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  "رــة الشكـكلم"

دربي إلنجاز هذا البحث  يأشكر اهللا العزيز الحكيم الذي وفقني ويسر ل

  .تواضعالم

التي أشرفت علي " ربيعة خطاش"كما أتقدم بالشكر الجزيل إلي األستاذة 

بحثنا هذا بصدر رحب طوال سنتين، والتي أسهمتني بتوجيهاتها ونصائحها 

  .القيمة

من ساعدني علي إنجاز مذكرتي من  كما أتقدم بالشكر الجزيل إلي كل

ل في مؤسسة قريب أو من بعيد،، وأخص بالذكر مسؤولة مصلحة طب العم

، وكذا كل الزمالء في مديرية التشغيل "مهدي"السيدة   Net Com النظافة 

  .لوالية الجزائر

  إلي كل هؤالء أسمي عبارات الشكر 
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اإلهداء
 

إلـي مـن قال فيهمـا اهللا عزوجـل"وأخفض لهما 

جنـاح الذل من الرحمـة"، والدايا العزيزيـن 

 حفظهمـا اهللا

 إلــي كـل إخوتــي وأخواتـي كــل باسمه

إلي خطيبـة التي قاسمتنـي عناء هذا العمل، وتحملـت 

 معي مشقتـه.

إلي كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي 

 إلي كل هؤالء أهدي عملي هذا.

 

 "مختار" 
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  مقدمـــة •

الحساسة في تسيير الموارد البشرية، إذ أنه يهدف إلى  يعتبر التكوين من الوظائف     

تكييف المستخدمين وتهيئتهم للعمل في مختلف الوظائف اإلدارية والصناعية بدون 

صنعة مشكل، وقد زاد االهتمام في السنوات األخيرة بموضوع التكوين في الدول الم

نتيجة التغيير التكنولوجي السريع وتطور الكفاءات المطلوبة لشغل المناصب وتقنيات 

اإلنتاج، أما في الدول النامية فأهمية التكوين في تزايد نتيجة الرغبة في التصنيع 

والعمل على االنتقال من االقتصاد ألفالحي إلى االقتصاد الصناعي الذي يعتمد على 

  .د عاملة مؤهلة،  قادرة على استيعاب هذه التقنيات والعمل بهاتقنيات متطورة وكذا ي

يقية التي تسعى المؤسسة إلى قالح األهدافتكوين يؤكّد بطريقة واضحة لا فأصبح 

مهارات وسلوكات  وإكسابهوسيلة فعالة لتنمية مهارات الفرد الحالية،  الذي يعد تحقيقها،

 العمالكا يسهل على لسمو ،عمله في الداءأوطرق جديدة تساعده في تحسين  

ل عائدا في مامن للمؤسسة والعضاألمثل للتقنيات الجديدة المطبقة بما ي االستعمال

تنوع الوظائف ك ؤسساتخاصة وأن هناك عوامل تفرض نفسها على الم، المستقبل

   من تغيير الهياكل التنظيمية وتبديل وظائف بوظائف أخرى عهيتب االتقدم التكنولوجي وم

تتغير  االحتياجاتوهذه  لمؤسساتيقابل احتياجات محددة لدى األفراد وا ينفالتكو

، السيما إن تعلقت هذه االحتياجات بتوفير الصحة وتتجدد باستمرار مع مرور الزمن

واألمن في العمل، فالتكوين في مجال الصحة واألمن في العمل أصبح وظيفة ذات 

را لتعقد القوانين المتعلقة بالصحة أهمية كبيرة لدى مصالح الموارد البشرية، فنظ

واألمن في العمل لجأت المؤسسات التي تقديم حصص تكوينية للعمال بهدف االمتثال 

أكثر لهذه القوانين، فالكثير من المؤسسات تنظم تمارين حول األمن وحصص تكوينية 

 بهدف رفع من أهمية الصحة واألمن في العمل لدى العمال والتقليل من معدل حوادث

العمل، والتحكم في طريقة العمل اآلمنة، والكيفية المناسبة لتشغيل اآلالت واألجهزة، 

ذلك أن أي جهل لهذه األسباب أو نقص في التكوين حول األخطار وطرق تجنبها، من 

المحتمل أن يؤدي إلى بروز مواقف وسلوكات تكون سببا في وقوع الحوادث، فالوقاية 

تتم عن طريق إعالم وتكوين العمال، إنطالقا من جمع بهدف الصحة واألمن في العمل 



 13

مختلف المعلومات الضرورية لمعرفة مختلف األضرار الموجودة  في المؤسسة بغرض 

التخطيط إلجراءات التكوين، فهذه اإلجراءات يجب أن تكون عناصر ضرورية ضمن 

ءات التي تتخذ البرنامج السنوي للمؤسسة، والمتعلق بالوقاية من حوادث العمل، فاإلجرا

في هذا الجانب تهدف إلى حماية العمال من مختلف األخطار المهنية التي هم معرضون 

لها، فهذا األمر يتم بإعالم وتكوين العمال حول اإلجراءات الوقائية واالحتياطية التي 

يجب أن يتخذوها لضمان أمنهم وأمن األفراد اآلخرين في نفس مكان العمل والمحيط 

  المتعلق به

فقد بينت اإلحصائيات أن أغلب الحوادث التي تقع، تمس العمال الذين ليس لهم    

تأهيل مهني عالي أي فأغلبهم أميين، هذا ما يبين أهمية وأولوية تكوين هذه الفئة من 

العمال في مجال الصحة واألمن في العمل، الذي يجب أن يكون االشتغال األكبر 

  .لمسؤولي المؤسسات

من بين الفئات   NET COMل النظافة  التابعين لمؤسسة النظافة فنظرا لكون عما

العمالية ذوي المستوي التعليمي المنخفض، فاغلبهم أميون ال يعرفون ال القراءة و ال 

الكتابة، هذا ما يستدعي ضرورة التطرق إلي هذه الفئة من العمال، بهدف التعرف 

م وما مدي لعبه دور في التخفيض من عليها من ناحية نوع التكوين األمني الذي يقدم له

  .حوادث العمل التي يتعرضون لها جراء مختلف األخطار المرتبطة بطبيعة عملهم

ولهذا إرتاينا في موضوع بحثنا هذا إلي دراسة هذا النوع من العالقة، حيث قسمنا هذا 

البحث إلي جانب نظري، وجانب تطبيقي، فبعد تحديد إشكالية وفرضيات البحث، 

اب إختيار البحث واألهداف واألهمية المنتظرة في دراسته وكذا المفاهيم المتعلقة وأسب

بمتغيرات الدراسة في الفصل األول، تناولنا في الفصل الثاني التكوين، كما تعرضنا في 

الفصل الثالث إلي حوادث العمل، وفي الفصل الرابع الوقاية، أما في الفصل الخامس 

تعرضنا إلي تقديم المؤسسة من جوانب متعلقة بالموضوع،  المتعلق بالجانب التطبيقي

الفصل السادس تناولنا الجانب المنهجي، وفي الفصل السابع تعرضنا إلي الدراسة 

االستطالعية، وفي الفصل السابع قمنا بعرض ومناقشة النتائج المتوصل إليها من خالل 

  .الدراسة
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  اإلشكاليـة  -1- 1   

من الظواهر الخطيرة التي تخلف آثار سلبية على موارد تعتبر حوادث العمل      

المؤسسات البشرية منها والمادية، فقد أسهم التطور السريع لمختلف جوانب العمل 

الناتج عن التقدم التكنولوجي والصناعات الحديثة المعقدة وتزايد المنافسة الدولية إلى  

حوادث عمل، فيشير  ارتفاع تعرض العمال في مختلف المجاالت الصناعية إلى

من مجموع العمال على المستوى   %50إلى  %40المختصون في هذا المجال إلي أن 

العالمي في الوقت الراهن هم معرضون لحوادث العمل، فحسب المؤشرات اإلحصائية 

في تقريرها الخاص، أن في كل عام يموت  )OIT(الخاصة بالمنظمة العالمية للعمل 

مليون عامل هم ضحايا حوادث عمل  270راء الحوادث ومليون عامل ج 2,2حوالي 

غير مميتة، والتي تستدعي التوقف عن العمل لمدة تساوي أو تفوق ثالثة أيام بدون 

عمل، كما أثبتت اإلحصائيات أن حوادث العمل المميتة في البلدان السائرة في طريق 

حوادث تخلف تبعات مرات ضعف ما نجده في البلدان المتقدمة، فهذه ال 5النمو تمثل 

سلبية على العمال وعائالتهم والمؤسسات والمجتمع ككل، إضافة إلى تكاليف اقتصادية 

فان التكاليف الناتجة عن حوادث العمل  )BlT(أخرى، فحسب المكتب العالمي للعمل 

، أي ما 1من المنتوج الخام على المستوى العالمي %4واألمراض المهنية تعادل نسبة 

الميزانية المخصصة للمساعدات الرسمية من أجل التنمية، ففي الجزائر مرة  20يفوق 

فان خالل مدة خمسة سنوات  )CNAS(حسب الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية 

، 2002حادث في سنة  45.977أين تم تسجيل  %20إرتفعت حوادث العمل بنسبة 

  2. 2006في   50.097وإرتفعت هذه النسبة إلى 

لتزايد الذي تشهده حوادث العمل يستوجب األمر التفكير في الطرق وفي ظل هذا ا

واألساليب القادرة على الحد أو التخفيض من تفاقم هذه الظاهرة، لذا فان أول خطوة 

  يجب القيام بها في سبيل الوقاية من حوادث العمل ومنع تكرارها تتمثل أساسا في تحديد 

  

                                     
1-SAIBI. RABEH,2008:" L'organisation de La Prévention des Risque Professionnels au Sein de L'entreprise" 
Revue de la Journée  D'information Sur les P.R.P.Organisé a l' I S G P. Bordj el Kifan-Alger. P11. 
2 – CNAS, 2006 : "Statistiques  Nationales Des Accidentes Du Travail Et Des Maladies Professionnelles" 
Alger, Centre Familial De Ben Aknoun, P5. 
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ن معرفة أسباب الحوادث هو العامل الفعال أسبابها المباشرة والغير مباشرة، ذلك أ

لنجاح أي برنامج للوقاية، لذا نجد عدة باحثين قاموا بدراسات بهدف تحديد أسباب 

             WHEINRICHIالحوادث التي أرجعوها إلى عوامل متباينة، فحسب هنرش 

عن حركات إنسانية خطيرة، فنظرية األسباب المتعددة  من الحوادث هي ناتجة%88فإن 

للحوادث تميز بين عاملين أساسين في وقوع الحوادث والمتمثلين في سلوك العامل 

وذلك بموقفه الغير مالئم لوضعية العمل، ونقص المعارف وقلة التأهيل والتدريب، كما 

 VIDAL.GOMEL.C وSAMURCAY .R أن هناك دراسة نشرت من طرف كل من

من حوادث العمل في حين % 25سنة تعرضوا إلى نسبة  25تبين أن األفراد األقل من

من مجموع العمال وهذا راجع إلى عدم اكتسابهم الخبرة المهنية % 12ال يمثلون سوى 

من جهة، ونقص وعدم مالئمة التكوينات المهنية من جهة أخرى، كما بينت الدراسات 

من % 20حوادث العمل أين استنتج أن حوالي حول ) MARTIN)1975 التي قام بها

من الحوادث راجعة إلى أخطار صغيرة، % 80الحوادث راجعة إلى أخطار كبيرة وأن 

ناتجة أساسا عن العمل اليدوي إضافة إلى استنتاجه إلى أن معدل حوادث العمل يختلف 

ي الفترة حسب ساعات العمل في اليوم، فالحوادث تزداد في نهاية الفترة الصباحية وف

  1.المسائية على حساب أوقات العمل األخرى

كما توصلنا من خالل الدراسة االستطالعية حول حوادث العمل التي تقع لعمال 

األشياء : النظافة، أن أكبر معدالتها متعلقة أساسا بثالثة أسباب رئيسية المتمثلة في

باألسباب األخرى  الخطيرة، الزلق،  شاحنات جمع النفايات وسيارات الغير، مقارنة

  .وذلك من خالل حوادث العمل ألربعة سنوات

ومن خالل كل هذه الدراسات نستنتج أن حوادث العمل ناتجة عن عدة أسباب وعوامل  

متعدة، فلذا فإن تحقيق الوقاية في العمل من هذه الحوادث أصبح ضرورة يجب 

تقنيات تقدم  للعمال التخطيط لها بهدف توفر الصحة واألمن، وذلك بإعداد إجراءات و

تبعا لنوع النشاط الذي يمارسونه وكذا حسب طبيعة األخطار السائدة في محيط العمل، 

توفير عدة جوانب كطب العمل، التشريع في األمن،  يفتحقيق الوقاية في العمل تستدع

                                     
1- ALAIN. PIERRE.B, 1979 : "Développement De L'entreprise Et Formation" Paris, Cotard Et  Rssocies. 
Editeurs, p 67 .68 



 16

التفتيش في العمل، اإلعالم، التكوين األمني، الذي من خاللها يتم تطبيق مختلف 

 بوالتقنيات الخاصة بالوقاية، فالتكوين األمني يعتبر من أهم هذه الجوان اإلجراءات

الذي يسمح بتحقيق الوقاية في العمل، وذلك من خالل  دوره األساسي في تخفيض أو 

 الحد من تزايد معدل حوادث العمل، فقد دلت الدراسات علي حقيقة ذلك فنجد مثال 

BOUVARD.M )1977 (ت حوادث العمل في مؤسسة توصل من خالل دراسته حو

SOFREM  عامل، أنه خالل ثمانية سنوات  3000لصناعة الحديد التي تحتوي علي

حادث عمل والذي أرجعه إلي التكوين الذي  30إلي  120إنخفضت عدد الحوادث من 

، كما توصلت 1قدم لعمال هذه المؤسسة، المتمثل في تكوين خاص لكل مركز عمل

لي تخفيض من نسبة حوادث العمل لدى عمالها بين إ  Arcelor Mittel مؤسسة 

وهذا ناتج عن تطبيق برنامج تكويني في األمن % 54بنسبة   2007إلي  2006

 الذي إشتمل علي تكوين)  S.B.C" )solution basée sur le comportement"  المسمي

   2عامل 10000

م في مهنته والدراية ومن خالل كل ماسبق نستنتج أن التكوين يساعد الفرد علي التحك

بالطرق العمل اآلمنة  ويلعب دور في التخفيض من حوادث العمل، ولكن نجاح هذا 

التكوين ولعبه دور في الوقاية من حوادث العمل مرتبط بالضرورة بنوع التكوين 

المهنية وطبيعة األخطار المرتبطة بعملهم ولذلك،  مالموجه الي العمال حسب تأهيالته

ا سنتطرق إلي التأكيد علي مدى صحة العالقة القائمة بين نوع التكوين وإنطالقا من هذ

  : األمني  وانخفاض حوادث العمل من خالل دراسة األشكال التالي

  

هل لنوع التكوين األمني الذي يتلقاه عمال النظافة دور في التخفيض من حوادث العمل 

  لديهم؟

  

  

  

                                     
1- ALAIN. PIERRE.B: Op Cit, p 75 
2- EL WATAN 8 mars 2008:"Accidents De Travail, Arcelor Mittal Enregistre Une Baisse De 54%"N°5295, 
p9. 
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  الفرضيـات -2- 1

  الفرضية العامة -2-1- 1

التكوين األمني الذي يتلقاه عمال النظافة له دور في التخفيض من حوادث العمل نوع  -

  .لديهم

  الفرضيات الجزئية -2-2- 1

ليس هناك فروق في نوع التكوين األمني الذي يتلقاه عمال النظافة في التخفيض من  -

  .حوادث العمل لديهم حسب عامل السن

في التخفيض من  يتلقاه عمال النظافة ليس هناك فروق في نوع التكوين األمني الذي -

 .حوادث العمل لديهم حسب حسب وحدات العمل

ليس هناك فروق في نوع التكوين األمني الذي يتلقاه عمال النظافة في التخفيض من  -

 .حوادث العمل لديهم حسب األقدمية في العمل
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  أسباب اختيار الموضوع -3- 1

  :ذا الموضوع ألسباب عديدة أهمهالقد وقع اختيارنا على ه 

الرغبة الشخصية في تناول هذا الموضوع بحكم الفائدة التي يقدمها في مجال البحوث 

  .المتعلقة بالعلوم اإلنسانية و االجتماعية 

قلة الدراسات إن لم نقل انعدامها التي تعرضت إلى دراسة العالقات بين نوع التكوين 

فلذلك   COM-NETمستوى مؤسسة النظافة    األمني و حوادث العمل خاصة على

 .نريد من بحثنا هذا ان يكون انطالقة أولى لتناول هذا النوع من العالقة

التعرف على العالقة القائمة بين حوادث العمل التي تقع للعمال النظافة و نوع التكوين 

 .األمني الذي يتلقونه في تخفيض من نسبة الحوادث التي يتعرضون لها

إلى التعرف على هذه الفئة من العمال الذين ينتمون إلى الفئات المهمشة من  الحاجة

 المجتمع

األهمية التي تكتسبها دراسة حوادث العمل التي تتعرض لها موارد المؤسسات التي 

 .تعتبر من اكبر المشاكل التي تواجه المؤسسات

يعتبر من بين أهم  الدور الذي يكتسبه التكوين في مجال تسيير الموارد البشرية الذي

وظائف تسيير الموارد البشرية الذي يسمح بتطوير كفاءات و مهارات الموارد البشرية 

  .و جعلها أكثر تكيفا في مختلف وضعيات العمل

  أهميــة البحـــث -4- 1   

نظرا لألهمية  التي يكتسيها التكوين في المؤسسات، الذي يعتبر من بين أهم الوظائف 

البشرية والتي تعتمد عليها هذه المؤسسات في تجاوز  الموارد تسيرالتي تشمل عليها 

  العديد من التحديات التي تفرضها بيئة العمل، جاءت هذه الدراسة لمعرفة دور التكوين

  :األمني في التخفيض من حوادث العمل ، حيث تتمثل أهمية هذا البحث فيما يلي 

لعالقة بين التكوين في مجال الصحة البحث علي الدور المهم الذي تكتسيه دراسة ا -

  . واألمن في العمل  وٍانخفاض معدل حوادث العمل

ٍاعتبار التكوين وسيلة فعالة في مجال تطوير مهارات و كفاءات الموارد البشرية و  -

 .ٍاكتسابهم مؤهالت تجنبهم الوقوع في حوادث العمل أثناء أداء مهامهم
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رها بيئة العمل التي يشتغل فيها عمال النظافة التعرف علي مختلف األخطار التي توف -

 .والتي يمكن أن ينجر منها عدة حوادث عمل

  NET-COMالتعرف كذلك علي السياسة التكوينية التي تنتهجها مؤسسة النظافة  -

في مجال  الصحة واألمن في العمل وهل لبعت دورا في التخفيض من معدل الحوادث 

  .التي يتعرض لها عمال النظافة

إن ميدان الدراسة يكاد أن يكون مجهول تماما علي المستوي البحث العلمي  -

،االجتماعي والعلمي وكان من الضروري اٍاللتفات إلي األفراد الذين يشتغلون في قطاع 

النظافة، الذين ينتمون إلي الفئات الدنيا من المجتمع والتي تشكل حقا مادة غنية للبحث 

 .اعي والنفسيالعلمي علي المستوي اٍالجتم

 البحـــث  أهــداف -5- 1

 :لكل بحث علمي أهداف يسعي إلي تحقيقها وهذا البحث يهدف إلي تحقيق مايلي

التعرف علي نوع التكوين األمني لعمال النظافة الذي تنتهجه إدارة مؤسسة النظافة   -

 .وهل يؤدي فعال دور في تخفيض من نسبة حوادث العمل لديهم 

 .العالقة القائمة بين نوع التكوين األمني وٍانخفاض حوادث العمل  تصميم أداة قياس -

التحقق في مدي فعالية هذا النوع من التكوين و ذلك بالتطرق إلي مختلف جوانبه  -

ثمة محاولة  تقديم بدائل للجوانب السلبية أن أمكن ذلك لجعل  االيجابية والسلبية، ومن

 .هذا التكوين أكثر فاعلية

المهني  لفي العمل، التأهي ةتعرف علي مدي تأثير متغير السن، األقدميكما نود ال -

ووحدات العمل في إيجاد فروق في نوع التكوين الذي يتلقاه عمال النظافة في ٍانخفاض 

  .معدل الحوادث التي يتعرضون لها
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  تحديد المفاهيم  -6- 1
 
   لتكوين -6-1- 1

حداث تغييرات في الفرد والجماعة من يعتبر التكوين كنشاط مخطط يهدف إلى إ  

ناحية المعلومات والخبرات والمهارات ومعدالت األداء وطرق العمل والسلوك 

واالتجاهات إزاء الصحة واألمن في العمل، بما يجعل المتكونين متحكمين في القيام 

العلمية  بأعمالهم ومسؤولياتهم بكفاءة وقدرة إنتاجية عالية، كما يمكن تعريفه بأنه الوسيلة

والعملية التي تهدف إلى رفع كفاءة العنصر البشري من خالل صقل قدراته وتنمية 

مهاراته وتغيير اتجاهاته، وتزويده بالمعلومات لضمان تحقيق التوازن بين األهداف 

  . التكوينية من ناحية، والنتائج التكوينية المحققة من ناحية أخرى

  

    حوادث العمل -6-2- 1

لعمل كل حادث غير متوقع، يقع أثناء العمل أو جراء الظروف المتصلة تعتبر حوادث ا

به، نتيجة عوامل مادية وإنسانية، والتي تلحق إصابة بالعامل أو أضرار باآلالت 

  . والمعدات أو تلفا للمواد  والمنتجات األمر الذي يؤثر سلبا على جوانب العمل كلها

  

  الوقاية -6-3- 1

في مجموع الوسائل التقنية والتنظيمية والمنهجية المستعملة  الوقاية في العمل تتمثل  

  .لتحقيق األمن والحفاظ على صحة العمال في أماكن العمل

كما يمكن تعريفها بمجموع اإلجراءات التي تتخذ بهدف حماية الصحة الجسمية 

 .والنفسية للفرد وتحقيق األمن  من مختلف األخطار السائدة في بيئة العمل
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  تمهيـد -

قد يكون التكوين بمثابة إستراتيجية من اإلستراتيجيات الرئيسية التي تعتمدها        

اإلصابات      ى مواردها المادية والبشرية من التلف والحفاظ علالمؤسسات للبقاء و

  .المهني بواألمراض المهنية واالغترا

التي تكون  ،وعليه يمكن أن يكون التكوين أحسن استثمار إلى جانب العوامل األخرى

محل تأثير على المؤسسة سوء بالسلب أو باإليجاب وعليه يمكن حصر هذا التكوين 

من خصائص وأنواع،  وعوامل تجعله محل ثقة واهتمام ومعرفة كل ما يتدخل فيه 

تكون رهان المستقبل االقتصادي لكل  تإدارة الموارد البشرية في بناء استراتيجيا

 أينمؤسسة ناجحة، ومن هذا المنطلق سنتعرض إلي التكوين من خالل عدة نقاط 

ذا المفهوم وكذا ثم إعطاء تعاريف له .التكوين التاريخي إلي التطور في البداية تطرقسن

التعرف علي أهداف التكوين وأهميته، إلي غيرها من النقاط التي سنتطرق إليها بنوع 

    . من التفصيل
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  التطور التاريخي للتكوين  - -21

كتسب تقنيات أين القد مّر التكوين بمراحل متعددة، عرف من خاللها تطّور كبير 

   :همامها مرحلتين في هذا التطور وأساليب تكنولوجية جديدة، أه

   1950مرحلة ما قبل  -1- -21

    :تنقسم هذه المرحلة إلى فترتين، تتميز كّل واحدة عن األخرى بمميزات 

  مرحلة التكوين بالمكان  -1-1- -21

تعرف بمرحلة الجماعات، امتدت إلى بداية القرن العشرين، ظهرت في البداية على 

وهو نوع من أنواع التمرين، هذه   formation sur le tasتكوين في المكان شكل

كانت الوسيلة الوحيدة التي يتم من  حيث ، كتساب معارفا علي الطريقة التي تقوم

تم الشروع  1945، ففي فرنسا ابتداء من أنداك  خاللها اثبات جدارة الموارد البشرية

إسم "حملت  جارة والصناعة التيتفي انشاء مجموعات لتدريس فروع خاصة في ال

  .رى مثل القانون التجاريخربط التكوين بميادين أ ، كان الهدف من ذلك هو"ملحق

  مرحلة التمهين الصناعي  -1-2- -21

امتدت فترة هذه المرحلة من بداية القرن العشرين إلى نهاية الخمسينات بعد الحرب 

البرنامج  ، تم نقل1945التكوين حقيقة واقعية بعد  أصبحأين  الثانية،العالمية 

   industry Twi training withis بـ األمريكي إلى الدول األوروبية والذي عرف

، ففي هذه الفترة أصبح الفرد يختار المهنة التي تناسبه وذلك 1950نهاية  إلىواستمر 

ة أو كتمرين قبل دخوله النهائي سلما يملك من المعارف التي تحّصل عليها في المدر

  ""apprentissage التدريب  رف بلسوق العمل أي ما يع

  1950مرحلة ما بعد  -2- -21

  مرحلة قانون لمس التكوين -2-1- -21

التكنولوجية، فبمجّرد بداية سنوات  االكتشافاتسارع في تّبال الستيناتتتميز سنوات  

 ألنمعه،  ؤسساتالم كيفية تكيفالستين تسبب هذا التسارع في مشاكل تمثلت في 

الطريقة  ؤسساتلملبالنسبة  عمالهذا التسارع، فأصبح تكوين ال االعمال لم يواكبو

 االقتصاديينكانت مرحلة تفكير المتعاملين  .التكنولوجيةالوحيدة لمواجهة التغيرات 

بمشاركة الحكومة  والمستخدمينكل من النقابة  رأت مثال للدول المصنعة، ففي فرنسا
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الوسائل التي تسمح في تحقيق  دراسة ةضرور ،1968أثناء القيام بالمفاوضات سنة 

، أفرزت هذه المفاوضات قانون لمس التكنولوجيات الجديدة  لمهنيا حوتكوين وتدريبا 

الحضت  1967من سنة  ا ابتداءكند في أما 1971جويلية  16التكوين وذلك في 

في البرامج التكوين  إدماجقررت ف الحكومة الفيدرالية الحاجة إلى اليد العاملة الماهرة

   .ؤسساتلمدارس والمل لسنويةا

  حلة التقنيات الجديدة في التكوينمر -2-2- -21

منذ سنوات السبعينات اتجه اإلهتمام إلى تثمين ضرورة الحصول على التكوين في 

وذلك في كل المهن  ، معظم المؤسسات، حيث أصبح العمال ذوي خبرة ومعرفة جيدة

هرت في هذه المرحلة ظمر ضروري، أفأضحى اللجوء إلى برنامج التكوين  ،المختلفة 

مختلفة ومتطّورة في التكوين من بينها وأحدثها التكوين بالبطاقة والتكوين  طرق

  .اإلفتراضي على شبكة األنترنات 

  إلى يومنا 1980مرحلة من  2-3- -21

، حيث كان هناك انقالبات ميدان العمل تعرض إلى عدة  تالثمانيناانطالقا من سنوات 

، كما أصبحت  ب اليد العاملة مقارنة بالعرض مما خلق عدم التوازنزيادة في طل

لمختلف  ألخرىن سنة منوعية المهارات وكفاءات الفرد تكتسي أهمية كبيرة وذلك 

في ضل التنظيم الخاصة  للتكوين أهمية كبيرة في مجال فأصبحالموجودة،  الوظائف

  ت التكنولوجية التحوالت التي ظهرت في سوق العمل وكذا زيادة التطورا

يرون في التكوين أمل لكل عامل من  االقتصاديونن والحاضر كل المسؤول الوقت وفي

 فقط تكنولوجي، فالتكوين ليس خاصالتطور مع التكيف الرض بغاجل تطوير كفاءاته 

وانطالقا من هذا يمكن القول أن التكوين لم  لعمال ،ا لكل لإلطارات والمهنيين ولكن

التطور الخاص بالمؤسسة ولكن يشتمل  أيضا على التطور المتعلق  يسمح فقط بمتابعة

وهذا ما يبين اليوم وفي المستقبل أن امتالك اليد العاملة  بمختلف قطاعات النشاط ،

وهذا بالتركيز على نوعية التكوين القاعدي الذي  شيء،الكفأة المرنة أمر أولي قبل كل 

ات يوالحاج ؤسسةف مع الحاجيات النوعية المبدوره يفتح المجال للتكوين المستمر للتكي

   1.هر في المستقبلظالتي ست
                                     

-1 PERETTI,J..M,  1994 :" Ressources Humaines, Gestion Du Personnel ",  Paris. Vuibert, P 40. . 
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  تعريف التكوين - 2-2

يعتبر التكوين من المواضيع الحساسة في تسيير الموارد البشرية إذ أنه يهـدف إلـى    

تكييف المستخدمين و تهيئتهم ٍالنجاز المهام الموكلة إليهم بدون أية صعوبة ، فهنا قبـل  

ختلف العناصر  المتعلقة  بالتكوين  من  المهم  إعطاء تعريف المتعلـق  التطرق إلي م

   .نظر كل باحث وجهة حسب مختلفة في تعارنجد أن للتكوين  حيثبه، 

مجموعة من األنظمة أو األجهزة البيداغوجية المقدمة إلى ب″ PIERRE.Jيعرفه حيث 

بتسـيير   الخاصـة  تتحـوال الو تنظيميةالعمال كي تسمح لهم بالتكيف مع التغيرات ال

تطـورهم   لـدعم  ، وكـذلك واالقتصـادية لتطورات التكنولوجية ا الوظائف الناتجة عن

  1."المهني

بأنه مجموع العمليات القادرة على جعـل  " 1990في  VATIER.RAYMAND ويعرفه

نجاز المهمات الحالية أو التـي تسـتند إلـيهم فـي     األفراد والجماعات تضمن بكفاءة ٍا

       2."من أجل السير الحسن للمنظمةالمستقبل وذلك 

هج المخططة امجموع العمليات، الوسائل، والمنبالتكوين "  PERETTI.J.Mكما يعرف

، تصرفاتهم موسلوكاتهها تحفيز المأجورين على تحسين معارفهم لالتي يمكن من خال

نجاز هداف المنظمة وأهدافهم الخاصة للتكيف مع محيطهم وٍاأوكفاءاتهم الالزمة لتحقيق 

   3."مهامهم الحالية والمستقبلية

بأنه األنشطة المخططة التي تهدف  كوينالت " 1995في DAVID. J. C ويعرف ديفيد 

العاملين معارف ومهارات وقدرات جديدة تمكنهم من أداء األعمال الموكلة  كتسابإلى ٍا

  4."إليهم بكفاءة

 مخطط والمصمم من أجلبأنه البرنامج ال كوينالت" 1995في  CASSIO.W كما يعرف

وذلك من  ،تحسين األداء على مستوى الفرد والجماعة وعلى مستوى المؤسسة ككل

                                     
-1 . CITEA, PIERRE.J, 2000 :"Gestion Des Ressources Humaines ", Paris, 3ème Edition, ED, Dalloz, P101. 

2- RAYMAND.V, 1990 : " Développement De L’entreprise Et Promotion Des Hommes", PARIS, Entreprise 
Moderne D’Edition, p55. 
3- PERETTI (J.M):  op cit, P44.  
4-. CHERRINGTON, David J, 1995: "The Management of Humans Resources", New Jersey, Englewood 
Cliffs, 4ème Ed, p88. 
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تغييرات قابلة للقياس في المعلومات والمهارات واالتجاهات والسلوك  خالل إحداث

  1."االجتماعي للفرد

هو عملية منظمة مستمرة  من خالل مختلف التعاريف السابقة نستنتج أن التكوين

في السلوك، فنية وذهنية  عينةتهدف إلى إحداث تغيرات م ،ورها الفرد في مجملهمح

الفرد في العمل الذي يؤديه  يحتاجها محددة حالية ومستقبلية، حتياجاتإل ٍالستجابةل

ة يمن الناح ه،تجاهاتٍا فينها تعديل ايجابي عينجم والتي والمؤسسة التي يعمل فيها، 

 العاملرات التي يحتاج إليها خبكتساب المعارف واليفية، هدفه ٍاظالمهنية أو الو

األنماط السلوكية،  ،للعمل واٍالتجاهات اٍاليجابيةل على المعلومات التي تنقصه ووالحص

    .المهارات المالئمة، العادات الالزمة من أجل رفع مستوى كفاءته في األداء

  لتكويناخصائص عملية  -2-3

  مجموعة من الخصائصه يتميز ببقة للتكوين أنيالحظ من خالل عرض التعاريف السا

  التكوين نشاط  رئيسي مستمر -2-3-1

 ةولكنها حلقإليه المؤسسة أو تنصرف عنه باحتيارها،  التكوين ليس أمرا كماليا تلجأ

وتعيين الخصائص التي  يفةظحيوية في سلسلة من الحلقات، تبدأ بتحديد مواصفات الو

، كما بعد توليه الوظيفة فردفالتكوين يستمر مع ال لهايجب توفرها في الفرد الذي سيشغ

  التكنولوجية التطورات علي أحداث الوقوفيستمر مع ٍارتقاء العامل إلي مركز أعلي و

 2 .تخصصه في مجال الحاصلةالعلمية  واألساليب

الفرد المهارات والقدرات التي يحتاجها  وإكساب ،التكوين أداة لتعديل السلوك الوظيفيف

 االنتقال وظيفة أعلى أو إلىتهيئته للترقية و إلعدادهين أدائه في وظيفته الحالية أو لتحس

نشاط رئيسي مستمر من زاوية تكرار حدوثه  موقع تنظيمي جديد، لذا فان التكوين إلى

على مدى الحياة الوظيفية للفرد في مناسبات متعددة، فهو ليس مجرد حدث يقع مرة 

   .ظيفي للفردوهو نشاط مالزم للتطور الالفرد بسرعة، بل  هويتجاوز
 

                                     
1- Waynef, C,1995  : "Management Human Resources " Me graw Hill Inc – United States of America, p109 
 

   95-94مصر، المكتب الجامعي الحديث، ص″ التنمية اإلدارية في الخدمة االجتماعية″ :1998الجميلي خيري خليل ،  -  2
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  التكوين نظام متكامل -2-3-2

التكوين باعتباره نظاما متكامال تفيد أنه كيان متكامل يتكون من أجزاء أو  إلىالنظرة  

م بينها عالقات تبادلية من أجل أداء وظائف تكون محّصلتها وعناصر متداخلة تق

 ةكذلك تفيد هذه النظر ا،قهيحقفرد والمؤسسة إلي تيطمح الي تثابة النتائج المالنهائية ب

ة يم بينه وبين البيئة التنظيموح العالقة الوثيقة التي تقيالشمولية للتكوين في توض

ويمكن اضاح اشكال .ناخ العام الذي يتم فيه العمل التدريبي مالمحيطة به، وكذا ال

   1التكامل في نظام التكوين كما يلي

أي في المدخالت األساسية التي يقوم عليها التكوين : التكوينالتكامل في مدخالت  -

المطلوب، القائمون  رات والمعارف، أنماط السلوكباألفراد، الوظائف، الخ(وهي 

    .)، األوضاع اإلدارية والتنظيميةيالتكوين بالعمل

 كوينوهي اإلجراءات اإلدارية التي تقوم بها إدارة الت :التكامل في األنشطة التكوينية -

 األوضاعتتمثل هذه األنشطة في تحليل (من أجل األداء األمثل للوظيفة التكوينية 

كذلك العمليات واإلجراءات، تحديد اإلحتياجات التكوينية، تصميم ، )واألنماط اإلدارية

المكونين والمعدات التكوينية، تنفيذ البرامج التكوينية، متابعة و تقييم  إعدادالبرامج، 

  .فته والعائد منهلكتيني وتقدير النشاط التكو

النتائج ينبغي أن  نواع منأيهدف التكوين الى تحقيق ثالثة  :التكامل في نتائج التكوين -

من التكامل والتوازن وهي النتائج اإلقتصادية، النتايج السلوكية،  يكاف قدريتوفر بينها 

لها أن تتكامل فال يكون  ينبغي والنتائج البشرية، وهذه األنواع الثالثة لنتائج التكوين

 وإهمالأكبر عدد من المتكونين ذوي المهارة الوظيفية  إعدادمجّرد  علي التركيز مثال

 لديعز أن يتجه التكوين للتركيز على تئير الجاغالجانب السلوكي لديهم كذلك من 

أهمية العوائد اإلقتصادية التي يجب أن تتحقق من السلوك  وإغفالنماط السلوكية األ

  .جديدال

  

  

  
                                     

  .356، مصر، مكتبة غريب، دون سنة نشر، ص″ إدارة األفراد والكفاءة اإلنتاجية″السلمى علي   -  1
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  النظرة المستقبلية -2-3-3

 بإيجاد النتائج التي تطمح إليها،إن برامج التكوين لها نظرتها المستقبلية من خالل 

وفي أسرع وقت ممكن لتحقيق  ،تمكنه من التطبيق بأيسر الطرق وبأقل التكاليف سياسة

  .األهداف التنظيمية

  التكوين نشاط متغير ومتجدد -2-3-4

أن التكوين يتعامل مع متغيرات ومن ثم اليجوز أن يتجمد في  إلى يشير هذا المبدأ

قوالب إنما يجب أن يتصف بالتغير والتجدد، فاإلنسان الذي يتلقى التكوين قابل للتغيير 

الوظائف التي يشغلها المتكونين و ،ه وكذا في مهاراته ورغباتهاتمن عاداته وسلوك

 ةتمثلوالمالظروف واألوضاع اإلقتصادية  تتغير هي األخرى لتواجه متطلبات التغير في

تغير أيضا نظم وسياسيات الشركات وتتعدل أهدافها تفي تقنيات العمل ومستحدثاتها كما 

   1.واستراتيجياتها

مجال العمل أو في  جديد في وبالتالي فإن المادة واألساليب العلمية يجب أن تأخذ بكل

  .المتغيرات البيئية التي تؤثر على المنظمة

  الشمولية -3-5 -2

جميعهم  مالدون أخرى،بل توجه إلى الع مالاليقتصر على فئة من الع التكوين

فيتعاون الجميع لتنمية مهارات وخبرات  مهما كان تأهيله المهني، صغيرهم وكبيرهم

   2.مختلف الفئات في وقت واحد

رارية له دور فعال في استمف ة،مؤسسالفالعامل أيما كان عمله أو مسؤوليته داخل 

  .الحاصلةالمؤسسة كما أن وظيفيته أيضا تتأثر بالتحوالت والتطورات 

  التكوين كأداة استراتيجية  -3-6 -2

يمثل التكوين بالنسبة لتسيير الوظائف عملية استراتيجية متناسقة ولم يعد ينظر إليه تلك 

بان تطوير سمن واجب اإلدارة أن تأخذ في الح بل، 3النظرة التي تالزم التكوين التقليدي

                                     
  .357،358ى علي ، نفس المرجع السابق، صالسلم -  1
                                                                                  .183ص ،، بيروت، دار النهضة العربية"مذكرات في إدارة األفراد" :1981عادل راشد،  أحمد – 2

3-BELANGER Et al, 1988 :″ Gestion Stratégique Des Ressources Humaines″Edition Goetan Main, Paris, 
p31. 
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المتوسط  أو  أو قدراتها البشرية في مشاريعها التنموية، سواء على المدى القصير

  :ضوء المسؤوليات األولى  ما يليالطويل وأن تتولى على 

   .وضع التوجيهات الكبرى لسياسة التكوين -

وضع مخططات التكوين وتنفيذ وتنسيق وتوجيه  مختلف العمليات المرتطة بتاتكوين  -

   .ييم هذه السياسة ومراجعتهاوتق

   .وضع نضام للتشاور حول التكوين  بين المسؤولين والموظفين -

والمستقبلية،   الحاليةواحد بالمشاكل  ننأ، أصبح  يهتم في إستراتيجيةأداة كفالتكوين 

عداد  مخطط متعدد السنوات األهداف إعند   االعتباربعين  هذا الصدد البد أخذ وفي

  .دارةالمستقبلية لإل

  التكوين كعملية استثمارية  -2-3-7

مهارات وسلوكات  وإكسابهيعد التكوين وسيلة فعالة لتنمية مهارات الفرد الحالية، 

كا يسهل على المستخدمين لسمو ،عمل داءأوطرق جديدة تساعده في تحسين  

فقة وين عبارة عن ناإلستعمال األمثل للتقنيات الجديدة المطبقة، فاإلستثمار في التك

ا في المستقبل وذلك من للمؤسسة والعامل عائدضيقت وفي الراتب، بما مباشرة في الو

بالتحكم في الوظيفة واإلرتقاء بمستوى كفاءته وتطوير أداءه وتجنب الحوادث وبالتالي 

خاصة وأن هناك عوامل تفرض نفسها على  ،1رفع الكفاءة والفعالية الكلية للمنظمة

من تغيير الهياكل  عهيتب اومجابهة التقدم التكنولوجي وموتنوع الوظائف  ؤسساتالم

  .التنظيمية وتبديل وظائف بوظائف أخرى

أنه يمكن قياس اإلستثمار في التكوين باستثمار المال  )MEIGANT.A )1995 ويرى

حيث يوجد أشخاص يملكون أموال طائلة غير أنهم اليستغلونها في  في مشروع ما، 

  .منهاأنه مع الوقت ستبدد األموال دون اإلستفادة  مشاريع مستقبلية والمؤكد

وخالصة القول إن تكوين العنصر البشري بمثل عنصرا استثماريا الذي يمكّن الفرد 

اكتساب كفاءات لمواجهة مختلف المخاطر المحيطة به في بيئة العمل، اظافة الى القدرة 

 .مجاالتعلى التحكم في التقدم العلمي والتقني المتشعب في مختلف ال

  
                                     
1 – MEIGANT.A, 1995 : " Manager La Formation " 3ème Ed D’organisation, Paris, p76. 
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  مبادئ عملية التكوين - 4 -2

  :ار في العملية التكوينية فيمايليتتمثل المبادئ التي يجب اتخاذها بعين اإلعتب

ى سرعة ضرورة خلق الدافع لدى المكون فكلما كان الدافع قويا كلما ساعد ذلك عل -

غب فيه المهارات الجديدة ويعني هذا ربط التكوين بهدف يرالتعلم واكتساب المعارف و

   .المتكّون

في حد ذاتها إلككتساب المهارة  متابعة تقدم المتكون ألن كثرة المعلومات التكفي -

نما الفهم لما تعنيه هذه المعلومات واستعابها، فقد يجد المتكون صعوبة في استيعاب إو

وهذه مهمة المكون في متابعة درجة تقدم  ،المهارة الجديدة بدون تعلم كيفية تطبيقها

  .تكون والتحقق من االستيعاب النظري والعملي لمحتويات برنامج التكوينالم

بعد تعلم المهارات من خالل التكوين، البد من ربط ربط التكوين ببرنامج للتدعيم،  -

و العقاب، من الدعامات االيجابية وجود فرص أالناتج بنظام الثواب  األثر وأالنتيجة 

نجاز إى االدارة التحقق من أن المكافأة هي مقابل للترقية، زيادة االجر، لذلك يجب عل

فرد المتكون مع وجود نوع من التناسق بين برامج التكوين واحتياجات األقسام لا

التشغيلية، ووفقا لمتطلبات وظائف األعمال إذا كان السلوك اليتماشى مع السلوك 

بات وماهي إال لتقوية جراء نقابي أي يستخدم نظام العقوإالتنظيمي، فالبّد أن يتبع لذلك 

وتدعيم والحفاظ على السلوك التنظيمي بحيث تقع على الفرد الذي يخالف هذا السلوك، 

  .تنظيميال باطاالنضولذلك يلعب التكوين دورا أساسيا لتعليم هذا السلوك 

كتسب المهارة والمعرفة فالبد من مشاركة نلكي  ،ضرورة الممارسة العملية للتكوين-

وسائل ر األدوات واليئه الفرصة والوقت المناسب للتعلم، من توفعطاإالمتكّون و

  .المغزى منها، وأن يعرف المتكّون التكوينية في مجال التكوين

من األنسب  للم تتوصل البحوث بعد إلى تحديد همن الكليات إلى الجزئيات،  انتقال-

فكلما تعقد العمل  م العمل ككل مرة واحدة أو تعلمه كمراحل متتالية وفقا لمكوناته،لتع

وكان مركبا كلّما كان من األفضل تعلّمه على مراحل حسب أجزاءه، وبذلك يتعلم 

المتكّون كيفية تجميع األجزاء مع بعضها وكيفية تداخلها لتكوين العمل ككل، ولذلك فإن 

  .خلق الحافز لدى المتكّون للتعلم هو من الواجبات األساسية للمكّون
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بين األفراد من حيث مستوى الذكاء واإلستعداد مما يدعوا  التفاوت ةرورة مراعاض-

بين األفراد باستخدام أجهزة تكوين  الختالفاتاوالى بناء برامج تكوين بحيث تتالءم 

      1.التعلم الفردية لمقابلة مثل هذه اإلختالفات مما يجعلها أكثر منطقية وعملية

التغير الحضري يجب ربط سياسة  لمسايرة ،التكوين بالتكنولوجيا المعاصرة رتباطا-

والظروف البيئية  ؤسساتالتكوين بيكنولوجيا األساليب العلمية بما يخدم طبيعة الم

تطّور يحقق مالتكوين  إلىول صوالو ؤسسةمما يحقق في النهاية تقدم الم بها، المحيطة

لمجتمع لزئي يتأثر بالنظام الكلي جنظام أهداف التنمية اإلدارية، فالمؤسسة عبارة عن 

مخطط تكويني مراعات  إعدادومختلف التطورات التي تحدث فيه، لذا يجب عند 

المؤسسة مسايرة التحوالت  تستطيع حتى ،روف والمتغيرات المحيطة بالمؤسسةظال

  2.دات الخارجيةجوالمست

  أهمية التكوين -5 -2

ويعتبر وسيلة تظهر أهمية التكوين في النتائج المحققة والمنتظرة، فله فائدة اجتماعية 

  :في ويظهر ذلكذات أهمية كبيرة في تنمية الفرد والمجتع 

اء األعمال بشكل سليم وبدون على أد ماليساعد تكوين الع:تخفيض حوادث العمل -

فوائد كثيرة  ؤسسةالتي يمكن أن تأدي إلى حوادث عمل، وهذا بدوره يقدم للم رأخطا

  .الحوادثلتي تدفع على التعويض عن النفقات ا منتقليص ك

يؤدي التكوين دورا هاما في تخفيض حاالت  :العملفي دوران المعادالت  يضتخف -

  3.ترك العمل والتأخر والغياب وتخفيض المنازعات بين العمال

إن اكتساب الفرد للمهارات من خالل التكوين تنعكس على حجم  :زيادة اإلنتاجية -

لجوانب الفنية للوظائف واألعمال، في مستمر لالاإلنتاج وجودته باإلضافة إلى التزايد 

لحد فر لدى الفرد على األقل احاجة الى التكوين المنظم حتى يتوالوقت الحاضر تدعو ال

  . األدنى المالئم لهذه األعمال

                                     
  .260مصر، دار الجامعة المصرية، ص " السلوك التنظيمي وإدارة األفراد"  :1991حنفي عبد الغفار ،  -  1
  .65مصر، دار المعرفة الجامعية، ص ، " علم النفس اإلنتاج " : 2003،  عيساوي عبد الرحمان محمد -  2
  .186، سوريا، منشورات جامعة دمشق، ص" دارة الموارد البشريةإ "  :2000سليمان خليل فارس،  -  3
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المناسب من الهارات التي  رمعني أن التكوين يكسب الفرد القدب :رفع معنويات األفراد-

  .يحقق نوع من اإلستقرار النفسيأو إلى زيادة ثقته بنفسه  به تؤدي

  أهداف التكوين -6 -2

يجب أن  ؤسسةيجب أن تحدد أهداف التكوين من خالل اإلستراتيجيات التنظيمية، فالم

واقعية، قابلة للتطبيق والمراقبة وهذه أهم األهداف  تتفحص إذا كانت األهداف واضحة،

 1.التي يسعى التكوين إلى تحقيقها في المنظمة

   .تالئم بين قدرات ومعارف العمالضمان ال -

  .ر الوظائفتغيفي تكييف العمال لمهام محددة بدقة وكذا  -

  .من القدرات، لتطور المنظمةضروري الحفاظ على مستوى  -

   .تحسين مكانة العمال عن طريق الترقية -

دعم الفعالية لمختلف مستويات العاملين عن طريق اإلستعمال األفضل ألالت والعتاد  -

   .العمل في الدورانو ،كذا تخفيض الحوادثو

   .المساهمة في إعداد برنامج التنمية وسياسة اكتساب الموارد البشرية -

اإليجابية التي تسمح بتخفيض  قفاوء أفضل سلوك في العمل وتشجيع المإنشا -

   .وكذا تحسين نوعية وكمية اإلنتاج ،التكاليف والضياع الذي يلحق باإلنتاج

   .ير الذات عند كل عاملدنماء تقإ -

   .المساهمة في تطوير الوقاية والحماية للعاملين في الوضعيات الجديدة -

ؤسسات مساعدة األفراد الذين ليس لديهم مناصب العمل في اإلندماج بسهولة في م-

   .جديدة

.      م الضغط عند تقديم لبحوث مهنية تحسين التعبير اللفظي للعاملين وكذا تجنيبه -

   .جيع العالقات بين األفراد العاملين وتحليل الوضعيات التنظيميةتش -

   .التكيف مع متطلبات المحيط الذي هو في تغيير مستمر -

   .حكم لدى المكونينتتطوير القدرات على ال -

وتشجيع اإلدراك األفضل لبيئة  ؤسساتهمخلق شعور اإلنتماء لدي العاملين اتجاه م -

   .العمل

                                     
1 – SEKIOU.L. Et all. 2004 : " Gestion Des Ressources Humaines"  2ème   Edition De Boek, p337. 
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   .األحسن للفرد في المكان والوقت المالئم دماجنالاالمساعدة على  -

  تقانها إثقافة عامة والحفاظ عليها وكذا  للعمال في اكتساب ةاإلمكاني إعطاء -

مساعدة القيادة في ضمان التوافق في الموارد البشرية بغرض اإلستجابة لألهداف  -

  .الحالية لكل مصلحة في المنظمة

  .وظائف أخرى تتطلب كفاءات مختلفة إلىظائفهم و اقدوالسماح بتحويل العمال الذين ف-

   .السماح لمديرية المنظمة بتحديد العاملين المؤهلين للترقية -

  الموارد البشريةالتكوين وتسيير  -2-7

  1 لتسيير الموارد البشرية األخرىالتكوين وعالقته بالنشاطات -2-7-1

ت التي يشمل عليها ميدان تسيير لم يكون التكوين ذا عالقة واضحة مع مختلف النشاطا

ث الموارد البشرية اال في غضون العشرية االخيرة مع القرن الواحد و العشرين حي

رة مع كل النشاطات معتبتسعت هذه العالقة واصبح التكوين يكتسي مكانة إتضحت وإ

  : الشكل التالي ياالساسية لتسيير الموارد البشرية وتتضح هذه العالقة ف

  

  )1(رقمالشكل 

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  يبين عالقة التكوين بالوظائف أآلخري لتسيير الموارد البشرية

                                     
1 – SEKIOU.L. et all 2004: Op Cit , P337. 
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تاثيره على كل يظهر التكوين في نهاية القائمة لكن داخل حلقة تبين السابق  في الشكل

  :الجدول التالي هيشرحما  هذا و. النشاطات الخرى

  

  )1(الجدول رقم

 لنشاطاتا الحلقات

بات الحاجات التوقعية من اليد العاملة في الوقت المناسب اث

 االستجابةالتكوين يستطيع فوالمكان المناسب وبالعدد الكافي، 

  .لهذه الحاجات ويحافظ على كفاءة هذه اليد العاملة

الموارد  تخطيط

 البشرية

عندما تكون المهام محددة بدقة والكفاءات الضرورية للمركز 

المطلوبة التي قيام بمقارنة بين الكفاءات معروفة، نستطيع ال

ا التكوين يستطيع أن يلعب دور في تعويض نيمتلكها العامل وه

 النقائص

 تحليل وتقييم المراكز

عن طريق التكوين يستطيع العامل الحصول على ترقية وهذه 

  .األخيرة يصاحبها زيادة في األجور
 األجور العامة

ر، يرورة التوظيف واإلختياالتكوين يستطيع معالجة نقائص س

يل مترشحين غيف وتشظوعلى سبيل المثال، بدال من تو

  .العمال الذين ينتمون إلي المؤسسة تكوينيكفي للوظائف، 

 التوظيف واإلختيار

هذا النشاط يسمح باكنشاف  في ظل تطوير الموارد البشرية،

حاجات التكوين لكل عامل وكذا اكتشاف القدرات التي يجب 

 ا باستمرار من أجل الترقي إلى مراكز أعلىتطويره

تقييم الموارد البشرية 

   يبين عالقة التكوين بالوظائف أآلخري لتسيير الموارد البشرية
  

  

  

  

  



 36

  وارد البشرية بمخطط التكوينعالقة مخطط تسيير الم -2-7-2

طّرق رغم أن تطوير الموارد البشرية موضوع يكتسي أهمية بالغة فإننا سنلتزم هنا بالت

  .التكوينالمتعلق ب جانبإليه من 

إّن تخطيط الموارد البشرية يساعد عن كشف النقائص الموجودة في بعض الكفاءات 

اقتراح برامج تكوين لتنمية وتحسين هذه الكفاءات والبحث  يجبأثناء اإلختيار وبالتالي 

ن وهذا عن هذه العناصر الكفئة يقتضي اإلختيار األمثل واألفضل من بين الموجودي

ووصف الوظائف المطلوبة وصفا  ،يعني تحديد مواصفات األفراد المطلوب اختيارهم

ة ومن المفروض أن يفظالمطابقة بين الفرد والو إيجاد دقيقا، حتى تتمكن اإلدارة من

الموارد البشرية، فيما يخص  في التوجيهات اإلستراتيجية في ميدان اتكون معرفة جيد

   1.ية الحاليةعالوض

تقتصر هذه العملية على تحسين مستوى المسيرين وإنما تتعداها إلى تكوينهم وال 

وعليه نجد أن  ،وتطويرمفاهيمهم وتوسيعها مع المسؤوليات التي تقع على عاتقهم

تلبية  إلي رتباطا وثيقا وهو بهدفإبسياسة الموارد البشرية التكوين مرتبط  مخطط

ية والجماعية وتحضير الموارد البشرية الحالية لتحسين المؤهالت الشخص االحتياجات

   .مستقبلال التي ستكون فيلمتطلبات المهن 

بين  منه ضرورة قيام عالقة عضوية 4في المادة  96/97 وقد استدرك المرسوم رقم

 3تجديد المعلومات المنصوص عليه في المادة مخطط  التكوين وتحسين المستوى و

المصالح ن من طرف كل المسيرين ويالمتمثلة في اعداد المخطط السنوي للتكو

ن من طرف السلطة المكلفة التنسيق لعمليات التكوي، والقيام بعملية التخطيط والخاصة

مخطط التسيير التوقعي للموارد البشرية المنصوص عليه في المرسوم رقم بذلك، و

ي نظام تسيير الموارد البشرية، في قطاع النشاط خالل سنة نتب إطارفي  2 26 \95

في جانبه المتعلق بعمليات التكوين التي تعتزم المؤسسات واإلدارات  ،و عدة سنواتأ

سيما للموارد البشرية ال مخطط التسييرانجازه سنويا، إذ البد المصادقة أوال على 

                                     
1-.CAUDEN  JOEL, ALAIN. S, 1998: "Gestion Des Ressources Humaines "Ed, Berger-Levrault, p182 

  26، الجريدة الرسمية العدد 29/04/1995المؤرخ في  95/126تنفيذي رقم المرسوم ال -  2
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الجدول الخاص بالعمليات التوقيعية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، ومن 

   .الذكر لفكوين محتوى الجدول الساط التثم أن يطابق مشروع مخط

وصفوة القول أن التكوين اإلداري في الجزائر، عرف فراغا قانونيا في المنظومة 

       بتاريخ  96/92التشريعية والتنظيمية إلى غاية صدور المرسوم التنفيذي رقم 

للموظفين تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات الوالمتعلق ب 1996مارس  3

مليات التكوين ذي يشكل لبنة اضافية في المنظومة التكوينية في ايطار تنظيم عالو

  .تعتمدها المؤسسات التيتنفيذها  أدواتوالمستمر 

يبقى محل التنظيم البيداغوجي للتكوين اعادة تحديد مهام المؤسسات التكوينية وذلك و

  .من اجل تكفل احسن باحتياجات المؤسسات

  فوائد التكوين -2-8

ذكرنا اهداف التكوين يجدر بنا االشارة الى فوائد التكوين التى يكمن ان يحققها كما 

بوجه عام ففوائد مت ونفذت هذا النشاط بشكل مخطط ومدروس، وللمنظمة، اذا قا

  :مايليفيل ثمتمعا وت مالوالع ؤسسةالتكوين تنعكس على الم

 أدائهمتحسين  يدي الن زيادة وصقل المهارات لدى العمال سيؤإ: ارتفاع االنتاجية -

  .تحقق اهدافهاالنمو والتطور في المنشاة و منه يستمرالزيادة في انتاجهم، وبالتالي و

تهيئة طبقة من التكوين هو الوسيلة العداد و: مةاعداد عمال مؤهلين داخل المنظ -

مصادر بدال من االعتماد على ال وليهم المهام االعلى في المستقبلالعاملين المؤهلين لت

  . ؤسسةتكون ال تفي باحتياجات الم األحيانفي غالب خارج المنظمة و

دة زياب يمكن تخفيض النفقات :تخفيض في تكاليف االنتاج عن طريق التكوين - 

 واإلصابات األخطارالتقليل من نسبة  إلىذلك ؤدي ويالمهارات والكفاءات في العمل 

تخفيض  إلىمما يؤدي ، 1 ″نميتهإّن  التكوين يساعد على انتعاش اقتصاد المؤسسة وت″

  .تكاليف االنتاج

إّن التكوين يعمل على االستمرار داخل المنشاة فاالفراد ″:ضمان استمرارية المؤسسة -

  2 ″رالمدريون يضمنون االستمرار في التشغيل بكفاءة واالنتاج المستم
                                     
1-  MILLOR.MICHEL, ROULLEAU. JEAN, 1998 : "Transformer L’organisation Du Travail" 2ème Edition, Les 
Edition D’organisation, Paris, p52.  

  .101عمان، مؤسسة زهران، ص  "إدارة الموارد البشرية": 1991العقيلي عمر وصفي ،   -  2
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  .مساعدة العاملين في التعرف على االهداف التنظيمية -

  .الرقابةو اإلشرافالتقليل من و مالوالع سؤولينين المعالقة بلتقوية ا -

الصداع داخل في التغلب علي حاالت القلق والتوتر واالغتراب و مالمساعدة الع-

  .ؤسسةالم

حتى تصبح بذلك و ؤسسةتقوية تماسكهم داخل المو مالبين الع تصاالتاالتحسين  -

  .مجال مالئم للعمل ؤسسةالم

على  مالمساعد العبكذا و ،فيض نسب حوادث العملتخو ر العمل،أخطا من تقليل-

  . الثقة بالنفساالنجاز و

ل على تحسين مهاراتهم القيادية واالتصاالت تزويد العمال بالمعلومات التي تعم -

   1.االتجاهاتو

يزاولون  خالصة القول أّن التكوين نشاط مستمر ومتجدد فهو الينتهي مادام األفراد

جدد إلنه يقابل احتياجات محددة لدى األفراد واإلدارات وهذه وهو مت ،وظائفهم ومهامهم

   .تتغير وتتجدد باستمرار مع مرور الزمن اتاجاالحتي

ّن لتي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها، أليقية اقتكوين يؤكّد بطريقة واضحة الفائدة الحلإّن ا

خالل  ينئدبتيشمل الم التكوين يسمح بالتّغلب على عدم التكيف الذي يستطيع أن

المراحل األولى للتحصيل المعارف الصحيحة، واإلرتباط بالتجربة العادية أو التطّور 

  .ذو النوعية اليدوية الخاصة واألكثر تعقيدا

  أنواع التكوين -9 -2

راض غفهي تشمل على برامج عديدة أل ،إّن عملية التكوين ليست بالمهمة السهلة

إلخرى أو من معهد آلخر حسب طبيعة  متباينة، كما تختلف هذه البرامج من مؤسسة

ن التكوين وعدد األفراد الذين وحسب مقدرة المؤسسة أو الجهة المسؤولة ع ،العمل

ّجهون إلى التكوين، لذا توجد أكثر من طريقة للتدريب وتكوين العمال، وعلى يو

نواع من ومن هذه األ فالمؤسسة أن تحدد وتختار أحسنها أداءا ألهدافها وأقل تكالي

  .حسب نوع الوظيفة يتمب مرحلة التوظيف ومنها ماسلتكوين مايتم حا

  
                                     

  . 101لطباعة ، مطبعة االقتصاد، صبغداد، ديوان العلوم  "إدارة الموارد البشرية ": 1991مؤيد سعيد السالم، حرشوش الصالح،  – 1
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             التكوين حسب مرحلة التوظيف -2-9-1

توجيه وإعداد الموظف الجديد -2-9-1-1  
يبدأ اإلعداد حين ينتهي التعليم وكل برنامج فّعال ومتكامل يمكن إقراره لإلعداد، 

إذا  مؤهال بطريقة كافية،ظف اليمكن اعتباره ويفترض التنسيق بين هذين األمرين، فالم

من التعليم العام أو المعاهد التي تتولى  التربوية المؤسسات له ما تقدمه درجاكتفى بم

  1.وظيفة علي ولهحصبعد  تدريبه

  التكوين أثناء العمل -2-9-1-2

كفاءة التكوين يشكل بطبيعته وأهدافه حلقة مكّملة لإلعداد، البد من إجراءها لتأمين ال

 ومقتضياتهاطارئة على وظيفته العلى ضوء تطورات  ،لعملية عند الموظفالمهنية وا

 ق الفعاليةيعن طريق تكوين أثناء العمل هي تحق ،التي يطمح الوصول إليها وتحقيقها

بية في العمل، رفع معنويات الموظف، وكذا لسمدة التمرين، استبعاد العادات الاختصار 

  2.يع أي تحسين قدرات الموظففترالتوفير امكانيات 

  بغرض تجديد المعرفة والمهارة  -2-9-1-3

يكون هناك أساليب عمل  حينما ى األخصلعارف ومهارات األفراد عحينما تتقادم م

ناسب لذلك وعلى سبيل المثال وتكنولوجيا وأنظمة جديدة، يلزم األمر تقديم التكوين الم

شتريات والحسابات ممبيوتر في أعمال التدخل المعلومات الحديثة وأنظمة الكحينما 

ل إلى معارف ومهارات جديدة وحفظ المستندات، يحتاج شاغل هذه األعما ،والجور

   .ه من أداء العمل باستخدام األنظمة الحديثةتمكّن

  التكوين بغرض النقل والترقية -2-9-1-4

لمهارات تعني الترقية والنقل أن يكون هناك احتمال كبير إلختالف المهارات وا

المطلوبة في الوظيفة التي سيرقى أو سينقل إليها وذا اإلختالف اإلختالف يتطلب تكوين 

لسد هذه الثغرة في المهارات والمعارف ويمكن تصّور نفس األمر حينما تكون هناك 

رغبة للشركة في ترقية أحد عمال اإلنتاج إلى وظيفة مشرف أي ترقية العامل من 

                                     
  .40، ص2بيروت، منشورات عويدات، ط "تدريب الموظف": 1982،  حسن الحلبي -  1
  .69مصر، دار الجامعية، ص"إدارة الموارد البشرية ":2003، أحمد  ماهر -  2
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دارية وهذا الفرق يبرز التحاق العامل ببرنامح تكويني عن وظيفة فنية إلى وظيفة ا

  1.المعارف والمهارات الجديدة

  التكوين لتهيئة المعاش -2-9-1-5

عامل من كبار السن للخروج إلى المعاش وبدال الفي بعض المؤسسات الراقية يتم تهيئة 

يتم تكوينه على من أن يشعر الفرد فجأة  أنه تّم اإلستغناء عنه بالخروج إلى المعاش، 

والبحث عن اهتمامات  ،البحث عن طرق جديدة للعمل أو طرق لإلستمتاع بالحياة

     .أخرى غير الوظيفة والسيطرة على الصغوط والتوترات الخاصة بالخروج الى المعاش

  2 التكوين حسب نوع الوظائف -2-9-2

ين وتحويل يختّص بالمهارات المهنية المطلوبة لعمل مع :تكوين مهني - 2-9-2-1

  .اتمهار ويلى عمال ذالعمال من عمال عاديين إ

يهتم بالتخصصات العالية وبالتقدم العلمي  :تكوين مهني وفني عالي - 2-9-2-2

والتكنولوجي الذي يطرأ على ميدان معين ويمكن اإلستفادة منه بطريقة مباشرة أو غير 

  .مباشرة

وظائف أعلى من  على تومهارا ّمن معارفضويت :تخصصي تكوين -2-9-2-3

المبيعات،  ،عمال المحاسبية، المشترياتاأل وتشمل عادة والمهنية،الوظائف الفنية 

  .اإلنتاج، المعارف والمهارات

يختص بتعليم أصول وأنواع القيادات والعالقات  :تكوين لإلشراف واإلدارة -2-9-2-4

ة لتقلد ية الآلزماإلنسانية كما يتضمن تعليم المعارف والمهارات اإلدارية واإلشراف

، الوسطى أو العليا، وهي معارف تشمل العمليات اإلجارية الناصب اإلدارية، األدنى

ة، اتخاذ قرارات توجيه، قيادة، تحفيز، ادارة جماعات العمل، بمن تخطيط، تنظيم، رقا

   .واالتصالالتنسيق 

  هالتكوين حسب مكان -2-9-3

 الالزمة واإلرشادات تالمعلوما يعني تقديم: التكوين داخل المؤسسة -2-9-3-1

 ،روف والشروط الداخليةظالوظيفة واألعمال الجديدة ضمن الللتحكم في  للعامل

                                     
     . 69سابق، صمرجع : أحمد  ماهر -  1
  .43، صمرجع سابق:عيسوي عبد الرحمان – 2
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سوف يؤدي فيها ايضا نشاطاته الجديدة بعد هو معتاد عليها و والتي لمؤسسة،ل ةواقعيال

و جهة داخلية مثل عامل ذو أفي هذه الطريقة قد يكون تحت اشراف شخص و  1التكوين

قل الطرق تكلفة، أمشرف خارجي، وتعتبر هذه الطريقة من  أورة، رئيس مصلحة خب

  .هي تقدم مزايا مثل اكتساب التكوين في ظروف العمل العادية للعاملو

و جزء أن تنقل كل أتفضل بعض المؤسسات : التكوين خارج المؤسسة - 2-9-3-2

بشكل دوات متاحة االكانت الخبرة و إذاذلك خارج المؤسسة و يمن نشاطها التكوين

و االلتحاق بالبرامج أافضل خارج المؤسسة، ويمكن االستعانة بمؤسسات خاصة 

  .الحكومية

ى التكوين الخارجي مؤسسة تسعى ال أيعلى  :شركات التكوين الخاصة-2-9-3-2-1

ن أتطمئن على جدية  التكوين فيها، ون أصة و شركات تكوين خاأبواسطة مكاتب 

  .الشركات الخاصةن تقوم بتقييم مثل هذه المكاتب وأتفحص سوق التكوين، و

ذلك من بدعم برامج التكوين، و أحياناتقوم الدولة  :البرامج الحكومية -2-9-2-2

  . تتركز على رفع المهارات و المعارف في مجاالت تهتم بها الدولة خالل برامج

   التكوين المرحلي -2-9-4

   2ساسية وهيينقسم التكوين المرحلي إلى ثالثة أنواع أ

  وين األوليكالت- 2-9-4-1

ويتمثل في تحسين  ،مراكز التكوين وفي الجامعات أيضايتم هذا التكوين في المعاهد و 

لممارسة الوظيفة، وقد يتحقق الهدف على مراحل،  وإعداده ،هتوعيوتمستوى الموظف 

ضبط مناهج التكوين ومستويات األمر يستدعي  أينإذ يشتمل مختلف األصناف 

ختيار العناصر الكفأة للتأطير مع تحديد المدة التي يجب إأو الترشيح لذلك و ،توظيفال

  .أن يقضيها المتربص

   أثناء الخدمةالتكوين - 2-9-4-2

يعتبر هذا التكوين مهنيا مستمرا، هدفه تعويض النقص المتعلق بالجال النظري 

له يمكن تكوين ة، ألنه أساس ودعامة التكوين المهنين ومن خالموالتطبيقي للمه

                                     
  .287ص، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، "اقتصاد المؤسسة":1996، صر عدون نا دادي -  1
  .282، 280، ص2ط البليدة، قصر الكتاب، "التسيير البيداغوجي في مؤسسات التعليم" :2000، رشيد  أورسالن -  2
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ن بأالمتريص وتدريبه حتى يكون قادرا على أداء رسالته المهنية في المؤسسة علما 

يعتبر زادا أساسيا تنعكس ايجابياته على التكوين  ف كانظالرصيد الثقافي ألي مو

رد مهنيا حتى يستطيع المهني أو التكوين أثناء الخدمة، ويهدف هذا األخير إلى إعداد الف

ويساعده هذا اإلعداد على أداء واجبه ويجعله  ،وسط المهني الذي يعمل فيهلاالتكيف مع 

  .يرغب في البحث والتجديد

إلى تكوين نفسه  يتعلق التكوين الذاتي بمبادرة المتكون :التكوين الذاتي -2-9-4-3

كوين الذاتي ومؤداه أّن تتركة في جميع التعاريف لمفهوم المش بنفسه، وهذه صفة

وعليه فالتكوين  ،لقى تكوين داخل هيئة مكّونة وال من قبل مكّون خاصالمتكّون اليت

الذاتي هو مجهود فردي دائم يعتمد على القدرات الذهنية للفرد من أجل تحديث 

نفسه ومحاربة الروتين الذي يتخّبط فيه من أجل تجديد  باإلعتماد عليمعلوماته 

  .معلوماته وتحسين مستواه

   التكوينإستراتيجية  -2-10

تساهم مصلحة التكوين في حل مشاكل المؤسسات وتحسين كفاءة المستخدمين إذ أّن 

 نمّدهم بالمعارف والتقنيات وذلك ممتطلبات عملية مواكبة التطّور في تكوين العمال و

تواصل داخل المؤسسة والتي تساهم بدورها في رفع المستوى مخالل سياسة التكوين ال

تكوين صبحوا في مستوى المسؤولين ويمكن تقسيم الالثقافي والعلمي للعمال حتى ي

  1ي وتكوين تنبئيبالمتواصل إلى تكوين استجا

  التكوين اإلستجابي -2-10-1

ور غابي بأنه التكوين الذي يتم عند الحاجة إليه، وذلك بعد شجيعّرف التكوين اإلست

لمؤسسة، ال خولوجيا التي تحدث دانالتكمنصب عمل داخل المؤسسة أو عتد التطّورات 

ه ، ففي هذنتاجأإلر بعض الصعوبات والتي تنعكس على كتغييرات اآلالت أوظهو

ة تجري بطريقة سريعة لتلبية الطلب الملح يمحتالحاالت يكون التكوين كضرورة 

والقضاء على الصعوبات التي تقف أمام استمرارية التنظيم وتهدد اإلستقرار داخل 

 .المؤسسة

  
                                     

  .77، 76رب، دون سنة نشر، صغالجزائر، دار الم "مبادئ التسيير البشري" :بوفلجة غياث -  1
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  التنبؤيالتكوين  -2- 10- 2

، حيث يقوم المسؤولين اة المديعامة طول إستراتيجية إطاري في ؤيدخل التكوين التنب 

ا من خالل برامج بالتغيرات المستقبلية فيخططون لها ويعملون على اإلستعداد له ؤبالتنب

 حيث يكون أفراد المؤسسة على استعداد دائم لكل طارئ يستجد فيها، ،التكوين المستمر

ة هنا ال تتأثر بصور كبيرة بالتغيرات سواء الداخلية أوالخارجية، المؤسس وبالتالي فإن

ول دالبشرية في ال إن ما يمكن الخروج به من مالحظة سياسات التكوين وتنمية الموارد

بينما نجد أن المؤسسات  النامية هو اعتمادها على التكوين اإلستجابي السطحي السريع،

اتيجية التكوين المعمق والمستمر تحّسبا الكبيرة بالدول المصنعة تعتمد على استر

  .للطوارئ والتغيرات

  ملية التكوينتخطيط ع - 11- 2

إّن التكوين مجموعة من األعمال و األنشطة التي تهدف إلى جعل العمال قادرين على 

العمل بكفاءة وعلى أداء وظائفهم الحالية والمستقبلية وتحقيق محتوى البرنامج التكويني، 

ضوء الهدف من التكوين واإلحتياجات التكوينية التي يسعى لتلبيتها حيث يتحدد على 

من هنا سوف نتطّرق إلى كيفية تحضير مضمون خطة أو برنامج التكوين وكيفية 

  .تنفيذها ومتابعتها وكذا تقييمها

  التكوينية  االحتياجاتتحديد  -1- 11- 2

مجموعة من ″ ابأنهمنظمة  أليالتكوينية  االحتياجاتّدعي بيعّرف محمد جمال 

فع رل ،ومهاراتهم وسلوكهم مالالمطلوب إحداثها في معلومات الع التغيرات والتطورات

كفاءاتهم بناءا على احتياجات ألزمة وظاهرة يتطلبها العمل لتحقيق هدف معين والتغلب 

على المشاكل التي تتعرض سبيل العمل في المؤسسة والتي تعرقل تنفيذ السياسة العامة 

  1″.اإلنتاج والخدمات في مجاالت

وتتعلق هذه المرحلة بتوفير البيانات عن مختلف عناصر النظام التكويني وكذا بيانات 

عن كافة المتغيرات المتصلة بعملية التكوين سواء داخل المؤسسة أو خارجها، ويرى 

                                     
  .149القاهرة، عالم الكتاب، ص "التدريب والتنمية": 1973محمد جمال ،  يرعى -  1
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وليام ترسي أنّه توجد أربعة انواع مختلفة إلحتياجات التكوينية والتي تستخدمها جميع 

  1:منظمات وهذه األنواع متكاملة هيال

التكوين  إستراتيجيةلما كانت  :على مستوى المؤسسة االحتياجاتتحليل  -1-1- 11- 2

البد  ،خرى للمؤسسة وتساهم في تحقيق أهدافها بكففاءة عاليةمرتبطة باإلستراتيجيات األ

وخططها دارة الموارد البشرية بإجراء تحليل ألهداف المؤسسة ومواردها ٌإ من قيام

ية دماالبشرية وال والمراحل الزمنية الآلزمة لبلوغ تلك األهداف ومدى فعالية الموارد

  .تحقيق تلك األهدافلالمتاحة 

دد تحليل هذه المتغيرات بعّدة مؤشرات كمعدالت اإلنتاجية صوتستعين اإلدارة وهي ب

ظيمي، معنويات التن والمناخ ،العمل، حوادث العملفي ان دورال، الغياب وتكلفة العمل،

تلقى هذه المؤشرات ضوءا على احتياجات التكوين كما أّن هذا حيث الخ، ...العاملين

  2.التحليل يساعد في تحديد اإلطار العام لمحتوى واتجاهات وأسبقيات ومواقع التكوين

إلى حد تعتبر احتياجات الجماعة أكثر سهولة  :تحليل احتياجات الجماعة -2-11-1-2

مستويات با لكونها أكثر محدودية وارتباطا وذلك نظر ؤسسة،حتياجات المديد احما من ت

عن تحليل احتياجات الجماعات ظهور  ينتجو مالأو فئات معينة من الع ،وظيفة معينة

وتمارين توضيح األدوار  ،تهدف تكوين روح الفريقالحاجة إلى برامج التكوين التي 

موعات صغيرة والحل اإلبتكاري جمى القيادة وحل المشكالت بواسطة والتكوين عل

   .للمشكالت والتخطيط التنفيذي

يتناول تحليل موضوعات معينة مثل  :تحليل العمليات أو الوظائف -2-11-1-3

المعرفة والقدرات الضرورية للقيام بواجبات محددة بكفاءة عالية ولكي نحصل على 

تحليل العمل التفضيلي  هذه المعلومات علينا أن نلجأ إلى وصف الوظيفة المستمرة من

   مالعمل من األأي عللوظيفة، فتحليل العمل هو نقطة البداية ألي قرار أو اجراء بشأن 

تنصب عملية التحليل هنا على الموظف وليس  :تحليل احتياجات العامل -2-11-1-4

المهارات فتدرس قدراته الحالية والقدرات و ،فرداللعمل، حيث تقوم اإلدارة بتحليل ا

وتطبيقها في عمله الحالي والمستقبلي، حيث يمكن  اواستيعابهمها يدة التي يمكنه تعلالجد

                                     
  .71، صالعامة ةإلدارمعهد االسعودية،  "نظم التدريب والتطوير ":1990سعيد أحمد ،  الحيالي -  1
  .136المرجع السابق، ص :مؤيد سعيد سالم، عادل حرحوش صالح -  2
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الفكرية والسلوكية والخبرات حليل الخصائص الجسمية والعقلية والتعّرف عليها بت

الفرد عبارة عن تلك اإلحتياجات التي  فاحتياجات ،المهني له التوجهواألداء السابق و

ما سيكون عليه  يليا أو بعد أن تلحقه التطورات، أحا تنبع من عمل الموظف كما هو

    .مستقبالوالواجبات المتحملة تكليفه بها  العمل

  برنامج التكوين -2-11-2

برنامج التكوين تبدأ مرحلة تصميم  ، بعد عملية تحديد االحتياجات التكوينية أو التدريبية

همهـا تحديـد المحتـوى    يتضمن تصميم أو بناء برنامج التكوين عدة موضوعات أ، و

ت المساعدة لتنفيذ هـذا البرنـامج،   و األدوا ثم أساليب التكوين،، أو التدريبي التكويني

وأخيرا لشروط الموضوعة لتنفيذ البرنامج، كذلك تحديد مراكز التكوين المستهدفة وفق ا

ـ يتم وضع نظام أو نموذج تقييمي لمتابعة البرامج التكوينية و اإلنجازات التـي   ا يحققه

إن وضع برنامج التكوين حيز التنفيذ الحامل لالختيـارات و  لفائدة األفراد و المؤسسة، 

الذي يوضع ، في شكل دورات تكوينية واالتجاهات على مستوى السياسة العامة للتكوين

  ).مصلحة التكوين(سنويا من طرف مديرية الموارد البشرية

البرنامج يحدد باألهداف المحددة وت التكوين عمال ينظم دورالتكوين يخطط وبرنامج ا"

، األولويات األهداف المسطرة لتحقيقهااألهداف المحددة، وقائمة الوسائل الالزمة لبلوغ 

الالزمة للتكـوين،   ةالمدة الزمنيالتكوينية، ومضمون الدورات التكوينية والبيداغوجية و

فالمؤسسة يجب أن   1"لينالفئات السوسيومهنية للعمال أو األفراد العام وميزانية التكوين،

مشـاكل   ،خذ بعين االعتبـار ذا بأهف ترتيب إحتياجاتها حسب األولوية، وتعلم أو تعر

ار أخطـاء  تكـر تردي نوعية اإلنتاج و"من بين هذه المشاكل ، والخلل الوظيفي الحالية

ارنة مع المدة الزمنية القانونية، وضـعف المـردود   زيادة مدة اإلنجاز بالمقالتسيير، و

ر الفجـوة بـين   ظهواآلالت، و سوء استعمال ماعي، وتعطل اآلالت وأجهزة العمل،الج

لهـذا تلجـأ بعـض    الالزمة لتفادي أو تجنب المشاكل   و الكفاءاتالكفاءات الحالية و

                                     

1– PERETTI. J.M, 2002: "Ressources Humaines Et Gestion Des Personnes" librairie vuibert ,4èmeEdition, 

p106. 

 



 46

كذلك عندما تنوي  1"المؤسسات إلى تحديد أو وضع استمارات خاصة بمعاينة النجاعة 

ص اختيارات فإن هذه المشاريع تخ ،و االستثمارالمؤسسة في البدء في مشاريع التغيير أ

تسـتطيع أن تكـون محتويـة فـي مخطـط       عوهذه المشاري المؤسسة اإلستراتيجية، 

نجاح هذه المشاريع يحتاج إلى ية أو مشروع تحديث مصالح اإلنتاج، وإستراتيجية التنم

مؤسسـة أن  أما إذا أرادت الجدة على مستوى المؤسسة، تجميع الكفاءات المهنية المتوا

غالبا يكون مفروضا من طـرف  "المهن لدى مصالحها و هذا طوير الوظائف وتقوم بت

ميـة الحادثـة علـى    التغيرات التنظيرجي بسبب التحوالت التكنولوجية والمحيط الخا

فهذا يتطلب مشاركة فعلية حسب نظرة المسؤولون حول العمل و  مستوى سوق العمل،

 ير الثقافي أيضا له تأثيرا مباشـر، التغ" فإن  ذا،لى هإضافة إ، 2 ".ما يتطلبه من تكوين

فمشـاريع   موعة القيم و طبيعـة ردود األفعـال،  حيث أن ثقافة المؤسسة تعود إلى مج

التحديـد الواضـح   جذب أو إحتواء حتمية تغير ثقـافي، و  المؤسسة أو بيئتها تستطيع

ز اقتصـاديات أي  ويسمح أيضا بإنجـا  دوات المالئمة،لالحتياجات يسمح إذن برسم األ

  3  ".االستثمار أكثر حسب األولويات التنموية

ت اإلستراتيجية فيمـا  أما المرحلة الموالية إلعداد برنامج التكوين تخص إتخاذ القرارا 

حيث يـتم   فة لبناء مخطط أو برنامج التكوين،وضع االحتياجات المستهديخص تحديد و

اء برنامج التكوين بالتعاون والتنسيق مع إنشإتخاذ القرار أو الفصل في األمر المتعلق ب

كل األطراف المعنية، الذين لديهم الكفاءات الكافية والقدرات للقيام بمهامهم المرتبطـة  

في  تتمثل اإلختيارات الهامة التي تقوم بها المؤسسة ، ونشاط المؤسسةبمنصب العمل و

مدة نوع و اختيارنية، ووى البرامج التكويوضع محتاألهداف و اختيارتحديد الميزانية و

وإنجاز برنامج التكـوين ال  "بالتالي يظهر برنامج التكوين الخاص بالمؤسسة ، والتكوين

يكون إال باألخذ بعين االعتبار التكوين الذي له عالقة وطيدة بالوظائف المهنيـة فـي   

ين التي تتناسب مع أهداف مان نجاح سياسة التكوبض "حيث سيسمح ذلك ،  4"المؤسسة 

                                     
1-2-3   -  PERETTI  J.M, 2002: Op Cit, p107. 
4- ANNIK S.S et JEAN P.L, 1984: "Fonction Formation Dans L’entreprise, Le Manuel Du Responsable De 
Formation" Edition Garnier, Paris, P48. 
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وأن يوجـه المخطـط   ،"السنوات المقبلةم قيمة المشاركة للسنة الحالية وتقييمؤسسة، وال

   1طريقـة التسـيير  و،بعا لحجم النشاطات في المؤسسةهذا تنحو تحديد أهم األولويات و

   يتقييم البرنامج التكوين -2-12

أنـه  حيـث  ، المؤسسة من جهة أخرىجد مهم بالنسبة لألفراد من حهة وإن التقييم يعد 

م أو يعطي األفراد في نشاط عملهو يعتبر بمثابة نقطة هامة أي يدل على نجاح المؤسسة

 التوضيح عن مدى تطور وتقدم كال الطرفين في العمل، وعملية التقييم تعد بعد هـام، 

لألفراد والمؤسسـة مـن    حيث أنها مرحلة حاسمة ال بد من االستعانة بها حتى يسمح

نحو قدرة األفراد  بتدعيم"فالنسبة لألفراد فإن التقييم يقوم ي،تطوير وتنمية مسارهم العمل

كما ،  2 "لم تكن مدرجة أو مستعملة ضمن أهداف التكوين اقتراح معايير تغيير وتحسين

فـي التكـوين   التحقق من أن الفرد قد استفاد من التغيرات المراد تحقيقها "أنه إمكانية 

في تحديد الموضع إعانة المتكون " كذلك يساعد التقييم على، 3  ".والتي تم تحضيره لها

وال  4 "سبه الستغالل ما تحصل عليه من خالل التكوين من معارف و مهاراتالذي ينا

لتكوين في تحسين كفاءة أساسي لضمان فاعلية اسيما أن التقييم يعتبر شرط ضروري و

تدعيم الهيئـة  تقييم بالنسبة للمؤسسة فيظهر في أما أهمية ال، 5تدعيم الثقة لديهماألفراد و

 ،دقةبأكثر فعالية وأكثر سرعة و المسيرة في المؤسسة على تكوين األفراد االجتماعيين

تحقيق الممارسة الجيـدة،  " ا من أجلأ إلى ممارسة التقييم في نشاطهاإلدارة عادة تلجو

 6"العمل قيمة استعمال قوة، وإنما بالعالقة بين التكوين ويتعلق بقيمة التبادل فقطذا ال هو

يظهر هذا من خالل متابعة المؤسسـات الحديثـة لنشـاطاتها عبـر المخططـات      ، و

  يتم أخذ القرار حول معايير تصحيحيةحيث  ، (Tableau de Bord)اإلحصائية الشهرية

تقلل من درجـة   كذلك هذه المتابعة الدورية ة اإلنحراف بالمقارنة مع األهداف،في حال

التأكد من أن الفرد المتكون قد إكتسب " كما يعمل أيضا التقييم على الخسارة المتوقعة، 

                                     
 
 
 

 

 

1-MEIGNANT. A: Op Cit, p65. 
2 - ANNIK S.S et JEAN P.L: Op Cit, p76. 
3 - SEKIOU.L et autres, 1993 : "Gestion des ressources humaines" les éditions 41, INC, Montréal, p386. 
4- SERGR. B et CLAUDE . J. F, 1995 :"Evaluation De La Formation Et Perfermance De L’entreprise" Edition 
Liaison, Paris, P78. 
5- BOUSSANA.M et all, 2003 :"L’évaluation De La Formation, Le Fonctionnement Cocnitif Des Apprentis"Edition 
Laboratoire Education. Formation. Travail, N°1, P45. 
6- COSTER .M et PICHAULT.F, 1998: "Traité De Sociologie Du Travail" Préface D’alain  Touraine De Bock 
Université, Paris, 2ème Edition, P203. 
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عليه بعد إجراء تغيرات الحفاظ زمتين لإلستجابة لمتطلبات العمل، والكفاءة والمهارة الال

   1".على مستوى العمل

تعتمد عملية تقييم البرنامج التكويني على مؤشرات فاعلية البرنامج، و من أهـم هـذه   

  :المؤشرات مايلي

  التوافق بين أألهداف اإلستراتيجية وأهدف التكوين  -2-12-1 

لـة المشـاكل   تحسـين األداء أو إزا يمكننا القول بأن الهدف األساسي من التكوين هو 

هذا يتطلب تشـخيص السـبب الرئيسـي    األداء، و المعوقات التي تؤدي إلى انخفاضو

مهارات الالزمـة  النخفاض األداء، إذ أن هناك أسبابا ال تتعلق بالقدرة على األداء أو ال

مج تكويني خاص بإكساب المهـارات  في هذه الحالة قد ال يفيد أي برنالألداء الجديد، و

فاعلية البرنامج التكويني هو توافق المشكلة، ولذلك فإن معيار نجاح ووالقدرات في حل 

بت أهداف التكوين لتضم إذا ما تشعو) اآلنية والمستقبلية (األهداف التكوينية مع الحاجة 

عند ذلك ال بد من التغير المرافق لها األعداد والتهيئة المستقبلية لمواجهة التكنولوجيا و

على ضوء هـذه األهـداف يـتم تحديـد     هداف اإلستراتيجية، وتحليل البيئة وتحديد األ

وافق بين األهداف اإلستراتيجية وأهداف البرنـامج  األهداف التكوينية، أي ال بد من الت

  .التكويني

اتيجية من جهة و أهداف التكوين من كل ذلك يستخلص أن التوافق بين األهداف اإلستر

يير المهمة لتحديد درجة فاعلية بين المعا وكذلك التوافق بين الحاجات واألهداف هو من

  .البرنامج التكويني

  

  

  

  

                                                                                                               
 
 

1- MEIGNANT.A: Op Cit, p320. 
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 تكلفة التكوين -2-12-2

أما فيما يتعلق بتكلفة التكوين مع العوائد فال بد قبل البدء بالبرنامج التكويني احتسـاب  

كذلك تكلفـة  لناجمة عن مشاكل العمل الحالية والتي تتطلب برنامجا تكوينيا، والتكلفة ا

مج تكويني تتضمن ج التكويني المطلوب لحل هذه المشاكل، إذ أن تكلفة أي برناالبرنام

التهيئة للبرنامج وتكلفة البرنامج ذاته بكل مكوناته، فمن الممكن أن يكون تكلفة اإلعداد و

 1".البرنامج مناسبا للمنظمة ووفق احتياجات العاملين لكن تكاليفه أكثـر مـن عوائـده   

التكنولوجيا الجديدة التي تـؤدي إلـى   اصة بالمهارات التشغيلية وئد الخفالفوائد أو العوا

زيادة في اإلنتاجية قد يكون حسابها ليس بالصعوبة التي تكون عليها العوائد المتعلقـة  

تظهـر نتائجـه علـى    األساليب السلوكية كبناء فريق العمل قد ال ة وبالجوانب اإلنساني

على هذا المعيار أي العائد مـن البرنـامج   مع ذلك ال بد من االعتماد المدى القصير، و

فالبرنامج الفاعل هو البرنامج الذي تزداد العوائد ويني في تقييم البرنامج التكويني، التك

  .ن تكلفته والعائد منهفيه على التكلفة أو تتساوى كل م

  درجة نجاح التكوين عند التنفيذ  -2-12-3

ظر أكثر وضوحا، فبغض النر شمولية وشرات التي قد تكون أكثيعد واحدا من أهم المؤ

األخـذ   كذلك معتوافقها مع الحاجات التكوينية و درجةعن أهداف البرنامج التكويني و

تبقى هنالك مؤشرات محددة لنجاح البرنامج التكويني " العوائد، بالموازنة بين التكاليف و

مانـه بأهميـة   المـدير وإي   اتجاهاتهذه المؤشرات ما يتعلق بفلسفة و في الواقع، من

من  2".منها ما يتعلق بالثقافة التنظيمية الداعمة للتغييرالتكوين والتعليم للفرد والمنظمة، و

  .تقييم فاعلية البرنامج التكويني مستويات من مقاييس 4كل ما تقدم يتضح بأن هناك 

  

  

                                     
1  -

2
  .199ص ،عمان األردن ،التوزيعللنشر و دار وائل "مدخل إستراتيجي،إدارة الموارد البشرية": 2003 ،سهيلة محمد عباس  -  
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  مقاييس تقييم فاعلية البرنامج التكويني -2-13

ج التكويني بعد انتهاء التكوين، حيث يـتم توزيـع   في البرنام نردود فعل المشاركي -أ

استمارات معلومات لتقييم البرنامج التكويني، ييضمن أسئلة حول محتـوى البرنـامج   

التفاعل بين المـدرب   درجةوطرق التكوين وأسلوبه و ومدى فائدة المحتوى المتدربين

ة فـي العمليـة   ستخدمالمستلزمات المة مالئمة فترة التكوين وموقعه ودرجوالمتدرب و

ـ  التكوينية،  ات نظـر  أن هذا المقياس من بين المقاييس الذاتية الذي يعتمد علـى وجه

يـة  لذلك فإن نتائج هذا المقياس قـد ال تعكـس درجـة فاعل   المتدربين في البرنامج، و

  .البرنامج التكويني بموضوعية وصدق

هذا يتم مـن خـالل   كويني، وتعلم المتدربين للمحتوى المحدد لهم في البرنامج الت - ب

البـا مـا تكـون هـذه     النتهاء من البرنامج التكويني وغإجراء اختبارات تجرى بعد ا

من التي تم تقديمها في البرنامج، و اإلختبارات كتابية تتضمن أسئلة حول الموضوعات

إن هذا المقيـاس قـد ال   حديد درجة إستيعاب هذا المحتوى وفق نتائج االختبارات، ثم ت

األسس النظرية دون تحديد إمكانية تطبيقها من و هو يركز على المفاهيميكون شموليا ف

لواقع العملي، إذ إن تطبيق لهذه المفاهيم النظريـة هـي األسـاس    قبل المتدربين في ا

  .ظم البرامج التكوينية إلى تحقيقهالهدف الذي تسعى معو

تحديده بعد إنتهاء  المعارف التي تم إكتسابها و هذا يتمإستخدام المهارات الجديدة و -ج

ا كان يقارن بمالعمل وممارسة العمل، إذ يتم قياس أداء المتدرب بعد ممارسته التكوين و

إن  ،الالحقمقارنة األداء السابق وهذا المقياس يسمى بمقياس عليه أداءه قبل التكوين، و

علية هذا المقياس من بين المقاييس الموضوعية التي يمكن اإلعتماد عليها لتحديد الفا

اإلجمالية للبرنامج التكويني، فإرتفاع األداء الالحق عن األداء السابق ينعكس في 

  .حققةإنخفاض تكاليف البرنامج التكويني قياسا بالعوائد أو إرتفاع العوائد الم

العوائد اإلجمالية المحققة للمنظمة بعد تنفيذ البرنامج التكويني قياسا بالتكاليف، أي  -د

مقارنة تكلفة أهمية في إلقتصادية من التكوين، إن هذا المعيار ذو تحديد العوائد ا

  .لحصة النقدية الموزعة على كل من ساهم في البرنامجتحديد االبرامج المختلفة و

 
 



 51

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 52

 
 
 
 
 
  

  الثالثالفصـل 
  حـوادث العمـل

 

  تمهيــد-  

  تعريف حوادث العمل- 1- 3

  أسباب حوادث العمل - 2- 3

  العوامل المؤثرة في حوادث العمل - 3- 3

  طرق حساب حوادث العمل -4- 3

  النظريات المفسرة لحوادث العمل -5- 3

 طرق تحليل حوادث العمل -6 -3

 مستويات تكلفة الحوادث - 7- 3

  

  

  

  

 



 53

  تمهيــد  -

تعتبر حوادث العمل من بين أكبر المشاكل التي تواجه المؤسسات نظرا لما تخلفه من 

التي تعتبر الركيزة أألساسية  سلبية تؤثر علي مواردها البشرية والماديةأثار وتبيعات 

غير  تلتطور أي مؤسسة، فتأثر هذه الموارد جراء حوادث العمل يجعل من المؤسسا

وكثرة التكاليف التي تنجر عن   قادرة علي مواكبة التقدم نظرا لتدني سمعتها ومكانتها

مال جراء الحوادث لي غيرها من التكاليف، هذه الحوادث كالتعويضات التي تدفع للع

لذا سنتعرض في هذا الفصل  إلي هذه الحوادث العمل من جوانب عدة وذلك من خالل 

التطرق إلي مختلف أسباب الحوادث ومختلف النظريات التي تطرقت إلي درسة 

  .  الناتجة عنها  الي غيرها من العناصر  فالحوادث  والتكالي
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  تعريف حوادث العمل-3-1

حوادث العمل يمكن تعريفها بطرق مختلفة حسب وجهة نظر كل فرد معني باألمر،   

فمثال عند الطبيب  يعتبرها جروح أو حروق سطحية أو عميقة على مستوى الجسم 

، الموت محتمل، وعند صاحب العمل تستدعي العالج أو على أقصى حد ستؤدي إلى

و كذا تعطب اآلالت، ، إنتاجية متوقفة أو منتوج ضائعوعملية اقتصادي تعني ضياع 

موضوع دراسة يستدعي البحث بدقة عن و ، هي مادة إحصائيةوعند المهتم بالوقاية

عند المصاب بالحادث ، هي عبارة عن معاناة تكراره، و وقوعه من أجل تجنب سبابأ

."إما في الجسم أو في الذهن أو كليهما
1

  

تعاريف المقدمة لحوادث العمل تبعا لتبيان وجهة نظر الباحثين حول كما أنه تعددت ال 

  :من هذه التعارف ما يليالنتائج  المترتبة عنها ، وأسبابها و

حوادث العمل عبارة عن حوادث عنيفة غير متوقعة متعلقة إما بالمحيط ، اآلالت أو "  

ر محتمل أن تؤدي صدمات كهربائية أو كسو،تقطعات التي تختلف إما حروق ،و  الفرد

إلى الموت وهذه الحوادث يمكن أن تحدث أثناء العمل أو خالل التوجه من مكان السكن 

  2." إلى موقع العمل

حوادث العمل هو كل ما يصيب عناصر اإلنتاج وتؤدي إلى خسارة تلحق بها، وقد "  

ف يكون الحادث نتيجة لتصرف خاطئ من أحد العاملين أثناء العمل أو نتيجة الظرو

  3".السيطرة عليها أو تفاديها نالتي ليس باإلمكاالخارجية للعمل 

تعتبر حوادث العمل في ذلك الناتج عن مركز العمل مباشرة  بسبب خلل في اآلالت "  

  4"أو األجهزة أو نتيجة سلوكات إنسانية  غير آمنة

فراد هي كل ما يحدث دون أن يكون متوقع حدوثه، مما ينجم عنه أضرار تمس األ"    

 :انطالقا من هذه التعاريف نستخلص النقاط التالية    5."ووسائل العمل

                                     
1- 2- SEKIOU. L. et all. 2004 : Op  Cit .p 337. 
 

 .186ص،  1ط،  التوزيعدار الحامد للنشر و األردن ،عمان،" عرض و تحليل،الموارد البشرية  إدارة"  2004 ،محمد فالح صالح  3-

 .440، الدار الجامعية للطباعة والنشر، صبيروت" السلوك التنظيمي وإدارة األفراد" 1991، حنفي عبد الغفار 4-
5 - MELENNEC. L,  JEAN.J, 1981: "Traite De La Réparation Des Accident Du Travail" Paris. Librairie 

Générale. p27. 
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ن اإلصابة هي كل ما العامل، ذلك إ أن مفهوم حوادث العمل أشمل من معنى إصابة -

خيرة التي تكون نفسية نتيجة حوادث العمل، هذه األبدنية و يلحق بالعامل من أضرار

  .مواد اإلنتاجمن أضرار تمس  تخلفه أيضاأعمق أثر على اإلنتاج لما أبعد خطر و

، حيث تندرج ضمنها ثناء العمل أو بسببه أو المتصلة بهحوادث العمل هي التي تقع أ -

كان العمل من حوادث نقل العمال، حتى األضرار التي تصيب عناصر اإلنتاج خارج م

  .المنتوجاتالعتاد، المواد و

نقص من القدرة اإلنتاجية لعوامل مفاجئ، يو شيء غير متوقع وحوادث العمل ه -

  .اإلنتاج المادية والبشرية نتيجة األضرار المتعددة التي تخلفها

، منها المادية المرتبطة متفاعلة فيما بينهاو اخلةحوادث العمل تقع نتيجة عوامل متد -

منها اإلنسانية غير مأمونة و ،مواد اإلنتاجو بظروف العمل أو الجانب التقني لآلالت

أن هناك مفاهيم متصلة نود أإلشارة هنا،  كماالبشري،  لقة أساسا بالعنصر المتع

  :يالمتمثلة فيما يلدث العمل يستوجب األمر تعريفها وبحوا

هو السبب القادر على التسبب في ضرر  : Phénomène dangereuxظاهرة خطيرة -

  1.أمن الفرديلحق بصحة و أو إصابة

تتمثل في الحالة التي يكون فيها الفرد  :Situation dangereuseوضعية خطيرة  -

  2.معرض لعدة ظواهر خطيرة

  3.كل ما يمس بصحة الفردجسمية و يتمثل في إصابة :Dommageالضرر  -

التسبب  هي الخاصية األساسية آللة أو مادة أو طريقة عمل ما في :Dangerالخطر  -

كمثال على ذلك، ة، ولق بظاهرة خطير، فالخطر هنا متعفي ضرر يلحق بصحة العامل

  4.عامل يقوم بأعمال الصيانة في مكان مرتفع

  أسباب حوادث العمل -3-2

                                     
1- 2- http://:www.hygiene-securité.ac-aix-marseille. Fr) ,2004 : "Evaluation Des Risques Professionnels"  
Rectoral Aix-Marseille  (DASH-CT, p 15. 

-5 .3.4  www.inrs.fr. Mars 2005 : "Evaluation Des Risques Professionnels " Ed 938. p70.  

 

 
 

هو ٍاحتمال وقوع ضرر و ما يصاحبه من خطورة، فالخطر هنا :Risque الخطر  -

متعلق بوضعية خطيرة و كمثال على ذلك، إحتمال سقوط العامل من المكان المرتفع 

 .أثناء قيامه بأعمال الصيانة
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أسباب حوادث العمل -3-2    

، ع تكرارهامن حوادث العمل ومن ةإن أول خطوة يجب القيام بها في سبيل الوقاي  

ال الفع تتمثل أساسا في تحديد أسبابها، ذلك أن معرفة أسباب الحوادث تعتبر العامل

، وبصفة عامة فإن كل أسباب حوادث العمل يمكن إرجاعها لنجاح أي برنامج للوقاية

، وهنا سنتطرق إلى مختلف األسباب المتعلقة بكل وأسباب مادية إلى أسباب إنسانية

  .جانب يهدف إعطاء صورة شاملة عن مختلف األسباب التي تقف وراء حوادث العمل

  لعمللحوادث ا األسباب اإلنسانية -3-2-1

تتمثل في مجموع الخصائص المرتبطة بالفرد التي يمكن لها أن تؤدي إلى ٍارتكاب    

التي من شأنها أن تتحول إلى حوادث عمل ويندرج وأخطاء أو تبني سلوكات غير آمنة 

ضمن هذه األسباب جميع العوامل المرتبطة بالفرد كنقص التدريب والتكوين األمني، 

  الخ...جتماعيةالنفسوٍا ت السلبية، الحالة السلوكا

من الحوادث ناتجة عن أسباب  %80يرى أن  BOULLACHE.P   1967فنجد     

  :إلنسانية ما يليا ، وأهم هذه األسباب 1مصدرها أسباب مادية  %20و إنسانية

يرى العديد من المختصين أن المسؤول األساسي عن   السلوكات الخطيرة -3-2-1-1

حوادث مرتبطة بسلوكات العامل، فهناك مميزات نفسية حوادث العمل هو العامل فال

ة وجسمية تجعل من بعض األفراد أكثر عرضة للحــوادث أكثر من غيرهم، كالحال

، زيادة الضغط النفسي إلى غيرهــا من العوامــل االنفعالية الغير مستقرة للفرد

  2ثمما يجعله عرضة للحــواد هتسلوكاالتي تجعل من الفرد غير متحكم في 

  جتماعي السائد في المؤسسة إالمناخ النفسو -3-2-1-2

مناخ التنظيمي السائد في الإجتماعي السائد، نوعية حياة العمل ويقصد بالمناخ النفسو

 قد ثبت من خالل التجربةالهم و، اللذان في ظلهما يمارس األفراد أعمالمؤسسة

مارس ضغوطها على األفراد اٍالجتماعية السيئة تية ووالممارسة أن ظروف البيئة النفس

 شكل ىيفوق خطرها في بعض األحيان خطر ظروف بيئة العمل المادية و تظهر عل

                                     
1- BOULLACHE. P, 1967 "Les Responsabilité De L'entreprise En Matière D'accident Du Travail" Paris . 
Sirey ، p 43  
2-SHIMAN.L et All,  2002 " La Gestion Des Ressourses Humaines. Tendances .Enjeux Et Pratique 
Actuelles".3ème Edition. p 567  
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النفسي، العصبية، عدم  ، الفتور، الخمول، الالمباالة، عدم الثقة، االكتئابعدم الرضا

ن الموارد البشرية، كثرة ، الشرود الذهني، وجود صراعات تنظيمية بيالتوازن النفسي

، عدم شعور األفراد بالعدالة ات وضعف الثقة بين الرؤساء والمرؤوسينالخالف

، عدم المشاركة في اتخاذ والمكانة في المعاملة، عدم اإلحساس باألهمية فواإلنصا

بال شك تهيئ الفرصة لوقوع هذه جميعها وو ،الخ...تعقيد السياسات التنظيمية، القرارات

  1.حوادث عمل قد تكون نتائجها خطيرة

  التكوين األمنينقص التدريب و -3-2-1-3

متدربا  ،تستدعي طبيعة العمل أن يكون العامل متحكما في طريقة العمل اآلمنة    

األجهزة، ذلك أن أي جهل لهذه األسباب أو نقص لكيفية المناسبة لتشغيل اآلالت وعلى ا

ف ؤدي إلى بروز مواقي في التكوين حول األخطار وطرق تجنبها، من المحتمل أن

     2وسلوكات تكون سببا في وقوع الحوادث 

  . مأمون ركالعمل بمعدل سرعة غي - 

  .حتياطات الضرورية لتشغيلهااإل العمل على أجهزة متحركة وخطيرة دون مراعاة -

 .جهل عوامل الخطر المرتبطة بالعمل ومحيطه -

 . يعدم اتخاذ إجراءات وقائية من مختلف األخطار بسبب نقص التكوين الوقائ -

  الناتج عن العمل اإلجهاد -3-2-1-4

تفقده تضعف من قدرته على العمل و اإلجهاد البدني يجعل العامل يشعر بآالم      

وبالتالي يكون عرضة للحوادث، ويرجع اإلجهاد البدني إلى أسباب  ،التركيز المطلوب

  :مختلفة أهمها

  .الوظيفة البدنية للعامل مع متطلباتالقدرات العقلية وعدم تالؤم  -

 .ظروف العمل السيئة وثقل المهمة الموكلة للعامل -

  .السرعة في العمل مع قلة فترات الراحة المنتظمة -
 

 

                                     
  .584ص ،  1ط. دار وائل للنشر" الموارد البشرية المعاصرة، بعد استراتيجي"  : 2005عقيلي عمر وصفي  1-

 
2 - ALAIN. PIERRE.B : Op Cit, p 44. 
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  سوء االختيار المهني -3-2-1-5

الذهنية فر المواصفات والقدرات الجسمية وإن مالئمة العامل لعمله يرتبط بمدى تو    

كن من التكيف مع مركز عمله والظروف والنفسية فيه، والتي تعتبر ضرورية حتى يتم

وبالمقابل فإن غيابها عند اختياره للعمل، يرفع من ٍاحتمال تسببه في وقوع  ،المحيطة به

  :ومن أهم مظاهر سوء االختيار ما يلي ،الحوادث بنسبة كبيرة

  .توظيف عمال مستهدفين للحوادث -

ذي يضعف من إنتاجيته األمر ال ،وضع العامل في موقع عمل اليتناسب مع قدراته -

من  %43أن  FROIS، حيث يرى فروا حتمال تعرضه للحوادثويرفع من نسبة ٍا

 1.الحوادث ترجع لسوء تكيف العامل مع عمله

  إهمال قواعد الوقاية -3-2-1-6

لتزام والتطبيق العملي لجميع قواعد يتطلب العمل في المؤسسات ضرورة اإل    

تنبطة من تحليل دقيق للعوامل الخطر، لذا فإن عدم عتبارها مسبإ وتعليمات الوقاية،

ومن مظاهر إهمال قواعد  ،ٍاحترامها من طرف العمال يجعلهم عرضة للحوادث

  2:وتعليمات الوقاية ما يلي

  .عدم التبليغ عن ظروف العمل الغير مأمونة -

 .ستعمال وسائل الوقاية الشخصيةعدم إ -

 .لجيد لآلالتستعمال احترام طريقة تشغيل واإلعدم إ -

نقص الوعي الوقائي لدى العمال  ويرجع إهمال قواعد وتعليمات الوقاية غالبا إلى،   

  .جهلهم بهذه التعليمات، إضافة إلى عدم اقتناعهم بجدواها في الوقايةو

  ضعف الرقابة والتفتيش-3-2-1-7

لمتعلقة إن أي تعليمات تصدر من إدارة المؤسسة أو الهيئات المهتمة بظروف العمل وا 

     تفتيش لم يوجد جهاز يقوم بمراقبة وبالصحة واألمن في العمل لن يكون لها أي تأثير ما 

  الذين  يسهرون  أكفاء،  ومفتشين  مدى تطبيق القواعد الخاصة بالوقاية يضم مهندسين

                                     
  .206ص  ، الدار العربية. القاهرة " علم اٍالجتماع في ميدان العمل الصناعي" :1984. محمد عبد المولي - 2 -1
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لى وقوع حوادث ر في ذلك من شأنه أن يؤدي إعلى متابعة مدى التقيد بها، وأي تقصي

  :عمل بسبب

  .عدم التفتيش عن مواقع الخطر وعالجها -

 .كتشاف المستهدفين منهم للحوادثإعدم مراقبة العمال و -

 .عدم ٍاحترام وٍالتزام العمال بقواعد الوقاية بسبب نقص الرقابة والتفتيش -

 المادية للحوادث العمل األسباب -3-2-2

وامل اإلنسانية وإقرارهم إن الباحثين في مجال الوقاية ورغم إعطائهم أهمية أكبر للع 

بدورها في وقوع الحوادث، لكنهم يرون في نفس الوقت أن هناك أسباب مادية لها 

 :أهميتها أيضا في وقوعها أهمها

 فيها السائدة ةطبيعة العمل في المؤسسة والظروف الفيزيقي -3-2-2-1

سائد في دلت نتائج الدراسات على مدى عشرات السنين السابقة أن نوع المناخ ال   

ر في أداء وإنتاجية الفرد، وفي صحته يالخ، تأث...بيئة العمل المادية كاإلضاءة ، التهوية

ستعداد الفرد للعمل أحسن ظروف العمل المادية مناسبة كان إ وأمنه، إذ كلما كانت

وقلت نسبة تعرضه لألمراض والحوادث التي تصاحب النوعيات المختلفة من األعمال، 

  :   تعلقة بهذا الجانب والمؤدية إلى حوادث العمل مايليوأهم الظروف الم

  1سوء التصميم الداخلي للبناء  -3-2-2-2

وعة على العمال في أماكن العمل، يسبب التصميم الداخلي السيئ للبناء أخطار متن  

  : من مؤشرات هذا التصميم السيئ ما يليو

الداخلي كما يسبب  ي الجوتلوثا ف، مما يسبب ازدحامها والممراتضيق المساحات و -

  .ضيقا تنفسيا وعصبية لدى العمال

أخطار  إلي أرضية البناء الغير مدروسة التي قد تسبب في بعض أماكن العمل -

  .ج عنها من كسور مختلفةتما يناالنزالق و

العمال في أماكن العمل في حالة  عدم وجود منافذ كافية لنجدة مما يشكل خطر على 

  .رئ يستدعي إخالء البناء بسرعةشتعال حريق أو طاإ

                                     
 .581مرجع سابق، ص :عقيلي عمر وصفي - 1
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يقصد به عدم توزيع تجهيزات العمل على دم كفاءة التنظيم الداخلي للبناء، وع -

 .اعدم الراحة فيهلية بشكل مدروس مما يسبب حوادث وساحة الداخمال

 1الظروف الفيزيقية السيئة  -3-2-2-3

تأثيرها ها بالعمل والحوادث بسبب ارتباط لى وقوعوف الفيزيقية السيئة إتؤدي الظر

  :منهاأسباب رئيسية في وقوع الحوادث و على العمال التي قد تكون

ثيرا مباشرا في القدرة مما الشك فيه فإن الضوضاء المرتفعة تؤثر تأ: الضوضاء -أ

على المجهود الذهني، إذ تؤدي ، اإلنتاج خاصة بالنسبة لألعمال التي تعتمد على العمل

مع مرور ضعف حاسة السمع العصبي و اإلجهادتركيز وإلى تشتت الذهن وعدم ال

 .أمراض مهنيةالوقت تنتج عنها حوادث و

رض تؤدي ارتفاع درجة الحرارة عن المعدل المطلوب إلى تع: درجة الحرارة -ب

المزاجية والعصبية  حالةال، فاألجواء الحارة تؤثر في العامل إلى الوقوع في الحوادث

فالجو البارد يؤدي مع الزمن إلى أمراض  ،النسبة للبرودةللعامل وتجعله متوتر، أما ب

   .ةروماتيزمي

في أماكن العمل تؤدي إلى إجهاد  الغير جيدة أن اإلضاءة فيه ال شكمما : اإلضاءة -ج

بالتالي ، والمعدات وتضعف من قدرة العامل على التمييز في حركة اآلالتوالعيون 

   .يكون عرضة للحوادث

وء التهوية على صحة وأمن العامل من الناحية الجسمية والنفسية تؤثر س: ويةالته - د

، تكاثر ن مظاهرها وجود معدل رطوبة مرتفعم، وبالتالي تجعله عرضة للحوادثو

  .الغازات السامة في الجوو األبخرةاألتربة و

  معدات اإلنتاج طبيعة اآلالت و -3-2-2-4

، ذلك نسبة معتبرة لمعدات اإلنتاجيةاعمل الناتجة عن استخدام اآلالت وتمثل حوادث ال  

تكون و أنها ليست مضمونة بحيث تكفل األمن التام لكل االستجابات التي تتعرض لها،

  :سببا مباشرا للحوادث في الحاالت التالية

 .األجهزةلآلالت و مأمونالالتصميم غير  -

 .عدم تصوير األجزاء اآللية الخطيرة -
                                     

.204. 203، ص  1دار الكتاب الحديث، ط" علم النفس الصناعي والتنظيمي، بين النظرية والتطبيق: "1999حمدي ياسين وآخرون، – 1  
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 .عدم وجود أجهزة للوقاية بها -

 .استخدام أجهزة سريعة التآكل و التصدع -

  المستعملة نوعية المواد األولية-3-2-2-5

أثناء نقلها  لة في الصناعة سببا في حوادث عمل، سواءتكون المواد األولية المستعم  

  :أو استعمالها في العملية اإلنتاجية بسبب

  .ضعف أجهزة التغليف الضرورية لها -

 .القابلة لالنفجارالكيماوية أو ها الخطيرة كالمواد طبيعت -

 .عدم احترام الشروط الالزمة في تخزينها -

   عدم كفاءة أعمال الصيانة -3-2-2-6

التي صناعية نوعيات معينة من اآلالت والمعدات، ويتطلب اإلنتاج في المؤسسات ال  

 األمرالتلف، نتيجة االستعمال المستمر في العملية اإلنتاجية، تتعرض للتآكل و يمكن أن

بين  سببا في وقوع اإلصابات حتي ال تكون، الذي يتطلب صيانتها بصفة مستمرة

  : مايليأهم الحوادث المتعلقة بالصيانة العمال، و

   .تجهيزات اإلنتاج بصفة دوريةو تنظيف آالتعدم تشحيم و -

  .لتشغيلها ةعدم تزويد اآلالت بالمواد الالزم -

  .والمعدات التعدم إصالح األعطاب التي لحقت باآل -

  .ضعف أدوات الصيانة المستعملة  -

  1.ضعف قطع الغيار المستعملة -

  العوامل المؤثرة في حوادث العمل -3-3

المادية التي تعد مباشرة لوقوع الحوادث توجد عوامل وإضافة إلى األسباب اإلنسانية   

  :ل أهمهاأخرى من شأنها التأثير بطريقة غير مباشرة على تكرارها في أماكن العم

  العوامل الشخصية -3-3-1

ث هناك مجموعة من العوامل الشخصية التي أظهرت التجارب تأثيرها على حواد  

  :من أهمهاالعمل في الوسط الصناعي و

  
                                     

 521ص .حنفي عبد الغفار، مرجع سابق  -  1
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  السن -3-3-1-1

تبدأ  سنة ثم 25لقد أظهرت بعض الدراسات أن حوادث العمل تكون مرتفعة لدى فئة   

تبدأ في االرتفاع من جديد حتى سنوات التقاعد ، ثم سنة 45في االنخفاض حتى سن 

، نجد قلة التجربة والخبرة، التي تؤدي إلى ارتفاعها لدى فئة الشبابومن األسباب 

اإلفراط في بذل الجهد مع غياب الشعور بالمسؤولية وعدم االنضباط والتهور، و

د الجسدي فما فوق إلى نقص الجه سنة 45في حين يرجع ارتفاعها لدى فئة  ،العائلية

  1.والحسي

   الخبرة -3-3-1-2

اعده على تجنب الوقوع في تس ،خبرة العامل بنوع العمل الذي يمارسهالشك أن  

       FARMERSاالستنتاج دراسة سيكولوجية أجراها كل من الحوادث، ويؤكد هذا 

توصال الفروق الفردية في معدل الحوادث، و في بريطانيا على أثرCHOMBERS.E و

، حيث ظهر القة وثيقة بين الخبرة المهنية وارتكاب الحوادثأكيد على وجود عإلى الت

إن اإلشارة إلى أثر  ،انخفاض في معدل الحوادث كلما زادت مدة خدمة العامل في عمله

  : أخذ بعين االعتبار الفوارق التاليةبالخبرة على معدل الحوادث يتم 

طبيعة لمهنة أو حسب نمط العمل وتختلف الخبرة حسب النشاط أو ا: أصناف الخبرة -

   .أماكن العمل

، و هي التي ات التي قضاها العامل في المؤسسةالتي تعبر عن عدد السنوو: األقدمية -

  .تعتبر أحد المؤشرات األساسية لقياس الخبرة

ث من خالل الذي يساعد على اكتساب مناعة ذاتية ضد التعرض للحواد :التكوين -

  .المأمونة ألدائهدرايته بالطرق السليمة وتحكم الفرد في مهنته و

  الحالة االنفعالية -3-3-1-3

نخفاضا بالحالة إرتفاعا أو إ لقد أكدت بعض الدراسات أن معدل الحوادث يتأثر  

حادثة  400ـفي دراسة إكلينيكية ل HERSEY  االنفعالية أو المزاجية للفرد فقد وجد 

  ، ألن هذه الحالة تعيقهحالة هبوط انفعاليكان العامل في أن أكثر من نصفها وقع حين 

                                     
1- CHARBONNIER. JACQUES .1980: " L'accident Du Travail Et Le Management De La Prévention" Paris 
Ed  H T.  p 68.  
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الحظ أن هذه الحالة التي تنتاب راته الذهنية بغية التعرف السليم، وعن توظيف قد

و متاعب في العمل أو قد يرجع هذا ألسباب عائلية أو %20العامل تستغرق من وقته 

  الخ...، القلق، التوتربسبب الراحة

  مستوى الذكاء -3-3-1-4

ذلك أن  ،معدل الحوادثعالقة عكسية بين مستوى الذكاء و أن هناك يرى البعض   

، خاصة مستوى ذكاء منخفض أقل من المتوسط، أكثر تعرضا للحوادثاألفراد ذوي 

بالنسبة لمعالجة األوضاع الغير مستقرة و في األعمال التي تتطلب تصرفات سريعة

   1.للعمال الذين يجدون أنفسهم أمام وضعيات معقدة

  االجتماعية واالقتصادية للعامل الحالة -3-3-2

 اداسبب الحالة االجتماعية المزرية والوضعية االقتصادية والمعيشة الصعبة إجهت  

، األمر الذي يفقده الذهني والقلق أثناء أداء العمل كالشرود ،اضطرابات نفسية للعاملو

  2، فيكون سببا في وقوع الحوادثعمله السيطرة على إدارة

تصادية جيدة يكون اقول فإن العامل الذي يؤدي عمله في ظروف اجتماعية بالمقابو 

  :االقتصادية فير مظاهر هذه الحالة االجتماعية ويمكن حصأفضل، و إنتاجهانتباهه و

  .ضعف المستوى المعيشي للعاملمشاكل األسرية التي تقع للعامل وال -

العامل للضغوطات بالتالي تعرض ام وجود وسيلة نقل خاصة بالمؤسسة وانعد -

  .المواصالت خاصة إذا كان موقع العمل بعيد

  والصناعية بالمؤسسة العالقات اإلنسانية -3-3-3

الصناعية في المؤسسة من بين العوامل التي و إن سوء التكامل في العالقات اإلنسانية  

تؤثر في احتمال وقوع الحوادث من خالل مظاهر الروح المعنوية السلبية كعدم رضا 

الحوافز كقلة االهتمام بالفرد وقلة المكافئات  لعامل عن عمله إضافة إلى غيابا

ت وخالفات بين زد على ذلك سوء عالقات العمل كوجود نزاعا ،العالوات المقدمةو

  3.اإلدارةالعمال، وتوتر العالقات بين العمال و

                                     
1- CHARBONNIER. JACQUES  : Op.Cit.P 98. 
2 - BOULLACHE. P .1967: "Les Responsabilité De L'entreprise En Matière D'accident Du Travail" Paris. 

Sirey.  P43. 
 .341ص  ،دار النهضة ،وتبير" يةإدارة اإلفراد والعالقات اإلنسان" :1978.عادل حسن -3
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  طرق حساب حوادث العمل -3-4

حوادث العمل معرفة أوال نسبة ظهور  األمن في العمل يجبالصحة و من أجل إدارة  

، إضافة سمح بتوجيه التدخالت إزاء هذه الحوادثيبتحليلها وكذا تطور هذه النسب، و

ية لحساب هذه هدف مقارنة أداء مؤسسة ما يستحسن إستخدام قياسات معيارإلى ذلك ب

  1.، نسب الخطورة، نسب الخطأاستعمال نجد نسب التكرار القياسات األكثرالحوادث و

يتمثل في عدد حوادث العمل مع الوقت الضائع في  :Fréquence التكرار-3-4-1

يقصد بحادث عمل مع ضياع للوقت في الحالة التي عمل لفترة معينة، و مليون ساعة

بعد يوم الحادث، يؤدي فيها الحادث إلى ضرر يمنع العامل من العمل على األقل يوم 

  :نحسب نسبة التكرار بالصيغة التاليةو

  )مليون ساعة( 1.000.000×الوقت الضائع×عدد الحوادث 

  المجموع الكلي لساعات التي تم فيها العمل     

تمثل عدد أيام العمل الضائعة بسبب حوادث العمل لفترة  :Gravité الخطورة -3-4-2

يوم  6.000يعادل في حالة الوفاة الناتجة عن حادث يعطي لكل حالة وفاة ما عينة، وم

  :تحسب نسبة الخطورة بإتباع الصيغة التالية، وعمل ضائع

  )مليون ساعة( 1000000×عدد أيام العمل الضائعة            

  المجموع الكلي لساعات التي تم فيها العمل       

طريقة حسابه تشبه الطريقة التي يحسب بها نسبة  :Incidence الخطأ -3-4-3

، يتم تمثيلها أي العمل في مليون ساعة عمل د حوادثالتكرار، إال انه بدال من تمثيل عد

  لحساب نسبة األخطاء نستخدم الصيغة التاليةمعينة و ةعمل في مدة زمنيالحوادث 

  )مليون ساعة( 1000000×عدد حوادث العمل  

  عدد ساعات العمل             

كن استعمالها على حساب هناك مقاييس أخرى يم: المقاييس األخرى الممكنة -3-4-4

البسيطة لمدة  على سبيل المثال عدد اإلصابات، وكذا على حساب فئة اإلصابةالبلدان و

، فنجد تقنية صيغة لقياس أداء النشاطات الوقائيةزمنية معينة، وهناك تقنيات أخرى 

 الخ...مالخذ عينات لسلوكات العالحوادث الحرجة، أ
                                     
1- SEKIOU. L. et all, .2004 : Op Cit.  P 593. 
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  لحوادث العمل النظريات المفسرة -3-5

خاصة،   اجتماعية الزمت تطور العمل اإلنتاجياهرة اقتصادية وعد حادثة العمل ظت  

المهتمين إلى الذي دفع الباحثين و ، األمرالتطور التكنولوجي واالقتصادي بصفة عامة

، يقف على العوامل المسببة سير علمي دقيقالقيام بدراسات مختلفة بغية الوصول إلى تف

  .لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

لدراسة المعتمدة من أبعاد االمفسرة لها باختالف منطلقاتها ولفت النظريات لقد اختو 

  :ته النظريات ما يلياأهم هطرف الباحثين، و

  نظرية االستهداف للحوادث -3-5-1

الحوادث من الناحية السيكولوجية،  تعتبر هذه النظرية من أقدم النظريات التي فسرت  

هي تفترض وجود صفات ، في وقوع الحوادثر العنصر البشري فهتمت بدوذلك أنها إ

لدى  )كضعف الذكاء، ضعف البصر، الحالة االنفعالية( نفسية وراثية شخصية، بدنية و

، الذين من العمالالعمال تجعلهم يرتكبون الحوادث بصفة متكررة أكثر من غيرهم 

  .مشابهة في الظروفلون يعم

للحوادث أهمها الدراسة التي قام  ولقد أجريت عدة دراسات لمعرفة مميزات المستهدفين

  1:استخلص فيها المميزات التالية والتي THOMAS. Nبها 

  .عدم االنتباه أثناء العمل -

  .تقاليد جماعة العملاالنفرادية ومخالفة عادات و -

  .قلة اإلدراك بالخطر الذي ينطوي عليه التصرف -

  .ات الوقايةاالعتزاز بالنفس لدرجة عدم االكتراث بإجراءالغطرسة و -

للحوادث مهما  المستهدفين"كما أشار نفس الباحث أن هذه الصفات مالزمة لألفراد 

استبعادهم، خاصة أثناء ل وسيلة للوقاية هي الكشف عنهم وأن أفضاختلفت الصناعات و

  دالقيام بعملية اختيار العمال الجد

  

  

                                     
                                                    440ص  ،مرجع سابق :ن عبد الغفارع حنفي -1
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  نظرية التحليل النفسي -3-5-2

تدفع العامل للوقوع في  بأن ثمة دوافع الشعورية تشير بحوث مدرسة التحليل النفسي

وليات، االنتقام من أصحاب ، التهرب من المسؤالحوادث ويتمثل ذلك في كراهية العمل

هكذا يؤكد فرويد أن الوقوع في الحوادث ماهو إال وعقاب النفس، و، لوم الذات السلطة

  .تعبير عن الصراعات العصبية

 ربي الشخصية من العمال يميلون إلى إثارةيرى أنصار هذه المدرسة أن مضطو

، فهم والمحيطين بهم المهنية ألنفسهمالمشاكل وإختالق المتاعب المالية والصحية و

، فثمة عمال يوقعون أنفسهم في والتعب والشقاء لآلخرين يجدون اللذة في إلحاق األلم

مستهدفين بالحوادث ، فالمحاوالتهم تفاديا وتجنبا المتاعب بالرغم أنهم يظهرون لآلخرين

، فالوقوع أنفسهم يعانون من أزمات نفسية الشعورية تجعلهم في حاجة دائمة إلى إيذاء

الدليل على ذلك ، والمتكرر في حوادث العمل هو أسلوب هذا النمط في عقاب أنفسهم

  1.أن معدل تلك الحوادث لدى هذه الفئة ينقص بعد عالجهم نفسيا

  نظرية الضغط و التكيف -3-5-3

ظروف العمل كعامل أساسي محدد لحوادث العمل بيئة و تؤكد هذه النظرية على أهمية 

تأثرات أثناء العمل غالبا ما يكون عرضة العامل الذي يوضع تحت ضغوط و ذلك أن

يالقيها العامل مع بيئة  ، كما أن صعوبة التكيف التيمنها رللحوادث مقارنة بالمتحر

خاصة العمال ذوي فيها بدرجة كبيرة، ومتسببا ومعرضا لها،  ، تجعلهالعمل وظروفه

  2.األصل الريفي الذين يعد الوسط الصناعي أمر جديدا عليهم

 لعدم إلمامه إضـافة ،كما تكثر الحوادث نتيجة عدم تكيف العامل مع مركز العمل

في  ةطرق الوقاية الالزم، وجهله لمصادر الخلط والمأمونةبطرق العمل السليمة و

  .محيط العمل

  النظرية االجتماعية -3-5-4

 خاصةو تعد النظرية االجتماعية من النظريات التي ربطت حوادث العمل بالعامل 

  ، المتمثل فيالحالة االجتماعية الصعبة للعامل، فبظروفه االجتماعية غير المالئمة

                                     
 .203- 200ص  .1ط .ثدار الكتاب الحدي" التنظيمي بين النظرية والتطبيقعلم النفس الصناعي و" :1999.حمدي ياسين  -1
 .277ص  .النشرللطباعة و دار النهضة العربية ،بيروت "علم النفس اإلنتاج " : 1982. عيسوي عبد الرحمان -  2
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، تولد حالة من االنفعال المحيط االجتماعيو األسرةوجود مشاكل مرتبطة بالسكن و

مادية تكون سببا في وقوع التي بتفاعلها مع ظروف العمل الراب المستمر وواالضط

األمر تحسين الحالة االجتماعية األسباب يتطلب  ذهبغية معالجة هالحوادث، و

  1.معالجة مختلف المشاكل المرتبطة بهذا الجانبواالقتصادية للعمال و

   النظرية الوظيفية -3-5-5

التكامل في تفسيرها لظاهرة حوادث ا بالشمول والنظرية بخالف سابقتهتتسم هذه  

ن ترى هذه ، في حيلى عامل واحدالعمل فجميع النظريات السابقة أرجعت سببها إ

المترابطة فيما بينها، بحيث ال النظرية أن حادث العمل، ظاهرة لها أسبابها المتعددة و

لمادية، إن هذه او يمكن إدراجها لعامل وحيد بل إلى مجموعة من العوامل اإلنسانية

، ذلك أن نهاإلى تطور كبير في ميدان الوقاية م أدتالنظرية الجديدة ألسباب الحادث 

فعال في بشكل كبير والغير مباشرة لها، من شأنه المساهمة المباشرة و تحديد األسباب

  .، خاصة في المؤسسات الصناعيةمنع تكرارهاالتحكم فيها  و

       النتائج نجد الدراسة التي قام بهامن أهم الدراسات التي أكدت هذه و

HEINRICH.H.W )1959 ( من %88حيث توصل إلى أن العوامل اإلنسانية تتسبب في

   2.تقريبا من الحوادث %12ة، فتسبب في الحوادث أما الظروف البيئ

 National Sofly councity بينما توصلت الدراسة التي قام بها مجلس األمن القومي

  :متحدة األمريكية إلى ما يليبالواليات ال

  .من الحوادث ترجع إلى ظروف ميكانيكية غير مأمونة% 18

  .من الحوادث ترجع إلى عوامل إنسانية غير مأمونة19% 

 .ترجع إلى خليط من العوامل اإلنسانية و الظروف البيئية الغير مأمونة % 63
 
 
  

                                     
 .30ص  مصر، دار المعارف،" حوادث العمل في ضوء علم النفس" :1971، عباس محمود  عوض -1

2-HEINRICH H W. 1959 : " Industrial Accident Prevention" New York, Ed Mo Graw Hill Book . 

company   Inep 140 ) 530نقال عن عبد الغفار حنفي ، مرجع سابق ص (  
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 طرق تحليل حوادث العمل -3-6

الحقيقية من  وادث العمل بهدف الوقوف على أسبابهاتقوم بتحليل ح طرقهناك عدة 

  :أهم هذه الطرق نجدو جل إيجاد الحلول الفعالة لتخفيضها أو إزالتهاأ

  Méthode de Retour D'éxperience(REX) :1 طريقة رجوع الخبرة -3-6-1

المتعلق بعد الحادث الخطير و 1986ظهر انطالقا من   REXمفهوم رجوع الخبرة

، أن الخطأ الذي الخبراء في تقريرهم الذي أرجعهو (Booster Challenger)بانفجار 

  .لكن لم تتخذ أي إجراءات يهدف تجنبهمن قبل و أدى إلى هذا االنفجار كان محل إنذار

دم انطالقا من الخبرات فطريقة رجوع الخبرة تسعى إلى هيكلة الوسائل التي ستستخ

ك يأخذ بعين االعتبار ذلذه الخبرات ومعارف المكتسبة من هكذا تقييم الالسابقة و

  : الخطوات المستعملة في هذه الطريقة تتمثل فيو  اإلخفاقاتالنجاحات و

  .تحديد الخبرة التي ستقيم -

 .وضع إجراءات لتقييم -

 .)جمع المعلومات(جذب الخبرة  -

 .استخدام الخبرة المقيمةو .نقل هذه الخبرة إلى أفراد آخرين عن طريق إعالمهم -

استخدام المعلومات المستنتجة عن جوع الخبرة طريقة مصممة لتقييم ون رذلك فإك

  .تحليل األحداث

بهدف جمع معلومات حول  ،فطريقة رجوع الخبرة تبدأ بوصف العامل ماذا حدث له

 كهذا ما يجعلها طريقة الشتراهذه الخبرة، و الحادث ثم وصف ما استنتجه من

تستوجب مجموع الموارد  فهذه الطريقة، الحوارو في الخبرة عن طريق الفهم اآلخرين

التكنولوجية التي يجب توفيرها بهدف تقييم الحادثة التي وقعت ثم نشر البشرية و

  .المعارف حول الخبرة المكتسبة من جراء تقييمها

فالهدف من هذه الطريقة فيما يخص تسيير األخطار هو العمل على تخفيض أو إزالة 

اآلمنة وكذا بالتعليمات  األداء تباالستعانة بتطبيقا ،لحوادثتكرارات األخطاء أو ا

  .المتعلقة بحوادث العملالمختلفة و اإلجراءاتو

                                     
1- http// Psychactu. Googlepages.com. 2008: "Les Accident Du Travail .La Psychologie Du Travail Au 
Service De Votre Organisation" Journal Trimestriel. N 5 Avril. P 6. 
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  Méthode de l'arbre des causes 1  طريقة شجرة األسباب -3-6-2

 المعهد الوطني للبحث في األمن(من طرف شجرة األسباب هي طريقة تم إعدادها

INRS ( ،بهدف تحليل حوادث العمل، فمنهجية هذه الطريقة في سنوات السبعينات

كما أن  ،هو ناتج عن عوامل متعددة الحادث ليس متعلق بسبب واحد بل ترتكز على أن

  .هذه الطريقة تسمح بالبحث عن األسباب المؤدية للحوادث أي تساعد على فهم ما حدث

  أهداف طريقة شجرة األسباب -3-6-2-1

لهذه الطريقة تتمثل  األساسية ففاألهدا ،ثانويةاسية والطريقة أهداف أس تتضمن هذه 

  : في

  .معالجة الصعوبات الناتجة اثر الحادث كالصراعات مثال -

 .تنظيم األسباب -

 .التصرف بسرعة لتجنب تكرار حادث مشابه -

  :لهذه الطريقة فتتمثل في األهداف الثانويةأما  

  .العمل توعية األفراد حول األخطار الموجودة في آماكن -

 .األمن في العملولجنة الصحة و ممسؤوليتهفتح النقاش بين العمال و -

 .اكتشاف األخطار الجديدة -

 الخطوات المستعملة -3-6-2-2

التي  التسلسل المنطقي لألحداثتعتمد على التشخيص البياني و طريقة شجرة األسباب 

يرات الخاصة فحادث العمل ناتج عن تغير في متغ ،ؤدي إلى وقوع حادث عملت

عداد شجرة األسباب ترتكز على هذا المبدأ أي إفلهذا نجد أن  ،بوضعية العمل المعتادة

 فشجرة األسباب تتبع خطوات معينة في إعدادها، العمل على تعديل المتغيرات

  :والمتمثلة فيما يلي

 ،والمتعلقة بالفرد المهام المنجزة، الوسائل المستعملة: ق بشكل دقيقجمع الوثائ -

موضوعية أي يتم  رالمحيط الذي تم فيه العمل فهذه الوقائع يجب أن تستجيب لمعايي

ذلك أثناء أو بعد وقوعه حول الحادث و جمعها من عند األفراد الذين لديهم معلومات

  .بهدف إتمام جمع الوثائق

                                     
1- http// Psychactu. Googlepages.com.Op-Cit p 7-8 
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تنظيم متسلسل للوقائع التي يتم عن طريق بناء و إعداد شجرة األسباب: تنظيم الوقائع -

 لعبت دور في وقوع الحادث، فشجرة األسباب يتم بناءها انطالقا من الواقعة األخيرة

  بظهور الحادث  ةالمتعلقالتالية حول كل واقعة تم جمعها وثم نطرح األسئلة ) ثدالحا(

 هل هو كافي؟،  هل هو ضروري؟،   ماذا حدث لظهور هذه الواقعة؟

  لرموز المستعملة في شجرة األسبابا -3-6-2-3

  .تبين واقعة غير مألوفة الظهور:  le cercleالدائرة -

  .يبين واقعة يومية دائمة: le rectangleمستطيل  -

  .يبين تسلسل واقعتين: la flecheالسهم  -

  .تبين اتصال عدة وقائع:  la fourcheمذراة -

  ائعربط الوق -3-6-2-4

 لوقائع باستخدام الرموزنطقية بين الى إنشاء ثالث روابط ماألسئلة السابقة توصلنا إ

  المتمثلة فيوالتي تم ذكرها 

وكافي لتنبؤ  ضروري  antecedentسابق واحد: l’enchainementالتسلسل -

  :المثال التالي يوضح ذلكو  un faitبواقعة

  

  

  واقعة       سابق واحد                                                       

المثال ة سوابق ضرورية لتفسير الواقعة وسابقين أو عد: Conjonctionاالتصال  -

  :التالي يوضح ذلك

  

                                                             

     واقعة                                                            

  

  

  عدة سوابق               

 

سقوط انزالق

قاع

ذا ال

انزالق 

ا لال

وجود

اد
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  المثال التالي يوضح ذلكيفسر عدة وقائع  و سابق واحد:  Disjonctionاالنفصال -

  

  

  

  سابق واحد     

  

  

  عدة وقائع                                                     

  صياغة شجرة األسباب -3-6-2-5

انطالقا التي تفسر الحادث و في صياغة شجرة األسباب يجب أن تضم مختلف األسباب 

  :لسابقة نتوصل إلى الصياغة التاليةمن األمثلة ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  البحث عن حلول -3-6-2-6

في هذه الطريقة، وهي  بعد صياغة شجرة األسباب يتم التطرق إلى الغاية األساسية 

ما يخص كل واقعة مفسرة للحادث  ذلك باتخاذ القرار المناسب فيالبحث عن حلول و

 .ع األكثر أهميةيأخذ بعين االعتبار الوقائو

  

  

  

العمل

ل
متأخر 

اجاز في

لم يرتدي 

الحذاء

العامل 

وصل

لم يرتدي

الحذاء 

الخاص

قاع

الحذاء

انزالق

العامل

سقوط 

العامل

وجود

مواد زلجة 

في أرضية

متأخر

في
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  Méthode de Diagramme D’ ISHIKAWA  1طريقة منحنى اشيكاوى -6-3-

أعطيت له تسمية كما  ISHIKAWA KAROUسمي بمنحنى اشيكاوي نظرا لمؤسسه 

سمي كذلك وDiagramme en arête  de poisson  أخرى بمنحنى هيكل السمكة

ف ما و ذلك في نهاية كل صنالذي يرمز إلى  M ذلك بسبب وجود حرف، و )5m(ـب

   :المتمثلة فيتفرع و

  .)المتدخلون و العمال(   main d'oeuvreاليد العاملة -

  .)طبيعة الشيء المعالج(  matiere المادة-

  .)التجهيزات(  machine  اآلالت -

  . melieuالمحيط -

  :هماو) 7m(أصناف 7السابقة فتصبح  5األصناف  صنفين إلى كما يمكن إضافة

  .Management نظيمالت -

 .)الوسائل المستعملة، المصادر المالية( moyens الوسائل  -

هذا المنحنى  فإعدادفهذا المنحنى يقترح طريقة التحليل الجماعي لوضعية مشكل، 

  :يرتكز على أن يكون العمل جماعي بإتباع الخطوات التالية

  .وصف المشكل أو الحادث بطريقة واضحة -

الحادث  لتحديد أهم األسباب Brainstormingمل الجماعي استعمال طريقة الع -

 .)5m(ذلك باالستعانة باألصناف الخمسة و

 .) M 7(أو ) M5(رسم هيكل منحنى اشكاوى بتدوين مختلف األصناف -

 ) ثانويةرئيسية و( فرعية  تدوين األسباب التي تم اقتراحها على شكل أصناف

 تحديد األسباب التي يمكن إزالتها -

 عداد اإلجراءات لتخلص من هذه األسباب و تجنب تكرارها إ -

  :الشكل التالي يوضح الرسم البياني لمنحنى اشكاوىو

 
 
  

                                     
1- http// Psychactu. Googlepages.com.Op-Cit p 7-8. 
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  )2(شكل رقم 
  المواد                الطرق                 اليد العاملة       

  )1(سبب رئيسي         )1(سبب ثانوي

  

  )3(سبب رئيسي                      )2(سبب رئيسي

                        )2(سبب ثانوي       
               الحادث                                                                               

  

  

                            

  

  الوسائل              ألآلالت  المحيط              التنظيم        

  Diagramme D’ishikawa لتحليل الحوادث يوضح منحنى اشيكاوى

  ريقةسلبيات هذه الطو تايجابيا -3-6-3-1

   .مرتكز على عمل جماعيو سريع بدون نسيان األسبابسهل و إحصاء :االيجابيات -أ

  ).M7أو 5M(ـهيكلة حسب األصناف الرئيسية أو الثانوية لالالتصنيف أو  -

  .إثبات اتفاق فريق العمل حول أهمية األسباب ،مفهوممنحنى واضح و تقديم -

ال كما هو الحال في شجرة األسباب، و المنحنى ال يقدم عالقات منطقية :السلبيات -ب

يوجد معيار لقياس صلة كل األسباب بالحادث، فالسبب الذي يتم االتفاق عليه في طريقة 

اتخاذ أحسن قرار فيما يخص يجب أن يكون ذا صلة بالحادث يهدف  ،العمل الجماعية

متعددة ه يضم أسباب ، نظرا ألنمهمة تصبح صعبة، الالحادث، فعدم وجود هذا المعيار

   .التي يمكن أن يكون من بينها أسباب ليس لديها أي صلة بالحادثو

هذه الطريقة تسمح بتقديم األسباب الرئيسية  ،نقص الدقة في تحديد أهمية األسباب -

، بصفة عامة األسباب األكثر ية بدون تحديد درجة أهمية كل سببللحادث بطريقة وصف

، يأخذ بعين مختلف الحلول الخاصة بالحادثليل أهمية هي التي يجب تفصيلها عند تح

  .االعتبار مختلف العناصر الناجمة عن الحادث كالتكاليف
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 مستويات تكلفة الحوادث -3-7

بالتالي تتعدد المادية والبشرية، و تلحق حوادث العمل أضرار مباشرة بعناصر اإلنتاج

العامل، االقتصاد  هي المؤسسة اإلنتاجية،تكاليف هذه األضرار و األطراف التي تتحمل

  :، ويمكن ذلك كمايليالوطني

  تكلفة الحوادث بالنسبة للمؤسسة -3-7-1

تشكل حوادث العمل مصدرا أساسيا من مصادر التكلفة الحقيقية في العملية اإلنتاجية، 

يتعرض لها العمال  حيث تنعكس أثارها على عناصر اإلنتاج في شكل إصابات

، مما قد المادية األخرى من آالت ومواد تاجاألضرار تصيب وسائل اإلنسائر وخو

  .يؤدي إلى توقف العملية اإلنتاجية 

 تدني اإلنتاجيةو األضرار تؤدي حتما إلى زيادة تكاليف اإلنتاجإن كثرة هذه الخسائر و 

 عموما تحمل حوادث العمل المؤسسة اإلنتاجيةومن ثم انخفاض ربح المؤسسات، و

  . لغير مباشرةامجموعة من التكاليف المباشرة و

  العمل ثالتكاليف المباشرة لحواد -3-7-1-1

المتمثلة التي يمكن تقديرها مباشرة ويقصد بالتكاليف المباشرة تلك التكاليف الظاهرة و

  :أساسا في

  التعويضات المدفوعة للعمال -3-7-1-1-1

ن جميع مستخدميها ضد تلزم أغلب التشريعات المؤسسات اإلنتاجية بضرورة تامي 

هذا بالتعاقد مع شركة التأمين، بحيث تلتزم المؤسسة بدفع أقساط مالية دث العمل، وحوا

  1 :منتظمة إلى هذه الشركة مقابل أن تتولى هذه األخيرة ما يلي

  .دفع تعويضات نقدية للعمال المصابين جراء الحوادث خالل مدة توقفهم عن العمل -

 .الوفاةإضافية لحاالت العجز ووتأمينات  ،نفق مباشرة على العالج الطبيمبالغ ت

للعمال بحسب اختالف نسبة تختلف نسبة التعويض الذي تقدمه شركة التامين و -

 .ة التوقف عن العملالعجز ومد

من طرف المؤسسة تعد تكلفة مباشرة للحادث بحيث تتحملها المدفوعة  إن هذه األقساط 

 .، ألنها تدفع للعمال خالل فترة تغيبهم عن العملسسةالمؤ
                                     
1  - CHARBONNIER JACQUES : Op  Cit. P43. 
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  معدات اإلنتاج المتضررةاآلالت و إصالحو لتكلفة استبدا -3-7-1-1-2

تختلف حوادث العمل إضافة إلى اإلصابات المتفاوتة التي تلحق بالعمال خسائر مادية 

  :في هامة تتمثل أساسا

  .تكلفة اآللة التي توقفت نهائيا عن العمل -

 .المتضررةالتالفة و شراء آلة جديدة تعوض اآللة كلفةت -

  .تكلفة قطع الغيار المستبدلة في حالة تضرر أجزاء معينة من اآللة -

  .إصالح األعطابتكلفة الصيانة و -

عدم قدرتها على اإلنتاج نهائيا بسبب الحوادث يجعل معينة و إن تعطل آالت -

بغية تقديم تكلفة ، والمؤسسة تتحمل تكلفة ثابتة غير متوقعة تؤثر على تكاليف اإلنتاج

 ةبيع اآللة التالف نثمذ بعين االعتبار القيمة المحاسبة، ودال هذا يجب أن تأخاالستب

كيفية  هذا حسب الجدول التالي الذي يوضحالقيمة السوقية لآللة الجديدة و إضافة إلى

 1حساب تكلفة إستبدال اآللة التالفة

 )2(الجدول رقم
 A   القيمة المحاسبة لآللة التالفة

 B - ثمن بيع اآللة التالفة

 C + القيمة السوقية لآللة الجديدة

 A-B+C =  تكلفة استبدال اآللة التالفة

 يبين كيفية حساب تكلفة استبدال اآللة التالفة

للتأمين ضد حوادث  معداتها اإلنتاجيةإذا كانت المؤسسة تخضع آالتها و في حالة ماو

التعويض شركة التأمين، ولى ، فيعتبر الفارق بين األقساط التأمينية التي تدفعها إالعمل

الذي تقدمه هذه األخيرة إلى المؤسسة تكلفة مباشرة يجب تحميلها للحوادث التي تقع 

 .خالل تلك الفترة
 
 
 
 

                                     
 .476ص . مرجع سابق.:عبد الغفار حنفي -1
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  تكلفة المواد والمنتوجات التالفة -3-7-1-1-3

، فالمواد األولية غالبا ما تكون في والمصنعة تخلف الحوادث تلفا للمواد األولية 

مرة من المورد أو المخازن إلى موقع العملية اإلنتاجية، األمر الذي وضعية تحويل مست

بالتالي و ،تفريغها أو أثناء نقلهاللحوادث بنسبة كبيرة، سواء أثناء شحنها و يعرضها

  :تتحمل المؤسسة التكاليف التالية

  .تكلفة بقيمة المواد المتضررة -

 .ام المادة األولية بسبب الحوادثاإلنتاجية بسبب تضرر أو انعد للعملية تكلفة التوقف -

فان اء حوادث العمل أو حوادث النقل ،أما في حالة تضرر المنتوج النهائي سواء جر -

ذلك أن القيمة النهائية للمنتوج النهائي تضم ، والمؤسسة تتحمل معها تكلفة باهظة

 .مختلف تكاليف اإلنتاج المباشرة

  1 عملالتكاليف الغير مباشرة لحوادث ال -3-7-1-2

التي تتخذ في حالة وقوع حادث اإلجراءات لتكاليف الغير مباشرة مرتبة باألفعال وا 

تكاليف في ( تكاليف تتحملها المنظمة تبعا للحادث ...) تكاليف التسيير، تكاليف األجور(

تكاليف ناتجة عن غياب العامل المصاب أو ) تكاليف حسابية، تكاليف مادية واإلنتاج

الفقد في وقت المشرفين والمراقبين والمسؤولين وذلك بسبب  2وبة،نتيجة تعرضه لعق

  .اإلسعافو القيام بعملية اإلنقاذالتحقيق في الحادث وتقديم المساعدة و

  .إلى دفع أجور إضافية لضمان استمرار المستوى المطلوب من اإلنتاجية راالضطرا

التي وقع  المؤسسة ، بسبب تدني صورةمرتبطة مثال بالجانب التجاري تكاليف أخرىو

 فالتكاليف الغير مباشرة تتجاوز بكثير التكاليف المباشرة، فقد قام، فيها الحادث

CHARBONNIER J  1980  باقتراح شبكة لتحليل مجموع التكاليف الغير مباشرة و

تتمثل هذه الشبكة في و،  3التكاليف المباشرة ضعف مرات 5إلى  1.5التي يقدرها من 

  :الموالي الجدول
 
 

                                     
1- SEKIOU, L .Et all، 2004: Op Cit. P 598. 

 .19ص 1التوزيع طدار صفاء للنشر وعمان، " السالمة المهنية" :2000، ريم مازن عبد الك الخرايشية 2-
3- PERETTI J.M,  2002 : Op Cit P 438. 



 77

 )3(الجدول رقم
 

 

              

مــــــن                                 

    

مـــــــاذا  

 

ث
ب بالحاد

صا
 الم

 الزمالء في العمل

 التحكم

 المسعفين

ضون
 الممر

ت
 اإلطارا

 المأجورين اآلخرون

 مسؤول األمن

 مسؤول المؤسسة

مركز اإل
ستشفائي

 

ف
 العامل المستخل

ب العمل
 طبي

صل
 المجموع المف

 المجموع

 

األجور فتكالي-1  

:)أجور متعلق بـ(  

               في يوم وقوع الحادث

 في

 األيام

 الموالية

االستعالم 

 والتحري
              

               التكوين

الساعات 

 اإلضافية
              

اإلنتاج تكاليف-2  

)انخفاض ناجم عن(  

               وقوع الحادث

               انخفاض الدافعية

               انعدام الخبرة

تكاليف المادية -3  

)أو التصليحالتبديل (  

               سندات شخصية

               المنشآت

               التجهيزات

الطاقة/مادة                

تكاليف اإلداريةال -4  

               التحري

               التشغيل

               إعادة تنظيم اإلنتاج

تكاليف المحاسبية-5  

               التأمينات

               الفوائد المالية

)محام، خبير(أجر                

تكاليف الردعية-6  

 

               عقوبات التأخر

رة المؤسسةصو                

تكاليف -7  
المالية تالغراما                

               الزيادة في اإلسهامات

تكاليف اجتماعية-8  
               اإلسعاف والمنح

               المجموع

  شبكة تحليل التكاليف الغير مباشرة لحوادث العمل يبين



 78

  :للعامل تكلفة الحوادث بالنسبة -3-7-2

لف آثار التي تخالمختلفة و يترتب على وقوع الحادث تعرض العامل لإلصابات

  :هيمتفاوتة يصعب معالجتها و

نعني بها كل مخلفات اإلصابة الخطيرة التي تؤدي بالعامل و :اآلثار البدنية -3-7-2-1

  :إلى إحدى الحاالت التالية

 يقعده عن العمل نهائيا كلي ، عجزيؤثر على صحتهو يقلل من إنتاجيته عجز جزئي -

  .حيث تقضي على حياته نهائيا الوفاةو

في هذا الجانب تسبب حوادث العمل :  االقتصاديةاآلثار االجتماعية و -3-7-2-2

ي يجعله يفقد نسبة توقف العامل عن عمله لفترة معينة بسبب درجة اإلصابة، األمر الذ

الترقية والمكافآت التي تقدمها لى ما يخسره من عالوات زيادة ع ،معينة من دخله

، ذلك أن التعويضات التي تقدمها يمكن تعويضها بواسطة التأمينالتي ال المؤسسة، و

مشاكل حدة د اليزا، وتللعامل ال تعادل الدخل الذي كان سيحصل عليه خالل نفس الفترة

، االجتماعي نتيجة خسارة جزء مهم من المدخول األسريعلى المستوى العائلي و

، كما تترك الحوادث  1كون الوضعية أكثر مأسوية خاصة إذا ما تعلق األمر بالوفاةتو

في حالة إصابته أصبح عالة على المجتمع  يشعر بأنه هآثار نفسية على العامل تجعل

  .إضافة إلى أنه يجد صعوبة في التكيف مع ظروف الحياة  دائم، بعجز

  2يتكاليف الحوادث بالنسبة لالقتصاد الوطن -3-7-3

  :تكلف حوادث العمل االقتصاد الوطني خسائر ضخمة أهمها

ن أداء العمل فة فقدان اليد العاملة الماهرة والمدربة سواء بسبب الوفاة أو العجز عتكل

   .التقدمالتنمية و هو ما يعتبر هدر للقوى البشرية التي تعتبر أساسوجه، و على أكمل

عمال المصابين كنفقات تعويض األجر أو تدفع لللتعويضات التي تنفقها المؤسسات وا -

 تخاصة تلك المشتريالف الحوادث، وتكلفة الخسائر المادية التي تخ، نفقات العالج

    المستوردة من الخارجو

 .في المؤسسات تكلفة انخفاض الناتج الوطني الخام نتيجة انخفاض اإلنتاج-

                                     
1-MOUTERFL, O .1988 : " Les Accident Du Travail" Alger Statistique. n 18. p 116.  
2- CHARBONNIER .J: Op. Cit P 47. 
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  تمهيــــد  -     

انطالقا مما قدم في الفصل السابق، نستنتج أن حوادث العمل مرتبطة بعدة أسباب       

ل، المؤسسة والدولة، كالتعويضات مادية وبشرية تخلف تكاليف تأثر سلبا على العما

التي تقدم للعامل إثر تعرضه للحادث، توقف سيرورة العمل بسبب الحادث، تدني سمعة 

المؤسسة إلى غيرها من النتائج السلبية، لذا يستوجب األمر التفكير في مجموع السبل، 

الموجودة األدوات الفنية واإلدارية التي يمكن بواسطتها إحكام السيطرة على األخطار 

في أماكن العمل لتوفير بيئة عمل آمنة يسودها درجة عالية من الصحة واألمن بالشكل 

الذي يسمح للموارد البشرية ممارسة أعمالها بدرجة عالية من الراحة واالطمئنان 

النفسي، ونود اإلشارة هنا أن إختيار السبل واألدوات المناسبة إلحكام السيطرة على 

لف من مؤسسة إلى أخرى ومن عمل إلى آخر داخل المؤسسة حوادث العمل قد تخت

  . نوع األخطار المصاحبة لكل منها فالواحدة بسبب اختال

وفي هذا الفصل سنتطرق إلى الوقاية في مجال الصحة واألمن في العمل، وذلك  

بالتعرض إلى مختلف الجوانب الممكنة التي تؤدي توفير بيئة عمل آمنة من مختلف 

  .األخطار
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 التطور التاريخي للوقاية -4-1

  النشأة -4-1-1

كانت الوقاية فردية، أي أن العامل هو المسؤول الوحيد عن أمنه  19في القرن  

، كما أن فرص العامل للحصول على تعويضات عن الحادث ضعيفة،  1في العمل

هو اعتبار  فالتعديالت األولى التي ظهرت من أجل حماية العامل التي تعرض للحادث

أن سبب الحادث يعود إلى تهاون صاحب العمل، وفي بعض الدول تم التصويت على 

بعض القوانين التي تقر بمنح العامل تعويض عن الحادث، هذا ما دفع أصحاب العمل 

إلى المبادرة إلى تأمين العمال حتى ال تكون مسؤولية التعويض عن الحادث تقع على 

لتأمين وظفت مهندسين لمراقبة المصانع في الجانب عاتقهم وحدهم، أما شركات ا

 .المتعلق باألمن

 20القرن  -4-1-2

فكرة المسؤولية الجماعية لحوادث العمل عرفت تطورا، فنجد  1911منذ سنة      

بعض الدول تبنت تشريع مبني على عدم إعطاء أي اعتبار فردي للمسؤولية التي 

ما يخص حوادث العمل تستند إلى صاحب تخص الحادث، ودول أخرى تبنت قوانين في

عرفت الوقاية  1960إلى  1930الجماعية للحادث، وبين سنوات  ةالعمل المسؤولي

 2.تثالثة متناوال

   .يهتم بالتجهيز األمني آلالت العمل: Approche mécaniqueالتناول الميكانيكي  - 

سان واآللة، وهذا يميز بين اإلنApproche dichotomique:  تناول ثنائي التفرع -

أين تم إدراك أن  1930اإلنسانية في سنوات،  تانطالقا من انشغاالت مدرسة العالقا

الحادث يمكن أن يكون سببه إنساني، وتوصلوا إلى أن في عملية اختيار مترشحين 

  .لوظائف يجب استبعاد الذين لديهم استعدادات للحوادث

تطور هذا التناول في  Approche psychosociologie: التناول النفسواجتماعي -

 .يتجه هذا التناول إلى االعتراف بتعدد أسباب الحوادث 1960غضون سنوات 

                                     
1- HEBERT.G 1976 :" Management Et Prévention Des Accidents Du Travail" Relations Industrielles. Vol 
31. N 1.  P 14. 
2- SEKIOU.L Et all, 2004 : Op Cit, P600. 
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في معظم البلدان المصنعة، المسؤولية الجماعية إزاء الوقاية أضحت معروفة     

ومقسمة على األقل بين ثالث جوانب، الدولة، صاحب العمل والعمال، فالعامل الذي لم 

رد له االعتبار في الوقت الراهن، حيث تمنح له  19ف به في القرنيكن معتر

تعويضات عن الحادث وإعادة تكييفه إلى العمل بعد الشفاء من الحادث، وتمتعه بحقوق 

وواجبات في المشاركة في تحقيق أمنه الخاص، وبمرور الوقت أصبح مفهوم ترقية 

، وهذا Préventionاية يأخذ مكان مفهوم الوقPromotion de la santé الصحة 

  1بإتجاه المؤسسات إلى االهتمام بوضع شروط خاصة بالصحة في أماكن العمل

باإلجراءات المتخذة بهدف التخفيض أو "يمكن تعريف الوقاية  تعريف الوقاية -4-2

  2".استبعاد أو إزالة األخطار الموجودة في بيئة العمل

جراءات والخدمات التي تقدمها مؤسسة الوقاية باإل"  2004 محمد فالح صالح/ويعرف د

ما بهدف حماية جميع عناصر اإلنتاج من الضرر الحوادث وفي مقدمة هذه العناصر 

  3" .يأتي العنصر البشري الذي تعمل إدارة المؤسسة على حمايته من إصابات العمل

باإلجراءات المتخذة لمنع أو التخفيض " 1999حمدي حسين وآخرون / كما يعرفها د  

  4." حوادث العمل واألمراض المهنية مع تقديم وسائل وقائية أو عالجية من

كما نجد أن الصحة واألمن مفهومان متعلقان بالوقاية يستوجب األمر تعريفهما إلعطاء 

  .مفهوم أشمل للوقاية

  5."بالرفاهية  الجسمية والنفسواجتماعية للعامل" فبالنسبة للصحة يمكن تعريفها  - 

أو غياب  Dangerفهي الحالة التي ال يوجد فيها خطر"لألمن أما بالنسبة  -

 6."الذي يؤدي إلى وقوع حادث ما Risqueالخطر

                                     
1- JACQUELINE D.P, 1991 : " La Promotion De La Santé au Travail".. Orientations et pratique. Trois- 
Rivières. Les Edition  S M G, P169. 
2- SEKIOU.L Et All, 2004 : Op Cit, P601. 

  .185مرجع سابق، ص: محمد فالح صالح  -3

 .210مرجع سابق، ص : د حمدي يسين وآخرون -   4 
5 - 6  - GOGUELIN.P. GUNY. X,  2001 : " La Prise De Risque Dans Travail" Toulouse Octares Edition. P16 

                      

    

  

 

 

 الوقت الراهن -4-1-3
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  الوقاية فأهدا -4-3

الترقية الصحية أو الوقاية في العمل تسعى إلى تحقيق عدة أهداف، هي في نفس  

  1.الوقت أهداف عامة وخاصة

  :ختصارها في النقاط التاليةيمكن ا:  Buts Générauxاألهداف العامة  -3-1- 4

  .الوقاية تمس كل العمال وتشمل كل حاالت اإلصابة واألمراض المرتبطة بالعمل -

ضمان حماية عائد العمل في حالة الحادث، عن طريق منحه تعويض عن الحادث  -

 .الذي تعرض له

 .توفير العالج الطبي وإعادة تكييف للعمل بعد الشفاء من الحادث -

هدف ضمان إلى أقصى حد حماية للعمال عن طريق استبعاد مختلف الوقاية ب -

 . العوامل التي قد ينجز عنها حوادث العمل

  .إعطاء ضمانات ألهداف الوقاية داخل انساق المنظمة -

  :مرتبطة باالهتمام في التخفيض من:  Buts Spécifiques أهداف خاصة -3-2- 4

  .عدد الحوادث في العملمشاكل التي تواجه األمن والتي تؤدي إلى ت -

 .مصادر األضرار المهنية والتكلفة الناهضة التي تتحملها المنظمة من جراء الحادث -

 .إصابات العمال واألضرار التي تلحق باآلالت وضياع في اإلنتاج -

 .تكاليف التساهم الذي تدفعه المصالح المكلفة بالصحة واألمن في العمل -

 أنواع الوقاية -4- 4

عدة أنواع من الوقاية تعتبر كمبادئ عامة في الوقاية التي تهدف إلى جعل هناك    

العمال يتبنون إجراءات لتجنب حوادث العمل الناتجة عن العوامل التقنية اإلنسانية 

  2:يوالتنظيمية، وتتمثل هذه األنواع فيما يل

 الوقاية النفسية -4-1- 4

عن عوامل مختلفة ، وذلك بإعالم تهدف إلى توعية العمال بوجود أخطار مهنية ناتجة 

العمال الجدد حول االحتياطات الضرورية التي يجب اتخاذها لتجنب هذه األخطار 

  .ويعتبر كإعداد نفسي للعامل للمركز الذي يشغله، ويتم ذلك أثناء التدريب أو التوظيف

                                     
1-SEKIOU. L Et All, 2004 : Op-Cit p 601.  
2- www/inrs.fr"Prévention Des Risque Professionnels" 
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  الوقاية الطبية -4-2- 4

والنفسية للعمال في المركز  الوقاية الطبية تهدف إلى الحفاظ علي الكفاءة الجسمية  

الذي يشغلونها، فهنا يستوجب األمر التعرف على كل مراكز العمل والمخاطر المتعلقة 

بها وذلك باالستعانة بطب العمل، يهدف التمكن من اتخاذ قرارات موضوعية حول هذه 

ء الكفاءات، فهذه الكفاءات يجب مراقبتها انطالقا من التوظيف، وكذا بصفة دورية أثنا

  .السيرة المهنية

  الوقاية التقنية -4-3- 4

تهدف إلى البحث عن مختلف األخطار المهنية، والعمل على تخفيضها أو إزالتها  

باالستعانة بمختلف التجهيزات الوقائية التقنية المدعمة إلجراءات الوقاية الجماعية  أو 

  .الفردية

  الوقاية النفسوتقنية -4-4- 4

د الذين لهم استعدادات للحوادث حيث يتميزون بقدرات تهدف إلى اكتشاف األفرا  

نفسوحركية أقل مماهو مطلوب ألداء عمل ما، فهذه القدرات يمكن تقييمها عن طريق 

اختيارات نفسوتقنية معينة ثم اختيارها انطالقا من متطلبات النفسوحركية للمركز 

للتغير تبعا لعامل العمل، فهذه المتطلبات يجب مراقبتها بصفة دورية ألنها قابلة 

  الخ....المرض والسن

  الوقاية األرقنومية-4-5- 4

تهدف إلى تكييف العمل لخصائص الفزيولوجية للعامل، فهي متعلقة بتخفيض التعب    

  :الفيزيقي والنفسي للعامل بإتباع اإلجراءات التالية

  .تنظيم أوقات العمل -

 .تنظيم ايقاع أو وتيرة العمل -

 .راكز العمل وتحسين محيط العملاإلعداد الجيد لم -

 الوقاية القانونية -4-4-6

تهدف إلى إلزام المستخدمين والعمال في تطبيق النصوص التشريعية الخاصة 

  .بإجراءات الصحة واألمن الضرورية للوقاية من األخطار المهنية
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 الواجبات والحقوق األساسية في مجال الصحة و األمن في العمل -4-5

  ت وحقوق العاملواجبا -4-5-1

تكون صحة وأمن العامل معرضين للخطر أثناء وقوع حادث عمل، لذا نجد معظم  

  1:الدول المصنعة أقرت بواجبات وحقوق للعمال في هذا الجانب والمتمثلة في

  للعمال مسؤوليات اتجاه أمنهم في أماكن العمل مثل :Obligationsالواجبات - 5-1-1- 4

ائية بهدف حماية صحتهم وأمنهم عن طريق التعرف وجوب اكتسابهم إجراءات وق -

على معايير الصحة واألمن التي عينت من طرف صاحب العمل طبقا لتشريع وقواعد 

  2.العمل السارية المفعول

  .الخضوع للفحوصات الطبية المفروضة من طرف القوانين واألنظمة -

  . لعملالمساهمة في إيجاد والتخلص من األخطار الموجودة في بيئة ا -

التعاون مع كل المصالح الموجودة داخل أو خارج المؤسسة بهدف تحسين ظروف  -

  .العمل

  :على صاحب العمل أن يضمن للعمال ما يلي: Droitالحقوق - 5-1-2- 4

  .توفير ظروف مالئمة للصحة واألمن في العمل -

الح إقامة مصالح للتكوين واإلعالم في مجال الصحة واألمن في العمل، وكذا مص -

لطب العمل والصحة الوقائية تبعا لنوع األخطار التي يتعرض لها العمال، فحقوق 

العامل عرفت تطور إلى درجة أن صاحب العمل ال يمكنه التعدي عليها، ومن هذه 

سنتطرق  يالحقوق نجد حق رفض العمل، االنسحاب الوقائي، التعاون بين العمال الت

  .إليها بنوع من التفصيل

كل العمال في معظم : Droit De Refus de Travaillerحق رفض العمل  -1- 5-1-2- 4

الدول لديهم الحق في التوقف عن مواصلة العمل دون تعرضهم لعقوبات في الحالة التي 

يتبين أن العمل يشتمل على أخطار محتملة الوقوع تهدد صحتهم وأمنهم، وعلى سبيل 

م مكابح العربة متضررة هذه الوضعية عامل على عربة لرفع األثقال، اكتشف أ  المثال،

تجعل أمنه وكذا أمن الغير مهدد، في هذه الوضعية يستطيع العامل ممارسة حقه في 

                                     
1- SEKIOU. L. Et All, 2004. Op  cit, p 600. 
2-MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA  SECURITE SOCIALE "Hygiène Et Sécurité Du Travail" Guide 
Pratique Sur La P R P . Fascicule n 1. P 6-7. 
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رفض مواصلة العمل إلى أن تخضع العربة إلى فحص لتأكد من وجود الخلل ومن ثمة 

   .إصالحه

ترسيمة حقه في رفض العمل موضحة في  ةوأهم الخطوات التي يتبعها العامل للممارس

   :التدخل في الجدول التالي

  )   4(الجدول رقم

  .يبين ترسيمة التدخل في حـق رفـض العمـل

   Retrait Préventifاالنسحاب الوقائي -2- 5-1-2- 4

، في الحالة التي يتم فيها اكتشاف مبكر لخطر ما في  1لالنسحاب الوقائي ليلجأ العام 

معينة تهدد صحة العامل كالعدوى الخطيرة أو  بيئة العمل، يمكن أن ينجر عنه أضرار

                                     
1- BERARD. C, 1989 : "Un Employeur Ne Peut Contester Le Droit De Travailleuse Enceinte Au Retrait 
Préventif" Les Affaires, P 23. 

  خطوات الممارسة-ب ترسيمة التدخل-أ

  

حالما يريد العامل ممارسة حقه في رفض - 1

أو (العمل، يجب عليه إخبار صاحب العمل 

  ).رئيس مباشر

يجب عليه البقاء متواجد في أماكن العمل - 2

 .بعد ممارسة حقه في رفض ممارسة العمل

صاحب العمل يجب عليه البحث عن - 3

الحل لمساعدة ممثل الوقاية أو ممثل النقابة 

 . أو غيرهم

إذا الرفض مبرر، تتم التعديالت أو - 4

 .يستمر العمل

إذا كان الرفض غير مبرر، يمكن طلب - 5

 .تدخل مفتش العمل

  .قرارات المفتش تنفيذية- 6

ذي مارس حق رفض العمل في العامل ال- 7

  .حالة الخطر يستمر في تقاضي أجره

أو من يمثله في(العامل نبه صاحب العمل

  .وكذا النقابة) العمل

التوقف عن العمل

تدخل مفتش العمل أو

عون الوقاية

لقرار التنفيذيا  

 الحل

 متابعة العمل

الموافقةعدم  الموافقة
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أخطار اإلشعاعات المختلفة المعدية، وعلى سبيل المثال، عامل يقوم بعمليات تتطلب 

استخدام مواد خطيرة كالرصاص، الزئبق، مونوكسيد الكربون، والتي لها انعكاسات 

ل آخر سلبية على صحته، له الحق في االنسحاب الوقائي للحفاظ على أمنه، ومثا

ممرضة حامل تعمل في مؤسسة استشفائية مجبرة على التعامل مع غازات التخدير، أو 

، ألن مواصلة العمل يشكل خطرا على يالعمل الليلي، لها الحق في االنسحاب الوقائ

صحتها وصحة جنينها، وفي بعض البلدان المرأة المرضعة تستطيع ممارسة حقها في 

ل الذي تقوم به يشكل خطر على سالمتها وسالمة االنسحاب الوقائي إذا كان العم

طفلها، ويتم توجيه العامل الذي مارس االنسحاب الوقائي إلى عمل آخر ال يشكل أي 

خطر على صحته وأمنه أو يستفيد من التوقف عن العمل إلى أن يتم استبعاد الخطر 

االنسحاب  الذي كان يهدد أمنه، الخطوات التي يستعملها العامل في ممارسة حقه في

  :الوقائي موضحة في ترسيمة التدخل التالية

  )5(الجدول رقم 

  خطوات الممارسة -ب ترسيمة التدخل -أ

إذا كان العمل يتضمن خطر كبير، العامل - 1  

يجب عليه أن يتحصل على شهادة من طرف 

  .الطبيب كانسحاب وقائي

شهادة الطبيب يجب أن تقدم لصاحب العمل  - 2

الذي يوجه العامل مؤقتا لمهمة أخرى التي ال 

 .تتضمن خطر معين

في حالة ما التوجيه غير ممكن، العامل - 3

 .يتحصل على تعويض خالل فترة التوقف

إذا كان التوجيه مقترح من طرف صاحب - 4

العمل ومعارض من العامل في هذه الحالة توجه 

 .القضية لجهات أخرى التي تتخذ القرار النهائي

 حالة العودة إلى العمل أو نهاية مدة في- 5
 التوجيه، يجب على صاحب العمل إدماج العامل

 يبين ترسيمة التدخل في حق االنسحاب الوقائي

 العامل

الطبيبةشهاد

 صاحب العمل

تحويله إلى مهام 
 أخرى

التعويض من طرف 
صاحب العمل أو 

 قرار جهاز آخر

تفحصالمعارضة
من قبل لجنة 
الصحة والنظافة

 التوقف عن العمل
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    Collaboration Des Salariésتعاون العمال -3- 5-1-2- 4

تعاون العمال بهدف تحقيق الصحة واألمن في العمل أضحى أمر ضروري فهو ال      

لين فحسب، ففي الدول المصنعة وضعت تشريعات تنص على تقسيم يخص المسؤو

  .مسؤولية الصحة واألمن في العمل بين العمال والمسؤولين

ولضمان هذا التعاون من جانب العمال وضعت ميكانيزمات التي تسمح للعمال التعرف 

ة، على مخاطر الصحة واألمن وكيفية محاربتها، وعلى سبيل المثال إنشاء لجان متكافئ

  .الخ..الحلقات النوعية، اجتماعات لتعبير شخصي 

في كندا عام  17وكمثال لتحول المتتابع للقوانين في هذا المجال نجد القانون رقم 

الذي  1977الذي جاء بمفهوم التكافؤ في عالقات العمل وفي بريطانيا نظام  1972

  1.الخ...أسس لجان األمن

  Employeurs أصحاب العمل  -5-2- 4

 Droit Et Obligationالحقوق والواجبات  -5-2-1- 4

نظرا للوجود الكبير للدولة في مجال الصحة واألمن في العمل، أصبح ألصحاب   

العمل حقوق وواجبات التي تسمح لهم بتحويل أماكن العمل أكثر أمنا، عن طريق 

م تزويدهم بمصالح التكوين، اإلعالم، االستشارة، حتى يتمكنوا من تحمل مسؤولياته

كاملة، كما لديهم الحق في المشاركة في إعداد معايير وأنظمة فيما يخص الصحة 

واألمن في العمل، في المقابل لهم واجب عام، وهو ضمان أن تكون مؤسسة العمل 

والطرق التقنية المستخدمة أمنية، كما عليهم واجب اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل 

  .مية للعمالحماية صحة وضمان أمن والسالمة الجس

 Question d'assurance  مسألة التأمين  - 5-2-2- 4

كل صاحب عمل تقابله عدة التزامات تمس عدة جوانب وهي أماكن العمل، العتاد 

واآلالت، طرق العمل المستعملة، وسائل الوقاية الفردية، اإلعالم، التكوين، المراقبة، 

  .الخ....الفحص الطبي،

بات، يجب على صاحب العمل معرفة واخذ بعين االعتبار ومن أجل اإللمام بهذه الواج

الجانب المتعلق بالتشريع ومجموع القوانين والتعليمات التوجيهية، وكذا اإلعالم  المقدم 

                                     
1- SEKIOU. L. Et All, 2004. Op  cit, p 591. 
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من طرف األجهزة القادرة داخل البالد الذي يمارس فيه نشاطاته، فالمسؤولية القانونية 

ل على االلتزام بعقد تأمينات ضد في مجال الصحة واألمن في العمل تلزم صاحب العم

المالية التي تنجر عن هذه لمسؤولية، وبعد التأكد بأن التأمين من كل األخطار  تالتبعيا

الموجودة في المؤسسة قد تم بعد فحص كل ماهو موجود، ففي بعض الدول أصحاب 

ن العمل يجدون أنفسهم أمام اختيار فيما يخص الوقاية الشخصية على حوادث العمل أي

يستطيعون القيام بالتأمين في مؤسسات التامين الخاصة التي تسمح له بموجب قانون، 

الحماية الشخصية في حالة وقوع حادث وإذا كان صاحب العمل، اختار التأمين الخاص 

يستطيع الحصول على تعويض في حالة ضياع أجر ناتج عن حادث عمل، أو ضياع 

  .ة بسبب حادثيمس عناصر العمل أو في حالة فقدان حيا

  الهياكل المكلفة بتنظيم الوقاية -6- 4

  1: هناك عدة لجان وأجهزة لها دور في مجال الصحة واألمن في العمل والمتمثلة في

  لجنة االشتراك -6-1- 4

لجنة االشتراك لها مهمة مراقبة تنفيذ التطبيقات الخاصة بالصحة واألمن والمبعوثين  

قبة احترام المعايير واإلجراءات المتعلقة بالصحة الشخصيين لهذه اللجنة مكلفين بمرا

  .واألمن في أماكن العمل 

عمال  9اللجنات المكلفة بالصحة واألمن تعين إجباريا في كل منظمة تشغل أكثر من 

  .في عالقة عمل لمدة غير محددة

عمال في عالقة عمل لمدة غير محددة مجبرة على  9المؤسسة التي تشغل أكثر من 

دائم مكلف بالصحة واألمن بمساعدة عاملين مؤهلين في هذا المجال، في  تعيين موظف

عمال واقل الموظف المكلف بالصحة واألمن يعين  9الوحدات والمؤسسات التي تشغل 

  .من طرف مسؤول الوحدة أو المؤسسة

أعضاء اللجنات والموظفين المكلفين بالصحة واألمن يجب أن يستفيدوا من اإلجراءات 

 .تكوين التطبيقيالخاصة بال
 
  

                                     
1- MINISTERE DU TRAVAIL ET DE  SECURITE  SOCIALE : Op Cit . Fascicule n 1. P 9-10. 



 91

  لجان مابين المؤسسات للصحة واألمن -6-2- 4

في الوضعية التي تكون فيها المؤسسات لها نفس التخصيص أو بتخصصات مهنية 

متعددة وتمارس أنشطتها في نفس أماكن العمل ولمدة محددة، السيما أنها تشغل عمال 

رية بعد االستطالع في عالقة عمل لمدة غير محددة، إن تعيين هذه اللجنات إجبا

  .والموافقة من طرف الوزارة المكلفة بالعمل

  األجهزة المكلفة باإلجراءات التكميلية الخاصة في مجال الصحة و األمن -3 - 6- 4

األجهزة المكلفة باإلجراءات التكميلية الخاصة في مجال الصحة واألمن تنحصر مهامها 

  .الخطر في قطاعات النشاط التي تشمل على مستوى عالي من

  مصلحة الصحة واألمن - 4- 6- 4

يتم إنشاء مصلحة الصحة واألمن، في حالة ما إذا كان جهاز المستخدم يكتسي أهمية 

  .معينة نظرا لطبيعة نشاطاته

   المجلس الوطني للصحة واألمن وطب العمل -6-5- 4

المجلس الوطني للصحة واألمن وطب العمل مكلف بالمشاركة في التوصيات واآلراء 

  .حديد السياسة الوطنية للوقاية من األخطار المهنيةوت

  مفتشية العمل -6-6- 4

تحسين ظروف العمل تمثل انشغاالت الهيئات الدولية والوطنية، حيث ظهرت عدة 

تعرف دور ) O I T(اتفاقيات وتوصيات في هذا المجال عن المنظمة العالمية للعمل 

  1مفتشية العمل

مبدأ بتعيين عدة نصوص تشريعية وقواعد نظامية في فالجزائر من جهتها كرست هذا ال

هذا الجانب، فمفتشية العمل تقع على عبأ الدولة والمفتشين لهم دور يتمثل في احترام 

التشريع الخاص بالصحة واألمن وطب العمل والتدخل في الجانب المتعلق بالعمل تبعا 

  2:للعوامل التالية

                                     
1- MINISTERE DU TRAVAIL ET DE  SECURITE  SOCIALE : "Hygiène Et Sécurité Du Travail" Guide 
Pratique Sur La P R P . Fascicule n 2. p 10. 
2 - SEKIOU. L. Et All, 2004 : Op  cit, P590. 



 92

ام بفحوصات في أماكن العمل على مرحلة يتعلق األمر القي: Conformitéالتطابق -

واحدة أو على عدة مراحل، وذلك للتحقيق من مدى تطبيق مكانيزمات الوقاية واحترام 

 . القوانين والقواعد المتعلقة بالصحة واألمن في أماكن العمل

التدخل تبعا لشكوى مقدمة من جهة معينة لتحقيق ما إذا كان : Plaintesالشكاوى -

 .م في وضعية ماالقانون محتر

يتعلق األمر بحادث معين بهدف تحديد  :Enquête d'accidentالتحري عن الحادث-

  .أسبابه و ظروفه بغرض تجنب تكراره

عندما يمارس العامل حق رفض مواصلة  :Refus de travaillerرفض العمل -

العمل بسبب وجود خطر ما، فمفتش العمل يتدخل بإجراءات معينة تفرض على 

 . دم العمل على إزالة هذا الخطر قبل أن يواصل العامل نشاطهالمستخ

تفتيش -وقاية( في بعض البلدان الدولة قامت في مجال الوقاية بتطوير تناول يسمى    

Prévention-inspection ( وهو تناول يتعلق بدعم العمال، والعمل على معاقبة

ذا التناول يعطي لمفتش أصحاب العمل المقصرين في جانب الصحة واألمن العمل، وه

  .العمل بالحرية في القيام بزيارات مفاجئة إلى المؤسسات

  مفتشي العمل يتمتعون بأنواع من النفوذ : النفوذ-4-6-6-1

للمفتش كل الصالحيات بالدخول إلى أي مكان عمل وفي أي وقت : Générauxعامة 

 .كان وله الحرية في الحصول على الوثائق التي يرغب فيها

بهدف الكشف، التحقيق، تحديد ظروف العمل ومقارنتها بالقانون  :Enquêteري التح

 أو القواعد، فالمفتش يستطيع التحري على كل ما يتعلق بالعمل

كل تدخل من طرف المفتش في مكان العمل يتبعه قرار يسجل في  :Décisionالقرار 

يام بالتعديالت التقرير والقرار يضم الوسائل، الشروط، الوقت لصاحب العمل للق

 .الالزمة

على الصحة  dangerعندما يقرر المفتش بوجود خطر  :Ordonnanceاألمر 

  .واألمن في العمل يأمر بعض األشخاص المعنيين بهذا الخطر بالتوقف عن العمل
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 قائمة السجالت المتعلقة بالوقاية من األخطار المهنية -7- 4

على صاحب العمل، أين يتم فيها تسجيل تواجد هذه السجالت في المؤسسة أمر إلزامي 

معلومات متعلقة بجوانب معينة في العمل وتمكين مفتش العمل الحصول عليها 

واالطالع على مختلف المعلومات الموجودة فيها عند قيامه بزيارات إلعطاء أراء 

  1.ومالحظات حولها، وهذه مختلف السجالت الملزم تواجدها في المؤسسة

  ظات وتنفيذ التزام مفتشية العملسجل المالح -7-1- 4

مفتش العمل يقوم بوضع مالحظات وإلزام تنفيذ القوانين في حالة إثبات عدم احترام 

  .معايير الصحة واألمن في العمل التي تنص عليها النصوص القانونية

  سجل الصحة واألمن وطب العمل -7-2- 4

الصحة واألمن  هو مخصص لمالحظات وأراء أعضاء اللجنات المتساوية وموظفي

وأطباء العمل وكل العمال، بغرض التعرف على النقص المتوقع للقواعد ومعايير 

  .الصحة واألمن لتحيد التوصيات الالزمة فيما يخص تحسين ظروف العمل

المعلومات المتعلقة بالخطوات المعدة من طرف ممثلي العمال، إلى جانب صاحب  -

  .التنظيمية فيما يخص الصحة واألمن وطب العملالعمل في تطبيق التعليمات القانونية و

تقريرات حول حوادث العمل الخطيرة والمميتة الواقعة في العمل، وكذا األمراض -

  .المهنية والمعايير الموصى بها في هذا المجال

  سجل التحقيق التقني لتجهيزات والمعدات الصناعية -7-3- 4

مؤهلة في التحقيقات التقنية،  يضم بصفة خاصة المالحظات والتوصيات للجهات ال

وإعداد تقارير في إطار مهامها، وذلك بمراقبة مدى تطبيق اإلجراءات المصرح بها من 

طرف التشريع والتنظيم الخاص بالجانب التقني لتجهيزات والمعدات الصناعية مع 

  .تحديد تاريخ القيام بالمراقبة

  

  

  

                                     
1- MINISTERE DU TRAVAIL ET DE  SECURITE SOCIALE :"Rôle De L'inspection Du Travail En 
Matière  De Prévention Des Risque" Guide Pratique Sur La P R P. Fascicule N 3, P 4. 
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  سجل الحوادث -7-4- 4

  :يشتمل على العناصر التالية

لقب وإسم العامل الذي وقع له الحادث وتأهيله المهني، تاريخ ومكان وقوع الحادث  -

  .  واألضرار الناجمة عنه

 .أسباب وظروف الحادث -

  ).العطلة المرضية(مدة العجز عن العمل  -

  القواعد األساسية في مجال لصحة واألمن في العمل -8- 4

ة كثيرة ومعقدة تشمل على إجراءات عامة القواعد الخاصة بالوقاية من األخطار المهني 

تطبق على مجموع العمال، وإجراءات خاصة توجه إلى بعض الفئات محددة من العمال 

  1.الوقاية من األخطار المهنية صوهنا يتم التطرق إلى اإلجراءات العامة فيما يخ

  اإلجراءات العامة للصحة في أماكن العمل -8-1- 4

  :حة في أماكن العمل فيما يليتتمثل اإلجراءات العامة الص

الحفاظ على نظافة أماكن العمل بشكل مستمر والتي يضمن تحقيق ظروف صحية  -

  .للعمال

وضع ناتج المواد التالفة أو ألتي تشكل أخطار العدوى، التآكل أو تثير التهيج في  -

عمول بها وعاء محكم السد وإزالتها يوميا من أجل معالجتها أو إتالفها طبقا للقواعد الم

 .دون إثارة أخطار على المحيط

 ).التهوية الطبيعية أو االصطناعية أو المزدوجة(ضمان التهوية ألماكن العمل  -

الحفاظ على الجو المالئم ألماكن العمل وتوفير التجهيزات الصحية لتطهير المجاري  -

 .المائية وكل منابع العدوى

ريقة التي تسمح بتحقيق الرؤية المالئمة ضمان اإلضاءة الكافية ألماكن العمل، بالط -

 .بدون أي آثار سلبية على حاسة الرؤية

 ).توفير وسائل التدفئة( وقاية العمال من البرد وتقلبات الطقس -

 اإلجراءات العامة لألمن في أماكن العمل -8-2- 4

 :يتتمثل اإلجراءات العامة لألمن في أماكن العمل فيما يل
                                     
1- MINISTERE DU TRAVAIL ET DE  SECURITE SOCIALE: Op-Cit. Fascicule N 3. P 5. 
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ات السامة،الضوضاء وكل المواد التي تشكل أخطار، إضافة ضمان الحماية ضد الغاز-

إلى األعمال التي تنجز عن المساحات المغلقة كالممرات في المناجم، قنوات الغاز التي 

  .يجب تدعيمها بتجهيزات الوقاية كتجهيزات التهوية، وذلك قبل مباشرة العمل فيها

تشغيل اآلالت و كذا أثناء نقل ضمان أمن العمال في تنقلهم في أماكن العمل أثناء  -

  .السلع والمواد من مكان إلى آخر

الحماية من أخطار سقوط األشياء من األعلى، كالممرات العليا، السقف، السطح،  -

الخ، والتي يجب أن تكون مجهزة بوسائل الوقاية الخاصة ...المرتفع، المصاعد

 .قوطكالحواجز التي توضع، الساللم واألدراج التي تقي من الس

 .عدم دخول األماكن التي توجد فيها اآلالت باستثناء العمال المعينين من قبل المستخدم-

دعم اآلالت بتجهيزات الوقاية، كأجهزة التحكم التي توضع في اآلالت التي تسمح  -

 .بتوقيف اآللة في حالة ظهور خلل ما

أن يتعرف عليها  تقديم التعليمات حول األمن من الحرائق وطرق اإلنقاذ التي يجب -

العمال، والتي تسمح بتدخل سريع في حالة اشتعال الحريق وذلك باالستعانة بالتجهيزات 

  .الخاصة بمكافحة الحرائق كالمطافئ

الجانب القانوني المتعلق بتنظيم العمال وإعالمهم وتكوينهم في ميدان الوقاية  -9- 4

  من األخطار المهنية

ينة في المجتمع المعاصر حيث أن السلطات أصبح تحسين ظروف العمل ضرورة ثم 

العمومية للدول والمنظمات والهيئات الدولية تعطي أهمية كبيرة لجانب الصحة واألمن 

  1.في أماكن العمل

فالهيئة المستخدمة ملزمة بضمان الواجبات القانونية والتنظيمية التي تتمثل في توفير 

إعالمهم وتكوينهم في مجال الوقاية أحسن ظروف عمل للعمال مع االلتزام بتنظيمهم، 

  :من األمراض المهنية، وهذه مجموعة من المواد القانونية المتعلقة بهذا الجانب

  1أحكام عامة:     الفصل األول

                                     
  .9، ص2007جوان  17المجلة السداسية لمفتشية العمل، رقم  -1

من الجريدة الرسمية  2002ديسمبر  7مؤرخ في  427-02، المتضمنة المرسوم التنفيذي رقم المجلة الجزائرية لضمان االجتماعي -2

  .97ص 2002ديسمبر،  11في  82رقم "  ي ميدان الوقاية من األخطار المهنيةبشروط تنظيم العمال وإعالمهم ف"المتعلقة 
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يناير    26المؤرخ في  07- 88من القانون رقم  22تطبيقا ألحكام المادة : 1المادة 

  مهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من يحدد هذا المرسوم شروط تعليم العمال وإعال 1988

  .األخطار المهنية 

يهدف تعليم العمال وإعالمهم وتكوينهم في الوقاية من األخطار المهنية إلى  :2المادة 

تنبيه العمال إلى األخطار المهنية التي يمكن أن يتعرضوا لها وتدابير الوقاية 

اص العاملين في نفس مكان واالحتياطات الواجب اتخاذها لضمان أمنهم وأمن األشخ

  العمل والمحيط القريب تهدف كذلك إلى الوقاية من إمكانية وقوع حادث في مكان العمل

يتعين على المستخدم تنظيم أعمال التعليم واإلعالم والتكوين لفائدة العمال  :3المادة 

  :السيما فيما يخص

هم وكذا التدابير األخطار المتعلقة بمختلف العمليات التي تدخل في إطار عمل -

  . والوسائل الالزم اتخاذها من أجل حمايتهم

 .اإلجراءات التي يجب اتخاذها في حالة وقوع حادث أو كارثة-

 .تعليم العمال وإعالمهم:  الفصل الثاني

يهدف تعليم العمال وإعالمهم باألخطار المهنية وتحسيسهم بها والتدابير : 7المادة 

  . ادي هذه األخطارالوقائية الواجب اتخاذها لتف

تنظيم حصص لشرح تدابير األمن المنصوص عليها في أماكن العمل حسب   :9المادة 

  .األخطار التي يجب االحتياط منها

  2تكوين العمال:  الفصل الثالث

يهدف تكوين العمال في مجال األمن يجب تزويدهم بمعارف ضرورية في : 10المادة 

الترتيبات الواجب اتخاذها في حالة وقوع حادث المهنية و مجال الوقاية من األخطار

  .عمل أو كارثة

                                                                                                               
 

  .98مرجع سابق،  ص : المجلة الجزائرية لضمان االجتماعي -1
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يقدم التكوين من طرف هيئات الوقاية ومؤسسات التكوين أو المدارس : 11المادة

المختصة في هذا المجال، ويمكن أن يقدم أيضا من طرف مراكز التكوين التابعة 

  .بالعملللمؤسسات حسب كيفيات ستحدد بقرار مشترك بين الوزير والمكلف 

يحتوي التكوين على جانب نظري وآخر تطبيقي ويشتمل تعليم العمال في : 13المادة

  .تنظيم العمل والصحة واآلمن وطب العمل

يأخذ التكوين بعين االعتبار المستوى التعليمي، ألتأهيلي، والخبرة المهنية للعمال الموجه 

  .إليهم هذا التكوين

عمل، يلقن الجانب النظري في مكان يتوفر على يقدم التكوين في مكان ال: 14المادة 

  .الشروط الضرورية لتقديم نشاط تربوي

يجرى التكوين خالل ساعات العمل العادية ويعتبر الوقت المخصص : 17المادة 

للتكوين وقت العمل، يحافظ العامل على أجره خالل فترة التكوين طبقا للتشريع 

  . والتنظيم المعمول به

  :التكوين لكل منيقدم : 19المادة 

  .العمال الجدد مهما كانت مدة عملهم -

العمال العائدين من فترة نقاهة ناتجة من االنقطاع عن العمل بسبب حادث عمل أو  -

 .مرض مهني

 .العمال الذين غيروا مناصب عملهم -

 .يمكن أن يقدم هذا التكوين أيضا في حالة وقوع حادث عمل خطير أو مرض مهني -

قدم التكوين حسب طبيعة األخطار الواجب تفاديها وال يمكن أن تقل مدته ي: 20المادة 

  .عن أسبوع أو أن تفوق ثالثة أسابيع

  تسيير األخطار في العمل - 4-10

إن تسيير الصحة واألمن في العمل يتطلب مسؤوليات وتنظيم تدعمه إدارة المؤسسة، 

خطار التي تهدد صحة إجراءات واضحة لمعالجة هذه األ فهنا يجب التركيز على وضع

وأمن العمال، كفرض تكوين وإعالم خاص ، تأطير العمال الجدد، واألصغر سنا، فقد 

سنة هي الفئة التي تكون  24-15دلت الدراسات أن العمال الذين يتراوح سنهم بين 

فيها حوادث العمل أكثر خطورة، وهذا راجع لعدة أسباب، كنقص الخبرة المهنية، وعدم 
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طار الموجودة في محيط العمل، عدم التكوين في مجال الصحة و ألمن الوعي باألخ

  1.وكذا نقص النضج الجسمي واالنفعالي

فالصحة واألمن في العمل في هذا الجانب يستدعي يقظة دائمة، ألن ظروف العمل في 

تغير مستمر، فهنا يمكن القول أن عوامل كمعدل الحوادث المستعجلة واألمراض 

تغيب عن العمل، عوامل كلها تدل إن كانت الصحة واألمن في العمل المهنية، وكذا ال

  .فعال تم التحكم فيه في المؤسسة بطريقة جيدة أم ال

فهنا العمال والمستخدمين وسلطات الدولة، وكذا المجتمع كل واحد له دور يلعبه في 

ضمان أحسن صحة وأمن ممكن من مختلف األخطار في أماكن العمل، وهذا ما يتم 

  2:حه في النقاط التاليةشر

  مسؤولي العمل والعمال-1- 10- 4

حول الصحة واألمن في العمل )  O.I .T(للمنظمة العالمية للعمل  155االتفاقية رقم 

تشترط على مسؤولي العمل أن تكون أماكن العمل واآلالت والتجهيزات  1981سنة 

ار الموجودة وطرق العمل ال تشكل أي خطر على صحة وأمن العمال أي كل األخط

في محيط العمل، من أصل فيزيقي، كيميائي أو بيولوجي يجب التحكم فيها، فمن واجب 

كل العمال أن يتلقوا إعالم وتكوين الذي هم في حاجة إليه في هذا الجانب، فبالمقابل 

عندما تكون األلبسة و تجهيزات الوقاية ضرورية، يجب أن تقدم للعمال مجانا، فهنا من 

العمال تلقي تكوين متعلق بإجراءات الوقاية، وأعالمهم بصفة دورية الواجب على 

باألخطار المرتبطة بمهامهم، تعريفهم بمختلف المخاطر العامة الموجودة في محيط 

العمل، كمخاطر المتعلقة بالضوضاء، درجة الحرارة الغير مالئمة، اإلنارة الغير كافية، 

  .العوامل النفسواجتماعية وآثارها على الصحةوالبيولوجية الخطيرة،  ةالمواد الكيميائي

فحسب المعايير الدولية، فعلى العمال التعاون مع مسؤوليهم في تنفيذ االلتزامات الموكلة 

إليهم، واإلعالم على كل وضعية تشكل خطر محتمل وقوعه، االمتثال لتعليمات المقدمة 

  .للحفاظ على صحتهم وأمنهم صحة وأمن الغير

                                     
1- ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL ,2005 "La Prévention, Une Stratégie Globale, 
Promouvoir   La Sécurité Et La  Santé Au  Travail " Rapport Du B.I.T, Journée Mondiale Sur La S S T, 
Genève,  P 11. 
2 - SAIBI. RABEH : Op Cit. p8.  
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  الدولةسلطات  -2- 10- 4

من الواجب على سلطات الدولة تبني سياسة وطنية في ما يخص الصحة واألمن في 

العمل، ووضع نظام مفتشية فعال، وتطبيق التشريعات المتعلقة بهذا الجانب، فالمعايير 

الدولية في العمل يجب االلتزام بها وتطبيقها إلى أقصى حد ممكن، فسلطات الدولة 

متعلقة بحوادث العمل واألمراض المهنية لقياس التقدم ملزمة بجميع اإلحصائيات ال

المنجز في تحقيق األهداف الوطنية في مجال الصحة واألمن في العمل وإعالم 

  .المسؤولين الجدد في إعداد سياسات في هذا المجال

  مراكز التعليم والتكوين والبحث -3- 10- 4

األخطار المرتبة بالعمل وكيفية  مراكز التعليم والتكوين لها أهمية كبيرة في اإلعالم عن

تسييرها بطريقة فعالة، ففي بعض الدول أصبح تعليم الوعي باألخطار المهنية مدمجة 

في برامج التربية كأولوية لتوعية األطفال باألخطار المرتبة بالنشاط المهني قبل مغادرة 

متينة عند المدرسة، الجامعة، مراكز البحث، وهذا يهدف تكوين قاعدة تقنية وعلمية 

خريجي هذه الجامعات والمراكز التي تمكنهم في المستقبل من إدراك مختلف األخطار 

المرتبطة بالعمل، والقدرة على تقييمها وتسييرها وابتكار طرق جديدة إلزالتها أو 

  .التخفيض منها، بالخصوص الناتجة عن التقدم التكنولوجي

  المنظمات العالمية -4- 10- 4

العالمية تنشط في مجال ترقية الصحة واألمن في العمل، فالمنظمة كثير من المنظمات 

ترتكز على فكرة أن العمل عنصر أساسي في كرامة الفرد، ) OIT(العالمية للعمل مثال 

ومنبع الستقرار األسرة، سالم وديمقراطية في مصالح المجتمع وتنمية اقتصادية، 

ي تلعب دور مهم في مجال العمل، فترقية الصحة واألمن في العمل هي من الوسائل الت

فالمنظمة العالمية للعمل تبنت في هذا الميدان بالخصوص العديد من المعايير الدولية 

  .التي تتطرق إلى العديد من األخطار المشتركة

 187فالوقاية محتواة في هذه المعايير، ومبدؤها صدق عليه في االتفاقية الدولية رقم 

، والتي 2006ار الترقوي للصحة واألمن في العمل سنة حول اإلط 197والتوصية رقم 

تهدف إلى ترقية الثقافة الوقائية، وأنظمة تسيير الصحة واألمن في العمل عن طريق 

  .سياسات، أنظمة وبرامج وطنية
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  الوقاية عن طريق تقييم األخطار  - 4-11

على إن تقييم األخطار هي طريقة للتحليل الشامل لوضعيات العمل التي ترتكز 

تشخيص وترتيب سلمي لألخطار قصد ضبط إجراءات الوقاية، ويمس تقييم األخطار 

  :عدة جوانب وميادين والمتمثلة في

  .تصور أماكن ومناصب العمل -

 .اختيار الوسائل ومناهج العمل -

 .تخطيط و تنظيم العمل -

 .تنظيم الوقاية -

 . ر الحماية الفرديةاتخاذ تدابير الحماية الجماعية وإعطاء األولية لتدابي-

 .التعليمات، التكوين وإعالم العمال -

فالوقاية عن طريق تقييم األخطار هو مسعى شامل يقع على عاتق المستخدم ويتجسد  

إذ تساهم في الحوار . document unique" وثيقة وحيدة"هذا التقييم في وثيقة تسمى 

تصور وتجسيد إجراءات االجتماعي في المؤسسة من أجل بلوغ هدفها المتمثل في 

وقائية لتحسين ظروف العمل، فاألخصائيون والخبراء في ميدان الوقاية أعدوا توصيات 

  1:يمن اجل نجاح هذا المسعى والمتمثل فيما يل

  تحضير المسعى -1- 4-11

  .التزام مسؤول المؤسسة بانجازه -

  .عرض هذا المسعى على العمال ومثليهم -

  ).آلالتالعمال وا(توفير الوسائل  -

  .تخطيط األهداف و تحديد أجلها -

استعمال الوسائل المالئمة لتحقيق تلك األهداف باالعتماد أساسا على الكفاءات  -

اللجنة المتساوية ألعضاء الصحة واألمن ممثلي العمال، طبيب العمل ( الداخلية 

كمكتب (الخ، اللجوء عند الحاجة إلى هيئات خارجية ...مصلحة الصحة واألمن

  ).لدراسات والخبرة، معاهد التكوين المخصصة، هيئات الوقاية، مفتشية العملا

                                     
1- L'INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL, Juin 2007 : "Bulletin De L'inspection Du Travail" Revue 
Semestrielle N17. P 9.  
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  تشخيص األخطار -2- 11- 4

  :يتعلق األمر بتحديد األخطار وأخذ تدابير فيما يخص التعرض لها وهنا يعتمد على

كإحصاءات حوادث العمل واألمراض (دراسة وتحليل معطيات ومعلومات موجودة  -

عات اللجنة المتساوية لألعضاء الصحة واألمن ومصالح النظافة المهنية، محاضر اجتما

  ...)واألمن، أراء وتقارير طبيب العمل

  .مالحظة وضعيات العمل واإلصغاء للعمال -

  ترتيب األخطار  -3- 11- 4

ويتمثل األمر في تقدير درجة خطورة األخطار مع الخروج بأوليات واقتراح خطوات 

حد ممكن من هذه األخطار التي قد تتحول إلى حوادث إلزالة أو التخفيض إلى أدنى 

  .عمل، أين يكون لها أثر سلبي على موارد المؤسسة

  خطوات إزالة أو التخفيض من المخاطر المهنية -4- 11- 4

للتخفيض من مختلف المخاطر المهنية، هناك أربع خطوات أساسية يمكن إتباعها 

  1:لتحقيق ذلك وهي

  ن األخطار إلى أدنى حد ممكن من مصدرهاإزالة أو تخفيض م -4-1- 11- 4

هذه الخطوة األولى مهمة تهدف إلى إزالة أو التخفيض من المخاطر من مصدرها قبل 

أن تظهر في محيط العمل و تتطور إلى حوادث عمل،  فهنا يمكن للقائمين على صناعة 

عتها أي مختلف آالت اإلنتاج المستعملة في العمل التركيز على هذا الجانب أثناء صنا

العمل على تزويدها بتجهيزات الوقاية التي تحمي العامل من مختلف المخاطر، وعلى 

سبيل المثال يمكن جدا استبدال منتوج كيميائي خطير بآخر أقل خطورة ويؤدي نفس 

مثال هي مادة خطيرة في استعمالها هذا ما أدى بكثير من .Amiante.الدور فألميانت

في المقابل يوجد مواد أخرى بديلة أكثر أمنا وأقل خطورة، الدول إلى منع استعمالها، 

وكمثال ثاني الضوضاء الناتجة عن احتكاك أجزاء في اآلالت التي قد تؤدي على فقدان 

السمع عند العامل مع مرور الوقت، يمكن التخلص من هذا الخطر بأخذ بعين االعتبار 

  .هذا الجانب أثناء صناعات اآلالت

  
                                     
1 - SAIBI. RABEH :Op Cit. P6. 
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  األخطار عن طريق إجراءات الوقاية التقنيةتخفيض  -4-2- 11- 4

إذا كانت المخاطر التي تظهر في محيط العمل، ال نستطيع إزالتها من مصدرها أو 

التخفيض من منها، فهنا ممكن العمل على تجنبها عن طريق االستعانة بطرق الوقاية 

اء كانت التقنية المعدة خصيصا للحماية ضد هذه األخطار، فمثال التهوية الجيدة سو

صناعية أو طبيعية يمكن أن تقدم وقاية ضد األخطار الناتجة عن الغازات السامة، كما 

هو الحال في القاعة العالجية في المستشفيات التي يجب حماية الممرضين واألطباء من 

  . انبعاث غاز التخدير

صيانة هذه الوسائل التقنية يجب أن تكون محل عناية، فمن المهم أن تكون إجراءات ال

  .مأخوذة بعين االعتبار في النظام العام لتسيير الوقاية والصحة في المؤسسة

  توقع إجراءات العمل اآلمنة التي تخفض من األخطار -4-3- 11- 4

يعتبر التخطيط والتنظيم الجيد عامالن مهمان في مواجهة األخطار المهنية الموجودة في 

فوضع إجراءات التي تسمح بنشر محيط العمل، وهذا بالخصوص في بعض النشاطات، 

المعلومات المناسبة حول األمن في العمل كالتشريع الداخلي، تعليمات خاصة لمركز 

عمل، إعداد طرق لمواجهة مختلف األخطار المرتبطة بمهام معينة، من شأنها أن تؤدي 

دور وقائي من حوادث العمل التي تساهم في تحسيس العمال بمختلف األخطار 

  1.ي محيط العمل وكيف يمكن تجنب وقوعها أو تجنبهاالموجودة ف

  تجهيز واستعمال معدات الوقاية الفردية -4-4- 11- 4

تجهيز العمال بمعدات الوقاية الفردية هي أقل وقاية يمكن تقديمها للعمال ضد حوادث 

العمل ألن فعاليتها مرتبطة بعاملين أساسيين هما االختيار والتكوين، فهذه المعدات 

ية كالنظارات المضادة للغبار، وقيات السمع،  ال يجب اللجوء إليها مباشرة إال بعد الوقائ

التطرق إلى مختلف المراحل السابقة، فهذه المعدات على األقل ضرورية لبعض 

العمليات، وعلى سبيل المثال الفرد الذي يعمل في محيط مليء بالضوضاء، أين ال 

ن اللجوء إلى استعمال األجهزة التي تحمي يمكن إزالتها أو التخفيض من حدتها يمك

حاسة السمع كسدادات األذن، فهذه التجهيزات يجب أن تكون مصانة للحفاظ على 

  .فعاليتها
                                     
1 - SAIBI. RABEH :Op Cit. P7. 
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وخالصة القول أن تقييم األخطار يعتبر مسعى وقائي على عاتق المستخدم يهدف إلى 

ة عن ضمان أحسن لظروف للعمل، كما يسمح بالتخفيض من وطأة األعباء المنجر

  .نقص التكفل بمجال الصحة واألمن في العمل

  دور تسيير الموارد البشرية في مجال الصحة واألمن في العمل - 12- 4

يلعب مسؤولوا الموارد البشرية دور أولى في اكتساب الموارد البشرية، ووضع برامج 

  1:أو نشاطات مرتبطة باألمن في مختلف قطاعات المؤسسة وذلك عن طريق

  تساب الموارد البشريةاك -1- 12- 4

على صاحب العمل قبل توظيف أي مترشح للعمل التأكد إذا كان هذا المترشح يمتلك 

قدرات مقبولة لتنفيذ عمله، قبل وقوع أي حادث خطير خالل سيرته المهنية، لذا أثناء 

مقابلة التوظيف يجب على صاحب العمل التطلع على خيارات المترشح في مجال 

د الحوادث التي وقعت له في حالة ممارسته أي نشاط من قبل، و األمن، من حيث عد

ما مدى مسؤوليته في كل حادث، كما للفحص الطبي دور في تبيان المشاكل 

  .الفزيولوجية للمترشح التي قد تكون السبب المباشر في وقوع الحادث

  استقبال وإدماج الموارد البشرية -2- 12- 4

يد مطلع على محتوى برنامج الوقاية، وأن يتلقى إنه من المهم أن يكون العامل الجد

تكوين في مجال األمن، و علي  المسؤول المباشر على العامل أن يشعر هذا األخير 

بمسؤوليته إزاء أمنه الخاص، وأن يقدم له معلومات حول السياسيات التطبيقات وسير 

  :المؤسسة في مجال األمن وذلك عن طريق

  إدماج العامل -2-1- 12- 4

على صاحب العمل متابعة اندماج العامل في مجال الصحة واألمن في العمل،  يجب

  : عن طريق تقييم أداءه وتقديم تكوين مستمر له من طرف

  . المصالح التي تقوم بعرض األفالم، ملصقات، حوارات جماعية حول طرق األمن -

ترقية وثائق دورية تكشف عن أداء مختلف المصالح أليام العمل بدون حوادث،  -

 .النشاطات، وكذا مكافأة المصالح التي تقدم أحسن مردود أمني

                                     
1- SEKIOU.L. Et All ,2004 : Op. cit,  P 601 
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التكوين على الكيفيات التي تستلزمها عملية أنقاض مصاب، طرق استعمال مطفئ -

 .الحريق

 .مراقبة األمن عن طريق التفتيش الدوري ألماكن العمل -

 .تقييم النشاطات المتعلقة باألمن -

 التحفيز على اليقظة -2-2- 12- 4

على صاحب العمل االهتمام بالجانب المتعلق بتحفيز العمال على اليقظة، فالوقاية من 

الحوادث ال يمكن أن تؤول إلى النجاح ما لم تعطى أهمية للتحفيزات الفردية، أن 

االهتمام بالتحفيز على اليقظة هو العامل األساسي الذي يجعل العامل في حالة توقع 

شاطات في مجال األمن التي تقوم بها المؤسسة متممة الخطر لهذا يجب أن تكون الن

  .عن طريق السلوكات الحذرة للعمال إزاء ظاهرة األمن

 النسق الكلي للصحة واألمن -3- 12- 4

تسيير الموارد البشرية دور في إعداد قواعد األمن مع كل المشرفين وبتنسيق مع 

ظر جميع العمال، كما تهدف اإلدارة العامة، وتكون هذه القواعد المتبعة مقبولة في ن

تسيير الموارد البشرية إلى وضع ثقافة وقائية التي تهدف إلى تغيير السلوكات في 

المؤسسة، لهذا يجب االعتراف في الوقت الراهن أن مشكل الصحة واألمن واالندماج 

  1.الفرد في العمل أمر يمس أيضا اختيارات المؤسسة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
1-BOURDEAU. REJEAN ,1996 : "Santé- Sécurité Faire Participer Les Employés Aux Mesures Correctrices" 
Les Affaires.  P 18. 
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  وارد البشرية و الصحة واألمن في العملالعالقة بين تسيير الم - 13- 4

العالقة القائمة بين الصحة واألمن في العمل والنشاطات المتعلقة بتسيير الموارد 

  1:البشرية يمكن توضيحها من خالل الشكل التالي التي سوف يتم تفسيره بعد ذلك

  

  )3(شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  
 

 .ن الصحة واألمن في العمل والنشاطات األخرى لتسيير الموارد البشريةيبين العالقات األساسية بي

  

  الصحة واألمن في العمل وعالقته بالتوظيف واالختيار -1- 13- 4

المؤسسة القادرة على توفير محيط عمل أمن من مختلف األخطار، يزيد من إمكانيتها 

مهنية عالية، أما في  في توظيف أو الحفاظ على الموارد البشرية، التي تتميز بكفاءات

الحالة التي يتم تسجيل نسبة عالية من حوادث العمل، فهذا من شأنه المساس بمكانة 

المؤسسة بسبب محيط العمل الخطير السائد فيها، مما يصعب في قدرتها علي الحفاظ 

  .أو توظيف عمال يقبلون االنتماء إلى هذه المؤسسة

  لمراكزالصحة واألمن في العمل وتحليل ا -2- 13- 4

تحليل مراكز العمل يهدف إلى فهم المهام المتعلقة بتلك المراكز، والتي لها تأثير على 

األفراد في العمل، فالمشكل االرقنومي المتمثل في صعوبة التكييف بين  ةمردودي

خصائص األفراد وخصائص اآلالت، والذي يمكن تفسيره بعدد الحوادث التي تقع في 

                                     
1- SHIMAN L Et All, 2002: "La Gestion Des Ressource Humaines. Tendances .Enjeux Et Pratique 
Actuelles" 3eme Edition,  p 554-555. 

 التكوين

 التوظيف و االختيار

حليل المراكزت  

 عالقات العمل

لمحيط الفيزيقي      ا

والنفسواجتماعي   

الجانب القانوني

 االيجابيات

  رفع اإلنتاج -

  التخفيض من معدل التغيب  -

  تحسين الفعالية  -

  تقليص تكاليف العالج -

 التخفيض من الشكاوى -

 االستراتيجيات

 المحيط الفيزيقي

 والنفسواجتماعي

الظروف الفيزيقية

 والفيزيولوجية والنفسية
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أماكن العمل، فالتوفيق بين المهارات الفيزيقية للعامل ومتطلبات المركز يستوجب األمر 

  .التخطيط في هيكلة الوظائف

 حة واألمن في العمل وعالقات العملالص -3- 13- 4

تكتسي الصحة واألمن في عالقات العمل أهمية كبيرة من خالل االشتراطات التي 

تدعمها النقابة وكذا التشريع المرتبط بعالقات العمل، وكأمثلة على ذلك نجد حق العمال 

ج في رفض تنفيذ عمل يتضمن أخطار التنسيق بين النقابة والمسؤولين في وضع برام

للصحة واألمن في العمل، معاقبة العمال الذين يخالفون قواعد األمن، وضع اإلعالنات 

  .التي تشرح قواعد األمن

  الصحة واألمن في العمل والتكوين -4- 13- 4

التكوين في مجال الصحة واألمن في العمل أصبح وظيفة ذات أهمية كبيرة لدى مصالح 

لمتعلقة بالصحة واألمن في العمل لجأت الموارد البشرية، فنظرا لتعقد القوانين ا

المؤسسات التي تقديم حصص تكوينية للعمال بهدف االمتثال أكثر لهذه القوانين، فالكثير 

من المؤسسات تنظم تمارين حول األمن وحصص تكوينية بهدف رفع من أهمية 

الصحة واألمن في العمل لدى العمال والتقليل من معدل حوادث العمل، كما لجأت 

سسات أخرى إلى وضع ورشات لتسيير الضغوطات المهنية بهدف مساعدة العمال مؤ

  .على التكيف مع متطلبات النفسواجتماعية لمحيط العمل

  Programme de préventionبرنامج الوقاية  -14- 4

  تعريف برنامج الوقاية -1- 14- 4

للوقاية  عبارة عن برنامج إجرائي للوقاية، خاص لكل مؤسسة ويعتبر وسيلة أساسية

يفرضه القانون، ويهدف إلى إزالة والتحكم في أخطار العمل، ويتم إعداده من طرف 

 .مسؤول العمل بتعاون مع العمال، ويسمح للمستخدم ضمان الصحة واألمن للعمال
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  :يتضمن برنامج الوقاية مايلي: مضمون برنامج الوقاية -2- 14- 4

امج الوقاية يستوجب أخذ بعين االعتبار ثالث إعداد برن: الجوانب األساسية -2-1- 14- 4

  1:جوانب اساسية

يهدف إلى خلق محيط مالئم لفعالية النشاطات مثل  :Organisationnelsالتنظيمية  -

  .تحديد األهداف، توزيع المسؤوليات، تعيين الموارد، الموافقة على البرامج وتطبيقها

طات مثل إثبات عوامل الخطر، يهدف إلى تنفيذ النشا : Opérationnelsالعملية -

المطابقة للمعايير واألنظمة، برنامج المقابلة، لجنة الصحة واألمن، إعالم وتكوين 

 العمال، تحليل واستقصاء حول الحوادث

مثل التدخالت : Assistance directe aux salariesللعمالالمساعدة المباشرة -

درات، االضطراب العقلي، كل هذه حالة اإلدمان على الكحول، تعاطي المخ يالممكنة ف

الجوانب يمكن أن تكون موضوع للوصف غير أنه تركز أكثر على إعالم وتكوين 

 .العمال

  : Information et la formation des salariesإعالم وتكوين العمال  -2-2- 14- 4

الوقاية بهدف الصحة واألمن في العمل تتم عن طريق إعالم وتكوين العمال، إن 

ة إعداد برنامج التكوين واإلعالم في إطار الوقاية يتم من طرف لجنة الصحة مسؤولي

واألمن ، وفي حالة عدم وجود أية لجنة فمسؤولية هذا البرنامج يقع على عاتق مسؤول 

العمل، ومضمون هذا التكوين يمس بصفة عامة اختيار وتعيين العمال للمهام، والتدريب 

اء تأدية الوظائف، أما اإلعالم يسمح بدوران المستمر على المهام الجديدة وأثن

المعلومات المالئمة والعامة التي لها عالقة بالوقاية، والذي يدعم جانب التكوين السيما 

  : في حالة وجود إعالم  متعلق باألخطار المرتبطة بالعمل، فاإلعالم يهدف إلى

سسة بغرض جمع مختلف المعلومات الضرورية لمعرفة وضعية الوقاية في المؤ -

  .التخطيط إلجراءات الوقائية األخرى

تقديم اكبر عدد ممكن من المعلومات للعمال بهدف تنبيههم باألخطار الموجودة في  -

  . محيط العمل

                                     
1-PEPIN.R ET DIONNE .PROULX, 1995 :"Tour D’Horizon Sur Les Programme De Promotion De 
La Santé Au Travail, Impact Et Facteur De Succès", Gestion Vol 21,  P 45. 
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فاإلعالم يهدف بصفة عامة إلى تعليم وتوعية العمال حول خطورة األخطار المهنية 

  .العمل التي هم معرضون لها واحترام إجراءات الصحة واألمن في

أما فيما يخص التكوين فاإلحصائيات بينت أن أغلب الحوادث التي تقع تمس العمال    

الذين ليس لهم تأهيل مهني عالي أي أغلبهم أميين، هذا ما يبين أهمية وأولوية التكوين 

في مجال الصحة واألمن في العمل، الذي يجب أن يكون االشتغال األكبر لمسؤولي 

  .المؤسسات

ءات اإلعالم والتكوين، تكون عناصر ضرورية ضمن البرنامج السنوي فإجرا   

للمؤسسة والمتعلق بالوقاية من األخطار المهنية فاإلجراءات التي تتخذ في هذا الجانب 

تهدف إلى حماية العمال من مختلف األخطار المهنية التي هم معرضون لها، فهنا األمر 

ات الوقائية واالحتياطية التي يجب أن يتعلق بإعالم وتكوين العمال حول اإلجراء

يتخذوها لضمان أمنهم وأمن األفراد اآلخرين في نفس مكان العمل والمحيط المتعلق 

  1به

  Elaboration d'un programme de préventionإعداد برنامج الوقاية - 4-14-3

  :إعداد برنامج الوقاية يقتضي إتباع الخطوات التالية 

ترقية الوقاية تقتضي قبل كل شيء الوقاية قبل : Processusالسيرورة  -3-1- 14- 4

االرقنومي وطريقة تدخله بهدف  صالعالج، وللوصول إلى هذا الهدف يستعان بالمخت

وضع برنامج الوقاية، وهذه الطريقة يمكن حصرها من خالل السيرورة التالية التي 

  2:تضم أربع مراحل وهي

في مالحظة وضعية العمل، بهدف إيجاد  يتمثل : diagnosticالتشخيص-3-1-1- 14- 4

المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل، وكذا اإلحاطة بمختلف العوامل التي 

تشكل أخطار، ويعني التشخيص لدى مسؤول الصحة واألمن في العمل البحث عن 

وثائق حول مركز العمل وكذلك وصفها، ومعلومات حول العمال الذين ينفذون مهام 

ذا المشاكل الصحية المرتبطة بمراكز العمل والنشاطات الخاصة للمؤسسة، معينة، وك

 .باإلضافة لمعرفة المعايير والقواعد التي تسير بها هذه النشاطات

                                     
1 - SAIBI. RABEH :Op Cit. P18. 
2-BEAUDET. M, Et All, 1985 : " Hygiène Du Travail" Edition Le Griffon D'argile, Ste-Foy,  P516. 
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يشمل القيام بدراسة حول عوامل  :L'expérimentationالتجريب  -3-1-2- 14- 4

ية العمل، وذلك الخطر من أجل معرفة أي من هذه العوامل تشكل اكبر تأثير على وضع

بتحليل طرق العمل وتفقد أماكن العمل ومراقبة الجانب المتعلق بالصيانة، اإلعالم، 

التعليمات الموجهة للعمال، وتحسيسهم بالمشاكل التي تهدد صحتهم وأمنهم في أماكن 

  .العمل والقيام بتقييم شامل واختيار تقنيات القياس

ل في تطبيق الحلول من أجل تحسين يتمث: L'applicationالتطبيق  -3-1-3- 14- 4

الوضعيات الموجودة ويتعلق األمر باستعمال طرق التحسين التي تأخذ بعين االعتبار 

طبيعة المؤسسة وهيكلتها والمخاطر الممكنة، فالتطبيق يتمثل في وضع برنامج مثل 

، مراقبة البرامج المرتبطة بالتكوين وتقديم المعلومات للعمال، إجراء المقابالت الوقائية

محيط العمل، تكييف مختلف المعايير والقواعد المتعلقة بالعمل، توفير الوسائل التقنية 

التي تضمن أكبر وقاية للعمال مثل وسائل وأجهزة الوقاية الفردية المعدة لمختلف 

  .مراكز العمل

تقييم التغييرات التي استحدثت من أجل :  La validationالتصديق-3-1-4- 14- 4

ن فعالية الحلول المتبناة، وهذا يقتضي وقت للتقييم والقيام بالتعديل إذا كانت التأكد م

  .النتائج سلبية

إعداد  :Travail du responsable du programmeعمل مسؤول البرنامج -3-2- 14- 4

برنامج الوقاية هي من مهام مسؤول الصحة واألمن بالتعاون مع كل أجهزة اإلدارة، 

برفاهية العمال ويؤخذ بعين االعتبار في برنامج الوقاية اآلثار والمتدخلين المهتمين 

  .التالية

هذا األثر يمكن أن يكون مرتبط : Effet traumatisantأثر صدمي  -3-2-1- 14- 4

بأخطار التوجيه أثناء إعداد برنامج الوقاية تبعا لتغيرات اإلنتاج، أي االهتمام أكثر 

على حساب االهتمام بالعوامل التي تؤدي إلى  بالعوامل التي تؤدي إلى زيادة اإلنتاج

التخفيض من حوادث العمل فهنا حوادث العمل من شأنها أن تزيد ألنها لم تأخذ بعين 

االعتبار في هذا البرنامج لذا يجب تحليل مختلف األسباب الممكنة للحوادث وإدراجها 

  :قة بجانبينفي برنامج الوقاية التخاذ إجراءات الوقاية الالزمة بها والمتعل
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الطبع العنيف، عدم إتباع (يتعلق أألمر بموقفه السيئ : L’individuالفرد  -

أو ...) بدون خبرة، عدم إتقان طرق العمل(أو نقص المعارف أو المهارات ..) األوامر

 ...)التعب، اإلعاقة، نقص في الرؤية، التسمم(الحالة الجسمية والعقلية 

ج في هذا الجانب نقص التكوين للعمال يندر:  L'employeurصاحب العمل -

وللمسؤولين في سلم القيادة، غياب إجراءات األمن في العمل إلى جانب نقص 

 .االستقصاء التشخيص قبل التوظيف وكذا نقص المقابالت التوعوية حول طرق الوقاية

يجب االهتمام باآلثار :  Effet comportementalاألثر السلوكي -3-2-2- 14- 4

و العصبية للوقاية من حوادث العمل، فالدول المصنعة وضعت قيم محددة السلوكية 

للمنتوجات لسامة وذلك باتخاذ  VLT (valeurs limites tolérables(مسموح بها 

مستوى مسموح به لكل منتوج، لذا برنامج الوقاية يجب أن يمكن من مالحظة ظهور 

  .ملاآلثار السلوكية والعصبية التي تهيأ لوقوع حادث الع

كثرة الضغوط الناتجة عن العمل : Effet stressantأثر الضغط -3-2-3- 14- 4

يستوجب إدراج هذا العامل في برنامج الوقاية، لكن هذا االهتمام يختلف من بلد إلى 

آخر على سبيل المثال ففي الواليات المتحدة األمريكية ال تأخذ بعين االعتبار أثر 

الدول األوروبية التي أقرت بأن الضغط من بين الضغط في العمل، فنجد بالعكس في 

العوامل التي تؤدي بكثرة إلى وقوع حوادث العمل، أما في كندا تعرف الضغط كحادث 

  .   عمل لكن ال تتم مقابله تقديم تعويض إال في الحاالت التي يكون له أثر واضحة

لتالية حسب الشكل كما يمكن إعداد برنامج الوقاية من حوادث العمل بإتباع الخطوات ا

  1:التالي

  ماهي  األخطار أو المشاكل؟                              )4(الشكل رقم

  ماهي  األخطار أو المشاكل؟                                   

  واألمن ؟كيف يمكن الحفاظ على شروط الصحة                                            

 بين خطـوات إعداد برنامج الوقايـةي             

                                     
1- SHIMAN L Et All, 2002: Op Cit, p 571. 

اثبات

تصحيح

مراقبة
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في البداية إعداد برنامج الوقاية يقتضي تحديد األخطار والمشاكل  :الخطوة األولى- 

الموجودة في محيط العمل، وللوصول إلى هذه علي المؤسسة االستعانة ببعض الوسائل 

ولية، التي تستخدم في هذا الجانب كالتحريات، تحليل الحوادث، سجل االستعجاالت األ

  .برنامج الصحة واألمن، المفتشيات

في هذه الخطوة يجب العمل على تصحيح المشاكل التي تم إكتشافها،  :الخطوة الثانية-

أي إزالة األخطار الموجودة في محيط العمل، وفي حالة ما إذا كان هذا األمر غير 

روري ممكن يجب العمل على األقل في تخفيضها والتحكم فيها، وهنا نجد من الض

حماية العمال بالرجوع إلى وسائل الوقاية كبرامج المقابلة الوقائية، برامج التكوين في 

 .الصحة واألمن، التوعية بطرق العمل اآلمنة

تشمل هذه الخطوة على مراقبة الوضعيات المتوقعة في المؤسسة  :الخطوة الثالثة -

لبعيد، وهذا ما يضمن كمدى فعالية برنامج الوقاية على المدى القصير المتوسط وا

استمرار التعديالت التي تمت في الخطوة السابقة، فهنا األمر يتعلق بمراقبة شروط 

الوقاية عن طريق المفتشيات والدور التي تلعبه برامج المقابلة الوقائية، التي تضمن 

  .بقاء شروط الصحة واألمن في أماكن العمل
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  وسائل الوقاية 4-15

نامج الوقاية من حوادث العمل يستدعي األمر توفير عدة وسائل وقائية التي إن إعداد بر

لها دور في نجاح هذا البرنامج ففي هذا العنصر سيتم التطرق إلى ذكر هذه الوسائل 

مع ذكر الهدف المنتظر من هذه الوسائل و المعايير الموصى بها فيما يخص هذه 

  .الوسائل في الجدول التالي

  )6(الجدول رقم

  المعايير الموصى بها الهدف المنتظر وسائل الوقاية

تنظيم الصحة - 1

  .واألمن في العمل

التكفل بميدان الصحة  -

  .واألمن في العمل

  .تبني سياسة عامة للوقاية -

  .وضع ميكانيزمات لتسيير الوقاية-

 .تقسيم المسؤوليات بين مختلف العناصر -

  .وضع لجنة لصحة واألمن في العمل -

  .م النتائج فيما يخص الوقايةتقيي - 

  .إعداد مشروع  تدخل -

  .الصيانة الوقائية- 2

تجنب التعطبات التقنية  -

التي تمثل المصادر 

  .الممكنة للخطر

  .تجديد طرق تركيب األجهزة المستعملة-

استخدام الملصقات التقنية للصيانة -

  الوقائية

 .تحديد نظام تقسيم النشاطات -

  .ئيةوضع سجل الصيانة الوقا -

مراقبة   نوعية - 3

  .المحيط

مراقبة محيط العمل  -

من كل ما يمكن له أن 

  .يؤثر عليه سلبا

وضع قائمة للمواد المعدية والخطيرة -

  .المتواجدة في محيط العمل

  .وضع قائمة مراكز العمل التي تراقب-

  .وضع سجل للمراقبة -

  .التفتيش - 4

اكتشاف مختلف المخاطر 

فاظ المحتملة الوقوع والح

على ظروف العمل 

  اآلمنة

  .القيام بتفتيش عام ألماكن العمل -

 .مراقبة التجهيزات، األنساق -

 .استخدام قوائم و دليل تقني للتفتيش -

 .إنشاء تقارير للتفتيش -

العمل بالتعاون مع لجنة الصحة واألمن  -

  .في العمل
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  .مراقبة الصحة - 5

اكتشاف بسرعة األضرار 

التي تلحق بصحة 

  .ملالعا

تعريف وتقييم األخطار التي تأثر على  -

  . صحة العمال الموجودة في محيط العمل

  .وضع معايير المراقبة الطبية للعمال -

  .ترقية الصحة -

  .وضع برنامج للصحة في العمل -

  .االستعانة صالح الصحة الموجودة -

العمل بالتعاون مع لجنة الصحة واألمن  -

  .في  العمل

  منةطرق العمل اآل- 6
وضع طرق وتقنيات  -

  .للعمل بطريقة أمنية

  .إعداد طرق العمل اآلمنة -

  .مراقبة وتحليل المهام -

والمهام بالطرق  فتزويد مختلف الوظائ -

  .والتقنيات العمل اآلمنة

العمل بالتعاون مع العمل و لجنة الصحة  -

  . واألمن في العمل

التشريع    حول - 7

الصحة   واألمن  في 

  العمل

حديد متطلبات الصحة ت -

واألمن في العمل بأخذ 

بعين االعتبار خصائص 

  .المؤسسة

وضع قائمة التشريع الذي يجب أن  -

  .تحترمه المؤسسة 

إعداد قوانين داخلية من طرف المديرية  -

  .العامة 

التعريف بالتشريع المطبق في المؤسسة  -

والعمل  نومختلف القوانين الداخلية لألم

  على احترامها

قديم معلومات حول القوانين المعمول ت -

بها فيما يخص الصحة و األمن في العمل 

  لكل األشخاص الذين يدخلون المؤسسة

  .تجهيزات الوقاية - 8

حماية العمال من  -

األخطار التي ال يمكن 

إزالتها من مصدرها أو 

  التي ال يمكن مراقبتها 

  .اختيار تجهيزات الوقاية -

  . تسيير تجهيزات الوقاية -

الحصول على بطاقة المعلومات حول  -

  تجهيزات الوقاية و شرحها للعمال 

  .  لجنةالالعمل بالتعاون مع  -
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اإلعالم   حول - 9

الصحة واألمن في 

  العمل

تقديم للعمال مختلف  -

المعلومات المتعلقة 

  .بمحيط العمل

وضع وسائل اإلعالم حول الصحة  -

واألمن كجداول اإلعالنات، اجتماعات 

  .رية لحديث عن الوقاية في العملدو

نشر المعلومات الرسمية في المؤسسة  -

والمتعلقة بالصحة واألمن من حيث القانون 

  .أو التشريع

تسهيل على العمال الحصول على  -

  الوثائق الخاصة بالصحة واألمن في العمل

توقع الميكانيزمات الضرورية لتزويد  -

األشخاص الذين يدخلون المؤسسة 

  ات حول الصحة و األمن في العملبمعلوم

العمل بالتعاون مع لجنة الصحة واألمن -

  .في العمل

  

التكوين في مجال -10

الصحة واألمن في 

  .العمل

السماح للعمال في  -

اكتساب    معارف 

ومهارات في مجال 

الصحة و األمن في 

العمل، وكذلك سلوكات 

  واتجاهات أمنية

تكوين وتدريب العمال على تنفيذ  -

  .مهامهم بطريقة أمنية

إجراء التكوين الضروري في مجال  -

  الوقاية 

تقديم للعمال التكوين المنصوص عليه  -

  عفي التشري

وضع برنامج فعال للتكوين في مجال  -

  .الصحة و األمن في العمل

العمل بالتعاون مع لجنة الصحة واألمن  -

  . في العمل
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التحري والتحليل  -11

  .في مجال الحوادث

تعديل الوضعيات التي  -

تثير الحوادث  وإجراء    

الوقاية    للوضعيات 

  المشابهة

  .تحديد نوع الوضعيات المقصودة -

تبني طريقة تحري و تحليل في مجال  -

  . الحوادث

  .وضع سجل للحوادث -

كتابة في السجل كل األخطار التي يمكن  -

  .لها أن تسبب حوادث

يلها جمع إحصائيات حول الحوادث وتحل -

  وضع الميكانيزمات التي يجب إتباعها -

العمل بالتعاون مع لجنة الصحة و  -

  األمن في العمل

  

إجراءات     -12

  االستعجال

تخفيض من نتائج  -

حادثة يمكن أن تزيد من 

  .تأثيرها

تعيين مسؤولي الصحة واألمن في  -

العمل وتحديد طريقة التي تتبع في الحاالت 

  .العاجلة

ر للوقاية والتصدي لمختلف وضع معايي -

  . الحوادث

  .تبني مخطط االستعجاالت -

توقع اإلجراءات المناسبة للوضعيات  -

  .العاجلة

  .تقييم إجراءات االستعجال -

يوضح وسائل الوقاية والهدف المنتظر منها وكذا المعايير الموصى بها في 

 .مجال الصحة واألمن في العمل
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 116

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  

  

  

  

  

  



 117

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



 118

  

  

  
  الفصـل الخامس

  ةـمؤسسة النظاف

  

  نشأة مؤسسة النظافة- 1- 5

  نظام مؤسسة النظافةم - 2- 5

  مهام مؤسسة النظافة-3- 5

  اـمجال ومخطط تدخله -4- 5

  الموارد البشرية والمادية -5-5

  حوادث العمل واألمراض المهنية -5-6

  اإلجراءات الوقائية -5-7

 عمال النظافةتكوين وإعالم  - 8- 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 119

   Net-com نشأة مؤسسة النظافة-5-1

جـوان   7بموجب قرار والي والية الجزائر فـي   Net-comسست مؤسسة النظافة أت

يعني تنظيف و جمع النفايـات،   Net-comومصطلح ،SAJC/499 تحت رقم 1995

ـ  ة سـيدي  وشعارها الجزائر نظيفة ومقر المديرية العامة لهذه المؤسسة يوجد في بلدي

  1أمحمد

  Net-com نظام مؤسسة النظافةم -5-2

عدة أقسام و هذا مـا يوضـح    إلى  Net-com النظافة تنقسم المديرية العامة لمؤسسة

  2:التالينظام مال

  )5(شكل رقم
 

المديرية العامة

المفتش العام

 المساعدينالسكرتيرية

قسم االنتاج     
 واالسترجاع

قسم الموارد قسم الوسائل العامة
 البشرية

قسم المالية     
 والمحاسبة

      التقنيقسم

المحيطو  

الوجيستيكي قسم

 والعتاد
قسم التخلص من 

 النفايات

 
  Net com  ةــام مؤسسة النظافـنظيبين م

                                     
1-2- SOURCE EPIC NET COM "Organigramme Epic NET COM" 
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  :وتتضمن الهياكل التالية: المديرية العامة -5-2-1

  .المفتشية العامة -

مساعد مكلف باالتصال والعالقات الخارجية و مساعد مكلف بالمتابعـة  (المساعدين  -

  .)التقنية

  :والمتمثلة فيما يلي: أقسام الدعم -5-2-2

مسؤول هذا القسم يساعده في مهامه كـل مـن  مسـؤول    : قسم المالية والمحاسبة -أ

  .مصلحة الخزينة والميزانية ، ومسؤول مصلحة المحاسبة و الضرائب

مسؤول  ل منكمسؤول هذا القسم يساعده في مهامه : قسم الموارد البشرية والتنظيم-ب

مصلحة الدفع والضرائب، مسؤول المصلحة االجتماعية و مسؤول مصـلحة المـوارد   

  .البشرية والقانونية

مسؤول هذا القسم يساعده في مهامه كل من مسؤول مصلحة : قسم الوسائل العامة -ت

  .ول مصلحة الميراث ومسؤول مصلحة التموين وتسيير المخزونالعامة، مسؤ أإلدارة

   :يلي ، والمتمثلة فيماوحدات الصحة المدنية ضمالتي ت:ية والمحيطقناألقسام الت-5-2-3

مسؤول هذا القسم يساعده في مهامه كـل مـن مسـؤول    : القسم التقني والمحيط -ث

مسؤول مصـلحة اإلدارة  مصلحة الصحة المدنية، مسؤول مصلحة الدراسات والتنمية و

   .العامة وكذا مسؤول مصلحة التعويض

مسؤول هذا القسم يساعده في مهامه كل من مسـؤول   :كي والعتاديقسم اللوجيستال -ج

  .مسؤول مصلحة تسيير العتاد ومسؤول مصلحة اللوجيستيكوالعامة  اإلدارةمصلحة 

مسـؤول   كـل مـن   مسؤول هذا القسم يساعده في مهامه :قسم المفارغ العمومية -ح

مسـؤول مصـلحة   والمصلحة الخاصة بمركز التخلص التقني للنفايات ألوالد فايـت  

   .د السمار ومسؤول مصلحة اإلدارة العامةااستغالل المفرغة العمومية لو

مسـؤول   مسؤول هذا القسم يساعده في مهامه كل مـن  :واالسترجاع اإلنتاجقسم  -خ

سـترجاع والتجهيـزات الخاصـة بجمـع     مصلحة إنتاج األكياس ومسؤول مصلحة اال

  .النفايات
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  Net-com مهام مؤسسة النظافة-5-3

 :فيما يلي Net-comة تتمثل مهام مؤسسة النظاف

     جمع ورفع النفايات المنزلية المتواجدة في مختلف األحيـاء والطرقـات العموميـة     -

  .واألسواق

   .تنظيف وغسل األرصفة واألماكن العمومية -

   .لطريق العمومي في الجانب المتعلق بالنظافةمراقبة ا -

تسيير المفرغة المتواجدة في واد سمار والمركز التقني ألوالد فايت والتخلص مـن   -

  .النفايات

  1صيانة التجهيزات المستعملة في العمل -

  2اـمجال ومخطط تدخله -5-4

  اـمجال تدخله -5-4-1

بلديـة   57بلدية من أصل  28ى بمهامها على مستو تقوم  Net-comالنظافة مؤسسة 

أكثر من  28ته البلديات اعلى مستوى الجزائر العاصمة التي يفوق عدد مجمل سكان ه

 فمؤسسـة ، طن من النفايات كل يـوم  1700نسمة والتي تنتج ما يفوق  2.000.000

  :تقوم بجمع مجمل النفايات المنزلية المتكونة منالنظافة 

  .المنزلية اليوميةالنفايات الناتجة عن النشاطات  -

 .الخ....اإلداري والصناعات الصغيرة التجاري، الحرفي،النفايات الناتجة عن النشاط -

  مخطط تدخلها -5-4-2

       يتمثـل فـي تبنـي إسـتراتيجية فعالـة       Net-com مخطط التدخل لمؤسسة النظافة

تنميـة  وناجعة من خالل وضع مكانيزمات وهياكل للتسيير بهدف السماح للمؤسسة في 

وهياكلها الداخلية عن طريق دعم مختلف أقسـامها ووحـداتها    أكبر لمهامها ونشاطاتها

قدراتها على االستقبال وتوسيع مجال تـدخلها مـن    من لرفع ،ماديةالبشرية والتقنية، ال

ووضع مخطط تنظيمي يسمح بتحقيق أحسن تحكم في نشاط التنظيف من جهـة   ،جهة

 .أخرى
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  الماديةالموارد البشرية و -5-5

 الموارد البشرية -5-5-1

من بين المؤسسات التي تضم عـدد كبيـر مـن     NET COM  تعتبر مؤسسة النظافة

وكذا اتساع الحيز الذي تمارس فيـه هـذه    ،بعا لطبيعة مهامهاتالموارد البشرية وذلك 

     إلـى أخـرى   سنةحيث يعرف تطور مواردها البشرية تذبذب من  ،)بلدية 28(المهام 

ب توظيفها لعمال جدد من جهة وتسريع لبعض الفئات العماليـة مـن جهـة    وذلك حس

أخرى كالعمال الموسميين، وهذا تبعا لحاجياتها من اليد العاملة، والجدول التالي يوضح 

  1.هذا التطور لسنوات األربعة األخيرة

  )7(الجدول رقم

 يةالعماللفئات ا    

  السنوات
  لمجموعا  العمال التقنيين  العمال اإلداريين

2005  94 5612  5706  
2006  97 6096  6193  
2007  95 5391  5486  
2008  95 5375  5470  

  2008إلى  2005 سنة تطور عمال مؤسسة النظافة منيبين 

إلى تطبيق NET-COM  النظافة  وبهدف تسيير أحسن للمورد البشرية لجأت مؤسسة

  :قاط التاليةسلسلة من اإلجراءات العملية التي يمكن اختصارها في الن

  .تنظيم الوضعيات اإلدارية للعمال الذين يمارسون وظائف إدارية ووظائف تقنية -

وضع مخطط لتوظيف وإدماج العمال الجدد يأخذ بعين االعتبار مختلـف الحاجـات    -

  .المصرح بها في مختلف األقسام من حيث الموارد البشرية

  .ابعين لكل قسموضع منظام لكل األقسام مع تحديد عدد العمال الت-

 .تعميم استخدام اإلعالم اآللي في تسيير مختلف الوظائف -

متابعة وإثراء مختلف مراكز العمل عن طريق إلغاء بعضها أو إحداث بعض مراكز -

  .الجديدةالعمل 

                                     
1- SOURCE EPIC NET COM " Département Des Ressources Humaines Et Réglementation" 
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 لوصول إلى أحسن تحكم في األفراد لرفع من أداء مختلف الوحدات وتدعيم إمكانيتها  -

  .بهدف تدعيم التطبيقات الجديدة في التسيير اكتساب كفاءات جديدة -

ومن بين اإلجراءات التي سطرتها المؤسسة و التي لها عالقة بتكوين العمـال إنشـاء   

 :والتي تهدف إلى NET-COMمدرسة النظافة 

تنظيف وجمع النفايات مـن   إليهم مثلتعليم العمال طرق أداء مختلف المهام الموكلة  -

 .معينة استعمال وسائل العملب اتطرقومختلف األحياء 

 .الخاصة بالصحة واألمن في العمل دالقواعتعليم العمال  -

وسيتم التطرق للتكوين الذي يقوم به عمال النظافة بالتفصيل فـي العنصـر الخـاص    

  1بتكوين عمال النظافة

  الموارد المادية -5-5-2

المتمثل في تنظيف  مختلف المعدات التي يستخدمها عمال النظافة في عملهم اويقصد به

-NET الموكلة لمؤسسة النظافة 28وجمع النفايات المنزلية من مختلف أحياء البلديات 

COM الخ...كالشاحنات المختلفة، أدوات الكنس.  

والتي تعتبر مـن   ،أن المؤسسة تعاني من نقص في هذه المعدات تم استنتاجهولكن ما 

مهامها بصفة فعالة وكاملة فـي ظـل   بين الصعوبات التي تواجهها المؤسسة في انجاز 

وجود وسائل عمل ال تستجيب لتعدد واتساع نطاق تدخلها فهذا الـنقص الـذي تعانيـه    

  2:المؤسسة من وسائل عمل يمكن تفسيره كما يلي

  .قدم الحظيرة الخاصة بآالت العمل  -

  .تدهور الحالة الميكانيكية للشاحنات -

  .التكلفة الباهظة لصيانة مختلف اآلالت -

 .عدم وجود قطاع الغيار األصلية -

 .تعطل معظم اآلالت -

يرة اآلالت، بهدف القدرة على االستجابة ظومن هذا قررت المؤسسة ضرورة تجديد خ

لجأت المؤسسة إلى  لمهام الموكلة إليها في أحسن ظروف ممكنة، و من أجل تحقيق ذلك
                                     
1-2- SOURCE EPIC NET COM " Présentation De L' Etablissement Epic NET COM " 
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ء آالت جديدة بـدعم مـن   يظهر هذا في اقتناوتخصيص ميزانية لتجديد هذه الحظيرة  

  :الواليات والمتعلقة فيما يلي

  :لجمع النفايات وتتمثل في Matériels roulants شراء آالت متنقلة -

  .   Camions micro-bennes عربات صغيرة-

  .Camions tracteurs جرارة شاحنات -

  .bennes Camionsضاغطة  شاحنات -

  . dumperعربات دمبر -

لمراقبة سير العمل  Scooter ة إسعاف وبعض الدراجات الناريةإضافة إلى شراء سيار

كما لجأت المؤسسة إلى االستعانة بالقطاع الخاص لتغطية الـنقص  ، في مختلف األحياء

  :الذي تعانيه في مجال الشاحنات وهذا بهدف

  .دعم وسائل العمل المتواجدة بشاحنات أخرى -

 .سسة كحظيرة الشاحناترد االعتبار الكامل للهياكل القاعدية للمؤ -

  .دعم وحدات الصحة بمختلف التجهيزات الالزمة وكذا وحدات الصيانة -

  

  حوادث العمل واألمراض المهنية -5-6

ينتج عن وظائف عمال النظافة عدة حوادث عمل وأمراض مهنية مختلفة نتيجة التعامل 

  :والمتمثلة فيما يلي  مع النفايات المنزلية أثناء جمعها ونقلها،

  حوادث العمل -5-6-1

يتعرض عمال النظافة سنويا إلى حوادث عمل متفاوتة الخطورة وذلك بحكم خطـورة  

والجدول التالي يبين عدد حوادث العمـل لسـنوات األربعـة     ،المهام التي يقومون بها

  Net-comمؤسسة النظافة  ألتي وقعت لعمالاألخيرة 
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  )8(جدول رقم

  العملعدد حوادث  واتـالسن

 حادث49  2005

 حادث66  2006

 حادث89  2007

 حادث71  2008

            Net-comالنظافة مؤسسة  التي وقعت لعمالحوادث العمل  يبين عدد

  ألربع سنوات خالل

  

من خالل هذا الجدول يتبين أن عدد حوادث العمل التي يتعرض لها عمـال النظافـة   

كبر نسبة من حـوادث العمـل   أ 2007تختلف من سنة إلى أخرى، حيث شهدت سنة 

ـ  2006وسـنة   ،حادث عمل 71بـ 2008ثم تليها سنة  حادث 89والمقدرة بـ  66بـ

ومن أهم األسباب المؤدية إلى هذه  ،حادث عمل 49بـ 2005وفي األخير سنة  ،حادث

  :الحوادث نذكر ما يلي

  .الخ...اإلبر الزجاج،وجود أشياء خطيرة مع النفايات كقطع  -

 .شاحناتالسقوط من ال -

  .في أماكن العمل لزجةاالنزالق بفعل وجود مواد  -

      التعرض إلى حوادث مرور أثناء العمل بفعل شاحنات العمـل أو سـيارات الغيـر    -

وفـي   الـخ ...وتنجز عن هذه الحوادث أضرار مختلفة كالكسور، الجروح، الصدمات

 1.بعض األحيان يؤدي الحادث إلى وفاة العامل
 
 
 
 
 
  

                                     
1- SOURCE EPIC NET COM "Registres D'accidents Du Travail Pour L'années 2005-2006-2007-2008" 
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  ألمراض المهنيةا -5-6-2

ينتج عن التعامل مع النفايات المنزلية عدة أمراض مهنية تصيب عمال النظافة بسـبب  

تضمنها أشياء قادرة على نقل العدوى مثل اإلبر الطبية، خاصة في حاالت عدم التـزام  

وتتمثـل  الجسـم،  عمال النظافة بارتداء معدات الوقاية الفردية كالقفازات التي تحمـي  

     1:ي يتعرض لها عمال النظافة جراء التعامل مع هذه النفايـات مـا يلـي   األمراض الت

هو مرض معدي خطير قد ينتج عن عدوى تنتقل عن طريـق  : TETANOS  الكزاز-

التي قـد تتواجـد فـي     Bacille باسلوجود جرح في اليد والذي يتسبب فيه جرثومة 

  .ضالت الصدر والفكالنفايات المنزلية وينتج عنها مشاكل تنفسية بسبب تأثر ع

ينتقل عن طريق المياه القذرة التي يتواجد بهـا  :  LEPTOSPIROSE داء البريميات-

تختلط  بالنفايات المنزلية و يـؤدي هـذا    أنوالتي يمكن لها  Rongeur بول القواضم

  . leptospireالداء في بعض الحاالت الى الوفاة بسبب خطورة جرثومة

تنتقل عن طريق مخلفـات  :  BRUCELLOSE) موجةمالطية أو مت(حمى بروسيلية -

التي ترمى مع النفايات المنزلية والتي قد ينتج ) عظام الحيوانات(  Abattoirs المذابح

آالم المفاصل، اضـطراب الجهـاز    عنها أعراض أمراض مختلفة، كالتعب والحمى،

  .العصبي المركزي

دة مع النفايات وفـي  المتواج Acariensناتج عن حشرات طلحية :  GALEالجرب  -

الكثير من األحيان ينتقل هذا المرض عن طريق االتصال الجسمي بين عاملين خاصـة  

 Parasitesفي حالة عدم احترام إجراءات الصحة، وهو مرض جلدي تثيره طفيليـات  

  .ةحكة شديدالتي تحفر ثقوب في الطبقة العليا للجلد وينتج عنها 

تج عن تعرض العامل إلى وخز اإلبـر الطبيـة   قد ين:   HEPATITE Bالتهاب الكبد -

           كالتهاب الكبد، أمراض حادة والتي تؤدي به إلي المعدية المتواجدة مع النفايات

  Inflammation du foie أو دائمة كسرطان الكبد  Cancer du foie.- داء الكلب 

RAGE  :ب بداء الكلب ب مصاليثيره جرثوم الذي ينتقل إلى جسم العامل اثر عضة ك

    Encéphalite والتهاب الدماغMéningite والذي يتسبب في إثارة التهاب السحايا

                                     
1 EPIC NET-COM "Hygiène Et Sécurité: Maladies Susceptible D'être Contractées Par  Les Agent De 
Propreté Pendent L'exercice De Leur Fonctions"  Source Ecole De La Propreté. 
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ينتقل عن طريق اإلبر الطبية المستعملة والمعدية التي قد تتواجـد مـع   : SIDAالسيدا 

إلى إضعاف جهاز المناعة لدى العامل مما يسهل التعرض  هذا المرض يؤديوالنفايات 

  .إلى مختلف اإلمراض

           الذي يصيب جسم العامـل اثـر تعرضـه لعوامـل مناخيـة     : NUISANCEالضرر

  ...)كالبرودة، الريح، المطر، أشعة الشمس( 

يسبب الحساسية الناتجة عن الغبار و استنشاق أبخرة و مواد معدية : تأثر عملية التنفس

  .tuberculoseإضافة إلى مرض السل 

تسـمم جلـدي   ،  Eczéma  الكزيمـا كمـرض ا : DERMATOSEأمراض الجلد  -

Mycoses Cutanées.  

  مثل مرض التهاب الملتحمة: INFLAMATION OPHTALMIQUE التهاب العيون

  اإلجراءات الوقائية -5-7

عدة حوادث عمل تقع لعمـال   Net-com تحصي مصلحة طب العمل لمؤسسة النظافة

عدات الخاصـة بالوقايـة   النظافة جراء عدم احترام إجراءات الوقاية، كعدم ارتداء الم

إضافة إلى نقص اليقظة حول األخطار، وكذا انعدام التنسيق بين سـائق شـاحنة نقـل    

النفايات وعامل النظافة، لذا لجأت إدارة المؤسسة إلى وضع إجراءات التي تظهر على 

شكل تعليمات حول الصحة واألمن في العمل تقدم لعمال النظافة وهذه اإلجراءات تتمثل 

  1:يفيما يل

  :وتتمثل في: الوقاية التقنية الجماعية -5-7-1

  .اآلالتاختيار وصيانة  -

  .جمع النفايات بسرعة لتجنب تعفنها -

  .تزويد الشاحنات بعلب األدوية -

  .تزويد مختلف الوحدات بمرشات لالستحمام  -

  إنشاء غرف فردية لتغيير المالبس   -

األقسام و منع إدخال كتواجد العمال السهر على احترام إجراءات الصحة في أماكن  -

  .إلى هذه األماكن أشياء تم استرجاعها من النفايات
                                     
1-  EPIC NET-COM، Référence Précédente. 
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  الوقاية الفردية -5-7-2

 .توعية العمال حول طرق األمن أثناء العمل في الشوارع -

   .إعالم العمال حول األمراض المعدية المرتبطة بعملهم- 

  .من، القفازاتإلزام العمال ارتداء معدات الوقاية كحذاء األ -

  .عدم األكل والشرب أو التدخين أثناء جمع النفايات -

بهدف  ،الب خاص في االسترجاعكاسترجاع اإلبر ووضعها في علب خاصة باستعمال 

  .وقاية العمال اآلخرين من أخطار اإلصابة بهذه اإلبر أثناء رميها في المفارغ

  االستحمام بعد العمل مع تغيير المالبس -

  راقبة الطبيةالم -5-7-3

بما أن وظيفة عامل النظافة تعتبر من بين الوظائف الصعبة والمليئة باألخطار عملت  

تسهر على التكفل بهذه الفئـة   ،إدارة المؤسسة على توفير مصلحة خاصة بطب العمل

  :من العمال و يتضح ذلك فيما يلي

  ة دوريةالفحوصات الطبية التي يجريها عمال النظافة بطريقة مفروضة وبصف -

  يوم 21القيام بفحص طبي بعد الرجوع من العطلة المرضية التي تفوق  -

وقـوع   إلىالقيام باستقصاء وتشخيص لتأكد من وجود أو عدم وجود أخطار تؤدي  -

  .مهنية أمراض

  1 تكوين وإعالم عمال النظافة -5-8

  Net-com هتمت مؤسسة النظافـة إفي إطار وضع سياسة محكمة في مجال التكوين، 

  :خاص بعمال النظافة، حيث تهدف هذه السياسة إلى ما يلي تكوينيبتحديد ووضع نظام 

  .تنمية الكفاءات المكتسبة لدى العمال -

 .تسهيل عملية االندماج الداخلي للعمال -

المعارف والكفاءات الالزمـة    واكتسابتوفير الظروف التي تسمح للعمال بالتطور  -

  .الخاصة بمهام عمال النظافة لممارسة الوظائف والنشاطات

الواقعة في  Net-com ومن أجل تحقيق ذلك لجأت المؤسسة إلى إنشاء مدرسة النظافة

من  الوقاية بلدية بولوغين بهدف تكوين وتعليم عمال النظافة طرق العمل وأساليب

                                     
1-  SOURCE  EPIC NET COM "Programme Concernant Les Agents De Propreté Ecole De Propreté"  
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، وذلك بوضع برنامج خاص بتكوين وإعالم عمال النظافة، انطالق من راألخطامختلف 

ولتحقيق ذلك قامت  ،الحاجات الخاصة بالتكوين والتدريب وكذا األهداف المنتظرة تحديد

تحديد  بهدف  ،)(CNEPDالمؤسسة بتوقيع اتفاقية مع المركز الوطني للتعليم المهني بعد 

 corps(    أساسا بالعمال التقنيين ةالتكوين والمتعلق ةلسير عمليأساليب والشروط العامة 

technique (ستوجب تكوين خاص في يين وأعوان النظافة ألن طبيعة عملهم كالسائق

        تسطير برنامج لتدريب عمال النظافة  تمولذا  في العمل، األمنو الصحة مجال

وتكوينهم حول أحسن طرق التنظيف وجمع النفايات واستعمال األدوات و اآلالت المعدة 

تلف األخطار المتعلقة مخ تجنب لذلك، إضافة إلى تحسيسهم وإعالمهم حول طرق

بضرورة ارتداء معدات الوقاية وإتباع سلوكات آمنة، وتجنب  مكالتنبيه ،بعملهم

ير أساتذة لمدة تتراوح أسبوعين وبصفة عامة برنامج تتحت تأ، وذلك الحركات الخطيرة

      :ما يليإلي  أساسا  يهدفالتكوين واإلعالم المتعلق بعمال النظافة 

حول طرق الوقاية من األخطار المتعلقة ) والمؤقتين  ينالدائم( ة تكوين عمال النظاف -

   .بجمع ونقل والتخلص من النفايات

 إرشادات العمال حول السلوكات التي يجب إتباعها لتجنب أي حادث عمل  -

 إلزامهم باحترام القواعد الخاصة بالمرور كعدم قطع الطريق السريع لجمع النفايـات   -

 .حركة المرور أثناء استعمال الشاحنةعكس وجمع النفايات 

العمال تقنيات العمل السليمة، كشرحهم مختلف الخطوات التي يجب إتباعهـا   إكساب -

 .أثناء جمع النفايات وطرق استخدام تجهيزات العمل

 تعليمهم طرق إسعاف العامل الذي تعرض لحادث عمل  -

لعمل مثل التنسـيق بـين عامـل    بينهم أثناء ا فيما توعية العمال حول أهمية التنسيق -

هـذا   نقـص النظافة وسائق شاحنة جمع النفايات، الن كثير من الحوادث تقع نتيجـة  

 . التنسيق
 
 
 
 
 
 



 130

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 131

  

  

  

  الفصل السادس
  

  الدراسة األساسية
  

  دـتمهي - 

  منهج البحـث - 1- 6

  مكان إجراء البحث - 2- 6

  عينة البحث وخصائصها - 3- 6

  بياناتأدوات جمع ال - 4- 6

  أدوات تحليل البيانات - 5- 6

  الدراسة االستطالعية - 6- 6

  

  

 
 
 
 
 
 
 



 132

 تمهيـد -  

اليمكن ألي دراسة الوصول إلى تحقيق أهدافها إال إذا اتبع الباحث مجموعة من  

اإلجراءات المنهجية التي تمكنه من الوصول إلى المعطيات الالزمة والمتمثلة أساسا في 

والمكان والمجتمع الذي نود إجراء عليه دراسة، وكذا  اختيار منهج البحث المناسب

تحديد األدوات التي من خاللها يتم جمع البيانات والحقائق حول الموضوع والتي تسمح 

  .بتحليل هذه البيانات، وكذلك القيام بدراسة إستطالعية حول موضوع البحث

  منهج البحـث -6-1

أن تتوفر في أية دراسة، ومن الوسائل  يعتبر المنهج من العناصر األساسية التي ينبغي

ومن غير المعقول أن  ةالهامة التي يستخدمها الباحث عند دراسته للظواهر المختلف

يخلوا أي بحث علمي من منهج عن طريقه يتمكن الباحث إلى التحقق من صحة 

فرضيات بحثه أو بطالنها، وبما أن المنهج والبحث عمليتان متالزمتان جنبا لجنب من 

اية البحث إلى نهايته، فان الباحث يستوجب عليه تحديد المنهج الذي يستخدمه في بد

بحثه من البداية، وتتحد معالم المنهج المناسب للبحث وفق طبيعة اإلشكالية أي الطريقة 

التي تمت بها صياغتها وصياغة فرضيات البحث، ومن هذا المنطلق فان المنهج الذي 

المنهج الوصفي الذي نعتمد عليه في دراستنا هذه وذلك  سيتبع في هذا البحث يتمثل في

لطبيعة موضوع البحث الذي يستلزم الوصف والتحليل والتشخيص لواقع مشكلة البحث 

المتمثلة في دراسة العالقة القائمة بين نوع التكوين األمني الذي يتلقاه عمال النظافة    

  .يتعرضون لها ومدى لعبه دور في تخفيض من معدل حوادث العمل التي

وبإتباع خطوات المنهج الوصفي نتمكن من تنظيم وتدوين المعلومات الخاصة بحوادث 

العمل التي يتعرض لها عمال النظافة، واكتشاف مدى مالئمة التكوين الذي يتلقونه للحد 

من هذه الحوادث، والتي يمكن تلخيصها بغرض تكوين صورة إحصائية على الظاهرة 

  .المدروسة
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  مكان إجراء البحث -6-2

من أصل  COM-NETأجريت هذه الدراسة في وحدتين من وحدات مؤسسة النظافة 

بلدية  57بلدية من أصل  28وحدات التي تشمل عليها المؤسسة والمتعلقة بـ ةثماني

على مستوى العاصمة، وهما على التوالي وحدة باب الواد ووحدة بوزريعة ، وتحتوي 

 camions  فروع تقوم بجمع النفايات باستخدام الشاحنات هاتين الوحدتين على عدة 

والتي تعتبر   balayageوفروع أخرى تقوم بالتنظيف وجمع النفايات عن طريق الكنس

 : مكان أجراء الدراسة، وقمنا باختيار هاتين الوحدتين لعدة اعتبارات منها 

 إضافة إلى عامل  493العدد الكبير من العمال التابعين لهاتين الوحدتين  -

الحجم الكبير من النفايات المنزلية التي ينتجها سكان هاتين المنطقتين أكثر من  -

طن من النفايات يوميا مما يصعب من مهمة عمال النظافة ويعرضهم إلي عدة  16050

 .أخطار

 .ألف نسمة 415من  رتمركز العدد الكبير من السكان المتمركز في هاتين البلديتين أكث-
 

  نة البحث وخصائصهاعي -6-3

منهم ينتمون إلى وحدة  24عامل  45اختيرت عينة البحث بطريقة عرضية وتتكون من 

عامل موزعين على  493منهم ينتمون إلى وحدة بوزريعة من أصل  21باب الواد و

عامل نظرا  53وفي البداية قمنا باختيار عينة متكونة من . فروع هاتين الوحدتين

مرار في اإلجابة علي أسئلة االستبيان وكذا عدم توفر لدى لرفض البعض منهم االست

البعض األخر من العمال الوقت الكافي إلتمام اإلجابة على كل أسئلة االستبيان بسبب 

أفراد من العينة واحتفظنا في األخير بعينة متكونة من  8ارتباطهم بالعمل، قمنا بإلغاء 

التجانس الكبير الذي يظهر في  عامل ووقف حجم العينة عند هذا العدد بسبب 45

مجتمع عينة البحث إضافة إلي اإلمكانيات المادية  والوقت المحدد لدراسة، ومن 

سنة وأن معظمهم أميون ال يعرفون  42خصائص هذه العينة أن معدل العمر هو 

القراءة وال الكتابة، مما استلزم علينا األمر شرح األسئلة الموجودة في االستبيان باللغة 

  .لعامية ومن ثمة تدوين إجاباتهما
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  أدوات جمع البيانات - 4 -6

لكل دراسة أو بحث علمي مجموعة من األدوات والوسائل التي يستخدمها ويستعين 

بها الباحث للوصول إلى الحقائق التي يسعى إليها، وبما أن طبيعة الموضوع هي 

يفرض عليه نوع التي تفرض على الباحث نوع المنهج الذي يتبعه، وتبعا لذلك 

األدوات الواجب استخدامها لجمع الحقائق والمعطيات في الميدان، فإنه في هذه  

الدراسة تم االعتماد على األدوات التالية في جمع المعلومات المتعلقة بموضوع 

  .بحثنا

  المقابلة-أ

قمنا بإجراء مقابالت مع مسؤولي ومشرفي بعض المصالح التابعة لمؤسسة  

الذين زودونا بمعلومات لها عالقة بموضوع الدراسة، كمدير  COM-NETالنظـافة 

مدرسة النظافة الواقعة في بلدية بولوغين، مسؤولة قسم تسيير الموارد البشرية     

والتنظيم، مسؤولة مصلحة طب العمل، إضافة إلي بعض مسؤولي الوحدات الذين 

ابلة بعض عمال النظافة قدموا لنا معلومات هامة متعلقة بموضوع الدراسة، وكذا مق

الذين قدموا لنا أرائهم وتصوراتهم حول الحوادث التي يتعرض لها عمال النظافة 

  .وكذا حول طبيعة التكوين الذي تلقونه

  االستبيان -ب

إضافة إلى المقابلة اعتمدنا في بحثنا كذلك على تطبيق االستبيان كأداة رئيسية لجمع 

ث حول موضوع الدراسة، حيث عند إعداد هذا البيانات والمعلومات من ميدان البح

جمعها، وكذلك بتحديد األسئلة  باالستبيان قمنا أوال بتحديد نوع المعلومات المطلو

التي توفر لنا إمكانية جمع معلومات التي تخدم موضوع البحث ، حيث قمنا بترتيب 

ها من طرف أسئلة االستبيان ترتيبا منطقيا وترجمتها إلى أسئلة قابلة لإلجابة علي

المبحوثين، فمنها أسئلة مغلقة ونصف مفتوحة يتم اإلجابة عليها بنعم أو ال و في 

 32بعض األسئلة تم وضع اختيارات لإلجابة، وفي بداية االستبيان قمنا بصياغة 

سؤال وبعد تطبيقه على مجموعة من عمال النظافة ومراجعته من مع بعض 

لالزمة فيه، وذلك بتعديل صياغة بعض األساتذة قمنا بإجراء بعض التعديالت ا

  .سؤال 26األسئلة وتنحية البعض األخر منها وتم صياغته في شكله النهائي في 



 135

  الوثائق و السجالت -ج

استعنا بغرض جمع المعلومات حول موضوع البحث بالوثائق والسجالت التي تمكنا 

لعمل ألربعة من الحصول عليها من المؤسسة والمتمثلة أساسا في سجالت حوادث ا

التي ساعدتنا في إحصاء والتعرف على الحوادث ) 2005،2006،2007،2008(سنوات

التي يتعرض لها عمال النظافة والتي نتعرض إلي تحليلها بطريقة مفصلة في 

الجانب المتعلق بالدراسة االستطالعية، كما تم الحصول كذلك على وثائق  مرتبطة 

افة، وكذا وثائق حول منظام المؤسسة التي ببرنامج التكوين المعد للعمال النظ

  .تعرضنا لها أنفا في الفصل المتعلق بوصف مؤسسة النظافة

  أدوات تحليل البيانات -6-5

وتحليل  بتتوقف نتائج كل دراسة على أدوات إحصائية بحيث يقوم الباحث بتبوي

ا، لذا البيانات التي تم جمعها للبرهنة على مدي االحتفاظ برضيات البحث أو نفيه

ارتأينا في بحثنا هذا بغرض رصد البيانات المتعلقة بالدراسة الميدانية االعتماد على 

جداول التكرارات، وبغية تحليلها قمنا بحساب النسب المئوية التي تعتبر صالحة 

وإعطاء فكرة عن حجم الفروق الموجودة بين مختلف التكرارات  تلوصف البيانا

االختبار  نا من شرح وتفسير النتائج، وقمنا باستخدامالمتعلقة بكل سؤال والتي تمك

الذي يعتبر من االختبارات اإلحصائية  ،d’indépendanceللفروق  χ²اإلحصائي 

الالبرامترية، الذي يعتمد فيه على ما يسمى بالتكرارات المشاهدة والتكرارات 

ة بين أفراد المتوقعة وهذا من اجل معرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائي

األقدمية في العمل، وحدات العمل   العينة في نتائج االستبيان حسب متغيرات السن،

المجدولة، ويستخدم كاف تربيع عندما χ² المسحوبة ب χ²وذلك عن طريقة مقارنة 

يتعامل الباحث مع معطيات نوعية، فمستوي القياس هو المستوي االسمي، وهو 

التي تتعامل مع معطيات كمية أي مستوي  Zار واختب  tبذلك يختلف عن اختبار 

 1.المسافات المتساوية
 

 

                                     
الجزائر، بن " اإلحصاء المطبق في العلوم االجتماعية واإلنسانية، مدعم بتطبيقات وتمارين وحلول ":  2005بوحفص عبد الكريم   – 1

  .193عكنون، ديوان المطبوعات الجامعية، ص
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  الدراسة االستطالعية -6-6

إلجراء دراسة استطالعية حول حوادث العمل التي يتعرض لها عمال مؤسسة 

 قمنا بإعداد خطوات إلجراء هذه الدراسة بغرض الحصول، COM-NETالنــظافة 

، وكخطوة أولى  قمنا بإجراء اتصاالت مع على معلومات التي تخدم موضوع بحثنا 

 يبعض مسؤولي المؤسسة بهدف الحصول على معلومات حول حوادث العمل الت

يتعرض لها عمال المؤسسة ، أين زودونا بوثائق حول هذه الحوادث، المتمثلة أساسا 

في سجالت حوادث العمل التي وقعت لعمال المؤسسة خالل أربعة سنوات، وهي 

  :وهذه السجالت تتضمن  2008-2007-2006- 2005كالتالي 

  .الذين تعرضوا لحوادث العمل لالتأهيالت المهنية للعما -

 .أوقات وأماكن وقوع الحوادث -

  .وطبيعة األضرار الناجمة عنها ثأسباب هذه الحواد -

  .مدة التوقف عن العمل لكل حادث -

ل عامل بغرض تحديد وفق ك ثوكخطوة ثانية قمنا بصياغة جداول لتصنيف هذه الحواد

درجة أهمية عناصره في وقوع الحوادث والذي يمكننا بعد ذلك من معرفة المصادر 

الرئيسية للحوادث ومن ثم تحديد الجوانب التي يجب إعطائها أهمية أكبر وأخذها بعين 

التكويني في ما يخص العمال التقنيين لمؤسسة النظافة  جاٍالعتبار أثناء إعداد البرنام

COM-NETوتتمثل هذه الجداول كما يلي ،:  

جدول يتضمن أسباب حوادث العمل والعناصر المتعلقة بهذه أألسباب، وطبيعة  -

  .األضرار الناجمة عنها، وذلك ألربعة سنوات

  .جدول يتضمن عدد حوادث العمل ونسبها المئوية حسب كل سبب ألربعة سنوات -

  .ا ألربعة سنواتجدول يتضمن تصنيف حوادث العمل حسب أماكن وقوعه -

  .جدول يتضمن عدد حوادث العمل حسب التأهيل المهني ألربعة سنوات -

  .جدول يتضمن عدد حوادث العمل حسب أوقات وقوعها ألربعة سنوات -

  .جدول يتضمن عدد حوادث العمل حسب أشهر السنة ألربعة سنوات -
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بيعة األضرار أسباب حوادث العمل والعناصر المتعلقة بهذه أألسباب، وط-6-6-1

  .الناجمة عنها، وذلك ألربعة سنوات

  )9(الجدول رقم

حوادث  أسباب

  العمل

العناصر المتعلقة بأسباب حوادث

  العمل
  طبيعة األضرار الناجمة

  

  

  

  األشياء الخطيرة

  مسامر، ابر وحقن مصدأة -

قطع من الزجاج، الحديد،  -

 والخشب المتعفن

 التكهرب -

جهاز الحشو الموجود في  -

 شاحنةال

  قرص آلة القطع -

جروح مختلفة على مستوى األيدي  -

 واألرجل

كسور على مستوى األيدي ،األصابع،  -

 .األرجل، األسنان

حروق على مستوى اليد، القرحة،  -

 إزرقاق الجلد، العدوى ، داء الدمامل

 .انتفاخ موضعي، احمرار الجلد والعين -

  ملخ مفصلي، سحق على مستوى األرجل-

  

  

  ـقالزلـ

االنزالق على مستوى األدراج،  -

درجة الوقوف الموجودة في 

  الشاحنة، طريق زلجة

االنزالق بسبب قشور بعض الفواكه

 االنزالق داخل شق وفوق الشاحنة-

كسور على مستوى األيدي، الرأس،  -

  المرفق، الركبة

 جروح متعددة -

  

  

  

  

  

شاحنات نقــل 

النفايــات 

  وسيارات  الغير

  شاحنة على أرجل مرور عجلة ال

 فقدان مكابح الشاحنة وسقوط العمال

  توقف أو انطالق مفاجئ لشاحنة -

اهتزاز كبير لشاحنة بسبب حفرة -

  أو مهمل تسقط العمال

  اصطدام الشاحنة مع جدار-

زيادة سرعة الشاحنة بطريقة -

  . مفاجئة وسقوط العمال

تعرض العمال لحوادث الطريق  -

من طرف سيارات الغير أثناء 

  .العمل في الطريق أو قطعه

  جروح متعددة -

  كسور على مستوى الرجل، الساق، اليد -

  فقدان الذاكرة -
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  حركات خاطئة

  تلوي اليد، الكوع -

 تصلب المرفق -

حركات خاطئة أثناء جمع  -

  النفايات

  كسر في الكوع -

 شلل في األطراف -

 انخالع الكتف -

  تمدد عضلي -

  

السقـوط مـن 

  لىاألع

  السقوط من فوق الشاحنة -

 السقوط من منحدر -

 السقوط من علو مرتفع -

  السقوط في حفر عميقة -

  ملخ مفصلي على مستوى الركبة -

صدمات متعددة على مستوى الصدر،  -

 الظهر، الجانب، الكوع ، الساق

  كسور في األيدي واألرجل، الحوض -

  

  مشاكل صحية

  الشعور بالدوران -

 دائمالرعاف ال -

  وعكة صحية -

صدمات على مستوى الدماغ الناتجة عن  -

  نالسقوط أثناء الشعور بالدورا -

  نزيف أنفي -

، والعناصر المتعلقة بها     COM-NETأسباب حوادث العمل في مؤسسة النظافة 

  وطبيعة األضرار الناجمة عنها 

عمال مؤسسة أن حوادث العمل التي يتعرض لها ) 9(نستنتج من خالل الجدول رقم 

العمل  ةمرتبطة بمجموعة من ألسباب التي لها عالقة كبيرة بطبيع COM-NETالنظافة 

ويبرز ذلك في مجموعة من  المتمثل أساسا في التنظيف وجمع النفايات المنزلية،

العوامل المرتبطة بهذه األسباب، كالحوادث الناتجة عن أشياء الخطيرة كقطع الزجاج 

ت المنزلية أو الحوادث الناتجة عن الزلق بسبب وجود مواد لزجة المتواجدة  مع النفايا

في أماكن جمع النفايات أو الناتجة عن السقوط من أعلي الشاحنة إما بسبب الوقوف 

المفاجئ لشاحنة أو اهتزازها نظرا لوجود حفرة أو ممهل ، إلى غيرها من األسباب 

ن العمال كتعرضهم إلى والعوامل، والتي تخلف جملة من اإلضرار تمس صحة وأم

جروح وكسور أو صدمات مختلفة على مستوى الجسم التي تؤدي في غالب األحيان 

إلى التوقف عن العمل لمدة معينة حسب طبيعة وخطورة الضرر الذي يخلفه الحادث، 

  .وفي بعض الحاالت قد يؤدي الحادث إلى وفات لعامل
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  نواتحوادث العمل حسب أماكن وقوعها ألربعة س  -6-6-1

  )10(الجدول رقم

  

الحوادث حسب السنوات      

 

 

 أسبـاب الحــوادث          

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 

 
2008 

 ع

 ح
% 

ع

 ح
% 

 ع

 ح
% 

 ع

 ح
% 

 الخطيرة األشيــــاء
Par un objet dengereux 1632.6525

 
37.87 

 
35 

 
39.32 

 
32 

 
45.07 

 الزلــــق
Glissement 1122.4412

 
18.18 

 
16 

 
17.97 

 
13 

 
18.30 

 شاحنات نقل النفايات وسيارات الغير 
Camions et véhicules d’un tiers 

 
17

 
34.69 

 
20

 
33.30 

 
22 

 
24.71 

 
14 

 
19.71 

 حركات خاطئــة
Faux gestes 24.087

 
10.60 

 
7 

 
7.86 

 
7 

 
9.85 

 السقـوط من األعلـى
Tomber d'une hauteur 24.081

 
1.51 

 
7 

 
7.86 

 
3 

 
4.22 

 مشاكــل صحيــة
Problème de santé 

 
1

 
2.04

 
1

 
1.51 

 
2 

 
2.24 

 
2 

 
2.81 

 المجمـــوع
L’Ensemble 

 
49 100% 

 
66 

 

100% 
 

89 

 

100% 
 

71 

 

100% 

  النسب المئوية%:           عدد الحوادث: ع ح

ها المئوية ألربعة  يبين عدد حوادث العمل التي وقعت لعمال مؤسسة النظافة ونسب

  .سنوات

  

يتضح من خالل هذا الجدول أن معدل حوادث العمل التي تسجلها مصلحة طب العمل 

لمؤسسة النظافة تختلف من حيث عددها من سبب إلى آخر ومن سنة إلى أخرى، حيث 

 35أكبر عدد من الحوادث الناتجة عن األشياء الخطيرة و ذلك بـ 2007سجلت سنة 

حادث و في األخير  25بـ 2006حادث و سنة  32بـ 2008ها سنة حادث عمل ثم تلي

  .حادث عمل 16بـ 2005سنة 
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وما يالحظ أن هذه الحوادث الناتجة عن ألشياء الخطيرة هي في تزايد مستمر خالل 

نوعا من  2008أين عرفت سنة  2007إلى  2005السنوات الثالث األولى أي من 

عن هذه األشياء أي بثالثة حوادث مقارنة  التراجع في عدد حوادث العمل الناتجة 

وهذا يمكن أن يكون ناتج عن التذبذب الذي يشهده عدد العمال التقنيين من  2007بـ

المتعلق بتطور  )119(صفحة ) 7(سنة إلى أخرى، واهذ ما تم توضيحه في الجدول رقم 

  .عمال مؤسسة النظافة المتضمن في الفصل المتعلق بوصف المؤسسة

تكتسي أكبر عدد من  2007يخص الحوادث الناتجة عن الزلق، نجد سنة أما فيما 

 12بـ 2006وحادث  13بـ 2008حادث ثم تليها كل من  16الحوادث والممثلة بـ

  .حادث عمل 11بـ 2005وأخيرا 

 2007أما الحوادث الناجمة عن شاحنات جمع النفايات وسيارات الغير نجد كذلك سنة 

حادث،  20بـ 2006حادث ثم تليها سنة  22الحوادث بـ التي يشمل على أكبر عدد من

  .حادث عمل 14بـ 2008حادث و في األخير  17بـ 2005و

، تم تسجيل نفس العدد خالل ةالحركات الخاطئ نأما فيما يتعلق بالحوادث الناتجة ع

لم يتم  2005حوادث كل سنة أما  7بمعدل  2008-2007-2006ثالث سنوات وهي 

وفيما يرتبط بالحوادث الناتجة عن السقوط من األعلى نجد سنة   تسجيل سوى حادثين،

 3بـ 2008حوادث عمل، ثم تليها سنة  7، سجلت أكبر عدد من الحوادث ب  2007

  .بحادث عمل واحد 2006بحادثين وفي أألخير سنة  2005حوادث و

 وأخير نجد أن الحوادث الناجمة عن مشاكل صحية هي التي تم تسجيل فيها أقل عدد

 2008و 2007من الحوادث مقارنة باألسباب التي تم ذكرها أنفا، فنجد كل من سنة 

بحادث واحد لكل  2006و 2005سجلت نفس العدد أي حادثين لكل سنة ثم تليها سنة

  .    سنة

لذا يمكن تمثيل كل هذه الحوادث المتعلقة باألسباب األنفة الذكر لمختلف السنوات 

 : ئوية   وذلك في المنحني البياني التاليأألربعة باستخدام النسب الم
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2005 2006 2007 2008
يبين  النسب المئوية لحوادث العمل حسب آل 

سبب ألربعة سنوات

الشكل البياني رقم (6)

األشياء الخطيرة

الزلق

شاحنات العمل وسيارات الغير

حرآات خاطئة 

السقوط من األعلي

مشاآل صحية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لعمال مؤسسة النظافة متعلقة كما نستخلص أن أكبر معدالت حوادث العمل ألتي وقعت 
أكثر باألسباب الثالثة أألولي التي يمكن اعتبارها كاألسباب الرئيسية لتلك الحوادث  

شاحنات جمع النفايات وسيارات الغير، أما  ، لزلق، األشياء الخطيرة: والمتمثلة في
صحية بالنسبة للحوادث الناجمة عن الحركات الخاطئة، السقوط من أألعلى والمشاكل ال
األولي  ةفنجدها تمثل أقل نسبة والتي يمكن اعتبارها بأسباب ثانوية مقارنة باألسباب الثالث

  :والجدول التالي  يوضح أهمية كل سبب في وقوع الحوادث حسب النسب المئوية التالية 
 )11(الجدول رقم 

 المجموع  6  5  4  3  2  1  أسباب الحوادث
متوسط النسب 

  بالمئوية
38.72% 19.22% 28.10% 8.09% 4.41% 2.15%  100%  

  مشاكل صحية:  6  السقوط من األعلى:5  حركات خاطئة:4  الغير تشاحنات العمل وسيارا:3  الزلق :2  أألشياء الخطير:1

 يبين متوسط النسب المئوية لحوادث العمل حسب كل سبب للسنوات األربعة
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وانطالقا من النسب المئوية المتوصل إليها حسب الجدول السابق يمكن وضع الشكل 

  البياني التالي الذي يوضح أهمية كل سبب في وقوع الحوادث بطريقة واضحة

  

  يبين) 7(الشكل البياني رقم

  

   
ة  سنوات       متوسط النسب المئوية لحوادث العمل حسب آل سبب ألربع

8,09% 4,41% 2,15%

19,22%

28,10%

38,72%

يرة األشياء الخط الزلـــــــق  ير  شاحنات العمل وسيارت الغ
ة  حرآات خاطئ السقوط من األعلي  مشاآل صحية 

 
  

ل ألتي تعرض لها عمال مؤسسة النظافة خالل وبهدف تشخيص أفضل لحوادث العم

السنوات أألربعة،  سنتطرق إلي دراستها من جوانب أخري حتى يتسنى لنا الوقف عند 

العوامل المختلفة ألتي أدت إلي وقوع هذه الحوادث دون إغفال أي جانب قد يكون هو 

ة بعدة السبب الرئيسي للحادث الذي وقع ألن حوادث العمل غالبا ما تكون مرتبط

أسباب، وهنا بعدما تعرضنا إلي دراسة الحوادث العمل من حيث مختلف أألسباب 

أماكن وقوعها : الكائنة  وراء وقوعها  سنتتطرق من جهة أخري إلي دراستها من حيث

  .، أوقات وقوعها ، أشهر وقوعها وكذا التأهيل المهني للعمال المتعرضين للحوادث
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   كن وقوعهاحوادث العمل حسب أما -6-6-3

 )12(الجدول رقم

 السنــوات           

  

أماكن وقوع الحوادث   

2005  2006  2007  2008  

ع 

  ح
%  

ع 

  ح
%  

ع 

  ح
%  

ع 

  ح
%  

  أماكن العمل
Lieux du travail  

44 89.79% 60 90.90% 81 91.01% 65 91.54% 

 نالمسافة بين العمل والمسك
Trajet   

5  10.20% 6  9.09%  8  8.98%  6  8.45%  

  %100 71  %100 89  %100 66  %100 49  المجموع

  يبين عدد حوادث العمل ونسبها المئوية حسب أماكن وقوعها ألربعة سنوات

من خالل هذا الجدول يتضح عدد حوادث العمل التي تعرض لها عمال مؤسسة  

النظافة والنسب المئوية المرتبطة بكل عدد وذلك حسب أماكن وقوعها والمتمثلة في 

حيث نالحظ ، Trajet نوالمسافة بين العمل والمسك Lieux du travail العمل أماكن 

معظم الحوادث التي تعرض لها العمال وقعت في أماكن العمل وذلك بنسب تتراوح  

لمختلف السنوات وهذا رجع إلي أن نوع العمل الذي يمارسه عمال النظافة % 90بـ

ذه الفئة من العمال والمتمثلة أساسا تهدد صحة وأمن ه ييشكل الكثير من أألخطار ألت

في األسباب ألتي تطرقنا إليها أنفا، أما الحوادث ألتي وقعت للعمال النظافة في المسافة 

من %  10إلي % 8ألتي تربطهم بين المسكن ومكان العمل نجدها قليلة تتراوح من 

إلجراءات مجموع الحوادث لكل سنة، ومن كل هذا نستنتج أنه يجب العمل علي اتخاذ ا

الالزمة والفعالة القادرة من الحد أو الخفيض من حوادث العمل ألتي يتعرض لها عمال 

والمرتبطة أساسا بأماكن العمل التي تتمثل في شوارع   NET COMمؤسسة النظافة

   . مختلف البلديات ألتي تشغلها مؤسسة النظافة

ة المتعلقة بأماكن وقوع وفي المنحني البياني التالي يتضح الفرق بين النسب المئوي

  .نالحوادث حسب أماكن العمل والمسافة بين العمل والمسك
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 )8(الشكل البياني رقم
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أماآن العمل  كن  المسافة بين العمل والمس

يبين تطور حوادث العمل حسب أماكن وقوعها ألربعة سنوات        

2005

2006

2007

2008

 
  حوادث العمل حسب أوقات وقوعها -6-6-4

من خالل تصنيف حوادث العمل حسب أوقات وقوعها لمختلف السنوات كما هو 

حق، أين تم أالعتماد الموجود ضمن قائمة المال) IV( صفحة) 4(موضح في الملحق رقم 

علي التقسيم المعمول به من طرف الصندوق الوطني لضمان االجتماعي، نتوصل إلي 

استنتاج أن أكثر حوادث العمل التي تعرض لها عمال مؤسسة النظافة متعلقة بفترتين 

صباحا  8زمنيتين  وذلك لمختلف السنوات والمتمثلتين في الفترة الصباحية الممتدة من 

حادث من   18سجلت في هذه الفترة 2005اال، حيث نجد مثال في سنة زو12إلي 

 66حادث عمل من  29سجلت في هذه الفترة  2006حادث وقع، وفي  49مجموع 

 89حادث وقع من أصل  46تم تسجيل في هذه الفترة  2007حادث عمل وقع، وفي 

وقع من حادث عمل  35سجلت في هذه الفترة  2008حادث عمل في السنة، وفي سنة 

حادث عمل وقع، أما فيما   71بينها حادث عمل أدي إلي وفات العامل من مجموع 

يخص الفترة الزمنية أآلخري التي تم تسجيل فيها كذلك عدد كبير من الحوادث تتمثل 

إلي الساعة الثاني عشر ليال حيث نجد مثال  18في الفترة المسائية الممتدة من الساعة 

حادث وقع، وفي  49حوادث من مجموع  10ه الفترةسجلت في هذ 2005في سنة 

تم  2007حادث عمل وقع، وفي  66حادث عمل من  13سجلت في هذه الفترة  2006
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حادث عمل في السنة، وفي سنة  89حادث وقع من أصل  16تسجيل في هذه الفترة 

حادث عمل وقع ،   71حادث عمل وقع من أصل  14سجلت في هذه الفترة  2008

ل هذا نتوصل إلي التأكيد علي ما جاءت به مختلف الدراسات التي تأكد ومن خالل ك

علي أن أغلب حوادث العمل التي تقع تكون مرتبطة بهاتين الفترتين الزمنيتين والتي 

ترجع إلي عوامل نفسية أو جسمية مثل التعب ،التسرع في العمل،  نقص اليقظة نقص 

ار أثناء تحديد الحاجات التكوينية لعمال الخ ولهذا يجب أخذها بعين أالعتب....الرؤية

 .     النظافة

  حوادث العمل حسب أشهر السنة-6-6-5

في تصنيف حوادث العمل حسب أشهر السنة وذلك لمختلف السنوات كما هو موضح 

الموجود ضمن قائمة المالحق، نستنتج أن هناك نوع من  )V( صفحة) 5(في الملحق رقم

مل حسب أشهر السنة لكل السنوات األربعة الممثلة، االعتدال في توزيع حوادث الع

ولكن هذا ال يمنع من استنتاج بوجود بعض أألشهر تم تسجيل حوادث عمل فيها أكثر 

أن اكبر نسبة من الحوادث تم تسجيلها في مارس  2005من غيرها فمثال نجد في سنة 

سنة  حادث عمل سجل،  وفي 49حوادث عمل لكل شهر من أصل  8وجوان وذلك بـ

حوادث عمل وشهر   9نجد أن أكبر نسبة من الحوادث متعلقة مارس وذلك بـ  2006

نالحظ   2007حادث عمل سجل، وفي سنة  66حوادث عمل من مجموع  8نوفمبر بـ

حادث عمل  12أن شهر جانفي هو الذي تم تسجيل فيه اكبر عدد من الحوادث وذلك بـ

أن أكبر عدد من  2008ي سنة  حادث عمل سجل، وأخيرا نجد ف 89وقع من أصل 

  .حادث عمل 11الحوادث تم تسجيلها في شهر مارس وذلك بـ

  حوادث العمل حسب التأهيل المهني للعمال -6-6-6

من خالل تصنيف حوادث العمل حسب التأهيل المهني للعمال وذلك لمختلف السنوات  

الحق، نستنتج الموجود ضمن قائمة الم )VI( صفحة) 6(كما هو موضح في الملحق رقم

أن أكبر نسبة من الحوادث متعلقة  بوظيفتين هما وظيفة أعوان متعدد الوظائف 

ووظيفة عمال النظافة اللتين تمثلين تقريبا نفس الوظيفة نظرا لتقرب نوع المهام التي 

يشغلها العمال  فتمثل هاتين الوظيفتين أكبر نسبة من الحوادث  من مجموع الوظائف 

أن  2005وظيفة،  فنجد مثال في سنة  15ها حوادث عمل والقدرة بـالتي تم تسجيل في
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حادث عمل وقع في تلك السنة،  49حادث عمل متعلقة بهاتين الوظيفتين وذلك من  39

 66حادث عمل متعلقة بهاتين الوظيفتين من مجموع  54نجد أن  2006وفي سنة 

ئما أن بهاتين نجد دا 2007حادث عمل وقع في تلك السنة، أما فيما يخص سنة 

 89حادث عمل وقع من أصل   68الوظيفتين تسجالن أكبر نسبة من الحوادث وذلك بـ

أن عدد حوادث العمل  2008حادث عمل وقع في تلك السنة، وفي األخير نجد سنة 

حادث عمل وقع في  71حادث عمل وقع من أصل  59المرتبطة بهاتين الوظيفتين هي

  .تلك السنة

  حول الدراسة أالستطالعية االستنتاج  -6-6-7  

انطالقا من مختلف الجداول والتحاليل التي أجريناها حول حوادث العمل التي وقعت  

لعمال مؤسسة النظافة والمتعلقة بأربعة سنوات نتوصل إلي استنتاج عدة نقاط هامة 

  :يوالمتمثلة فيما يل

أسباب رئيسية إن أغلب حوادث العمل التي تعرض لها العمال هي مرتبطة بثالثة  -

  .وهي األشياء الخطيرة، الزلق، شاحنات نقل النفايات وسيارات الغير

الكثير من حوادث العمل التي وقعت مرتبطة بفترتين زمنيتين والمتمثلة في الفترة  -

 18زواال والفترة المسائية الممتدة من الساعة 12صباحا إلي  8الصباحية الممتدة من 

 .إلي الساعة الثاني عشر ليال

هناك نوع من االعتدال في توزيع حوادث العمل حسب أشهر السنة لكل السنوات  -

 .األربعة الممثلة

أكبر نسبة من حوادث العمل متعلقة بوظيفتين هما وظيفة أعوان متعدد الوظائف  -

 .ووظيفة عمال النظافة

عمال ومن كل هذه الخالصات نقول أنه ال يمكن لبرنامج التكوين الذي أعدي لتكوين ل

النظافة حول طرق العمل والوقاية من حوادث العمل أن يحقق أهداف والمتمثلة أساسا 

العمال وذلك بتخفيض أو الحد من الحوادث التي يتعرضون  ةفي الوصول إلي رفاهي

لها إن لم تأخذ بعين االعتبار هذه الحاجات التكوينية التي إستخلصناها انطالقا من 

  .   لنظافةالحوادث التي وقعت لعمال ا
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   اٍالستبيان في ضوء الفرضية العامة مناقشة نتائج -7-1
المتمثلة  في أن نوع التكوين  لتأكد من مدي قبول أو رفض الفرضية العامة للبحث،

األمني الذي يتلقاه عمال النظافة دور في التخفيض من حوادث العمل  التي يتعرضون 

  .لها نلجأ إلي تحليل نتائج االستبيان لعينة البحث وذلك من خالل تحليل نتائج كل سؤال

  )1(لسؤال رقم ا

لصحة واألمن في من خالل سيرتك المهنية كم من مرة أجريت تكوين في مجال ا -

  .     ثالثة مرات -3.      مرتين - 2      .مرة واحدة - 1     ؟العمل

التعرف علي عدد المرات التي أجري فيها عمال النظافة تكوين في  : الهدف منه

   مدرسة النظافة خالل سيرتهم المهنية في المؤسسة

  ) 13(عرض الجدول رقم           

  

  

  

  

  

من عينة البحث المتمثلة في  %100أن ما نسبته الجدولهذا يتبين من خالل : التحليل

عمال النظافة أجروا تكوين مرة واحدة فقط خالل سيرتهم المهنية في المؤسسة، أي أنه 

جهة إلي العدد الكبير من  لم يقدم تكوين بصفة دورية لكل العمال، وهذا راجع من

 )7(والجدول رقم  5300أكثر من  ةالعمال التقنيين الذين يشتغلون في هذه المؤسس

الموجود في الفصل الخامس المتعلق بوصف مؤسسة النظافة في العنصر الخاص 

سنوات، إضافة  4بالموارد البشرية للمؤسسة يوضح تطور عمال هذه المؤسسة خالل 

النظافة المكلفة بتكوين عمال النظافة حول طرق العمل وطرق  إلي أن إنشاء مدرسة

الوقاية من مختلف األخطار  كان في أواخر التسعينيات، وأن قدرتها االستيعابية 

للمكونين ضئيلة، لذا نجد المؤسسة  في صدد إعداد مشروع يتعلق أساسا بتطوير 

اٍالستجابة  لهذا العدد  تكوين وتوظيف العمال التقنيين،  بهدف صإمكانياتها فيما يخ

  .          الكبير من العمال وكذا متطلبات المهن

 ةالنسبة المئوي التكرار  الجواب
1 45 100%  

2  0  0%  

3 0 0%  

  %100 45  المجموع
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  )2(لسؤال رقم ا

  ن ؟ــدة هذا تكويــم دامت مــك -

 .أسبوعين - 1        

  .ثالثة أسابيع - 2        

  .شهر - 3        

  

معرفة المدة التي ٍاستغرقها تكوين عمال النظافة حول طرق العمل  : دف منهاله

  .  وأساليب الوقاية من حوادث العمل

  

  ) 14(عرض الجدول رقم             

  

  

  

  

  

على أن المدة  %100نالحظ من خالل الجدول أن عينة البحث أجمعوا بنسبة  :التحليل

 NETا صرح به مدير مدرسة النظافةالتي قضوها في التكوين هي أسبوعين وهذا م

COM   برنامج أثناء إجرائنا مقابلة معه حيث أخبرنا أنه خالل مدة أسبوعين يقدم

ع النفايات جمتنظيف وطرق الأين يتم توعيتهم وتعليمهم  لعمال النظافة  يتكوين

إعالمهم حول طرق إلى تحسيسهم و اآلالت المعدة لذلك، إضافةستعمال األدوات ووٍا

يقدمون لهم ساتذة أأل مجموعة من يرتتحت تأمختلف األخطار المتعلقة بعملهم  تجنب

  .مواد  وفق توقيت زمني محدد في البرنامج التكويني 

  

  

  

  

 ةالنسبة المئوي التكرار  الجواب
1 45 100%  

2  0  0%  

3 0 0%  

  %100 45  المجموع
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  )3(السؤال رقم 

إذا كان   ؟هل قدمت لك معلومات حول طرق ٍاستخدام التجهيزات الخاصة بالعمل  -

  نعم فما الفائدة من ذلك ؟

       نعم           

  ال                            

مختلف حول طرق ٍاستخدام معرفة مدى تقديم لعمال النظافة معلومات : الهدف منه

  وذلك من خالل التكوين الذي قدم لهم علي مستوي المؤسسة  بالعمل متعلقةال الوسائل

  

  ) 15(جدول رقم عرض ال

  

  

  

  

من أفراد العينة المتمثلة في عمال  %80يتضح لنا من خالل الجدول أن نسبة : التحليل

مختلف التجهيزات ٍاستخدام  حول طرقمعلومات  النظافة يؤكدون على أنه قدمت لهم

منهم يرون أنه لم تقدم لهم  %20أثناء فترة التكوين، في حين نجد نسبة  بالعمل متعلقةال

  . النوع معلوماتهذا 

ومن خالل ما سبق نستنتج أن أغلب أفراد العينة يعترفون بأنه خالل : االستنتاج

 NET-COMالنظافةالتكوين الذي أجروه علي مستوي مدرسة النظافة التابعة لمؤسسة 

مختلف التجهيزات ٍاستخدام يوم، تم توعيتهم حول طرق  15والذي دامت مدته   

إلي  ، أدوات الكنسفي جمع النفايات ةالمستخدم ت المختلفةكالشاحنا بالعمل متعلقةال

، وهذا ما نجده فعال في محتوي برنامج التكوين المعد خصيصا لغيرها من الوسائ

لعمال النظافة كما يرون أن الفائدة من هذه المعلومات أنها بينت لهم كيفية ٍاستعمال 

  . عليها وسائل العمل بطرق سليمة وكذا أساليب صيانتها والحفاظ

  

  

 ةالنسبة المئوي  التكرار  الجواب

  %80  36 نعم

  %20  9 ال

  %100  45  المجموع
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  )4(السؤال رقم 

إذا كان نعم   ؟من خالل هذا التكوين  هل تم توعيتك باألخطار المرتبطة بعملك  -

 ؟فما الفائدة من ذلك

       نعم                        

  ال                             

  

معرفة مدى تضمن برنامج التكوين الذي يقدم لعمال النظافة علي   : الهدف منه

معلومات متعلقة أساسا بتوعيتهم حول أألخطار المرتبطة بأعمال التنظيف وجمع 

  .    النفايات المنزلية ومدي فهمهم لها

  

  

  ) 16(عرض الجدول رقم 

  

  

  

  

صرحوا  %75.55راد العينة والمقدرة بـ يبين لنا الجدول أن أكبر نسبة من أف: التحليل

بأن من خالل التكوين الذي تلقوه تم توعيتهم حول أألخطار المرتبطة بعملهم، أما نسبة 

  . حول هذه أألخطار أثناء فترة التكوين ممنهم فيرون أنه لم يتم توعيته 24.44%

نظافة يتضمن ومن خالل ما سبق نتوصل إلى أن التكوين الذي يقدم لعمال ال: االستنتاج

حول أألخطار المرتبطة بأعمال التنظيف وجمع النفايات  معلومات متعلقة بالتوعية

أكثر من أي وقت مضي  أألخطار المنزلية ، وأن أغالب العمال أصبحوا يدركون هذه

ٍانطالقا من هذا التكوين ، وذلك من خالل تعليالتهم المختلفة التي أدلوا بها وهي أنهم 

  .لحيطة أكثر من هذه أألخطار، ويعرفون مصادرها وطرق تجنبهاأصبحوا يأخذون ا

  

  

 ةالنسبة المئوي التكرار  الجواب

  %75.55 34  نعم

  %24.44 11 ال

  %100 45  المجموع
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  )5(السؤال رقم 

                         لماذا ؟ ؟هل تم إعالمك حول الحركات الخطيرة التي يجب تجنبها  -

  نعم                     

  ال                          

  

التي يجب  الخطيرة عرف علي مدي توعية عمال النظافة حول الحركاتالت: الهدف منه

أن يتجنبوها أثناء القيام بأعمال التنظيف وجمع النفايات المنزلية، وذلك من خالل 

  .  التكوين الذي قدم لهم

  

  )17(عرض الجدول رقم 

  

  

  

  

يؤكدون على  %71.11يبين الجدول أن أكبر نسبة من عينة البحث المقدرة بـ: التحليل

الحركات الخطيرة التي يجب تجنبها أثناء القيام بأعمال التنظيف  أنه تم ٍاعالمهم حول

من أفراد العينة فيرون أنه لم يتم توعيتهم  %24.44وجمع النفايات المنزلية ، أما نسبة 

  ركات الخطيرة  وذلك أثناء فترة التكوين حول هذه الح

ونستنتج مما سبق أن التكوين الذي يقدم للعمال النظافة يأخذ بعين اٍالعتبار : االستنتاج

التوعية حول مختلف األخطار المرتبطة بمهنة عامل النظافة، نظرا لدورها في تمكين 

منزلية في الطرقات العمال من إدراك األخطار التي تتضمنها عملية جمع النفايات ال

ومختلف أزقة أحياء بلديات الجزائر العاصمة، وهذا بهدف تجنب هذه أألخطار التي في 

معظم أألوقات تكون السبب المباشر لحوادث العمل التي تقع لعمال النظافة نظرا 

  . لجهلهم لها 

  

  

 ةالنسبة المئوي التكرار  الجواب

  %71.11 32  نعم

  %24.44 13 ال

  %100 45  المجموع
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  )6(السؤال رقم 

إذا كان نعم فكيف  ؟هل ساعدك هذا التكوين في تجنب حوادث العمل أثناء العمل  -

       نعم                      ذلك ؟

  ال                                

التأكد ٍاذا كان التكوين الذي قدم لعمال النظافة لعب دور في تجنب حوادث : الهدف منه

  .العمل لديهم أم ال

  

  ) 18(عرض الجدول رقم 

  

  

  

  

يرون  %73.33يبين الجدول أن النسبة الكبيرة من أفراد العينة والمقدرة بـ : التحليل

أن التكوين الذي تلقوه ساعدهم في تجنب العديد من حوادث العمل المرتبطة بممارسة 

، في حين أعمال التنظيف في الطرقات وجمع النفايات الخطيرة بوسائل العمل المختلفة

يرون بأنه رغم تلقيهم تكويننا إال أنهم تعرضوا  %26.66نجد أقل نسبة والمقدرة بـ 

إلي حوادث عمل متفاوتة الخطورة أغلبها خفيفة التي يرجعونها إلي كثرة أألخطار وقلة 

      . معدات الوقاية الفردية من جهة ، وصعوبة المهنة من جهة أخري

اسبق أن نوع التكوين أألمني الذي يقدم لعمال النظافة ونستنتج من خالل م: اإلستنتاج

مكن العديد منهم من ٍاتخاذ إجراءات وقائية من مختلف العوامل التي من شأنها أن 

تؤدي الوقوع حوادث عمل لديهم، حيث صرح أفراد من عينة البحث بقولهم أنه من 

مرتبطة بعملهم خالل هذا التكوين الذي تلقوه تم توعيتهم حول مختلف أألخطار ال

كاألشياء الخطيرة المتواجدة مع النفايات المنزلية، واإلجراءات أألمنية التي تجنبهم هذه 

األخطار مثل ٍارتداء القفزات والحذاء األمني، وبمقارنة عدد الحوادث التي تقع في 

سنوات  4مؤسسة النظافة مع عدد العمال التقنيين التابعين لهل  نستنتج أنه من خالل 

  .    %2لم تصل مجمل الحوادث لكل سنة   2008إلي  2005من أي 

 ةالنسبة المئوي التكرار  الجواب

  %73.33 33  نعم

  %26.66 12 ال

  %100 45  المجموع
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  )7(السؤال رقم 

  ؟األخطار المرتبطة بعملك كل انطالقا من هذا التكوين هل أصبحت تدرك  -

       لماذا ؟

       نعم                       

  ال                            

  

ف أألخطار المرتبطة بعملهم معرفة مدى إدراك عمال النظافة لمختل: الهدف منه

  . ٍانطالقا من التكوين الذي تلقوه

  

  ) 19(عرض الجدول رقم 

  

  

  

من خالل الجدول يتضح لنا أن النسبة الكبيرة من عينة البحث والمقدرة      : التحليل

بأنه من خالل التكوين الذي تلقوه أصبحوا يدركون معظم صرحوا  %68.88بـ 

من أفراد العينة عبروا  %31.11أألخطار المرتبطة بعملهم، وفي المقابل نجد ما نسبته 

  . بأنهم ال يدركون إال البعض القليل من أألخطار

هم نستنتج  مما سبق أنه من خالل التكوين الذي يقدم لعمال النظافة يتم إعالم :االستنتاج

، بهدف تحسيسهم بخطورتها احول أألخطار التي تصدر من طبيعة المهام التي يؤدونه

وإدراكهم لها، فمهنة عامل النظافة مليئة باألخطار المتعددة أألشكال والمصادر، حيث 

أجابنا الكثير من العمال الذين قابلناهم أنهم أفادهم كثيرا التكوين الذي تلقوه في إدراك 

ار كانوا يجهلونها من قبل مثل األمراض المعدية التي قد تنتج بسب العديد من أألخط

وخز اإلبر الطبية المتواجدة مع النفايات، أما البعض أألخر من العمال فأجابونا بأن 

التكوين  الذي قدم لهم ال يمكن بفضله إدراك جميع أألخطار فهناك الكثير من أألخطار 

  .   تبق مبهمة لدهم

    

 ةالنسبة المئوي التكرار  الجواب

  %68.88 31  نعم

  %31.11 14 ال

  %100 45  المجموع
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  )8(السؤال رقم 

هل تري أن هناك فرق بين تلقي وعدم تلقي تكوين في مجال الصحة واألمن في  -

  لماذا ؟  ؟العمل 

       نعم                 

  ال                            

  

نريد معرفة مدي شعور عمال النظافة بأهمية التكوين الذي تلقوه، وهل : الهدف منه

  . حقق ما هو منتظر منه

  

  ) 20(عرض الجدول رقم 

  

  

  

 %71.11يتبين لنا من خالل النتائج المتحصل عليها من الجدول أن نسبة : التحليـل

تلقي وعدم تلقي تكوين في مجال الصحة من أفراد العينة يقرون بأنه هناك فرق بين 

  .  منهم فيرون أنه ليس هناك فرق %28.88سبة أما ن واألمن في العمل

ونستنتج من خالل ما سبق أن هناك تباين في وجهات نظر أفرد العينة : اإلستنتـاج

حول أهمية التكوين الذي تلقوه، حيث يري أغلبهم أنه أفادهم كثيرا هذا التكوين في 

ادث،  وأنهم تجنب العديد من حوادث العمل بسب ٍاكتسابهم إجراءات وقائية ضد الحو

أصبحوا بفضله يدركون الكثير من أألخطار كانوا يجهلونها من قبل، أما النسبة القليلة 

منهم فيرون التكوين الذي تلقوه كان مرتكز أساسا بتعليم العمال طرق العمل علي 

حساب  أٍالهتمام بالجانب المتعلق بالصحة واألمن في العمل،  وهنا يمكنا القول  النوع 

لذي يتلقاه عمال النظافة يلعب دور في تخفض من عدد حوادث العمل التي التكوين ا

يتعرض لها عمال النظافة نظرا لشموله علي معلومات وإرشادات مكنت عمال النظافة 

  من أخذ إجراءات وقائية من مختلف الحوادث واألخطار المتعلق بجمع النفايات المنزلية     

  

 ةنسبة المئويال التكرار  الجواب

  %71.11 32  نعم

  %28.88 13 ال

  %100 45  المجموع
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  )9(السؤال رقم 

مختلف حوادث العمل الخطيرة التي يتعرض لها عمال هل تم إعالمك حول  -

  لماذا ؟ ؟النظافة 

       نعم                       

  ال                            

  

التي   مختلف حوادث العملب معرفة مدى توعية وتحسيس عمال النظافة: الهدف منه

  .ة تقع لعمال المؤسسة، بغرض تجنبهم الوقوع في حوادث عمل مشابه

   

  

  ) 21(عرض الجدول رقم 

  

  

  

 %62.22من الجدول أعاله يتضح أن غالبية أفراد العينة المقدرة نسبتها بـ: التحليل

مختلف حوادث العمل الخطيرة التي يتعرض لها عمال ب صرحوا بأنه تم إعالمهم

أثناء تواجدهم في أماكن العمل، وذلك من طرف بعض مسؤولي وحدات  نظافةال

ومسؤولي قطاعات العمل التابعة لهذه الوحدات، وكذا من خالل التكوين الذي   العمل

من العينة يرون أنه لم يتم إعالمهم حول حوادث العمل  %37.77تلقوه، بينما مانسبته 

لي نقص أٍالتصاالت بين العمال ومسؤوليهم من التي تقع لعمال النظافة التي يرجعونها ا

جهة، وإخفاء هذا النوع من المعلومات علي العمال وعدم أخذ بعين أٍالعتبار إخبار 

  .عمال النظافة بحوادث  العمل التي تقع لزمالئهم  من جهة أخري

  

  

  

  

 ةالنسبة المئوي التكرار  الجواب

  %62.22 28  نعم

  %37.77 17 ال

  %100 45  المجموع
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  )10(السؤال رقم 

 ؟العمل هل شاركت في أيام توعوية أو لقاءات فيما يخص الصحة واألمن في  -

  من ذلك ؟ تإذا كان نعم فماذا ٍاستفد

     نعم                           

  ال                              

  

معرفة مدى مشاركة عمال النظافة  في أأليام التوعوية والتحسيسية التي : الهدف منه

أأليام   تقوم بها المؤسسة في مستوي وحدات وقطاعات العمل التابعة للمؤسسة، وهذه

  .  تنظم كدعم لتكوين الذي قدم لهم

  

  )22(عرض الجدول رقم 

  

  

  

  

يتبين من خالل نتائج الجدول أن أكبر نسبة من عينة البحث والمقدرة : التحليل

م في أأليام التوعوية والتحسيسية في أأليا عبروا بأنهم لم يشاركوا %51.11بـ

المؤسسة حول الوقاية من حوادث العمل وذلك في مختلف وحدات وقطاعات العمل 

في هذه أأليام  من العينة صرحوا بأنهم لم يشاركوا %48.88التابعة لها، أما مانسبته 

  .التوعوية والتحسيسية 

لهم بنفس الشكل  باأليام التي نستنج مما سبق أن عمال النظافة ال يهتمون ك: اٍالستنتاج 

تنظمها المؤسسة  بطريقة دورية  لتحسيسهم حول الوقاية من حوادث العمل، وهذا 

راجع إلي عدم إلزامهم بحضورها وعدم إعطائهم لها أهمية كبيرة كما هو شأن التكوين 

  .   الذي يقدم لهم

  

  

 ةالنسبة المئوي التكرار  الجواب

  %48.88 22  نعم

  %51.11 23 ال

  %100 45  المجموع
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  )11(السؤال رقم 

  إ          ؟ألخطار المهنية هل سبق لك وأن شاهدت أشرطة حول الوقاية من ا -

       نعم                      

  ال                             

  

التي تهتم بالوقاية من حوادث  شرطةمعرفة مدى مشاهدة عمال النظافة أل: الهدف منه

  .  العمل

  

  

  )23(لجدول رقم عرض ا

  

  

  

  

حول الوقاية من  اهدوا أشرطةمن الجدول يتضح أن أغلب أفراد العينة لم يش: التحليل

منهم صرحوا  %40بينما نجد مانسبته %60وذلك بنسبة مقدرة بـ األخطار المهنية

  .  بأنهم شاهدوا من قبل أشرطة حول الوقاية

من يهتم ويتتبع بعض البرامج  نستنج أن هناك من العمال من خالل ماسبق: االستنتاج

التلفزيونية التي تناول الجانب المتعلق بالوقاية وكذا أألشرطة الخاصة بالوقاية التي يتم 

عرضها علي مستوي بعض الوحدات التابعة للمؤسسة، وهنا يتعلق أألمر بالعمال الذين 

لقراءة وال لديهم نوع من المستوي التعليمي، أما العمال األميين الذين ال يعرفون ل

  فنجدهم ال يهتمون بمشاهدة هذا النوع  من أألشرطة ألنهم ال يفهمون محتواها  ةالكتاب

  

  

  

  

 ةالنسبة المئوي التكرار  الجواب

   %40 18  نعم

   %60 27 ال

  %100 45  المجموع
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  )12(السؤال رقم 

الحيطة أكثر من  ذعلي أخ من حوادث العمل هل تساعدك الملصقات الخاصة بالوقاية -

  كيف ذلك ؟ ؟بعملك  ةاألخطار المرتبط

     نعم               

  ال                            

  

معرفة مدي فهم عمال النظافة لمحتوي الملصقات المتعلقة بالوقاية من : الهدف منه

  . األخطار المهنية الملصقة في وحدات وقطاعات العمل التابعة لمؤسسة النظافة

  

  

  )24(رقم عرض الجدول 

  

  

  

  

من  %53.33من خالل النتائج الموضوعة في الجدول نتوصل إلي أن مانسبته: التحليل

في  ةعينة بحثنا  ال يفهمون ما تتضمنه الملصقات الخاصة بالوقاية من حوادث المتواجد

 %46.66المؤسسة، بينما نجد بنسبة أقل بقليل من أفراد عينة البحث والمقدرة بـ

ون ما تتضمنه هذه الملصقات الخاصة بالوقاية لكن عن طرق يصرحون بأنهم يفهم

  .أالستعانة بالغير

ظافة أميين ال يعرفون مما سبق نتوصل إلي قول أن كون أغلب عمال الن: أالستنتاج

هذا ما من شأنه أن يكون عائق في فهمهم الملصقات الخاصة  ةالقراءة وال الكتاب

لتي تقدم توجيهات حول الوقاية لذا يجب بالوقاية كم هو الشأن بما يخص أألشرطة ا

  .العمل علي تفسيرها  وشرحها لهم حتى يتسن لهم فهمها

  

  

 ةالنسبة المئوي التكرار  الجواب

  %46.66 21  نعم

  %53.33 24 ال

  %100 45  المجموع
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  )13(السؤال رقم 

   ؟ه الملصقات في المؤسسة بشكل الكافي ذهل توجد ه -

       نعم                  

  ال                            

  

صة بالوقاية وذلك من خالل وجهة التعرف علي مدي كفاية الملصقات الخا: الهدف منه

  .  نظر عمال النظافة

  

  ) 25(عرض الجدول رقم 

  

  

  

  

من أفراد عينة البحث يرون  في   %55.55يبين هذا الجدول أن ما نسبته :التحليل

جودة في المؤسسة  بأنها غير كافية لتوعية وتحسيس الملصقات الخاصة بالوقاية  المو

عمال النظافة حول أألخطار ألتي تتضمنها نوع المهام ألتي  يقومون بها، بينما نجد ما 

  . منهم يصرحون بأن هذه الملصقات متوفرة بالشكل الكافي في المؤسسة %44.44نسبته

اليعرفون القراءة وال  ، أن كون عمال النظافة أميون نستنتج مما سبق:  أإلستنتاج

الكتابة هذا ما جعل أغلبهم يعبرون عن نقص الملصقات في المؤسسة  بالرغم من 

وجودها، ولكن هنا يمكن القول أن المشكل ال يكمن في وجود أو عدم وجود هذه 

الملصقات في المؤسسة وإنما في كيفية إفادة العمال من خالل هذه الملصقات التي 

بب عامل أألمية، ولذا يضطر  مسؤولي الوحدات إلي مقابلة اليفهمون مضمونها بس

العمال وتوعيتهم حول الوقاية بإستعمال اللغة العامية التي تناسب هذه الفئة من العمال 

  .بدال من االعتماد علي مضمون الملصقات

  

  

 ةالنسبة المئوي التكرار  الجواب

  %44.44 20  نعم

  %55.55 25 ال

  %100 45  المجموع
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  )14(السؤال رقم 

هل سبق وأن قدم لك مسؤول وحدة العمل تعليمات حول طرق الوقاية من  -

  إذا كان نعم ففيما تتمثل هذه التعليمات  ؟ ؟ث العمل حواد

       نعم                 

  ال                            

  

طرق الوقاية من حوادث  حول تعليماتمعرفة مدى تقديم لعمال النظافة : الهدف منه

 من طرف المسؤولين المباشرين عليهم،  وما هو محتوي هذه التعليمات المقدمة العمل

  .  لهم

  

  ) 26(عرض الجدول رقم 

  

  

  

والمقدرة  يتضح من خالل الجدول أن نسبة كبيرة من أفراد عينة البحث: التحليل

 تعليمات حول طرق الوقاية من حوادث العمللهم  تقديم رحون بأنه تميص %73.33بـ

 ن طرف مسؤولي وحدات العمل التابعين لها، في حين نجد أقل نسبة منهم والمقدرةم

صرحوا بأنه لم يقدم لهم مسؤول وحدة العمل أي تعليمات فيما يتعلق  %26.66بـ

  .    بالوقاية من حوادث العمل

الل ما سبق نستنتج  أن مسؤولي وحدات العمل يقدمون إرشادات من خ: االستنتاج

ال النظافة  حول طرق وأساليب الوقاية من مختلف األخطار المتعلقة وتوجيهات لعم

بمهام التنظيف وجمع النفايات وذلك بكيفية مستمرة بتنسيق مع مسؤول مصلحة الصحة 

واألمن في العمل وكذا مسؤولي القطاعات التابعة لوحدات العمل وهذا ما إلتمسناه من 

ث اخبرنا أفراد من عينة البحث أن هذه هؤالء المؤولين أثناء مقابلتهم، حي تصريحات

التعليمات تتمثل أساسا في توجيهات حول طرق العمل بكيفية سليمة، وضرورة ارتداء 

  ألبسة الوقاية الفردية أثناء جمع النفايات    

 ةالنسبة المئوي التكرار  الجواب

  %73.33 33  نعم

  %26.66 12 ال

  %100 45  المجموع
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  )15(السؤال رقم 

بدورك هل سبق وأن قدمت لزمالئك في العمل خاصة الجدد منهم إرشادات  -

 إذا كان نعم ففيما تتمثل؟ ؟من في العمل وتوصيات حول الصحة واأل

       نعم                      

  ال                             

  

بينهم حول الوقاية من  اعمال النظافة معلومات فيم معرفة مدى تبادل: الهدف منه

  . حوادث العمل

  

  ) 27(عرض الجدول رقم 

  

  

  

والمقدرة  من خالل الجدول يتضح أن النسبة الكبيرة من عينة البحث: التحليل

في العمل إرشادات وتوصيات حول  يعبرون أنهم يقدمون لزمالئهم %68.88بـ

فيصرحون بأنهم لم يبق لهم أن قدموا  %31.11، أما مانسبته الصحة واألمن في العمل

  .إرشادات وتوصيات حول الصحة واألمن في العملم في العمل لزمالئه

من خالل ما سبق نتوصل إلي استنتاج أن العمال، يوعون بعضهم البعض   :االستنتاج

فيما يخص  الوقاية من حوادث العمل، أين صرح العديد منهم أنهم سبق وأن قدموا 

المسك جيدا بالشاحنة  لزمالئهم نصائح حول ضرورة إرتداء معدات الوقاية الفردية ،

عندما تكون في حالة حركة، عدم لمس الحقن الطبية بليدين مباشرة إلي غيرها من 

النصائح واإلرشادات، كل هذا يعني أن عمال النظافة أصبحوا قادرين علي توجيه 

  .في العمل انطالقا من التكوين الذي تلقوه نزمالئهم فيما يخص الصحة وأالم

    

  

  

 ةالنسبة المئوي التكرار  الجواب

  %68.88 31  نعم

  %31.11 14 ال

  %100 45  وعالمجم
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  )16(السؤال رقم 

        ؟ لماذا  ؟هل تري أن ارتداء معدات الوقاية الفردية شيء ضروري  -

       نعم                      

  ال                            

  

  معرفة مدى ضرورة ارتداء معدات الوقاية الفردية حسب عمال النظافة : الهدف منه

  .وهت هم واعون بمدي أهميتها 

  

  )28(عرض الجدول رقم 

  

  

  

  

جدول أن أكبر نسبة من عينة البحث والمقدرة يتضح من خالل ال: التحليل

ضروري نظرا لدورها في  ي، يرون أن ارتداء معدات الوقاية الفردية شيئ%77.77بـ

منهم يرون أن  %22.22سبة والمقدرة بـوقايتهم من مختلف أخطار العمل، أما أقل ن

  . الضروري ألنها ليست كافية وحدها للوقاية رهذه المعدات وجودها ليس بأال م

مما سبق نتوصل إلي استنتاج أن معدات الوقاية ضرورية لحماية العمال من  :االستنتاج

كن ما أألخطار المهنية خاصة مهنة عامل النظافة التي تكتسي العديد من أإلخطار، وا

تستدعي إجراءات وقائية  ايمكن قوله أن أنه رغم أهمية هذه المعدات في الوقاية إال أنه

  . أخري، مثل التكوين أألمني

  

  

  

  

  

 ةلمئويالنسبة ا التكرار  الجواب

  %77.77 35  نعم

  %22.22 10 ال

  %100 45  المجموع
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  )17(السؤال رقم 

ه المعدات كافية فعال لوقاية عمال النظافة من مختلف األخطار المرتبطة ذهل ه -

   ؟بعملهم 

       نعم                       

  ال                             

  

معرفة مدى كفاية معدات الوقاية في حماية عمال النظافة من مختلف : الهدف منه

  .حوادث العمل التي يتعرضون لها

  

  ) 29(عرض الجدول رقم 

  

  

  

  

أكبر نسبة من أفراد عينة البحث  يتبين أن ذا الجدوليتبين من خالل ه: التحليل

يجمعون علي عدم كفاية معدات الوقاية التي يرتدونها في  %64.44والمقدرة بـ

منهم فيرون ان معدات الوقاية قادرة  %35.55حمايتهم من أخطار العمل ، أما ما نسبته

  .علي تجنيب العامل الكثير من أألخطار

معدات الوقاية التي يرتديها عمال النظافة  نأ ل إلي استنتاجمما سبق نتوص :االستنتاج

األمني،  ءأساسا في القفزات التي تحمي اليدين من األشياء الخطيرة والحذا ةوالمتمثل

  بدلة العمل، كلها تحمي العمال من الكثير من األخطار ولكن في إطار محدود فهناك 

  

  

  

  

  

 ةالنسبة المئوي التكرار  الجواب

  %35.55 16  نعم

  %64.44 29 ال

  %100 45  المجموع
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  )18(السؤال رقم 

  لماذا ؟   ؟في المؤسسة بشكل الكافي ه المعداتذهل تتوفر ه -

       نعم                      

  ال                             

  

  .معرفة مدى توفر معدات الوقاية الفردية في المؤسسة بالشكل الكافي: الهدف منه

  

  

  ) 30(جدول رقم عرض ال

  

  

  

  

هناك تقارب في نسب عينة البحث في إجاباتهم علي مدي  يبين هذا الجدول أن: التحليل

من العينة  %51.11 توفر معدات الوقاية الفردية  في المؤسسة بالشكل، فنجد مانسبته

صرحوا علي وجود معدات الوقاية في المؤسسة بالشكل الكافي، أما أقل نسبة والمقدرة 

  .صرحوا بنقص هذه المعدات في المؤسسة  %48.88بـ

مما سبق نستنتج أنه في الحقيقة هناك نوع من النقص في توفير معدات  :اإلستنتاج

الوقاية من بذلة عمل، القفازات، الحذاء األمني من طرف المؤسسة بشكل الكافي 

ذه والنوعية الجيدة وهذا راجع إلي العدد الكبير من العمال الذين ينتمون إلي ه

  .    المؤسسة، رغم أن المؤسسة سعت إلي توفير هذه المعدات التي وفقت نوعا ما في ذلك

  

  

  

  

  

 ةالنسبة المئوي التكرار  الجواب

  %51.11 23  نعم

  %48.88 22 ال

  %100 45  المجموع
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  )19(السؤال رقم 

  ؟من خالل سيرتك المهنية هل تعرضت إلي حوادث عمل  -

               ؟لك  ذإذا كان نعم فما هو السبب في  

       نعم                        

  ال                             

  

معرفة مدى تعرض أفراد عينة البحث  إلي حوادث عمل من خالل : الهدف منه

  سيرتهم المهنية  في مؤسسة النظافة وماهي األسباب التي كانت وراء وقوعها 

  

  ) 31(عرض الجدول رقم 

  

  

  

  

أكبر نسبة من أفراد عينة البحث والمقدرة  أن يتبين من خالل هذا الجدول :التحليل

لم يتعرضوا إلي حوادث عمل من خالل فترة تواجدهم في المؤسسة، أما  %68.88بـ

منهم فيعترفون بأنهم وقعت لهم حوادث عمل من خالل سيرتهم  %31.11ما نسبته

نت خفيفة لم يستدع أألمر المهنية في المؤسسة و لكن يصرحون كلهم بأن كلها كا

التوقف عن العمل وأخذ عطلة مرضية بسببها والناتجة أساسا عن بعض األشياء الحادة 

  .المتواجدة مع النفايات المنزلية

العمل  ثرحون بحوادهنالك عمال اليص نأ مما سبق نتوصل إلي استنتاج :االستنتاج

، بينما نجد ركوخز أإلب ةخفيفألتي وقعت لهم خاصة عندا تكون أإلصابات الناتجة عنها 

أفراد أخربن لديهم وعي أكبر بأهمية التصريح بحوادث العمل التي وقعت لهم لتشخيص 

  إن كان لها أثر سلبي علي صحتهم  

  

  

 ةالنسبة المئوي التكرار  الجواب

  %31.11 14  نعم

  %68.88 31 ال

  %100 45  المجموع
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  )20(السؤال رقم 

  ؟هل شاهدت حوادث عمل من قبل وقعت للعمال النظافة  -

   ؟ تجنبها كيف يمكنه الحوادث وذحسب رأيك ما هو سبب ه.إذا كان نعم  

       نعم                           

  ال                            

  

التوصل إلي فهم أسباب الحوادث التي وقعت لعمال النظافة وكيف يمكن : الهدف منه

  . النظافة أنفسهم لتجنبها وذلك حسب وجهة نظر عما

  

  ) 32(عرض الجدول رقم 

  

  

  

من أفرد عينة البحث  %66.66أن مانسبته يتضح من خالل هذا الجدول: التحليل

يصرحون  بأنهم لم يشاهدوا  حوادث عمل  وقعت من قبل لعمال النظافة،  في حين  

عمل منهم يقرون بأنهم شاهدوا حوادث وقعت لزمالئهم في ال %33.33نجد ما يعادل

    .  أثناء قيامهم بأعمال التنظيف وجمع النفايات المنزلية

حوادث  نستنتج أن تصريحات أفرد العينة الذين أجابون بنعممن خالل : االستنتاج

العمل التي  شاهدوها وقعت لعمال النظافة كانت ناتجة معظمها ناتجة عن أشياء حادة 

ر وقطع حديدية المختلطة مع موجودة مع النفايات المنزلية، كقطع الزجاج المكس

النفايات إضافة والباقي من حوادث العمل أألخرى  كان سببها وجود مواد لزجة في 

أماكن  جمع النفايات كالزيت أين تعرض بعض العمال إلي  السقوط بسبب االنزالق 

، حيث يرون أنه لتجنبها يجب توعية المواطنين علي احترام ةعلي هذه المواد اللزج

ظافة  وذلك بعدم خلط النفايات الخطيرة مع النفايات المنزلية واحترام أوقات عمال الن

رمي النفايات، إضافة إلي توفير معدات الوقاية الفردية كالقفزات الحذاء األمني  بشكل 

   .       الكافي والنوعية الجيدة

 ةالنسبة المئوي التكرار  الجواب

  %33.33 15  نعم

  %66.66 30 ال

  %100 45  المجموع
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  )21(السؤال رقم 

ة عمال النظافة هل تضن أن القيام بتكوين في مجال الصحة واألمن كافي لوقاي -

  لماذا ؟  ؟من حوادث العمل التي يتعرضون لها 

       نعم                      

  ال                             

التعرف علي وجهة نظر عمال النظافة حول التكوين الذي قاموا به فيما : الهدف منه

  .يخص كفايته أو عدم كفايته للوقاية من حوادث العمل

  

  )33(عرض الجدول رقم 

  

  

  

 %55.55أن أكبر نسبة من عينة البحث والمقدرة بـ يتبين من هذا الجدول: التحليل

يرون في التكوين الذي يقدم لهم حول طرق العمل وأساليب تجنب أألخطار المتعلقة 

لوقاية عمال النظافة من حوادث العمل التي  يات، أنه غير كافيبالتنظيف وجمع النفا

منهم فيرون في التكوين الذي قدم لهم بأنه كافي  %44.44، أما نسبته يتعرضون لها

لوقايتهم من مختلف حوادث العمل التي تثير أألخطار المصاحبة لنوع العمل الذي 

  .يقومون به

لحقيقة إجراء تكوين في مجال الصحة أنه في ا نتوصل من خالل ماسبق :أإلستنتاج

واألمن في العمل بهدف الوقاية من حوادث العمل ال يكفي وحده لتحقيق الصحة وأألمن 

في العمل، رغم دوره أألساسي في هذا المجال، بل يستوجب دعمه بإجراءات أخري 

علق بشكل الكافي والنوعية الجيدة، تطوير الجانب المت ةكتوفير معدات الوقاية الفردي

بطب العمل والتفتيش في العمل، توعية المواطنين حول عدم خلط النفايات الخطيرة مع 

النفايات المنزلية، توفير وسائل عمل المدعمة بتجهيزات وقائية  إلي غيرها من 

الخاصة بالوقاية هو الذي من شأنه إعطاء   تأإلجراءات ، فتوفير كل اإلجراءا

   .       حوادث العمل التي يتعرض لها عمال النظافةمصداقية  أكبر للوقاية من مختلف 

 ةالنسبة المئوي ارالتكر  الجواب

  %44.44 20  نعم

  %55.55 25 ال

  %100 45  المجموع
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  )22(السؤال رقم 

 عندما يكون العمل الذي تمارسه يشكل خطرا علي صحتك وأمنك ماذا تفعل ؟ -

 .أتوقف عن العمل - 1

 . أزيل عوامل الخطر - 2

  .يةدأرتدي معدات الوقاية الفر - 3

                                                                                                         

معرفة ماهو أألجراء الذي يتخذه العامل من أجل الحفاظ علي صحته : الهدف منه

وأمنه في العمل، في حالة وجود أخطار  التي قد تؤدي إلي حوادث عمل وذلك في 

  .أماكن العمل التي يشتغل فيها

  

  ) 34(عرض الجدول رقم 

  

  

  

  

  

من أفراد العينة والمقدرة         خالل هذا الجدول أن أكبر نسبته يتضح من: التحليل

د يلجؤون إلي التوقف عن العمل عندما يشعرون أن هناك خطر يهد %42.22بـ

معدات الوقاية فيفضلون ارتداء  %31.11صحتهم وأمنهم في العمل، أما ما نسبته 

عندما يشعرون أن هناك خطر، أما أقل نسبة من أفراد العينة والمقدرة  يةدالفر

  .عوامل الخطر يعملون علي إزالة %26.66بـ

يراه أن كل عامل يلجأ إلي اتخاذ أإلجراء الذي  نستنتج من خالل ماسبق: أالستنتاج

مناسب للوقاية من أألخطار التي يشعر بوجودها إال أنهم في أألخير يجمعون علي 

   .أهمية كل أإلجراءات فسبيل الحفاظ علي صحتهم وأمنهم في العمل

  

  

 ةالنسبة المئوي التكرار  لجوابا
1 19 42.22%  

2  12  26.66%  

3 14 31.11%  

  %100 45  المجموع
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  )23(السؤال رقم 

عندما تحتاج إلي معلومات حول الصحة واألمن في العمل فممن تطلب هذه -

            ؟المعلومات 

  .              الزميل في العمل -1         

         .                                                   مسؤول وحدة العمل  -2         

                                 .مسؤول الصحة واألمن في العمل  -            3

ي هو بحاجة إليها معرفة من أي مصدر يأخذ عامل النظافة المعلومات الت: الهدف منه

  . فما يخص الصحة واألمن في العمل

  

  ) 35(عرض الجدول رقم 

  

  

  

  

انطالق من النتائج الموجودة في الجدول نالحظ أن النسبة أألكبر من أفرد : التحليل

لجؤون إلي زمالئهم في العمل عندما يكونوا ي %46.22 ـوالمقدرة ب عينة البحث

بحاجة إلي معلومات حول صحتهم وأمنهم من مختلف أألخطار المتواجدة في بيئة 

منهم فيصرحون بأنهم  %40العمل التي يشتغلون فيها، في حين نجد أن ما نسبته

ة التي التابعة للبلدي العمل اتوحد يمسؤوليطلبون هذا النوع من المعلومات من 

مسؤول يعبرون بأنهم يلجؤون إلي  %13.33يشتغلون فيها ، وبنسبة أقل والمقدرة بـ

التابع للمؤسسة عندما يكونون بحاجة إلي معلومات الصحة  الصحة واألمن في العمل

واألمن في العمل وذلك بكونه الشخص األكثر دراية من غيره بطرق الوقاية الصحية 

  . لمهنيةواألمنية من مختلف األخطار ا

ستنتج مما سبق أن العمال يلجؤون في كثير من أألحيان إلي زمالئهم  في ن: االستنتاج

العمل للحصول علي معلومات حول صحتهم وأمنهم في العمل وذلك بسب أنهم هم 

  . أألفراد القريبين إليهم عندما يكونوا بحاجة إلي هذه المعلومات

 ةالنسبة المئوي التكرار  الجواب
1 21 46.22%  

2  18  40%  

3 6 13.33%  

  %100 45  المجموع
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  )24(السؤال رقم 

  :ين تعرضوا إلي حوادث عمل أنهمذلهل تري أن معظم العمال ا -

  .والتعليمات التي قدمت لهم أثناء فترة تكوين تلم يعملوا بالتوجيها - 1

 .لم يرتدوا معدات الوقاية الفردية - 2

  .ليس لديهم الخبرة في العمل - 3
 

  

معرفة أإلجراء األمني الذي ينقص العمال الذين تعرضوا إلي حوادث من : الهدف منه

  .   ة وذلك حسب رأي أفراد عينة البحثخالل أالقتراحات الموضوع

  

  )36(عرض الجدول رقم 

  

  

  

  

من أفراد عينة البحث يرون  %40ن خالل هذا الجدول أن ما نسبته يتبين م: التحليل

والتعليمات التي  تلم يعملوا بالتوجيهاعمل أن أغلب العمال الذين وقعت لهم حوادث 

منهم فيرجعون حوادث العمل التي  %37.77تكوين، أما ما نسبتهقدمت لهم أثناء فترة 

تقع لعمال النظافة إلي أنهم يفتقرون إلي الخبرة في العمل، بينما يرجعها البعض أألخر 

سبة مقدرة من طرف العمال وذلك بن معدات الوقاية الفرديةإلي عدم ارتداء 

  .  %22.22بـ

أفراد عينة البحث في  تج من خالل ما سبق أنه رغم اختالفنستن :االستنتاج

أن لكل إجراء أمني لم يؤخذ بعين أالعتبار  اختياراتهم، إال أنه يمكن القول في الحقيقة

  .تجسيده، من شأنه أن يزيد من تعرض العمال إلي حوادث عمل يف

  

  

 ةالنسبة المئوي التكرار  الجواب
1 18 40%  

2  10  22.22%  

3 17 37.77%  

  %100 45  المجموع
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  )25(السؤال رقم 

ألي فئة من عمال النظافة هم بحاجة أكبر إلي تكوين في مجال حسب رأيك  -

     ؟الصحة واألمن في العمل 

  .العمال الجدد  - 1

 .    االعمال األصغر سنن  -2

  . العمال األكبر سننا  -3

من عمال النظافة هم بحاجة أكبر إلي تكوين في مجال  معرفة ألي فئة: الهدف منه

  .ة البحثحسب وجهة نظر عين الصحة واألمن في العمل

  

  ) 37(عرض الجدول رقم 

  

  

  

أن مانسبته  يتضح من خالل الجدول: التحليل

من عينة البحث يرون أن العمال الجدد هم الفئة أألكثر حاجة إلي تكوين فيم  46.66%

لعمل، وذلك بكونهم أألكثر تعرضا للحوادث من غيرهم من يخص الوقاية من حوادث ا

من أفراد العينة فلهم رأي أخر حيث يرون أن   %33.33الفئات العمالية أما مانسبته 

هم الذين يجب أن يقدم لهم تكوين فيما يخص الوقاية من حوادث  االعمال األصغر سنن

بنوع من التهور في  مسلوكاته العمل وذلك بكونهم ال يتخذون الحذر أثناء العمل وتتميز

يرون أن العمال أألكبر سننا   %20العمل، أما أقل نسبة من أفراد العينة والمقدرة بـ

هم أألكثر حاجة إلي تلقي تكوين فيم يتعلق الوقاية من حوادث العمل نظرا لضعف 

  مستوي أالنتباه لديهم وبطئ رد الفعل لديهم  تجنب مختلف أألخطار   

أنه رغم تباين أراء أفراد عينة البحث حول فئة العمال  قتنج مما سبنس :أٍالستنتاج

،غال انه يمكن في مجال الصحة واألمن في العملالذين هم بحاجة أكثر إلي تكوين 

ألن حوادث العمل التي تقع لعمال النظافة تمس  نالقول أنه كل العمال معنيون بالتكوي

     .كل الفئات

 ةالنسبة المئوي التكرار  الجواب
1 21 46.66%  

2  15  33.33%  

3 9 20%  

  %100 45  المجموع
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  )26(السؤال رقم 

  ؟ك ماهي  اإلجراءات األفضل اتخاذها من أجل تجنب أي حادث عمل حسب رأي -

  . اإلعالم والتكوين في األمن -1    

  .العمل علي إزالة األخطار- 2        

                                              .ارتداء معدات الوقاية الفردية - 3        

  

عمال النظافة أكثر مالئمة لتجنب  راءات التي يرهاالتعرف علي أإلج: الهدف منه

  . حوادث العمل التي تقع لعمال المؤسسة

  

  ) 38(عرض الجدول رقم 

  

  

  

  

  

لي ع من الجدول أعاله نالحظ أن عينة البحث يفضلون في المقام أألول العمل :التحليل 

لتجنب حوادث العمل التي تقع لعمال النظافة وذلك بنسبة  وسيلة لكأفض إزالة األخطار

، في حين %35.55بنسبة  اإلعالم والتكوين في األمن ، ثم يأتي في المقام الثاني40%

كأفضل  ارتداء معدات الوقاية الفردية من أفراد العينة يفضلون %24.44نجد نسبة 

  . التي تقع لعمال النظافةإجراء لتجنب حوادث العمل 

من خالل ماسبق نستنتج أنه رغم وجود بعض أٍالختالف في ٍاختيارات أفراد : االستنتاج

العينة ألحسن إجراء لتجنب حوادث العمل التي تقع لعمال النظافة، إال أنهم يجمعون في 

اء أألخير علي أن كل هذه أإلجراءات مهمة للوقاية من حوادث العمل، حيث أن كل إجر

 . يكتسي دور مهم في جانب معين، وأن كل واحد منها يكمل أألخر
 
  

 ةالنسبة المئوي التكرار  الجواب
1 16 35.55%  

2  18  40%  

3 11 24.44%  

  %100 45  المجموع
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  اٍالستبيان في ضوء الفرضيات الجزئية  مناقشة نتائج -7-2

   األولى الجزئية اٍالستبيان في ضوء الفرضيةمناقشة نتائج  -7-2-1
ة في والتي مفادها أنه ليس هناك فروق في نوع التكوين األمني الذي يتلقاه عمال النظاف

  .التخفيض من حوادث العمل لديهم حسب السن

، والذي يختبر مدى داللة  d’indépendanceللفروق  χ²فبٍاستخدام االختبار اإلحصائي 

الفروق الكيفية بين التكرارات التي تحصلنا عليها من خالل دراستنا الميدانية بهدف 

  :التأكد من مدى قبول هذه الفرضية أو لفضها، حيث
                (Fo – Fe ± 0.5)²  

            ∑ = χ²                                      ـــــــــ
Fe                                                        

Fo المشاهدة أو المالحظة  تهي التكراراFréquences Observées  من خالل نتائج

  .الدراسة الميدانية

Fe قعة هي التكرارات المتوFréquences Théoriques  الحصول عليها من خالل نتائج

  :القانون التالي الدراسة الميدانية والتي يمكن حسابها بٍاستعمال
             TR×TC                                                

Fe =  ــــــــ  
                 TS  

    Total de la Rangée  مجموع الصف: TR  

 Total de la Colonne مجموع العمود : TC 

Total de Sujet  مجموع العينة: TS 

المعدل   χ²قانون مبالسن نستخد ةالمتعقل تلمختلف التكرارا χ² وهنا بغرض حساب

)correction de Yates (5تساوي أو أكبر من  تالذي يستخدم في حالة وجود تكرارا 

إذا كانت قيمة  0.5ل سؤال،  أي  بإضافة  في ٍاحد الخاليا  المتعلقة بك 10وأقل من 

Fo-Fe  أما بالنسبة  ، 0.5 -سالبة، أما إذا كانت هذه القيمة موجبة نطرح منها

يستخدم في حالة التكرارات   χ² نستخدم النسب المئوية ألن 5لتكرارات التي تقل عن 

  فقط 5التي تساوي أو أكبر من 
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 )39(الجدول رقم
 الســــــن

      

        

    األسئلــــة

  قسنة  فما فو 40من  سنة39إلي  25من
χ2 نتائج  

  

α  

 )25(التكرارات )20(التكرارات

 χ2 /C χ2  /T ال نعم ال نعم

4 15 5 19 6 0.072  3.841  0.05  

5 14 6 18 7 0.033 3.841 0.05  

6 13 7 20 5 0.625 3.841 0.05 

7 14 6 17 8 0.031 3.841 0.05 

8 12 8 20 5 1.304 3.841 0.05 

9 14 6 14 11 0.426 3.841 0.05 

10 8 12 14 11 0.585 3.841 0.05 

11 8 12 10 15 0.093 3.841 0.05 

12 7 13 14 11 1.055 3.841 0.05 

13 10 10 10 15 0.137 3.841 0.05 

14 15 5 18 7 0.012 3.841 0.05 

15  14 6 17 8 0.031 3.841 0.05 

17 6 14 10 15 0.148 3.841 0.05 

18 11 9 12 13 0.027 3.841 0.05 

19 6 14 8 17 0.031 3.841 0.05 

20 7 13 8 17 0.010 3.841 0.05 

21 9 11 11 14 0.053 3.841 0.05 

المحسوبة والمجدولة  χ² ألسئلة من اٍالستبيان المتعلقة السن و نتائج تيبين تكرارا

 .تكرارالهذه الت αومستوى الداللة 

ومن أجل التأكد من مدى قبول أو رفض الفرضية الجزئية أألولي المتعلقة بعامل السن  

المجدولة ، والتي تستخرج  χ²المحسوبة المتعلقة بكل سؤال مع  χ²ال بد من مقارنة 

من الجدول الموضوع لها، والذي أدرجناه في المالحق، ونستخرج هذه القيمة المجدولة 
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، ونتحصل علي درجة الحرية dl ، ودرجة الحرية  αمستوى الداللة  ٍانطالقا من تحديد

 :           التي تعطي بالقانون التالي  1-في عدد األعمدة 1-بضرب عدد الصفوف
dl = (r-1)(c-1)  

    هي عدد األعمدة:  cهي عدد الصفوف   :  r:  حيث

نجد أن عدد الصفوف  داول التي قمنا بصياغتها والمتعلقة بكل سؤال،وٍانطالقا من الج

 نتحصل علي مايلي dlوبٍاستعمال قانون درجة الحرية  2وعدد األعمدة هي  2هي 
dl = (2-1)(2-1) = 1   

وهو المستوي الذي  0.05 هو α، أما مستوي الداللة 1هذا يعني أن درجة الحرية هي 

  %5هو  نستخدمه غالبا في العلوم اإلنسانية واٍالجتماعية، الذي يعني أن نسبة الخطأ

   3.84المجدولة تساوي  χ² وبالتالي نتحصل علي 

عند مستوي الداللة   3.841المجدولة التي تساوي   χ²المحسوبة مع  χ²وبمقارنة 

المجدولة  في جميع نتائج   χ²من  <المحسوبة   χ²، نجد أن  1ودرجة الحرية  0.05
χ²  أن الفرضية  الجزئية ومن هذا نستنتج  ،)39(المحسوبة كما يوضح ذلك الجدول رقم

فروق في نوع التكوين األمني  األولى المتعلقة بعامل السن مقبولة وتدل علي عدم وجود

الذي يتلقاه عمال النظافة في التخفيض من حوادث العمل لديهم حسب عامل السن،    

فروق في نوع التكوين األمني الذي  أن هناك  ونرفض الفرضية الصفرية التي مفادها

  . عمال النظافة في التخفيض من حوادث العمل لديهم حسب عامل السنيتلقاه 

نظرا لوجود  χ² ص تكرارات األسئلة التي ال يمكن لنا حسابها باستخدام قانونوفيما يخ

.  23.  22.  16.  3.  2. 1(في تكراراتها، والمتمثلة في األسئلة رقم  5قيم أقل من 

لتكراراتها  ل المقارنة بين النسب المئوية، التي سنتعرض إليها من خال)26.  25. 24

لتأكيد علي قبول أو  χ² حساب بـ ال بدال من لتكراراتها بنعم وبين النسب المئوية

  .التكرارات يتعلق بهذه افيمرفض هذه الفرضية 

التي تشمل علي تكرارات بنعم أو ال، ثم أألسئلة ) 16و 3( رقم وهنا سنبدأ باألسئلة 

  .   التي تتميز بثالثة اختيارات) 26.  25.  24.  23.  22.  2. 1( رقم
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  )40(جدول رقم  
متعلقة يبين النسب المئوية ال

) 3(بتكرارات السؤال رقم

  حسب عامل السن

النسب  من خالل: التعليق

ذا المئوية الممثلة في ه

نستنتج أن هذه النسب متقاربة فيما بينها، سواء فيما ) 3(الجدول والمتعلقة بالسؤال رقم

يخص النسب المئوية بنعم أو بـ ال وذلك حسب عامل السن،  فنجد في النسب المئوية 

بالنسب المئوية بـ  وهو نفس  الشئ فيما  يتعلق %10بنعم أن الفروق بينها ال تتعدي 

 ة، لذلك الترتقي إلي أن تكون فروق ذات دالل%10روق  بين النسبال أي ال تتعدي الف

نتوصل إلي قبول الفرضية الجزئية األولي فيما يخص النسب المئوية  فمنه، إحصائية

في نوع التكوين األمني  فروقوالتي تنفي وجود ) 3(المتعلقة بتكرارات السؤال رقم

  . عمل لديهم حسب عامل السنالذي يتلقاه عمال النظافة في التخفيض من حوادث ال

  ) 41(جدول رقم  
يبين النسب المئوية المتعلقة 

 )16(بتكرارات السؤال رقم

  حسب عامل السن

 يتبين من خالل:  التعليق

 النسب المئوية الجدول أن

) 16(المتعلقة بالسؤال رقم

متقاربة فيما بينها حسب 

سنة والذين تتراوح  39 سنة إلي 25أفراد عينة البحث الذين تتراوح أعمارهم بين 

سنة فما فوق وهذا راجع إلي تقارب إجاباتهم  هذا ما أدي إلي تقارب  40أعمارهم من 

هذه أإلجابات مما يؤدي بنا إلي قبول الفرضية الجزئية  تالنسب المئوية  لتكرارا

في نوع التكوين األمني الذي يتلقاه  فروقاألولي عند هذا المستوي والتي تنفي وجود 

النظافة في التخفيض من حوادث العمل لديهم حسب عامل السن وننفي الفرضية  عمال

  . الصفرية 

  السن        

  

  الجواب

  سنة 39إلي25من

  )20(التكرارات 

  قسنة  فما فو 40من 

  )25(التكرارات 

  % التكرار  % التكرار

  %76  19  %85  17 نعم

  %24  6  %15  3 ال

  %100  25  %100 20 المجـوع

  السن        

  

  الجواب

  سنة 39إلي25من

  )20(التكرارات 

  قسنة  فما فو 40من 

  )25(التكرارات 

  % التكرار  % التكرار

  %72  18  %85  17  نعم

  %24  7  %15  3 ال

  %100  25  %100  20 المجـوع



 179

  )42(الجدول

يبين النسب المئوية لتكرارات المتعلقة بإجابات علي اختيارات ألسئلة من أالستبيان 

  .ألفراد عينة البحث حسب عامل السن

  

المتعلقة بتكرارات أإلجابات  النسب المئوية أن يتبين من خالل هذا الجدول: التعليق

، أما فيما السنحسب عامل هي نفسها بين أفراد عينة البحث  )2و1(علي السؤالين رقم 

نجدها متقاربة فيما ) 26.  25. 24. 23.  22(يخص النسب المئوية المتعلقة باألسئلة 

، وذلك فيما يتعلق بكل حسب عامل السنبينها إلي حد كبير بين أفراد عينة البحث 

االختيارات  الموضوعة لألسئلة  مما يؤدي بنا إلي قبول الفرضية الجزئية أألولي عند 

ي والتي مفادها أنه ليس هناك فروق في نوع التكوين األمني الذي يتلقاه هذا المستو

عمال النظافة في التخفيض من حوادث العمل لديهم حسب عامل السن، وننفي الفرضية 

فروق في نوع التكوين األمني الذي يتلقاه عمال النظافة  الصفرية التي تأكد علي وجود

  .عامل السنفي التخفيض من حوادث العمل لديهم حسب 

 السن

  

  

  

  أألسئلة

 سنة39إلي  25من

  )20(تالتكرارا

  قسنة  فما فو  40من  

  )25(تالتكرارا

1  2  3  1  2  3  

  

  ت
  
%  

  

  ت
  
%  

  

  ت
  
%  

  

  ت
  
%  

  

  ت
  
%  

  

  ت
  
%  

1  20  
100% 
  0  0%  0  0%  25 100%  0  0%  0  0%  

2  20  
100% 
  0  0%  0  0%  25 100%  0  0%  0  0%  

22  9  45%  4  20% 7  35%  11 44%  6  24%  8  32%  

23  8  40%  9  45% 3  15%  13 52%  9  36%  3  12%  

24  9  45%  4  20% 7  35%  10 40%  5  20%  10 40%  

25  10  50%  7  35% 3  15%  11 44%  8  32%  6  24%  

26  7  35%  8  40% 5  25%  10 40%  11 44%  4  16%  
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  الثانية  الجزئية اٍالستبيان في ضوء الفرضيةمناقشة نتائج  -7-2-2

والتي مفادها أنه ليس هناك فروق في نوع التكوين األمني الذي يتلقاه عمال النظافة في 

  .التخفيض من حوادث العمل لديهم حسب وحدات العمل

  )43(الجدول رقم

المحسوبة  χ² و نتائج بوحدات العملألسئلة من اٍالستبيان المتعلقة  تيبين تكرارا

  تلهذه التكرارا αومستوى الداللة والمجدولة 

    ـلوحدات الع         

  ــــةاألسئل

  نتائج χ2  ـدة بوزريعـــةوحـ ــوادـالـدة بابوح
 
  

 

α  
 )21(التكرارات )24(التكرارات

 χ2 /C χ2  /T  ال  نعم  ال  نعم

4 19 5 15 6 0.063  3.841  0.05  

5 17 7 15 6 0.079  3.841 0.05  

6 18 6 15 6 0.002  3.841 0.05 

7 15 9 16 5 0.444  3.841 0.05 

8 18 6 14 7 0.079  3.841 0.05 

9 14 10 14 7 0.073  3.841 0.05 

10 12 12 10 11  0.017  3.841 0.05 

11 9 15 9 12  0.001  3.841 0.05 

12 10 14 11 10  0.174  3.841 0.05 

13 11 13 9 12  0.009  3.841 0.05 

14 19 5 14 7 0.368  3.841 0.05 

15 17 7 14 7 0.000  3.841 0.05 

16 19 5 16 5 0.012  3.841 0.05 

17 9 15 7 14  0.000  3.841 0.05 

18 14 10 9 12  0.543  3.841 0.05 

19 7 17 7 14  0.000  3.841 0.05 

20 8 16 7 14  0.098  3.841 0.05 

21 12 12 8 13  0.250  3.841 0.05 



 181

، والذي يختبر مدى داللة d’indépendanceللفروق  χ²فبٍاستخدام االختبار اإلحصائي 

الفروق الكيفية بين التكرارات التي تحصلنا عليها من خالل دراستنا الميدانية بهدف 

  :التأكد من مدى قبول هذه الفرضية أو لفضها، حيث
                (Fo – Fe ± 0.5)²  

            ∑ = χ²                                      ـــــــــ
Fe                                                        

  

وبهدف التحقق من مدى قبول أو رفض الفرضية الجزئية الثانية المتعلقة بوحدات العمل 

المجدولة كما تم ذلك أنفا مع  χ²مع المحسوبة المتعلقة بكل سؤال  χ²ال بد من مقارنة 

،  αعامل السن، ونستخرج هذه القيمة المجدولة ٍانطالقا من تحديد مستوى الداللة 

  ، dl ودرجة الحرية 

نجد أن درجة الحرية   داول التي قمنا بصياغتها والمتعلقة بكل سؤال،وٍانطالقا من الج

المجدولة تساوي  χ² علي وبالتالي نتحصل  0.05 هو α، أما مستوي الداللة 1هي

عند مستوي  3.841المجدولة التي تساوي   χ²المحسوبة مع  χ²، وبمقارنة 3.84

المجدولة  في جميع   χ²من  <المحسوبة   χ²، نجد أن  1ودرجة الحرية  0.05الداللة 

ومن هذا نستنتج أن الفرضية   ،)43(المحسوبة كما يوضح ذلك الجدول رقم  χ²نتائج 

فروق في  انية المتعلقة بمتغير وحدات العمل مقبولة وتدل علي عدم وجودالجزئية الث

نوع التكوين األمني الذي يتلقاه عمال النظافة في التخفيض من حوادث العمل لديهم 

فروق في نوع  أن هناك  حسب وحدات العمل، ونرفض الفرضية الصفرية التي مفادها

التخفيض من حوادث العمل لديهم حسب  التكوين األمني الذي يتلقاه عمال النظافة في

  . وحدات العمل

نظرا لوجود  χ² يتعلق بتكرارات األسئلة التي ال يمكن لنا حسابها باستخدام قانونوفيما 

 24.  23.  22.  3.  2. 1(في تكراراتها، والمتمثلة في األسئلة رقم  5قيم أقل من 

لتكراراتها بدال  النسب المئوية ، التي سنتعرض إليها من خالل المقارنة بين)26.  25.

 .لتأكيد علي قبول أو رفض هذه الفرضية في هذا المستوي χ² حساب من
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الذي يشتمل علي تكرارات بنعم أو ال، ثم أألسئلة رقم      ) 3(رقم وهنا سنبدأ بالسؤال 

 .   التي تتميز بثالثة اختيارات) 26.  25.  24.  23.  22.  2. 1( 

  

  )44(رقم جدول

  

  

  
 
 
 
  

  

 حسب وحدات العمل) 3(المتعلقة بتكرارات السؤال رقم يبين النسب المئوية      

  

  :  التعليق

متقاربة فيما بينها  ) 3(المتعلقة بالسؤال رقم النسب المئوية الجدول أن يتبين من خالل

إلي حد كبير بين أفراد عينة البحث وذلك حسب متغير وحدات العمل  المتمثلة في 

النسب المئوية بنعم أو بـ ال،  فنجد في وحدتي باب الواد وبوزريعة، سواء فيما يخص 

وهو نفس  الشئ فيما   %2النسب المئوية بنعم أن الفروق بين النسب ضئيلة أقل من 

نستنتج أن  ومن هذا ،%2بالنسب المئوية بـ ال أي الفروق  بين النسب أقل من  يتعلق

من النسب المئوية هذه الفروق غير دالة وبالتالي نقبل الفرضية الجزئية الثانية انطالقا 

في نوع التكوين األمني الذي يتلقاه  فروقوالتي تنص علي عدم وجود ) 3(لسؤال رقم

وننفي  حسب متغير وحدات العمل، عمال النظافة في التخفيض من حوادث العمل لديهم

فروق في نوع التكوين األمني الذي يتلقاه  الفرضية الصفرية التي تأكد علي وجود

  .وحدات العمل التخفيض من حوادث العمل لديهم حسبعمال النظافة في 

  

  

وحـدات       

  العمـل        

   وابـالج

ـدة باب الـوادوح

  )24(التكرارات 

 ـةـــدة بوزريعوح

  )21(التكرارات 

  % التكرار % التكرار

  %80.95  17  %79.16  19 نعم

  %19.04  4  %20.83  5  ال

  %100  21  %100 24 المجـوع
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 )45(الجدول رقم 

يبين النسب المئوية لتكرارات المتعلقة بإجابات علي اختيارات ألسئلة من أالستبيان 

  .ألفراد عينة البحث حسب متغير وحدات العمل

المتعلقة بتكرارات أإلجابات علي  النسب المئوية أن يتبين من خالل الجدول:التعليق

متغير وحدات العمل، أما حسب هي نفسها بين أفراد عينة البحث  )2و1(السؤالين رقم 

نجدها متقاربة ) 26.  25. 24. 23.  22(فيما يخص النسب المئوية المتعلقة باألسئلة 

متغير وحدات العمل، وذلك فيما حسب فيما بينها إلي حد كبير بين أفراد عينة البحث 

 يتعلق باالختيارات الثالثة الموضوعة لكل سؤال،  هذا ما يؤدي بنا إلي قبول الفرضية

الجزئية الثانية عند هذا المستوي والتي مفادها أنه ليس هناك فروق في نوع التكوين 

األمني الذي يتلقاه عمال النظافة في التخفيض من حوادث العمل لديهم حسب متغير 

فروق في نوع التكوين  وحدات العمل ، وننفي الفرضية الصفرية التي تأكد علي وجود

افة في التخفيض من حوادث العمل لديهم حسب متغير األمني الذي يتلقاه عمال النظ

  .وحدات العمل

 وحدات 

 العمل 

 أألسئلة    

 وحــــدة باب الــــواد

)24(التكرارات   

 وحــــدة بوزريعـــة

)21(التكرارات   

1 2 3 1 2 3 

 

 ت
 
% 

 

 ت
 
%

 

 ت
 
%

 

 ت
 
% 

 

 ت
 
% 

 

 ت
 
% 

1 24 
100 

 0 0 0 0 21 100 0 0 0 0 

2 24 
100 

 0 0 0 0 21 100 0 0 0 0 

22 10 41.6 6 25 8 33.3 10 47.6 4 19.0 7 33.3 

23 11 45.3 10 41.6 3 12.5 10 47.6 8 38.0 3 14.28 

24 10 41.6 5 20.8 9 37.5 9 42.8 4 19.0 8 38.0 

25 12 50 7 29.1 5 20.8 9 42.8 8 38.0 4 19.0 

26 9 37.5 10 41.6 5 20.8 8 38.0 9 42.8 4 19.0 
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  الثالثة  الجزئية اٍالستبيان في ضوء الفرضيةمناقشة نتائج  -7-2-3

والتي مفادها أنه ليس هناك فروق في نوع التكوين األمني الذي يتلقاه عمال النظافة في 

  التخفيض من حوادث العمل لديهم حسب األقدمية في العمل 

 )46(لجدول رقما

 χ² و نتائج باألقدمية في العمل ستبيان المتعلقة ألسئلة من اٍال تيبين تكرارا

  .تلهذه التكرارا αالمحسوبة والمجدولة ومستوى الداللة 

األقدميـة  في       

العمــل               

 األسئلـــة

 [فما فوق  [8  من  [ 0  -  8  [من 
χ2 نتائج 

 
 

α 

 

)26(التكرارات  )19(التكرارات    

/  χ2 /C χ2 ال نعم ال نعم T 

4 19 7 15 4 0.005 3.841 0.05 

5 18 814 5 0.000 3.841 0.05 

6 19 7 14 5 0.089 3.841 0.05 

7 18 8 13 6 0.081 3.841 0.05 

8 20 6 12 7 0.455 3.841 0.05 

9 16 10 12 7 0.039 3.841 0.05 

10 13 13 9 10 0.015 3.841 0.05 

11 10 16 8 11 0.002 3.841 0.05 

12 14 12 7 12 0.680 3.841 0.05 

13 12 14 8 11 0.000 3.841 0.05 

14 19 7 14 5 0.089 3.841 0.05 

15 19 712 70.143 3.841 0.05 

16 2151450.02 3.841 0.05 

17 8 18 8 11 0.219 3.841 0.05 

18 14 12 9 10 0.015 3.841 0.05 

19 7 19 7 12 0.143 3.841 0.05 

20 9 17 6 13 0.009 3.841 0.05 

21 11 15 9 10 0.000 3.841 0.05 
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، والذي يختبر مدى داللة  d’indépendanceللفروق  χ²فبٍاستخدام االختبار اإلحصائي 

الفروق الكيفية بين التكرارات التي تحصلنا عليها من خالل دراستنا الميدانية بهدف 

  :لتأكد من مدى قبول هذه الفرضية أو لفضها، حيثا
                (Fo – Fe ± 0.5)²  

            ∑ = χ²                                      ـــــــــ
Fe                                                        

  

المتعلقة بأألقدمية العمل  وبهدف التاكد من مدى قبول أو رفض الفرضية الجزئية الثالثة 

المجدولة كما تم ذلك أنفا مع  χ²المحسوبة المتعلقة بكل سؤال مع  χ²ال بد من مقارنة 

متغير وحدات العمل ، ونستخرج هذه القيمة المجدولة ٍانطالقا من تحديد مستوى الداللة 

α  ودرجة الحرية ، dl ،  

 χ² التالي نتحصل علي وب 0.05 هو α،ومستوي الداللة 1حيث درجة الحرية هي

 3.841المجدولة التي تساوي   χ²المحسوبة مع  χ²، وبمقارنة 3.84المجدولة تساوي 

  χ²من  <المحسوبة   χ²، نجد أن  1ودرجة الحرية  0.05عند مستوي الداللة 

ومن هذا  ،)46(المحسوبة كما يوضح ذلك الجدول رقم  χ²المجدولة  في جميع نتائج 

المتعلقة بمتغير أألقدمية في العمل مقبولة وتدل  ةالجزئية الثالث  نستنتج أن الفرضية

فروق في نوع التكوين األمني الذي يتلقاه عمال النظافة في التخفيض  علي عدم وجود

من حوادث العمل لديهم حسب أألقدمية في العمل، ونرفض الفرضية الصفرية التي 

ذي يتلقاه عمال النظافة في التخفيض فروق في نوع التكوين األمني ال أن هناك  مفادها

  . من حوادث العمل لديهم حسب أألقدمية في العمل

نظرا لوجود  χ² يتعلق بتكرارات األسئلة التي ال يمكن لنا حسابها باستخدام قانونوفيما 

 24.  23.  22.  3.  2. 1(في تكراراتها، والمتمثلة في األسئلة رقم  5قيم أقل من 

لتكراراتها بدال  تعرض إليها من خالل المقارنة بين النسب المئوية، التي سن)26.  25.

  .لتأكيد علي قبول أو رفض هذه الفرضية في هذا المستوي χ² حساب من

الذي يشتمل علي تكرارات بنعم أو ال، ثم أألسئلة رقم      ) 3(رقم وهنا سنبدأ بالسؤال 

  .   اختيارات التي تتميز بثالثة) 26.  25.  24.  23.  22.  2. 1( 
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  )47(رقم جدول

  

  

  

  

  

  

متغير األقدمية في حسب ) 3(يبين النسب المئوية المتعلقة بتكرارات السؤال رقم 

  العمل

     

فيما  متغير األقدمية في العمل المتعلقة النسب المئوية يتضح من الجدول أن:  التعليق

ألفراد عينة البحث وذلك حسب  النسب المئوية تتميز بتقارب) 3(السؤال رقم يخص

عمل، سواء فيما يخص النسب المئوية بنعم أو بـ ال،  فنجد في الاألقدمية في متغير 

 النسب المئوية بنعم أن الفروق بين النسب ليست بكبيرة وهو نفس  الشئ فيما  يتعلق

نستنتج أن هذه الفروق غير  ومن هذا ،بالنسب المئوية بـ ال أي الفروق  بين النسب 

الثالثة انطالقا من النسب المئوية لسؤال دالة إلي حد ما وبالتالي نقبل الفرضية الجزئية 

في نوع التكوين األمني الذي يتلقاه عمال  فروقوالتي تنص علي عدم وجود ) 3(رقم

وننفي  ، األقدمية في العملحسب متغير  النظافة في التخفيض من حوادث العمل لديهم

يتلقاه فروق في نوع التكوين األمني الذي  الفرضية الصفرية التي تأكد علي وجود

  .األقدمية في العمل متغير عمال النظافة في التخفيض من حوادث العمل لديهم حسب

  

  

  

  

  

  

األقدمية في 

 العمـل

  الجـواب

 [0  -  8  [من

  )26(التكرارات 

     [فما فوق [8  من 

  )19(التكرارات 

  %  التكرار %  التكرار

  %84.21  16  %76.92  20 نعم

  %15.78  3 %23.07 6 ال

  %100  19 %100 26 المجـوع
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  )48(الجدول رقم 

يبين النسب المئوية لتكرارات المتعلقة بإجابات علي اختيارات ألسئلة من أالستبيان 

  .األقدمية في العملألفراد عينة البحث حسب متغير 

  

المتعلقة بتكرارات أإلجابات علي  لمئويةالنسب ا أن يتبين من خالل الجدول:التعليق

متغير األقدمية في العمل، حسب هي نفسها بين أفراد عينة البحث  )2و1(السؤالين رقم 

نجدها ) 26.  25. 24. 23.  22(أما فيما يخص النسب المئوية المتعلقة باألسئلة 

دمية في العمل، متغير األقحسب متقاربة فيما بينها إلي حد كبير بين أفراد عينة البحث 

وذلك فيما يخص االختيارات الثالثة الموضوعة لكل سؤال،  هذا ما يؤدي بنا إلي قبول 

الفرضية الجزئية الثالثة عند هذا المستوي والتي مفادها أنه ليس هناك فروق في نوع 

التكوين األمني الذي يتلقاه عمال النظافة في التخفيض من حوادث العمل لديهم حسب 

فروق في  قدمية في العمل ، وننفي الفرضية الصفرية التي تأكد علي وجودمتغير األ

نوع التكوين األمني الذي يتلقاه عمال النظافة في التخفيض من حوادث العمل لديهم 

 .حسب متغير األقدمية في العمل

األقدمية في 

 العمل

  أألسئلة

  [0  -  8  [                   ن ــم              

  )26(التكرارات 

  [وقـــفما ف [  8  من 

  )19(التكرارات 

1  2  3  1  2  3  

  

  ت
  
% 

  

  ت
  
% 

  

  ت
  
% 

  

  ت
  
%  

  

  ت
  
%  

  

  ت
  
%  

1  26  
100 
  0  0  0  0  19  100  0  0  0  0  

2  26  
100 
  0  0  0  0  19  100  0  0  0  0  

22  11  42.3  6  23.0  9  34.6  9  47.3  4  21.0  6  31.5  

23  12  46.1  10  38.4  4  15.3  9  47.3  8  42.1  2  10.5  

24  11  42.3  6  23.0  9  34.6  8  42.1  3  15.7  8  42.1  

25  11  42.3  9  34.6  6  23.0  10  52.6  6  31.5  3  15.7  

26  9  34.6  12  46.1  5  19.2  8  42.1  7  36.8  4  21.0  
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  االستنتاج العام

دف التحقق للنتائج المستوحاة من تطبيق اإلستبيان الذي تم إعداده بهمن خالل عرضنا  

إن كان نوع التكوين األمني الذي  يتلقاه عمال النظافة بوالية الجزائر يلعب دور في 

تخفيض من معدل حوادث العمل لديهم، وبعد مناقشة النتائج حسب متغيرات الدراسة، 

  .توصلنا إلي اإلحاطة بإشكالية الدراسة والتحقق من صحة الفرضية العامة

ضية العامة تم حساب النسب المئوية لتكرارات المتعلقة ومن أجل التأكد من صحة الفر

اإلستبيان، ومن خالل تحليل هذه النسب المئوية تم  ةبإجابات عينة البحث حول أسئل

استنتاج أن أغلب هذه النسب تعبر علي أن التكوين الذي يقدم لعمال النظافة علي 

اكتساب عمال النظافة إجابي في  رخالل مدة أسبوعين له تأثي ةمستوي مدرسة النظاف

طرق العمل اآلمنة من حوادث العمل أثناء عملية جمع النفايات في مختلف أماكن 

العمل، حيث أصبحوا يدركون انطالقا من هذا التكوين أكثر من أي وقت مضي 

أألخطار المرتبطة بالعمل، من حيث مصادرها وأثارها علي الصحة واألمن في العمل 

بضرورة  متنبيههك ،األخطار هذه تجنب إعالمهم حول طرقإلى تحسيسهم و وهذا راجع

 ،، وتجنب الحركات الخطيرةأثناء العمل ارتداء معدات الوقاية وإتباع سلوكات آمنة

إلزامهم باحترام القواعد الخاصة بالمرور كعدم قطع الطريق السريع لجمع النفايات 

تقنيات العمل بالعمال  عمد ،عكس حركة المرور أثناء استعمال الشاحنةوجمع النفايات 

السليمة، كشرحهم مختلف الخطوات التي يجب إتباعها أثناء جمع النفايات وطرق 

إلي غيرها من اإلجراءات الوقائية المتضمنة في محتوي  استخدام تجهيزات العمل

البرنامج التكويني، أين تم توضيح ذلك من قبل في الفصل الربع في العنصر المتعلق 

عمال النظافة، كما أثبت نتائج الدراسة االستطالعية ذلك، وهذا من  بتكوين وإعالم

خالل بروز نتائج هذا التكوين في تخفيض من عدد حوادث العمل في مؤسسة النظافة 

أين سجلت  2007حادث عمل مقارنة بسنة  71أين تم تسجيل  2008وذلك في سنة 

حادث  كما  18بـ حادث عمل، أي انخفاض في عدد الحوادث 89مصلحة طب العمل 

الغير انخفاضا مستمر في  تشهدت حوادث العمل الناتجة عن شاحنات العمل وسيارا

وهذا ما تم   2008حتى  2005نسب هذه الحوادث من سنة إلي أخري انطالقا من 

، كما تتبين )136(الموجود في الفصل السادس صفحة) 10(توضيحه في الجدول رقم 
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مقابالت التي أجريناها مع بعض المسؤولين في المؤسسة، نتائج هذا التكوين من خالل ال

كمدير مدرسة النظافة الذي صرح لنا أن محتوي برنامج التكويني الذي يقدم لعمال 

النظافة يتم تعديله بشكل مستمر من سنة إلي أخري حتي يستجيب للهدف الذي تسعي 

ا عمال النظافة المؤسسة إلي تحقيقه، وهو تخفيض من حوادث العمل التي يتعرض له

إلي أدني حد ممكن، كما صرحت لنا مسؤولة مصلحة طب العمل أنه من خالل 

حوادث العمل المميتة، أو التي تسبب  تالحوادث العمل التي سجلتها المصلحة انخفض

عجز دائم والتي يستدعي األمر أخذ عطلة مرضية تفوق شهر، كما استنتجنا من خالل 

قابلناهم أنهم أصبحوا أكثر وعيا ويقظة من أخطار  تصريحات عمال النظافة الذين 

المرتبطة بعملهم، وأصبحوا يسلكون سلوكات أكثر أمننا، وهذا رجع إلي التكوين الذي 

  .تلقوه

أما بالنسبة للفرضيات الجزئية الثالثة التي تم صياغتها، فقد تم حساب الفروق في نتائج 

ه عمال النظافة في تخفيض من حوادث اإلستبيان حول نوع التكوين األمني الذي يتلقا

العمل لديهم حسب متغيرات السن، وحدات العمل، األقدمية في العمل، بٍاستخدام 

الذي يقيس الفروق الكيفية بين المتغيرات وكذا النسب المئوية  χ²االختبار اإلحصائي 

م تكن لتكرارات األقل من خمسة، فقد بينت عملية تحليل الفروق أن الفروق الظاهرية ل

دالة إحصائيا بين مختلف عينات الدراسة، وهذا يمكن إرجاعه ربما إلي صغر حجم 

العينة، إذ ال يعقل أال يكون لهذه المتغيرات تأثير في وجود اختالف في انخفاض معدل 

الحوادث لدي العمال حسب  نوع التكوين األمني، خصوصا وأن معظم الدراسات في 

متغيرات الثالثة في اختالف عدد حوادث العمل الناتجة عن هذا الجانب تأكد تأثير هذه ال

العمل، كما دلت النسب المئوية كذلك إلي أن الفروق بين المتغيرات ال  ترتقي إلي 

  .    درجة اعتبارها دالة إحصائيا، أي  وجود فروق ضئيلة بين هاته النسب المئوية
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  الخاتمة

هل لنوع  :من خالل طرح اإلشكال المتمثل فيدراسة قنا في هذه الانطل         

وقبل  التكوين األمني الذي يتلقاه عمال النظافة دور في التخفيض حوادث العمل لديهم؟

الدراسة لكل من  تاإلجابة علي هذا اإلشكال قمنا بعرض فصول للتعريف بمتغيرا

طبيق استبيان تم التكوين، حوادث العمل والوقاية، وأجبنا علي اإلشكال المطروح بت

عامل، وبعد عرض ومناقشة النتائج  45إعداده خصيصا لذلك علي عينة عدد أفرادها 

علي  نوع التكوين األمني الذي يقدم لعمال النظافة وما مدي لعبه  فتوصلنا إلي التعر

دور في تخفيض من نسبة حوادث العمل لديهم حيث توصلنا إلي استنتاج أنه في الحقيقة 

األمني الذي أعدته مؤسسة النظافة لعمالها له نتائج إيجابية، أي ساعد  نوع التكوين

العمال علي تجنب حوادث العمل الناتجة عن مختلف األخطار التي تتضمنا عملية جمع 

  .النفايات بفعل اإلجراءات الوقائية التي اكتسبوها انطالق من هذا التكوين  الذي قدم لهم

ين يعتبر كشرط أساسي لترقية الوقاية وكل تطور فمن كل هذا يمكن القول أن التكو

اقتصادي، فيجب أن يكون محل اهتمام كل المؤسسات التي تريد أن تحمي مواردها 

  .البشرية والمادية، وتفرض وجودها وتحسن من سمعتها وتنمي اقتصادها وأرباحها

نتمكن  فالتكوين يعتبر أفضل استثمار للوقاية من حوادث العمل، فعن طريق إجراءاته

  .من تحقيق أمن العمال، ونحمي صحتهم ونطور إنتاج المؤسسة

نوع التكوين األمني الذي يتلقاه وفي الختام نتمنى أن نكون قد ألقينا بعض الضوء علي 

، وتعتبر هذه الدراسة بمثابة حوادث العمل لديهممن في التخفيض  هدوروعمال النظافة 

تمع، حيث نعتقد أننا في دراستنا هذه لم محاولة لفهم خصوصيات هذه الفئة من المج

  .   نفعل أكثر من فتح السبيل للبحث الجد ألن هناك ثغرات كثيرة بقينا عاجزين عن ملئها
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   والتوصيات االقتراحات

نشير فيمايلي إلي بعض االستنتاجات التي توصلنا إليها من خالل دراستنا الميدانية التي 

  . وتوصيات اتنود تقديمها علي شكل اقتراح

القيام بدراسات حول عمال النظافة من جوانب عدة، حتى يتسنى لنا التعرف أكثر  -

علي هذه الفئة من المجتمع التي تعاني التهميش من حيث الدراسات التي تعرضت إليها 

  .خاصة من الجوانب النفسية واالجتماعية

ض المهنية التي إجراء دراسات أكثر عمقا وشموال حول حوادث العمل واألمرا -

يتعرض إليها عمال النظافة من أجل التوصل إلي فهم دقيق لهذه الحوادث واألمراض 

وذلك بهدف إيجاد الطرق واإلجراءات الوقائية األكثر فاعلية للحد أو تجنب هذه 

  .     الحوادث واألمراض

العمل علي توعية أفراد المجتمع علي ضرورة احترام عمال النظافة من  وجوب -

احترام أوقات رمي النفايات المنزلية وعدم وضع مع هذه النفايات األشياء  اللخ

 .الخطيرة التي قد تتسبب في حوادث عمل أثناء جمعها من قبل عمال النظافة

رد االعتبار لهذه الفئة من المجتمع عن طريق حل مشاكلهم النفسية واالجتماعية،  -

  .  كانيات الالزمة لجمع النفاياتوكذا المشاكل المتعلقة بالعمل كتوفير اإلم
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 االستبيــــان
دور التكوين في التخفيض من حوادث : "في إطار إنجاز مذكرة الماجستير تحت عنوان

به،  مع العلم أنه داخل المربع الذي تراه يتناسب مع ماتشعر ) ×(ضع عالمة " العمل
  ليس هناك أجوبة خاطئة أو صحيحة

 
  معلومات عامـــــــــــة

  سنــــــة            :السن -1

  متزوج           مطلق             أرمل        أعزب  : الحالة العائليــــــة -2

    ثانوي       ابتدائي            متوسط       أمي             :المستوي التعليمي -3

  سنة   :األقدمية في العمل -4

 :التأهيــل المهنـــي -5

 

  األجوبـــــــــــــــــة  األسئلـــــــــة

من خالل سيرتك المهنية كم من مرة أجريت تكوين -1

 ؟في مجال الصحة واألمن في العمل 

ثالثة  -3مرتين          -2مرة واحدة      -1    

  مرات

 شهر - 3ثالثة أسابيع       -2أسبوعين       -1       مدة هذا تكوين ؟  كم دامت -2

هل قدمت لك معلومـات حـول طـرق ٍاسـتخدام -3

إذا كان نعم فما الفائـدة    ؟التجهيزات الخاصة بالعمل 

  من ذلك ؟

 نعم                ال     

  

من خالل هذا التكوين  هل تم توعيتك باألخطار  -4

لماذا ؟ إذا كان نعم فما الفائدة من   ؟ة بعملك المرتبط

  ذلك؟

  نعم                ال     

هل تم إعالمك حول الحركات الخطيرة التي يجـب -5

  لماذا ؟ ؟تجنبها 

  نعم                ال     

هل ساعدك هذا التكوين في تجنب حوادث العمـل   -6

  إذا كان نعم فكيف ذلك ؟ ؟أثناء العمل 

  نعم                ال     

انطالقا من هذا التكـوين هـل أصـبحت تـدرك      -7

  لماذا ؟ ؟األخطار المرتبطة بعملك 

  نعم                ال     

)1(رقم  ملحق ال  

1.I



 200

هل تري أن هناك فرق بين تلقي وعدم تلقي تكوين  -8

  لماذا ؟  ؟في مجال الصحة واألمن في العمل 

  نعم                ال     

هل تم إعالمك حول مختلف حوادث العمل الخطيرة  -9

  لماذا ؟   ؟التي يتعرض لها عمال النظافة 

  نعم                ال     

هل شاركت في أيام توعوية أو لقاءات فيما يخص -10

  ؟الصحة واألمن في العمل 

  من ذلك ؟ تإذا كان نعم فماذا ٍاستفد -

  نعم                ال     

هل سبق لك وأن شاهدت أشرطة حول الوقاية من -11

    ؟األخطار المهنية 

  نعم                ال     

هل تساعدك الملصقات الخاصـة بالوقايـة مـن -12

الحيطة أكثـر مـن األخطـار     ذحوادث العمل علي أخ

  كيف ذلك ؟ ؟بعملك  ةالمرتبط

  نعم                ال     

ملصقات فـي المؤسسـة بشـكل    ه الذهل توجد ه -13

   ؟الكافي 

  نعم                ال     

هل سبق وأن قدم لـك مسـؤول وحـدة العمـل -14

إذا كان  ؟تعليمات حول طرق الوقاية من حوادث العمل 

  نعم ففيما تتمثل هذه التعليمات  ؟

  نعم                ال     

مـلبدورك هل سبق وأن قدمت لزمالئك في الع -15

خاصة الجدد منهم إرشادات وتوصيات حول الصـحة  

  ٍاذا كان نعم ففيما تتمثل؟ ؟واألمن في العمل 

  نعم                ال     

هل تري أن ارتداء معدات الوقاية الفردية شـيء   -16

  لماذا ؟ ؟ضروري 

  نعم                ال     

النظافـة  ه المعدات كافية فعال لوقاية عمال ذهل ه -17

   ؟من مختلف األخطار المرتبطة بعملهم 

  نعم                ال     

ه المعدات فـي المؤسسـة بشـكلذهل تتوفر ه -18

  لماذا ؟    ؟الكافي

  

  نعم                ال     

من خالل سيرتك المهنية هـل تعرضـت إلـي     -19

  ؟حوادث عمل 

     ؟لك  ذإذا كان نعم فما هو السبب في   -

  نعم                ال     

.I2 
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هل شاهدت حوادث عمل من قبل وقعت للعمـال -20

  ؟النظافة 

ه الحـوادث  ذحسب رأيك ما هو سبب ه.إذا كان نعم  -

  ؟وكيف يمكن تجنبها  

  نعم                ال     

هل تضن أن القيام بتكوين فـي مجـال الصـحة -21

ة من حـوادث العمـل   واألمن كافي لوقاية عمال النظاف

  لماذا ؟  ؟التي يتعرضون لها 

  نعم             ال        

عندما يكون العمل الذي تمارسه يشكل خطرا علي  -22

  صحتك وأمنك ماذا تفعل ؟

  .      أتوقف عن العمل -1       

  .أزيل عوامل الخطر -2        

  .أرتدي معدات الوقاية الفرية -3        

  

عندما تحتاج إلي معلومات حول الصحة واألمـن   -23

             ؟في العمل فممن تطلب هذه المعلومات 

  .              الزميل في العمل -1        

.                     مسؤول وحدة العمل  -2         

  .      مسؤول الصحة واألمن في العمل -3         

  

ين تعرضـوا إلـي   ذهل تري أن معظم العمال ال -24

  حوادث عمل أنهم

  

      والتعليمات التي  تلم يعملوا بالتوجيها -1       

  فترة التكوين       لهم أثناء  قدمت            

  . وا معدات الوقاية الفرديةلم يرتد -2        

  . ليس لديهم الخبرة في العمل -3        

حسب رأيك ألي فئة من عمال النظافة هم بحاجة  -25

    ؟أكبر إلي تكوين في مجال الصحة واألمن في العمل 

  .           العمال الجدد -1       

  .االعمال األصغر سنن -2        

  .بر سنناالعمال األك -3        

حسب رأيك ماهي  اإلجراءات األفضل اتخاذهـا   -26

   ؟من أجل تجنب أي حادث عمل 

  

  .     اإلعالم والتكوين في األمن -1       

  .                العمل علي إزالة األخطار-2        

  .ارتداء معدات الوقاية الفردية -3         
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  )2(رقم  ملحق ال
  

  
 

االستبيان التي  من والنسب المئوية إلجابات أفراد عينة البحث علي أسئلة تين تكرارايب
  اإلجابة بنعم أو التشمل على 

  

  

 ابةنوع اإلج

  ـةاألسئلـ

  ال نعم

  

  التكرار

  

  النسب المئوية

  

  التكرار

  

  النسب المئوية

3 36 80% 9  20%  

4 34 75.55% 11  24.44%  

5 32 71.11% 13  28.88%  

6 33 73.33% 12  26.66%  

7 31 68.88% 14  31.11%  
8 32 71.11% 13  28.88% 
9 28 62.22% 17  37.77% 
10 22 48.88% 23  51.11%  

11 18 40% 27  60%  

12 21 46.66% 24  53.33%  

13 20 44.44% 25  55.55% 
14 33 73.33% 12  26.66%  

15 31 68.88% 14  31.11%  

16 35 77.77% 10  22.22%  

17 16 35.55% 29  64.44%  

18 23 51.11% 22  48.88%  
19 14 31.11% 31  68.88%  

20 15 33.33% 30  66.66%  

21 20 44.44% 25  55.55%  

II.1 
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والنسب المئوية إلجابات أفراد عينة البحث علي أسئلة من االستبيان التي  تيبين تكرارا
  تشمل على ثالثة اختيارات

 
 
 
 
 
 

  نوع اإلجابة

  

  أألسئلة  

1  2  3  

 

  التكرار
  

% 

 

  التكرار
  
%  

  

  التكرار
  
%  

1  45  100%  0  0%  0  0%  

2  45  100%  0  0%  0  0%  

22  20  42.22%  10  26.66%  15  31.11%  

23  21  46.66%  18  40%  6  13.33%  

24  19  40%  9  22.22%  17  37.77%  

25  21  46.66%  15  33.33%  9  20%  

26  17  35.55%  19  40%  9  24.44%  

 

II.2 
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 )3(رقم  الملحق

  

ب التأهيل المهنييبيـن تصنيـف حـوادث العمـل لمختلـف السنـوات حسـ  
  

 نواتالس

  التأهيل المهني

2005 2006 2007 2008  

  

  د ت ع

  

  ت ع

  

  وفيات
  

ا ع    

  

  د ت ع

  

  ت ع

  

  وفيات
  
     ض ا ع

  

  د ت ع

  

  ت ع

  

  وفيات

  

  ضا ع  

  

  د ت ع

  

  ت ع

  

  وفيات

  

  ض ا ع

  669  0  34  3  647  0  43  3  577  0  28  5  323  1  15  2  عون متعدد الوظائف

  599  0  22  0  313  0  19  3  360  0  21  0  411  0  21  0  عامل النظافة

  151  0  6  0  122  0  5  0  210  0  5  0  90  0  3  0  سائق

  7  0  1  0  188  0  6  1  75  0  2  0  0  0  0  1  مسؤول  فريق

  0  0  0  0  0  1  0  0  15  0  1  0  21  0  1  0  قطاعمسؤول 

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  90  0  1  0  مسؤول ورشة

  0  0  0  0  30  0  1  0  30  0  1  0  28  0  2  0  ميكانيكي

 0 0 0 1 21 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 عون األمن

 25 10 0 10150000 00000يكهربائ

 10 0 1 0 30 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 عون إداري

 0 00 0 10150000 010210 عامل على اآللة الراقنة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 1 0 عامل مقسم الهاتف

 30 1 1 0 30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عامل موسمي

 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عامل تركيب المجاري

 0 00 0 00001030 00000لحام

 1491 661 4 600129788011414 33519996مـــــوعالمج

IV.  
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  ) 4(رقم  الملحق

  
                                          بتوقف عن العمل                                                   : ع.ع.ت                                             دون توقف عن العمل: ع .ع.ت.د

  عدد أيام العمل الضائعة: ض.ع.أ.ع
  يبيـن تصنيـف حـوادث العمـل لمختلـف السنـوات حسـب أوقـات وقـوعها

 

 

 السنوات

 

  الحوادث  أوقات وقوع 

                        
20052006

 
2007

 
2008 

دت 

 ع
 وفيات ت ع

ا ع 

 ض

دت 

 ع
 ا ع ض وفيات ت ع

دت 

 ع
 ا ع ض وفيات ت ع

دت 

 ع
 ا ع ض وفيات ت ع

59سا  5إلي  00سا  0  0 5 0 140 0 6 0 137 1 4 1 151 1 3 0 49 

59سا  7إلي  00سا 6  0 5 0 173 1 2 0 41 1 6 0 179 0 5 0 113 

59سا  9إلي  00سا  8  1 7 0 85 0 13 0 132 1 19 0 378 1 13 0 239 

59سا  11الي  00سا  10  0 10 0 161 1 15 0 411 1 25 0 399 1 19 1 455 

59سا  13الي  00سا  12  0 3 0 59 1 4 0 135 3 4 0 80 1 9 0 246 

59سا  15الي  00سا  14  2 4 0 151 2 7 0 220 1 4 0 90 0 3 0 47 

59سا  17الي  00سا  16  0 1 1 30 0 1 0 30 0 2 0 30 0 0 0 0 

59سا  23الي  00سا  18  0 10 0 200 1 12 0 191 0 16 0 303 0 14 0 342 

 1491 1 66 4 1610 1 80 12978 0 60 6 999 1 45 3 المجمــــــــــــــــوع

V.  
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 )5(الملحق رقم 

ةحسب أشهر السنــــ   NET COM يبين تصنيف حوادث العمل التي وقت للعمال مؤسسة النظافة

 السنوات

  أشهر الحوادث

2005 2006 2007 2008 

 اع ض وفيات ت ع دت ع اع ض وفيات ت ع دت ع اع ض وفيات ت ع دت ع اع ض وفيات ت ع دت ع

جانفي

 
0 1 0 14 0 5 0 127 0 12 0 344 0 5 0 167 

 122 0 7 0 117 0 5 1 67 0 4 0 58 0 3 0 فيفري

 177 0 11 0 112 0 5 1 118 0 7 2 156 0 6 2 مارس

 30 0 1 0 151 0 5 2 63 0 3 0 10 1 1 0 افريل

 111 0 5 0 62 0 5 0 48 0 4 1 131 0 6 0 ماي

 164 0 8 1 168 0 9 1 90 0 3 1 175 0 8 0 جوان

 78 0 7 1 41 0 4 1 91 0 5 0 18 0 2 0 جويلية

 22 0 2 1 143 1 6 0 140 0 4 0 51 0 4 0 اوت

 66 0 2 1 79 0 6 2 158 0 5 0 123 0 4 0 سبتمبر

 221 0 6 0 103 0 6 0 130 0 6 1 130 0 3 0 أكتوبر

 255 0 8 0 128 0 9 0 157 0 8 0 102 0 5 0 نوفمبر

 78 1 4 0 179 0 8 0 108 0 6 1 31 0 2 1 ديسمبر

 1491 1 66 4 1627 1 80 8 1297 0 60 6 999 1 45 3 المجموع

V.  
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   Table des fractiles des distributions du khi deux : ( )∑ ±−
=

Fe
FeFo 2

2 5.0χ  

  Fo  représente les fréquences observées 
  Fe  Les fréquences théoriques 
   On trouve les Fe en multipliant le total de la rangée par le total de la colonne divisé par le nombre 

  total de sujet. Fe = 
GT

TCTR *  

  Le test d’indépendance 
  Le khi deux peut également être utilisé comme test d’indépendance. Dans ce cas on examine deux variables 
et on    vise à déterminer si les deux variables sont indépen 

n\α 0,995 0,990 0,975 0,950 0,900 0,750 0,500 0,250 0,100 0,050 0,025 0,010 0,005
1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,102 0,455 1,323 2,706 3,841 5,024 6,635 7,879 
2 0,010 0,020 0,051 0,103 0,211 0,575 1,386 2,773 4,605 5,991 7,378 9,210 10,597
3 0,072 0,115 0,216 0,352 0,584 1,213 2,366 4,108 6,251 7,815 9,348 11,345 12,838
4 0,207 0,297 0,484 0,711 1,064 1,923 3,357 5,385 7,779 9,488 11,143 13,277 14,860
5 0,412 0,554 0,831 1,145 1,610 2,675 4,351 6,626 9,236 11,070 12,833 15,086 16,750
6 0,676 0,872 1,237 1,635 2,204 3,455 5,348 7,841 10,645 12,592 14,449 16,812 18,548
7 0,989 1,239 1,690 2,167 2,833 4,255 6,346 9,037 12,017 14,067 16,013 18,475 20,278
8 1,344 1,646 2,180 2,733 3,490 5,071 7,344 10,219 13,362 15,507 17,535 20,090 21,955
9 1,735 2,088 2,700 3,325 4,168 5,899 8,343 11,389 14,684 16,919 19,023 21,666 23,589
10 2,156 2,558 3,247 3,940 4,865 6,737 9,342 12,549 15,987 18,307 20,483 23,209 25,188
11 2,603 3,053 3,816 4,575 5,578 7,584 10,341 13,701 17,275 19,675 21,920 24,725 26,757
12 3,074 3,571 4,404 5,226 6,304 8,438 11,340 14,845 18,549 21,026 23,337 26,217 28,300
13 3,565 4,107 5,009 5,892 7,042 9,299 12,340 15,984 19,812 22,362 24,736 27,688 29,819
14 4,075 4,660 5,629 6,571 7,790 10,165 13,339 17,117 21,064 23,685 26,119 29,141 31,319
15 4,601 5,229 6,262 7,261 8,547 11,037 14,339 18,245 22,307 24,996 27,488 30,578 32,801
16 5,142 5,812 6,908 7,962 9,312 11,912 15,338 19,369 23,542 26,296 28,845 32,000 34,267
17 5,697 6,408 7,564 8,672 10,085 12,792 16,338 20,489 24,769 27,587 30,191 33,409 35,718
18 6,265 7,015 8,231 9,390 10,865 13,675 17,338 21,605 25,989 28,869 31,526 34,805 37,156
19 6,844 7,633 8,907 10,117 11,651 14,562 18,338 22,718 27,204 30,144 32,852 36,191 38,582
20 7,434 8,260 9,591 10,851 12,443 15,452 19,337 23,828 28,412 31,410 34,170 37,566 39,997
21 8,034 8,897 10,283 11,591 13,240 16,344 20,337 24,935 29,615 32,671 35,479 38,932 41,401
22 8,643 9,542 10,982 12,338 14,041 17,240 21,337 26,039 30,813 33,924 36,781 40,289 42,796
23 9,260 10,196 11,689 13,091 14,848 18,137 22,337 27,141 32,007 35,172 38,076 41,638 44,181
24 9,886 10,856 12,401 13,848 15,659 19,037 23,337 28,241 33,196 36,415 39,364 42,980 45,559
25 10,520 11,524 13,120 14,611 16,473 19,939 24,337 29,339 34,382 37,652 40,646 44,314 46,928
26 11,160 12,198 13,844 15,379 17,292 20,843 25,336 30,435 35,563 38,885 41,923 45,642 48,290
27 11,808 12,879 14,573 16,151 18,114 21,749 26,336 31,528 36,741 40,113 43,195 46,963 49,645
28 12,461 13,565 15,308 16,928 18,939 22,657 27,336 32,620 37,916 41,337 44,461 48,278 50,993
29 13,121 14,256 16,047 17,708 19,768 23,567 28,336 33,711 39,087 42,557 45,722 49,588 52,336
30 13,787 14,953 16,791 18,493 20,599 24,478 29,336 34,800 40,256 43,773 46,979 50,892 53,672
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