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ال�ضـجـيـج

م�صادر ال�ضجيج الرئي�سية هي و�سائل النقل وال�صناعة وور�ش العمل ،وله ت�أثريات ج�سدية وعقلية

املدن احلديثة �أماكن �شديدة ال�ضجيج .ف�ضو�ضاء ال�سيارات والآالت
و�صفارات االنذار ومكربات ال�صوت ،وحتى مو ّلدات الكهرباء
اخلا�صة ،متلأ الأجواء .ال�ضجيج �شكل من �أ�شكال التلوث ،والنا�س
الذين يعي�شون قرب �أماكن تكرث فيها ال�ضو�ضاء ،مثل املطارات،
�أو يعملون يف م�صانع يعلو فيها �ضجيج الآالت ،قد ي�صابون ب�صمم
جزئي �أو حاد.

ال�ضجيج ميكن �أن يلحق �ضرر ًا ب�سمعك ،خ�صو�ص ًا اذا كان
عليك �أن ت�سمع �صوت ًا عالي ًا ملدة طويلة .حتى املو�سيقى العالية
هي �شكل من التلوث ال�ضو�ضائي.
جتنب البقاء وقت ًا طوي ً
ال يف �أماكن ال�ضو�ضاء ،وال ت�صدر �ضجيج ًا
يزعج الآخرين.
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 .1معلومات عامة
ال يعترب التلوث ال�ضو�ضائي بخطورة �أ�شكال �أخرى من
التلوث ،لأنه لي�س مميت ًا مثل تلوث املياه �أو تلوث الهواء،
ومن املمكن جتنبه يف معظم احلاالت .وتعترب و�سائل
النقل امل�صدر الرئي�سي الطاغي لل�ضجيج يف املدن .وقد
غريت احلكومات يف �أنحاء العامل نظرتها �إىل ال�ضجيج
خالل ال�سنوات الأربعني املا�ضية ،واتخذت تدابري جدية
للتخفيف من �صدوره ومن حدة ت�أثرياته .لكن يف معظم
البلدان النامية ،مبا يف ذلك الدول العربية ،بقيت هذه
امل�س�ألة من دون معاجلة نتيجة قيود اجتماعية واقت�صادية
وتكنولوجية .ويف بلدان كثرية ،ال تتوافر و�سائل تنفيذية
مبا�شرة للتعامل مع التلوث ال�ضو�ضائي ،لكن هناك قوانني
وتوجيهات تقت�صر على حظر ال�ضجيج يف �ساعات الليل.
لقد �أدرك الإن�سان منذ �آالف ال�سنني االنعكا�سات ال�سلبية
لل�ضجيج .ويف املدن الإغريقية القدمية كان مينع
ال�ضجيج لي ًال ،وفر�شت بع�ض ال�شوارع ،خ�صو�ص ًا حيث
يقيم الفال�سفة ،مبواد تقلل من وقع العجالت وحوافر
اخليل ،ومنعت اقامة ال�صناعات املعدنية يف مراكز
املدن� ،إذ كان الإغريق يعتربون �أن ال�ضو�ضاء حتد من
قدرة الفال�سفة واملفكرين على العطاء.

ت�أثريات على �صحة االن�سان
يتم قيا�س م�ستوى ال�ضجيج با�ستخدام وحدة خا�صة تدعى
«دي�سيبل» .وتزداد حدة ال�صوت � 100ضعف بزيادة 10
دي�سيبل ،و� 1000ضعف بزيادة  20دي�سيبل ،و10.000
�ضعف بزيادة  30دي�سيبل ،و� 100.000ضعف بزيادة 40
دي�سيبل ،وهكذا.
ال تنزعج الأذن من �صوت مبعدل  40دي�سيبل ،كما يف غرفة
جلو�س عائلية ،و�أي�ض ًا ت�ستطيع �أن حتتمل �صوت ًا مبعدل
 60دي�سيبل كمحادثة بني �شخ�صني .ومن امل�ستح�سن �أن
يعي�ش االن�سان يف م�ستوى �صوت ال يتعدى  60دي�سيبل.
ولكن عندما تزداد قوة ال�صوت اىل  80دي�سيبل� ،أي ما يقارب
�صراخ طفل ،ي�شعر امل�ستمع بانزعاج ،من دون �أن ي�صل اىل
حد التعر�ض للأذى.
وغالب ًا ما تكون للأ�صوات العالية �آثار �سلبية توازي فقدان

ال�سمع .حتى ال�ضجة اخلفيفة التي ت�سببها الرثثرة يف
املكتب �أو �آالت الن�سخ والطباعة ،ت�ؤدي اىل تدين م�ستوى
االنتاج لدى املوظفني و�ضياع  15يف املئة من وقت العمل.
فالأ�صوات الدخيلة تفقد املرء قدرته على الرتكيز وت�ضعف
انتاجيته .لذلك ين�صح اخلرباء بتحا�شي بناء املدار�س يف
حماذاة الطرق العامة ،وبت�سييج املالعب بالأ�شجار التي
تعترب عاز ًال طبيعي ًا للموجات ال�صوتية.
�صحيح �أن الأذن هي التي ت�ستوعب الأ�صوات ،لكنها تبعث
الر�سائل ال�صوتية اىل الدماغ فيت�أثر بها .واذا كانت هذه
الأ�صوات �أعلى من  90دي�سيبل ،ت�أتي ردة الفعل عنيفة ،اذ
ير�سل الدماغ انذار ًا اىل اجلهاز الع�صبي مما ي�سبب ت�شنج ًا
يف الأع�صاب .وال�ضجيج ي�سرع الدورة الدموية بت�أثري من
الدماغ ،فتتقل�ص ال�شرايني ويرتفع �ضغط الدم .كما ي�ؤثر
على اجلهاز اله�ضمي ،خ�صو�ص ًا الغدد املكلفة تنظيم التوازن
العام كالغدتني النخامية والكظرية .ورغم �أن الأ�صوات التي
تزيد قوتها عن  90دي�سيبل ،مهما طالت مدتها �أو ق�صرت،
ت�سبب �ضرر ًا حمتوم ًا ل�سامعها ،فذروة الأذى ي�سببها
ال�صوت الفجائي الذي ال تتعدى مدته ثواين معدودة.
فاطالق الر�صا�ص الذي ت�صل قوته اىل  150دي�سيبل ير�سل
اىل الدماغ انذار ًا غري متوقع ،فتكون ردة الفعل جتاهه عنيفة
جد ًا ت�ؤذي اجل�سم بكامل حوا�سه و�أع�ضائه.
وترتفع �أ�صوات املو�سيقى يف املالهي الليلية اىل �أكرث من 90
دي�سيبل ،ومت ت�سجيل حاالت كثرية ل�شباب �ضعف �سمعهم
نتيجة عملهم يف هذه الأماكن .وقد ي�ؤدي ذلك اىل ال�صمم،
الذي تظهر �أعرا�ضه عندما يتكبد الفرد جهد ًا ل�سماع
الأ�صوات القريبة .وهذا يتزامن مع �ضغط داخل الأذنني
م�صحوب ب�أزيز م�ستمر ،واذا مل ت�صب الأذنان ب�ضرر فالأزيز
يزول بعد �ساعة ويعود ال�سمع اىل طبيعته .ولكن هذه
عالمة خطرة تنذر �صاحبها بوجوب اجتناب التعر�ض اىل
�ضجيج مرتفع.
وبينت درا�سة لالحتاد الأوروبي �أن التعر�ض لل�ضجيج يرفع
خماطر اال�صابة بالأزمات القلبية .كما ا�ستنتجت درا�سة
�أوروبية �أخرى �أن �ضجيج املطارات ي�ضعف تعلم القراءة
وتنمية الذاكرة لدى الأطفال .و�أ�شارت درا�سة ا�سكندينافية
اىل �آثار �أخرى لل�ضجيج ،ومنها اال�ضطرابات النف�سية وقلة
النوم واالرهاق و�ضعف القدرة على ه�ضم الطعام وقرحة
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املعدة و�سرعة االنفعال و�أمرا�ض القلب .ولفتت اىل �أن
ال�ضجيج الليلي يت�سبب يف ارتفاع خطر املوت املبكر .و�أكدت
درا�سة �أملانية �أن معدل الوفيات ب�أمرا�ض ناجتة عن ال�ضجيج
يكاد يوازي معدل الوفيات يف حوادث املرور يف �أملانيا .ويف
درا�سة �أجريت يف جامعة �أوكالند يف نيوزيلندا� ،أظهرت
الأجنّة يف �أرحام �أمهاتها ا�ستجابة «فزع» لل�ضو�ضاء،
�صاحبتها عمليات �شهيق وزفري عميقة وفتح الفم وارتعا�ش
الذقن ،وكلها عالمات على البكاء.
وملدة التعر�ض لل�ضجيج �أثرها ،اذ يعترب  85دي�سيبل احلد
الأعلى الذي يجوز التعر�ض له ملدة � 8ساعات يف مكان
العمل .كذلك يجب اال يتعر�ض املرء لأ�صوات املو�سيقى
العالية لأكرث من �ساعة ،علم ًا ان معدل ال�ضجيج داخل
معظم املالهي الليلية يفوق  95دي�سيبل.

�صموا �آذانكم!
ّ
ثمة و�سائل عدة للحد من التعر�ض لأخطار ال�ضجيج ،منها
ا�ستعمال �سدادات الأذن ،ومنع اطالق �أبواق ال�سيارات،
وحتديد ال�سرعة ب�أقل من  50كيلومرت ًا يف ال�ساعة داخل
املدن والقرى ،وبناء املطارات بعيد ًا عن املدن ،وا�ستخدام
كوامت ال�صوت يف امل�صانع ،ونقل امل�صانع والور�ش اىل �أحياء
ومدن �صناعية بعيدة عن املناطق ال�سكنية ،وو�ضع حواجز
لل�ضجيج على جوانب الطرق ،ف�ض ًال عن التوعية ب�أخطار

ال�ضجيج .ويخطئ من يظن �أن ال�ضجيج املرتفع وحده ي�ؤثر
على ال�صحة ،لأن التعر�ض ل�ضجيج منخف�ض على مدى
طويل يرتك �آثاره ال�سلبية �أي�ض ًا .ولعل من �أ�شهر الأمثلة على
ذلك الأ�سلوب الذي ا�ستخدمه ال�صينيون القدماء يف تعذيب
ال�سجناء ب�صوت تنقيط املاء.
التعر�ض املط ّول للأ�صوات العالية فوق  90دي�سيبل يقتل
خاليا الأذن الداخلية وي�سبب خل ًال يف ع�صب ال�سمع .وقد
يكون هذا اخللل مزمن ًا ،فحتى ال�سماعات ال ت�ستطيع اعادة
ال�سمع اىل املري�ض يف كثري من الأحيان ،كما �أن اجلراحة
ال جتدي يف حاالت كثرية .والأنني الذي ي�سمعه عمال
امل�صانع ومواقع العمل التي يغلفها ال�ضجيج ،هو �أول مظاهر
املر�ض .وغالب ًا ما يكون الفح�ص الطبي يف هذه احلالة �سلبي ًا
وال يظهر مركز اخللل عند املري�ض .وعندئذ ُيطلب تخطيط
�سمع لت�شخي�ص املر�ض.
والأذن «ت�شيخ» ابتداء من عمر الأربعني ،خ�صو�ص ًا عند
�سكان املدن� .أما يف الأرياف فقد يبلغ املرء الثمانني ويبقى
�سمعه «ك�سمع اخللد».

قوانني وتدابري للحد من ال�ضجيج
بد�أ ال�ضجيج يثري االهتمام جدي ًا يف منت�صف القرن
الع�شرين ،خ�صو�ص ًا بعد معرفة بع�ض ت�أثرياته ال�سلبية
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على �صحة االن�سان .وقد و�ضعت الدول الغربية قوانني
لقيا�سه واحلد منه .يف �سوي�سرا مث ًال يطبق قانون يعترب
م�ستوى املعي�شة يف منطقة ما «متدني ًا» اذا تخطى
متو�سط ال�ضجيج  50دي�سيبل عند اجلدار اخلارجي
للمباين ال�سكنية .ولتحديد م�ستوياته يف املناطق امل�أهولة،
تركب �أجهزة قيا�س يف الأماكن التي يتم فيها جتاوز حدود
االنبعاثات ال�ضو�ضائية ،كالطرق التي ت�شهد ازدحام �سري.
وتبني ال�سلطات احلكومية الأ�سوار واحلواجز و�أحزمة
الأ�شجار التي حتد من ال�ضجيج على جوانب الطرق .و ُتركب
يف املباين نوافذ عازلة لل�صوت .كما و�ضعت حدود لل�ضجيج
خا�صة بحركة الطريان الدويل ،و�ضرائب تعتمد على
م�ستوياته يف املطارات.
ويف فرن�سا ،مينع ازعاج اجلريان نهار ًا ولي ًال ،وتفر�ض
غرامة على املت�سبب ب�ضجة متوا�صلة �أو متقطعة ،مع

ن�شاط منوذجي :قيا�س م�ستوى ال�ضجيج

م�صادرة القطعة م�صدر االزعاج .وت�شري بيانات املعهد
الوطني للإح�صاءات والدرا�سات اىل �أن ال�ضجيج يعترب
امل�سبب الأول النزعاج �سكان العا�صمة الفرن�سية باري�س،
ومن �أولوياتهم تزويد م�ساكنهم بعازل جيد لل�صوت ،كما
يعترب ال�ضجيج �أول �سبب لف�سخ عقد �شراء املنزل.
لكن على رغم زيادة الوعي البيئي وادراك النا�س لأ�ضرار
ال�ضجيج ،مل َ
يعط االهتمام الكايف ،خ�صو�ص ًا يف الدول
النامية .فقد ازدادت م�صادره بحدة ،ال �سيما من و�سائل
النقل ،ف�ض ًال عن �أن القوانني التي حتد من ال�ضجيج غري
معروفة لدى الغالبية العظمى من النا�س ،ونادر ًا ما تطبق.
ومعظم احلكومات العربية ال ت�صنف ال�ضجيج �أكرث من
كونه «�إزعاج ًا» ،وتهمل اتخاذ التدابري ال�صارمة للحد منه.
وترتفع م�ستويات ال�ضجيج يف معظم العوا�صم العربية.
ففي بريوت جتاوزت احلدود امل�سموحة يف جميع املناطق،
ويف القاهرة تربز م�شكلة مكربات ال�صوت ،ويف �سورية ال
تطبق العقوبة القانونية املتعلقة بال�ضجيج ،ويف الريا�ض
يزداد معدل ال�ضو�ضاء �سنوي ًا مبعدل دي�سيبل واحد ب�سبب
ازدياد و�سائل النقل.
و�أ�شارت درا�سة �أملانية اىل �أن الطيور املغردة يف املدن الكربى
�صارت تعاين من فرط ا�ستخدام حناجرها ب�سبب حماولتها
التفوق على �ضو�ضاء ال�شوارع.

�أجرى فريق «بيئة على اخلط» ،خدمة اخلط البيئي ال�ساخن من جملة
«البيئة والتنمية» ،درا�سة على مدى �ستة �أ�شهر� ،شاركت فيها «اجلمعية
اللبنانية للتكنولوجيا املالئمة» وطالب من «نادي حماية البيئة» يف
جامعة بريوت العربية .هدفت هذه الدرا�سة �إىل قيا�س م�ستوى ال�ضجيج
يف بريوت الكربى على مدى �ستة �أ�شهر� .أخذت القيا�سات داخل بع�ض
املنازل وعلى الطرقات العامة يف خمتلف املناطق ،خالل معظم �ساعات
اليوم .ومت ت�سجيل القيا�س الأعلى والأدنى واملعدل .بينت الدرا�سة �أن
بريوت ب�ؤرة �ضجيج لي ًال نهاراً ،و�أن حدة ال�ضجيج يف بع�ض مناطقها
زادت  316مرة عن احلد الذي ت�سمح به منظمة ال�صحة العاملية .ومت
�إعداد خريطة لل�ضجيج يف �أحياء العا�صمة.

حتى البحار واملحيطات �أ�صبحت �أكرث �ضجيج ًا نتيجة
ارتفاع �أعداد ال�سفن وازدياد عمليات امل�سح الزلزايل
وب�سبب جيل جديد من �أجهزة ال�سونار الع�سكرية التي
ت�سرب الأعماق بوا�سطة املوجات ال�صوتية .وتخ�شى
منظمات مدافعة عن احلياة الفطرية �أن ي�شكل ذلك
خطر ًا متزايد ًا على الثدييات البحرية ،خ�صو�ص ًا
احليتان ،التي ت�ستخدم ال�صوت للتوا�صل والبحث عن
طعام والعثور على رفيق للتزاوج .وهي حتث احلكومات
وال�صناعة على اعتماد حمركات �أقل �ضجيج ًا لل�سفن،
وقوانني �أكرث ت�شدد ًا ب�ش�أن ا�ستعمال امل�سح الزلزايل يف
التنقيب عن النفط والغاز ،وتكنولوجيات �سونار جديدة
�أقل تطف ًال على احلياة البحرية .كما يرى الباحثون �أن
ازدياد حمو�ضة املحيطات قد جتعل البيئة البحرية �أكرث
�ضجيج ًا ،وما مل تنخف�ض انبعاثات غازات الدفيئة،
ف�إن م�ستويات احلمو�ضة يف البحار واملحيطات قد تبلغ
بحلول �سنة  2050درجة جتعل ال�ضجيج من ال�سفن
و«مدافع» امل�سح الزلزايل ينتقل م�سافة �أبعد بن�سبة
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حقائق حول ال�ضجيج
• احلد الأق�صى لل�ضجيج الذي ت�سمح به منظمة ال�صحة العاملية القريبة .وهذا يتزامن مع �ضغط داخل الأذنني م�صحوب ب�أزيز
هو  65دي�سيبل ،ويعترب معدل ال�ضجيج غري املزعج للنوم بني م�ستمر.
 30و 35دي�سيبل.
• ال ميكن ا�سرتجاع ال�سمع بعد فقدانه اال يف حاالت نادرة .ومن
• زيادة  10دي�سيبل متثل زيادة ع�شرة �أ�ضعاف يف حدة ال�صوت .ال�صعب مالحظة فقدان ال�سمع ،لأنه غري م�ؤمل ويح�صل ببطء.
وزيادة  20دي�سيبل متثل زيادة � 100ضعف يف حدة ال�صوت.
ً
• لي�س من ال�ضروري �أن يكون ال�صوت عاليا لتكون له ت�أثريات
• ي�صبح ال�ضجيج مزعج ًا عندما يتخطى م�ستوى  70دي�سيبل ،ج�سدية ،فحتى الأ�صوات امل�صنفة «مزعجة» فقط ت�ؤدي �إىل
ويلحق �أ�ضراراً بحا�سة ال�سمع عند االن�سان عندما ي�صل اىل  90الإح�سا�س بالتوتر وال�ضغط والقلق.
دي�سيبل لأكرث من � 8ساعات.
• مع كل ارتفاع طابق يف املبنى ،ينخف�ض ال�ضجيج من الطريق
• قد ت�ؤدي ال�ضو�ضاء �إىل الوفاة �إذا جتاوزت حدود  130دي�سيبل .بنحو دي�سيبل واحد.
• اعتربت اليابان �أكرث دول العامل �ضجيج ًا ،تليها ا�سبانيا حيث • تلج�أ بع�ض البلدان اىل �إقامة حواجز من �إ�سمنت �أو خ�شب �أو
احتلت مدريد املرتبة الأوىل بني العوا�صم ،بح�سب درا�سة �أجرتها زجاج مق ّوى على جوانب الطرق ل�ص ّد ال�ضجيج قرب م�صدره.
وتعمد بلديات كثرية اىل �إقامة حواجز من الأ�شجار حول املناطق
منظمة ال�صحة العاملية عام .2004
ال�سكنية المت�صا�ص ال�ضجيج ،ف�ض ًال عن �ص ّد الرياح وتلطيف
• تظهر �أعرا�ض ال�صمم عندما يتكبد الفرد جهداً ل�سماع الأ�صوات احلرارة وتنقية الهواء.
 .%70والواقع �أن تغري كيمياء املياه البحرية قد ي�ضعف
قدرتها على امت�صا�ص ال�صوت  %10عما كانت قبل
الثورة ال�صناعية .وتربط بع�ض الأدلة الأ�صوات املرتفعة
حتت املاء ببع�ض حاالت جنوح احليتان والدالفني �إىل
ال�شواطئ حيث متوت.
اذا مل ي�ستطع املرء وقف �ضجيج املعامل وال�سيارات
و�أ�شغال البناء ،فعليه حماولة عزل نف�سه عن �أ�ضرارها.
وين�صح اخلرباء ربات البيوت باعتماد الأثاث املنزيل
القادر على امت�صا�ص الأ�صوات ،كال�سجاد وال�ستائر.
حتى �صوت املكن�سة الكهربائية ،الذي تبلغ قوته نحو 70
دي�سيبل ،ميكن للن�ساء تفاديه من خالل و�ضع واقيات
للأذن.
يزداد عدد �ضحايا ال�ضجيج يوم ًا بعد يوم ،خ�صو�ص ًا يف
ّ
ظل غياب ال�سبل الوقائية وعدم الإدراك الكايف لنتائج
هذا النوع من التلوث .فت�أثرياته ال�سلبية ال تظهر �إال
بعد مرور وقت طويل على تعر�ض الإن�سان لل�ضجيج،
وعندها يكون فات �أوان العالج يف حاالت كثرية .لذلك

يجب الرتكيز على التوعية ب�أخطار ال�ضجيج ،والتوجيه
�إىل تغيري ال�سلوك والت�صرفات اخلاطئة ،وفر�ض
ت�شريعات ل�ضبط ال�ضو�ضاء والت�شدد يف معاقبة من ال
يتقيد بها.

البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية

� .2سلوكيات �شخ�صية م�س�ؤولة
�صحيح �أن املرء قد ال ي�ستطيع التحكم ب�ضجيج
املعامل و�أ�شغال البناء� ،إال �أنه على الأقل قادر على
عزل نف�سه عن �أ�ضرارها .هنا بع�ض املمار�سات
امل�أمونة للحد من التعر�ض لل�ضجيج:
• جتنب ا�ستعمال بوق ال�سيارة �إال عند ال�ضرورة.
• اخف�ض �صوت التلفزيون والراديو ،وحافظ على �صوت
املو�سيقى منخف�ض ًا ،كي ال تزعج �أفراد �أ�سرتك �أو اجلريان،
وكي ال تفقد �سمعك تدريجي ًا.
• ا�ش ِ
رت �أجهزة تعمل ب�صمت �أو ب�صوت منخف�ض.
• ال تغلق الأبواب بعنف ،وال ت�ستخدم الألعاب النارية
التي تطلق انفجارات عالية.
• ابتعد عن م�صادر ال�ضجيج ،وجتنب البقاء يف الأماكن
ال�صاخبة وقت ًا طوي ًال.

• ال تخجل �أن ت�سد �أذنيك ب�أ�صابعك �إذا �سمعت
بوق ًا �أو �صوت ًا مزعج ًا� .ضع واقية للأذنني عند تعر�ضك
مل�ستويات عالية من ال�ضجيج.
• قم بفح�ص لل�سمع �إن كنت تتعر�ض ل�ضجيج عال
ب�صورة م�ستمرة.
• قم بتوعية �أهلك و�أ�صدقائك على خماطر التعر�ض
لل�ضجيج.
• قم بحمالت خلف�ض ال�ضجيج الناجت عن م�صادر
خمتلفة (املطاعم ،املقاهي ،ال�سيارات ،ور�ش البناء،
الألعاب النارية ،وغريها).
• طالب ب�إقامة حواجز من �إ�سمنت مث ًال المت�صا�ص
ال�ضجيج على جوانب الطرق ال�سريعة املحاذية
للمناطق ال�سكنية .وميكن �أي�ض ًا �إقامة حواجز من
�أ�شجار.

 .3اخترب معلوماتك حول ال�ضجيج
�ضع عالمة �صح (�) �أو خط�أ (� )xأمام اجلمل الآتية:
1 .1ــــــــــــ مل يدرك النا�س قبل القرن الع�شرين عواقب 6 .6ــــــــــــ ت�ساعد �إقامة احلواجز الزجاجية �أو
اخل�شبية �أو الإ�سمنتية على جوانب الطرقات يف
التعر�ض مل�ستويات عالية من ال�ضجيج.
احلد من ال�ضجيج.
2 .2ــــــــــــ لل�ضجيج ت�أثري على �صحة الإن�سان
النف�سية واجل�سدية.
7 .7ــــــــــــ من �أعرا�ض ال�صمم الأزيز امل�ستمر يف
الأذنني.
3 .3ــــــــــــ ال ينزعج الإن�سان من الأ�صوات اال عندما
ً
ترتفع حدتها فوق  90دي�سيبل.
8 .8ــــــــــــ ميكن غالبا ا�سرتجاع ال�سمع بعد فقدانه.
 .1خط�أ
� .2صح
 .3خط�أ
� .4صح
� .5صح

� .6صح
� .7صح
 .8خط�أ
 .9خط�أ
 .10خط�أ

4 .4ــــــــــــ �أ�صبحت البحار واملحيطات �أكرث �ضجيج ًا 9 .9ــــــــــــ ميكن �أن ي�ؤدي التعر�ض ل�صوت عال جد ًا
نتيجة ارتفاع �أعداد ال�سفن وازدياد عمــليات
�إىل الوفاة.
امل�سـح الزلزايل.
1010ــــــــــــ امل�صدر الرئي�سي لل�ضجيج يف املدن هو
ال�صناعة.
5 .5ــــــــــــ تظهر �أعرا�ض ال�صمم عندما يتكبد الفرد
جهد ًا ل�سماع الأ�صوات القريبة.

الأجوبة ال�صحيحة:
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 .4ن�شاطات تطبيقية حول ال�ضجيج
الن�شاط  :1كيف ميكن �أن تخف�ض ال�ضجيج يف حميطك؟
الهدف:

هذا الن�شاط ي�شجع التالميذ على اقرتاح حلول عملية
لتخفي�ض ال�ضجيج يف بيئة م�ألوفة.

ماذا تفعل:

خذ التالميذ يف نزهة �سري ًا على الأقدام حول املدر�سة �أو
يف احلي �أو حتى يف مبنى املدر�سة .اطلب منهم �إعداد
قائمة بجميع الأ�صوات التي ي�سمعونها �أثناء النزهة.
وبناء على املعلومات التي جمعوها ،اطلب منهم:
• �أن يحددوا م�صادر الأ�صوات.
• �أن يحددوا ما هي الأ�صوات الأكرث خطورة ،وما هو
ال�ضرر الذي ميكن �أن ت�سببه.
• �أن يقرتحوا و�سائل تتيح تخفي�ض الأ�صوات.
مالحظة :اذا توافر جهاز لقيا�س م�ستوى ال�صوت،
بامكانك تو�ضيح طريقة ا�ستعماله ،وقيا�س م�ستويات
ال�ضجيج من م�صادر خمتلفة ،مثل حمادثة� ،صراخ،
مثقاب �آيل� ،ضجيج يف امللعب .هذا ميكن القيام به �أي�ض ًا
كن�شاط م�ستقل ،حيث ي�ستطيع التالميذ اجراء قيا�سات
مل�ستويات ال�ضجيج يف �أوقات خمتلفة ويف نقاط خمتلفة
حول املدر�سة وتقدميها يف �شكل جدول ملقارنة الأرقام.

الن�شاط � :2أحلان مائية
الهدف:

قد تكون الحظت الأ�صوات املختلفة التي ت�صدر عن املاء.
هذا الن�شاط ال�سهل املخ�ص�ص للأطفال يخلق معزوفة
مائية.

ما حتتاج اليه:

• قوارير �أو �أباريق �أو �أكواب خمتلفة الأحجام
• ماء
• ملعقة �أو عود

ماذا تفعل:

 .1اجمع قوارير و�أباريق و�أكواب ًا زجاجية خمتلفة الأ�شكال
والأحجام (احرت�س دائم ًا عند التعامل بالزجاج).
� .2ضع ماء فيها ،قلي ًال �أو كثري ًا .ا�ستعمل ملعقة �أو عود ًا

البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية
�صغري ًا للنقر على الأوعية ،وا�سمع الأ�صوات املختلفة
ال�صادرة عنها.
 .3هل ميكنك ترتيب الأوعية من «النوطة» الأدنى اىل

الأعلى؟ هل ميكن تغيري م�ستوى املاء يف الأوعية لإحداث
نوطة جديدة؟
ماذا عن ت�أليف �أغنية تعزف حلنها على �أجهزتك
املو�سيقية املائية؟

الن�شاط  :3حتديد م�صادر ال�ضجيج

الهدف:

ت�شجيع التالميذ على التفكري يف الت�أثريات ال�ضارة
لل�ضجيج ،وترتيبها ح�سب الأولوية لتحديد ما هي
الأكرث �ضرر ًا.

ماذا تفعل:

 .1اقر�أ اجلمل الآتية:
• ماكينات احلياكة القدمية كانت ت�صدر �ضجيج ًا
قوي ًا ،وكانت العامالت يتحادثن بقراءة ال�شفاه.
ً
�شغاال طوال اليوم ،فهو رفيقي الدائم.
• اين �أترك التلفزيون
• عندما كنت �صغري ًا ،كنت �أم�شي يف الريف ليالً،
وكان يلفّ ني �سكون تام� .أما اليوم فقد تغريت الأحوال.

• بامكاين �أن �أعرف متى يحني موعد الغداء ب�سبب
ال�ضجيج ال�شديد ال�صادر من ملعب املدر�سة.
• املثقاب الذي ي�شغّ له العامل يف ال�شارع ي�صدر
�ضجيج ًا واهتزازات قوية.
• يف كل ليلة ،يوقظني �أ�شخا�ص يغادرون املطعم
املجاور اذ يغلقون �أبواب �سياراتهم بعنف.
دون م�صادر ال�ضجيج املختلفة املذكورة .هل
 .2الآنِّ ،
ت�ستطيع ا�ضافة املزيد اىل القائمة؟
� .3أي من هذه امل�صادر قد يكون م�ضر ًا بال�صحة .حاول
�إدراجها من الأكرث �ضرر ًا اىل الأقل �ضرر ًا.
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الن�شاط  :4خماطر ال�ضجيج
الهدف:

توعية التالميذ حول خماطر ال�ضجيج يف �أماكن العمل.

ماذا تفعل:

ادع اىل املدر�سة مفت�ش ًا �أو م�س�ؤو ًال عن ال�سالمة يف �أحد امل�صانع ،للتحدث اىل التالميذ عن ال�ضجيج يف �أماكن العمل
ُ
وكيف ميكن �ضبطه.

الن�شاط  :5م�سابقة مل�صقات
الهدف:

توعية التالميذ حول خماطر ال�ضجيج.
ميكن تنفيذ هذا الن�شاط على نطاق �صف واحد� ،أو كمباراة بني �صفني� ،أو على نطاق املدر�سة كلها.

ماذا تفعل:

اطلب من التالميذ �أن ي�صمموا �أو ير�سموا �أو يلونوا مل�صق ًا مل�شهد يظهر «خطر ًا» بيئي ًا للتلوث ال�ضو�ضائي .يجب �أن
حتمل املل�صقات عنوان ًا �أو �شعار ًا منا�سب ًا يحذر من خماطر التلوث ال�ضو�ضائي.

الن�شاط  :6عزل الأبواب والنوافذ
الهدف:

تخفيف م�ستوى ال�ضجيج اخلارجي داخل غرفة.

ما نحتاج اليه:

• لفّ ة عازل �أو �إ�سفنج
• غراء
• مق�ص

ماذا تفعل:

� .1إخرت الباب �أو النافذة التي تريد �أن تعزل دخول

ال�ضجيج منها ،وقم بقيا�س العر�ض والطول.
وق�صها ح�سب القيا�سات
 .2ا�شرت لفّ ة �إ�سفنج عازلّ ،
املحددة.
� .3ضع بع�ض الغراء على �إطار الباب �أو النافذة ،و�أل�صق
عليه قطع الإ�سفنج.
هذا يزيد العزل احلراري كما يخفف �أثر ال�ضجيج
اخلارجي.
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: ال�ضجيج-وكالة حماية البيئة الأمريكية
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www.noisyplanet.nidcd.nih.gov

:»حملة «ا�ستمع �إىل براعمك
:»حملة «كوكب ال�ضو�ضاء
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لوحة معلومات حول ال�ضجيج
www.mectat.com.lb

www.afedonline.org • E-mail: info@afedonline.org

ميكن تنزيلها عن موقع الدليل الإلكرتوين
www.afedonline.org

Roll Up  �سنتم وو�ضعها على200 x 80 وطبعها حتى قيا�س

170

