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ملخص الدراسة

الخطیرة ، حیث تعرف الضوضاء بأنھا أي نوع من تعد الضوضاء أحد مشاكل العصر البیئیة 

األصوات التي تزعج اإلنسان أو أنھا تلك األصوات غیر المرغوب فیھا ، فالضوضاء تضغط 

على أعصاب اإلنسان وتؤثر في قدرتھ على العطاء والتفكیر .

عرف التلوث الضوضائي بأنھ : الضوضاء التي زادت حدتھا وشدتھا وخرجت عن المألوف 

بیعي إلى الحد الذي یسبب األذى والضرر لإلنسان والحیوان والنبات وكل مكونات البیئة .والط

) 1994(علیان وآخرون،

إلى التعرف على مدى التلوث الضوضائي في مصانع الصھر بمجمع الحالیةالدراسةتھدف

الحدید والصلب في مصراتھ وتحدید بعض اآلثار الصحیة للضوضاء على العاملین في مصانع 

إمداد المكتبة العربیة ببحوث علمیة لتساھم في نشر الوعي عن خطر و كذلك الصھر

. الضوضاء

تم توزیع استبیان على مجتمع الدراسة مكون من حیث ة تم اتباع المنھج الوصفي في ھذه الدراس

) أجزاء : الجزء األول: تعلق ببیانات ومعلومات شخصیة عن عینة العاملین ، الجزء الثاني: 4(

تعلق بالفترة الزمنیة التي یتعرض لھا العاملون للضوضاء ومدى استخدام وسائل الحمایة منھا ، 

وصعوبات صحیة لدى العاملین و الجزء الرابع: تعلق الجزء الثالث: تعلق بمدى وجود مشاكل

بمدى تأثیر الضوضاء على أداء العمل . ثم تم تحلیل البیانات من االستبیان باستخدام البرنامج 

كما تم تسجیل قیم الضوضاء خالل أشھر : یولیو، نوفمبر و دیسمبر لسنة .SPSSاإلحصائي 

نوع صوتجھاز قیاس شدة الاستخدام، ب2015، و خالل شھري ینایر و فبرایر لسنة 2014

sound level meter المستخدم من قبل إدارة الوقایة الصناعیة 3.6232.6.08.0.373رقم

بمجمع الحدید والصلب في مصراتھ .

في عدة أماكن بمصانع الصھر توصلت الدراسة إلى صوتمن خالل نتائج قراءات شدة ال

ناك تلوثا بالضجیج في مصانع الصھر بمجمع الحدید والصلب مجموعة من النتائج أھمھا : أن ھ

تأثیرات صحیة على العاملین قید الدراسة في مصانع الصھر .ذا الضجیجفي مصراتھ وأن لھ
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Abstract

Noise is considered one of the risky environmental problems of the

current century. It is defined that it is any acoustic type that bothers

human beings or they are the unfavorable sounds. Noise annoys people

and stresses the human's nervous , defects their abilities in thinking and

endeavors.

Noise pollution could also as harshness and intensity come out

uncommon and unnatural to the extent that makes it harm full to

human-beings, animals and plants and other environmental

components.

This study aims to recognize the extent of noise pollution at the melting

mills in the iron and steel complex, Misrata and to determine some of

health compacts of noise on the complex personnel. This study also

intends to provide the Arabic library with scientific practical data to

contribute to spreading of awareness of noise risk. The descriptive

methodology has been used in this study and a questionnaire was

distributed to the study community which is composes of four parts. The

first part covers personal information of the personnel sample. The

second part is devoted to the period that the complex staff exposes to

noise pollution and the extent of using protection means against such a

pollution. The third part is assigned to the extent of health problems

existing with the complex staff; while the fourth part is designated to the

impact of noise pollution on work performance and then data analysis

has been implemented by using the statistical program, SPSS.
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The noise values were registered throughout the months July,

November and December, 2014 and January and February, 2015 by

using "Sound Level Meter" of noise intensity No. 3.6232.6.08.0373 used

by the administration of Industrial Protection in the Iron and Steel

Complex, Misrata.

The results which are obtained from the present study are as follow:

There is noise pollution at the melting mills in the Iron and Steel

Complex, Misrata where noise values exceed the standards put by

(WHO) and it has health effects on the personnel under this study at the

melting plants.

About 38%of those surveyed personnel used the means of protection

from the noise while 62% of them do not use these means .

Comparison between melting mills workers and administrative

personnel at the steel complex showed that the risk of having hearing

problems were higher among workers in the melting mills.



الفصل األول

المقدمة و الدراسات السابقة



1

المقدمة : . 1. 1

إن األصوات جزء ال یتجزأ من حیاتنا الیومیة وأصبحت إحدى السمات التي تمیزھا و 

لألصوات مزایا عدیدة ، فھي تمدنا بالمتعة واالستمتاع من خالل سماعنا الموسیقى أو أصوات 

) 2009. (النائلي،لة ناطقة لالتصال بین كافة البشرأنھا وسیالطیور ، كما 

لموجة في وسط مائع یعد الصوت نوع من أنواع الطاقة الصادرة عن حركة تذبذب ا

أن كل ، و ال بد لھذه الطاقة من أن تؤثر على حساسیة السمع . ویمكن القول ب(غاز أو سائل)

یؤدي إلى اھتزاز جزیئات الھواء من ، ألن اھتزاز الجسم جسم مھتز یشكل مصدرا للصوت

حولھ على شكل موجات تنتشر في جمیع االتجاھات وینتقل الصوت في الھواء بضغط جزیئات 

)2006. (شحاتھ،على البعض اآلخر بطرق منتظمة جداالھواء غیر المرئیة بعضھا 

ب یحدث ، وھذا التذبذالھواء ثم یعود إلى وضعھ األصليو عندما یتذبذب الصوت فإنھ یدفع

، وینجم عن ذلك حركة كتل الھواء ة من التكاثف والتخلخل في الھواءحزمات تبادلیة متعاقب

. وال الصوت سمیت ھذه بالموجات الصوتیةالكثیف الذي ینتشر صوب الخارج من مصدر 

یحدث الصوت إال إذا توفرت ثالث عوامل أساسیة وھي المصدر الذي یولده والوسط الذي ینتقل 

)1974. (بیرالند،ذن (الخالیا الحسیة) التي تسمعھألبواسطتھ وا

د ما تؤثر إلى حتحیط بنا أثناء قیامنا بأداء عمللیس ھناك شك في أن الظروف التي

وبالسرعة التي یمكننا بھا إنجازه ، فبعض ھذه الظروف یمكن كبیر في مدى إنجازنا لھذا العمل

Tiffin & Mc). أن تسھل من أدائنا للعمل و البعض اآلخر یمكن أن یعوق ھذا األداء

Cormick, 1971, P. 465)

یتباین الصوت حسب شدتھ من أصوات خافتة كالھمس إلى أصوات مزعجة والتي 

).Noiseیطلق علیھا الضوضاء أو الضجیج (

أي نوع من ابأنھمشاكل العصر البیئیة الخطیرة . حیث تعرف الضوضاءتعد الضوضاء أحد

تلك األصوات غیر المرغوب فیھا . فالضوضاء تضغط ااألصوات التي تزعج اإلنسان أو أنھ

)2007الشوابكة،ومزاھرة(على أعصاب اإلنسان وتؤثر في قدرتھ على العطاء والتفكیر .

إدارة OSHA(Occupational Safety and Health Administration)تنص مواصفات 

دیسیبل ھو الحد المسموح التعرض لھ من 90السالمة والصحة المھنیة األمریكیة على اعتبار 

85، كما تعتبر أن مدة خمسة أیام باألسبوع بدون ضررساعات بالیوم ل8الضوضاء لمدة 



2

. لقوى السمعیة للعاملین عند بلوغھات لحمایة ادیسیبل ھو الحد الواجب البدء باتخاذ خطو

)noise1.doc-www.kenanaonline.com/files/0010/10076/3(

: في العصر الحدیث ألسباب عدیدة منھا لقد ازدادت مشكلة الضوضاءو 

من توسع عمراني، الزیادة في الكثافة السكانیة ، التوسع في الحیاة المعاصرة و ما رافق ذلك 

. زیادة حركة المرورو ازدیاد الطلب على الطاقة ، صناعي ... إلخ

)174،ص.2007الشوابكة،ومزاھرة(

عرف التلوث الضوضائي بأنھ " الضوضاء التي زادت حدتھا وشدتھا وخرجت عن 

طبیعي إلى الحد الذي یسبب األذى والضرر لإلنسان والحیوان والنبات وكل مكونات المألوف وال

)1994البیئة ". (علیان وآخرون 

یعتبر التلوث الضوضائي من أكثر أنواع التلوث إزعاجا وأشدھا ضررا على الصحة 

ن حیث أنھا تُضعفمن الناحیة العضویة والنفسیة و انعكاساتھا على تصرفات وسلوك اإلنسا

مقتصرة على فترة زمنیة من ، و لم تعد ھذه الظاھرةأداءه و كفاءتھ، وتصیبھ بالتوتر والكآبة

)2008(التورنجي،. یال نھارابل أصبحت مالزمة لحیاة اإلنسان لالوقت 

وى الضوضاء على عاملین رئیسیین ھما : شدة الصوت و تقاس بالدیسیبل و یعتمد مست

)2007اھرة و الشوابكة،(مز. التردد ویقاس بوحدة الھیرتز

أھم آثار الضجیج على اإلنسان. 2. 1

: یرات عدیدة على اإلنسان من أھمھاللضوضاء تأث

.نقص إفراز العصارة المعویةنقص نشاط المعدة و-

. ، إذ أنھ یؤثر على الجھاز العصبيزیادة توتر العضالت -

على الجھاز العصبي ، حیث یؤثر ضغط الدم والنبض وسرعة التنفسزیادة مؤقتة في-

.ینالین مما یسبب ارتفاع ضغط الدمویؤدي إلى زیادة إفراز األدر

.تغیر في نشاط الغدد الصماء-

.مما یؤدي إلى زیادة ضربات القلبضعف الدورة الدمویة في األطراف-

.قصور في بعض الوظائف البصریة-

.والدوريطرابات في الجھاز العصبي ألم في الصدر في منطقة القلب واض-
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في حالة استمرار التعرض في بعض الحاالت و قد یكون مؤقتا أو دائماالصمم -

.للضوضاء

السمع ویجعل عملیة فالتداخل مع الحدیث یعیقالتقلیل من الكفاءة وحسن األداء.-

.االتصال صعبة

. رة على النوم والراحة والطمأنینةالتقلیل من القد-

) 2007رة و الشوابكة،(مزاھ. زیادة نسبة حوادث السیارات-
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مشكلة البحث : . 3. 1

أكثر األماكن المنتجة للضوضاء و ذلك بسبب األصوات تعتبر المصانع بصفة عامة من

الصادرة سواء من تدفق المیاه بأنابیب التبرید و أصوات ضواغط الھواء والمنظومات و قواطع 

. تتراوح شدة الضوضاء بالمصانع ما المكان و غیرھاات و اآللیات حسب اللھب وحركة المعد

دیسیبل یكون لحظي في 100. غیر أن ارتفاع شدة الضوضاء عندیسیبل115إلى 60بین 

. تعتبر مصانع المصانعأغلب األحیان وینتج عن سقوط معدة أو في مرحلة من مراحل تشغیل

ھا من أصوات مجتمعة األكثر عرضة لشدة الضوضاء بسبب وجود ما ذكر أعالالصھر 

. حیث تحدث ضجیجا مستمرة في أفران القوس الكھربائيباإلضافة إلى عملیات الصھر شبھ ال

، بسبب إنتاج شرارة یة وخاصة عند صھر خردة الحدیدكبیرا عند إنزال األقطاب الكھربائ

.جیج شدید یؤثر سلبا على العاملینكھربائیة عالیة یصاحبھا ض

أھمیة البحث : . 4. 1

أنواع التلوث البیئي والذي تتعدد  مصادره و تزداد بما أن التلوث الضوضائي نوع من

ناتجة عن اسة اآلثار الدر، علیھ یكون من المھم )2008مع (التورنجي،أخطاره على المجت

. التعرض للتلوث الضوضائي

ه تعد ضوضاء المصانع من أخطر أنواع الضوضاء ، حیث تؤثر على العاملین في ھذ

األماكن من خالل اإلضرار على حاسة السمع للعاملین بالمصانع الكبیرة یوما بعد یوم والتي 

.تؤدي إلى الصمم على المدى الطویل
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: . أھداف الدراسة5. 1

تھدف الدراسة الحالیة إلى التعرف على مستویات الضوضاء في مصانع الصھر لمجمع 

ضاء على العاملین في مصانع و تحدید بعض اآلثار الصحیة للضوالحدید و الصلب بمصراتة

.الصھر

.اھم في نشر الوعي عن خطر الضوضاءإمداد المكتبة العربیة ببحوث علمیة لتس
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الدراسات السابقة : . 6. 1

ھناك العدید من الدراسات التي أنجزت حول مشكلة الضوضاء في مناطق مختلفة 

وآثارھا على اإلنسان . 

نشرت ھیئة الصحة العامة بالوالیات المتحدة اكتشافات من 1968في مایو سنة 

، و المھن و الدخول ومستویات التعلیماستقصائھا عن مستویات السمع لدى البالغین من مختلف 

توقع تبین أن البالغین األمریكیین ممن ظفروا بتعلیم أفضل ودخول أعلى (تمثل طبیعة كما كان ال

أعمالھم ومھنھم األھدأ من غیرھا) سمعھم أفضل ممن یقلون عنھم في التعلیم والدخل مما یعكس 

ال یلقون أیضا عنایة معھ أنھما من األعمال الصاخبة ، ومما یرجحأحوال المصانع وغیرھ

)2009(النائلي أشرف،. طبیة كافیة

ت % من سكان الدول الصناعیة تعرضوا إلى مستویا4تشیر اإلحصائیات أن حوالي 

ألف عامل من 590في بریطانیا بینت إحدى الدراسات أن . ف1968خطرة من الضوضاء عام 

دیسیبل  90أعلى من للضوضاءو أربعمائة ألف عامال قد تعرضوا لمستویاتملیون6أصل 

.تعرضوا لھذا المستوى جزئیاألف عامل 570ساعات في الیوم على األقل وأن لمدة ست 

) 2009(النائلي أشرف،

نشر تقریرا مفاده أن الجرار الزراعي بصفة خاصة یحدث مستویات 1968في عام 

صوتیة كفیلة بإحداث فقد دائم في السمع إذا ما استخدم مدة طویلة من الزمن و كانت ھذه 

)2009(النائلي أشرف،.دیسیبل114إلى 90ن ت ما بیالمستویا

، بسبب مموظھرت في البلدان الصناعیة الكبرى مشكلة إصابات بعض العاملین بالص

إصابة قوقعة األذن نتیجة الضجیج العالي ، ففي المراحل األولى ینخفض النطاق السمعي إلى 

3000ل باألذنین ینخفض إلى ، وإذا استمر الخلھیرتز(ذبذبة في الثانیة)4000لي الترددات حوا

.ھیرتز 1000، و یمكن أن یصل إلى ھیرتز

1982لسنة 7العقوبات / قانون رقم-اإلدارة العامة للقانون، "مجموعة التشریعات الجنائیة

).200-186، (1986، بشأن حمایة البیئة"

الوالیاتفيومن خالل التقریر الذي أصدره المعھد الوطني للسالمة والصحة المھنیة 

فقدانمشكلةلیتعرضونالسباكینمن% 48والنجارینمن% 44تبین بأن األمریكیةالمتحدة
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ریقدكذلكسنة،52عمرمعالسمعلمشاكلیتعرضونالفحممناجمعمالمن% 90والسمع

.سنة60عمرمعالسمعیةللمشاكلسیتعرضونالمعدنیةالمناجمفيالعاملینمن% 70أن

NOISH report (1991). National Institute for occupational safety and

health, USA.

عامل 10684بأنھ یوجد في أسترالیاویلز-بوالیة نیوأظھرت إحدى الدراسات كما 

ملیون 101لغت بفقد مصابون بفقدان السمع الجزئي أما الخسائر المباشرة كتعویض للعمال 

) 2009(النائلي أشرف،. 1996إلى 1995دوالر ما بین 

العمال الذین مع خرى تم بھا المقارنة بین العمال المعرضین للضوضاءدراسة أ

ن من أمراض جھاز یعیشون في األجواء الھادئة و قد وجد أن المعرضین للضوضاء یعانو

% من ھؤالء المعرضین یعانون من آالم 71، و أن غیر المعرضینمرة ضعف18.3السمع 

ین في األذن و یشعرون بالتعب السریع و یعانون من النوم غیر الھادئ واألحالم الصداع وطن

). 1994(علیان وآخرون ،.ر بالضیق واالنقباضوالشعو

عامل 10684بأنھ یوجد في أسترالیاویلز-بوالیة نیوأظھرت إحدى الدراسات كما 

ملیون 101لغت بفقد مصابون بفقدان السمع الجزئي أما الخسائر المباشرة كتعویض للعمال

)2009(النائلي أشرف،. 1996إلى 1995دوالر ما بین 

علمیة في العدید من بلدان و حظیت مشكلة الضوضاء باھتمام الباحثین والمؤسسات ال

% 16ذكر فیھ أن 1997) تقریرا عام WHO. حیث أصدرت منظمة الصحة العالمیة (العالم

.الضوضاءعلى مستوى العالم سببھامن حاالت الصمم

تم وضع . حیثول مشاكل السمع والضوضاءحفي الیابان أجریت العدید من الدراسات 

ماكن المسببة للضوضاء و توفیرالمبادئ التوجیھیة للوقت الذي یمكن للفرد أن یقضیھ  في األ

إجراء اختبارات سمعیة عند التوظیف و كذلك بیة للعمال والمشرفین ، إضافة إلى برامج تدری

.ت دوریة كل ستة أشھرافحوص

فن ویتم دفع مشاكل سمعیة في صناعة بناء السو قد توصلت بعض الدراسات إلى وجود

) . WHO،1997تعویضات مقابل ذلك (
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لعدم وجود من المشاكل المتفاقمة تعد مشكلة الضوضاء المھنیة في أمریكا الالتینیة 

ونة األخیرة فیما یخص في اآلتطبیق للتشریعات وعدم تنفیذ البرامج إال أن ھناك تحسن 

) WHO,1997. (التشریعات

أن نطاق العمل الصناعي في أوروبا ضخم جدا فإن مستویات الضوضاء منرغموبال

الصناعیة قد تم تقلیصھا خالل العقدین الماضیین و كذلك المخاطر وتجھیزات حمایة السمع یتم 

. معھم من الضررتوریدھا للعمال لحمایة س

55و 18ما بین عامل كانت أعمارھم تتراوح85في المكسیك على أجریت دراسة

العاملین بمصنع لقیاس نسبة معدل فقدان السمع الناتج عن الضوضاء بین2000سنة في عام 

سنة و قد تم استخدام اختبارات 31اإلسمنت، و كانت عدد سنوات العمل من سنة واحدة إلى 

. ابالت مع العاملینوضاء وإجراء مقسمعیة وقیاس مستوى الض

، كما الضوضاءین یعانون من فقد السمع الناتج عن% من العامل55أظھرت نتائج الدراسة أن 

، ا یعانون من فقد سمع لألذنین معا% من العاملین الذین یعانون من فقد السمع كانو70وجد أن 

عمل تتراوح ما بین . وأن العاملین الذین كانت سنوات الیعانوا من فقد سمع ألذن واحدة% 30و 

8أقل من الذین كانت سنوات العمل ما بین عسنوات كانوا یعانوا من فقد السم7سنة واحدة إلى 

% بینما في المجموعة الثانیة 50سنة، حیث كانت نسبة الحدوث في المجموعة األولى 31إلى 

ر ثء أك% من العاملین الذین تعرضوا لمستویات ضوضا65% . كما اوضحت الدراسة أن 70

90إلى 85عانوا من فقد السمع بینما الذین تعرضوا لمستویات ضوضاء ما بین دیسیبل90من 

)2009. (النائلي أشرف،% منھم حدث لھم اضرابات سمعیة40دیسیبل 

-12یمثل شخص یتعرضون للضوضاء و الذيملیون5-4ما بینألمانیا یوجدفيو

. )WHO،2001% من القوى العاملة في ألمانیا (15

استنتج في إحدى الدراسات أن للضوضاء تأثیرا على نقص السمع بین عمال الصناعة 

و تبین أن نقص السمع و حدوث الصمم المھني یكون كثیر الحدوث بین العمال الذین یتعرضون 

، و یالحظ في البدایة طنین في األذن وصداع دائم ثم دیسیبل  فأكثر80ضاء تبلغ شدتھا لضو

القدرة على إدراك األصوات ذات التردد المنخفض والمتوسط و یزداد احتمال انخفاض في 

اإلصابة بالصمم كلما ارتفع مستوى الضوضاء (شدتھا) و طالت مدة التعرض لھا و خاصة إذا 

) 2006(شحاتھ،. صورة دائمة ومستمرة لفترات طویلةكان التعرض یتم ب
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المھنیة المعترف بھا سببھا التعرض % من األمراض 10و قد قدر في الیونان بأن 

Rachiotis. (وضاء التي ینتج عنھا فقدان للسمعللض et al ,2006 (

تم قیاس الضوضاء المھنیة في العدید من أماكن العمل 2007و في دراسة العماري،

المختلفة : مصنع النسیج في جنزور، مصنع المكرونة ومصنع االسمنت في بنغازي و مصنع 

، أجریت القیاسات باستخدام بالمستویات الدولیة المسموح بھازلیتن و مقارنتھااالسمنت في 

.Sound Level MeterIntegratingجھاز

من خالل النتائج المتحصل علیھا تم تسجیل قراءات كانت في الحدود المسموح بھا أي تحت 

) Elammari,2007. (أخرى تجاوزت الحدود المسموح بھادیسیبل و90مستوى 

تم تحلیل منسوب الضغط الصوتي المنبعث من 2008، عمران وآخرونفي دراسة 

المكائن اإلنتاجیة وأثره في التلوث الضوضائي داخل معمل األكیاس البالستیكیة التابع لشركة 

موقع في 52لي لـ . اعتمدت الدراسة على التحلیل الحقلفرات العامة للصناعات الكیماویةا

قیاس منسوب ت الدراسة لفترة ستة شھور و أنجزت باستعمال جھاز رواستم، المعمل المذكور

. الضغط الصوتي

.مل تجاوز الحدود المسموح بھامستوى الضوضاء في أغلب مواقع العأظھرت النتائج أن

تحدید التكالیف المالیة للتلوث الضوضائي و آثارھا 2008ة التورنجي ، دراسو تم في 

االقتصادیة في معمل اسمنت سرجنار بالعراق حیث تم إعداد استبیان االجتماعیة على الوحدات

تبین أن ددھم خمسون عامال ، وقد لعینة من العاملین في األقسام المحدثة للضوضاء العالیة وع

أمراض سببھا الضوضاء مثل التوتر، العصبیة، الكآبة، قلة الكفاءة، جمیع العاملین یعانون من

.ن و الصمم الجزئيانخفاض التركیز، الطنی

كذلك أجرى الباحث مقابلة شخصیة مع مھندس سابق في المعمل المذكور و الذي أشار إلى أنھ 

85أكثر من المسوح بھ (كان یقیس الضوضاء بین حین وآخر في المعمل و كان معدل المقیاس

. دیسیبل)

د بإجراء محادثة اعتمد الباحث على طریقة ( قیاس مستوى الضجیج بفحص ذاتي ، والتي تعتم

.سم)90ادیة مع شخص على بعد (ع

دراسة العالم تونیف (الضجیج آفة العصر) التي تناولت تأثیر الضجیج على اإلنسان  

:) و استنتج ما یلي2008التورنجي، (مقتبسة من دراسة 
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، وفي حالة ارتفاعھ إلى نجم عنھ أیة تأثیرات مرضیة مقلقةدیسیبل ال ی30الضجیج بمعدل دون 

.بل فإنھ یؤثر على الجملة العصبیةدیسی50-30حدود 

. و بارتفاع في عرقلة سماع الكالم ونقص السمعدیسیبل 80- 50و یتسبب الضجیج في حدود 

حداث عاھات دائمة في أجھزة دیسیبل فإنھ یتسبب في إ120-80شدة الضجیج إلى حدود 

، اع عدد ضربات القلب، ارتفنسبة الكولیسترول في الدمارتفاع، السمع، اضطرابات ھرمونیة

. أما لقرحة المعدیة و ارتفاع ضغط الدم، امرض الشریان التاجي، انخفاض مناعة الجسم

لى دیسیبل فإنھ باإلضافة إلى األعراض السابقة فإنھ یؤدي إ120الضجیج الذي تزید شدتھ عن 

.قد یؤدي إلى الوفاةبعض الحاالتأجھزة السمع ، و فيبإلحاق الضرر

أظھرت نتائج الدراسة أن ھناك تأثیرا للضوضاء على العاملین في المصانع: وفي لیبیا 

لألسالك والمنتجات مجمع بنغازي للغزل والنسیج، شركة اإلسمنت اللیبیة و الشركة العامة

الكھربائیة.

%) ثم 37.5والنسیج (كان للتلوث الضوضائي تأثیرا أكبر على العاملین بمجمع بنغازي للغزل

ك و المنتجات الكھربائیة %) تلیھ الشركة العامة لألسال33.3شركة اإلسمنت اللیبیة (

)29.2(%.

%) 16.66و أن اآلثار الصحیة األكثر تأثیرا بمجمع بنغازي للغزل والنسیج كانت على السمع (

لیبیة فقد كانت ، شركة اإلسمنت ال%)16.66) و االنفعاالت العصبیة (%16.66و الحنجرة (

. أما الشركة العامة لألسالك %)18.75%) و اإلبصار (18.75د (التأثیرات على الجل

ض والمنتجات الكھربائیة فقد كانت االنفعاالت النفسیة والتأثیرات على الدورة الدمویة وأمرا

ء . كما بینت نتائج الفحوصات الحقلیة لمستوى شدة الضوضا%) لكل منھما21.4القلب بنسبة (

دیسیبل  86-85%) من القراءات تتجاوز الحدود العتبیة المسموح بھا و ھي 81.3أن نسبة (

ساعات و لیس ھناك 8-7لكافة المواقع اإلنتاجیة قید الدراسة التي تكون فترات التعرض من 

%) 93.4التزام من قبل العاملین بارتداء معدات الوقایة الشخصیة لجمیع المصانع قید الدراسة (

)2009(النائلي أشرف،. یعكس تدني مستوى الوعي البیئيمام

الضوضاء واالضطرابات النفسیة : -

وأوضحت النتائج أن شدة الضوضاء التي تزید عن 1977في الدراسة التي أجریت عام 

دیسیبل  تسبب اضطرابات نفسیة بین اإلحساس باضطرابات مبھمة أو أخرى محددة وتصل 90
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م الرضا إلى مرضیة وتستطیع الضوضاء أن تسبب مشاعر مختلفة من عدأیضا إلى اضطرابات 

)1999. (عالم،الضیق والخوف والجزع

(Bjorkman & Rylander , 1980, P.333-341)دراسة بجوركمان و ریالند  

الناتج عن مصادر annoyanceتحدد ھدف الدراسة في القیاس المعملي لإلزعاج 

. لذاتیة للضوضاءفروق الفردیة في تقییمات األفراد امختلفة للضوضاء مع توضیح ال

متوسط إناث) ب20ذكور ، 20طالبا من كلیة الطب (40و تكونت مجموعة المفحوصین من 

. و تضمنت أدوات الدراسة شرائط تسجیل مسجل علیھا أصوات أشھر5عاما و25سن مقداره 

ات نقل خفیفة شبیھة ألربعة مصادر للضوضاء ( لوریات نقل ضخمة، طائرات، عرب

. قطار)، كما تضمنت األدوات استبیاناتبالموتوسیكل،

، بینما تراوحت ذروة الضوضاء دیسیبل36في خلفیة حجرة التجربة كان مستوى الضوضاء 

.دیسیبل80و 70ات األربع ما بین الناتجة من مرور أي من المركب

في استجاباتھم على االستبیان أن بیئتھم من بین نتائج الدراسة ، أن المفحوصین الذین أوضحوا

، كانوا أقل انزعاجا خالل التجربة  من ھؤالء الذین منزلیة ھادئة و ال تتسم بالضوضاءال

. ستبیان أن بیئتھم المنزلیة مزعجةأوضحوا في استجاباتھم لال

بین مدى كما أظھرت النتائج أن ھناك معامل ارتباط داال إحصائیا بین درجة االنزعاج العام و

. ر بھ الفرد في التجربةاالنزعاج الذي شع

یتزامن مع الصداع والغثیان والتقلب المزاجي أن التعرض للضوضاء عالیة الشدة وجد

.شعور والعواطف والحالة النفسیةوالقلق والجدل والضعف النفسي وتغیرات في ال

)2003(عبدالھادي،

سكندریة حیث (اسكو) للنسیج باإلاملین في مصنع في دراسة أجریت على بعض العو

یومیا، ساعات8إلى 6دیسیبل من 115إلى 90یتعرض العمال لضوضاء تتراوح شدتھا بین 

بالمقارنة بالعینة 0.01بلغت نسبتھ العاملین استجابة للعدوانیة وجد أن لدى ستة أیام أسبوعیا.

)2009. (النائلي أشرف،ضابطة من العاملین غیر المعرضینال

كانت مستویات على إحدى أقسام سنتراالت صوفیا حیث ضحت دراسة بصوفیاأو

دیسیبل في القسم الدولي وبرغم أن مستویات الضوضاء 70إلى 57الضوضاء تتراوح ما بین 
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ولي یعانون في األقسام األخرى تزید عن ذلك في بعض األحیان إال أنھ وجد أن عمال القسم الد

)2009ي أشرف،(النائل.من القلق واالكتئاب

و في الدراسة التي أجرتھا الجمعیة المصریة للدراسات النفسیة حول أثر الضوضاء في بیئة 

قطاع االتصاالت –العمل على القلق، مركز التحكم واالكتئاب بصالة حركة التلغراف الدولي 

توتر م، لوحظ أن من آثار التعرض للضوضاء لمدة طویلة زیادة  في ال1988الدولیة بمصر عام 

Baron).الباحثینكما أشار إلیھ بعض et al.,1974)

كما أن توقعاتھم لألحداث من حولھم تمیل إلى تكون خارجیة المصدر ولیست نابعة من ذواتھم. 

(Rotter,1966)

فاالكتئاب .ضبط وذلك اعتمادا على نظریة وولبوبالنسبة لالكتئاب وھو مرتبط بالقلق ومركز ال

یرجع إلى عدة عوامل، أھمھا عامل القلق و حیث یرى في ھذا الصدد أن من وجھة نظر وولب

الفرد إذا عانى من حالة قلق لمدة طویلة، فإنھ یمكن أن یصاب بحالة اكتئاب، ولھذا یعتبر 

. نفسیة للعاملین المعرضین للضوضاءاالكتئاب أحد المتغیرات ال

(Wolpe,1979).

الضوضاء و التأثیرات العصبیة : -

ة حول تأثیر الضوضاء على الجھاز العصبي مما یؤدي إلى كثرة األخطاء وانخفاض دراس

إنتاجیة الفرد . 

، العاملین في معمل لصناعة النسیج) بدراستھ على مجموعتین منAdamsبدأ (أدمز 

، حیث استخدمت دیسیبل)96ص تحت ضوضاء مقیاسھا (تكونت كل مجموعة من عشرة أشخا

، والمجموعة الثانیة دیسیبل86لضوضاء إلى ت الصوت تخفض نسبة االمجموعة األولى واقیا

، فاستنتج أن المجموعة األولى كان إنتاجھا أكثر بنسبة م تستخدم واقیات الصوت ولمدة سنةل

)2001%) من إنتاج المجموعة الثانیة. (السعود،12(

قام فریق من الباحثین األمریكیین بدراسة كانت نتائجھا أن الضوضاء تمنع الناس من التمتع 

بالنوم العمیق فال یصیبون إال نوما خفیفا عالوة على ذلك فقد تحرم الضوضاء اإلنسان من 

األحالم و ال یقتصر األمر على ذلك بل یتعداه إلى أن األشخاص الذین ال یحلمون ربما 

) 2003(عبد الھادي،.عصبیین و تتكون لھم مشاكل عاطفیةا یصبحون غالب
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الضوضاء والتأثیرات على الجھاز الھضمي :-

لقد أجریت تجارب لبیان تأثیر الضوضاء على الجھاز الھضمي في بافیا بواسطة جھاز 

إلكتروني صغیر جدا على شكل وحجم كبسولة الدواء أطلقوا علیھ اسم "رادیو كبسولة" و في 

أحد طرفیھ محول طاقة یقیس الحموضة وینتج إشارة كھربائیة مناسبة ، أما الطرف اآلخر من 

ال تذیع ھذه اإلشارة. و كان المتطوعون یبتلعون الرادیو كبسولة، وعندما الكبسولة فمحطة إرس

إذاعات الكبسولة تصبح داخل معدتھم یتم إدارة الضوضاء . ویتولى رادیو مستقبل حساس تسقط 

. وقد وجد الباحثون أن الضوضاء لدى ذوي المعدة السلیمة لھا نفس األثر عن قیاس الحموضة

أكثر مما . أما ذوو المعدة التي تفرز عادة حامضا ز المعدي الیسیرأو المنشط لإلفراالمنبھ 

فاإلفراز لدیھم یقل وقت ،ینبغي، مثل مرضى القرحة، فرد فعلھم نقیض ذلك بالضبط

)1974. (بیرالند،الضوضاء

الضوضاء والتأثیرات على الدورة الدمویة وأمراض القلب : -

صابة بجلطة القلب والسكتة القلبیة وخاصة قد أثبتت اإلحصائیات أن الزیادة في حاالت اإل

في السن المبكرة تستمر مع التغیرات البیئیة المعقدة مثل : االزدحام والضوضاء و ما یصاحبھا 

. كما تؤدي إلى تغیرات في مكونات الدم لدى األشخاص من توتر عصبي و عدم استقرار نفسي

دھون ھذه التغیرات في زیادة نسبة ال. و تتمثلید وقلق نفسيالذین یعانون من توتر عصبي شد

، نسبة األنسولین و زیادة قابلیة الصفائح الدمویة في االلتصاق في الدم، نسبة الكولیسترول

)1974. (بیرالند،ببعض مما یساعد على تكوین الجلطةببعضھا 

تعرضوا لضوضاءرجال 12على 1977ة أمستردام عام جامعلقد أجریت دراسة في 

. و وجد إن التعرض قیقةد15في مصنع للنسیج لفترة زمنیة قدرھا سیبلدی98شدتھا 

، التنفس وانخفاض في الضغط النبضينبساطي و معدلسبب زیادة في ضغط الدم االللضوضاء 

Wu). إلى عدم اتزان ضربات القلبكما أنھا أدت  et al.,1988)

. حول تأثیر الضوضاء على ضغط الدمدراسة (أحمد سالمة الخوالدة)

في مصنع الغزل والنسیج ببغداد لتحدید الضوضاء 1993،في الدراسة التي أجراھا الخوالدة

، توصل الباحث إلى أن الضوضاء تؤثر سلبا ساعات یومیا8لھا العاملون لمدة التي یتعرض 

الحدود المسموح بھا كان مستوى الضوضاء أعلى مناالنبساطي والنبض فقد على ضغط الدم 

ملم/زئبق) أثناء العمل إال أن 5-4، والذي تسبب في ارتفاع ضغط الدم بحوالي (دیسیبل)85(
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عدل النبض نبضة من م3-2كذلك عدد النبضات بواقعملم/زئبق و5- 4بواقع الضغط انخفض 

21.4عتیادیة االحالة ونسبة اإلجازات73، وكان عدد الحاالت المرضیة بعد االنتھاء من العمل

.یوم/عامل6.2ة اإلجازات المرضیة ، ونسبیوم/عامل

قل من المسموح بھ ، فتبین عدم وجود مجموعة المعرضة للضوضاء بمستوى أأما بالنسبة لل

تأثیر على العاملین فیما یتعلق بضغط الدم االنقباضي و انخفضت عدد الحاالت المرضیة إلى 

4بة اإلجازات المرضیة ، ونسیوم/عامل17.6تیادیة، وكانت نسبة اإلجازات االع37

.أیام/عامل

بیة إلى بین أحد جراحي القلب المفتوح في العالم أن أھم األسباب التي تقود إلى األزمات القل

.لضوضاء والصخب واألصوات المرتفعة، التعرض المستمر لجوار اإلفراط في التدخین

ة التي أجراھا على مدى عشرین عاما كامال أن و أكد الجراح وفقا لألبحاث والدراسات العدید

: ا بمختلف أنماطھ وصورھا بطریقتینجسد اإلنسان یقاوم الضوضاء التي یتعرض لھ

ا ون ممث یزید من إفرازه لھرمون الكورتیزاألولى: والتي یطلق علیھا رد الفعل السلبي حی

و الثانیة: و التي . اء والصخبالفعل للتصدي للضوضیؤدي إلى رفع الضغط كنوع من رد

یطلق علیھا رد الفعل اإلیجابي حیث یخوض الجسد خاللھا معركة حقیقیة ضد الضوضاء فیزید 

) لمقاومة Nor-adrenaline) والنور أدرینالین (Adrenalineمن إنتاج ھرموني األدرینالین (

. و في كال الطریقتین و عند التعرض دثھا الضوضاء في أعضائھ المختلفةاآلثار السلبیة التي تح

والتوتر وحاالت الطوارئ لعدوان صوتي صاخب یفرز الجسم ھرمونات تقاوم اإلجھاد 

)2009(النائلي أشرف،. المختلفة

بالتعاون مع وكالة حمایة كلیة الطب جامعة میامي لقد أوضحت الدراسات التي نشرتھا 

ضاء وارتفاع منسوبھا ونسبة اإلصابة بأمراض ، أن ھناك عالقة وثیقة بین زیادة الضوالبیئة

القلب . و ھذا أیضا ما أكده باحثون ألمان بأن التعرض للضوضاء الحادة في الشارع وفي أماكن 

)2009(النائلي أشرف،. زید معدالت اإلصابة بأمراض القلبالعمل یمكن أن ی

ألوعیة الدمویة، فبعد بین أحد التقاریر أن الضوضاء مھما كانت شدتھا تسبب انقباض اكما 

، تنقبض الشرایین الصغیرة دیسیبل 87من بدء التعرض لضوضاء شدتھا ثوان بالضبط 3

. ائق كي تعود إلى حالتھا الطبیعیةخمس دقمنقصة حجم األوعیة الصغیرة التي تحتاج إلى نحو 

سواء أكان –وخاصة ضوضاء المصانعمنقبضة إذا ما استمرت الضوضاءإال أنھا تبقى 

)2009(النائلي أشرف،.نائما أو في حالة الیقظةلشخصا
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الضوضاء والتأثیر على اإلبصار :-

تجارب لتقییم أثر الضوضاء على العینین اسمھ یانسنبقیام عالم ألماني1988ذكر عطیة ،

، و قد التقط عیون المتطوعین ثم أدار الضوضاءمن خالل تسلیط عدسة آلة تصویر على

صوره األولى باستخدام األشعة تحت الحمراء ألنھ شعر حینئذ بأن أي مصدر ضوء مرئي یمكن 

، و قد المعتاد المسؤول عن التكیف للضوءأن یحدث رد فعل في بؤبؤ العین و ھو رد الفعل 

70ى ندما تصل الضوضاء إلوجد أن بؤبؤ العین یبدأ في الظالم في االنفتاح أو التمدد قلیال ع

یزید طولیا مع زیادة شدة ، و دلت قیاساتھ أن قطر بؤبؤ العین دیسیبل75دیسیبل ، ویتمدد عند 

، فال ظل منفتحا عندما تكون ھناك ضوضاء. و استنتج یانسن أنھ إذا كان بؤبؤ العین یالضوضاء

ر بد أن تتأثر العدسة  ویجب إذن أن یتغیر تقارب العینین ، واستخدم أداة تسمى "ھوروبت

horopterفي المھن التي إحدى تقاریره كتب یانسن یقول، وفي" فوجد ذلك یحدث بالفعل" :

تحتاج لعمل دقیق راق تحت تحكم بصري قد یكون للضوضاء تأثیر من القوة بحیث یضطر 

.مراره إلعادة ضبط عمق البؤرة لھ"العامل باست

، دقیقة15عالیة لمدة جنود لضوضاء جریت في فرنسا مجموعة من الد أخضعت تجربة ألق

مى االلوان ثم اختبروا تأثیر الضوضاء على اإلبصار و لدھشة الجمیع اكتشفوا أنھم أصیبوا بع

)2003. (النعیمي،لمدة تزید على الساعة

باستخدام آلة تصویر أكدت إحدى الدراسات التي أجریت على انقباض األوعیة في العین 

دمویة أن الشعیرات الدمویة في الملتحمة (بیاض ، و قیاس تضخم انقباض األوعیة الخاصة

والصور ویة في األصابع العین) تستجیب للضوضاء كما تستجیب لھا بالضبط الشعیرات الدم

ء من تأثیر عمیق ولكنھ التي التقطت لھذه األوعیة الدمویة الدقیقة دلیل دامغ على ما للضوضا

)2009. (النائلي أشرف،غیر محسوس

الضوضاء والتأثیرات على الحنجرة : -

أجریت دراسة بالوالیات المتحدة مفادھا أن للضوضاء تأثیرا سلبیا على حناجر العاملین 

، والتي وجد فیھا أن العاملین كانوا بحاجة لویسبرج بنسلفانیاعلى فئة من العاملین فيالمصانع ب

عض مما یؤثر على بعضھم البع الرفع أصواتھم عند التعرض للضوضاء حتى یتمكنوا من سم

)1974بیرالند،(. األحبال الصوتیة
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الضوضاء والتأثیرات على الجلد : -

شاحبة وغشاء أفواھھم جلود المتعرضین للضوضاء تكونإحدى الدراسات أنأوضحت 

یة المحیطة واإلمدادات الدمو،ولقلوبھم انقباض زائد عن المعدل،جافاوالمخاطي متغیر اللون

، و كانت التجربة قائمة على إیقاد ضوء داخل الفم و قیاس كمیة توتر مرتفعواقعة تحت

اك أكثر و كلما االحمرار في الخدین كما یبدو من الخارج ، فكلما زادت حمرة الخد كان الدم ھن

. وعندما بدأت الضوضاء شحب خد الشخص الذي أجري علیھ االختبار مما شحب كان الدم أقل

حرارة الجلد تحت ظروف متحكم بھا من . كما قیست أیضا درجةالدمادمدإیدل على نقص في 

، ولما أدیرت الضوضاء ھبطت رطوبة ودرجة الحرارة لحجرة الفحصحیث انعدام الریاح وال

. اد الدممدإ، و ھو دلیل آخر على نقصان درجة مئویة1.2جلد بمقدار یقارب حرارة ال

)1974(بیرالند،

، حیث لمنطقة األنفء على الجلد كذلك أجریت دراسة في الیابان لمعرفة تأثیر الضوضا

أنثى حیث تم تعریض إحدى 13ذكر و 13، كل مجموعة مؤلفة من مجموعتینأخذت 

دیسیبل وتم استخدام جھاز 45بل واألخرى إلى دیس100شدتھا المجموعتین إلى ضوضاء

Infrared Telethermograph Imagerاس مدى تغیر درجة حرارة الجلد و قد لقی

دیسیبل  ارتفعت 100دتھا أوضحت النتائج أن حرارة الجلد للمجموعة المتعرضة لضوضاء ش

، بینما لم تتغیر درجة الحرارة في المجموعة التي تعرضت للضوضاء درجة مئویة0.5بمقدار

)2009أشرف،( النائلي.دیسیبل45بشدة 



الفصل الثاني

المواد وطرق العمل
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: نوع الدراسة. 1. 2

ع الحدید و الصلب في مدینة جمصانع الصھر بدراسة وصفیة مسحیة للعاملین بم

.التلوث الضوضائي على العاملین بھلتحدید آثار مصراتة

:فروض البحث. 2. 2

:الحاجة لتأكید أن

.مشاكل نفسیة وجسدیةالضجیج یسبب -

. الضجیج یؤثر على إنتاجیة الشخص-

:. األدوات المستخدمة في الدراسة3. 2

التلوث بالضجیج في : دراسةمن الدراسة الحالیة والتي تتضمنلتحقیق الھدف األساسي

ضاء على ، و معرفة اآلثار الصحیة للضومصانع الصھر بمجمع الحدید والصلب بمصراتة

: قد تم اتباع منھجیة علمیة حیث تمف، مصانع الصھرالعاملین في 

، حیث وزع استبیان أعد للدراسة على عینة 2014إجراء الدراسة خالل شھر یونیو -1

و كذلك لصھر بمجمع الحدید والصلب بمصراتة ) من العاملین في مصانع ا109مكونة من (

ستبیان شملت یھم اال) موظفا وزع عل42أجریت الدراسة على عینة مقارنة مكونة من (

.اإلداریین في المجمع

حة العاملین بمجمع الحدید أختیر االستبیان للتعرف على مدى تأثیر الضوضاء على ص

:ان إلى األجزاء الرئیسیة التالیة، وقسم االستبیوالصلب

.الجزء األول: تعلق ببیانات ومعلومات شخصیة عن عینة العاملین-

لزمنیة التي یتعرض لھا العاملون للضوضاء ومدى استخدام الجزء الثاني: تعلق بالفترة ا-

وسائل الحمایة منھا.

.مشاكل وصعوبات صحیة لدى العاملینالجزء الثالث: تعلق بمدى وجود -

.دى تأثیر الضوضاء على أداء العملالجزء الرابع: تعلق بم-
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.والصلبلحدید بمجمع االصھرنعامصفي الخاص بالعاملینأوال: االستبیان 

لیا؟. كم ھو عمرك حا1

؟. عدد سنوات عملك بالمصنع2

؟تتعرض لھا للضوضاء في مصنع الصھر. عدد الساعات الیومیة التي 3

؟تتعرض لھا للضوضاء في مصنع الصھر. عدد أیام األسبوع التي 4

؟ستخدم أي وسائل حمایة من الضوضاء. ھل ت5

المؤسسة؟. ھل یتم إجراء كشوفات طبیة دوریة للعاملین من قبل 6

؟الفترات بین إجراء ھذه الكشوفات، ماھيإذا كانت اإلجابة بنعم

؟في السمع قبل بدایة عملك بالمصنع.ھل تعاني من مشاكل أو صعوبات 7

؟منذ كم سنة تعاني من مشكلة السمع. 8

؟باب مشكلتك السمعیةالختصاصیین أس. ھل أخبرك أحد األطباء ا9

السبب؟. ما ھو10

؟. ھل وصفوا لك عالجا11

؟جازة مرضیة بسبب المشكلة السمعیة. ھل منحت لك إ12

؟اتك المرضیة بسبب المشكلة الصحیة. كم عدد إجاز13

؟اكن تولیدا للضجیج في مصنع الصھر. ما ھي أكثر األم14

؟إلى اآلنمنذ بدایة عملك بالمصنع . ھل الحظت أي تغیر في حالتك الصحیة أو النفسیة15

؟ لیة خارج المصنع، كیف تشخص حالتك. في حالة األصوات العا16

أشعر باالضطراب من الصوت العالي . –ال توجد لدي أي مشكلة في أي صوت عال 

لحدید والصلب . خارج مصانع الصھر في إدارات مجمع االخاص بالموظفینثانیا: االستبیان 

. الجنس 1

؟. كم ھو عمرك حالیا2

؟ة دوریة للعاملین من قبل المؤسسة. ھل یتم إجراء كشوفات طبی3

؟الفترات بین إجراء ھذه الكشوفاتإذا كانت اإلجابة بنعم، ما ھي

؟ في السمع قبل بدایة عملك بالمجمع. ھل تعاني من مشاكل أو صعوبات 4

؟منذ كم سنة تعاني من مشكلة السمع. 5
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؟یین أسباب مشكلتك السمعیةاألطباء االختصاص. ھل أخبرك أحد6

ا ھو السبب؟. م7

؟.ھل وصفوا لك عالجا8

؟جازة مرضیة بسبب المشكلة السمعیة. ھل منحت لك إ9

؟اتك المرضیة بسبب المشكلة الصحیة. كم عدد إجاز10

؟منذ بدایة عملك بالمجمع إلى اآلن.ھل الحظت أي تغیر في حالتك الصحیة أو النفسیة 11

؟لیة خارج المجمع، كیف تشخص حالتك. في حالة األصوات العا12

.أشعر باالضطراب من الصوت العالي–ال توجد لدي أي مشكلة في أي صوت عال 
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.Precision Integrating Sound Level Meterدام جھاز قیاس مستوى الصوت استخ-2

:. أسلوب جمع البیانات4. 2

باإلضافة إلى اتباع االستبیان للحصول على البیانات الالزمة للدراسة فقد تم أیضا 

الحصول على كثیر من البیانات المتعلقة بالضوضاء من خالل التقاریر الصادرة عن مجمع 

الحدید والصلب في مصراتة حیث تم أخذ التقاریر المتعلقة بقیاسات الضوضاء في عدة أماكن 

و 2014، سنة ترات زمنیة مختلفة في شھور یولیو، نوفمبر و دیسمبربمصانع الصھر وفي ف

.2015خالل شھري ینایر و فبرایر، سنة 

:مكان الدراسة. 5. 2

ساحة ، حیث أقیم على من أكبر المجمعات الصناعیة بلیبیایعتبر مجمع الحدید والصلب م

طن من الصلب ملیون 1.3تبلغ الطاقة التصمیمیة للمجمع .ھكتار في مدینة مصراتة1200

.دخل المجمع مرحلة اإلنتاج09.09.1989، وفي ئل سنویا باستخدام الغاز الطبیعيالسا

:وحدات اإلنتاجیة اآلتیةالویضم المجمع 

.مصنع االختزال المباشر (باستخدام طریقة مدركس العالمیة)-1

: مصنعا الصھر-2

یتراوح طول طن سنویا من الكتل والعروق .630000: صمم إلنتاج )1رقم (مصنع الصھر-

ملم 200*200ملم أو 175*175ملم أو 150*150متر، ومساحة المقطع 12إلى 4الكتل من 

ملم حسب المواصفات 120*120متر ، ومساحة المقطع 12-4ویتراوح طول العروق ما بین 

.1074AISI- 1008األمریكیة 

متر 6طن سنویا من البالطات وبطول 611000: صمم إلنتاج )2رقم (الصھرمصنع -

ملم.190ملم و 160وسمك 1550*630وعرض 

.مصنع درفلة القضبان واألسیاخ-3

.مصنع القطاعات الخفیفة والمتوسطة-4

.مصنع الدرفلة على الساخن-5
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.مصنع الدرفلة على البارد-6

.خط الجلفنة-7

.خط الطالء-8

.الوحدات المساعدة-9

: )2) و(1. مصنعا الصھر (1. 5. 2

طنا، وبطاقة تصمیمیة 90یتكون كل مصنع صھر من ثالث أفران كھربائیة سعة الفرن 

630000، و 1الصلب السائل لمصنع الصھر رقم طن من650000أساسیة سنویة 

ثالث آالت 1. ویضم مصنع الصھر رقم 2الصلب السائل لمصنع الصھر رقم طن من

للصب المستمر اثنان منھا إلنتاج العروق والثالثة إلنتاج الكتل و تعتبر العروق المادة 

الخام الرئیسیة الخام األساسیة إلنتاج قضبان وأسیاخ التسلیح ، كما تعتبر الكتل المادة

1.1، وقد تم تطویر المصنع لتصبح طاقتھ اإلنتاجیة السنویة حوالي إلنتاج القطاعات

ن طن من الصلب السائل كما تم إضافة فرن الحلة لتنفیذ المعالجات في الصلب ملیو

، ومن تم یتم نقل ھذا المصھور لیة الصھر في األفران الكھربائیةالسائل بعد استكمال عم

. ذكر سابقا إلنتاج العروق والكتل(الصلب السائل) إلى آالت الصب كما

إلنتاج البالطات التي تعتبر المادة آلتین للصب المستمر2یضم مصنع الصھر رقم 

الخام األساسیة إلنتاج اللفات المدرفلة على الساخن و من تم یتم إنتاج اللفات المعالجة 

. اللفات المجلفنة واللفات المطلیةكیمیائیا واللفات المدرفلة على البارد و

ى المتعلقة و یضم مصنعا الصھر باإلضافة لما ذكر أعاله الكثیر من التجھیزات األخر

. للوجستیة و أعمال الصیانة األخرىباألعمال ا

م الطاقة الكھربائیة بدرجة في عملیاتھما اإلنتاجیة على استخدا. یعتمد مصنعا الصھر

، ونظرا لطبیعة عملیات الصھر في األفران الكھربائیة فإنھا تسبب الكثیر من كثیفة

شبكة الكھرباء وعلى المعدات التي ضغطا كثیفا على التأرجحات الكھربائیة التي تسبب

م یتم استخدام بما یسمى بمعدات التعویض الكھربائي المكونة من تغذیھا و من ث

ومنع تأثیرھا على شبكة مجموعة من المكثفات الكھربائیة المتصاص ھذه التأرجحات

.الكھرباء
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:عملیة تشغیل األفران الكھربائیةھناك مرحلتان في

الخردة صھرالمرحلة األولى:

أفران.3عدد األفران بالتشغیل: 

.حمیات خالل الوردیة9عدد الحمیات المنتجة: 

.واحددقیقة للفرن ال15تستغرق ھذه المرحلة 

.) دیسیبل110ضوضاء لھذه المرحلة (شدة ال

. المرحلة للضوضاء للحمیة الواحدةدقائق تقریبا من ھذه3یتعرض العامل إلى 

دقیقة بالوردیة وباقي 27حمیات = 9× دقائق 3ت یتعرض العامل إلى حمیا9في حالة إنتاج 

الزمن یكون العامل بحجرة التحكم الخاصة بالفرن و ھي محكمة اإلغالق . أي أن العامل في 

. دقیقة من شدة الضوضاء27عرض إلى دیسیبل" یت110ھذه المرحلة "

عملیة صھر الخام والتنقیة المرحلة الثانیة: 

.المرحلة أقل شدة في الضوضاءوھذه 

دقیقة للحمیة الواحدة.90المرحلة تستغرق ھذه 

.) دیسیبل95شدة الضوضاء بھا (

.دقیقة من ھذه الضوضاء25ل إلى یتعرض العام

حمیات 9× دقیقة 25حمیات "متوسط اإلنتاج بالوردیة" یتعرض العامل إلى 9في حالة إنتاج 

.الخاصة بالفرن وھي محكمة اإلغالقلعامل بحجرة التحكم دقیقة وباقي الزمن یكون ا225= 

.ة من شدة الضوضاءدقیق225دیسیبل) یتعرض إلى 95أي أن العامل في ھذه المرحلة (

الكثیر من الغبار المصاحب لھذه العملیة كذلك ینتج عن عملیتي صھر الخردة والخام ، 

راد العاملین وللبیئة لغبار حمایة لألفمما یستدعي تركیب منظومة خاصة باستقبال وتجمیع ھذا ا

یتم التخفیف من آثار الضوضاء على العاملین في مصانع الصلب فإن لوائح و . لكيمن التلوث

قوانین السالمة ونظم العمل بالمصنع تتطلب استخدام الكثیر من التجھیزات المتعلقة بالسالمة 

الالزمة للتعامل سالمة والحمایة األخرى مثل الكمامات وواقیات األذن باإلضافة إلى تجھیزات ال

. في ھذه الظروف البیئیة الخاصةمع مصھور الصلب 
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طریقة العمل . 6. 2

: وصف العینة. 1. 6. 2

، و كان مدى ) عامال عشوائیا109وعددھم (بمصانع الصھر تم اختیار العاملین 

في بقیة إدارات اختیار العاملین خارج مصانع الصھر، كما تمسنة55–20أعمارھم ما بین 

.) موظفا42و عددھم (المجمع

:فترة قیاس الضوضاء. 2. 6. 2

، و خالل 2014: یولیو، نوفمبر و دیسمبر لسنة تم تسجیل قیم الضوضاء خالل أشھر

sound level، بواسطة جھاز قیاس شدة الصوت نوع 2015شھري ینایر و فبرایر لسنة 

meter ة لمجمع الحدید المستخدم من قبل إدارة الوقایة الصناعی3.6232.6.08.0.373رقم

.)1والصلب (الشكل 

:عمل الجھاز. طریقة3. 6. 2

، ثم كان المراد قیاس شدة الضوضاء فیھیتم تشغیل الجھاز و یوضع بشكل أفقي في الم

ر من كثذلك یتم أخذ القراءة أ، لراءة ونظرا لتأثر الجھاز بأي صوتلفترة حتى تستقر القیترك 

.وضاء في ذلك المكان في ذلك الوقت، ویسجل أنھ نسبة الضمرة، ویحسب متوسط القراءات

.مباشرة من الجھاز بالدیسیبلتؤخذ القراءة 
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) جھاز قیاس مستوى شدة الصوت .1شكل (
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: التحلیل اإلحصائي. 7. 2

حیث تم استخدام SPSSالبرنامج اإلحصائي من االستبیان باستخدام تم تحلیل البیانات

الستبیان .وي بین جمیع عوامل ااختباري بیرسون ومربع كاي للتعرف على وجود ارتباط معن

و كانت نتائج التحلیل اإلحصائي وفقا للملحق .



الفصل الثالث

النتائج و المناقشة
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. نتائج قراءات شدة الضوضاء1. 3

2014سنة ،ي األیام المذكورة في شھور یولیو، نوفمبر و دیسمبرخالل فترة الدراسة ف
.2015و شھري ینایر و فبرایر، سنة 

ال توجد مواصفات لیبیة بشأن المستویات اآلمنة لشدة الصوت في بیئة العمل و زمن 
التعرض لھ حسب المتطلبات القانونیة ولھذا یتم العمل وفقا للقوانین والتشریعات 
والمعاییر البیئیة المعمول بھا في مصر لتقییم اآلثار البیئیة للمشروعات التعدینیة . 

دیسیبل ھو 90ة السالمة والصحة المھنیة األمریكیة تُعتبر كما أنھ حسب مواصفات إدار
ساعات بالیوم ، لمدة خمسة أیام 8الحد المسموح التعرض لھ من الضوضاء لمدة 

دیسیبل ھو الحد الواجب البدء باتخاذ خطوات 85باألسبوع بدون ضرر ، كما تُعتبر 
. لقوى السمعیة للعاملین عند بلوغھلحمایة ا

)noise1.doc-www.kenanaonline.com/files/0010/10076/3(

غالبیة العاملین الذین یعانون من مشاكل في السمع قبل وبعد عملھم في مصانع الصھر 
7م و لـ ساعات بالیو8لمجمع الحدید والصلب في مصراتة یتعرضون للضوضاء لمدة 

أیام باألسبوع .

: قراءات شدة الضوضاء في مصانع الصھر خالل فترة الدراسة 1جدول 

فرن الحلةآالت الصباألفران الكھربائیةالتاریخ
8/7/20149693-9998

9/11/201490.2-109.585.696.5
11/11/201491.3-108.686.186.3
13/11/201493-107.39094.8
19/11/201497-1078386
26/11/20146866.570
8/12/201471.282.277.9

10/12/201493.498.580.6
16/12/201490-1049193.2
11/1/201595.6-109.386.686.3
13/1/201597.2-99.286.586
14/1/201599.4-107.586.786.4
15/1/201595-10884.685
18/1/201595.2-105.382.986
19/1/201593.5-99.284.886
3/2/201510182.9100
4/2/201590-9483.297
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) قراءة تجاوزت الحد المسموح بھ من مجموع القراءات 25) أن (1یتضح من جدول (
.ھربائیة ، آالت الصب و فرن الحلة: األفران الك) قراءة في المناطق المذكورة51(الكلیة

المستویات اآلمنة لشدة الصوت في بیئة العمل و زمن التعرض لھ حسب المتطلبات القانونیة

شدة 
الضوضاء 
(دیسیبل)

9095100105110115

زمن 
التعرض 
(ساعة)

84210.50.25

اآلثار البیئیة ،القوانین والتشریعات والمعاییر البیئیة المعمول بھا في مصر لتقییم 4(قانون رقم 
)1994للمشروعات التعدینیة،
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. نتائج االستبیانات2. 3

بالعاملین في مصانع الصھر بمجمع الحدید والصلبالخاصةالنتائج 

الجنس:
.اد العینة قید الدراسة من الذكورجمیع أفر

العمر:

-41العمریة الشائعة ھي () سنة ، إن الفئة 38.064كان متوسط األعمار للعینة قید الدراسة (
) سنة حیث كانت 30- 20% ، یلیھا الفئة العمریة من (51.06) سنة حیث كانت النسبة 50

% ، أما أقل فئة عمریة من 20.21) سنة بنسبة 40- 31% ثم الفئة العمریة من (26.6النسبة 
)2%. (شكل 2.13) سنة بنسبة 51-60(

مصانع الصھر حسب العمر .للعاملین فيتوزیع أفراد العینة: ) 2شكل (
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. النتائج الخاصة بالعاملین المصابین بمشكلة السمع بعد عملھم بالمصانع3. 3

ون من مشاكل في عامل) واختیار العاملین الذین یعان109تم فرز العینة األساسیة (
.%13.76عامال بنسبة 15كان عددھم مصانع الصھر والسمع بعد عملھم في 

الجنس:. 1. 3. 3
جمیع أفراد العینة من الذكور .

العمر:.2. 3. 3
كان متوسط األعمار للعاملین الذین یعانون من مشاكل في السمع بعد عملھم في مصانع 

سنة حیث كانت نسبتھا 50- 41سنة، إن الفئة العمریة الشائعة ھي 41.86الصھر 
قل فئة عمریة فكانت % أما أ14.29سنة بنسبة 40-31% یلیھا الفئة العمریة 78.57

)3%. (شكل 7.14سنة بنسبة 20-30

حسب العمر توزیع أفراد العینة لمصانع الصھر الذین یعانون مشاكل سمع بعد عملھم بالمصانع:)3شكل (

عدد سنوات العمل:. 3. 3. 3
أن أعلى 4سنة و یتضح من الشكل 18.5إن متوسط سنوات العمل للفئات قید الدراسة 

20-11% ، یلیھا سنوات العمل 58.33سنة بنسبة 30-21لسنوات العمل ھي  نسبة 
10-0% أما أقل نسبة فقد كانت للعاملین الذین تتراوح سنوات عملھم 25سنة بنسبة 

% .16.67سنوات بنسبة 
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) : یوضح النسبة المئویة لعدد سنوات العمل بمصانع الصھر4شكل (

نع الصھر.اللضوضاء في مصة للتعرض . عدد الساعات الیومی4. 3. 3

عدد ساعات التعرض للضوضاء في مصانع الصھر: 2جدول 

النسبة المئویةساعات التعرض
26.66%
76.67%
880%
96.67%

ساعات في الیوم ، 8% من العاملین یتعرضون للضوضاء لمدة 80أن 5یتضح من الشكل 

% من 6.67ساعات في الیوم و 7% من العاملین یتعرضون للضوضاء لمدة 6.67بینما 

% من العاملین یتعرضون 6.66ساعات في الیوم و 9العاملین یتعرضون للضوضاء لمدة 

للضوضاء لمدة ساعتین. 

عدد ساعات التعرض للضوضاء في مصانع الصھر) :5شكل (
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نعاتعرض للضوضاء في المص. عدد أیام األسبوع لل5. 3. 3

عدد أیام األسبوع للتعرض للضوضاء في مصانع الصھر: 3جدول 

النسبة المئویةعدد أیام األسبوع
530.77%
615.38%
753.85%

بمصانع الصھر یتعرضون للضوضاء لكامل % من العاملین 53.85أن 6یتضح من الشكل 
أیام 6% من العاملین یتعرضون للضوضاء لمدة 15.38أیام بینما 7األسبوع أي لمدة 

أیام باألسبوع.5% من العاملین یتعرضون للضوضاء لمدة 30.77باألسبوع و 

) : عدد أیام األسبوع للتعرض للضوضاء في مصانع الصھر6شكل (

وسائل حمایة من الضوضاء . استخدام6. 3. 3

: النسبة المئویة الستخدام وسائل الحمایة من الضوضاء4جدول 

النسبة المئویةحمایة
%71.43ال
%28.57نعم

% من العاملین الذین یعانون مشاكل في السمع بعد عملھم في 71.43أن 7یالحظ من الشكل 
% من العاملین 28.57، بینما مصانع الصھر ال یستعملون وسائل حمایة من الضوضاء 

یستخدمون وسائل حمایة من الضوضاء .
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) : النسبة المئویة الستخدام وسائل الحمایة من الضوضاء7شكل (

إجراء أي كشوفات دوریة للعاملین . 7. 3. 3

النسبة المئویة إلجراء الكشوفات الطبیة الدوریة: 5جدول 

النسبة المئویةكشوفات
%53.33ال
%46.67نعم

% من العاملین الذین یعانون مشاكل سمع بعد عملھم بالمصنع لم 53.33أن 8یتضح من الشكل 
% من العاملین قاموا بإجرائھا.46.67یجروا الكشوفات الدوریة الخاصة بھم بینما 

) : النسبة المئویة إلجراء الكشوفات الطبیة الدوریة8شكل (
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من مشكلة السمع. سنوات المعاناة8. 3. 3

: النسبة المئویة لعدد سنوات المعاناة من مشكلة السمع6جدول 

النسبة المئویةعدد السنوات
213.33%
36.67%
413.33%
526.67%
813.33%

1020%
156.67%

النسبة المئویة لعدد سنوات المعاناة من مشكلة السمع لدى العاملین الذین9یتضح من الشكل 
أصیبوا بمشكلة سمع بعد عملھم بمصانع الصھر .

النسبة المئویة لعدد سنوات المعاناة من مشكلة السمع) : 9شكل (

السمعیة. رأي األطباء االختصاصیین عن سبب المشكلة9. 3. 3

النسبة المئویة الستفسار األطباء عن مشكلة السمع: 7جدول 

النسبة المئویةمراجعة طبیب
%53.33ال
%46.67نعم

% من العاملین الذین یعانون مشاكل سمع بعد عملھم بالمصنع 53.33أن 10یتضح من الشكل 
.ن العاملین قاموا بمراجعة الطبیب% م46.67لم یراجعوا الطبیب المختص في حین أن 
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) : النسبة المئویة الستفسار األطباء عن مشكلة السمع10شكل (

:المشكلة السمعیةسبب . 10. 3. 3
% من العاملین قاموا بمراجعة الطبیب عن سبب 46.67اتضح من خالل نتائج االستبیان أن 

المشكلة السمعیة و كان السبب ھو ضوضاء المصنع. كما أضاف بعضھم بالمعاناة من طنین في 
األذن وثقب في طبلة األذن.

. استخدام العالج 11. 3. 3

: النسبة المئویة لمن وصف لھم عالج 8جدول 

النسبة المئویةوصف عالج
%85.71ال
%14.29نعم

% من العاملین الذین یعانون مشاكل بالسمع بعد عملھم 85.71أن 11یتضح من الشكل 
% من العاملین 14.29بالمصنع وبعد مراجعة الطبیب المختص  لم یتم وصف عالج لھم بینما 

ج لھم. تم وصف عال

) : النسبة المئویة لمن وصف لھم عالج11شكل (
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مرضیة بسبب المشكلة السمعیةال. اإلجازات12. 3. 3

: النسبة المئویة لمن منحوا إجازة مرضیة بسبب مشكلة السمع9جدول 

النسبة المئویةأخذ إجازة
%93.33ال
%6.67نعم

الذین یعانون مشاكل في السمع بعد عملھم % من العاملین 93.33أن 12یالحظ من الشكل 
% تحصلوا على 6.67بمصانع الصھر لم تمنح لھم إجازة مرضیة بسبب مشكلة السمع بینما 

إجازة مرضیة بسبب مشكلة السمع.

إجازة مرضیة بسبب مشكلة السمعالنسبة المئویة لمن منحوا) :12شكل (

المرضیة بسبب المشكلة الصحیة. عدد اإلجازات13. 3. 3

: النسبة المئویة لعدد اإلجازات المرضیة10جدول 

النسبة المئویةعدد اإلجازات
36.67%
56.66%
86.67%

3006.67%

نسبة العاملین الذین یعانون مشاكل في السمع بعد عملھم بمصانع الصھر والذین 13یبین الشكل 
بسبب المشكلة الصحیة.منحت لھم إجازات مرضیة 
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) : النسبة المئویة لعدد اإلجازات المرضیة13شكل (

تولیدا للضجیج في مصانع الصھر األكثر األماكن . 14. 3. 3

نعامناطق تولید الضوضاء في المص: 11جدول 

النسبة المئویةأماكن الضجیج
%80األفران الكھربائیة

%13.33آالت الصب المستمر
%6.67الحلةفرن 

أن أكثر األماكن تولیدا للضجیج في مصانع الصھر كانت: األفران 14یالحظ من شكل 
% ثم فرن الحلة بنسبة 13.33% یلیھا آالت الصب المستمر بنسبة 80الكھربائیة بنسبة 

6.67.%

نعا) : مناطق تولید الضوضاء في المص14شكل (
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یر في الحالة الصحیة أو النفسیة التغ. 15. 3. 3

: التغیر في الحالة الصحیة للمتعرضین للضوضاء12جدول 

النسبة المئویةتغیر الصحة
%6.67ال
%93.33نعم

% من العاملین الذین یعانون مشاكل بالسمع بعد عملھم بمصانع 93.33أن 15یوضح  الشكل 
فسیة منذ بدایة عملھم بالمصنع إلى اآلن بینما الصھر الحظوا تغیرا في حالتھم الصحیة أو الن

% من العاملین الذین یعانون مشاكل سمع بعد عملھم لم یالحظوا.6.67

) : التغیر في الحالة الصحیة للمتعرضین للضوضاء15شكل (

نع، كیف تشخص حالتك ؟ افي حالة األصوات العالیة خارج المص. 16. 3. 3

باالضطراب بین العاملینتوزیع الشعور : 13جدول 

النسبة المئویةتشخیص حالتك
%33.33ال مشكلة

%66.67أشعرباضطراب

% من العاملین الذین یعانون مشاكل في السمع بعد عملھم 66.67أن 16یتضح من الشكل 
% من 33.33بالمصانع یشعرون باالضطراب من األصوات العالیة خارج المصانع، بینما 

یشعرون باالضطراب من األصوات العالیة خارج المصانع.العاملین ال 
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) : توزیع الشعور باالضطراب بین العاملین16شكل (
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. النتائج الخاصة بالعاملین المصابین بمشكلة السمع قبل عملھم بالمصانع4. 3

من مشاكل في عامل) واختیار العاملین الذین یعانون 109تم فرز العینة األساسیة (
%.8.26عمال و یمثلون نسبة9نع الصھر وكان عددھم السمع قبل عملھم بمصا

. الجنس: 1. 4. 3

جمیع األفراد من الذكور .

. العمر:2. 4. 3

) سنة ، إن الفئة العمریة الشائعة ھي 39.57كان متوسط األعمار للعینة قید الدراسة (
) سنة حیث كانت 30- 20لیھا الفئة العمریة من (% ، ی57.14) سنة حیث كانت النسبة 41-50(

)17%. شكل (14.29بنسبة 40-31% ، أما أقل فئة عمریة من 28.57النسبة 

نعا) : الفئات العمریة للذین یعانون مشكلة سمع قبل عملھم بالمص17شكل (

عدد سنوات العمل:. 3. 4. 3

من مشاكل سمع قبل عملھم كان متوسط عدد سنوات العمل للعاملین الذین یعانون 
بنسبة 30-20سنة . اتضح من الشكل إن أعلى نسبة لسنوات العمل من 19.25بالمصانع ھو 

)18% . شكل (25سنوات بنسبة 10-0% یلیھا سنوات العمل من 75
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) : توزیع سنوات العمل لعینة الدراسة18شكل (

. ساعات التعرض للضوضاء : 4. 4. 3

النسبة المئویة لعدد الساعات الیومیة للتعرض للضوضاء: 14جدول 

النسبة المئویةساعات التعرض
733.33%
855.56%
911.11%

ساعات في الیوم، 8% من العاملین یتعرضون للضوضاء لمدة 55.56أن 19یوضح الشكل 
% من 11.11ساعات في الیوم و 7% من العاملین یتعرضون للضوضاء لمدة 33.33بینما 

ساعات في الیوم. 9العاملین یتعرضون للضوضاء لمدة 

النسبة المئویة لعدد الساعات الیومیة للتعرض للضوضاء: ) 19شكل (
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. عدد أیام األسبوع للتعرض للضوضاء  5. 4. 3

: عدد أیام األسبوع للتعرض للضوضاء 15جدول 

النسبة المئویةعدد أیام األسبوع
512.5%
787.5%

% من العاملین بمصانع الصھر یتعرضون للضوضاء لكامل األسبوع أي لمدة 87.5یتضح أن 
أیام باألسبوع.5% من العاملین یتعرضون للضوضاء لمدة 12.5أیام بینما  7

وسائل حمایة من الضوضاء . استخدام6. 4. 3

استخدام وسائل الحمایة من الضوضاء: 16جدول 

النسبة المئویةحمایة
%77.78ال
%22.22نعم

% من العاملین ال یستخدمون وسائل حمایة من الضوضاء في 77.78أن 20یتضح من الشكل 
% منھم یستخدمون وسائل حمایة من الضوضاء .22.22مصانع الصھر بینما 

) : استخدام وسائل الحمایة من الضوضاء20شكل (
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. إجراء الكشوفات الطبیة الدوریة : 7. 4. 3

: إجراء الكشوفات الطبیة الدوریة للعاملین17جدول 

النسبة المئویةإجراء الكشوفات
%44.44ال
%55.56نعم

% من العاملین الذین یعانون مشاكل سمع قبل عملھم بالمصانع 44.44أن 21یتضح من الشكل 
رائھا.% من العاملین قاموا بإج55.56لم یجروا الكشوفات الدوریة الخاصة بھم بینما 

) : إجراء الكشوفات الطبیة الدوریة للعاملین21شكل (

. سنوات المعاناة من مشكلة السمع8. 4. 3

: النسبة المئویة لعدد سنوات المعاناة من مشكلة السمع18جدول 

النسبة المئویةعدد السنوات
1.512.5%
212.5%
512.5%

1062.5%

للمئویة لعدد سنوات المعاناة من مشكلة السمع لدى العاملین الذین النسبة 22یتضح من الشكل 
یعانون من مشكلة سمع قبل عملھم بمصانع الصھر.
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) : النسبة المئویة لعدد سنوات المعاناة من مشكلة السمع22شكل (

مشكلتك السمعیة. استفسار األطباء االختصاصیین عن سبب9. 4. 3

المئویة لمراجعة الطبیبالنسبة : 19جدول 

النسبة المئویةمراجعة الطبیب
%37.5ال
%62.5نعم

% من العاملین الذین یعانون مشاكل سمع قبل عملھم بالمصانع 37.5أن 23من الشكل تضحی
% من العاملین قاموا بمراجعة الطبیب. 62.5لم یراجعوا الطبیب المختص في حین أن 

المئویة لمراجعة الطبیبالنسبة : ) 23شكل (
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. السبب 10. 4. 3

عاملین بأن سبب المشكلة السمعیة ھو ضوضاء المصنع .5ذكر

. تلقي عالج11. 4. 3

) من العمال تم وصف عالج لھم .2(

. اإلجازات المرضیة الممنوحة بسبب المشكلة السمعیة12. 4. 3

لم تمنح إجازة مرضیة بسبب مشكلة السمع ألي عامل .

. عدد إجازاتك المرضیة بسبب المشكلة الصحیة13. 4. 3

: عدد اإلجازات المرضیة للعاملین20جدول 

النسبة المئویةعدد األیام
333.33%
733.33%

3333.33%

نسبة العاملین الذین یعانون مشاكل في السمع قبل عملھم بمصانع 24یتضح من خالل الشكل 
مرضیة بسبب المشكلة الصحیة .الصھر والذین منحت لھم إجازات

) : عدد اإلجازات المرضیة للعاملین24شكل (
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. أكثر األماكن تولیدا للضجیج في مصانع الصھر 14. 4. 3

: الضجیج ناتج عن األفران الكھربائیة21جدول 

األفران : ولیدا للضجیج في مصانع الصھر كانأكثر األماكن تأن 25یالحظ من شكل 
الكھربائیة.

) : الضجیج ناتج عن األفران الكھربائیة25شكل (

. التغیر في الحالة الصحیة أو النفسیة منذ بدایة العمل في المصنع إلى اآلن 15. 4. 3

: مدى تغیر الحالة الصحیة أو النفسیة بعد مزاولة العمل22جدول 

تغیر في الصحة أو الحالة 
النفسیة

النسبة المئویة

%11.11ال
%88.89نعم

% من العاملین الذین یعانون مشاكل في السمع قبل 11.11أن 26یتضح من خالل الشكل 
عملھم بمصانع الصھر لم یلحظوا تغیرا في حالتھم الصحیة أو النفسیة منذ بدایة عملھم في 

.% الحظوا تغیرا88.89اآلن بینما المصنع إلى
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) : مدى تغیر الحالة الصحیة أو النفسیة بعد مزاولة العمل26الشكل (

. في حالة األصوات العالیة خارج المصنع كیف تشخص حالتك ؟ 16. 4. 3

: طبیعة الشعور عند التعرض ألصوات عالیة خارج المصنع23جدول 

خارج أصوات عالیة
المصنع

المئویةالنسبة 

%22.22ال مشكلة
%77.78یشعر باضطراب

% من العاملین الذین مشاكل في السمع قبل بدایة عملھم 22.22أن 27یتضح من خالل الشكل 
بمصانع الصھر ال یشعرون باالضطراب من األصوات العالیة خارج مصانع الصھر بینما 

المصانع.% منھم یشعرون باالضطراب من األصوات العالیة خارج77.78

التعرض ألصوات عالیة خارج المصنع) : طبیعة الشعور عند27شكل (
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الصھر.مصانعخارجالمجمع إداراتبالموظفین بالخاصةالنتائج. 5. 3

الجنس:

%.4.76% أما نسبة اإلناث كانت 95.24أكثر أفراد العینة من الذكور بنسبة 

العمر:

-36) سنة، إن الفئة العمریة الشائعة ھي من (39.88الدراسة (كان متوسط األعمار للعینة قید 
% ثم الفئة 34.15) سنة بنسبة 35-25% ، یلیھا الفئة العمریة من (36.59) سنة بنسبة 45

) سنة كانت 65- 56% ، أما أقل فئة عمریة من (26.82) سنة بنسبة 55-46العمریة من (
28%. شكل 2.44بنسبة 

حسب العمر .العینة إلدارات المجمع خارج مصانع الصھر) : توزیع أفراد28شكل (
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. النتائج الخاصة بالموظفین المصابین بمشكلة سمع بعد عملھم بإدارات المجمع.6. 3

موظف) واختیار الموظفین الذین یعانون من مشاكل في 42تم فرز العینة األساسیة (
% .9.52موظفین بنسبة 4وكان عددھم عملھم بإدارات المجمعالسمع بعد 

جنس:ال. 1. 6. 3

جمیع أفراد العینة من الذكور.

:العمر. 2. 6. 3

كان متوسط األعمار للموظفین الذین یعانون مشاكل بالسمع بعد عملھم بإدارات المجمع خارج 
) سنة.49.5مصانع الصھر (

:العملسنواتعدد. 3. 6. 3

.سنة22الدراسةقیدللفئاتالعملسنواتمتوسطإن

ة: ن من قبل المؤسسإجراء كشوفات دوریة للموظفی. 4. 6. 3

: النسبة المئویة إلجراء الكشوفات الطبیة الدوریة24جدول 

النسبة المئویةكشوفاتإجراء 
%50ال
%50نعم

بإدارات % من الموظفین الذین یعانون مشاكل سمع بعد عملھم 50أن 29یتضح من الشكل 
% من 50المجمع خارج مصانع الصھر لم یجروا الكشوفات الدوریة الخاصة بھم بینما 

الموظفین قاموا بإجرائھا.

) : النسبة المئویة إلجراء الكشوفات الطبیة الدوریة29شكل (
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. عدد سنوات المعاناة من مشكلة السمع5. 6. 3

ن مشكلة السمع: النسبة المئویة لعدد سنوات المعاناة م25جدول 

النسبة المئویةعدد السنوات
325%
625%

1325%
1425%

النسبة للمئویة لعدد سنوات المعاناة من مشكلة السمع لدى الموظفین الذین 30یتضح من الشكل 
یعانون من مشكلة سمع بعد عملھم بإدارات المجمع.

مشكلة السمع) : النسبة المئویة لعدد سنوات المعاناة من 30شكل (

. معرفة أسباب المشكلة السمعیة 6. 6. 3

: النسبة المئویة بمعرفة سبب المشاكل السمعیة26جدول 

النسبة المئویةمراجعة طبیب
%50ال
%50نعم

% من الموظفین الذین یعانون مشاكل سمع بعد عملھم ببقیة إدارات 50أن 31یتضح من الشكل 
ن الموظفین % م50یراجعوا الطبیب المختص في حین أن المجمع خارج مصانع الصھر لم

.قاموا بمراجعة الطبیب
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النسبة المئویة بمعرفة سبب المشاكل السمعیة: ) 31شكل (

سبب المشكلة السمعیة :. 7. 6. 3

اتضح من خالل نتائج االستبیان أن الموظفین الذین قاموا بمراجعة الطبیب عن سبب المشكلة 
.السبب ھو ضعف العصب السمعيو كان السمعیة 

. وصف عالج 8. 6. 3

: النسبة المئویة لتلقي العالج27جدول 

النسبة المئویةوصف عالج
%25ال
%75نعم

% من الموظفین الذین یعانون مشاكل في السمع بعد عملھم 25أن 32یتضح من الشكل 
بإدارات المجمع خارج مصانع الصھر لم یوصف لھم عالج بسبب المشكلة السمعیة في حین أن 

.% من الموظفین تم وصف عالج لھم75

) : النسبة المئویة لتلقي العالج32شكل (
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ازة مرضیة بسبب المشكلة السمعیة إج. منح9. 6. 3

: الحصول على إجازة مرضیة بسبب مشكلة السمع28جدول 

النسبة المئویةأخذ إجازة
%50ال
%50نعم

% من الموظفین الذین یعانون مشاكل في السمع بعد عملھم 50أن 33یتضح من خالل الشكل 
مرضیة بسبب مشكلة السمع في حین بإدارات المجمع خارج مصانع الصھر لم تمنح لھم إجازة 

% من الموظفین منحت لھم إجازة مرضیة.50أن 

الحصول على إجازة مرضیة بسبب مشكلة السمع: ) 33شكل (

شكلة الصحیة المرضیة بسبب الم. عدد اإلجازات10. 6. 3

: النسبة المئویة لعدد اإلجازات المرضیة29جدول 

النسبة المئویةعدد اإلجازات
850%

1050%

نسبة الموظفین الذین یعانون مشاكل في السمع بعد عملھم بإدارات المجمع 34یتضح من الشكل 
خارج مصانع الصھر، الذین منحت لھم إجازات مرضیة بسبب المشكلة الصحیة.
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النسبة المئویة لعدد اإلجازات المرضیة: ) 34شكل (

أو النفسیة منذ بدایة العمل في المجمع إلى اآلن الصحیة. التغیر في الحالة11. 6. 3

: النسبة المئویة للتغیر في الحالة الصحیة بعد البدء بالعمل في المجمع30جدول 

النسبة المئویةتغیر الصحة
%25ال
%75نعم

% من الموظفین الذین یعانون مشاكل بالسمع بعد عملھم بإدارات 25أن 35یتضح من الشكل 
خارج مصانع الصھر لم یالحظوا تغیرا في حالتھم الصحیة أو النفسیة منذ بدایة عملھم المجمع 

عد عملھم الحظوا تغیرا % من الموظفین الذین یعانون مشاكل سمع ب75بالمجمع إلى اآلن بینما 
.في حالتھم

مجمع) : النسبة المئویة للتغیر في الحالة الصحیة بعد البدء بالعمل في ال35شكل (
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كیف تشخص حالتك ؟حالة األصوات العالیة خارج المجمعفي . 12. 6. 3

: الحالة النفسیة للعاملین31جدول 

النسبة المئویةتشخیص حالتك
%25ال توجد مشكلة

%75یضطرب

% من الموظفین الذین یعانون مشاكل في السمع بعد عملھم 25أن 36یتضح من الشكل 
من األصوات العالیة خارج الصھر ال یشعرون باالضطراببإدارات المجمع خارج مصانع

% من الموظفین یشعرون باالضطراب من األصوات العالیة.75، بینما المجمع

) : الحالة النفسیة للعاملین36شكل (
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:. المناقشة7. 3

تناول ھذا الفصل عرض النتائج ووصفھا ثم تفسیرھا حسب فروض البحث :

لتأكید أن:الحاجة 

الضجیج یسبب مشاكل نفسیة وجسدیة.-

الضجیج یؤثر على إنتاجیة الشخص.-

:. الفرض األول1. 7. 3

الضجیج یسبب مشاكل نفسیة و جسدیة.

) عامال في مصانع الصھر لمجمع الحدید و الصلب بمصراتھ 109تم إجراء الدراسة على عدد (

ین الذین یعانون من مشاكل السمع بعد عملھم و قد تم فرز العینة األساسیة واختیار العامل

بمصانع الصھر.

% یعانون من مشاكل في السمع بعد عملھم بمصانع 13.76عامال أي بنسبة 15تبین أن 

ساعات في الیوم ومن خالل التحلیل 8% منھم یتعرضون للضوضاء لمدة 80، إن ھرالص

نفسیة %) بین سوء الحالة ال1(اإلحصائي تبین أن ھناك ارتباط معنوي عند مستوى معنویة 

. كذلك كان لعدد ساعات التعرض الیومیة )(p<0.05، وعدد ساعات التعرض للضوضاء

. معظم ھؤالء العاملین )(p<0.05للضوضاء عالقة معنویة مع نسبة اإلصابة بالمشاكل السمعیة 

ال یوجد یتعرضون لضوضاء المصنع لكامل األسبوع  ومن خالل التحلیل اإلحصائي اتضح أنھ 

ارتباط معنوي بین عدد أیام األسبوع للتعرض للضوضاء وفترة المعاناة من مشكلة 

.(p>0.05)السمع

% من العاملین الذین یعانون مشاكل في السمع بعد عملھم بمصانع الصھر 58.33لوحظ بأن 

سنة عمل ومن خالل التحلیل اإلحصائي اتضح أنھ یوجد ارتباط معنوي بین 20لھم أكثر من 

، كذلك اتضح أنھ ال یوجد ارتباط معنوي (p<0.05)عدد سنوات العمل واإلصابة بمشكلة السمع 

بین عدد سنوات العمل وتفاقم مشكلة الحالة الصحیة للسمع.

% من العاملین الذین یعانون من مشكلة سمع بعد عملھم 46.67اتضح من خالل الدراسة أن 

وذكروا أن سببھا ھو المشكلة السمعیة بمصانع الصھر قاموا بمراجعة الطبیب عن سبب

، وذكر ھؤالء أن أكثر األماكن تولیدا للضجیج في مصانع الصھر ھي األفران ضوضاء المصنع

الكھربائیة وبعد االطالع على نتائج قراءات شدة الضوضاء في منطقة األفران الكھربائیة  وجد 
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ھناك التزام من قبل العاملین دیسیبل) و لیس90أن شدة الصوت تجاوزت الحد المسموح بھ (

و 2006باستخدام وسائل الحمایة من الضوضاء في المصنع و تتفق ھذه النتیجة مع شحاتة،

.2009النائلي أشرف،

% من العاملین الذین یعانون مشاكل سمع بعد 93.33من خالل نتائج االستبیان تبین أن 

النفسیة منذ بدایة عملھم بالمصنع عملھم بمصانع الصھر الحظوا تغیرا في حالتھم الصحیة أو

إلى اآلن و تتفق ھذه النتیجة مع دراسة حول الضوضاء واالضطرابات النفسیة عبد 

.2003الھادي،

من خالل نتائج االستبیان الذي یخص العاملین الذین یعانون من مشاكل سمع بعد عملھم 

لعاملین یعاني من طنین في بمصانع الصھر في منطقة األفران الكھربائیة تبین أن واحدا من ا

األذن و عامل آخر یعاني من ثقب في الطبلة أي فقدان سمع جزئي بسبب ضوضاء المصنع. 

.2008وھذه النتیجة تتفق مع دراسة التورنجي،

. الفرض الثاني :2. 7. 3

الضجیج یؤثر على إنتاجیة الشخص.

من مشاكل بالسمع بعد عملھم % من العاملین الذین یعانون 66.67أظھرت نتائج االستبیان أن 

أیام باألسبوع 7ساعات في الیوم لمدة 8بمصانع الصھر والذین یتعرضون للضوضاء لمدة 

یشعرون باالضطراب من األصوات العالیة خارج مصانع الصھر.

%) بین 1من خالل التحلیل اإلحصائي اتضح أنھ یوجد ارتباط معنوي عند مستوى معنویة (

، أي كلما )(p<0.05ومیة واالنزعاج من األصوات العالیة خارج المصنع عدد ساعات العمل الی

. یة خارج المصانعساعات كلما زاد االنزعاج من األصوات العال6زادت ساعات العمل عن 

وكما ذكر سابقا أن أغلبیة العاملین الذین یعانون مشاكال في السمع بعد عملھم في مصانع الصھر 

صانع الصھر ومن خالل التحلیل اإلحصائي اتضح أنھ ال یوجد سنة عمل بم20لھم أكثر من 

ارتباط معنوي بین عدد سنوات العمل واالنزعاج من األصوات العالیة خارج مصانع 

.(p>o.o5)الصھر

ذكر معظم ھؤالء العاملین أن أكثر األماكن تولیدا للضجیج في مصانع الصھر ھي األفران 

دیسیبل) مما یؤدي إلى 90لضوضاء الحدود المسموح بھا (الكھربائیة والتي تجاوزت فیھا شدة ا

انخفاض أدائھم للعمل وبالتالي تقل إنتاجیة العاملین ، تتفق ھذه النتیجة مع دراسة أدمز حول 



56

تأثیر الضوضاء على الجھاز العصبي مما یؤدي إلى كثرة األخطاء وانخفاض إنتاجیة الفرد 

).2001(مقتبس من السعود،

على نتائج االستبیان الخاص بالعاملین في مصانع الصھر لمجمع الحدید بعد االطالع 

.ل عملھم%) یعانون من مشاكل في السمع قب8.26عمال (بنسبة 9والصلب تبین أن 

أیام 7ساعات بالیوم ومعظمھم لمدة 8% منھم یتعرضون للضوضاء لمدة 55.56وكان 

ارتباط معنوي بین عدد الساعات الیومیة باألسبوع ومن التحلیل اإلحصائي تبین أنھ ال یوجد 

و بعد مراجعة الطبیب المختص )(p>0.05للتعرض للضوضاء ومدة المعاناة من مشكلة السمع 

، وھذا یدل على أن عمال5ا بسبب  ضوضاء المصنع عند عن سبب المشكلة السمعیة تبین بأنھ

20ا أن معظمھم لھ أكثر من . كمد تضاعفت بعد عملھم بمصانع الصھرالمشكلة السمعیة لدیھم ق

سنة عمل بمصانع الصھر وتبین من خالل التحلیل اإلحصائي أنھ یوجد ارتباط معنوي بین عدد 

). كذلك ال توجد عالقة معنویة بین (p<0.05سنوات العمل ومدة المعاناة من مشكلة السمع 

).(p>0.05صنع سنوات المعاناة من مشكلة السمع واالنزعاج من األصوات العالیة خارج الم

من خالل نتائج االستبیان اتضح أن معظم العاملین الذین یعانون من مشاكل في السمع 

سنة 20سنة ولھم أكثر من 50- 41قبل وبعد عملھم بمصانع الصھر معظمھم من الفئة العمریة 

. من خالل التحلیل اإلحصائي تبین عدم وجود عالقة معنویة بین العمر واالنزعاج من عمل

) كما ال یوجد ارتباط معنوي بین عدد سنوات العمل (p>0.05صوات العالیة خارج المصنع األ

).(p>0.05وعدد اإلجازات المرضیة 

42العینة الضابطة) وعددھم بعد االطالع على نتائج االستبیان الخاص بالموظفین (

بعد عملھم ، والذین تم فرزھم واختیار الموظفین الذین یعانون من مشاكل في السمعموظفا

، حیث تبین أن %9.52موظفین بنسبة 4وكان عددھم بإدارات المجمع خارج مصانع الصھر 

سبب المشكلة السمعیة ھو ضعف بالعصب السمعي. 

وبالمقارنة بین نسبة العاملین الذین یعانون من مشاكل في السمع بعد عملھم في مصانع الصھر 

سمع بعد عملھم بإدارات المجمع خارج مصانع و نسبة الموظفین الذین یعانون مشاكل في ال

الصھر لوحظ وجود فروقا تدل على أن ضوضاء مصانع الصھر تؤثر على العاملین وتسبب لھم 

مشاكل صحیة ونفسیة.
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ومما یزید من تأثیر الضوضاء على صحة العاملین في مصانع الصھر لمجمع الحدید 

والصلب قلة الوعي البیئي ویتبین ذلك من خالل عدم استخدام وسائل الحمایة من الضوضاء 

وخاصة سدادات األذن بالرغم من توفرھا والتي ثبت بأنھا حسب نوعھا یمكن أن تقلل مستوى 

)2009سیبل. (النائلي أشرف،دی20شدة الضوضاء بحدود 

كذلك عدم االلتزام بإجراء الكشوفات الدوریة التي یجریھا مجمع الحدید والصلب في مدینة 

%) بینما كانت نسبة من لم یلتزم 52مصراتھ حیث كانت نسبة العاملین الذین أجروا كشوفات (

و 2008عامي %) مع العلم أن المجمع قام بإجراء كشفین دوریین خالل48بإجرائھا ھي (

وقد تم االطالع على نتائج ھذه الكشوفات.2014



الفصل الرابع

االستنتاجات والتوصیات
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الصھر بمجمع الحدید والصلبنعامصبالعاملین في الستنتاجات الخاصة. ا1. 4

.سنة40الدراسة أعمارھم تزید عن % من العاملین الذین شملتھم50حوالي -1

.سنة عمل أو أكثر20الدراسة لھم % من العاملین الذین شملتھم65حوالي -2

ساعات للضوضاء یومیا 8% من العاملین الذین شملتھم الدراسة یتعرضون لمدة 82حوالي -3
.عأیام باألسبو7أي لمدة و لكامل أیام األسبوع 

% فقط من العاملین الذین شملتھم الدراسة یستخدمون وسائل الحمایة من 38حوالي -4
.% منھم ال یستخدمون ھذه الوسائل62الضوضاء ، بینما 

% فقط من الذین شملتھم الدراسة أجروا الكشوفات الصحیة الدوریة التي قامت 52حوالي -5
.% لم یجروا ھذه الكشوفات48بینما بھا الشركة 

% من الذین بینت الدراسة انھم یعانون من مشاكل بالسمع ال یستخدمون وسائل الحمایة 6-83
.فرھا الشركة لھمالتي تو

.الدراسة یعانون من مشاكل بالسمع% فقط من العاملین الذین شملتھم22حوالي -7

أنھا بسبب مصنع ثبت طبیا % من العاملین الذین یعانون من مشاكل السمع بعد عملھم بال8-14
.الضوضاء

سنة فأكثر.20% من الذین یعانون مشاكل بالسمع لھم مدة عمل من 65حوالي -9

سنة أو أكثر (ھذه النتیجة ربما 40% من الذین یعانون مشاكل بالسمع أعمارھم 65حوالي -10
.% من العینة)50حیث تمثل تقریبا بسبب كبر حجم ھذه الشریحة في العینة 

عینة اتضح أن أكثر األماكن ضجیجا بمصنع الصلب ھي وفق الترتیب التالي : من خالل ال-11
ألفران الكھربائیة.ا-

آالت الصب المستمر.-

.فرن الحلة-

من األصوات المرتفعة % من العاملین الذین شملتھم الدراسة یشعرون باالضطراب 12-55
باالضطراب من األصوات یشعرون. (ھذه النتیجة ربما طبیعیة حیث كل الناس خارج المصنع

.المرتفعة)

% من العاملین الذین شملتھم الدراسة ال یعانون من مشاكل في السمع وأن 13-77.98
% منھم یشعرون باالضطراب من األصوات العالیة خارج مصانع الصھر، یمكن أن 59.04

یكون ھذا مؤشرا لإلصابة بالمشاكل السمعیة مستقبال. 
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صة بالموظفین بإدارات المجمع خارج مصانع الصھرات الخااالستنتاج. 2. 4

.سنة40مارھم أكثر من % من الذین شملتھم العینة أع1-38

.سنة عمل بالمجمع20ة لھم أكثر من % من الذین شملتھم العین2-43

.جري كشوفات دوریة لھم% أكدوا على أن المجمع ی3-64

% 10أقل من ، اآلن فقطمن مشاكل السمع قبل العملیعانواتقریبا لم یكونوا كل الموظفین-4
.یعانون من مشاكل سمع
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التوصیات . 3. 4

.للعاملین بصورة مستمرة كل ستة أشھرضرورة إجراء الكشوفات الدوریة -1

.للعاملین الذین یتعرضون للضوضاءضرورة استخدام معدات الوقایة الشخصیة-2

وبقیة ألكثر تعرضا للضجیج بمصانع الصھر حقلیة للتحدید الدقیق لألماكن اعمل دراسة -3
و توعیة و تثقیف العاملین بھا لضمان استخدامھم لمعدات الوقایة و كذلك بالمجمعالمصانع 

.ن عدم التأثیر على صحتھم السمعیةااللتزام بالمدة الزمنیة المحددة وفقا للمعاییر لضما

العاملین الذین یعانون من مشاكل بالسمع بالمصانع و عمل برنامج لمتابعة ضرورة تحدید -4
.لى أماكن أخرى إن تطلب األمر ذلكحالتھم الصحیة و نقلھم إ

بین لك لضمان انتقال الخبرة والمعرفة العمل على إمداد المصنع بفئة جدیدة من الشباب و ذ-5
ألفراد ذوي األعمار الكبیرة.األجیال و عدم حدوث مشاكل عند اإلحالة للتقاعد ل

ل من عدد أیام إمكانیة التقلیل من عدد الساعات الیومیة التي یتعرض لھا العاملون أو التقلی–6
األسبوع للعاملین.



قائمة المراجع
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أوال : المراجع العربیة 

التورنجي، عبد الوھاب عبد هللا، حول التكالیف المالیة للتلوث الضوضائي وآثارھا -
)2008االجتماعیة على الوحدات االقتصادیة معمل اسمنت سرجنار العراق نموذجا، (

الخوالدة، أحمد سالمة، التأثیرات غیر السمعیة للضوضاء على العاملین في مصنع -
.5-)، ص1993نسیج، رسالة ماجستیر، كلیة الطب، جامعة بغداد، العراق، (الغزل وال

لسنة 7قانون رقم /العقوبات-اإلدارة العامة للقانون، "مجموعة التشریعات الجنائیة-
).200-186، (1986) بشأن حمایة البیئة"، 1982(

)، 2001، (عمان-السعود، راتب، اإلنسان والبیئة، دار الحامد للنشر والتوزیع، األردن-
.114-ص

النائلي، أشرف بشیر، تحدید مستوى شدة الضوضاء لبعض المصانع، دراسة تطبیقیة -
).2009بجامعة بنغازي،لیبیا، (

-)، القاھرة2003النعیمي، عیسى سعد سعد، "حمایة السكنیة العامة في دول قطر"، (-
).281-275)(121- 97)(42-38مصر، (

)، ترجمة 1974تیودور، "مكافحة الضوضاء النضال في سبیل الھدوء"، (بیرالند-
).257-169)(84-22نظمي لوقا، دار المعارف بمصر، القاھرة، (

)، مكتبة الدار العربیة للكتاب، 2006شحاتة، أحمد حسن، "التلوث وإعاقة التنمیة"، (-
).106-4مصر، (

قي والنفسي ,اثره على الطفل"، عبد الھادي، دمحم أحمد، "الضوضاء التلوث الفیزی-
).103)(39-42مصر، (-)، ایتراك للطباعة والنشر والتوزیع2003(

)، مكتبة األسرة، الھیئة المصریة 1998عطیة، ممدوح حامد، "أنھم یقتلون البیئة"، (-
).123-116للكتاب، مصر، (

، )1999عالم، أحمد خالد، و أحمد، عصمت عاشور، "التلوث والتوازن البیئي"،(-
).170-160)(155-149مصر، (-نھضة مصر للطباعة والنشر، القاھرة

علیان، عاطف و الحصادي،  عوض و األشھب، فتحي شاكر، "كیمیاء و فیزیاء -
)، منشورات 1994الملوثات البیئیة مع طرق الكشف عنھا وتأثیراتھ البیو طبیة"،(

). 249- 243لیبیا، (-جامعة قاریونس، بنغازي
، و ھیل، سعاد دمحم، و الحسین، عباس عبد، حول تحلیل منسوب عمران، عصام عیسى-

الضغط الصوتي المنبعث من المكائن اإلنتاجیة وأثره في التلوث الضوضائي، مجلة 
).2008التقني، (

،القوانین والتشریعات والمعاییر البیئیة المعمول بھا في مصر لتقییم اآلثار 4قانون رقم -
).1994(البیئیة للمشروعات التعدینیة،

)، الطبعة العربیة األولى، دار 2007مزاھرة أیمن، الشوابكة علي، "البیئة والمجتمع"، (-
).179-174األردن، (- الشروق، عمان
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ثالثا : المواقع اإللكترونیة

- www.kenanaonline.com/files/0010/10076/3-noise1.doc
1\12\2015



الملحق
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نتائج التحلیل اإلحصائي حول مدى وجود ارتباط معنوي بین إجابات األسئلة

Correlations: Q1;Q2

Pearson correlation of Q1 and Q2 = 0.905

P-value = 0.000

%)1ارتباط معنوي عند (یوجد

Correlations: Q1;Q3

Pearson correlation of Q1 and Q3 = -0.140

P-value = 0.186

(ال یوجد ارتباط معنوي)

Correlations: Q1;Q4

Pearson correlation of Q1 and Q4 = -0.160

P-value = 0.157

(ال یوجد ارتباط معنوي)

Correlations: Q2;Q8

Pearson correlation of Q2 and Q8 = 0.669

P-value = 0.002

%)1(یوجد ارتباط معنوي عند 

Correlations: Q2;Q10

Chi-sq = 3.62857

P-value = 0.163

(ال یوجد ارتباط معنوي)
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Correlations: Q2;Q11

Chi-sq = 6

P-value = 0.05

عن 30-20وات العمل % لصالح سن5(یوجد ارتباط معنوي عند مستوى معنویة 

)20-10و 10- 0سنوات العمل 

Correlations: Q2;Q12

Chi-sq = 2

P-value = 0.368

(ال یوجد ارتباط معنوي)

Correlations: Q8;Q3

Pearson correlation of Q8 and Q3 = 0.044

P-value = 0.842

(ال یوجد ارتباط معنوي)

Correlations: Q8;Q4

Pearson correlation of Q8 and Q4 = -0.114

P-value = 0.622

(ال یوجد ارتباط معنوي)

Correlations: Q7;Q8

Chi-sq = 10.4516

P-value = 0.001

(یوجد فروق معنویة بین التكرارات المتوقعة والتكرارات المشاھدة لمن لیس لدیھم 

)10-0نوات المرض عن س20-10مشكلة سمع قبل تشغیلھم ولصالح سنوات المرض 
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Correlations: Q15;Q1

Chi-sq = 8.08122

P-value = 0.018

% بین سوء الحالة النفسیة للفئة العمریة 5(یوجد ارتباط معنوي عند مستوى معنویة 

)50- 40و 30-20عن غیرھا من الفئات العمریة األخرى 30-40

Correlations: Q2;Q15

Chi-sq = 3.06604

P-value = 0.216

% بین عدد سنوات العمل وبین سوء 5ال یوجد ارتباط معنوي عند مستوى معنویة 

سنة)30-20و 20- 10و 10- 0فئات 3الحالة النفسیة (قسمت سنوات العمل إلى 

Correlations: Q3;Q15

Chi-sq = 8.85263

P-value = 0.003

النفسیة وعدد ساعات % بین سوء الحالة 1یوجد ارتباط معنوي عند مستوى معنویة 

ساعات)10-5و 5-0التعرض للضوضاء (قسمت إلى فئتین 

Correlations: Q4;Q15

Chi-sq = 2.17293

P-value = 0.140

ال یوجد ارتباط معنوي عند مستوى معنویة بین سوء الحالة النفسیة و عدد أیام األسبوع 

أیام)7-5و 5-0التي یتعرض للضوضاء (قسمت أیام األسبوع إلى فئتین 

Correlations: Q1;Q16

Chi-sq = 1.24571

P-value = 0.536
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% بین العمر واالنزعاج من األصوات 5ال یوجد ارتباط معنوي عند مستوى معنویة 

)50-40و 40-30و 30-20فئات 3العالیة خارج المصنع (قسم متغیر العمر إلى 

Correlations: Q2;Q16

Chi-sq = 2.77273

P-value = 0.250

% بین عدد سنوات العمل واالنزعاج من 5ال یوجد ارتباط معنوي عند مستوى معنویة 

30-20و 20-10و 10-0فئات 3األصوات العالیة خارج المصنع (قسمت سنوات العمل إلى 

سنة.

Correlations: Q3;Q16

Chi-sq = 8.37931

P-value = 0.004

% بین عدد ساعات العمل الیومیة واالنزعاج من 1معنویة یوجد ارتباط معنوي عند مستوى 

ساعة 10-7و 7-1األصوات العالیة خارج المصنع (قسمت ساعات العمل الیومیة إلى فئتین 

ساعات كلما زاد االنزعاج من األصوات العالیة خارج 6أي كلما زادت ساعات العمل عن 

المصنع .

Correlations: Q4;Q16

Chi-sq = 0.909091

P-value = 0.340

% بین عدد أیام العمل خالل األسبوع 5ال یوجد ارتباط معنوي عند مستوى معنویة 

واالنزعاج من األصوات العالیة خارج المصنع (قسمت أیام العمل خالل األسبوع إلى 

یوم)7-6و 5- 1فئتین 

Correlations: Q8;Q16

Chi-sq = 0.477612

P-value = 0.490
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- 6و 5- 1% بین عدد سنوات العمل (5باط معنوي عند مستوى معنویة ال یوجد ارت

) واالنزعاج من الضوضاء لمن لدیھم مشكلة سمع قبل تشغیلھم .10

Chi-sq = 0.753846

P-value = 0.385

) 10-6و 5-1% بین عدد سنوات (5ال یوجد ارتباط معنوي عند مستوى معنویة 

.ممشكلة سمع قبل تشغیلھواالنزعاج من الضوضاء لمن لیس لدیھم


