
 اآلثار الصحیة والنفسیة الناتجة عن الضوضاء

  

  

توجد ھناك وسیلة دقیقة لتعیین نوع العالقة بین الضوضاء واآلثار الناتجة عن ذلك ألن ھذه اآلثار تختلف  ال

  : من شخص آلخر وھي تعتمد على عدة عوامل منھا طول فترة التعرض للضوضاء 

     

  .التأثیر وشدة الخطورة طردیًا مع فترة التعرض  ویتناسب

  .والعالقة طردیة أیضًا : شدة الصوت ودرجتھ . أ

  .األصوات الحادة أكثر تأثیرًا من الغلیظة : حدة الصوت . ب

  . كلما قلت المسافة زاد التأثیر : المسافة من مصدر الصوت .ج

  . ضجة المستمرة فالصوت المفاجئ أكثر تأثیرُا من ال: فجائیة الصوت . د

نوع العمل الذي یزاولھ اإلنسان أثناء تعرضھ للضوضاء مثل األعمال التي تحتاج لتركیز شدید غیر .ھـ

  .األعمال العادیة 

 أنواع اآلثار :  

  :التأثیر النفسي . ١

ي یؤدي ارتفاع الصوت عن المعدل الطبیعي إلى نقص النشاط الحیوي واإلثارة والقلق وعدم االرتیاح الداخل

  ..ثانیة ) ٣٠(واالرتباك وعدم االنسجام فالتعرض للضوضاء لمدة ثانیة واحدة یقلل من التركیز لمدة 

دیسیبل ظھور التعب من خالل  ٦٠إلى  ٥٠وتبین التجارب أن طلبة المدارس الذین یتعرضون لضجیج شدتھ 

في حین ال تظھر ذلك في  شعورھم بطول وقت الدراسة كما یستھلكون وقتًا أطول في حل التمارین الریاضیة

  . كما للضجیج أثر من النمو الفكري لألطفال ) دیسیبل  ٣٧-٣٠(األجواء الھادئة 

  

  :التأثیر العصبي .٢

تصل الضوضاء عبر األلیاف العصبیة إلى الخالیا العصبیة المركزیة في المخ فتھیجھا وینعكس ذلك على 

ثواٍن ٣ة یسبب انقباض في األوعیة الدمویة فبعد أعضاء الجسم كالقلب فالضوضاء ولو كانت درجتھ ضعیف

تنكمش الشرایین الصغیرة فینقص حجم الدماء داخلھا ) دیسیبل  ٨٧(بالضبط من ابتداء ضوضاء درجتھا 

  .. كي تعود سیرتھا األولى ) دقائق ٥( وعندما تتوقف الضوضاء تحتاج األوعیة الصغیرة إلى 

  

  :التأثیر على السمع ) ٣

السمع ھي المناطة بالتأثیر المباشر للضجیج وتبدأ الشكوى من قسوة الصوت عند وصول الشك أن حاسة 

فیبدأ بالطنین في األذن ..أو أعلى ) دیسیبل ٨٠(ویحدث النقص في السمع عند .. دیسیبل ) ٥٠(شدتھ ألعلى 



  ..ثم صداع دائم وانخفاض في سماع األصوات المتوسطة 

  ..المصانع ألن العامل ال یسمع تحذیر زمالئھ عند وقوع الخطر وھذه الضوضاء سبب ألكثر الحوادث في 

  .. وقد یتوسع الضرر إلى الصم الكامل نتیجة التعرض لصوت مفاجئ كانفجار القنابل حیث تنشق طلبھ األذن 

  

  :التأثیر على الدورة الدمویة ) ٤

لى ارتفاع ضغط الدم في التقلصات في الشعیرات الدمویة ھو رد فعلي طبیعي للضوضاء العالیة ویؤدي إ

  . األماكن الھادئة % ٢.١مقابل % ٢٧المناطق السكانیة الصاخبة بنسبة 

  

  :التأثیر على إنتاج العاملین وحسن األداء) ٥

تنقص الكفاءة أثناء الضجیج ویزداد الخطأ والقصور ونرى في األرقام التالیة لمجموعة عمل تم إنقاص 

  :الضوضاء لدیھم

  %.٢٩خصیة بمعدل قلت األخطاء الش. أ

  %.٤٧قلت نسبة اإلقطاع عن العمل بمعدل . ب

  %. ٩زادت نسبة اإلنتاج بمعدل . ج

وفي دراسة في إحدى المدارس الفرنسیة یمر بقربھا أحد الطرق السریعة یتعرضون لضوضاء مستمرة تصل 

  !غالقھا تكثر أخطاؤھم اإلمالئیة عند ترك النوافذ مفتوحة وتقل عند إ) دیسیبل  ٧٠(ألكثر من 

     

  المھندس عبدالحفیظ أحمد العمري : من إعداد 



الآثار الصحية والنفسية الناتجة عن الضوضاء





لا توجد هناك وسيلة دقيقة لتعيين نوع العلاقة بين الضوضاء والآثار الناتجة عن ذلك لأن هذه الآثار تختلف من شخص لآخر وهي تعتمد على عدة عوامل منها طول فترة التعرض للضوضاء : 

  

ويتناسب التأثير وشدة الخطورة طردياً مع فترة التعرض .
أ. شدة الصوت ودرجته : والعلاقة طردية أيضاً .
ب. حدة الصوت : الأصوات الحادة أكثر تأثيراً من الغليظة .
ج.المسافة من مصدر الصوت : كلما قلت المسافة زاد التأثير . 
د. فجائية الصوت : فالصوت المفاجئ أكثر تأثيراُ من الضجة المستمرة . 
هـ.نوع العمل الذي يزاوله الإنسان أثناء تعرضه للضوضاء مثل الأعمال التي تحتاج لتركيز شديد غير الأعمال العادية .

· أنواع الآثار : 

1. التأثير النفسي :
يؤدي ارتفاع الصوت عن المعدل الطبيعي إلى نقص النشاط الحيوي والإثارة والقلق وعدم الارتياح الداخلي والارتباك وعدم الانسجام فالتعرض للضوضاء لمدة ثانية واحدة يقلل من التركيز لمدة (30) ثانية ..
وتبين التجارب أن طلبة المدارس الذين يتعرضون لضجيج شدته 50 إلى 60 ديسيبل ظهور التعب من خلال شعورهم بطول وقت الدراسة كما يستهلكون وقتاً أطول في حل التمارين الرياضية في حين لا تظهر ذلك في الأجواء الهادئة (30-37 ديسيبل ) كما للضجيج أثر من النمو الفكري للأطفال . 


2.التأثير العصبي :
تصل الضوضاء عبر الألياف العصبية إلى الخلايا العصبية المركزية في المخ فتهيجها وينعكس ذلك على أعضاء الجسم كالقلب فالضوضاء ولو كانت درجته ضعيفة يسبب انقباض في الأوعية الدموية فبعد 3ثوانٍ بالضبط من ابتداء ضوضاء درجتها (87 ديسيبل ) تنكمش الشرايين الصغيرة فينقص حجم الدماء داخلها وعندما تتوقف الضوضاء تحتاج الأوعية الصغيرة إلى ( 5دقائق ) كي تعود سيرتها الأولى .. 


3) التأثير على السمع :
لاشك أن حاسة السمع هي المناطة بالتأثير المباشر للضجيج وتبدأ الشكوى من قسوة الصوت عند وصول شدته لأعلى (50) ديسيبل .. ويحدث النقص في السمع عند (80 ديسيبل) أو أعلى ..فيبدأ بالطنين في الأذن ثم صداع دائم وانخفاض في سماع الأصوات المتوسطة ..
وهذه الضوضاء سبب لأكثر الحوادث في المصانع لأن العامل لا يسمع تحذير زملائه عند وقوع الخطر ..
وقد يتوسع الضرر إلى الصم الكامل نتيجة التعرض لصوت مفاجئ كانفجار القنابل حيث تنشق طلبه الأذن .. 


4) التأثير على الدورة الدموية :
التقلصات في الشعيرات الدموية هو رد فعلي طبيعي للضوضاء العالية ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم في المناطق السكانية الصاخبة بنسبة 27% مقابل 2.1% الأماكن الهادئة . 


5) التأثير على إنتاج العاملين وحسن الأداء:
تنقص الكفاءة أثناء الضجيج ويزداد الخطأ والقصور ونرى في الأرقام التالية لمجموعة عمل تم إنقاص الضوضاء لديهم:
أ. قلت الأخطاء الشخصية بمعدل 29%.
ب. قلت نسبة الإقطاع عن العمل بمعدل 47%.
ج. زادت نسبة الإنتاج بمعدل 9%. 
وفي دراسة في إحدى المدارس الفرنسية يمر بقربها أحد الطرق السريعة يتعرضون لضوضاء مستمرة تصل لأكثر من (70 ديسيبل ) تكثر أخطاؤهم الإملائية عند ترك النوافذ مفتوحة وتقل عند إغلاقها !
  

من إعداد : المهندس عبدالحفيظ أحمد العمري 



