
  )الضجيج ( االمن والسالمه  والضوضاء
  

  
  
  

زداد        الضوضاء  فى علم االمن والسالمه والبيئه صنفت بأنها ضارة  سان و مشاآل الضوضاء ت ى صحة اإلن عل
اطق       وم وخصوصا في المن د ي ا بع سكان    يوم ة بال اطق     و  الحضرية المزدحم سريعة والمطارات والمن الطرق ال

   .آات إنشاء آالبناء وتنفيذ المشاريعأخرى توجد بها حر الصناعية ومناطق
ضجيج(الضوضاء او  و  تج عن الصوت  ) ال ذي ين ه بالتحمل   . هو اإلزعاج ال دره محدده معين ه ق سان ل ل ان وآ

أقلم النفسى                 )سمعيه  (سواء صحيه    اع الصوت والت أثر بمستوى ارتف ذه تت او نفسيه  ودرجة القدره والتحمل ه
أن يكون     ما تؤثر حالة االنسان  ووضعه فى نفس اللحظه           والسمعى معه ونوعية الصوت ومصدره  آ       ا أو   آ نائم

ى     يشاهد التلفزيون أو يستمع إلى الموسيقى   اويقوم بعمل في المنزل      دره عل ه الق شتيت   وحين يكون الصوت ل ت
  . الترآيز فإنه يصبح ضجيجًا

سمعية لإلن                  درات ال إن الق ه، ف اة      و آلما ازداد صوت الضجيج وازدادت فترة التعرض ل ًا ومعان زداد إرهاق . سان ت
وقد ال تظهر اآلثار المدمرة للضجيج في مراحل مبكرة من التعرض له ألن بعض أنواعه تكون ذات طبيعة آامنة       

تم   ًا وت سمع مؤقت دان ال ون فق د يك سمعية وق درة ال تعادة الق رض    اس ف التع ى توق ت عل رور بعض الوق د م  بع
سمع       للضجيج لكن هذا الفقدان يصبح دائمًا لدى ت        دان ال كرار التعرض لألصوات العالية ويدعى هذا النوع من فق

   )فقدان السمع الناتج عن الضجيج(

  تأثيرات الضوضاء

وتنجم بسبب الضوضاء المنخفضه صوتا    ) غير سمعيه   ( لها تأثيرات سلبيه على االنسان منها  تأثيرات نفسيه          
سان             اال انها تؤدى الى شعور بالضيق وتسبب التوتر العصبى             ل االن ا يجع ز مم ى الترآي وعدم القدره الكامله عل

سمع       ) مؤقته(عرضه لحوادث مختلفه فى حال استمرارها بشكل دائم وهناك تأثيرات سمعية  ى ال أثير عل ا ت وله
ه            سان للحال وتجعل االنسان غير قادر على السمع المؤقت بسبب ارتفاع االصوات  حين التعرض لها  ويعود االن

ذا   تأثيرات سمعية   انتهاء السبب  ويسترد قدرته  واما التأثير االخير وهو االهم حيث له           العاديه  حين   دائمه  وه
دان     )  الضوضاء(يتوقف على البيئه المحيطه باالنسان       ه  من فق وعلى استمرارية التعرض للضوضاء  ينتج عن

   . لقوة السمع التدريجى وبشكل دائم 

   الضوضاءالعوامل المسببه والمساعده فى اضرار

   ).صدى االصوات   يزيد  من التأثير الضار(مساحة المكان وحدوده القائمه له دور   •
  .التأثير الضار العمر فكلما زاد عمر االنسان زاد •
   .فزيادة مدة التعرض يزيد من التأثير الضار مدة التعرض •
  .حيث يزداد الضرر بازدياد شدة الصوت   الصوتقوةشدة  و •
  .السمعية سليمة يث تقل التأثيرات السمعية آلما آانت االجهزةالحالة السمعية ح •
سان  • ضوضاء واالن ين مصدر ال سافة الفاصله ب ا( الم سان والمصدر زاد  آلم ين االن سافة ب ت الم قل

  )الضرر

  

  



  األذن البشرية

  تتكون األذن البشرية من ثالثة أجزاء ، هى األذن الخارجية ، األذن الوسطى ، األذن الداخلية

   

                                                                                                                        
                                                                                                                        

                                                                                                                        
                                                              
                                                          

                                                              
                                                          

                                                              
                                                          

                                                              
                                                             

  مستوى الضوضاء  الزمن المسموح به 

 )  

  : األذن الخارجية

  )ساعات

  .ونقلها خالل القناة السمعية إلى طبلة األذن) ذبذبات الصوت(تقوم بتجميع الموجات الصوتية 

  :األذن الوسطى

سندان   : تتكون من ثالث أجزاء هى        اب وال ة والرآ سندان       . المطرق ة األذن ويتصل ال ة بطبل حيث تتصل المطرق
  .باألذن الداخلية

  .لصوت إلى المطرقة والرآاب والسندان والتى بدورها تنقلها إلى األذن الداخليةتقوم طبلة األذن بنقل ذبذبات ا

  :األذن الداخلية

الذى يقوم بنقل نبضات الصوت إلى (تتكون من قنوات دائرية وإنسان األذن الذى يتصل بدوره بالعصب السمعى           
خ ى       )الم دا وه ة ج شعيرات الدقيق ن ال دا م ر ج دد آبي ى ع سان األذن عل وى إن المخ يحت صل ب ى تت ذه . الت وه

ة                   رات طويل شعر         (الشعيرات هى التى تتعرض للتلف من جراء التعرض للضوضاء لفت دون أن ي ك ب ويحدث ذل
  .حتى نصل إلى مرحلة يفقد اإلنسان فيها سمعه تماما، األمر الذى ال عالج له) الشخص به

  

  

  

  فى اليوم) ه واحده فقطالتعرض لفتر( مستويات الضوضاء المسموح بها حسب الفترات الزمنيه 

ا ا (OSHA)  حسب مواصفات االوش ه عالمي صحه المهني سالمه وال ن وال اييس االم اء   (  مواصفات ومق اثن
  العمل مع استعمال اجهزة الوقايه لالذن 



  على قياس  

  dB الديسيبل    
90  8  
92  6  
95  4  
97  3  

100  2  
102  1.30  
105  1  
107  45

  

  

  

   دقيقه  
   دقيقه30  110

   دقيقه15  115  

  

  

  

  

  

  

  



  

  التعرض للضوضاء الصاخبة يزيد احتماالت حدوث أورام

ا        )   آولن ادواردز   ( قامت جامعه والية اوهايو فى آولومبس االستاذ       شرت نتائجه بعمل دراسه عن الضوضاء ن
ه  وانتهت الدراسه  الى ان التعرض للضوضاء الصاخبه لفترات فى عدد فبراير فىالدوريه االمريكيه لعلم االوبئ    

سمع                          دان ال رتبط بفق المخ والم ربط االذن ب ذى ي د ينمو فى العصب ال ال حدوث  ورم حمي د من احتم طويله يزي
  .وطنيين االذن والدوار وعدم التوازن 

  

  الضوضاء المزعجه تزيد من احتماالت خطر التعرض الزمه قلبيه

ام         وفى دراسه اخ   ا ق رلين                .الطبيب ستيفان ان    رى فى  الماني شاريتي الجامعي الطبي في ب ز ت ويليتش من مرآ
سان حيث وجد                      ه لالن ه قلبي د من خطر التعرض الزم د تزي ه  عمل صاخبه  ق اظهرت النتائج ان العيش فى بيئ

ى علي     رق الت رب الط دن وق ى الم شون ف ر ويعي صف العم ى منت م ف ذين ه احثون ان االشخاص الل ه الب ا آثاف ه
سبة             مروريه عاليه يزيد من احتمال اصابتهم بأزمه قلبيه عن االشخاص اللذين يعيشون فى احياء اآثر هدوء بن

  .حيث يعتقد الباحثون ان االجهاد الناجم مع الضجه المزمنه هو عامال مهما % 46

  

  
  
  
  

 
   سلبيا على لغة األطفال تؤثرالضوضاء 

 



   

 
   .الكلمات اللغوية بدقة ادئة جدا لتلتقط عقولهم الصغيرةاألطفال يحتاجون إلى أوساط ه

ذه    السنة األولى من عمر الطفل حاسمة في تطور مهاراته الذهنية واللغوية وبالتالي فان تعرضه للضجيج في ه
 قدرته على التعلم والكالم الفترة قد يؤثر بصورة سلبية على

مستويات    في التمييز بين األصوات حتى في الغرف ذاتالسنة األولى من حياتهم يجدون صعوبة أن األطفال في
م     أخر       الضجيج المنخفضة وبالتالي قد ال يتعرفون على الحديث أو الكلمات الموجهة له دوره ت سبب ب ا ي وهو م

اجون   وأشار الخبراء إلى أن التحدث إلى األطفال في بيئات صاخبة ال يفيد في تعليمهم .الكالم لديهم اللغة بل يحت
ة إلى أو ال في سن         .ساط هادئة جدا لتلتقط عقولهم الصغيرة الكلمات اللغوية بدق ر من األطف ووجد أن عددا أآب

دما آانت                             رهم عن ادي أسماء غي ذي ين ك ال رة أطول من ذل الخمسة شهور استمعوا لشريط ينادي أسماؤهم لفت
الم    شهرا من الفصل  13بهم هادئة فقط بينما تمكن األطفال في سن  البيئة المحيطة ين الك ز ب ة   والتميي والمحادث

ديهم مع            ى نضج أعضاء اإلدراك ل د يرجع إل ك ق ة الضجيج موضحين أن ذل دمهم في العمر أو لتطور      وبيئ تق
   .مهاراتهم اللغوية وقدرتهم على االستماع

  يجب تعريف وتعليم  االطفال  على  مايلى

  . أعصاب السمع ديسبل قد تدمر90بأن األصوات العالية والتي تزيد شدتها على  •
  . أن يحمي الطفل أذنيه بسدادة بالستيكية أو غطاء لألذن أو بالكفين قبل التعرض لألصوات العالية •
  .عدم وضع السماعات على األذنين لسماع األغاني والموسيقى الصاخبة •
  .حماية األطفال الذين ال يعرفون آيفية حماية أنفسهم •

  

  

  

  

  هل تعلم 

  

 . دسيبل مما يوازى  ضجيج حفارة110 - 90  بقوة جهاز الستيريو يصدر اصواتا •



  . شهرا13تطور القدرات اللغوية عند األطفال األصغر من  مستويات الضجيج قد تؤثر سلبيا على •
ه   • ات ول ي المحيط ة ف اقالت العمالق ه الن سّبب في ّوث سمعي تت اك تل ة  هن ى البيئ ة عل انعكاسات رهيب

  .البحرية
سي   • اة الباري نغص لحي ضجيج أول م ث ينال ساآنهم   % 68ان   حي د م رون أن تزوي سيين ي ن الباري م

  .بعازل جيد للصوت من بين األولويات التي تحظى باهتمامهم
شريعات  ان المفوضيه االوربيه تتخذ اجراء   • ا ت  (ات قانونيه ضد اى دوله فى االتحاد االوربى ليست  له

 التقليل من االشخاص المتضررين      للحد من الضوضاء وان هدف االتحاد هو       )قواعد االتحاد االوربى  
  2012فى اوربا بسبب الضجيج بحلول عام 

ه              • ه االجتماعي السبب الرئيسي للخسائر فى  الصين هو الضجيج فى مكان العمل  آما ي ساهم فى العزل
  وتدهور نوعيه الحياه  وزياده حاالت انخفاض حجم العمل واالداء ويساهم ايضا في وقوع االصابات

 •  رآات وآالت التنبيه من أآثر مسببات التلوث السمعيعد صوت المحُي
  ديسبل80تقدر الضوضاء الناجمة عن حرآة السير داخل المدن بحوالي  •

  

  

  

  مصادر الضوضاء

   اقسام وهى ضوضاء وضجيج وصخب آاالتى3وتنقسم الى  

 ري مصادر صناعيه وتجاريه ومصانع الصناعات االستخراجيه والزراعيه والبناء والصناعات االخ •

   مصادر تشمل النقل الجوي والبري والبحري  •

ات  واصوات الموسيقى                    • ه و المحرآ مصادر المدن  يشمل ضجيج السيارات والناتج عنها االالت التنبي
  والبشريه واصوات اجهزة التكييف وغيرها

  

  

  الضوضاء فى العمل

  



  

صمم و                     سبب ال د ت اآن العمل هي سبب رئيسى  في االصابه وق ل  مدي      الضوضاء في ام ضا في تقلي ساهم اي ت
ي مستوي االداء     ذلك العمل عل ه العامل او الموظف  وآ ذى يمكن ان يؤدي وع  . وحجم العمل ال ى وق ساهم ف وت

ى                    االصابات المهنيه و فقدان السمع بسبب الضجيج هو مرض قابل للحدوث فى الصناعات الكبيره  وينطوي عل
صاديه       ا            حيث   . تكاليف آبيره سواء االجتماعيه  أواالقت ى صحتهم حيث ان من اثاره ؤثر عل دم     ت اده ضغط ال زي

ذار       وزياده ضربات القلب والصداع  وانخفاض القدره علي اداء االعمال على  االجهزه واالنتباه الي اشارات االن
ا   ود خطر م ال وج ى ح ذيرات ف ى  .شفوي او التح اطر ف ى ادارة المخ راءات  ف ل اج ذ صاحب العم م يتخ واذا ل

   منهالين فى العمل لمستويات ضجيج مرتفعه  الى نتائج  تعرض العام

  زياده الغياب  •
  ترآيز الانخفاض االنتاجيه بسبب االرهاق وقله  •
  زياده تكاليف االنتاج  •
 الخدمات / المنتجات / تخفيض نوعيه العمل  •

  

  ضوابط يمكن ان تقلل من النتائج السلبيه للضجيج فى مكان العمل

   او الموظفين فى اماآن الضجيج المرتفعهتقليل ساعات تواجد العمال •
  اخذ فترات راحه مناسبه بعيدا عن الضجيج •
  استعمال  معدات التجهيزات الشخصيه الواقيه فى العمل •
ل         • عمل الصيانه لالليات او االجهزه او المحرآات  حيث ان الصيانه المستمره والدوريه تساعد من تقلي

  الصوت والضجيج
  عمال فى موقع الضجيج يقلل فترات تعرضهم للضجيجالتناوب بين الموظفين وال •
  عمل عوازل لالالت التى تسبب الضجيج  •
  القيام بكشف من قبل مهندسين متخصصين  يمكن ان يساهموا بالتقليل من الضجيج •

  

  

  

  

  اماآن السكنالضوضاء  و

  



  

   .التقدم العلمىبسبب زياده السكان واتساع المدن و" نوعيه الحياه"الضجيج اصبح اآثر اثاره للجدل 

ل      ة مث شرية، ضوضاء خارجي شاطات ب ات  اصوات  ن ازل او البناي ي المن صوِت ف صادِر ال ْن م د ِم اك العدي هن
ون       ) ورش عمل فى الخارج       ( المروِر سيارات وشاحنات ومعدات ثقيله  وأدواِت عمل          ِه اصوات  التلفزي وترفي

ه          زة    او الستيريو  ومكائِن فى الحدائق او خارجي ل اجه ذه االصوات هى من مصادر الصوت               التكييف   مث ل ه  آ
ا ان صوت    خالل الهواِء آموجات صوتيةمن  فى اماآن السكن  التى تؤثر بنسب مختلفه للصوت       والضجيج  آم

  الطائرات يمكن  ان َيجتاَز آموجات إهتزازية في المواد الصلبِة

  أساليب ادارة الضجيج فى المنزل 

ل               فى م مكافحه الضوضاء   يمكن لنا     ه مث اآن الضجيج المحتمل ل ام  المطابخ  نازلنا  والتقليل منها وذلك فى  جع
دا عن صاالت الجلوس او         وغرف الغسيل  اء     الدراسه   بعي سجاد     لالبن ل للصوت             ال ى التقلي ر مساعد عل  هو اآب

ات   ار نوعي يه واختي ضوضاء     االرض ه ال صاص ومكافح ى امت ساعد عل ى ت ه ذات   . الت واد العازل ار الم واختي
اه      قاييس والمواصفات العالميه فى    الم واب              عزل مواسير المي ه الجوده من  االب ه العالي ار النوعي ضا    واختي  واي

ا         زجاج النوافذ العازله للصوت    ا وقوته اء وآفاءته اء البن ه للصوت اثن ار الموادالعازل ه اختي  باالضافه الى نوعي
ه     – خط سريع    – رئيسى   قرب شارع ( ومواصفاتها بحيث تناسب موقع السكن من حيث  الموقع            – داخل المنطق

  منطقه خدمات وغيرها 

  

  الضوضاء فى اوقات الترفيه

  



        

  الترفيه سابقا                            الترفيه حاليا

ة شعور باالستقرار             من المتوقع ان تكون اوقات الترفيه عن النفس هى اوقات هادئه تجعل من الشخص فى حال
ه    كن يبدو ان الضجيج والضوضاء والهدوء النفسى ل  شاطات الترفيهي يمكن ان تكون خطيره  عند االستمتاع بالن

  (dB)الديسيبل  حسب مقياس 85ان استمرعلي التعرض الي الضجيج فوق 

  درجه 110مستويات الضوضاء في العاب الفيديو يمكن ان تصل الي المعدل   •
 .جه در120حفالت الموسيقي واالعراس يمكن ان تصل الى  •
زلج              • سريعه ، الت القوارب ال ل االبحار ب اب الرياضيه مث سيارات ،يمكن ان    , بعض انواع االلع سباق ال

  .تشكل خطرا علي العاملين وآل متفرج
ستيريو فى          • رآوب الدراجات الناريه والسيارات المزوده  بمعدات تزيد من صوت المحرك  واصوات ال

  السيارات
 تصدر اصوات متنافره من ضجيج االلعاب والموسيقى واصوات الناساماآن االلعاب الترفيهيه والتى  •

  

  

 عقار جديد يخفف من أثر الضجيج على السمع

سببها الضجيج       تجري مجموعة من العلماء اختبارات على عقار جديد قد يساعد في تخفيف حدة األضرار التي ي
سمع ى ال ار حوالي .عل ي االختب شارك ف ة األمري600وسي شاة البحري ى  من م دريبات عل ذين سيجرون ت ة ال كي

ة     ل وجب ع آ ة م رص موضع الدراس ا الق اولون خالله بوعين يتن دة اس ذخيرة ولم الق ال ضعف  .إط ا ت ادة م وع
دربين            10التدريبات المزعجة مثل إطالق النار ما نسبته         ة من حاسة سمع المت دربون    . في المائ وسيخضع المت

ة                 من المارينز إلى اختبارات مجددة عقب اختتام ال        ار المترتب ار في تخفيف اآلث أثير العق تدريبات لدراسة مدى ت
وتقول الحكومة الفيدرالية األمريكية إن فقدان السمع جراء الضجيج         .من الضجيج الحاد على القدرات السماعية     

ادة            ى م اء في بحوثهم عل ة شيوعًاويرآز العلم ر األمراض العالجي د واحد من أآث  أو N-acetyclysteineيع
nac د          الت ي ال تعمل فقط على تحييد الجزئيات الضارة باألذن بل تعزز أجهزتها الدفاعية، وذلك بتناوله قبل أو بع

ار          .التعرض ألصوات ضجيج عالية    اد عق سابق إليج وتأتي االختبارات األخيرة لتعزيز األبحاث التي اجريت في ال
  يخفف من مخاطر الضوضاء على السمع

  

   بي ثريفقدان السمع بسبب مشغالت األم

  



  

  

  

  

شغيل الموسيقى                     زة ت ستخدمون أجه اإلم "باحثين من جامعة بوردو في إنديانا اختبروا عددا من الطالب الذين ي
ود فقدان متزايد لحاسة السمع خصوصا   والهواتف المتنقله  باستعمال سماعات لألذن  فتبين لهم وج" بي ثري 

ل                    . بوجود أصوات مرتفعة في الجوار      ى المدى الطوي سمع وضرر استخدامها عل ى ال زة عل ذه األجه خطورة ه
سمع                دان ال وآلما ازدادت فترة استخدامها آبر حجم الخطورة على األذن الموسيقى واألصوات العالية يسببان فق

ي  ا الحساسة ف إتالف شعيرات الخالي ل ب ة والمسؤولة عن نق ي األذن الداخلي ود ف ة وهي الجزء الموج القوقع
ا       ذا           · الذبذبات الصوتية الى المخ بعد ترجمته ار ه د التلف الموقت ويمكن اختب شفاء بع شعيرات ال ذه ال يمكن له

ل ولكن إن     ومين أو أق دة ي سمع لم د اإلحساس بال ك تفق ا يجعل ة مم ى األصوات العالي سماع ال د ال اإلحساس بع
سمع                   ا دان ال ة فهي ستكون مسؤولة عن فق ة مستمرة أو متقطع رات طويل ستمرت هذه األصوات المزعجة لفت

  · نهائيا فعند فقدان هذه الشعيرات الدقيقة من المستحيل أن تعود مرة ثانية للعمل

  الوقاية؟

ا أن   عدم رفع درجة الصوت الى اقصى درجه و بإبقاء الصوت في مستوى يسمح لك بسماع اآلخرين حول                   ك آم

هناك بعض السماعات التي يجب تجنبها وهي التي يتم إدخالها داخل األذن فهي تساعد على زيادة شدة الصوت            

  . ديسيبل 9-7من 

  

  

  

  

  

سبل  • د ي سمى ال دة ت اس ضغط الصوت بوح تم قي ستويات (dB)ي اس م اريثمي لقي  وهى وحدات لوغ
هادئة جدًا، بحيث يكون من      ) ديسبالت(األصوات التي تراوح قوتها بين صفر إلى عشرة         ضغط الصوت 



، )ديسبل (150المستحيل تقريبًا سماعها، بينما يمكن للدرجة القصوى في نهاية المقياس التي تقارب              
 .أن تدمر طبلة األذن

  
  مقياس مستويات الصوت لنشاطات مختلفه      

   التنفس الطبيعيصوت   ديسبل 10

سبل   20 ادئدي ان ه وت مك    ص
سبل    30 وت دي ك    ص ب من شخص قري س ل    الهم
سبل   40 ه  دي اآن العام ه باالم ث  العادي وت االحادي    ص
  بصاله المنزلصوت االحاديث العاديه ديسبل    50

سبل    60 وتدي ذياعص يقا م ع / موس صوت مرتف ث ب ى /   أحادي صل دراس ى ف وات ف    االص
سبل     70 ه  دي سه الكهربائي وت المكن سيارات /ص وات ال     أص
  حرآة مرور متوسطة، قاعات الحفالت الموسيقية أثناء العزفوات  اصديسبل    80

سبل   90 واتدي روري  االزد اص ام الم ية /ح سيارات الرياض سينما /ال ة ال وات /  قاع اف اص الت الزف   . حف
سبل100 وت دي يقى   ص رق الموس سترا( ف ضخمة) األورآ ة /ال شاحنات الثقيل ة  / ال دراجات الناري   . ال
سبل 110 وتدي رو  ص يقى ال صوت    موس رات ال ارات، مكب فير القط ة، ص ائرات النفاث   ك، الط
سبل120 وت   دي از  ص ستيريو(جه م ) ال ة األل سيارة، وبداي ي ال صاخب ف   .ال
سبل 130 وت دي سارات       ص ة، والك ائرات النفاث ة، والط درجات مرتفع ين ب ماعات األذن شغيل س   ت
سبل140 وت   دي سارات     ص ة، والك ارات الجوي ن الغ ذار م فارات اإلن   ص
سبل 150 وت دي سكرية  ص ادق الع ة(البن   )الحربي
سبل 160 وت دي الع    ص ة اإلق ي مرحل ة ف ائرات النفاث دًا، والط صاخبة ج سارات ال   الك
سبل 170 وت دي ة ص دافع البحري الق الم   إط
سبل  180 وت دي صواريخ ص ات ال   محرآ
  تفجير القنابلصوت   ديسبل190
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