررررة اسررررماعيل ) 
ابا  المعالجرة تعبيريرة لردى االطفرال  وي اضرطر مهارا  الل ة ال

 -كليررررة االدا  -مجلررررة التدمررررة النفسررررية  -السررررمعية المركزيررررة 
 مصر  - 11المجلد  -جامعة عين شمس

 -(  تقرررررارير ودراسرررررا  جهررررراز شرررررثون البيئرررررة 2017وزارة البيئرررررة ) 
 الموق  االكتروني لوزارة البيئة -الضوضا  

http://www.eeaa.gov.eg/ar-eg 
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ABSTRACT 

Effect of Noise on School Environment and Its Relationship With Each of 

Audio and Visual Perception and Attitudes of Students 

(Case Study of Some Primary Schools in Giza Governorate) 

Somaya Ahmed Hassan, Najwa Adel Hassan, Mahmoud Abdel Halim Mansi,                               

Marwa Abdel Majeed El Shamly  

This research mainly aims to study the effect of 

noise on the school environment and its relationship to 

each of the audio-visual perception and attitudes of the 

students, and this research followed the descriptive 

analytical approach, and to achieve the goal, both field 

visits to the schools under study, observation and 

measurement of noise levels in addition to a 

questionnaire form whose data were collected In the 

personal interview, which included three axes: the 

school’s environment data, the data for the interior 

design of the classrooms, the students’ data, including 

general data, general health status, students’ tendencies 

and attitudes towards noise, auditory perception test, 

and visual perception assessment for them. The 

research tools were applied in 7 primary schools. A 

government-sponsored sample of 400 students (135 

boys and 265 girls) from the sixth grade of primary 

school was used on a randomized sample of 400 

students in Giza Governorate.Data were analyzed 

statistically using percentages , mean standard deviation 

frequency tables correlation coefficient and the SPSS 

statistical program was used to analyze the data and 

verify the validity of research hypotheses. 

The research results revealed the following: 

• There is an inverse correlation at the 0.01 probability 

level between each of the elements of the school's 

interior design, the classroom, and the students' 

general health data, and students' attitudes toward 

noise. 

• There is an inverse correlation at the 0.01 

probabilistic level between each of the elements of 

the interior design of the school, the classroom, and 

the general health data of students, and between each 

of the students' visual perceptions and at the 0.05 

probability level of the students' auditory 

perceptions. 

• There are significant differences between boys and 

girls at the 0.01 probability level in each of the 

students' inclinations and attitudes towards noise in 

favor of girls. 
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