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 مقدمة:

 من الذايت االكتفاء قيربق قصد ٌنمت و قوي اقتصاد إقامة تستهدف كربى عيتصن حركة اجملتمعات، سلتلف ايحال شهدت
 دلختلف ايحتم مراأ تعد االقتصادي التطور حركة أن شك ال و أخرى، ةيناح من خدماهتا من الفائض ريتصد و ةيناح

 فرص ادجيإإىل  كذا و ةياإلنتاج ةيوالكفا ةياالجتماع ةيالرفاى قيربق و لرخاءا و التقدم إىل ليالسب ألهنا ذلك و اجملتمعات
 .العمل من دةيجد آفاق فتح و زايدةادلت للعمالة

 و ةيعلم دعائم على سويتأس و الواقع على خويترس و تطوره و االقتصادي بالنشاط االىتمام ةيأمه تبدو ذلك على و
 العامل صحة صونو  ة،يناح من ةيالعادل ادلنافسة غمار خوض على القدرة و والنجاح التقدم لو تضمن مدروسة أسس

 صحة على احلفاظ الوقت نفس ويف االقتصاد ريتطو  يف تساىم اليت ةيالعلم دليادينا ٌنب ومن  .أخرى ةيناح من امتوكر و 
 .االقتصادي اجملال يف كاهنام ذبد أن ٌنتعي اليت الدراسات تلكوىو ا،ياإلرغونومميدان  صلد ةيالعقل و ةياجلسم اإلنسان

 بو؟ األخذ لنا كنمي فيك و أىدافو و مضمونو ىو فما
 Jastrazebouski " كييازبوسجاست " البولوين عةيالطب لعامل مرة ألول ايرغونوماال صطلحم استخدام عودي

 زيياإلصلل النفس لعامل عوديف ادليدان الصناعي و اآلاليت ي  ومااستخد مث كان .العمل علم بو عينيل  1887سنة""
 . 1949سنة " "Murell"لًنام"

 العلم ىذا خصائص أىم ومن ."ةيالبشر  اذلندسة" ىو استعماال األكثر ادلصطلح فإن ة،يكياألمر  ادلتحدة اتيالوال يف أما
 .مينظوالت العمل النفس وعلم ا،يولوجيز يوالف حيالتشر  كعلم هايعل عتمدي اليت ةياألساس والعلوم االختصاصات تعدد ىو

 اللغوي ادلعىن فإن ويوعل القاعدة، تعين " نوموس"و العمل تعين و " أرغون " ٌنكلمت انقسامو إىل ايلغو يعين ادلصطلح 
 ووسائل واآلالت اإلنسان ٌنب للعالقة ةيالعلم الدراسة تعين اياألرغونوم فإن :إصطالحا أما .العمل قاعدة كوني للكلمة
 .اإلنتاج ادةيز  و ٌنالعامل أمن:مها يٌنأساس ٌنلغرض قايربق ذلك و العمل طيوزل العمل

 العمل مكان ميتصم ٌنبتحس و ةيادلهن واألمراض اإلصابات و احلوادث أسباب على بالتعرف ٌنالعامل أمن تحققي
 (  Maurice Montmollin،1997،p135 )االول اذلدف قيبتحق اإلنتاج ادةيز  تتحقق كما ادلختلفة، ظروفو و ووسائلو
والذي نّصو: "األرغونوميا تأخذ  (AIE)األرغونوميا اخلاص باجلمعية الدولية لألرغونوميا  السياق نتطرق إىل تعريف يف ىذا

بعٌن اإلعتبار كل اخلصائص الفيزيولوجية و النقسية لإلنسان من أجل تصميم و تعديل أدوات العمل، تعديل زليط 
 (El Hadi Fasla، (2011) ، P01 )العمل، أو تعديل العمل يف حّد ذاتو"

دّد عيسويكما   وعلماء ٌنادلهندس من كل ويف شاركي الذي قييالتطب العلم فروع أحد "أهنا على اياألرغونوم مفهوم ُيح
 .بالعمل طةياحمل ةيقيز يالف الظروف ئةيوهت ادلختلفة وادلصنوعات واألجهزة واآلالت ادلعدات ميبتصم هتميو  العمل، النفس
 وقدرتو ة،يجسم - النفس قدرتو أو للعامل ةياحلس القدرات أو ةياحلس اتيواإلمكان ادلعرفة ضوء يف تتم اليت ئةيالته تلك
 أو األجهزة و وادلعدات اآلالت ستعملي دلن حةلراا من قدر أكرب قيربق ضوء ويف جسمو وأبعاد واإلستعاب، ميالتعل على
 دلن اإلصابة أو اخلطر احتماالت بعادٕ  وا األمان من درق أكرب قيربق اياألرغونوم تتوخى وكذلك شغلها،يح و  رىايديح  دلن

 ( 05-81ص  ،(8991)،عبد الرمحان عيسوي ) "والسعادة بالرضا الشعور جانب إىل اآلالت، ستعملي
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 (للعمل العامل مواءمة دراسة حول منصبا ةيالثان ةيالعادل احلرب قبل ميوالتنظ النفس علم يف ٌنالباحث اىتمام جل كان لقد
 على االىتمام انصب فقد ةيالثان ةيالعادل احلرب خالل أما .بيوالتدر  ويوالتوج ارياالخت إجراءات قيطر  عن) ةيادلهن مةادلواء

 العمل ووسائل واآلالت العمل منصب ميتصم عادةإو ا ميتصم قيطر  عن )اياألرغونوم(للعامل العمل فيتك دراسة
 ةيالثان ةيالعادل احلرب أثناء سجلت اليت واإلصابات احلوادث من ًنكث أن الباحثون وجد قدخاصة و  .بو طةياحمل والظروف

 ربت ايكاف بايتدر  تدربونيو  صارمة يًندلعا وفقا تارونكانوا يح   العمال ىؤالء ألن دبفردىم، اجلنود و العمال سببها كني مل
 ىنا ومن ادلختلفة، ةياحلرب تواآلال للمعدات غًن مناسبال ميالتصم عن ضايأ نامجة انتوإمنا ك،ٌنمتخصص اءخرب  إشراف

 للدراسات البدء نقطة كونتل واآلالت ادلعدات تلك ميتصم إعادة يف واسع نطاق على البحث يف واشرع فقد
 .ةياألرغونوم

 نياديادل إىل تعداه بل فقط العسكري دانيادل يفرا منحص اياألرغونوم موضوع بقي فلم ة،يالثان ةيالعادل احلرب بعد أما
 من العلم ىذا قدمو دلا رانظ واسعا راازدىا ةيالغرب أوروبا يف األرغونومي البحث ازدىر فقد وىكذا .الصناعة عاملك ادلختلفة
 الصناعة مشاكل على منصبا ةيالغرب أوروبا يف ٌناألرغونوم اىتمام جل كان ذإ  و إ  ادلختلفة، للصناعات خدمات
 عهايمج اةياحل نياديم يف الفرد ليسب تعتض اليت ادلختلفة ادلشاكل على أنصب كايأمر  يف زمالئهم اىتمام جل فإن ادلتنوعة

 (.واخلدمات والفالحة الصناعة،)
أنو من األمهية أن يقوم الباحثون فيها بدراسات آنية  Rutenfranz- 1985 –يرى روتنفرانز  أما يف الدول النامية، فقد

اعات العمل الطويلة، استعمال ادلواد الّسامة يف العمل، حول ظروف العمل، محستويات صرف الطاقة احلرارية للجسم، س
رىق يف ظروف صحّية سّيئة و غًن 

ح
والظروف الصحية السّيئة يف العمل وغًنىا من العوامل، حيث أن مشاكل العمل ادل

ّيزات العمل يف كثًن من الدول النامية.  عادية ىي من شلح
دول النامية محركزة حول العامل من ِبدايتها، آخذة يف احلحسبان أن تكون أرغونوميا الShahnavas  -و يرى شاىنواز 

 (50(، ص4558، )حفص مباركيبو ) قحدراتو، إمكانياتو احملدودة وعالقتها دبهام عملو، ومنوذج حياتو
م و و ىكذا يّتـفق ادلهتمون باألرغونوميا يف تعريف األرغونوميا على أهنا علم تطبيقي  يهتم خبصائص األفراد و قدراهت

أخذىا بعٌن االعتبار عند تصميم أو تعديل و تنظيم األشياء و اآلالت، من أجل تفاعل جّيد بينها و بٌن ىؤالء األفراد 
آلة و اليت تتمثل يف التحسينات اليت تدخل يف تصميم الكراسي، -و متطلباهتم.وىي ما يحعرف بالتداخل إنسان

 م وأجهزة العرض.  الطاوالت، مراكز العمل، ادلكاتب ، أدوات التحكّ 
إن األرغونوميا علم حديث متعدد اإلختصاصات ىدفها التطبيقي ىو ربسٌن الكفاءة و األمن لإلنسان يف كل جوانب 

زلمود  ) احلياة وىذا بتحليل و تصميم األنسقة ادلوجودة و ادلخططة لكي تكون متكّيفة مع القوى العاملة و ادلستعملة ذلا
 (33(،ص8915، )بوسنة

ىذا البحث يف نفس اإلطار أي ضمن ىذه البحوث األرغونومية اليت هتتم بإدخال تصحيحات ىندسية من أجل  ويندرج
تعديل  ؛وىذا يدخل يف إطاراحلصول على ربسينات معينة تضمن اإلحساس بالراحة عند العمال و ربّسن مستوى أدائهم



يف علم النفس التنظيم و العملتًن سماج رسالة                 أمهية األرغونوميا التصحيحية  يف التخفيف من حوادث العمل  

3 

 

ّثل خطراً صحياً كوهنا تتسبب يف زيادة أو إعادة تصميم مركز عمل هبدف التخفيف من حوادث العمل ادلتصلة  بو واليت سبح
 األيام ادلرضية أو تؤدي إىل ظهور عاىات عحضوية قد تكون محزمنة. 

تعلقة دبل ارغونومي دقيق ربليل تقدميو كان دافعنا الختيار ىذا ادلوضوع بالّذات، ىو 
ح
ركز احلراسة ظاىرة حوادث العمل ادل

ن خالل ربليل و تقييم ظروف و تنظيم العمل اخلاص هبم، و مجع كل ادلعطيات م ،يف مؤسسة سونطراكأو ادلراقبة 
لتقليل أو التخفيف من عدد و هبدف اواحللول ادلناسبة التعديالت اقتاح ل و ماادلرتبطة خبصائص ادلركز وخصائص الع

 .حّدة ىذه احلوادث
 عمالت ىذه الفئة من اللمؤسسة و قد اختًن ل و فئة أعوان األمن الداخلي سبس الدراسة مؤسسة احملروقات "سونطراك"

، على غرار األنواع األخرى من احلوادث، و ذلذا ارتأينا القيام بشكل معترب حوادث السقوط من مركز ادلراقبة ألهنا ضحية
 بدراسة ربليلية ميدانية دلعرفة األسباب احلقيقية ذلذه الظاىرة، و اقتاح احللول ادلناسبة.  

 ب متعلقة ب:فقد تكون األسبا
 دلركز العمل )مركز ادلراقبة(،الغًن مناسب التصميم  -

 )نقص اإلضاءة الطبيعية و ادلصنعة، الربودة القاسية و احلرارة الشديدة(،القاسية  الظروف الفيزيقية -

تؤدي إىل التعب قد ضيق و اليت فضاء طويلة داخل  اتالستاتيكية ادلطلوب ازباذىا لفت ات العمل وضعي -
 .الشديد
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 البحث: يةلاشكإ

يف  تبقى محسامهات ادلهتمٌن باألرغونوميا التصميمية من أجل إدخال التعديالت على العمل ليحناسب العامل ضئيلة
 .لتعديلادلرافقة لاآلالت و ادلعدات بسبب التكاليف  تحسٌن تصاميمخاصة تلك ادلتعلقة ب البلدان النامية،

 ألساس على فإن التنمية اليت تعتمد باوذلذا 
ح
ن ألذلك و تؤّدي إىل نتائج غًن محرضية قد تطّورة نقل التكنولوجيا من الدول ادل

صّنعةو ادلعدات   التقنية ىذه النماذج
ح
و اليت زبتلف يف أنساقها االجتماعية والثقافية و يف  كحّونت باألساس للمحجتمعات ادل

 خصائص و قدرات أفرادىا عن اجملتمعات النامية.
على  يحؤّدي إىل ظهور مشاكل اإلعتماد يف التنمية على النقل التكنولوجيأّن ذباىل  (8915) يرى بوسنة طارويف ىذا اإل

ستويٌن الكّلي و اجلزئي، حيث أن 
ح
ستوى الكحّلي ادل

ح
ادلشاكل النامجة عن اإلدخاالت التكنولوجية يف البلدان النامية على ادل

تلقي و اجلوانب االجتماعية ادلتضمنة للبنية الصناعية ادلستوردةمحّتصلة باالختالف ادلوجود بٌن البحنية االج
ح
. تماعية للبلد ادل

ستوى اجلزئي فهي ملموسة أكثر و ذات طبيعة أرغونومية واضحة، ومصدرىا يرجع باألساس 
ح
تتّبة على ادل

ح
أما ادلشاكل ادل

افق بٌن خصائص القوى العاملة البدنية و إىل تصميم اآلالت )اجلانب اآليل و ادلهارات ادلطلوبة(. حيث أن عدم التو 
تطلبات التكنولوجية يف مراكز العمل ال تحؤّدي فقط إىل استخدام تقين محنخفض للنسق واخنفاض يف نوعية 

ح
القحدراتية و ادل

 .اإلنتاج، وإمنا أيضا إىل تِعداد احلوادث، عدم الرضا، ارتفاع التعب، والضغط العقلي و االجتماعي بٌن العمال
لف بادلقابل إن  ىذا يقودنا إىل القول أن القطاع الصناعي و بالرغم من ما ُيققو من إنتاج و تقدم و رفاىية، فإنو يح

أمهية موضوع احلوادث تتضح ف حوادث عمل قد تكون خسائرىا وخيمة على اقتصاد ادلؤسسة و على اقتصاد البلد ككل.
جتماعية اليت تنتج عنها، خاصة و أن تكراراهتا يف ارتفاع لنا بشكل جلي عندما نستعرض اخلسائر االقتصادية و اال

  .مستمر مع الزمن
، خالل الذكرى التسعون لتأسيسها، 4559لسنة  (OITادلنضمة العادلية للعمل )وحسب اإلحصائيات ادلقدمة من طرف 

 .األمراض ادلهنيةبسبب بسبب حوادث العمل أو إما  حالة وفاةمليون  4.3ا سجلت حوايل أهنف
 ففي ظرفعامل ضحية حوادث عمل و منهم من يتوىف،  855ثانية يقع  80خالل كل أنو نفس ادلنظمة،  كما ذكرت

 وفاة. 0055مليون حادث و  8يوم واحد يصل العدد إىل 
أكثر احلوادث يف البلدان السائرة يف طريق النمو، حيث أكثر األشخاص يعملون يف قطاعات خطًنة مثل:  سحجلت و

 (Organisation Internationale du Travail،(2009) )يد، ادلناجم و الطاقة، الفالحة و اإلنتاج الغايبالبناء، الص
لف حوادث السقوط من ادلرتفعات وقطاع يتلف  حيث شكل احلوادث و سببها من قطاع إىل أخر، فقطاع البناء يح

يّلف عدة أنواع وأشكال  دبعداتوالصناعي  القطاع والنقل يلف حوادث ادلرور و قطاع الصيد يلف حوادث الغرق، 
الصناعية و عدم تكّيفها و قدرات العامل و زلدودياتو، و منها ما يلفو و اآلالت من احلوادث، منها ما سببو ادلنشآت 

سوء التنظيم الداخلي يف العمل، كالعمل ضمن نظام دوريات العمل الشاقة و ادلتعبة ، و اخللط يف إعطاء ادلهام و 
سؤوليات، و منها ما زبلفو الظروف القاسية اليت مير بـها العمال كالعالقات االجتماعية ادلهنية ادلضطربة، و األعمال ادل

 ذات النوعية الشاقة.
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ادلؤسسات ذات .فمهما كانت طبيعتهاالعمال داخل ادلؤسسة  عددبارتفاع  تعدد أشكاذلاويرتفع عدد حوادث العمل ب
 عماراألروقات )سونطراك( يتطلب سًنىا أآلالف العمال من كال اجلنسٌن، سلتلفة ادلنشآت الكربى، كمؤسسة احمل

فاإلطارات السامية تحشرف على التسيًن اإلداري للمؤسسة، و ادلهندسون يشرفون على التسيًن التقين  تكوين.الودرجات 
ادلادية و ادلعنوية. ىؤوالء العمال ىم ذلا، و ىناك من العمال من يسعى على حراستها بتوفًن األمن دلنشآهتا و مواردىا 

 أعوان األمن الداخلي للمؤسسة.
و يحقصد باألمن الداخلي يف معناه الدقيق، رلموع التدابًن الرامية إىل اتّقاء كل خطر زلتمل و/أو التقليل من آثاره، و 

 .يشكل شرطا أساسيا لوضعية أمنية محثلى
يعية و التنظيمية كوظيفة نظامية دائمة و واجبة، تندرج ضمن تنظيم و يحعرف األمن الداخلي دبفهوم النصوص التشر 

ادلؤسسة و سًنىا على غرار الوظائف األخرى اليت تساىم يف ربقيق ىدفها. و يتم األمن الداخلي من خالل تراتيب 
ن الداخلي و تساىم مهمة األم وتدابًن تدرجيية و مالئمة، ذات ىدف ردعي و وقائي أساسا، و زجري عند االقتضاء.

 1يف احلفاظ على ادلؤسسة و محايتها، و تندرج كليا ضمن أنشطتها.
العمل ادلسجلة عند ىذه الفئة من العمال )أعوان األمن الداخلي للمؤسسة( ال تقل خطورة و ال خسارة  إن حوادث

ك ألن منط عمل )مادية و اقتصادية( عن غًنىا من احلوادث األخرى ادلسجلة عند الفئات األخرى من العمال، ذل
ركز العمل دبا فيو ، أو دبة ادلراقبة و األمنمهدب ىؤوالء مليء بادلخاطر ادلهنية سواًء كانت متعلقة بالنظام العام للمؤسسة،

 .الظروف احمليطة
فئة أعوان األمن الداخلي ب اخلاصةمؤسسة احملروقات )سونطراك( حوادث  إحصائيات مالحظةإن ما يلفت انتباىنا عند  

سببها السقوط من  سحلم و معتربة حوادث متكررة  تسجل، فقد مرتبطة دبركز العمل عندىم ، صلد أن أغلبها سسةللمؤ 
 Chute des agents au niveau des échelles de) مركز احلراسة )ادلراقبة أو ادلالحظة( سواء عند النزول أو الصعود.

guérites) .الفصل األول من اجلانب النظري .ذلك يفتؤكد اليت اإلحصائيات  ذهى سيتم عرض  
مع اخلصائص  من حيث التصميم و الظروف احمليطة،من عدم مالئمة ادلركز ناتج  ىذا قد يكونالسقوط حادث إن 

 .آلة لديها طبيعة أرغونومية-الكثًن من ادلشاكل ادلوجودة على مستوى نسق إنسانألن ، والقدرات البدنية للعاملٌن فيو
أن اآللة ادلصممة  Chapanis (8998)شبانيس ، يشًن خلصائص البدنية يف تصميم مراكز العملفبالنسبة ألمهية ا

 من اإليطاليٌن، %50 من الفرنسيٌن، %15 من األدلان، %95منهم، تناسب حوايل  %95لألمريكيٌن و اليت تناسب 

 من الفيتناميٌن. %85نيٌن و فقط امن الياب 80%
بأن قدرتو اإلنتاجية بلغت أقل ( دلركب صناعي يف نيجًنيا 8954)Kerkhoven  فن بينت دراسة كركو ويف نفس االذباه 

 .بسبب الظروف ادلناخية و محل العمل ادلطلوب الغًن متوافق مع القدرة العلمية للعمال½ من 

 

                                                           
1
 متعلقة باألمن الداخلي يف ادلؤسسات 8999سبتمرب  43بتاريخ  85تعليمة وزارية رقم  - 
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 :إن إشكالية حبثنا تدخل يف إطار ىذا الطرح األرغونومي وميكننا ربديد الفرضية العامة فيما يلي
اع حوادث العمل في مراكز الحراسة يعود إلى عدم موائمة تصميم الخصائص الهندسية لمركز العمل مع إن ارتف

 األنتروبومترية للعمال وإلى سوء الظروف الفيزيقية للعمل.الخصائص 
 

 و بعد عرض إشكالية البحث-التطبيقي. ففيما يص اجلانب النظري اجلانبو  اجلانب النظريتضمنت دراستنا جانبٌن، 
عملنا على تقدمي فصلٌن؛ تعّرض الفصل األول إىل أمهية التدخل األرغونومي، رلاالتو، اىتماماتو و كذا   -و الفرضيات

 قواعد و مبادئ تصميم أو تصحيح مراكز العمل.
ؤسسة، باإلضافة إىل 

ح
عرض بينما تضّمن الفصل الثاين حوادث العمل، أسباهبا، عواملها، و نتائجها على الفرد و على ادل

دّعمة لذلك.اخلاصة دبؤسسة سونطراك و بعض اإلحصائيات 
َ
 ادل

أما اجلانب التطبيقي فيتضمن فصلٌن أيضا. تناولنا يف الفصل األول إجراءات البحث ادليدانية بينما عرضنا يف الفصل 
ستخدمة و كذا استعراض االستنتاج العام و اخلاسبة.

ح
تلف التقنيات ادل  الثاين ربليل نتائج سلح
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  الثاني الفصل

مؤسسة في  حوادث العمل
 سونطراك: حجم المشكلة
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 :مقدمة
كلة خطَتة تواجو ادلسؤولُت يف كل رلتمع، و تتزايد مش les accidents de travail -  -تعترب حوادث العمل

يث تؤدي طبيعة مرحلة حخطورهتا كلما ازداد اجملتمع تطورا و انتقاال من مرحلة الزراعة إذل مرحلة التصنيع. 
 األجهزةالتصنيع و التطور التكنولوجي و ظروفهما إذل تعريض العاملُت ألخطار احملركات و اآلالت و ادلعدات و 

 (873، ص1002فرج عبد القادر طو ، ) ،و بالتارل إذل احلوادثةالكهربائي
ت اإلنتاج باجلملة أّدى إذل ن تغيَت صفات العمل اليدوي احمللي إذل صفا، فإمن جهة أخرىىذا من جهة و 

طبيعة ادلشاكل (، ف)مركز العملعلى ادلستوى الكلي )اجملتمع ، ادلؤسسة( أو على ادلستوى اجلزئي مشاكل سواء 
لديو طبيعة أرغونومية واضحة يرجع مصدرىا إذل تصميم اآلالت، حيث  ،ادلستوى أي مركز العملىذا ادلًتتبة على 

مليها يف البلدان ادلتقدمة مرتبطة أساسا بعمال البلدان ادلصنعة، و بالتارل فإنو أن فكرة ادلصمم لآللة عن مستع
يفًتض بأن العامل متعلم، لديو أبعاد جسمية معينة، قوة و قدرات بدنية معينة و زلتك بالتكنولوجيا و ذلك ألن 

 مت باألساس لبلستعمال يف ىذه البلدان.مّ اآللة ص  
قد يكون غَت متعلم، لديو أبعاد بلد نام، فاألمر قد خيتلف كلية، فالعامل ننقل ىذه اآللة إذل لكن، عندما 

كل ىذه األمور ذبعل  جسمية سلتلفة، خربة قليلة أو معدومة يف العمل الصناعي، و احتكاك بسيط بالتكنولوجيا.
 ( 2،ص2118لة،فريح نبي ) العامل قليل الفهم لآللة كمستعمل و بالتارل فهو أقل ربصُت من الوقوع يف احلوادث

طورة مشكلة حوادث العمل و ما زبلفو من خسائر اقتصادية و اجتماعية ذبعلنا هنتم هبذا ادلوضوع و ضلاول خ
، وىذا ما سيتطرق لو ىذا الفصل، حيث سنحاول ةنوعيالو ة ميمن الناحية الك دراستو و ربليلو بطريقة تفصيلية

عامة  احلوادث يف ميدان احملروقاتحصائيات إتعراض بعض ربديد ادلفاىيم و ادلصطلحات اخلاصة بادلوضوع واس
   .خاصةالتابعة جملمع سونطراك مؤسسة نشاط النقل باألنابيب ويف 

 مفهوم حادث العمل: -1
 تعريفات و مفاىيم مصطلح حادث العمل، و قد ارتأينا تعريفو من ثبلث نواحي: تتعدد

 من الناحية القانونية، -

 من الناحية الطبية،  -

 ية الصناعية.من الناح -

 

 مفهوم حادث العمل من الناحية القانونية: -1-1

ادلتعلق حبوادث العمل و األمراض ادلهنية. معدل و متمم  3981يوليو  2ادلؤرخ يف  13-83القانون حسب 
 :وفإن ،، و ادلواد التالية3996جويلية  6ادلؤرخ يف  19-96 باألمر رقم

و خارجي و طرأ إصابة بدنية ناذبة عن سبب مفاجئ  عترب كحادث عمل كل حادث اصلرت عنوي   :6 ادلادة
 يف إطار عبلقة العمل.
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 ي عترب كحادث عمل، احلادث الواقع أثناء:: 7ادلادة 
 أو دائم طبقا لتعليمات ادلستخدم، القيام خارج ادلؤسسة دبهمة ذات طابع استثنائي -

 شلارسة عهدة انتخابية أو دبناسبة شلارستها، -

 خارج ساعات العمل. مزاولة الدراسة بانتظام -

 : ي عترب أيضا كحادث عمل، حىت و إن دل يكن ادلعٍت باألمر مؤمن لو اجتماعيا، احلادث الواقع أثناء:8ادلادة 
 النشاطات الرياضية اليت تنظمها اذليئة ادلستخدمة، -

 (39-96)معدل و متمم باألمر رقم القيام بعمل متفاوت للصاحل العام أو إلنقاذ شخص معّرض للهبلك.  -

يكون يف حكم حادث العمل، احلادث الذي يطرأ أثناء ادلسافة اليت يقطعها ادلؤمن للذىاب إذل  :32ادلادة 
ال يكون ادلسار قد انقطع أو اضلرف  أنعملو، أو اإلياب منو. وذلك أيا كانت وسيلة النقل ادلستعملة شريطة 

 ألسباب قاىرة.أو الضرورة أو ظرف عارض أو  االستعجالإال إذا كان ذلك حبكم 
ويقع ادلسار ادلضمون على ىذا النحو بُت مكان العمل من جهة و مكان اإلقامة أو ما شاهبو كادلكان الذي 

األستاذ بلعروسي أمحدالتيجاين و األستاذ وابل رشيد، ) عليو العامل عادة إما لتناول الطعام و إما ألغراض عائليةيًتدد  

  (21،ص1002

 

 لناحية الطبية:مفهوم حادث العمل من ا -1-2

أن بأنو ) إصابة ( أي  العامل بسبب وقوع حادث معُت عرف الضرر الذي يصيبي   حيث ،إصابة العملهو 
 (1002 ،الرب صبلح الدين زلمد ابو) ىي النتيجة ادلباشرة للحادث الذي يتعرض لو العامل اإلصابة

ساسا جبسم اإلنسان، و تكون ذات في عرف احلادثة بأهنا " كل واقعة تسبب م (3973)أما أمحد عزت راجح
و ادلقصود بادلساس جبسم اإلنسان كل أذى يلحق بو مثل . " أصل خارجي، و تتميز بقدر من ادلفاجأة

اجلروح و الكسور و التشويو، و فقدان القوى العقلية، و الوفاة. و ال يدخل معٌت اإلصابة اخلسارة اليت 
 (7، ص 2118فريح نبيلة،) تصيب األشياء

 
 م حادث العمل من الناحية الصناعية:مفهو  -1-3

 : احلادث ىو احلالة اليت حيدث معها
 تعارض مع برامج العمل ادلنتظمة.  -

 تعطل حركة العمـــل.  -

 حالة غَت متوقعة وغَت مدروسة نسبياً.  -

 أ . ماجدو د. زلمد تنتوش ، د. أبو بكر ابوشيتو) بيئيةروف ظحدث سببو عامل أو أكثر أو آلة أو أكثر أو أي  -

 (1002،ىزاع
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سطرة
 
 ،Maurice Montmollin) كما أنو تعّطل نظام أو اضلرافو عن قاعدة ما أو معيار ما تتحدد فيو كل ادلهام ادل

1997، p17) 

إذل ظروف العمل ، تإذل قلة االنتباه واإلمهال من طرف العاملُت والعامبلاحلادث رجع أصحاب العمل ي   و
، د. أبو بكر ابوشيتو) إذل عدم احًتام القوانُت اخلاصة بالسبلمة والصحة ادلهنية وادلفروضة عليهم ونقص قواعد السبلمة 

 (1002،أ . ماجد ىزاعو د. زلمد تنتوش 
، أثناء العمل، سببها إنساين أو من خبلل ما سبق، نستخلص أن احلادث ىو حالة غَت م توقعة يف سَتورة النظام 

ت األحباث األرغونومية أن احلادث ال يكون لو سبب واحد، بل و أوضح آرل ينجم عنها خسائر بشرية و مادية.
، زليط العمل، تكوين العمال وإعبلمهم اآللةىو نتيجة لسوء التفاعل بُت عدة عوامل ىي: تنظيم العمل، تصميم 

 B.Anselme et) تعطل النظاملحول اآلالت و صيانتها..فاحلادث ىو يف نفس الوقت عَرض و نتيجة 

F.Albasini،1998،p4) 

قبل عرض اإلحصائيات  :) سونطراك( عرض بعض اإلحصائيات في مؤسسة نشاط النقل باألنابيب -2
 اخلاصة دبؤسسة سونطراك، نتوقف قليبل لتقدمي ىذه ادلؤسسة

 :التعريف بالمؤسسة -2-1
نقل عن طريق و ال اإلنتاجعترب سوناطراك أىم شركة زلروقات يف اجلزائر و يف أفريقيا. فهي تشتغل يف التنقيب و ت  

 األنابيب و التحويل و تسويق احملروقات و مشتقاهتا.
بتبنيها إلسًتاتيجية متنوعة، تتوسع سوناطراك يف نشاطات توليد الطاقة الكهربائية، الطاقات اجلديدة و ادلتجددة، 

اجلزائر و يف عدة  ربلية مياه البحر، البحث و التعدين. مواصلة منها إلسًتاتيجيتها يف التدويل، تعمل سوناطراك يف
مناطق من العادل: يف أفريقيا )مارل، النيجر، ليبيا، مصر( و يف أوربا )إسبانيا، إيطاليا، الربتغال، بريطانيا العظمى( 

 و يف أمريكا البلتينية )البَتو( و يف الواليات ادلتحدة األمريكية.
، مت ترتيب سوناطراك الشركة األوذل إفريقيا 2008مليار دوالر أمريكي مت ربقيقو سنة  64،975قارب برقم أعمال ي  

، ثالث مصدر عادلي لغاز البًتول GNLو الثانية عشر عادليا. و ىي أيضا رابع مصدر عادلي للغاز الطبيعي ادلميع 
 ، و خامس مصدر للغاز الطبيعي.GPLادلميع 

 : و األنشطة الفروع  -2-2
امهات يف رلاالت سلتلفة لقطاع الطاقة و ادلناجم، على باشر سوناطراك أيضا نشاطاهتا عرب عدة فروع و مست  

 الصعيدين الوطٍت و الدورل.
 أو أنشطة وىي:  فروع 04إذل سوناطراك  و تتفرّع
 ،Activité Amont - نشاط ادلنبع .3
 ، -Activité Transport par Canalisations بنشاط النقل عن طريق األنابي .2
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 ، - Activité Avalنشاط ادلصب .1
 . -Activité Commercialisation سويقنشاط الت .4

 
 :الصحة و السالمة و التنمية المستدامة -2-3

ع و االلتزامات لصاحل أمن جمّ سوناطراك ذبمع النمو االقتصادي للم  ف دئ التنمية ادلستدامة،تتمسك دببا دبا أهنا
ستخدميها و صحة م األشخاص و ادلمتلكات. و ىي تبقى أيضا ملتزمة بتخفيض آثار نشاطاهتا على صحة 

 السكان اجملاورين دلركباهتا.
و ملموسا و على وجو اخلصوص اذباه أجيال   تشكل التنمية ادلستدامة بالنسبة لسوناطراك التزاما مسؤوال

إن رغبة سوناطراك يف رفع  و ىدفا اسًتاتيجيا لنشاطاهتا.  ادلستقبل، باعتبارىا و منذ أمد بعيد، مبدأ توجيهيا
ستخدميها و رفع أمن منشآهتا و محاية احمليط إذل مصف االنشغاالت الكربى للمؤسسة، قد رلاالت الصحة دل

حيث يصل مداىا إذل حد االندماج يف صنع  2001ترمجت بوضع مديرية مركزية للصحة و السبلمة سنة 
 القرارات اإلسًتاتيجية جملمع سوناطراك.

 
 ب:نشاط النقل عن طريق األنابيفرع  -2-4
جمع شركة الوطنية للبحث عن احملروقات و إنتاجها و نقلها و ربويلها و تسويقها، و ادلعروفة دبللىي تابعة  

، زبزينها مث توزيعها يف البواخر من أجل بنقل احملروقات عرب كل أضلاء الوطنىذه ادلؤسسة تم هت .سونطراك
كما هتتم  أو باطنية. األرضأي فوق  سطحيةتكون ضخمة، النابيب من األ طريق شبكةن ع يتم النقل التسويق.

 بصيانة األنابيب و تبديلها يف حالة إتبلفها.
، حيث كانت تتكون من أنبوب واحد يعمل على نقل البًتول من حاسي مسعود 3999أنشأت ىذه ادلؤسسة عام 

  إذل جباية.
البًتول، الغاز و كلم، تعمل على نقل كل أنواع احملروقات )  37111تبلغ طول ىذه الشبكة حوارل و اآلن أصبحت 

من حاسي مسعود و عُت أمناس إذل سكيكدة، أرزيو )وىران(، و اجلزائر عرب جباية و كذا إذل واد  غَتمها(
 احلدود اجلزائرية ادلغربية(. -تلمسان )-تبسة )احلدود اجلزائرية التونسية( و إذل العريشة -الصفصاف

عون أمن داخلي يسهرون على محاية  6111حوارل هم عامل دائم من 31111يبلغ عدد عمال ىذه ادلؤسسة حوارل 
 ادلؤسسة و م نشآهتا الصناعية.

 ،فهاصنّ ، و ديكن أن ن  مؤسسة نشاط النقل باألنابيبو ال يفوتنا أن نذكر أيضا، تنوّع ادلخاطر ادلهنية ادلتواجدة يف 
 إذل ما يلي: حسب دراسة أقيمت من أجل وضع خريطة ادلخاطر ادلهنية للمؤسسة،
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العمل على احلاسوب،ازباذ وضعيات : تضم سلاطر  %11طر مرتبطة بوضعيات عمل سلتلفة بنسبة سلا -
 اجلهد البدين. التنقل، و  ،ذىٍتال العبءعمل سيئة، 

سياقة  و ادلكنات، اآلالتتضم سلاطر السقوط، العمل على  ،%27بنسبة  سلاطر احلوادث بشىت أنواعها -
 و احلرائق.  فجاراالنالشاحنات و الرافعات، الكهرباء، 

تضم سلاطر الضوضاء، اإلضاءة، الربودة و احلرارة الشديدتُت، اإلشعاعات، و  ،%39سلاطر فيزيقية بنسبة  -
 االىتزازات. 

تضم سلاطر التعامل مع ادلواد السامة اليت تسبب السرطان، احلساسية، ضيق  ،%36سلاطر كيميائية بنسبة  -
 .غَتىاالتنفس، احلساسية اجللدية، أو 

 تضم سلاطر العمل بالدوريات و العمل الليلي. ،%8بنسبة  اطر أو أعباء تنظيميةسل -

نفايات النشاطات الصحية و تضم ادلخاطر الناذبة عن التعامل مع  ،%1.9سلاطر أخرى خارجية بنسبة  -
 ادلياه القذرة.

 
يف مؤسسة  ،2131إذل  2117خبلل السنوات من  جلتس  حوادث ما خلفتو ىذه ادلخاطر من بعرض اآلن سنقوم 

 نشاط النقل باألنابيب:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



يف علم النفس التنظيم و العملتَت سماج رسالة                يحية  يف التخفيف من حوادث العملأمهية األرغونوميا التصح   

32 

 

 مجمل حوادث العمل المسجلة في مؤسسة نشاط النقل باألنابيب:  -2-5
 (: 2010-2007بين الفترة)  في مؤسسة نشاط النقل باألنابيب مجمل حوادث العمل(: يبين 1الجدول )

 النسبة %
 وادث أ.أ.دح

   رلمل حوادث القطاع (أ.دأ.) حوادث أعوان األمن الداخلي
 السنة رلمل احلوادث العدد الكلي للؤليام ادلرضية عدد احلوادث أ.أ.د عدد األيام ادلرضية أ.أ.د

40 639 72 31 772 178 2007 

41 6 616 71 19 805 175 2008 

44 6 557 57 7 546 130 2009 

29 500 27 7 146 94 2010 

 موعاجمل 577 269 66 227 312 14 39
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 2010-2007) مجمل حوادث العمل في مؤسسة نشاط النقل باألنابيب بين الفترةيبين  توزيع تكراري(: 1الشكل )

 ( 2010-2007) بين الفترةالعدد الكلي لأليام المرضية يبين  توزيع تكراري(: 2الشكل )
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 (: 2010-2007حسب النوع بين ) في مؤسسة نشاط النقل باألنابيب مجمل حوادث العمل(: يبين 2الجدول )

 
 حوادث متعلقة بالعمل حوادث ادلرور حوادث الرياضة

 السنة
 القطاع أ.أ.د القطاع أ.أ.د القطاع أ.أ.د

3 5 6 29 63 144 2007 

5 11 8 28 58 136 2008 

2 6 9 15 46 109 2009 

0 4 3 9 24 81 2010 

 المجموع 470 191 81 26 26 10
 المجموع الكلي    661   107   36

 

 
 ( 2010-2007مجمل حوادث العمل في مؤسسة نشاط النقل باألنابيب حسب النوع بين )يبين  توزيع تكراري(: 3الشكل )

 

 (: 2010-2007بين ) النوع حسب المرضية ملأليا الكلي العدد(: يبين 3الجدول )

 
 حوادث متعلقة بالعمل حوادث ادلرور حوادث الرياضة

 السنة
 القطاع أ.أ.د القطاع أ.أ.د القطاع أ.أ.د
60 130 70 18 360 509 13 282 2007 

22 113 96 12 369 6498 7323 2008 

90 119 6 078 6 267 389 1 160 2009 

0 14 115 6 195 385 937 2010 

 المجموع 22702 7781 43191 6359 376 172
 المجموع الكلي  30483 49550 548

 



يف علم النفس التنظيم و العملتَت سماج رسالة                يحية  يف التخفيف من حوادث العملأمهية األرغونوميا التصح   

34 

 

 
 
 
 
 

 :اإلحصائياتتفسير  -2-6
مل حوادث العمل ادلسجلة يف مؤسسة نشاط النقل باألنابيب التابعة جملمع سونطراك:    يبُت لنا اجلدول األول رل 

حد أو التخفيف من حوادث العمل، إاّل أن الشركة ادلدروسة و سياسة أمنية صارمة لل إسًتاتيجيةبالرغم من وضع 
 .2119 و 2118-2117سجل عددا معتربا من احلوادث و باألخص خبلل السنوات: مازالت ت  

اليت  2131سنة ادلسجلة بُت ىذه السنوات الثبلث و  حسب اإلحصائيات ىناك اطلفاض ضئيل يف عدد احلوادث
 حادث. 16ما يعادل بفرق ، أي %28 بنسبة سجلت اطلفاض

االطلفاض يف عدد احلوادث يعٍت االطلفاض يف عدد األيام ادلرضية أو أيام التغّيب عن العمل، إاّل إذا كان ىناك 
يت تسبب يف وفاة شخص أو عدة أشخاص )فكل حالة وفاة ت عادذلا   .يوم عمل ضائع( 6111حادث شل 

تكثيف إجراءات السبلمة الصناعية و احلرص على  راجع إذل 2131اطلفاض عدد احلوادث يف القطاع سنة إن 
متابعة و تصحيح كل احلوادث أو شبو احلوادث حىت نتجّنب تكراراهتا. مث إن اذلدف األول و الشعار األساسي 

.”Zero accidents incidents“  "ذلذا القطاع و للم جمع ككل خبلل تلك السنة ىو" صفر حادث
1  

سجلة يف قطاع 
 
نشاط النقل باألنابيب تنقسم إذل قسمُت: حوادث مسجلة عند عمال مؤسسة إن احلوادث ادل

 النقل باألنابيب، و حوادث مسجلة عند أعوان األمن الداخلي للمؤسسة. 
                                                           

1
 الفرنسية صلد ادلصطلحُت أما يف اللغة العربية؛ ادلصطلح "حادث" حيمل معٌت ادلصطلحُتباللغة  -  

 ( 2010-2007حسب النوع بين )العدد الكلي لأليام المرضية يبين  توزيع تكراري: (4الشكل )
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و كما سبق الذكر، ىؤوالء األعوان ىم تابعُت إذل القطاع إاّل أن عملهم بعيد عن ميدان احملروقات، فهو يدخل 
 من الداخلي للمؤسسة و دلنشآهتا الصناعية.ضمن إطار حفظ اآلمان و األ

و ي عرف األمن الداخلي دبفهوم النصوص التشريعية و التنظيمية كوظيفة نظامية دائمة و واجبة، تندرج ضمن تنظيم 
 ادلؤسسة و سَتىا على غرار الوظائف األخرى اليت تساىم يف ربقيق ىدفها. 

درجيية و مبلئمة، ذات ىدف ردعي و وقائي أساسا، وزجري و يتم األمن الداخلي من خبلل تراتيب و تدابَت ت
  2.وتساىم مهمة األمن الداخلي يف احلفاظ على ادلؤسسة و محايتها، و تندرج كليا ضمن أنشطتها عند االقتضاء.

إذل  41نبلحظ من خبلل اجلدول األول أن يف السنوات الثبلث األوذل خلفت ىذه الفئة نسبة تًتاوح ما بُت 
باطلفاض  % 29فقد اطلفضت النسبة إذل  2131أما يف سنة مل حوادث العمل ادلسجلة يف القطاع، من رل   49%

ىذا يعٍت أن ىذه الفئة م عرضة إذل سلاطر مهنية ذبعلها ع رضة العدد الكلي للحوادث ادلسجلة يف القطاع.
 للحوادث.

شرية و مادية جسيمة، فقد كّلفا، على تتسبب ىذه احلوادث عند فئة أعوان األمن الداخلي )أ.أ.د( يف خسائر ب
وفاة عونُت من األمن الداخلي و ىذا ما يقابلو  2119و  2118سبيل ادلثال، حادثُت مرور م سجلُت على التوارل يف 

 يوم عمل. 32111ضياع 
 

م إذل فأعوان األمن الداخلي ال يستثنون من حوادث ادلرور، فغالبا ما يتعرضون ذلا خبلل مغادرهتم من، أو عودهت
 14مكان العمل، بعد فًتة الراحة أو العمل، حيث أن نظام العمل عند أغلب ىؤوالء ىو نظام العمل بالدوريات؛ 

 .(1×4أسابيع راحة. ) 11أسابيع عمل مقابل 
 

دبا أن موضوع البحث يكمن يف دراسة نوع زلدد من حوادث العمل ادلسجلة عند أعوان األمن الداخلي، فإننا 
، األمن الداخلي للمؤسسة كل حوادث  أن نستعرض فيما يليصيل إذل ىذه الفئة. لكن وجب علينا سنتطرق بالتف

 مث نتطرق إذل النوع ادلراد دراستو يف البحث، آال و ىو:"حوادث السقوط من سلم مركز احلراسة".
 
 
 
 
 

                                                           
2
 متعلقة باألمن الداخلي يف ادلؤسسات 2117سبتمرب  18بتاريخ  24تعليمة وزارية رقم  - 
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 في داخليال األمن أعوان عند مجمل حوادث العمل المسجلة في مؤسسة نشاط النقل باألنابيب  -2-7
 :المسبب العامل و الخبرة السن، حسب 2010 إلى 2007 من بالتفصيل سونطراك مؤسسة

 حسب السن: الداخلي األمن أعوان عند حوادث العمل يبين توزيع (:4الجدول )
 السنة سنة30إذل 20من  سنة40إذل 31من  سنة50إذل 41من  سنة60إذل 51من  غَت زلدد)*(

8 4 17 39 4 2007 
2 3 29 36 3 2008 1 
2 8 15 35 0 2009 2 
3 2 11 10 1 2010 

 المجموع 8 120 72 17 15
 (*) : إجابة منعدمة  يف كل حادث 2: ثبلث حوادث مرور كان ضحياهتم 2ضحايا .  3: حادث مرور خلف 1 

 

 
 
 

 حسب الخبرة أو األقدمية: الداخلي األمن أعوان عند حوادث العمل يبين توزيع (:5الجدول )
 السنة سنوات05أقل من  سنوات10إذل 05من  سنة20إذل 11من  سنة20أكثر من   غَت زلدد)*(

5 1 11 42 13 2007 
4 0 10 44 15 2008 1 
11 0 12 32 5 2009 2 
5 0 12 6 4 2010 

 المجموع 37 124 45 1 25
 (*) : إجابة منعدمة  يف كل حادث 2: ثبلث حوادث مرور كان ضحياهتم 2ضحايا .  3: حادث مرور خلف 1 

 

 ( 2010-2007الداخلي حسب السن بين ) األمن أعوان توزيع حوادث العمل عنديبين  توزيع تكراري(: 5الشكل )
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 حسب العامل المسبب: الداخلي األمن أعوان عند حوادث العمل يبين توزيع (:6الجدول )

 حادث مرور قرصة عقرب أو أفعى وعكة صحية
التعرض لدرجة حرارة 

 قاسية
 سقوط الشخص سقوط شيء إصطدام بشيء جهد كبَت

                                                                                                                                           السبب                                         
 السنة

6 30 6 0 2 8 0 20 2007 

1 23 8 1 1 3 1 33 2008 

0 18 9 0 0 5 1 24 2009 

0 5 3 0 0 1 0 18 2010 

 المجموع 95 2 17 3 1 26 76 7
 

 

 ( 2010-2007ين )الداخلي حسب الخبرة ب األمن أعوان توزيع حوادث العمل عنديبين  توزيع تكراري(: 6الشكل )

 ( 2010-2007بين )العامل المسبب الداخلي حسب  األمن أعوان توزيع حوادث العمل عنديبين  توزيع تكراري(: 7الشكل )
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اجلداول الثبلثة تبُت لنا توزيع حوادث العمل عند أعوان األمن الداخلي حسب السن، اخلربة ادلهنية أو ىذه 
 األقدمية و العامل ادلسبب:

 
سنة، تليها الفئة العمرية من  41إذل  13: صلد أن أغلب احلوادث س جلت عند الفئة العمرية مابُت السن -2-7-1

ذلك أن ادلؤسسة نادرا ما ت وظف يف رلال األمن و احلراسة  .2131إذل  2117سنة، خبلل السنوات من  91إذل  43
 سنة. 61سنة و أكثر من  11عمال ذوي سن أقل من 

دراسات  ارتباط سليب بُت احلوادث و السن، و ىناك ىناك زيادة احلوادث مرتبط بصغر السن، أي نبلحظ أن
عامل يف صناعة  1000 عندإذل أن بيانات اإلصابات ، أشار تيفُت و ماكورميكباط، حيث تؤيد بوضوح ىذا اإلرت

االرتباط السليب بُت احلوادث و السن؛ حيث كان االضلدار واضحا يف احلوادث باطراد من سن  تبُتالصلب 
  .حىت الستُتوالعشرين اخلامسة  

فرج عبد القادر ) كثَت الدراساتىذه نفس االذباه, و غَت  ا يؤيدم (Zetterman) 2122نشرت عام  ،و يف دراسة لزترمان

 (208ص،1002،طو
العمال الصغار بأعمال تعرضهم أكثر من غَتىم  ّلفكا األمر، فأوال_قد ي  ذوىناك أكثر من تعليل واحد ذل»

-ن. و ثانيالئلصابة، و أهنم كلما تقدموا يف السن عملوا على أن ينقلوا إذل أعمال أكثر حظا من السبلمة و األم
 فقد يكون أن العامل الصغَت الذي تقل تبعاتو األسرية اقل حذرا من العامل الكبَت. و بالتارل أكثر تعرضا للمواق

 « .إذل اإلصابةتؤدي اليت 
وجد أن األفراد اللذين يبلغون من العمر ما بُت  ،تتعلق دبعدل حوادث النقل GRAY 2121 غراي و يف دراسة قام هبا

-12 ٪ لكل مائة ألف من السكان، أما األفراد اللذين يبلغون من العمر8008قع ذلم احلوادث دبعدل سنة ت 22-12

، فان معظمهم تقع قة فما فو نس 42٪ أما األفراد اللذين يبلغون من العمر   12122 فتبلغ نسبة احلوادث عندىم 22
ادلسنون تعترب خطَتة مقارنة مع صغار ٪ كما وجد أن احلوادث اليت يرتكبها 2018تبلغ نسبتها  ثذلم حوادث حي

 (27ص ،2118 ،فريح نبيلة) السن، فهي عادة ما تؤدي إذل ادلوت
 
 :الخبرة المهنية أو األقدمية-2-7-2 

 31إذل  19خربة مهنية من س جلت عند الفئة اليت لديها  ،2131إذل  2117من نبلحظ أن أغلب حوادث العمل 
 ، ىي قليلة و لكنها ال تّقلسنوات 19سنة، مث ذوي خربة أقل من  21إذل  33من اليت سنوات،تليها ذوي اخلربة 

سنة خربة و اليت ت عترب نادرة، ذلك ألن أغلب األعوان شباب  21عن تلك ادلسجلة عند الفئة ذات األكثر من 
ة و دلنشآهتا حبكم ادلهمة و النشاط الواجب القيام هبما و ىو احلراسة و السهر على توفَت األمن الداخلي للمؤسس

   الصناعية. 
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أوضحت البحوث اليت استهدفت دراسة العبلقة بُت طول اخلربة ، حيث احلوادثمعدل و  اخلربةىناك عبلقة بُت 
اذباىا عاما ضلو نقصان معدل احلوادث كلما طالت مدة اخلربة. فلقد  ،يف العمل و احلوادث اليت ربدث يف أثناءه

 -بوضوح-عامل يف الصلب تؤيد 1000 عندلبيانات اخلاصة باإلصابات ك إذل أن  اميأشار تيفُت و ماكور 
 أو يف نفس العمل احلارل. ،بُت اإلصابات العمل و مدة اخلدمة يف ادلصنع -أيضا-االرتباط السليب
فان البحوث يف ميدان العبلقة بُت اخلربة و معدل احلوادث توضح أمهية التدريب على العمل  ، و بصفة عامة
و تفادي احلوادث اليت ديكن أن ربدث للعامل فيو. و  ،على النجاح يف العمل -إذل حد كبَت– كعامل يساعد

لك من األسباب األساسية اليت ذبعل كثَتا من إدارات الشركات و ادلؤسسات و ادلصاحل تفرد قسما ذردبا كان 
د مهارة يف العمل و معرفة كسبان الفر خاصا فيها للتدريب على األعمال ادلختلفة هبا. فاخلربة و التدريب ت  

 (202ص، 1002،فرج عبد القادر طو) بأخطاره، و من مت ينجح فيو، و يبتعد عن حوادثو

وجد أن معدالت احلوادث تزداد لدى العمال الصغار السن خبلل  VERNONفرنون  يف دراسة أخرى قام هباو  
ه ادلشكلة وذلك بالتقليل من عدد احلوادث نو ديكن التغلب على ىذأاألوذل من استخدامهم، إال  الثمانية أشهر

عن طريق التدريب اجليد، إال أن ما ديكن قولو أن اخلربة  وحدىا ليست ادلسئولة عن زيادة نسبة احلوادث عند 
قل حذرا، يف أالشبان و كذلك عند كبار السن، فهذه الفئة من العمال، و اعتيادىا اخلطر و األلفة بو ذبعلها 

حيث يقول أن احلوادث ال تقع    "ستيفنوس"ل أخرى تسبب يف وقوع احلوادث و ىذا ما يؤكده ادلقابل ىناك عوام
 (23ص،2118 ،فريح نبيلة) .كرب من دور التجربةأمع زيادة اخلربة و لكن ردبا السن يلعب دورا 

 
 العامل المسبب: -2-7-3

دث تلك الناذبة عن سقوط يبُت جدول توزيع حوادث العمل حسب العامل ادلسبب و صلد أن أكثر احلوا
ادلرافق احلياتية )قاعدة احلياة( أو عند القيام بنشاطات رياضية، إاّل أن أغلب الشخص إما يف أماكن العمل أو يف 

ىناك خلل يف التنظيم عند أعوان أو مسؤورل األمن  و قد يكونو منو نستنتج أن السقوط يقع يف مكان العمل.
 ة.الداخلي للمؤسس
ادلفصلة للحوادث، فقد يرجع السقوط إذل تعثر العامل بشيء ما يف طريقو، أثناء اذباىو إذل مكان حسب التقارير 

عملو أو أثناء قيامو بدورياتو حول ادلنشآت الصناعية. فقد يتعرقل بقطعة من حديد أو خشب ملقاة على األرض، 
ة و أسوأىا تلك ادلراد دراستها ، أو سيناريوىات أخرى مشاهب(أي تكون األرض مبللة)أو وجود برك من ادلاء 

 ضمن ىذه الرسالة و ىي السقوط من سبلدل مركز احلراسة. 
الثعابُت أو حىت عضات  لسعاتثاين سبب برز من خبلل إحصائيات حوادث العمل ىو قرصات العقارب و 

مهمة العون القيام الكبلب ادلتوحشة أو الثعالب. ذلك ألن ادلنطقة شبو غابية و منعدمة اإلضاءة، و دلا كان من 
مع العلم  بدوريات مستمرة حول ادلنشآت حىت يف أوقات متأخرة من الليل، فهو بالضرورة عرضة ذلذه ادلخاطر.

 أنو مت تسجيل حالة تعرضت لقرصة العقرب يف غرفة النوم.
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إذل  ىذا يعٍت أن مكان تواجد العمال زلفوف بادلخاطر من ىذا النوع، خاصة و أن ىذه احليوانات تنجذب
 أماكن وجود األكل والدفء.

ّلف أياما مرضية، فغالبا ما ت عاجل الضحية يف نفس ادلكان من طرف شلرض  حلسن احلظ أن ىذه احلوادث ال زب 
  النهار.يف ادلركز و يف أي وقت كان من الليل أو 

لف وقعها عن ما يسجلو تلي ىاذين الصنفُت من احلوادث، حوادث ادلرور اليت تعترب شائعة عند ىؤوالء ، و ال خيت
عند القطاع، و راح  16حوادث مرور مقابل  19سجل األمن الداخلي  2119القطاع بأكملو. إاّل أنو و يف سنة 

  لبللتحاق دبكان عملو بعد فًتة العطلة.مع السائق يف طريقو ضحيتها عون أمن كان 
رة أو االلتحاق دبركز العمل، و السبب يعود ر ىذه الظاىرة بأن العمال يتعرضون دلخاطر الطريق عند مغادو ن فسّ 

 .إذل: تدىور الطريق، السرعة ادلفرطة، التجاوز اخلطَت، وجود برك من الزيت أو ادلاء و سوء األحوال اجلوية
حسب الدراسات، ىناك أسباب سلتلفة للحوادث، وعلم النفس الصناعي عامة و األرغونوميا خاصة، استطاعت 

 حسب تكراراهتا فيما يلي: أن ربصر كل ىذه األسباب
 خلل تقٍت، -

 زليط عمل غَت مبلئم، -

 آلة أو أداة غَت م ناسبة للنشاط أو لقدرات العامل )عامل أرغونومي( -

 غياب الوسائل الوقائية، -

 عمال غَت م ؤىلُت و م نعدمي اخلربة، -

 تنظيم عمل سيء، -

 انعدام أو سوء االتصال بُت العمال و فرق العمل، -

 ات،عدم احًتام اإلجراء -

 عبئ العمل، -

 انعدام اإلعبلم حول تعليمات األمن، -

 (Psychactu » N°05 ،Avril 2008 ،p3 ») ...اخل. -
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 مناقشة المعطيات : -3
ادلوجودة يف مراكز عملهم، ونادرا ما  ادلخاطرأن أعوان األمن الداخلي قد جيهلون  ،ما سبقنبلحظ من خبلل كل 

بههم بذلك، سواء من طرف مسؤوذلم ادلباشر أو ادلستخدم الذي ىو تكون ىناك دورات ربسيسية و إعبلمية تن
بالرغم من أن القانون اجلزائري للعمل حيّث على إعبلم  أو حىت من طرف طبيب العمل. ركة األم )سونطراك(شال

 دلهنية ادلعرضُت ذلا، فعلى سبيل ادلثال نذكر:العمال بادلخاطر ا
و ادلتعلق بشروط تنظيم  2112ديسمرب  17ادلوافق ل 3421شوال  11 ادلؤرخ يف 427-02ادلرسوم التنفيذي رقم  -

 ادلواد التالية:سيما التعليم العمال و إعبلمهم و تكوينهم يف ميدان الوقاية من األخطار ادلهنية، 

و تكوينهم يف الوقاية من األخطار ادلهنية إذل تنبيو العمال إذل  هدف تعليم العمال و إعبلمهمي: 12ادلادة 
خطار ادلهنية اليت ديكن أن يتعرضوا ذلا و تدابَت الوقاية واالحتياطات الواجب ازباذىا لضمان أمنهم و األ

 من األشخاص العاملُت يف نفس مكان العمل و احمليط القريب.أ
 و هتدف كذلك إذل الوقاية من إمكانية وقوع احلوادث يف مكان العمل.

التعليم و اإلعبلم و التكوين لفائدة العمال، ال سيما فيما  ُت على ادلستخدم تنظيم أعماليتع :11ادلادة 
 خيص:

األخطار ادلختلفة دبختلف العمليات اليت تدخل يف عملهم و كذا التدابَت و الوسائل  -
 جل محايتهم.أمن  ىاالبلزم ازباذ

 اإلجراءات اليت جيب ازباذىا يف حالة وقوع حادثة أو كارثة. -
ه عناصر الزمة للربنامج السنوي للمؤسسة يف رلال الوقاية من تعد األعمال ادلنصوص عليها أعبل

   األخطار ادلهنية.

يهدف تعليم العمال و إعبلمهم إذل شرح األخطار ادلهنية للعمال و ربسيسهم هبا،وتدابَت  :17ادلادة 
 الوقاية الواجب ازباذىا لتفادي ىذه األخطار.  
عرب توزيع كل وثيقة مكتوبة أو مصورة و تنظيم ندوات و تتم أعمال التعليم و اإلعبلم يف أماكن العمل 

 محبلت أمن و كذا عن طريق ملصقات و إعبلنات موجهة للعمال.
 تشمل ىذه األعمال أيضا على حصص للًتبية الصحية.

و ادلتعلق بالوقاية الصحية،  3988جانفي  26ادلوافق ل 3418مجادى الثانية  17ادلؤرخ يف  07-88القانون رقم  -
ن و طب العمل، و نذكر من الفصل الرابع الذي يتناول القواعد العامة يف رلال التكوين و اإلعبلم، ادلواد األم

 التالية:

 عد التعليم و اإلعبلم و التكوين ادلتعلق باألخطار ادلهنية واجبا تطلع بو اذليئة ادلستخدمة.ي   :39ادلادة 
 يشارك وجوبا شلثلو العمال يف كل ىذه األنشطة.

 ، كذلك، حقا للعمال وواجبا عليهم و تتكفل بو اذليئات و ادلصاحل و ادلؤسسات العمومية ادلعنية. ي عد
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أو مناىج أو  بالعمال ادلوظفُت اجلدد و كذا أوالئك ادلدعوين إذل تغيَت مناص إطبلعجيب  :23ادلادة 
 م.وسائل  عملهم، عند تعيينهم، على األخطار اليت قد يتعرضون ذلا يف مناصب عمله

العمال ادلعنيُت، من قبل كل جهاز أو  جل الوقاية، لصاحلأتنظم عمليات تكوينية خاصة، من  :22ادلادة 
ىيكل أو شخص سلتص يف رلال الوقاية الصحية و األمن و طب العمل، و ذلك حسب درجة اطراد 

 وحدة األخطار ادللحوظة.
 وقاية من األخطار ادلهنية عن طريق التنظيم.ربدد شروط تنظيم العمال و إعبلمهم و تكوينهم يف اجملال ال

رب طبيب العمل ، إعبلمية حول كل ادلخاطر ادلهنية تقدمي دورات تربوية، صحية باإلضافة إذل ،كما أن القانون جي 
على الفحص الدقيق و اجليد للعمال قبل و أثناء و بعد فًتة عملهم يف  اليت يتعّرض ذلا العامل يف مركز عملو،

ادلتعلق بتنظيم  3991ماي  39ادلوافق ل 3411ذي القعدة  21ادلؤرخ يف  120 -93 ادلرسوم التنفيذي رقم و ادلؤسسة،
العمل ينص على ذلك بالتفصيل يف الفصل الثاين الذي يتطرق إذل  صبلحيات طبيب العمل وباألخص يف ادلواد 

 التالية:
يناير  14 ادلؤرخ يف 07-33القانون رقم  نم 27دةيشتمل الفحص الطيب للتشغيل ادلنصوص عليو يف ادلا :31ادلادة 
وادلذكور أعبله، على فحص سريري كامل و فحوص شبو سريريو مبلئمة.      2133سنة   

ما يأيت: ا ذىو يهدف   

 ،البحث عن سبلمة العامل من أي داء خطَت على بقية العمال -
  ،التأكد أن العامل مستعد صحيا للمنصب ادلرشح لشغلو -

 ،ديبلت اليت ديكن إدخاذلا عند االقتضاء على منصب العمل ادلرشح لشغلوتعالاقًتاح  -
 ،بيان ما إذا كانت احلالة تتطلب فحصا جديدا أو استدعاء الطبيب سلتص بعض احلاالت -
 .بلئمو أكثرتالبحث عن ادلناصب اليت ال ديكن من الوجهة الطبية تعيُت العامل فيها و ادلناصب اليت  -

( يف السنة على  2ل ىيئة مستخدمة أن تعرض عماذلا على فحص طيب دوري مرة واحدة ) ب على كجي :39ادلادة 
األقل للتأكد من استمرار أىليتهم دلناصب العمل اليت يشغلوهنا، و ذلك يف إطار الفحوص الدورية واخلاصة 

 و ادلذكور أعبله.  2133يناير سنة 14ادلؤرخ يف   07_33من القانون رقم  27ادلنصوص عليها يف ادلادة 
 أدناه. 24( يف السنة على األقل للعمال ادلذكورين يف ادلادة  1 غَت أن ىذه الفحوص الدورية مطلوبة مرتُت )

من القانون رقم  27يضاف إذل ادلمتهنُت اخلاضعُت إلجراء رقابة طبية خاصة عليهم، طبقا للمادة  :36ادلادة 
دلذكور أعبله، العمال ادلنصوص عليهم يف ادلادة السابقة، اللذين خيضعون و ا 2133يناير سنة  24ادلؤرخ يف  07_33

 إلجراء فحوص دورية و خاصة وىم: 
 لعمال ادلعروضُت بشكل خاص لؤلخطار ادلهنية.ا -
 لعمال ادلعينون يف مناصب عمل تتطلب مسؤولية خاصة يف ميدان األمن.ا -
 سنة. 23العمال الذين يقل أعمارىم عن  -
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 زيد أعمارىم عن مخس و مخسُت سنة.لعمال الذين تا -
 ادلستخدمون ادلكلفون باإلطعام.  -
 األمراض ادلزمنة. يادلعوقُت جسديا و ذو  -
 (. 1النساء احلوامل و األمهات البليت ذلن أطفال تقل أعمارىم عن سنتُت )  -

 العمل ىو مستشار اذليئة ادلستخدمة، السيما فيما يأيت: بيبط :22ادلادة 
 و العمل و اذليئة ادلستخدمة، ربسُت ظروف احلياة -

 النظافة العامة يف أماكن العمل، -

 و أماكن احلياة، االستقبالنظافة مصاحل اإلطعام و مراكز  -

 تكييف مناصب العمل و تقنياتو و وتائره مع البنية اجلسمية البشرية، -

 مراض ادلهنية،محاية العمال من األضرار، السيما استعمال ادلواد اخلطرة و أخطار حوادث العمل و األ -

  إرشاد ادلستخدمُت يف ميادين الصحة و النظافة و األمن يف وسط العمل. -
ادلرسوم ت وفر الراحة و األمن للعامل. و  مث إن على ادلستخدم ادلسؤول، توفَت بيئة عمل مناسبة و خالية من ادلخاطر،

تعلق بالقواعد العامة للحماية اليت ادل 3993جانفي  39ادلوافق ل 3433رجب  11ادلؤرخ يف  05-91 التنفيذي رقم
ت طبق على حفظ الصحة و األمن يف أماكن العمل، ينص على احًتام معايَت النظافة و األمن لتوفَت الراحة و 

 الصحة للعامل دبا ذلك ادلادتُت التاليتُت من القسم الثالث؛ البيئة و عناصر الراحة:
و ادلنشات األخرى، إضاءة  غ، ومناطق ادلرور، و الشحن و التفريجيب أن تضاء األماكن و مواقع العمل :31ادلادة 

ويات اإلضاءة مدة حضور ستتضمن راحة البصر، و ال تتسبب يف أية إصابة للعيون. كما جيب أن تكون م
   األرضية، حبيث تساوي القيم ادلبينة يف اجلدول: العمل أو يف مستوى العمال يف أماكن العمل، مقيسة يف مستوى
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 لوكس  210
أماكن العمل و غرف المالبس و المرافق 

 الصحية.........

 لوكس  100
ماكن المظلمة المخصصة للعمل األ

  ......الدائم...........

 .كثافة اإلضاءة االصطناعية مكيفة حسب طبيعة األشغالتكون  جيب أن 

تتخذ اذليئة ادلستخدمة بعد استشارة اجلهات ادلختصة، كل التدابَت البلزمة لضمان محاية العمال من  :34ادلادة 
 الربد و تقلبات األحوال اجلوية.
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 خراج الدخان و غاز االحًتاق اآليت من وسائل التدفئة ادلستعملة، خارج األماكن.جيب است
 

 :عند أعوان األمن الداخلي حوادث السقوط من مركز الحراسة أو المراقبةعرض  -4
وانتشارىا ما أثار انتباىنا ىو تكرار ىذه احلوادث ألن  حوادث السقوط من سلم مركز احلراسة.سنتطرق اآلن إذل 

لف إصابة يف جسم العامل، ت سبب لو  يف مناطق ؤسسة، و وقوع كل حادث من ىذا النوع خي 
 
تلفة من ادل  انقطاعسل 
  .يوم 21عن العمل ألكثر من 

كذا ص الفئة ادلواجهة ذلذه احلوادث و صائكل التفاصيل اخلاصة خب  باستعراضوىذا ما جعلنا هنتم هبذا ادلوضوع 
  ستساعدنا على فهم و تفسَت الظاىرة و بالتارل إجياد احللول ادلناسبة. أسباب السقوط و غَتىا من ادلعطيات اليت

 

 :2010 إلى 2002 من بالتفصيل المراقبة مركز من السقوط لحوادث المتعرضة الفئة خصائص -4-1
حسب  عند أعوان األمن الداخلي السقوط من مركز الحراسة أو المراقبةبيين توزيع حوادث  :(7) جدولال

 :السن
 السنة سنة80إذل 10من  سنة20إذل 82من  سنة20إذل 22من  غَت زلدد)*( موعاجمل

5 0 1 4 0 2007 

8 0 2 5 1 2008 

11 4 3 4 0 2009 

8 1 3 4 0 2010 

 المجموع 1 17 9 5 32

 إجابة منعدمة(*) :
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ( 2010-2007بين ) السنالداخلي حسب  األمن أعوان عند السقوط من مركز الحراسةتوزيع حوادث يبين  توزيع تكراري(: 8الشكل ) 
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 ،81 رلموع من حادث 27 أن وضح فقد ،احلوادث من النوع ذلذا استهدافا األكثر العمرية الفئة ، اجلدول لنا يبُت
 من العمرية الفئة  % 13 بنسبة تليها سنة، 20 إذل 82 من أعمارىم تًتاوح اليت األعوان مّست  % 28 يقارب ما أي
 .ادلتعبة و الشاقة ادلهمة حبكم نادرة فهي سنة 80 من األقل الفئة أما. سنة 20 إذل 22

 
 حسب عند أعوان األمن الداخلي من مركز الحراسة أو المراقبةالسقوط بيين توزيع حوادث : (8) جدولال

 :األقدمية أو الخبرة
 السنة سنوات02أقل من  سنوات20إذل 02من  سنة10إذل 22من  غَت زلدد)*( اجملموع

5 0 0 4 1 2007 

8 0 1 5 2 2008 

11 5 2 3 1 2009 

8 2 3 3 0 2010 

 المجموع 4 15 6 7 32

 
 

 كثرت كلما األعوان عند اخلربة تقلّ  كلما أنو نبلحظ و األقدمية أو اخلربة حسب احلوادث عتوزي اجلدول يبُت
ثل و احلوادث من عدد أكرب سنوات 20 إذل 2 من اخلربة ذات الفئة سجلت فقد احلوادث،  ت قابلو حادث 22 سب 

 10 إذل 22 من أقل اخلربة اتذ الفئة عند ادلسجلة احلوادث بُت منقسمة الباقية النسبة تواجدت و ،% 27 النسبة
سجلة تلك و سنة

 
 .سنوات 2 من األقل ذات الفئة عند ادل

 ( 2010-2007بين ) الخبرةالداخلي حسب  األمن أعوان عند السقوط من مركز الحراسةتوزيع حوادث يبين  تكراريتوزيع (: 9الشكل )
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 عند أعوان األمن الداخلي حسب السقوط من مركز الحراسة أو المراقبةبيين توزيع حوادث :  (9) جدولال
 :الناحية

 2007 2008 2009 2010 المجموع
 السنة

 الناحية

 دة(الناحية شرق)سكيك 4 5 4 4 17

 الناحية غرب )أرزيو( 0 1 1 0 2

 الناحية وسط )جباية( 0 0 3 2 5

 بسكرة 0 0 1 0 1

 تبسة 1 1 1 1 4

 النعامة 0 0 1 0 1

 األغواط 0 1 0 0 1

 حاسي مسعود 0 0  0 1 1

 المجموع 5 8 11 8 32

 
 

 منطقة أول شرق النقل ناحية كانت قد و. الناحية أو ادلنطقة حسب احلوادث توزيع الثالث اجلدول لنا يبُت
 من كبَت عدد توظيف تتطلب صناعية منشأة أكرب ىي الناحية ىذه أن ذلك احلوادث، من عدد ربألك مسجلة
 .احلوادث من َتكب عدد ت سجل فهي بالتارل و حلراستها األعوان

 ( 2010-2007بين ) الناحيةالداخلي حسب  األمن أعوان عند السقوط من مركز الحراسةتوزيع حوادث يبين  توزيع تكراري(: 10الشكل )
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 زيارة بعد و لكن مبلئمة، عمل مراكز و جيدة عمل ظروف توفَت يتطلب األعوان من الكبَت العدد توظيف إن
 .السيئة احمليطية و الفيزيقية الظروف ذلك إذل ضف للعمل، مبلئمة غَت احلراسة مراكز أن تبُت ادلنطقة

 سجلت اليت تبسة منطقة مث األخَتة، األربع السنوات يف حوادث 2 سجلت اليت الوسط الناحية الناحية، ىذه تلي
 .العقارب وادثحل تسجيبل األكثر ادلنطقة أهنا إالّ  حوادث أربع

 األربع يف حادثُت إذل حادث من يًتاوح احلوادث من قليل عدد فيها واحدة كل سجلت فقد الباقية ادلناطق أما
 بكل تصرح ال ىي ردبا لكن و ادلهنية ادلخاطر من خالية ادلناطق ىذه أن يعٍت ال ىذا لكن األخَتة، سنوات

 .ادلنطقة لصغر األعوان من يلقل عدد توظيف إذل يعود أنو كما ادلسجلة، احلوادث
 
 حسبعند أعوان األمن الداخلي  السقوط من مركز الحراسة أو المراقبةبيين توزيع حوادث : (10) جدولال

 :2010 إلى 2002 من  الرتبة
 السنة /                    الرتبة ُمنفذ  ُمتحكم   غير محدد)*( المجموع

5 0 1 4 2007 

8 0 0 8 2008 

11 2 0 9 2009 

8 1 0 7 2010 

 المجموع 28 1 3 32

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 2010-2007بين ) الرتبةالداخلي حسب  األمن أعوان عند السقوط من مركز الحراسةوادث توزيع حيبين  توزيع تكراري(: 11الشكل )
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 م نفذين رتبة ذوي عمال ضحاياىا كان احلوادث أكثر أن نبلحظ و الرتبة، حسب احلوادث توزيع اجلدول يبُت
 أي ادلنفذين عند س جلت 81 رلموع من حادث 13 أن تبُت اإلحصائيات و م تدين، علمي مستوى ذوي أي

نقص  أن توضحالدراسات  بعض أن إالّ  ،عالية ذىنية مهارات تتطلب ال ادلهمة ألن ذلك ،% 33 بنسبة
 تكرار و الذكاء مستوى اطلفاض بُت عبلقة ىناكادلهارات الذىنية أو الذكاء يؤدي إذل وقوع احلوادث، أي أن 

 .احلوادث

 معدل بُت فيو قارن ،2122 امع يف نشره مؤلف يف احلوادث معدل و الذكاء بُت العبلقة Schaeffer شافر درس فقد
 بُت و الذكاء اختبار درجات بُت سالبة عبلقة ىناك أن ووجد ذكائهم درجات بُت و صناعيا عامبل 4311 حوادث

 أفراد أن منها تبُت اليت و 2181عام ادلنشورة ،Chambers  - تشامرب دراسة من االذباه نفس  يتأيد احلوادث؛ معدل
 غالبيتها يف ربدت كانت احلوادث أن و ذكائهم، يف ادلتوسط من أعلى كانوا وادثللح القابلُت من جدا قليلُت
                                                                                                                                                       (202ص، 1002فرج عبد القادر طو،) العقلية بالقدرة ادلرتبطة اخلصائص يف ادلنخفضُت لؤلفراد

 
 إذل لكذ يعود قد و العمل، حوادث و الذكاء معامل بُت بالعبلقة يتعلق فيما الباحثُت نتائج تضاربت لقد

 تؤيد اليت الدراسة ومن أخرى، جهة من احلوادث أسباب تعقد و جهة، من الذكاء مفعول ربديد يف االختبلف
 أن وجد إذ السيارات، سائقي على أجراىا اليت Lauer ( 1932 )  لوير دراسة ادلتغَتين ينىذ بُت ابطيةالًت  العبلقة

 يف Henning (1927)  ىينينج ربصل كما للحوادث عرضة أكثر يكونون 72 من قلأ ذكائهم مستوى يبلغ ينلذا
 بعض بتطبيقو الذكاء معامل و ثللحواد السنوي اإلمجارل العدد بُت إحصائيتو داللة وذ ارتباط على دراستو

 .مهٍت مًتبص 242 على االختبارات
 

 اختبارات يف األفراد درجات بُت ارتباط أي وجود عدم اجملال اىذ يف ادلبكرة الدراسات إحدى وضحت لكن و
 (22،ص2118 ،فريح نبيلة ) السفن ترسانات بإحدى التدريب ربت كانوا ينالذ العمال بُت الذكاء،

 

 حسبعند أعوان األمن الداخلي  السقوط من مركز الحراسة أو المراقبةبيين توزيع حوادث : (11) جدولال
 :2010 إلى 2007 من العمل نظام

 
 السنة /                    النظام نظام الدوريات  نظام عادي )يومي( غَت زلدد)*( اجملموع

5 0 2 3 2007 

8 0 3 5 2008 

11 2 0 9 2009 

8 1 2 5 2010 

 المجموع 22 7 3 32
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س جل عند  12حادث من رلموع  22اجلدول توزيع احلوادث حسب نظام العمل و قد أشار إذل أن  ىذا يبُت
أما العدد القليل فقد سجل عند األعوان العاملُت يف ، % 69األعوان العاملُت يف نظام الدوريات، أي ما يقارب 

 النظام العادي أي اليومي. 
 

أن النظام الدوري قد يكون لو تأثَت سليب على العمال و على قدرهتم على األداء اجلّيد، فقد يسبب ومنو نستنتج 
و  ذلم تعب مستمر جيعلهم غَت قادرين على االسًتجاع أثناء الراحة و بالتارل غَت قادرين على مواصلة العمل.

دث اضطرابا يف احلالة االنفعالية للعامل و اليت تؤثر بدورىا على احلالة  بينت الدراسات أن نظام الدوريات حي 
النفسية و اجلسدية، و بالتارل يضطرب األداء و يظهر التعب و النعاس و تتغَت احلالة ادلزاجية و الصحية للعامل، 

 (Isabelle Marcil et Alex Vincent ،2000،p3) و ىذا ما جيعلو عرضة للحوادث

 
 
 
 
 
 

 ( 2010-2007بين ) نظام العمل الداخلي حسب األمن أعوان عند السقوط من مركز الحراسةتوزيع حوادث يبين  توزيع تكراري(: 12الشكل )
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 حسب عند أعوان األمن الداخلي من مركز الحراسة أو المراقبة السقوطبيين توزيع حوادث : (12) جدولال
 : 2010 إلى 2007 من األسبوع أيام

 2007 2008 2009 2010 المجموع
 السنة

 أيام األسبوع

 األحد 4 2 1 1 8

 اإلثنُت 0 1 1 1 3

 الثبلثاء 0 1 0 1 2

 األربعاء 0 0 3 1 4

 اخلميس 0 1 3 2 6

 اجلمعة 0 0 1 1 2

 السبت 1 3 2 1 7

 المجموع 5 8 11 8 32

 

 
 

يبُت اجلدول تكرار حوادث السقوط من سلم مركز احلراسة حسب أيام األسبوع، و قد س جلت أعلى نسبة 
للحوادث يف بداية األسبوع: السبت و األحد )خبلل ىذه السنوات كانت عطلة األسبوع حسب النظام السابق؛ 

 .حادث39، أي ما ي عادل % 47ب  اخلميس و اجلمعة( ٌقدرت النسبة
 

 ( 2010-2007بين ) أيام األسبوعالداخلي حسب  األمن أعوان عند ركز الحراسةالسقوط من متوزيع حوادث يبين  توزيع تكراري(: 13الشكل )
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و ن فّسر ىذا إذل أن العمال دل يندرلوا بعد يف العمل بعد راحة هناية األسبوع، فعدم التكّيف الكلي للعمل قد 
 عملو و للمهمة الواجب القيام هبا و بالتارل الوقوع يف احلادث. لعدم تركيز العامل  إذلدي ؤ ي

، س جلت % 13حوادث أي بنسبة  31لة مع هناية األسبوع و صلد أّن تلي ىذه النسبة، نسبة احلوادث ادلسج
 خبلل يومي األربعاء و اخلميس.

 
و ىنا أيضا يكون العامل قد أحّس بالتعب بعد أربعة أيام من العمل، شلا يؤدي إذل نقص القدرة على متابعة 

 العمل بنفس الوتَتة و بالتارل احتمال الوقوع يف احلوادث يكون كبَت.
يظهر التعب نتيجة اجلهد العضلي ادلبذول أو العبء الذىٍت ادلرتفع، و يكون مصحوبا بأحاسيس جسمية و  قدو 

نفسية مؤدلة و تعترب قابلية الفرد للتعب إحدى صفاتو ادلميزة اليت زبتلف من فرد آلخر، و ىدا حسب درجة 
من أن التعب يؤدي غالبا إذل الوقوع يف التحمل و ادلقاومة و الًتكيبة النفسية والعضوية للفرد، و على الرغم 

فريح ) احلوادث إال انو يصعب ربديد النقطة أو الدرجة اليت عندىا نستطيع القول بان العامل سوف يرتكب حادثة

 (22، ص2118 ،نبيلة
 

 بأنو اطلفاض اإلنتاجية أو الكفاية أو القدرة على االستمرار يف العمل بسبب التعب ( Drever)  رڤدرو يعرف 
العمل، أما من ناحية الفرد فهو األحاسيس و ادلشاعر ادلعقدة  ناحيةمن  ىذا الطاقة السابقة يف اصلاز العمل، بدل

و الصعوبة ادلتزايدة اليت خيربىا الفرد بعد استمراره يف العمل لفًتة طويلة، و أن التعب ديكن أن يكون عقليا أو 
 عضليا أو حسيا أو عصبيا.  

 
أن التعب يؤدي إذل ادللل  ادلؤقت للعمل و الرغبة يف االنصراف عنو، كما أن ادللل غالبا ما  ومن اجلدير بالذكر

للتعب آثار سيئة على كل من ، فيؤدي إذل سرعة اإلحساس بالتعب من االستمرار يف العمل الذي ديلو الفرد
 (144ص ،1002فرج عبد القادر طو،) العامل و اإلنتاج
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 حسب عند أعوان األمن الداخلي السقوط من مركز الحراسة أو المراقبةوزيع حوادث بيين ت: (13) جدولال
 :2010 إلى 2007 من السنة أشهر

 2007 2008 2009 2010 المجموع
 السنة

 أشهر السنة

 جانفي 1 2 0 1 4

 فيفري 0 0 2 0 2

 مارس 1 2 0 1 4

 أفريل 1 1 0 0 2

 ماي 1 0 1 2 4

 جوان 0 1 1 1 3

 جويلية 0 0 1 1 2

 أوت 0 1 0 0 1

 سبتمرب 1 1 0 0 2

 أكتوبر 0 0 2 0 2

 نوفمرب 0 0 2 0 2

 ديسمرب 0 0 2 2 4

 المجموع 5 8 11 8 32
 
 

 
 حسب عند أعوان األمن الداخلي السقوط من مركز الحراسة أو المراقبةبيين توزيع حوادث : (14) الجدول
 :2010 إلى 2007 من الثالثي

 
 

 2007 2008 2009 2010 المجموع
 السنة

 الثبلثي

 الثبلثي األول 2 4 2 2 10

 الثبلثي الثاين 2 2 2 3 9

 الثبلثي الثالث 1 2 1 1 5

 الثبلثي الرابع 0 0 6 2 8

 المجموع 5 8 11 8 32
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احلوادث  بُت ىذا اجلدول و ادلنحٌت التابع لو تكرار احلوادث حسب فصول السنة و نبلحظ أن أكرب عدد من
س جل خبلل الثبلثي األول من السنة، أي يف األشهر الثبلثة األوذل: جانفي، فيفري، مارس، حيث يكون الفصل 

حوادث، تليها تلك ادلسجلة يف الثبلثي  31أي ما ي عادل  % 13بارد ذو درجة حرارة منخفضة، و كانت النسبة 
 م نخفضة عن ادلعتدل.الثاين مث الرابع و يف ىذه الفًتة تكون درجة احلرارة 

 
و منو نستنتج أن األعوان يتأثرون باطلفاض درجة احلرارة أكثر من ارتفاعها، ألهنم يعملون يف مراكز احلراسة و 

ناخية القاسية أكثر من زمبلئهم العاملُت يف ادلكاتب. ذلك أن تصميم مركز احلراسة و يعانون 
 
من الظروف ادل

وفو الفيزيقية. فهو حيتوي على نوافذ كبَتة للمبلحظة أو ادلراقبة غَت م غطاة زليطو خيتلف عن تصميم ادلكتب و ظر 
الداخل و بالتارل إذل العامل، و من سوء احلظ أن ادلراكز ال شلا يؤدي إذل تسّرب الربودة الشديدة من اخلارج إذل 

امل وضعية ستاتيكية  خبلل فًتة ربتوي على أجهزة م كيفة، ففي فًتات الربودة القاسية يف ادلركز و أثناء ازباذ الع
طول فإنو سيبطئ حركة الدم يف األوعية مث األطراف السفلى  31إذل  8طويلة )من 

 
ساعات يوميا( و ىي الوقوف ادل

 و بالتارل قد يصبح عرضة للوقوع يف حوادث السقوط إذا أراد النزول من ادلركز.
 

احلرارة، فكلما كانت درجة احلرارة م عتدلة كلما نق صت و قد بينت الدراسات العبلقة بُت وقع احلوادث و درجة 
الدراسات ادلتعلقة بالظروف الفيزيقية وجدت عبلقة بُت احلرارة و احلوادث، حيث ، فاحلوادث و العكس صحيح

وترتفع يف حالة اطلفاض أو ارتفاع درجة  (12ْ-21ْإن نسبة احلوادث تنخفض عندما تقًتب درجة احلرارة من )

 ( 2010-2007بين ) الثالثيالداخلي حسب  األمن أعوان عند السقوط من مركز الحراسةتوزيع حوادث يبين  توزيع تكراري(: 14الشكل )
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و احلرارة ادلفضلة أيضا تتعلق بنوعية العمل و ادلبلبس ادلرتدية، و  (Surrey (2143) )سَتيادلستوى ىذا  احلرارة عن
 درجة التمنيخ للعامل أي بعبارة أخرى )درجة التكييف اذلوائي وحىت سن األفراد(. 

ألعمال الشاقة كما زبتلف درجة احلرارة البلزمة للعمل باختبلف فصول السنة و باختبلف طبيعة العمل ، فا
ربتاج إذل درجة حرارة اقل من األعمال السهلة،ففي فصل الشتاء حيتاج العمال إذل درجة حرارة أعلى منها يف 
فصل الصيف، و يشعر العمال بضيق إذا ارتفعت درجة احلرارة عن احلد ادلطلوب،و لكنهم يتحملون درجة حرارة 

  .بب شعور العامل بالضيق،التعب و اإلرىاقفالرطوبة يس عالية إذا كانت درجة الرطوبة بسيطة،
بنشر Absorne  (2182 )و Vernonأما عن العبلقة االرتباطية بُت ارتفاع درجة احلرارة و حوادث العمل، فقد قام 

أن  Smithالعبلقة، فتبُت أن معدل احلوادث يكون اقل يف حالة درجات احلرارة ادلعتدلة. و يرى  هدراسة لبيان ىذ
احلرارة أو ارتفاعها عن احلد ادلناسب يؤدي إذل تأثر العامل من الناحية الفيزيولوجية شلا يورطو يف  اطلفاض درجة

  (22، ص2118 ،فريح نبيلة) احلادثة
 

معدل األخطاء يف العمل العضلي كان يتزايد بزيادة  تبُت أن، 1950 شرت عامن Mackwothيف دراسة دلاكويرث و 
 .17إذل 71من كبل من احلرارة و الرطوبة اعتبارىا  يف احلرارة اليت تؤخذ  رجاتو ىي د درجات احلرارة ادلؤثرة

  

اطلفاض اإلنتاج باطلفاض درجات حرارة  ، 2142 ممن حبثو ادلنشور عا  Clarkو فيما يتعلق بالربودة فقد تبُت لكبلرك
بالتارل على   سينعك ،العامل ن درجة احلرارة غَت ادلناسبة يف مكان العمل تسبب ضيقا لدىذلك أ.  °55 اجللد عن

انو باإلضافة إذل ما الرتفاع ،  1944Smith  كما يرى مسيث. احتمال تورطو يف حوادث كفاءتو يف أدائو لعملو فيزداد
فان أي شيء جيعل العامل  ،اطلفاضها عن احلد ادلناسب من آثار على الناحية الفسيولوجية للفرد درجة احلرارة أو

 يف حادثة. يتورط اه العامل ضلو نفسو، و من مث يقل انتباىو للعمل، و ىكذا حيتمل أنحيس بالضيق جيذب انتب
 

فرد آلخر،  نو ال شك يف أن درجات احلرارة ادلثلى لبيئة العمل سوف زبتلف بعض الشيء من عمل آلخر، و م
على دراسة ميدانية، كما ومن قطاع جغرايف آلخر، و من ىنا فان ربديد درجات احلرارة ادلثلى ينبغي أن يتم بناءا 

و نوع العمل ذاتو، و نوع القطاع اجلغرايف ادلوجود بو، ونوع  ,حسب نوع بيئة العمل :ينبغي أن يكون ربديدا نوعيا
   (122ص، 1002فرج عبد القادر طو ،) الفصل يف السنة
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 حسب األمن الداخليعند أعوان  السقوط من مركز الحراسة أو المراقبةبيين توزيع حوادث : (15) جدولال
 :2010 إلى 2007 من الوقوع زمن

 2007 2008 2009 2010 المجموع
 السنة

 الزمن

 النهار 3 3 3 1 10

 الليل 1 4 6 6 17

 غَت زلدد)*( 1 1 2 1 5

 المجموع 5 8 11 8 32

 
قد وقع يف  % 91أي بنسبة حادث  37/12يبُت ىذا اجلدول تكرار احلوادث حسب زمن وقوعها، و نبلحظ أن 

الليل و يعود السبب إذل عدم وجود اإلضاءة يف مركز العمل و يف زليطو، ففي النهار ىناك اإلضاءة الطبيعية اليت 
تتوزع توزيعا معتدال حول ادلكان أي ادلركز و ما حييط بو أي يف اخلارج، إاّل أنو يف الليل تنعدم اإلضاءة سبامًا حىت 

ال جيب  وضع اإلضاءة  ،من ادلركز )مع العلم أنو ألسباب أمنية و نظرا للمهمة الصعبة يف اجلهات احمليطة و القريبة
شلا ي صّعب مهمة العون يف احلراسة و ادلبلحظة من جهة بسبب داخل ادلركز حىت ال ي شاىد العون من اخلارج( 

 .إجهاد العُت و من جهة أخرى يتعرض حلوادث السقوط أثناء نزول أو صعود سلم ادلركز
خاصة و أن أغلب ادلراكز ادلسجلة فيها ىذا النوع من احلوادث تكون فيها السبلدل غَت مصممة بشكل جيد وال 

 و ىناك دراسات عديدة بينت العبلقة بُت نقص اإلضاءة و حدوث احلوادث.  فيها ادلقابض اليدوية يوجد

 ( 2010-2007بين ) زمن الوقوعالداخلي حسب  األمن أعوان ندع السقوط من مركز الحراسةتوزيع حوادث يبين  توزيع تكراري(: 15الشكل )
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أنو الذي وجد Surrey (2143 ) سَتي صلد دراسة، العمل الدراسات السابقة اليت ترجع احلوادث إذل أوقات و من
خبلل برنامج أو دورية عمل عادية فان وقوع احلوادث دييل إذل االرتفاع يف بداية الفًتة الصباحية لزمن العمل، 

 ٪ 200ليصل إذل 
الغداء فان النسبة سبيل إذل االطلفاض قليبل أو تبقى يف نفس ادلستوى، و خبصوص العمل الليلي ىناك  دأما بع
 (22، ص2118 ،فريح نبيلة) سلتلف، فالنسبة سبيل إذل االرتفاع يف بداية ادلرحلة مت تنخفض مرة أخرى اذباه

إجهاد وادث يف الليل إذل نقص اإلضاءة و ىذا من جهة، و من جهة أخرى ىناك بعض الدراسات اليت ت رجع احل
 .إلضاءة غَت ادلناسبة ترفع معدالت احلوادثاالعُت، ف

ناسبة و الكافية عامل ىام البد من توافره يف بيئة العمل كشرط أساسي إلمكان العمل  اإلضاءة ادلذلك أن 
 .رؤية عناصر بيئة العمل أمر ضروري دلعاجلتها على ضلو الذي يرفع الكفاية اإلنتاجيةألن واإلنتاج، 

لى سبيل ادلثال تبذل اإلضاءة ادلناسبة تساعد على سهولة الرؤية و دقتها و تقلل إجهاد العينُت يف نفس الوقت فع
يف توسيع حدقة  لكرب للرؤية إذا كانت اإلضاءة ضعيفة كما أهنا تضطر إذل كثرة التغيَت و التعديأالعُت جهدا 

 العُت و تضييقها تبعا لعدم ذبانس الضوء يف أجزاء بيئة العمل.
ب الفرد و مللو و اإلضرار سرعة تع اإلضاءة الغَت مناسبة ال تؤدي فقط إذل قلة اإلنتاج بل تؤدي أيضا إذل و 

 (817و ص  120ص، 1002فرج عبد القادر طو ،) .براحتو النفسية مع إجهاد العُت و إرىاقها
 

 حسب عند أعوان األمن الداخلي السقوط من مركز الحراسة أو المراقبةبيين توزيع حوادث : (16)ولاجلد
 :2010 إلى 2007 من اإلصابة طبيعة

 2007 2008 2009 2010 المجموع
 السنة

 طبيعة اإلصابة

 كسور 2 1 3 2 8

 إلتواء،  3 2 4 0 9

 كدمات سطحية 0 1 0 1 2

 جروح أخرى 0 0 2 0 2

 صدمات عظمية 0 3 2 5 10

 بدون جروح 0 1 0 0 1

 المجموع 5 8 11 8 32
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اإلصابات العظمية و  ، و قد شكلتصابةإليبُت اجلدول و ادلنحٌت التابع لو، توزيع احلوادث حسب طبيعة ا
 12من  27، أي % 84العضلية أي اليت سبس العظم و العضلة دبا فيها الكسور، اإللتواءات و الصدمات، نسبة 

 حادث، أما النسبة الباقية فقد كانت إصابات خفيفة، جروح سطحية بسيطة أو حىت بدون إصابة.
ت و أكثرىا عددا و السبب يرجع إذل علو ادلركز إن اإلصابات اليت سبس العظام و العضبلت تكون أخطر اإلصابا

أمتار، و قد يتسبب السقوط من ىذا العلو يف حدوث كسور أو على األقل إلتواءات تصل مدة  1حىت  2حبوارل 
 إذل يوما. 21عبلجها على األقل 

 
األمطار أو الرطوبة و نستنتج ىنا أن خطورة احلوادث تكمن يف احلالة ادلزرية للسبلدل خاصة إذا كانت مبللة دبياه 

فالسقوط منها يؤدي بالضرورة إذل إصابات  منعدمة ادلقابض اليدوية،منعدمة للمادة العازلة لتفادي االنزالق و 
تؤدي إذل التغّيب عن العمل أي ضياع أيام العمل بسبب ادلرض، و قد وضحت اإلحصائيات أن العطل ادلرضية 

 .مايو  61يوم وىي نادرة إذل  1من  تراوحتعند ىؤوالء األعوان بسبب السقوط 
 
 
 
 

 ( 2010-2007بين ) طبيعة اإلصابةالداخلي حسب  األمن أعوان عند السقوط من مركز الحراسةتوزيع حوادث يبين  توزيع تكراري(: 16الشكل )
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 حسب عند أعوان األمن الداخلي السقوط من مركز الحراسة أو المراقبةبيين توزيع حوادث : (17) جدولال
 :2010 إلى 2007 من اإلصابة مكان

 2007 2008 2009 2010 المجموع
 السنة

 مكان اإلصابة

 الرأس 0 3 1 1 5

 الصدر و الظهر 0 0 1 1 2

 اجلذع العلوي 2 1 4 1 8

 اجلذع السفلي 2 2 4 4 12

 أماكن متعددة 1 1 1 1 4

 بدون جروح 0 1 0 0 1

 المجموع 5 8 11 8 32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

اجلدول األخَت يبُت لنا توزيع احلوادث حسب مكان اإلصابة، و كانت األجدع السفلية و العلوية من أكثر 
حادث، أما نسبة  21أي ما يقابلها  % 61ن ادلصابُت، و قد شكلت نسبة ادلناطق ادلستهدفة من جسم األعوا

 فقد توزعت على اإلصابات اليت مست الرأس، الصدر، الظهر و أماكن أخرى. % 17احلوادث الباقية 
 ر ىذا بأنو عند النزول أو الصعود يستعمل العون رجليو و يديو و بالتارل قد يتخذ وضعية سيئة أثناءمها أوو ن فسّ 

كالتصميم السّيء للسلم، : دلساعدةااألخرى الظروف دون أن ننسى  وضع اليد أو الرجل يف ادلكان غَت ادلناسب
شديدين  إضاءة منعدمة، درجة حرارة م نخفضة، تعب و إجهادادلقابض اليدوية، األرضية الزلقة، عدم وجود 

 ( 2010-2007بين ) مكان اإلصابةالداخلي حسب  األمن أعوان عند السقوط من مركز الحراسةتوزيع حوادث يبين  توزيع تكراري(: 17الشكل )
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إذل السقوط و تضرر اجلدع إن دل نقل   بسبب العمل لفًتة طويلة و زليط عمل زلفوف بادلخاطر...سيؤدي حتما
 كل اجلسم.

 
خبلل فًتات نستنتج من ما قدمناه أن األعوان األمن الداخلي يعملون يف ظروف جّد قاسية، زلفوفة بادلخاطر و 

إذل الظروف الفيزيقة  (فيو السلم ادب)طويلة، و ذلذا جيب تصحيح بيئة عملهم بأكملها بداية من مركز احلراسة 
 احمليطة. 

 
فيما خيص التشريعات اليت تنص على تأمُت و محاية العمال من ادلخاطر و احلوادث، خاصة حوادث السقوط صلد 

ادلتعلق بالقواعد العامة للحماية  3993جانفي  39ادلوافق ل 3433رجب  11ادلؤرخ يف  05-91 ادلرسوم التنفيذي رقم
ي حيث يف قسمو الثاين على الوقاية من السقوط من و الذ اليت ت طبق على حفظ الصحة و األمن يف أماكن العمل

  ادلستوى العلوي من خبلل ادلواد التالية:
جيب أن تزود اجلسَتات و السقيفات و ادلصطبات العلوية و القوالب ووسائل الوصول إليها حبواجز  :88ادلادة 

ون األرضيات متصلة واقية صلبة ربتوي على سقاالت أصلية، و سقاالت فرعية ووطائد. كما جيب أن تك
 األجزاء.

 جيب أن هتيأ وسائل الوصول إذل األماكن ادلرتفعة أوالصهاريج و األحواض و اخلزانات و ادلطامَت. :82ادلادة 
 كما جيب أن تزود السبلليم حبواجز جانبية و مقابض يدوية.

 ت األمن لدى استعماذلا.جيب أن تكون السبلليم مصنوعة من مواد صلبة و توفر فيها كل الضمانا: 84ادلادة 
  20كما جيب أن تكون درجات السبلدل صلبة و ثابتة و زلكمة التثبيت. و دينع أن تنتقل أشياء وزهنا أكثر من 

 عائق. كلغ أو أشياء حجمها ضخم أو
ل بو جيب أن تتوفر يف استعمال ادلرقاة،و السلم، و السقيفة، مقاييس األمن اليت جيددىا التنظيم ادلعمو  :87ادلادة 

 أعبله. 84إذل  88دون ادلساس باألحكام ادلنصوص عليها يف ادلواد من 
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 خاتمة الفصل: 

إن تناول ىذا الفصل دلفهوم حادث العمل و لعرض بعض اإلحصائيات، جعلنا نفهم أن احلادث ي عترب كحالة 
ة، و كذا احللول الواجب ازباذىا طارئة تتطلب دراسات ميدانية لفهم طبيعتها و أسباهبا ادلباشرة و غَت ادلباشر 

 لتجنب تكرارىا أو التخفيف من حّدهتا.
 

و كل عناصر إن ميدان العمل بيئة معقدة و زلفوفة بادلخاطر يتوجب على ادلسؤولُت فيها توفَت احلماية و األمن 
 ادلتعلقة بالعمل.  اجلزائرية لتشريعات و القوانُتالراحة وفقا دلا تنص عليو ا
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  :لثالثالفصل ا

 البحثإجراءات 
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 :مقدمة

حيث فيما خيص سلتلف اخلطوات العلمية اليت اعتمدنا عليها إلصلاز ىذا البحث مستفيض عرض  سنقدـ يف ىذا الفصل
  حتقيق أىداؼ البحث. ادلتبع يف الدراسة، العينة و األدوات ادلستعملة من أجل سنعمل على شرح كل من ادلنهج

 

 :الدراسة الميدانية أهداف -1

 :يالدراسة ادليدانية ى أىداؼإف 
سّببة  -

ُ
تعّلقة بالعوامل والظروؼ ادل

ُ
حتليل ظاىرة حوادث السقوط من مراكز احلراسة، ومجع أكرب عدد من ادلعلومات ادل

 ذلا،

 ،ُتاجلسدية و النفسية للعاملمالئمتو مع اخلصائص مدى حتليل مركز العمل بطريقة أرغونومية و دراسة  -

راقبة  -
ُ
، مع ألبعاد اجلسمية )األنًتوبومًتية( لُعّماؿ ىذا ادلركزوفقا لاقًتاح تصحيح أو إعادة تصميم مركز احلراسة أو ادل

خاصة تلك ادلتصلة حمليطية لو، من أجل التخفيف من حوادث العمل الظروؼ الفيزيقة و ا تقدًن اقًتاحات لتحسُت
  .السقوطب

  
 :نهج البحثم -2

 ،مراكز احلراسة ( يفوادث احل) على ادلنهج الوصفي التحليلي الذي عن طريقو نتمّكن من وصف الظاىرة ناعتمدلقد ا
ؤسسةحتليلها و تفسَت 

ُ
، و ىذا يف إطار دراسة ارغونومية هتدؼ إىل الوصوؿ إىل تقدًن تأثَتىا على الفرد و على ادل

 مؤسسة سونطراؾ. اقًتاحات حتسُت تصميم مراكز العمل يف
 

 :البحث جالم -3

 :مكان الدراسة -3-1
تواجدة  ىوالدراسة ادليدانية إف مكاف 

ُ
على وىي  الوطٍتمن الًُتاب يف مناطق سُلتلفة فروع ُمؤسسة احملروقات سونطراؾ، ادل

 التايل:النحو 
حتليل مركز العمل وأخذ الصور  مست دراسة: راقبةادلمركز تقوًن ظروؼ و تنظيم تطبيق استبياف حتليل و خيص  فيما أوال:

 :يف مخس مناطقواألبعاد اذلندسية 
  : (مركزين)سكيكدة  
  : (مركز واحد)جباية  
  : (مركز واحد)براقي  
  (مركز واحد) :واد الصفصاؼ-تبسة 
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 90دين يف العماؿ ادلتواجالداخلي: مّست الدراسة  ألعواف األمنأو األنًتوبومًتية األبعاد اجلسمية قياس  فيما خيص ثانيا:
جباية واجلزائر  سكيكدة،إف أمناس، ورقلة، حاسي مسعود، غرداية، األغواط، تبسة،ىي:  سلتلفة ومناطق 

 .العاصمة)براقي(

مجيع أنواع احملروقات )بًتوؿ خاـ، غاز، غاز بنقل فرع نشاط النقل باألنابيب و ىو الفرع اخلاص  ىوالدراسة  إف ميداف
أنابيب ضخمة من مناطق التنقيب و اإلنتاج إىل مراكز التخزين، ُمركبات الغاز ادلميع و  بًتوؿ شليع، و غاز طبيعي( عرب

وجتدر اإلشارة إىل  .الغاز الطبيعي ادلميع، مناطق التصفية، ميناء البًتوؿ، و حىت إىل البلداف ادلستوردة كإسبانيا و إيطاليا
نشآت الصناعية التابعة ذلا. فرع نشاط النقل باألنابيب ُُيّدد، يستّغل، و ُُيّقق الأف ّ 

ُ
صيانة لشبكة األنابيب و سُلتلف ادل

خارجية )دولية(، أوؿ  2 و منهاكلم    71 049 يبلغ طوؿ رلموع األنابيب ادلسؤولة عن نقل مجيع أنواع احملروقات حوايل
انيا مرورا أنبوب يصل إىل غاية إيطاليا مرورا بواد الصفصاؼ )تبسة( وتونس. ثاين أنبوب يصل إىل غاية إسب

 .بالعريشة)تلمساف( و ادلغرب
 و يوضح لنا الشكل التايل اذليكل اذلرمي لفرع نشاط النقل باألنابيب

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نائب رئيس نشاط النقل باألنابيب

Vice Président TRC 

 
 ُمنّسق األمن الداخلي

Coordonateur de sureté 
interne 

                           Assistants مساعدين

  

 مديرية االتصاؿ السلكي و الالسلكي

Direction Télécoms 

 منسق مكلف بأمانة نائب الرئيس

Coordinateur chargé du 
secrétariat du VP 

                  Conseillers  مستشارين

   

 خلية اتصاؿ

Cellule de communication  

 فرع االستغالؿ

Division Exploitation 

 الصيانة عفر 

Division maintenance 

 فرع الدراسات و التنمية

Division Études & 
Développement 

إدارة  مديرية
 ادلقر

D. 
Administration 

Siège 

مديرية 
 القانوف

Direction 
juridique 

 

التنظيم  مديرية
 و األنظمة

D. 
Organisation 
& Systèmes 

الصحة،  مديرية
 األمن و البيئة
D. Santé & 
sécurité & 

Environnement 

 مديرية
الفحص 

 وادلراقبة
D. Audit 

ادلوارد  مديرية
 البشرية

DRH 

 طيطالدراسات و التخ مديرية
D. Etudes & Planification 

 ادلالية مديرية
D. Finances 

(: الهيكل الهرمي لفرع نشاط النقل باألنابيب1الشكل )  
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و االنتقاؿ إىل  تعّمق يف البحثمّت التنسيق مع مديرية الصحة، األمن و البيئة و ُمنّسق األمن الداخلي حىت تسٌت لنا ال
 . عدد من ادلناطق أكرب

أىم مسار األنابيب اخلاصة بنقل احملروقات من مناطق اإلنتاج إىل مناطق التخزين وغَتىا،  وسُيوضح لنا الشكل التايل 
  نقاط اجملاؿ ادلكاين للدراسة. أىمّ  من خاللو سنوّضحكما 

 

 
 خريطة شبكة األنابيب والمنشآت الصناعية التابعة لها(: 2)الشكل 

 
  سكيكدة، بجاية، الجزائر :مناطق 4)ُمحاطة باللون األصفر األماكن ال كز المدروسة: بالنسبة للمرا

 وتبسة(
 إن أمناس، ورقلة، حاسي مناطق:  9)األزرق  باللون ُمحاطةاألماكن ال :قياس األبعاد الجسمية لألعوان

 (مسعود، غرداية، األغواط، تبسة،سكيكدة، بجاية والجزائر العاصمة)براقي(
 
 :ّدة الزمنيةالمــ -3-2

 حيث أنو عندما انتهينا من التحضَت للتطبيق ادليداين أي:أشهر،  08استغرقت مّدة الدراسة التطبيقية حوايل 
 ترمجة استبياف حتليل وتقوًن ظروؼ و تنظيم مركز العمل و مراجعتو و التدقيق يف بنوده، -
 ،األبعاد اجلسمية( س)جهاز قيا صوؿ على األنًتوبومًتاحل -
 وؿ على رخص التنقل من منطقة إىل أخرى من طرؼ ادلدير العاـ لفرع نشاط النقل باألنابيب.احلص-
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 ر على رسم برنامج مناسب و شرعنا يف جتسيده.عملنا بالتنسيق مع إدارة ادلؤسسة و ادلؤطّ 
 :أدوات البحث -4

 التالية: االعتماد على أدوات البحثلوصوؿ إىل نتائج ملموسة، مت من أجل حتقيق أىداؼ البحث وا
 
 Fiche d’évaluation -conditions et organisation du) العملو تقويم ظروف و تنظيم تحليل استبيان  -4-1

travail): 
بعد القياـ بالدراسة اإلستطالعية يف منطقتُت الكتشاؼ بعض مّت اختيار ىذا اإلستبياف "تقوًن ظروؼ و تنظيم العمل" 

 ترتبط رمركز عمل عوف األمن الداخلي، وحتليلها، تقوهمها و تقييم مدى تكّيف العوف اليت التنظيميةالظروؼ الفيزيقية و 
 معها.

 Association pour laُصّممت ىذه التقنية من طرؼ اجلمعية الفرنسية من أجل الوقاية و تطوير ظروؼ العمل 

prévention et l’amélioration des conditions de travail. (APACT) 

حاجات العماؿ يف ادلؤسسة من أجل حتسُت نوعية اخلدمات  ألهنا هتدؼ إىل تطوير ها يف إطار ىذا البحثمااستخدمّت 
وتقوًن شروط العماؿ من أجل  ،حتليل، تسجيل، معجبكما أهنا هتتم  .و التكنولوجي العمل يف ادليداف الصناعي ظروؼ و

 ساىم يف: لتقنية تُ ه اىذ تصحيح أو تصميم تقنيات أو تنظيمات جديدة يف ادلؤسسة.
  العمل النفسية واالجتماعية،  ؼرو ظتشخيص مركز العمل و معرفة إذا كاف يتوافق مع ادلعايَت األرغونومية و مع 
  ،تصميم مركز العمل ألنو يستطع أف يكوف كأداة مراقبة و قياس للمصممُت 
 ّممُت، مكتب الدراسات، إنشاء بنك معلومات خاصة بكل مركز عمل يف ادلؤسسة، و قد يستفيد منو ادلص

و عليو كاف اذلدؼ من تطبيقها   ادلهندسُت، األطباء و العاملُت على حتسُت شروط العمل و األمن الصناعي.
 على مركز ادلراقبة و احلراسة لتشخيص و دراسة:

 ،تنظيم و شروط العمل 

  ،األبعاد اذلندسية للمركز 

  ،الظروؼ احمليطية و الفيزيقية للمركز 
  النشاط و ادلهمة احلقيقة للعامل يف ادلركز،معرفة نوع 

 ،)معرفة نوع العمل الذي يقـو بو العامل )دينامكي أو ستاتيكي 

 .أمهية ساعات العمل يف حتقيق ادلهمة 

 
 عرض و تقديم محتوى التقنية : 4-1-1

، ((Fiche d’évaluation -conditions et organisation du travailىو استبياف حتليل و تقوًن ظروؼ و تنظيم العمل 

  كل جزء ُيتوي على رلموعة من الفقرات.من ظروؼ العمل.  ظرؼ ، هُمثل كل جزء جزء 22من ف وّ يتك
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رافق لو التنقيطحسب ُسلم  00إىل  0تًتاوح من عملية حتليل و تقييم سلتلف األجزاء بإعطاء قيمة أو نقطة  تكوف
ُ
 ،ادل

 حتليل و تقوًن موضوعي لكل جزء. على أجل احلصوؿ من قابلةو ادل على ادلالحظة يف ذلك كما يتم االعتماد
 :مفص"ؿ لكل جزء شرحو فيما يلي نقدـ  أجزاء االستبيافقدـ لنا اجلدوؿ التايل  يُ 

 ظروف و تنظيم العملأجزاء االستبيان أو (: 1الجدول )

 

 (Implantation de travail)الجزء األول : موقع مركز العمل  -4-1-1-1

على موقع العمل و كيفية الوصوؿ إليو ، ىل ادلسار ادلؤدي إليو سهل،  ،يف ىذا اجلزء جييب الباحث حسب مالحظتو
يف  يتبُّت و  يعيق التحاؽ العامل رمركز عملو.خايل من ادلعيقات و ىل يوجد تراكم لبعض األدوات أو السلع أو أي شيء 

 ىذا اجلزء إف كاف مكاف العمل واسع يسمح للعامل بأف يقـو بتحركات  بسيطة أو العكس.
 

 (Postures de travail)العمل  اتالجزء الثاني : وضعي-4-1-1-2
م بدوره إىل فقرات حُتدد لنا بالًتتيب: نوع ادلركز . و ينقس اجلزء الثاين الوضعية اجلسدية للعامل أثناء العمل يف ىذا ددُي

تخذة خالؿ نسبة 
ُ
 %00وضعية العمل )وقوؼ، جلوس، أو كالمها(، الوضعية األساسية أثناء فًتة العمل، و الوضعية ادل

 .ناء القياـ بالعمل أو ادلهمةثأمن ادلدة الكلية للعمل، مث وضعية أو ميالف اجلذع 
 

 (Autonomie de l’opérateur) عاملالجزء الثالث : حرية ال-4-1-1-3

رات ادلخصصة ذلذا اجلزء وىي  قمن خالؿ مالحظة و مقابلة الباحث للعامل يف ذلك ادلركز يستطيع اإلجابة على الف
كالتايل : حرية العامل يف ادلركز أي ىل لديو احلرية ادلطلقة يف التوقف عن العمل لفًتات أو ال، و إذا أُتيحت لو فرصة 

 هل يكوف ذلك بسبب طلب العوف أو ألخذ فًتة من الراحة . وىل ىذه الفًتة تُعطل حتقيق ادلهمة.التوقف ، ف

 (22إلى  1ظروف و تنظيم العمل    )ُمرّقمة من 
 يف ادلركز . رفع األثقاؿ02 موقع مركز العمل .0
 . وحدة و حرية رلموعة العمل01 وضعيات العمل .2
ستقلة يف العمل01 حرية العامل يف خلق فًتات للراحة .1

ُ
 . العالقات غَت ادل

تحكمات .1
ُ
ستقلة يف العمل01 ادل

ُ
 . العالقات ادل

 . العبئ الذىٍت01 اجلهد البدين ادلبذوؿ يف مركز العمل .1
 ضوضاء. ال01 استقباؿ اإلشارات و ادلعلومات .1
 . الظروؼ الفيزيقية ادلناخية يف مركز العمل08 تشابو و تكرار ادلهمة خالؿ مدة العمل .1
 . االىتزازات01 مدى االىتماـ يف ادلركز .8
 . التلوث اجلوي يف فضاء العمل20 األمن يف زليط العمل .1

 . اإلضاءة الطبيعية و اإلصطناعية20 األمن يف فضاء العمل .00
 ط أو ادلناخ االجتماعي. احملي22 تنظيم ادلركز .00
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 (Commandes)الجزء الرابع : المتحكمات -4-1-1-4
ىذا اجلزء عالقة ادلتحكمات بالعامل، أي كيف يراىا و على أي مستوى جيدىا للتحكم فيها )يف األرض على يدرس 

و ىل يستطيع العامل رؤيتها و دتييزىا و ىل يستعملها بصفة  ىااليد(، مث مكاف وجود مستوى الرجل أو على مستوى
 دائمة أو متقطعة. 

ادلتحكمات بالنافذة اليت يرى منها  مت تغيَتل ادلختار للدراسة و ىو مركز ادلراقبة فقد ميف ىذا اجلزء و حبكم مركز الع
 الواجب حراستها. شأة الصناعيةالعامل اجملاؿ اخلارجي أي بيئة العمل أو زليط ادلن

 
 (Efforts au poste)الجزء الخامس : الجهد المبذول في مركز العمل-4-1-1-5

من خالؿ مالحظة الباحث للعامل و ىو يؤدي عملو يستطيع اإلجابة على الفقرتُت اخلاصتُت هبذا اجلزء، و مها نوعية 
 ُمالحظة وضعية العمل أثناء بذؿ اجلهد.كذا مل، و  اجلهد ادلبذوؿ أثناء العمل و تكراره خالؿ طوؿ مّدة الع

 
 (Signaux et Informations)الجزء السادس : اإلشارات و المعلومات-4-1-1-6

 تناسق و جتانس اإلشارات و احًتامها لأللواف و التعليمات. ،ىذا اجلزء يبُت لنا مدى وضوح
جلزء و استبداؿ اإلشارات باجملاؿ اخلارجي أي ما و يف ىذا السياؽ و حسب مركز العمل ادلدروس مت تعديل ىذا ا

ُيالحظ العامل أو باألحرى عوف األمن يف اخلارج من خالؿ النافذة، و ىل ىناؾ تناسق بُت اخللل أو احلادث الذي 
 يكتشفو يف اخلارج و بُت اختاذه لإلجراءات أو القرارات الالزمة، مثال رؤية غريب أو حدث ُمفاجئ و اإلبالغ عنو.

 
 (Monotonie)الجزء السابع : تشابه و تكرار المهمة خالل مدة العمل-4-1-1-7

إف تشابو و تكرار ادلهمة خالؿ طوؿ مدة العمل يتحدد من خالؿ الفقرات التالية: مدة كل مهمة زلققة من طرؼ 
مرة يف الشهر أو يف العامل و تكرارىا خالؿ ادلدة الكلية للعمل، و كذا إف كاف العامل قد غَّت مكاف عملو و كم من 

، شلا يؤدي إىل التعب و ادللل. كما  األسبوع. ألف عدـ تغيَت مكاف العمل يعزز تشابو و تكرار ادلهمة عدة مرات يف اليـو
 أف التغيَت ادلتكرر دلكاف العمل ُيشوش العامل و يُقلل من انتباىو أثناء أداء ادلهمة.

 
 (Intérêts du poste)كزالجزء الثامن : مدى االهتمام في المر -4-1-1-8

 يتم تقوًن ىذا اجلزء بطرح أسئلة على العامل و على مسؤولو ادلباشر حوؿ: 
 مسؤوليات العوف يف مركز العمل، أي ما جيب القياـ بو أثناء وقوع حادث معُت ، 

  ّهتا(مشاركة العامل يف دورات تكوينية متواصلة )عددىا و مد 

 ع ذكرىا(مباإلضافة إىل ادلهمة األساسية اليت يقـو هبا العامل ) اقـو هبنوعية ادلهاـ اليت يستطيع العامل أف ي 
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 (Sécurité aire de travail)الجزء التاسع : األمن في محيط العمل-4-1-1-9
يوضح لنا ىذا اجلزء إذا كاف موقع ادلؤسسة يف مكاف زلفوؼ بادلخاطر ادلهنية، و مدى كفاءة و مناعة وسائل احلماية 

 خصصة دلواجهة ىذه ادلخاطر، مث مدى احًتاـ العماؿ الرتداء وسائل الوقاية الفردية.ادلادية ادل
 

 (Sécurité espace de travail)الجزء العاشر : األمن في فضاء العمل-4-1-1-11
، ىذا اجلزء يتعرض إىل حتديد سلتلف ادلخاطر ادلهنية ادلوجودة يف فضاء العمل، كمخاطر الكهرباء، احلريق، االنفجار

 اإلشعاع، سقوط األشخاص أو األشياء و غَتىا. 
كما جيب التوضيح يف ىذا اجلزء إذا كاف مركز العمل قريب من مراكز أخرى ذات خطورة كبَتة، و ىل ىناؾ وسائل 

 للحماية و الوقاية.
 
 (Organisation du poste) الجزء الحادي عشر : تنظيم  المركز-4-1-1-11

 لباحث إذا كانت ىناؾ عالقة بُت العامل و زمالئو يف العمل من خالؿ معرفة ومالحظة:من خالؿ ىذا اجلزء يكتشف ا
  إذا كاف مركز العمل منعزؿ عن ادلراكز األخرى، و ىل عالقة العامل بزمالئو تتوجب مرورىم بادلركز )أي مركز

 عملو(، 

  ،إذا كانت ىناؾ رلموعة من ادلراكز اجلماعية، يصعب انعزاؿ العامل فيها 

 ا كاف دخوؿ السلع أو مرور الزمالء يف العمل أو دترير اآلالت و ادلواد يعيق أداء العامل دلهمتو يف ادلركز.إذ 
 

 (Manutention)الجزء الثاني عشر : رفع األثقال في المركز-4-1-1-12
 اإلجابة عن فقرات ىذا اجلزء تكشف لنا:

 ما آلة أو أداة أو شيء ُيملو للقياـ رمهمتو(،الوضعية اليت يكوف فيها العامل عند محل أو وضع الثقل )إ 

 ،وزف الثقل الذي ُيملو و مدة احلمل 

 ،ىل ىناؾ وسائل تساعده على الرفع 

 .التنقل يف ادلركز و ىو حامل الثقل 
 

 (Autonomie du groupe)مجموعة العملو حرية  الجزء الثالث عشر : وحدة-4-1-1-13
تعمل على حتقيق مهمة واحدة، و مدى تأثَت ىذه الوحدة على عمل ىذا اجلزء ُيدد لنا مدى وجود وحدة عمل 

 اجلماعات األخرى.
عنو، ذلك ألف العامل يعمل يف عزلة داخل مركز عملو  مل يتم اإلجابةىذا اجلزء و باعتبار ادلركز ادلختار للدراسة 

 واحتكاكو بالعماؿ اآلخرين أو رلموعة العمل يكوف لفًتات قليلة جدا.
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 (Relations dépendantes de travail)  الجزء الرابع عشر : عالقات غير مستقلة في العمل-4-1-1-14
 ىذا اجلزء يبُت لنا نوع العالقة ادلوجودة يف مكاف العمل، ىل ىي:

 ،عالقة مباشرة داخل رلموعة عمل ذلا كل الصالحيات 

  ،عالقة جيدة داخل رلموعة عمل و لكن لديها بعض الصالحيات 

 وجد رلموعة عمل و لكن ىناؾ عالقة بُت العماؿ،ال ي 

 ،ىناؾ عالقة بُت مراكز العمل من أجل اإلنتاج فقط، و كل مركز مستقل عن األخر 

 .)ال يوجد عالقة و ال يوجد رلموعة عمل )ادلركز منعزؿ دتاما 

 

 (Relations indépendantes du travail)الجزء الخامس عشر: عالقات مستقلة في العمل-4-1-1-15
 أي ىل ىناؾ عالقات بُت العماؿ فقط من أجل حتقيق ادلهمة، و ما نوعها، ىل ىي:

 ،مسطرة و منظمة 

 ،مسموحة باقًتاح من العامل 

 ،مقبولة 

 ،صعبة 

 .أو مستحيلة أي ىناؾ عزلة تامة 
 

 (Charge mentale)عشر: العبئ الذهني سادسالجزء ال-4-1-1-16
ث إىل معرفة عدد و مّدة العمليات الذىنية البسيطة اليت يقـو هبا العامل يهدؼ ىذا اجلزء و من خالؿ فقراتو الثال

 لتحقيق ادلهمة و معرفة مستوى انتباىو من خالؿ نوع العمل الذي يقـو بو خالؿ نسبة معينة من ادلدة الكلية للعمل.
 

 (Ambiances Sonores)الجزء السابع عشر: الضوضاء-4-1-1-17
وجودة يف زليط العمل، و جيب قياسها أو تقييمها من خالؿ درجة استماع العامل لصوت يبُت لنا مستوى الضوضاء ادل

 زميلو يف مركز العمل.
 

 (Ambiances thermiques)الجزء الثامن عشر: الظروف الفيزيقية الُمناخية في مركز العمل-4-1-1-18

حرارة احمليط أو ادلركز الذي يعمل فيو من خالؿ طرح األسئلة على العامل نستطيع تنقيط ىذا اجلزء اخلاص بدرجة 
 العامل.

 (Vibrations)الجزء التاسع عشر: االهتزازات-4-1-1-19
حتديد نوع االىتزاز، ىل ىو ىاـ و خطَت إىل درجة اإلحساس بالتعب و اإلرىاؽ و القلق، أو ضعيف، أو مركز خايل 

 من االىتزازات.
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 (Ambiances atmosphériques)العمل الجزء العشرون: التلوث الجوي في فضاء-4-1-1-21
معرفة إذا كاف ىناؾ تلوث يف جّو أو زليط ادلركز، من خالؿ تسّرب أنواع سلتلفة من الغازات ادلتباينة اخلطورة، أو ال يوجد 

 دتاما تلّوث جوي.
 
 (Ambiances lumineuses)الجزء الواحد و العشرون: اإلضاءة الطبيعية و االصطناعية-4-1-1-21

 د درجة اإلضاءة الطبيعية و االصطناعية و مدى جتانسها يف مجيع أضلاء ادلركز.ُُيدّ 
ىو اإلضاءة اخلارجية، ىل ىنا  ادلركز ُمضاء من الداخل، واألىم ال همكن أف يكوفة ، دراسإطار ىذه الإاّل أنو و يف  

راقبة.ىناؾ إضاءة متجانسة يف زليط العمل. رما أف ادلهمة األساسية لعوف األمن ىو احل
ُ
 راسة و ادل

 
 (Environnement social)الجزء الثاني و العشرون: المحيط أو المناخ االجتماعي-4-1-1-22

 كفاءة احمليط االجتماعي يكوف من خالؿ توّفر النقاط التالية:  الوصوؿ إىل
 ،ساعات العمل ُمتغَتة و مرنة 

  ـ،10ادلسافة بُت مركز العمل و دورة ادلياه تكوف أقل من 

 ـ،80افة بُت مركز العمل و غرفة تغيَت ادلالبس تكوف أقل من ادلس 

 ،سهولة الرؤية للطريق أو ادلسار إىل اخلارج 

  ـ10ادلسافة بُت مركز العمل و فضاء للراحة تكوف أقل من، 

 ،وجود مركز العمل يف مكاف مالئم و واضح ادلعامل 

 ،مشاركة العماؿ يف حتسُت و تزيُت مركز عملهم 

  يف حتسُت شروط العمل و مستوى معيشتهم......إخل. مسامهة العماؿ 
 

يف األخَت و بعد اإلجابة على كل ىذه األجزاء، نتحصل على نتائج هنائية تتمثل يف منوذج مركز العمل، حيث همثل لنا 
 بوضوح درجة كل جزء مّت تقوييمو، ومنو نستطيع إخراج كل النقائص ادلوجودة يف ذلك ادلركز.

 كالتايل:وتقييمها يكوف   حتليل ىذه النتائج
 " :نقاط 00إىل  نقطة 8.1" من جّيدادلستوى األوؿ. 

 " :نقطة 8.1إىل   1.1" من حسنادلستوى الثاين. 

 " :نقطة 1.1 إىل  1.1" من متوسطادلستوى الثالث. 

 " :نقطة 1.1إىل  2.1" من تحت المتوسطادلستوى الرابع. 

 " :طةنق 2.1إىل 0" من سئي أو رديءادلستوى اخلامس. 
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 :للعمال الجسمية )األنتوبومترية( الخصائص و لمراكز العمل الخصائص الهندسيةقياس  -4-2
ألعواف األمن  األنًتوبومًتيةأو األبعاد اجلسمية و إىل حتديد اخلصائص اذلندسية دلراكز العمل القياسات ىذه هتدؼ 

 و فيما يلي شرح ذلما: مدى التوافق بينهما.ومعرفة  العاملُت فيها
 
 

 لمراكز العمل: الهندسيةالخصائص  قياس-4-2-1
 وتقوًن حتليل استبيافاألبعاد اذلندسية للمراكز اليت مّت حتليلها بواسطة  قياس ىذه القياساتالشطر األوؿ من  ضمنت

 ظروؼ العمل. 
قارنة ب يف ىمبنك معلومات ُيسا من أجل بناء اليت مت دراستها لمراكزلأخذ ُصور لقد عملنا على 

ُ
 .ُت ىذه ادلراكزادل

األبعاد اذلندسية مع العلم أننا عملنا على قياس سلتلف الشريط ادلًتي،  مّت استعماؿلقد كز العمل، ا لقياس أبعاد مر 
 للمراكز و اليت همكن أف تؤثر على كيفية أداء العماؿ دلهامهم.

 إف ىذه األبعاد ُموضحة يف األشكاؿ ادلرافقة لكل صورة مركز دتت دراستو.
 
 

يف  -1-)رقم ارتفاع سقف ادلركز: هاقياساألبعاد اليت مت  نُقدـ فيما يلي :(ناحية سكيكدة) المركز األول -4-2-1-1
ارتفاع  ،(-4- )رقم عرض نافذة الرؤية ،(-3- )رقمعرض باب ادلركز ،(-2- )رقمارتفاع ادلركز من األرض ،(تايلالشكل ال

 عرض و ارتفاع السلم. و (-6- قم)ر  ارتفاع باب ادلركز ،(-5- )رقم نافذة الرؤية
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 مع توضيح األبعاد الُمقاسة )سكيكدة((: الشكل الهندسي للمركز األول 3الشكل )

 (: المركز األول)سكيكدة(1الصورة )

 )سكيكدة( ولاأل(: المركز 1الصورة )
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 : (ناحية سكيكدة) المركز الثاني: -4-2-1-2

- )رقم،ارتفاع ادلركز من األرض(4يف الشكل  -1-)رقمارتفاع سقف ادلركز: الصورة ادلرافقة لو، مت قياس الشكل و حسب

- )رقمعرض نافذة الرؤية ،(-5- )رقمعرض باب ادلركز ،(-4- )رقمارتفاع نافذة الرؤية ،(-3- )رقمارتفاع باب ادلركز ،(-2

 .(-7- )رقم عرض و ارتفاع السلم ،(-6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-)رقمارتفاع ادلركز من األرضسيتضح لنا يف الشكل ادلوايل، مت قياس  كما :(ناحية بجاية) المركز الثالث: -4-2-1-3

، ارتفاع نافذة (-4-)رقم ارتفاع باب ادلركز ،(-3-)رقمساحة ادلركزم ،(-2-)رقمارتفاع احلاجز ادلوجود داخل ادلركز ،(-1
 .(-8-)رقمعرض و ارتفاع السلمو (-7-)رقم عرض نافذة الرؤية ،(-6-)رقم، عرض باب ادلركز(-5-)رقم الرؤية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مع توضيح األبعاد  )سكيكدة(الثاني(: الشكل الهندسي للمركز 4الشكل )
 الُمقاسة

 )سكيكدة(الثاني (: المركز 2صورة )ال

 مع توضيح األبعاد الُمقاسة (بجاية) الثالث(: الشكل الهندسي للمركز 5الشكل )

 (بجاية) الثالث(: المركز 3الصورة )
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 )رقمنافذة الرؤية عرض ،(6يف الشكل  -1-)رقمارتفاع سقف ادلركزمت قياس:  (:براقيناحية ) المركز الرابع:-4-2-1-4

ارتفاع و  (-5- )رقم ادلركزأو قطر مساحة  ،(-4- )رقمعرض و ارتفاع السلم ،(-3- )رقمارتفاع ادلركز من األرض ،(-2-
  .(-6- )رقمباب ادلركز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

: قة لو، مت قياسالصورة ادلراف حسب الشكل و (:-واد الصفصاف  -تبسة ناحية ) المركز الخامس:-4-2-1-5
عرض باب  ،(-3- )رقمعرض نافذة الرؤية ،(-2- )رقمارتفاع نافذة الرؤية،(7يف الشكل  -1-)رقمارتفاع ادلركز من األرض

 .مساحة ادلركزو (6-5- )رقم عرض و ارتفاع السلم ،(-4- )رقمادلركز
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مع توضيح األبعاد الُمقاسة (براقي)الرابع (: الشكل الهندسي للمركز 6ل )الشك

 (براقي)الرابع (: المركز 4الصورة )

 (براقي)الرابع (: المركز 4الصورة )

مع توضيح األبعاد  (تبسة) خامسال(: الشكل الهندسي للمركز 7الشكل )
 (تبسة)الخامس (: المركز 5الصورة ) الُمقاسة
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و ىي ختتلف من حيث الشكل،  اؿ ُمتنوعة من مراكز ادلراقبةيتضح لنا من خالؿ ما تقدـ أف ادلؤسسة حتتوي على أشك
وذلذا مت أخذ أكرب عدد من  .مساحتو وغَتىا من اخلصائص اذلندسية األخرى اليت مت قياسها األرض،ارتفاع ادلركز من 

حوادث  ىذه ادلناطق ادلختارة سّجلت أكرب عدد منأف حىت يتسٌت القياـ بدراسة حتليلية ُمعمقة، خاصة و  ادلراكز
 من مراكز العمل. السقوط

 

 :لخصائص األنتروبومترية ألعوان األمن الداخليقياس ا-4-2-2
 العاملُت يف مراكز احلراسة وامن األف اعو ألقياس األبعاد اجلسمية  تقنيةال الشطر الثاين من تناوؿ

ُ
تواجدين يف مناطق دل

د، غرداية، األغواط، تبسة، جباية واجلزائر إف أمناس، ورقلة، حاسي مسعو  سُلتلفة من الًتاب الوطٍت و ىي:
 .العاصمة)براقي(

 
 التالية:الستاتيكية مّت اختيار األبعاد اجلسمية مركز ادلراقبة لتصميم أو تصحيح 

 
لتصميم ارتفاع ادلركز)السقف( وارتفاع  ا)مت اختيارى:  (Taille) القامة -4-2-2-1

لرأس و سطح األرضية اليت يقف عليها ىي الُبعد العمودي احملصور بُت قمة االباب(: 
ادلفحوص. و عادة ما تُؤخذ يف وضعية وقوؼ ُمستقيمة و غَت ُمرختية، حيث يكوف 

 ادلفحوص ينظر إىل األماـ ُمباشرة. 

 
 
 
 
 

 
 
 

(: لتصميم ارتفاع النافذة وعرضها): (Hauteur des yeux) ارتفاع العين-4-2-2-2
ُت و سطح األرض، حيث يكوف ادلفحوص يف ىي ادلسافة العمودية بُت قرنية الع

يف الشكل  ) (bو ىو احلرؼ ،وضعية وقوؼ ُمستقيمة و ينظر إىل األماـ ُمباشرة 
 ، Albert DAMON & Howard w.STOUDT & Ross A.Mc FARLAND.) ادلقابل

1971،P45) 

 
 
 

 
 

يمثل الُبعد األول (: 8الشكل )
 )القامة(

 يمثل الُبعد الثاني )ارتفاع العين((: 9) الشكل
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لتصميم كرسي بال ظهر ): (Hauteur de la hanche) ارتفاع الخصر-4-2-2-3
ال ذراعُت، إلسناد اخلصر و الوركُت و التقليل من وضعية الوقوؼ من حُت و 

عد احملصور بُت مستوى السطح الذي يقف عليو ادلفحوص وأعلى لبُ و اىو  ألخر(:
  .نقطة من الردؼ عندما يكوف ادلفحوص واقف باستقامة وينظر إىل األماـ

 
 
 

 
 
 

حة ادلركز لتصميم مسا) : (Envergure)عرض الذراعين-4-2-2-4
نقطتُت لطريف األصابع  أقصىأنو البعد احملصور بُت : العرض((×)الطوؿ

شلدودتاف على جانيب اجلسم على مستوى الكتف عندما يكوف  والذراعاف 
  .ادلفحوص واقف باستقامة وينظر إىل األماـ

 
 
 
 
 

لتصميم عرض ): (Largeur des épaules –carrure) عرض الكتفين-4-2-2-5
احملصور بُت أقصى نقطة لكل كتف.  األفقي البعد وى ركز و عرض السّلم(:باب ادل

  ،باستقامة أو )واقفا( وىذا عندما يكوف ادلفحوص جالسا

 
 
 

 Portée de la main vers l’avant – doigts en)طول أو وصول الذراع-4-2-2-6

position de préhension): (ال
ُ
وىو عبارة عن  حظة(:لتصميم الُبعد بُت العامل ونافذة ادل
 غلقةتكوف مُ  البعد األفقي ادلمتد من زلور الكتف إىل أقصى نقطة يف اليد عندما

 (10ص  -0111-محو بوظريفة)
 

 يمثل الُبعد الثالث )ارتفاع الخصر((: 11الشكل )

 يمثل الُبعد الرابع )عرض الذراعين((: 11الشكل )

يمثل الُبعد الخامس )عرض (: 12الشكل )
 الكتفين(

 يمثل الُبعد السادس )وصول الذراع((: 13الشكل )
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لقياس سُلتلف ىذه األبعاد مّت استعماؿ األنًتوبومًت التقليدي و 
مًت و رُلّزءة إىل 2القاعدي، وىو عبارة عن مسطرة حديدية طوذلا 

ُيتوي على أجزاء أخرى ضُلّدد عن طريقها بدقّة  أجزاء، كما 94
راد قياسو كما ىو ُموّضح 

ُ
الصورة  يفنقطة القياس على العضو ادل

 . قابلةادل
 
 عينة: ال -5

 مراكز الُمراقبة و الحراسة:عينة  -5-1
ية واجلزائر سكيكدة، تبسة، جبامناطق من الًتاب الوطٍت:  01وىي موجودة يف  مراكز. 01مقصودة و عددىا عّينة ىي 

 .العاصمة)براقي(
و ىي ختتلف من حيث الشكل،  على أشكاؿ ُمتنوعة من مراكز ادلراقبةإف اختيار العينة كاف مقصودا الحتواء ادلؤسسة 

و ألف ىذه ادلناطق ادلختارة سّجلت أكرب عدد من حوادث السقوط من مراكز من اخلصائص اذلندسية.  ادلساحة و غَتىا
 العمل. 

 :عوان األمن الداخليأعينة  -5-2
إف أمناس، ورقلة، حاسي مسعود، مناطق من الًتاب الوطٍت:  01ُموّزعُت على  أمن عوف 001عّينة عشوائية عددىم  ىي

 .غرداية، األغواط، تبسة،سكيكدة، جباية واجلزائر العاصمة)براقي(
ذكَت أف ىؤالء العماؿ خيضعوف إىل كما جيب الت 118من العدد الكلي للعماؿ وىو  % 01.81ُتشكل ىذه العينة نسبة 
أسابيع راحة(، و قد مست دراستنا يف تلك الفًتة قياس كل العماؿ 1أسابيع عمل مقابل 1نضاـ العمل بادلداومة )

 ادلتواجدين يف ادلناطق السابقة الذكر.
     

 لُمستعملة في البحث:اإلحصاءات ا -6

 :داـ اإلحصاءات التالية مت االعتماد على استخلتحليل نتائج سُلتلف التقنيات، 
استعماؿ النسب ادلئوية لتدعيم نتائج اإلستبياف خاصة وأف لو سّلم   استبياف حتليل و تقوًن ظروؼ العمل: متّ  -

 .تنقيط خاص بو

ىو  SPSSبرنامج  ُمعاجلة البيانات و األبعاد اجلسمية بواسطة  قياس األبعاد اجلسمية ألعواف األمن: دّتت -
ح باحلصوؿ على أكرب عدد شُلكن من االختبارات اإلحصائية، إاّل أننا و يف دراستنا اكتفينا برنامج الكًتوين يسم

توسط، االضلراؼ ادلعياري، العدد األقصى و األدىن لكّل بُعد، وكذا ادليئينات من 
ُ
 00إىل  1باستخراج ادلنواؿ، ادل

 ميئيٍت.

 

 جهاز األنتروبومتر(:6الصورة )
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 :اإلجراءات العملية -7

الحظةا -
ُ
باشر وادلسؤوؿمل العا ستشفاءوا العتماد على ادل

ُ
ػتّبعة لتقييم أجزاء استبياف  ادل

ُ
من أىّم اخلطوات ادل

 حتليل و تقوًن ظروؼ و تنظيم العمل، 

 ،االنتقاؿ من منطقة إىل أخرى باستعماؿ سُلتلف وسائل النقل من أجل تطبيق سلتلف التقنيات -

لظروؼ ّرد من ادلالبس إاّل أنّو و أف يكوف ادلفحوص رل قياس األبعاد األنًتوبومًتيةبالرغم من أّف من شروط  -
   .  وضع ألبسة خفيفة مع نزع احلذاءاشًتاط  ية وجبتقاليددينية و 
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  :رابعلالفصل ا

 النتائج و تحليل عرض 
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 تمهيد
تبياف مدى مالئمة تصميم مراكز احلراسة  و ذلك من أجل النتائج و حتليلها عرض  سنعمل يف ىذا الفصل على

 لقدرات و حدود أعواف األمن العاملُت فيو و عالقة ذلك حبوادث العمل ادلتمثلة يف السقوط من ادلراكز.
 اإلطار عملنا على تنظيم زلتوى ىذا الفصل يف ثالثة زلاور:يف ىذا 

: عرض و مناقشة النتائج اليت مت التوصل إليها من حتليل مركز العمل حتليل وتقوًن ظروؼ و تنظيم مركز العمل -1
 عن طريق استبياف حتليل وتقوًن ظروؼ و تنظيم مركز العمل.

 و األبعاد األنًتوبومًتية لعماؿ احلراسة. مدى ادلوائمة بُت األبعاد اذلندسية دلركز احلراسة -2

 .تحسُت تصميم مراكز العمل اخلاصة باحلراسة و حتسُت الظروؼ الفيزيقية و احمليطية للعملاقًتاحات ل -3

 

 العملمركز عرض و مناقشة نتائج تحليل و تقويم ظروف و تنظيم  -1
ناف لنا تشخيص و يّ ُت يُبشامل جدولُتؿ مركز العمل بتقدًن حوصلة عامة من خالتقوًن و نبدأ عرض نتائج حتليل 
  من سلتلف النواحي، أي:ة دراسالتعرؼ عليها يف ىذه ال متّ تقييم مراكز ادلراقبة اليت 

 موقع مركز العمل، -1
 وضعية العمل، -2

 حرية العامل يف خلق فًتات للراحة، -3

تحكمات، -4
ُ
 ادل

 اجلهد البدين ادلبذوؿ، -5

 استقباؿ اإلشارات و ادلعلومات، -6

حققة،تكرار و تشا -7
ُ
 بو ادلهمة ادل

 االىتماـ يف ادلركز، -8

 األمن يف زليط العمل، -9

 األمن يف فضاء العمل، -11

 تنظيم ادلركز، -11

 رفع األثقاؿ،  -12

ستقلة يف العمل، -13
ُ
 العالقات غَت ادل

ستقلة يف العمل، -14
ُ
 العالقات ادل

 العبئ الذىٍت، -15

 الضوضاء، -16

 الظروؼ الفيزيقية، -17
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 االىتزازات، -18

 التلوث اجلوي، -19

 اإلضاءة، -21

 .و ادلناخ االجتماعياحمليط أ -21

يف استبياف حتليل وتقوًن ظروؼ و تنظيم مركز  افإف ىذه اجلوانب دتثل سلتلف بنود التحليل و التقييم ادلعتمد
 .العمل

 و ىي:مناطق  5متواجدة يف مراكز حراسة  5 تإىل أف حتليل ادلراكز يف ىذه الدراسة مشل و جتدر اإلشارة
  : (مركزين)سكيكدة  
  : (واحدمركز )جباية  
  : (مركز واحد)براقي  
  (مركز واحد) :واد الصفصاؼ-تبسة 
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 (:توزيع مراكز العمل عل ُمستويات التقييم بالنسبة لكل ظرف1الجدول )

 
 يما ؼلص ظروؼ و تنظيم العمل على مستويات التقييم ( توزيع مراكز العمل ادلدروسة ف1يُقدـ لنا اجلدوؿ )

إف األرقاـ ادلوجودة يف سلتلف اخلانات ُتشَت إىل عدد ادلراكز اليت مت تقييم ظروؼ العمل هبا يف مستوى معُت من 
 مستويات التقييم.

 لي:نقاط و يتوزّع كما ي 11إىل  1و جتدر اإلشارة أف نذّكر بأف ُسلم التنقيط يًتاوح من 

 ظروف و تنظيم العمل
 (21إلى  1)ُمرّقمة من 

 وتقويم ظروف و تنظيم مركز العملتحليل في استبيان  مستويات التقييم المعتمدة
 الُمستوى

 السّي و الردئ
 الُمستوى

 تحت الُمتوسط
 الُمستوى
 الُمتوسط

 الُمستوى
 و الجّيد   الحسن 

 - - 14 11 موقع مركز العمل -1
 - - 11 14 وضعية العمل -2
 11 11 12 11 حرية العامل يف خلق فًتات للراحة -3
تحكمات -4

ُ
 - 12 11 12 ادل

 15 - - - اجلهد البدين ادلبذوؿ -5
 13 - 12 - استقباؿ اإلشارات و ادلعلومات -6
حققة -7

ُ
 14 11 - - تكرار و تشابو ادلهمة ادل

 - - - 15 االىتماـ يف ادلركز -8
 - - 13 12 األمن يف زليط العمل -9

 - 12 12 11 األمن يف فضاء العمل -11
 12 13 - - تنظيم ادلركز -11
 - 12 13 - رفع األثقاؿ -12
ستقلة يف العمل -13

ُ
 - 12 - 13 العالقات غَت ادل

ستقلة يف العمل -14
ُ
 12 - - 13 العالقات ادل

 - - 12 13 العبئ الذىٍت -15
 15 - - - الضوضاء -16
 11 - 13 11 الظروؼ الفيزيقية -17
 15 - - - االىتزازات -18
 12 13 - - التلوث اجلوي -19
 12 - - 13 اإلضاءة -21
 11 - 12 12 احمليط أو ادلناخ االجتماعي -21
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 نقاط. 11إىل  نقطة 8.5" من جّيدستوى األوؿ: "ادل 

 " :نقطة. 8.5إىل   6.5" من حسنادلستوى الثاين 

 " :نقطة. 6.5إىل   4.5" من متوسطادلستوى الثالث 

 " :نقطة. 4.5إىل  2.5" من تحت المتوسطادلستوى الرابع 

 " :نقطة. 2.5إىل 1" من سئي أو رديءادلستوى اخلامس 
 

( وجود اختالفات فيما ؼلص العديد من ظروؼ و تنظيم العمل عند بعض 1اجلدوؿ ) من خالؿ يبدو لنا واضحا
 ادلراكز، علما أف بعض الظروؼ دتيل أف تكوف سّيئة و حتتاج إىل تدّخل من أجل حتسينها.

   بداية بالظرؼ األوؿ: و فيما يلي نقدـ تقوًن مفّصل دلختلف جوانب التحليل
 

 (Implantation de travail) موقع مركز العمل:-1
  كاف ادلوقع نوعا ما ُمالئم أي ؽُلكن الوصوؿ إليو لعدـ ُوجود ُمعيقات أو أي من اخلمسة ادلدروسة  مراكز  4صلد أنو يف

التحاؽ العوف  تعيق بصورة كبَتةمركز جباية وجدنا حولو برؾ من ادلاء ، بالرغم من أف نفايات صلبة دتنع الوصوؿ إليها
ؤّدي إليواادلس جعلالشتاء، و مركز براقي ادلوجود يف منطقة زلفوفة باحلشيش و بالتايل  مبركز عملو خاصة يف فًتة

ُ
 ر ادل

 زلفوؼ بالصعوبات.

 زلفوؼ بادلخاطر لوجود ادلركز األوؿ دلنطقة سكيكدة فقد وجدنا موقعو غَت ُمالئم دتاما والوصوؿ إليو  و فيما ؼلص
وؿ ادلسار إىل ادلركز. و ىذا يُعترب خطر من ادلخاطر ادلهنية ادلوجودة قطع من احلديد و النفايات الصلبة ادللقاة على ط

 معسبب إما يف سقوط العوف أو اصطدامو بشيء صلب عند خروجو من ادلركز، خاصة يف الليل يتيف ادلركز ألنو 
عود يف السلم، انعداـ اإلضاءة. مث إف للوصوؿ إىل مركز احلراسة ادلتواجد يف الطابق العلوي يتوجب على العامل الص

احلالة ادلزرية ذلذا األخَت، أجربتو على البقاء يف الطابق السفلي. فِقدـ السلم و ىشاشتو و  التصميم السّيء و  إاّل أف
 كذا ارتفاعو )طولو( جعلت العامل يتجنب الصعود عليو و البقاء يف األسفل.

غَت تصميمها  شَت إىل أفالمل، و ىذا ما يُ نشَت ىنا أنو مت تسجيل حوادث عمل عديدة متعلقة بالسقوط من الس
.11دلّدة خاصة يف ىذا ادلركز  ادلناسب للعمل و ىذا ما توّضحو الصور التالية للمراكز  ساعات متتالية يف اليـو

 ادلدروسة:

 موقع مركز العمل غَت مناسب دتاما: وجود معيقات و نفايات صلبة من احلديد و اخلشب:   1سكيكدة المركز  (:2(، الصورة )1الصورة )
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 موقع مركز العمل نوعا ما مقبوؿ، إالّ أنو يبقى منعزؿ عن ادلراكز األخرى : 2سكيكدة المركز  :(4الصورة ) ،(3الصورة )

 برؾ من ماء ادلطر ولكن وجود موقع مركز العمل نوعا ما مقبوؿ، خايل من ادلعيقات ية(:ناحية الوسط )منطقة بجا (:6(، الصورة )5الصورة )
 كالب مسعورة شاردة،مع وجود  نعدمة، مضاءة خاصة إذا كانت اإل إىل ادلركزالعوف وصوؿ تصعب 

  موقع مركز العمل صعب، لكثافة احلشيش ادلتواجد على زليطو. المركزية )براقي(: الناحية :(8) الصورة ،(7الصورة )
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 (Posture de travail)وضعية العمل: -2
 (.1)السابق كما ىي ُموّضحة يف اجلدوؿ  مراكز 4عند يف ادلستوى السّيء، ىذا اجلزء  ُصنِّف 

 تخذة من طرؼ العوف ألداء ادلهمة ىي وضعية وقوؼ ستاتيكية، قد تكوف ُمستمرّة دلّدة تًتاوح  إف
ُ
وضعية العمل ادل

، و يستطيع العوف يف بعض احلاالت تغيَت ىذه الوضعية بطريقة غَت رمسية حيث ىناؾ 11إىل  4من  ساعات يف اليـو
 و الّسَت قليال يف زليطو. اخلروج من ادلركزاوؿ يضع كرسي يف ادلركز و ىناؾ من ػلُ  من األعواف من

  تعبة ىي الوضعية اليت تتعدى
ُ
من الوقت اإلمجايل لفًتة العمل و ىنا نستطيع أف  %11حسب الوثيقة، الوضعية ادل

ساعات أو 8ساعات عمل، أو 4نقوؿ أف الوقوؼ ىي الوضعية السائدة يف حتقيق ادلهمة و إف اختلفت ُمّدة العمل )
11.)   ساعات يف اليـو

  ساعات، أي العوف 11إىل  8و مركز جباية فهي تًتاوح من  -سكيكدة–بالنسبة لساعات العمل يف ادلركز األوؿ
 شلا يُؤدي بو إىل التعب و اإلرىاؽ. دلدة طويلة يبقى يف وضعية وقوؼ ستاتيكية

  تعًبا يف مركز براقي و ُنالحظ أف ُمستواىا ُيساوي الصفر والسبب و األسوء من ذلك أف ىذه الوضعية ُتصبح أكثر
ساعات. ادلركز ُمصمم بشكل دائري  8إىل ضيق مساحة ادلركز و اليت تُعترب غَت مالئمة دتاما للعمل فيها دلّدة راجع 

البسيطة للتخلص ـ، و ىذه ادلساحة ال تسمح للعامل بتغيَت وضعيتو و ال حىت القياـ ببعض احلركات 1.3يبلغ قطره 
 من التعب الناتج عن الوضعية الستاتيكية.

-الصفصاف ادو -الناحية الشرقية )تبسة(10الصورة )(،9الصورة )
نو جّد ُمرتفع )أكثر من موقع مركز العمل مقبوؿ نوعا ما، لك:(
 أمتار( 5
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  قصد القياـ مبهمة ما، شلا  معينةو دلّدة ستاتيكية العضالت يف وضعية  شدّ إف الوضعية الستاتيكية يف العمل تتمثل يف
.  ُيسبب اآلالـ على ُمستوى اجلهاز العضلي احلركي، خاصة و إف كانت ىذه الوضعية ُمستمرة لوقت طويل يف اليـو

فالوضعية الستاتيكية تسبب اطلفاض يف توزيع الدـ على ُمستوى العضالت شلا ُيساىم يف ظهور التهابات عضلية، 
 و اضطرابات أخرى عند غياب احلركات اليت تُريػح العضالت الساكنة من حُت ألخر  (Phlébites)التهاب الوريد 

(Berne Hanjoig Huwiler, Joseph weiss- 2006- P11-12) 

 ألف العوف يستعُت بالكرسي ادلوجود يف الداخل، و الذي يسمح لو  -سكيكدة-و صلد حتّسن طفيف يف ادلركز الثاين
باجللوس لالسًتاحة بُت احلُت و اآلخر. و ذلذا فإف العوف لديو احلرية يف خلق فًتات من الراحة عكس العوف ادلٌتواجد 

 يف ادلركز األوؿ من نفس الناحية.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صورة لعوف األمن  :   1سكيكدة المركز  (:12الصورة ) ،(11الصورة )
 العامل يف ادلركز: وضعية الوقوؼ ىي  السائدة. مع محل السالح

  

حيث  مركز ذو مساحة ضيقة المركزية )براقي(: الناحية (:13الصورة )
 طوؿ مدة عملو فيو. يتوجب على العوف أف يبقى يف وضعية وقوؼ 

كرسي العوف،  يف مركز أخر و من أجل القضاء على وضعية الوقوؼ الستاتيكية، اخًتع :(-الصفصاف ادو -الناحية الشرقية )تبسة (:14الصورة )
 يناسبو للجلوس من جهة و للرؤية الشاملة من النافذة من جهة أخرى.



يف علم النفس التنظيم و العملتَت ساجم رسالة                 أعلية األرغونوميا التصحيحية  يف التخفيف من حوادث العمل  

87 

 

 (Efforts au poste) الجهد البدني المبذول:-3
 وضعية العامل الستاتيكية و عدـ احلركة يف ادلستوى اجلّيد ىذا يعٍت أف دتركز كل ادلراكز  بالنسبة ذلذا الظرؼ، فنجد

ركز ىو استعماؿ جهد يف أداء مهمتو فاجلهد الوحيد ادلطلوب يف ىذا ادليف مساحة ادلركز جتعلو يُنفق طاقة قليلة 
 كلغ، و الصعود أو النزوؿ من سلم ادلركز.6أو  5ضئيل حلمل السالح الذي يزف تقريبا 

 .إف انعداـ اجلهد ادلبذوؿ أو نقصو يعٍت قلة احلركة، بالرغم من دتركزه يف ادلستوى اجلّيد عند كل ادلراكز ادلدروسة 

 مّيز بتشّنج مستمر و تقلص دائم للعضلة بدوف اسًتخاء، شلا وؽلكن اعتبار قلة احلركة حالة من اجلهد الستاتيكي يت
يؤدي إىل اطلفاض مستوى الكفاءة الوظيفية لكثَت من أعضاء و أجهزة اجلسم و قد حتدث يف ىذه احلالة بعض 

 األعراض منها:
 فقداف ادلرونة يف العضالت و ادلفاصل، -

جم الضربة كما ينخفض احلّد األدىن أضرار اجلهاز الدوري: تزيد سرعة القلب يف الراحة و يقّل ح -
 الستهالؾ األوكسجُت بصورة ملحوظة و يقل حجم الدـ،

 ( Université Laval-2009 –P17) مشاكل اجلهاز التنفسي:احتقاف الرئة و انسداد الُشعب اذلوائية -

 

 (Intérêts du poste) بالمركز: االهتمام -4
  لتغيَت طبيعة عملهم ، يعٍت أف األعواف ال ؽللكوف أي ُمبادرة راكزعند كل ادل أو الرديء يف ادلستوى السّيءكاف أيضا

شكل و إبالغو دلسؤوذلم ادلباشر من أجل إعطاءه 
ُ
أو مّدتو أو حىت نوعو، ألف مهمتهم تتمثل فقط يف حتديد ادل

لبا ما يكوف األوامر حللو، لعدـ قدرهتم على حّلو بنفسهم فالتدخل يتطلب جتنيد رلموعة كبَتة من األعواف، ألنو غا
بادرة ُتسبب ذلم الشعور بادللل و التعب إف  .(sureté(  و األماف )sécuritéادلشكل خاص بنقص األمن )

ُ
عدـ ادل

   لعدـ وجود أي اىتماـ بالنسبة للعمل يف ادلركز.

  شاكل أو عوف األمن احلقيقية تقتصر فقط يف ُمراقبة احمليط اخلارجي و بالتايل اكتشاؼ ادلومنو نستنتج أف ُمهمة
 احلوادث و إبالغ ادلسؤوؿ ادلباشر قصد التدّخل، فهو ال يُبدع و ال يُبادر يف أي شيء خللق نوع من االىتماـ.

  و ال ختتلف ىذه ادلهمة عن مهمة أعواف األمن يف البلداف األخرى، حيث بّينت إحدى الدراسات ادلعروضة يف رللة
INRS من و الوقاية منها، أف مهمة العوف ادلختص بادلراقبة الليلية، تتمثل حوؿ تقوًن األخطار ادلهنية عند أعواف األ

يف مراقبة و حراسة األماكن أو ادلباين أو ادلنشآت، إما يف وضعية ستاتيكية أو عن طريق القياـ بدوريات متكررة مشياً 
لو ادلباشر أو السلطات على األقداـ أو بالسيارة. و عند حدوث أي ُمشكل، العوف ال يتدّخل و إظلا يُبّلغ مسؤو 

 (INRS -1er trimestre 2007- P15)احمللية 

  نالحظ أف ما يُؤدي إىل عدـ اىتماـ العامل ىو عدـ ادلبادرة يف اختاذ القرار أو يف حتسُت نوع و طبيعة العمل من
 أو مهّمتو. جهة، و من جهة أخرى عدـ ُمشاركتو يف دورات تكوينية حوؿ رلاؿ عملو لتحسُت أداءه و فكرتو بعملو
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 ىو  ىذا ألف من شُليزات العمل الناجح و كما يراه براوف عن زلمد خَتي، أف يعرؼ العامل على وجو التحديد ما
عملو و كيف يرتبط ببيئة األعماؿ. و من ادلفضل أف يكوف ىناؾ رلاال يكوف فيو العامل حرا الستعماؿ قدراتو 

ئما لقدرات العامل، و البد للعامل أف يشعر بقدر ُمناسب من اإلبداعية و اإلبتكارية، فالعمل غلب أف يكوف مال
األمن و ال يتضمن ىذا االصطالح األمن الفيزيقي و االقتصادي فحسب بل يتضمن أيضا احلاجة لتجّنب 
حتمل أف يفقد عملو

ُ
 التهديدات بفقد ادلكانة و ادلركز و احلاجة ألف يناؿ ُمؤازرة اجلماعة، و أف يعلم أنو ليس من ادل

 (223، ص 1968د.السّيد زلمد خَتي، )
 

 (Vibrations) &(Ambiances Sonores) الضوضاء و اإلهتزازات: -5
 اجلّيد، فال يف ادلستوى يف كل ادلراكز، و صلدىا  كانت منخفضةالظروؼ الفيزيقية اليت   إف الضوضاء و اإلىتزازات  من

  اكز ُمنعزلة دتاما. ونفس الشيء بالنسبة لإلىتزازات.يوجد منابع للضوضاء كاآلالت و األدوات الكهربائية ألف ادلر 

 
 

 Relations dépendantes& indépendantes de)العالقات الغير مستقلة، العالقات الُمستقلة في العمل:  -6

travail) 
  مراكز كما ىي مبينة يف اجلدوؿ، ونقصد بالعالقات غَت  3 عندُصّنف كل من ىذين الظرفُت يف ادلستوى السّيء

 
ُ
ستقلة أو ادلتصلة بالعملا العالقات اليت يكّو اا العوف مع زمالءه من أجل حتقيق مهمة ما مجاعية، أما العالقات ادل

ادلستقلة عن العمل ىي العالقات اليت يكّو اا العامل خالؿ فًتات عملو مع زمالءه لتغيَت جو العمل والتخفيف من 
 من الراحة. غَت رمسية متاعبو، أي ؼللق فًتات

 و ذلذا تكوف عالقة العوف مع زمالئو عدـ ىذين الظرفُت يف مركز براقي و مركزي سكيكدة ألف ادلراكز ُمنعزلة ان
ساعات يف اليـو يف مركز ادلراقبة، فعالقتو مع زمالئو تتوقف على 11ُمستحيلة أو ُمنعدمة، ألنو يتوجب عليو قضاء 

ليومية . فتقتصر العالقة مع الزمالء فقط على تبادؿ التحية وبعض مرور أحدىم أماـ ادلركز أثناء القياـ مبهمة الدورية ا
نعزاؿ ادلركز ُيصّعب االتصاؿ بُت الزمالء إما لغرض حتقيق ادلهمة أو لتبادؿ االكلمات اخلارجة عن ميداف العمل. ف

  األفكار و تغيَت جو و مناخ العمل، خاصة يف الليل.

  سلتٍف عن النظر أو عن السمع دلدة تزيد عن ساعة واحدة من الزمن، أما و يُعّرؼ العامل ادلنعزؿ على أنو كل عامل
نعزؿ قد تنخفض إىل عدة دقائق فقط. من أجل تقوًن انعزاؿ ادلركز غلب األخذ 

ُ
يف األعماؿ اخلطَتة فمّدة العمل ادل

 (Affiche : Hygiène et sécurité- Octobre 2005) بعُت االعتبار ا ُمّدة االنعزاؿ و خطورة ادلهمة

 ستوى اجلّيد، ففي تبسة مثال ىناؾ حتّسن ملحوظ  وإاّل أن
ُ
عند مركزي تبسة وجباية ُوجدتا يف ادلستوى ادلتوّسط و ادل

ألف ، بالرغم من عدـ وجود رلموعة عمل، و انعزاؿ ادلركز إاّل أف العامل يستطيع خلق عالقات مع العماؿ والزمالء
حكم جعل العامل يُطّور عالقاتو مع زمالءه للخروج من قصر فًتة العمل و حتسُت ادلناخ االجتماع

ُ
ي لو و تنظيمو ادل

 العزلة اليت ؼللقها ادلركز.
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 (Charge mentale) العبئ الذهني: -7
 عن  -سكيكدة-تبسة، جباية و ادلركز الثاينمركز  ال ؼلتلف العبئ الذىٍت إذا كاف يف ادلستوى السّيء عند أعواف

حققة من طرؼ العوف وىي  توسط عند ادلركزين الباقيُت. و ىذا راجع إىلوجوده يف ادلستوى حتت ادل
ُ
نوع ادلهمة ادل

التكثيف من ادلراقبة و الّدقة يف ادلالحظة و الًتكيز يف اكتشاؼ احلوادث الغَت عادية. ىي تُعترب عملية بسيطة إاّل أ اا 
ؿ مّدة تواجده يف ادلركز، و ىذا ما غلعلها تتطلب خاصة جدًا أل اا تتطلب شّدة االنتباه و الًتكيز و دقة الرؤية خال

 جهد ذىٍت ُمعترب.

  وذلذا يُعترب العبئ الذىٍت من سلاطر مهمة ادلراقبة أو احلراسة و سُنثبت ذلك فيما سنتطرؽ لو الحقا من سلاطر مهنية
 متعلقة مبركز ادلراقبة.

 

 (Ambiances lumineuses) اإلضاءة: -8
  مراكز )جباية و سكيكدة( ألف ىذه ادلناطق تنعدـ فيها اإلضاءة يف الليل،  3 عندلسّيء يف ادلستوى اكاف ىذا الظرؼ

يط مراقبة احمل اإلضاءة االصطناعية أو باألحرى انعدامها يف الليل تصعب مهمة العوف، خاصة وأف عليوفرداءة 
 وقوع احلوادث للعوف  اخلارج.  إف انعداـ اإلضاءة يتسبب يف  اخلارجي و اكتشاؼ كل حدث غَت طبيعي يقع يف

الذي سبق وأف أشرنا أنو زلاط بالنفايات الصلبة  -سكيكدة-1كالسقوط أو االصطداـ بشيء صلب خاصة يف مركز
 و قطع احلديد ادلليئة بالصدأ. كما أف رداءة اإلضاءة أو انعدامها جُتهد العُت.

 ظ أف تصميم السلم يف ىذا ادلركز كاف كما انعدمت يف مركز جباية، شلا ُيصّعب عمل العوف يف الليل. حلسن احل
 مالئما و بالتايل نتجّنب خطر السقوط. مع العلم أف ىناؾ سلاطر أخرى سيّتم سردىا الحقا.

 
 

 الراحة و ال عن ادلراحيض  بعيد عن فضاءمنعزؿ ألنو غَت مركز العمل غَت  ة(:ناحية الوسط )منطقة بجاي (:16الصورة ) ،(15الصورة )
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 (Sécurité aire de travail) األمن في ُمحيط العمل: -9
 و احملروقات وبالتايل صلد أف كل النواحي ادلدروسة زلفوفة بادلخاطر بسبب كرب ُمنشآهتا الصناعية، فنشاط ادلؤسسة ى

اليت ُتسبب بدورىا يف وقوع أغلب ادلخاطر ادلهنية ترتبط هبذا النشاط كاحلريق، اإلنفجارات، سلاطر الكهرباء...إخل و 
، تسببا 2115و  2111. و على سبيل ادلثاؿ قد تعرضت ناحية سكيكدة إىل انفجارين متتاليُت خالؿ عملحوادث 

ذلذا تبقى ناحية سكيكدة من أخطر النواحي بالرغم من وجود وسائل مادية للحماية  يف خسائر بشرية و مادية كبَتة.
 اجلماعية)شبكة ادلياه إلطفاء احلرائق و النَتاف(، إال أ اا تبقى غَت كافية.

 

 (Sécurité espace de travail) األمن في فضاء العمل: -11
  تبسة  يف مركزو يف ادلستوى حتت ادلتوّسط  -سكيكدة -1يف ادلستوى السّيء يف ادلركزلقد ُصّنف ىذا األخَت

  جباية و براقي يف ادلستوى ادلتوّسط. وىناؾ مركزي ، -سكيكدة-2وادلركز

 بُت ادلخاطر اليت ُتصيب العوف يف ىذه الناحية و ىذا ادلركز ىي قرصات فنجد أف من  -سكيكدة-1بالنسبة للمركز
ا قد يسبب وقوع حوادث من نوع أخر، خاصة وأف وسائل العقارب و الثعابُت و التعامل مع السالح، و ىذا م

ض دلخاطر مهنية أخرى منها احلماية الفردية غَت مالئمة و ُمتعبة بسبب ارتدائها دلّدة طويلة. كما صلد أف العوف يتعرّ 
 السقوط من السلم )سلم مركز احلراسة(، اصطدامو بشيء صلب ، و غَت ذلك...

 سُلتلف، ألف تصميم الّسلم يف ىذا ادلركز ؼلتلف عن ية )سكيكدة( فهو نوعا ما أما ادلركز الثاين من نفس الناح
سجلة يف ادلركز األوؿ. كما 

ُ
تصميم سلم ادلركز األوؿ، و عليو فإف حوادث السقوط منو ُمنخفضة ُمقارنة باحلوادث ادل
خلارج. و لكن يبقى التعامل أف حوادث االصطداـ باألشياء اطلفضت لعدـ وجود نفايات صلبة أو ُمعيقات مادية يف ا

شًتكة بُت ادلركزين.
ُ
ناخية من ادلخاطر ادلهنية ادل

ُ
 مع السالح، قرصات العقارب و الثعابُت و الظروؼ الفيزيقية ادل

  وحتّسن مستوى األمن يف مركز جباية راجع إىل عدـ وجود سلاطر كبَتة يف ادلركز ألنو حديث النشأة و مصنوع من
سم. و ذلذا تقريبا 81سم، أما عرضو 21سم و عمق 21ُمطابق للمعايَت، درجاتو ذات ارتفاع  االمسنت، كما أف السلم

بسبب  ينعدـ حادث السقوط من السالمل. إاّل أنو برز ُمشكل انعداـ اإلضاءة يف الليل من جهة و ُمشكل التعب
  الوضعية الستاتيكية من جهة أخرى.
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ادلركز األوؿ، إال أف حالتو ُمزرية و تتسبب يف حوادث سلم مصمم بطريقة سلتلفة عن  :   2سكيكدة المركز  :(20الصورة ) ،(19الصورة )
 السقوط 

  ُسلم مركز العمل غَت ُمصمم بطريقة جّيدة: سلم ىش مصنوع من احلديد:  1سكيكدة المركز  (:18الصورة ) ،(17الصورة )

 (anti dérapant) سلم من احلديد ضد التزجل:(-الصفصاف ادو -الناحية الشرقية )تبسة (:22الصورة ) (،21الصورة )
 ولكنها حادة قد تتسبب يف جرح العوف إذا سقط
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 (Ambiances thermiques) الظروف الفيزيقية: -11
  عندو نقصد هبا الظروؼ ادلناخية مبا فيها احلرارة، الربودة و الرطوبة. كانت عند مركز واحد يف ادلستوى الرديء أي 

مركز جباية، والسبب راجع إىل تصميم ادلركز. حيث ػلتوي ىذا األخَت على فتحة ادلراقبة ولكنها غَت ُمغطاة بالزجاج 
ب دخوؿ اذلواء البارد. خاصة و أف ادلركز مفتوح يف الزوايا األربعة. مع العلم أف اللباس ال يقي أو البالستيك، شلا ُيسب

 من الظروؼ ادلناخية القاسية.

  الحظنا أف اجلو يف ادلركز كاف باردا  مثال،-سكيكدة-1مراكز، ففي ادلركز 3 عنديف ادلستوى حتت ادلتوسط وُصّنفت
وجود ُمكيف ىواء. )فقد كانت زيارتنا يف فصل الشتاء(. إف ادلركز ينعدـ  و درجة احلرارة كانت ُمنخفضة، لعدـ

 ألدىن مستويات الراحة و ىذا ما الحظناه يف مجيع النواحي، بالرغم من أف العوف يقضي فيو ُمدة طويلة من الزمن. 

 شلا جعلها ال تصل إىل  ُبٍت ادلركز باإلمسنت و ىي مادة عازلة للربودة أو احلرارة عكس احلديد، سكيكدة يف ناحية
ادلستوى السّيء كما ُوجدت يف مراكز النواحي األخرى. و لكن يبقى اطلفاض درجة احلرارة و عدـ ُوجود مالبس 

 محاية مالئمة عاملُت يتسبباف يف عدـ ارتياح العوف يف مركز عملو.

 ات صغَتة، إاّل أف العامل ال ػُلّس أما التحّسن فقد ظهر يف مركز براقي فبالرغم من أنو مصنوع من احلديد و ذو فتح
 بالربد الشديد لوجود العناصر التالية:

العوف يستطيع خلق فًتات إليقاؼ العمل و الذىاب إىل مكتب االستقباؿ القريب من مركز عملو  -
 للحصوؿ على التدفئة،

 داخلية،اختالؼ ادلناخ اإلقليمي باختالؼ ادلناطق، فادلناطق الساحلية تكوف أدؼء من ادلناطق ال -
 .ادلالبس نوعا ما ُمالئمة للوقاية من قساوة الطقس

 

ظروؼ فيزيقية ، نوافذ غَت ُمغطاة، مركز العمل أو مركز ادلراقبة من الداخل  :ناحية الوسط )منطقة بجاية( (:24الصورة )، (23الصورة )
  .صعبة )حرارة و برودة قاسية(
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 (Signaux et Informations) استقبال اإلشارات و المعلومات: -12
  استقباؿ اإلشارات (. ألف -سكيكدة-1مركزين )براقي و ادلركز عندتصّنف ىذا الظرؼ يف ادلستوى حتت ادلتوسط أي

دتييز األشياء يف زليطو اخلارجي و على أبعد مسافة شلكنة . نقص الرؤية و نقص يعتمد على رؤية العوف و قدرتو على 
اإلضاءة يصعباف من مهمة العوف ، شلا يؤدي إىل سوء إرساؿ ادلعلومات يف حالة حدوث خطر  مفاجئ و بالتايل 

امل مهمة و أساسية اإلضاءة اخلارجية عامل مهم جدا ، فصفاء و نقاء احمليط اخلارجي و كذا الرؤية احلسنة ىي عو 
 .-سكيكدة-1ادلركزوىو ما انعدـ يف  لنجاح عملية استقباؿ و إرساؿ ادلعلومات.

 .أما يف مركز براقي فهو راجع إىل ضيق النافذة و بالتايل ضيق اجملاؿ البصري أو رلاؿ الرؤية 

 
 

 (Autonomie de l’opérateur) حرية العامل في خلق فترات من الراحة: -13
  ترؾ مركز عملو ألنو غلب عليو فالعوف ىنا ال يستطيع  -سكيكدة-1يف ادلستوى الرديء عند ادلركزصلد ىذا الظرؼ

ساعات، و ذلك لعدـ وجود العدد الكايف من األعواف الذين  11تأدية مهمتو بنفسو و ىي احلراسة ادلستمرة دلدة 
دقيقة لقضاء حاجتو. ىذه ادلدة  15عدى يستطيعوف تعويضو لفًتة طويلة. إاّل أنو يسمح لنفسو بأخذ وقت قصَت ال يت

 ساعات(.11من ادلدة الكلية للعمل ) %5ال تتعدى 

  أما يف جباية فهو يف ادلستوى حتت ادلتوسط، حيث يستطيع العوف اختاذ أوقات للراحة ألنو على مسافة قريبة من مكاف
قصَتة لقضاء حاجتو أو أخذ قسط من إقامتو )قاعدة احلياة( و عليو فهو لديو احلرية يف ترؾ مكاف عملو لفًتات 

 الراحة. وصلد نفس الشيء تقريبا يف مركز براقي.

، عدـ وجود باب ، نوافذ غَت ُمغطاةمركز العمل أو مركز ادلراقبة من الداخل  ناحية الوسط )منطقة بجاية(: (:26الصورة ) ،(25الصورة )
 ىل داخل ادلركز.شلا أدى إىل تسرب مياه ادلطر إ
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  للُمؤسسة يف ىذه ادلنطقة ال يفرض على العوف أما يف مركز تبسة فقد كاف يف ادلستوى اجلّيد، ذلك أف النظاـ الداخلي
 صاؿ و العالقة مع الزمالء.أف يبقى يف ادلركز، حيث يستطيع اخلروج منو خللق أوقات للراحة و تعزيز االت

 
 (Commandes)الُمتحّكمات:  -14
  راقبة ألف

ُ
ىذا ادلركز ال ػلتوي على ُمتحكمات مباشرة الختالؼ ادلهمة عن ادلهاـ ونقصد هبا نافذة الرؤية أو نافذة ادل

منها العوف طيلة األخرى ادلعتمدة على تسيَت اآلالت، إاّل أنو مت استبداؿ ادلتحكمات بالنافذة أو الفتحة اليت ينظر 
و ال تسمح للعوف قصَت كانت يف أسوء تصميم ذلا عند تبسة وبراقي، ففي تبسة كانت عالية نوعا ما بقاءه يف ادلركز.  

 القامة مبالحظة كل رلاؿ الرؤية.

 .أما يف براقي فقد كانت جّد ضّيقة حيث ال يستطيع العامل فيها رؤية ما يوجد يف احمليط اخلارجي 

 ّنفت يف ادلستوى حتت ادلتوسط أل اا ُمالئمة االرتفاع بالنسبة للعوف.و يف جباية ص   

 ُصّممت على شكل نافذة ُمغطاة بالبالستيك الشفاؼ وؽُلكن  ويف سكيكدة برز التحسُّن ألف ىذه الفتحة مالئمة و
 للعوف رؤية احمليط اخلارجي من خالذلا دوف أف يفتحها.

 
 
 

 
 
 
 
 

وؽُلكن نافذة الرؤية واسعة  :   2سكيكدة المركز  :(27الصورة )
  للعوف رؤية احمليط اخلارجي من خالذلا دوف أف يفتحها
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 (Manutention) ركز:رفع األثقال في الم -15
  ستوى حتت ادلتوّسط كما ىو ُموّضح يف  3 عندكاف ىذا الظرؼ

ُ
 (1) اجلدوؿمراكز يف ادل

  بالنسبة لرفع الثقل داخل مركز العمل ،  فنجد أف الثقل الوحيد الذي يرفعو األعواف أثناء تواجدىم يف ادلراكز وخالؿ
 كلغ .  7طوؿ فًتة عملهم ىو السالح  بندقية كالش تزف  حوايل 

  و باإلضافة إىل السالح الذي ػلملو العوف فهو فهو ػلمل معو غذائو و قد يكوف كيس يزف  -سكيكدة-1يف مركز
كلغ . الوزف الذي ػلملو العوف أثناء اليـو ليس بادلتعب و لكن ما غلعل محلو خطَت ىو حالة السلم. إف   3حوايل 

ء الصعود أو النزوؿ خاصة و أف يديو منشغلتاف حبمل السالح من ىشاشة السلم و ِقدمو غلعل العوف يفقد توازنو أثنا
جهة و كيس األكل من جهة أخرى ، و منو ؽلكن تصّوره و ىو صاعد أو نازؿ من السلم ، كما ؽلكن توقع النتيجة 

 يف حالة فقداف التوازف .
 
 
 
 
 
 

جّد ضّيقة حيث نافذة الرؤية  المركزية )براقي(: الناحية (:28الصورة )
 ال يستطيع العامل فيها رؤية ما يوجد يف احمليط اخلارجي

نافذة الرؤية  :(-الصفصاف ادو -الناحية الشرقية )تبسة (:29الصورة )
و ال تسمح للعوف قصَت القامة مبالحظة كل رلاؿ عالية نوعا ما 

 الرؤية.

 

صورة لعوف األمن العامل يف ادلركز:   : 1سكيكدة المركز  :(30الصورة )
 وضعية الوقوؼ مع محل السالح
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 (Ambiances atmosphériques) التلّوث الجوي: -16
 مراكز و يف ادلستوى  3عن ة يف زليط العمل و ذلذا ُوجد ىذا الظرؼ يف ادلستوى ادلتوسط يوجد تأثَتات جوية كبَت  ال

 اجلّيد عند مركزين فقط.

  ىناؾ تسّرب بعض الغازات الساّمة يف اجلّو، إاّل أف نسبتها  كل ادلراكز ُمتواجدة يف منطقة الستغالؿ احملروقات، أي
  كانت ضعيفة.

 
 (Organisation du poste) تنظيم المركز: -72

 مراكز كاف يف ادلستوى  3أف ىذا الظرؼ ُوجد يف نفس تصنيف الظرؼ السابق ذكره. أي يف ( 1)اجلدوؿ بُت لنا ي
 ادلتوسط و مركزين يف ادلستوى اجلّيد.

  ادلركز يعترب منطقة شخصية للعامل إاّل أف العالقات مع الزمالء يف تبسة مثال كاف يف ادلستوى اجلّيد فبالرغم من أف
حة و ُمعّززة أكثر من ادلراكز السابقة. و ىذا ما غلعل حىت العالقات مع الزمالء من أجل العمل تكوف سهلة و مسمو 

 ٌمتكررة.

  صلد أنو يعترب منطقة شخصية للعوف ذوي مساحة مالئمة للعمل و للقياـ ببعض احلركات  -سكيكدة-1مركز أما يف
زمالئو فهي زلدودة و لكنها سهلة و حرّة،أف مل يكن رُلربا على و إف كانت قليلة، و ىذا شيء إغلايب، أما عالقتو ب

البقاء يف مركزه، فهو و كما سبق الذكر ينتظر مرور الزمالء أثناء الدوريات اليومية للتكلم معهم. وىذا ىو اجلانب 
 السليب يف تنظيم العمل.

 
 
 (Monotonie) تكرار أو تشابه المهمة: -73

 حد أو مهمة واحدة خالؿ طوؿ فًتة عملو.ونقصد هبا بقاء العوف يف عمل وا 

 راقبة من ألنو  -سكيكدة-1كاف يف ادلستوى ادلتوسط يف ادلركز
ُ
ال يوجد مهاـ كثَتة، و ادلهمة األساسية ىي احلراسة وادل

ة الوقوؼ دقائق تقريبا، مثّ يُغَّت زاوية ادلالحظة لنفس ادلّدة تقريبا، و ىكذا. وتبقى وضعي 5زاوية واحدة من النافذة دلّدة 
 ىي الوضعية السائدة يف ذلك ادلركز.

 ىو أف العوف لو احلرية يف تغيَت وضعية العمل  -سكيكدة– 2أما سبب وجود ىذا الظرؼ يف ادلستوى اجلّيد عند ادلركز
من الوقوؼ إىل اجللوس أحيانا و من البقاء داخل ادلركز إىل البقاء خارجو أحيانا أخرى، شلا جعل العوف يُقّلل من 

راقبة من داخل ادلركز.ادل
ُ
 همة األساسية و ىي البقاء يف وضعية وقوؼ من أجل ادل

 .نفس الشيء يف مركز جباية فالعوف يستطيع اخلروج من ادلركز لبعض الوقت مع ُمواصلة احلراسة من خارج ادلركز 
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 (Environnement social) المحيط أو المناخ االجتماعي: -74

  واحد  . و مركزمركزين أيضاحتت ادلتوسط عند  يف ادلستوى وعند مركزين سّيء ال ىُصّنف ىذا الظرؼ يف ادلستو
 يف ادلستوى اجلّيد.فقط كاف 

 شروط العمل،  نقص كبَت يفسببو يعود إىل -سكيكدة-1يف ادلستوى السّيء عند ادلركز ادلناخ اإلجتماعي وجود
ل، فيما ؼلص طالء ادلركز، تصميم فضاء للراحة يف مركز العمالراحة و النظافة، فال يوجد أي حتسُت أو تعديل مثل: 

ـ، بل  51،  أو مراحيض أو غرفة تبديل ادلالبس ، أوقات عمل متعبة و غَت مرنة ، ال يوجد مراحيض على مسافة 
ـ ، و ال يوجد أيضا 81العامل يقضي حاجتو يف اخلالء أماـ ادلركز ، ال يوجد غرفة تبديل ادلالبس  على مسافة 

 ـ ، كما أف الرؤية و الوصوؿ إىل ادلركز صعبة حىت ال نقوؿ مستحيلة . 31على بعد فضاء للراحة 

  غَت كايف بالرغم من وجود مراحيض و يف ادلستوى حتت ادلتوسط يف مركز براقي راجع ألنو  نفس الظرؼ وجودو
ساحتو، و عدـ تالئم ـ من ادلركز، إال أف التصميم السّيء للمركز مبا فيو صغر م81غرؼ تبديل على مسافة أقل من 

ناخ االجتماعي أف يكوف يف ادلستوى الغَت مرغوب فيو.
ُ
 ُسّلمو مع ادلعايَت جعل من ادل

 

  العناصر التالية:وبرز حتّسن طفيف يف مركز جباية مقارنة مع ادلركزين السابقُت لتوفَت 

 مركز ُمصمم أو مصنوع من االمسنت و حالتو جّيدة، -

 عملو و جعلو نظيف، ُمساعلة العامل يف حتسُت مركز -

 ـ،31وجود غرؼ تبديل ادلالبس، ادلراحيض و كذا أماكن للراحة على مسافة أقل من  -

 موقع ادلركز بصفة عامة حسنة و مالئمة، كما أف الوصوؿ إليو يسَت.    -

  

 يف ادلستوى اجلّيد يف مركز تبسة راجع إىل: ىذا الظرؼ أماّ ظهور 

الئم دلركز العم -
ُ
 لا مساحة ُمالئمة مقبولة بالرغم من أف ادلركز مصنوع من احلديد،التنظيم احلسن و ادل

 ُمشاركة العماؿ يف حتسُت ظروؼ عملهم و تنظيم مركز عملهم، -

 ُمشاركة العماؿ يف حّل ادلشاكل مع ادلسؤولُت ادلباشرين، -

 ساعات راحة(، 8ساعات عمل ُمقابل  4تنظيم وقت العمل جّد ُمالئم ) -

 ـ من مركز العمل،81، ادلراحيض، فضاء الراحة على مسافة أقل من ُوجود ُغرؼ تبديل ادلالبس -

 ادلوقع العاـ للمركز ُمالئم و سهل الوصوؿ إليو. -
 
أف أسوء الظروؼ ُسّجلت يف منطقة سكيكدة و ىذا ما يُفّسر ارتفاع عدد  (2) من خالؿ ما سُيقدمو اجلدوؿ ُّت لنايتبو 

 حوادث السقوط من مراكزىا.
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ن منطقة إىل أخرى و من مركز إىل أخر إاّل أف معظم الظروؼ الفيزيقية و التنظيمية ُصّنفت يف و إف كانت ختتلف م
 ادلستويات الدنيا و بالتايل سوء ىذه األخَتة تُؤدي حتماً إىل وقوع حوادث السقوط من سلم مركز احلراسة.

لعوف، فُنقص اجلهد ادلبذوؿ حىت و إف ُوجدت بعض الظروؼ يف ادلستوى اجليد أو احلسن فهي تنعكس على صحة ا
 وتشابو ادلهمة راجع إىل وضعية العوف الستاتيكية و الثابتة لساعات طويلة.

 

 (*) بالنسبة لكل مركز التقييمظروف العمل في ُمستويات  توزيع(:2الجدول)

 
 و توزيعو يف ىذا اجلدوؿ.  االستبيافظرؼ عمل مت تقييمو يف  21يوجد ( تنبيه: *)
 

م اإلضاءة الطبيعية يف النهار و تقييم اإلضاءة يبُت حيث مت تقيناإلشارة أنو مت تقييم ظرؼ اإلضاءة على جا و جتدر
العمل يف مراكز ادلراقبة  يف ناحية سكيكدة و جباية بسبب انعداـ اإلضاءة يف الليل خاصة و أف الليليف  االصطناعية

 ؿ. بطبيعة احلاؿ مع تغيَت العما ،يكوف متواصل و مستمر
 
  

 الُمستوى الناحية/ الُمستوى
 السّي و الردئ

 الُمستوى
تحت 
 الُمتوسط

الُمستوى 
 الُمتوسط

 الُمستوى
 الحسن و الجّيد

 المجموع

 22 15 13 14 11 1سكيكدة مركز 

 22 16 13 16 17 2سكيكدة مركز 

 22 17 15 15 15 جباية

 21 17 14 15 15 براقي

 21 11 11 15 14 تبسة

 118 36 16 25 31 اجملموع
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( إىل عدد الظروؼ اليت مت تقييمها يف كل مستوى بالنسبة إىل كل مركز، فمثال 2تشَت األرقاـ ادلوجودة يف اجلدوؿ )
األوؿ ادلوجود يف ظروؼ صّنفت أو مت تقييمها يف ادلستوى السيء  والرديء  عند ادلركز  11بالنسبة إىل اخلانة األوىل صلد 
 5ظروؼ يف ادلستوى ادلتوسط و 3ظروؼ مت تقييمها يف ادلستوى حتت ادلتوسط،  4إىل منطقة سكيكدة، باإلضافة 

 ظروؼ يف ادلستوى احلسن.
ظروؼ يف  5ظرؼ يف ادلستوى احلسن و اجليد،   11نالحظ أف مركز تبسة كاف من أحسن ادلراكز تقييما ألنو حتصل على 

 و ظرؼ واحد يف ادلستوى ادلتوسط.ظروؼ يف ادلستوى السيء ؤ الرديء  4ادلستوى حتت ادلتوسط، 
 كما تقارب التقييم عند مركز جباية و مركز براقي.

 

إىل ما توصلت إليو دراسة كندية حوؿ الظروؼ أو  استبياف حتليل و تقوًن ظروؼ و تنظيم العملوانضمت نتائج تطبيق 
تعلقة بادلركز ادلخاطر ادلهنية اليت يعمل فيها عوف األمن و

ُ
 ، و نُلّخصها فيما يلي:(INRS -1er trimestre 2007- P15)ادل

ىو وضع و منح احلماية يف مجيع األمكنة الواجب حراستها و احملافظة على أمنها واستقرارىا مبا أف مهمة أعواف األمن 
 ببذؿ جهودىم و كفاءهتم يف ذلك، إف ىذه ادلهمة زلفوفة بادلخاطر ادلهنية و ؽلكن تقسيمها إىل:

  عن عمل العوف داخل مؤسسة األمن الداخلي،سلاطر تنظيمية تنتج 

 ،حقق أي احلراسة و توفَت األمن و ىي على العمـو سلاطر ُمتعلقة بادلهنة و أىدافها
ُ
 سلاطر ترتبط بالنشاط ادل

 .سلاطر تتحدد حسب مركز العمل مبا فيو الظروؼ و احمليط الفيزيقي للعمل 

في ُمستويات التقييم بالنسبة لكل مركزتوزيع ظروف العمل منحنى يبين (:1)الشكل  
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 المخاطر التنظيمية: .1

تنظيم ادلهمة، و نقصد هبا كل ما ؼلص القواعد و القوانُت التنظيمية و اإلجراءات ادلرتبطة ىي ادلخاطر ادلرتبطة مبحتوى و 
 بادلهمة.

 المخاطر الخاصة بمهمة األمن:  .2

ىي سلاطر العمل اليومية اليت قد ال يستطيع العوف تفاديها بالنظر إىل زليط عملو، إىل ادلهمة الواجب حتقيقها وإىل 
 خل. و ؽلكن تقسيمها كالتايل:األدوات اليت يستعملها...إ

 مخاطر مرتبطة بتنظيم العمل:  -2-1

غلب أف تكوف ادلهمة مناسبة لقدرات و زلدوديات العوف بالرغم من أف ىذا األخَت ؽللك ادلؤىالت الالزمة للعمل يف 
 ىذا ادلركز. و من ناحية تنظيم العمل، على ادلسؤولُت:

 ع األخذ بعُت االعتبار أوقات و مّدة عملهم،حتديد اجملموعات أو فرؽ العمل ادلناسبة م 

 ،التأكد من سالمة وسائل احلماية الفردية و اجلماعية ادلستعملة و ادلوجودة يف مكاف العمل 

 ،التأكد من سالمة اآلالت و الوسائل ادلستعملة، خاصة وسائل االتصاؿ 

 ،حتديد و إعالـ األعواف بكل ادلخاطر ادلهنية اليت قد يتعرضوف ذلا 

 فيز األعواف على ادلساعلة يف بناء سلططات االستعجاؿ و إجراءات التدّخل أثناء احلوادث،حت 

 ،شرح كل التعليمات و التوجيهات لألعواف و جعلها واضحة ادلعامل 

فإذا حدث خلل يف تنظيم العمل فيما ؼلص اإلجراءات و التعليمات فإنو بالضرورة يشكل خطرا قد يتسبب يف وقوع 
 .ة اخلطورةحوادث ُمتباين

 العبئ أو الجهد البدني:-2-2

يتغَت اجلهد البدين بتغَت وضعية العمل، إاّل أف خطره موجود و ؽلس مجيع األعواف بغّض النظر عن مركز العمل، وتظهر 
 ىذه ادلخاطر يف:

 التنقل: يضطر عوف األمن إىل التنقل ادلستمر من مكاف إىل أخر عرب الدوريات اليت يقـو هبا بُت احلُت 
 واألخر، و اخلطر يكمن يف تأثَت مسافة و ُمّدة الدوريات على العوف، خاصة مع مرور الوقت.

  العمل الثابت و العمل الليلي: ىذا النوع من العمل غُلرب العوف على أداء مهمتو يف مركز مالحظة أو
 . مراقبة  ذو فضاء ضيق و ُمغلق شلا يؤدي إىل سكونو و ثباتو خالؿ مدة طويلة من الزمن

 أيضا العمل الليلي لو سُللفاتو على صحة العوف خاصة إذا صُعب عليو التكيف معو.

  وضعيات العمل: ىذه األخَتة ُتشكل خطرا على صحة العوف، لذا فاجلانب األرغونومي ُمهم جدا عند
طّوؿ أو اجللو 

ُ
س أداء ىذه ادلهمة، ىذا النوع من العمل يتطلب عمل ثابت أو ستاتيكي إما الوقوؼ ادل

ستمر.
ُ
 ادل
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  و ىناؾ أيضا اجلهد الكبَت ادلبذوؿ أثناء الرؤية ألف ادلهمة األساسية للعوف ىي ادلراقبة و الًتكيز على
 ادلالحظة، و بالتايل ىناؾ خطر على العُت و قد تتسبب يف إجهاد العُت و بالتايل اضطراب الرؤية.

 كما أف كثرة الًتكيز تؤدي إىل العبئ الذىٍت. 
 نفسي االجتماعي:العبئ ال-2-3

ىناؾ عوامل مهنية قد تُؤثر على العوف نفسيا و مهنيا و بالتايل فهي ُتشكل خطرا على صحتو اجلسمية و النفسية و من 
 بُت ىذه العوامل صلد:

  عدـ الرضا يف العمل: يظهر عدـ الرضا يف عدـ اىتماـ العوف مبركز عملو، حيث ال توجد أي ُمبادرة يف
مة من جهة، و من جهة أخرى ال توجد زُلفزات و دورات تكوينية حُتّسن من  تغيَت أو حتسُت ادله

كفاءتو. كما أف العوف ػلتاج نوعا ما إىل اعًتاؼ و تقدير ادلسؤولُت لعملو و للمهمة الصعبة اليت يقـو 
 هبا.

 اف الضغط ادلهٍت: يظهر خطر ىذا األخَت من خالؿ تعّرض العوف للعوامل التالية: اإلحساس بعدـ األم
سطّرة، عبئ 

ُ
حققة مع ادلهمة ادل

ُ
و اخلوؼ يف العمل، العالقات ادلضطربة يف العمل، عدـ تكافؤ ادلهمة ادل
 ذىٍت و بدين ُمعترباف، الظروؼ الفيزيقية للعمل، و االنعزاؿ عن الزمالء.

 تها، ختزينها و أما العبئ الذىٍت فيتمّثل يف ُمتطلبات ادلهمة بداية من استقباؿ ادلعلومات، إدراكها، ُمعاجل
إغلاد احللوؿ ذلا، خاصة عند وقوع حادث ما. و ؼلتلف العبئ الذىٍت من مركز إىل أخر وفق العوامل 
ناخ، الليل/النهار، ..إخل( و 

ُ
همة، الظروؼ الفيزيقية للعمل )الضوضاء، اإلضاءة، ادل

ُ
التالية: ُمتطلبات ادل

 .العوامل االجتماعية و التنظيمية
 هر يف رّدة فعل العوف و انفعالو عند إدراؾ الظروؼ اليت سيعمل فيها خاصة و إف  العبئ العالئقي: يظ

كانت ظروؼ يصعب التكّيف معها. و ىذا اخلطر صلده خاصة عند األعواف العاملُت يف مراكز ذوي 
 عالقة ُمستمرة مع األشخاص.

 

 :و التعامل معه استعمال السالح-2-4

هٍت كبَت و ذلذا من مسؤولية ادلؤسسة تنظيم دورات تكوينية ُمستمرة لألعواف إف استعماؿ و التعامل مع السالح خطر م
 قوانُت و كيفية استعماؿ و التعامل مع السالح.

 
 التعرض لمواد خطيرة:-2-5

إف التعّرض ذلذا اخلطر يرتبط بنوع مركز العمل و زُليطو، فالعوف الذي ػلرس بنك أو ُمؤسسة تربوية ال يتعّرض لنفس ادلواد 
 يت يتعّرض ذلا العوف العامل يف ُمنشأة صناعية أو كيميائية.ال
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 مخاطر أخرى:-2-6

 ىناؾ سلاطر مهنية أخرى ؽُلكن سردىا فيما يلي:
 ،)التعّرض للحيوانات الضالة )كالكالب ادلسعورة 

 .و يف حالة ادلراكز ادلدروسة فقد وجدنا التعرض لقرصات العقارب و الثعابُت 

 ز العمل:المخاطر الُمرتبطة بمرك .3
 ىي سلاطر ُمرتبطة مبحيط العمل و الفضاء الذي يعمل فيو العوف ألداء مهامو، و ىي تنقسم إىل قسمُت:

 تتمثل يف:مخاطر ُمرتبطة باألمن في مركز العمل:  -3-1

 ،سلاطر السقوط، االنزالؽ و التعثر 

 ،سلاطر االصطداـ باألشياء 

 ،سلاطر حوادث ادلرور 

 .سلاطر احلريق 

 صلد: ألمن في ُمحيط العمل:مخاطر ُمرتبطة با -3-2

  الربودة، الرطوبة..(،)الضوضاء، احلرارة، ادلخاطر الفيزيقية 

 ،سلاطر ادلواد الكيميائية و انبعاث الغازات، أو مواد أخرى سامة 

 سلاطر االنفجار(33 Chapitre 1 .p) 
 

دروسة يعانوف من ظروؼ تنظيمية و أف كل أعواف ادلراكز ادل احلراسةنستنتج من خالؿ نتائج حتليل ظروؼ و تنظيم مراكز 
 زليطية قاسية و من أعلها، موقع ادلركز احملفوؼ بادلخاطر و وضعية الوقوؼ الستاتيكية السائدة طيلة كل فًتة العمل.

كما أف الظروؼ السّيئة األخرى زادت يف معاناة األعواف و سّببت ذلم الضغط، التعب، ادللل و عدـ االىتماـ وادلبادرة يف 
 العمل و مشاعر عدـ الرضا عن العمل.مركز 

وحّثت الدراسات ادلربزة لعوامل و أسباب حوادث العمل على ضرورة حتسُت الظروؼ اخلارجية و احمليطة للعمل من أجل 
حتقيق الرضا عن العمل من جهة والرفع من ادلردودية من جهة أخرى، فإذا كاف العوف راض عن عملو فإنو سيعمل بتفاٍف 

 يسمح لو بالراحة من حُت ألخر.ك الوقوع يف احلوادث خاصة و إذا كاف نظاـ العمل مرف و متجّنبا بذل
كما أف توفَت مناخ اجتماعي و تنظيمي جيد يضمن إنتاج أوفر ألف وجود ادلرافق الضرورية للعمل و الراحة و األكل و 

 .ـ ادلرضية أو التغّيب من ادلؤسسةاألياحىت الفحوصات الطبية الدورية ػُلافظ على صحة العوف و بالتايل تتقلص عدد 
 

 :مدى موائمة مراكز الحراسة ألعوان األمن الداخلي -2

لعماؿ مراكز احلراسة للخصائص األنًتوبومًتية سنتناوؿ يف ىذا اجلزء من حتليل النتائج، اخلاص مبدى موائمة تصميم 
 احلراسة، بعرض نقطتُت أساسيتُت و علا:   
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 و ىي:  احلراسة ادلدروسةاذلندسية دلراكز  األبعاد -

  2و المركز1سكيكدة المركز  
 )ناحية الوسط )منطقة بجاية  
 )الناحية المركزية )براقي 
  (-واد الصفصاف  -الناحية الشرقية )تبسة 

 األبعاد اذلندسية اليت مّت قياسها فيما يلي:  بأىمو غلدر بنا أف نذّكر 

 ارتفاع سقف ادلركز  -

 ارتفاع ادلركز من األرض -

 باب ادلركزعرض  -

 عرض نافذة الرؤية  -

 ارتفاع نافذة الرؤية  -

 ارتفاع باب ادلركز  -

  عرض السلم. -

 
نُذّكر أف عينة العماؿ اليت مّت قياس  .(أعواف األمن الداخليلعماؿ احلراسة )اخلصائص أو األبعاد األنًتوبومًتية  -

، ورقلة، حاسي مسعود، غرداية، مناطق سلتلفة و ىي: إف أمناس 99متواجدين يف  عوف أمن 117أبعادىا بلغت 
 األغواط، تبسة،سكيكدة، جباية واجلزائر العاصمة)براقي(.

 
حىت مدى ادلوائمة بُت التصميم احلايل لكل ادلراكز ادلدروسة و األبعاد اجلسمية لعماؿ احلراسة. إىل أيضا  تطرؽكما سن
حلدود البدنية لعماؿ احلراسة مع حتسُت كل و متكّيف مع اأكثر مناسب يكوف تصميم مركز حراسة  اقًتاح إىلنتوصل 

 الظروؼ الفيزيقية و التنظيمية ادلتعلقة مبركز احلراسة.
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 : الخصائص الهندسية لمراكز الحراسة المدروسة -2-1

 :سكيكدة: 1المركز  -2-1-1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1: أبعاد المركز (2)الشكل 

 1: مساحة المركز (3)الشكل 
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 وء تصميم السّلم داخل ادلركز و ىشاشتو. مبا أف ادلركز ُمكّوف س -سكيكدة–ادلركز األوؿ تُبُّت لنا األشكاؿ اخلاصة ب

و و مبا أف تصميم أمتار حسب األبعاد اذلندسية ادلعروضة  3إف صّح القوؿ، فإف الّسلم ذو ارتفاع يفوؽمن طابقُت 
ت أياـ فإنّو تسّبب يف وقوع عّدة حوادث عمل و ادلتمثلة يف السقوط منو. وأغلب ىذه احلوادث خّلف غَت مناسب

 .َمَرِضية

 

  مساحة ادلركز ُمناسبة إال أف التصميم سّيء فهو ُمرتفع جدا كونو مكّوف من طابقُت و للوصوؿ إىل الطابق الثاين
سم . شلّا يُعيق العوف وخاصة إذا  77سم و عرض 81غلب صعود الُسّلم و اخلروج من فْتحتِػػِو الصغَتة ذات طوؿ 

 .و أف ذكرنا ذلككاف حامال السالح و األكل كما سبق 

 

  سم314و االرتفاع الكلي ذلما ىو  سم ُمقسم إىل ُجزئُت49عرض الُسلم، 

  2ـ3.95و مساحتو  سم(377سم+ 191سم )567سم و االرتفاع الكّلي للمركز 191ارتفاع الطابق الثاين، 

  سم )من داخل ادلركز(117سم و ارتفاعها من األرض 85ارتفاع النافذة، 

  سم.67ضو سم و عر 215طوؿ الباب    

 
 
 

 1: أبعاد سلم المركز(4)الشكل 
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 :سكيكدة: 2المركز  -2-1-2
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2: أبعاد المركز (5)الشكل 

 2: مساحة المركز (6)الشكل 
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  رج ادلركزاادلركز السابق من نفس ادلنطقة، إالّ أف السُّلم مصمم خ تقريبا ُيشبوإف ادلركز الثاين. 

 

 وؿ ألف السلم يتشّكل ادلركز من طابقُت و لكن ُنالحظ ىنا أف الوصوؿ إىل الطابق الثاين كاف أسهل مقارنة بادلركز األ
ُوضع يف اخلارج و سهلة الصعود إاّل أ اا و حسب الصورة، مصنوعة من احلديد، ىّشة، شديدة االنزالؽ خاصة يف 

 .فًتة األمطار و الرطوبة الشديدة

 
  سم211سم و طولو 78عرض الباب، 

  سم من األرض ) داخل ادلركز(111سم على ارتفاع 97عرض النافذة، 

  سم311سم و ارتفاع ادلركز من األرض 231ارتفاع الطابق الثاين، 

 .تقريبا نفس ادلساحة مقارنة مع ادلركز السابق 
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  ناحية الوسط )منطقة بجاية(: -2-1-3
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 : مساحة و أبعاد مركز بجاية (7)الشكل 

 : ارتفاع المركز (7)الشكل 

 تفاع المركز: ار  (8)الشكل  : ارتفاع الحاجز الداخلي (9)الشكل 
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  إىل   ألنو ال ػلتوي علي باب و ال نافذة. شلّا يُؤدي و غَت مناسبمصنوع من اإلمسنت، إاّل أف تصميمإف مركز جباية
 زيقية السّيئة يف ادلستوى السّيء.تسّرب اذلواء البارد و األمطار يف فصل الشتاء و ىذا ما يُفّسر تصنيف الظروؼ الفي

 

  مساحة ادلركز البأس هبا تسمح للعوف بتغيَت وضعيتو و القياـ ببعض احلركات للتخّلص من الوضعية الستاتيكية كما
من  35لى حواجز جانبية و مقابض يدوية، وفقا دلا تنّص عليو ادلادة أف السلم مصنوع من األمسنت و ػلتوي ع

ادلتعُلق بالقواعد العامة للحماية  1991جانفي  19ادلوافق ؿ 1411ب جر 3ادلؤرّخ يف  15-91ادلرسـو التنفيذي رقم
وط من اليت تطبق على حفظ الصحة و األمن يف أماكن العمل و الذي يربز يف قسمو الثاين الوقاية من السق

 .ادلستوى العلوي

 
  سم(،161سم و عرضو 241)طولو 2ـ2.36سم و مساحتو 241ارتفاع ادلركز 
  سم81 اسم و طوذل21ارتفاع النافذة، 

 سم،81سم و عرضو 167اجز ادلوجود بالداخل ارتفاع احل 

  سم.21سم و عمق الدرج 82عرض السلم 
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 الناحية المركزية )براقي(: -2-1-4
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  سم. ػلتوي على باب 131ىو عبارة عن أنبوب من احلديد، ال يتعدى ُقطره  احلراسةأف مركز  لشكلّضح لنا ايو

 .سم25ضّيق و نافذة رؤية ذات ارتفاع يساوي 

 

  سم، متكوف من قصيبات حديدية رفيعة غَت مالئمة، كانت وال تزاؿ ادلسبب 231سم و ارتفاعو 51عرض السلم
 .لسقوط إما عند الصعود أو النزوؿ منو، خاصة و أ اا ال حتتوي على حواجز جانبيةالرئيسي يف حوادث ا

 

  سم185مع العلم أف ىذا التصميم مل يُراعي ال وزف و ال قامة األعواف العاملُت فيو ألف ارتفاع ادلركز ال يتعدى  .
تسبب يف اعوجاجها و بالتايل وزف العوف يؤثّر على السلم ألف قصباتو رفيعة جدا و العوف ثقيل الوزف يكما أف 

ادلؤرّخ  15-91ادلرسـو التنفيذي رقم من 36 ادلادة يُعارضو ىذا ما  يفقد التوازف و ستكوف النتيجة السقوط منو،
ادلتعُلق بالقواعد العامة للحماية اليت تطبق على حفظ الصحة و  1991جانفي  19ادلوافق ؿ 1411رحب 3يف 

 على و اليت توجبربز يف قسمو الثاين الوقاية من السقوط من ادلستوى العلوي،األمن يف أماكن العمل و الذي يُ 
كما غلب أف تكوف  أف تكوف السالليم مصنوعة من مواد صلبة و توفر فيها كل الضمانات األمن لدى استعماذلا.

 .درجات السالمل صلبة و ثابتة و زلكمة التثبيت

 االرتفاع، القطر، الطوؿ، عرض السلم و النافذة قياسات ادلركز:: (10)الشكل 
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 ية بداخلو، فاحلديد غَت عازؿ للربودة و ال للحرارة أي ىو جد إف صنعو من احلديد يعٍت رداءة الظروؼ الفيزيق
بارد يف الشتاء و ساخن يف الصيف، حلسن احلظ أف مكتب االستقباؿ غَت بعيد من ىذا ادلركز شلا يسمح 

 .للعوف بأخذ قسط و لو قصَت من الدؼء و الراحة من حُت ألخر

 

  ة و جوده يف ادلركز أي وضعية الوقوؼ الستاتيكية ىي سم يعٍت أف العوف يضطّر للوقوؼ طيل131مبا أف ُقطره
  السائدة يف ىذا ادلركز.
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  (:-واد الصفصاف  -الناحية الشرقية )تبسة  -2-1-5
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 المركز أبعاد: (11)الشكل 

 المركز مساحة:(12)الشكل 

 

 أبعاد السلم:(13)الشكل 
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  وال ، مصنوع من احلديد و ىي مادة غَت عازلة للحرارة جّدا عايل ارتفاعذو ادلركز  صلد أف األشكاؿ السابقةحسب
 .للربودة كما سبق الذكر

 

  مع احلافة يف حالة السقوط،  االصطداـينقسم السلم إىل قسمُت و درجاتو مائلة نوعا ما إىل األماـ و ذلك لتجنب
إال أف ميال اا كاف بدرجة كبَتة و الصاعد عليو ػُلّس بفقداف التوازف و بالتايل السقوط خاصة إذا كاف مع ادليالف 

 .ى الدرجقليل من الرطوبة عل

 

  وغَت مالئمة لألعواف قصَتي القامة و ذلذا يضطر العوف نوعا ما مساحة ادلركز مقبولة، أما النافذة فهي مرتفعة
 .للوقوؼ يف اخلارج أماـ الباب حىت يتسٌت لو ادلالحظة و ادلراقبة اجلّيدة

 

  2ـ3.87سم و مساحتو 511ارتفاع ادلركز، 

  سم،61سم من األرض و عرضها 141ارتفاع النافذة 
  سم.81سم و عرض الباب 91عرض السلم 
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 مناقشة الخصائص الهندسية للمراكز الخمسة: -2-1-6

ألف من أىم مبادئ التصميم يف  قص ،انغَت مناسب و نستنتج أف كل ادلراكز ادلدروسة تصميمها من خالؿ كل ما ذُكر 
 الظروؼتوفَت و  ،داخل ادلركز اليت تسمح بالقياـ ببعض احلركات و التحركات جوب توفَت ادلساحة الواسعةاألرغونوميا و 

 .اليت تضمن الراحة للعوف العامل فيو طيلة مدة عملو مهما اختلفت
 

لنافذة حىت يتسٌت دلعظم األعواف مهما  ارتفاع و عرض اعرض الباب، التصميم ادلناسب لمن بُت ىذه ادلبادئ كما أنو 
 .ادلراقبة بدوف االضطرار إىل اخلروج من ادلركز كانت قامتهم النظر و

باإلضافة إىل توفَت وسائل احلماية الفردية  أمتار 3يتعدى  أفكما أف ارتفاع ادلركز من الضروريات أيضا فال غلب 
 .واجلماعية ضد السقوط

 
ادلصّممُت ال يعتمدوف إف االختالؼ يف عرض النافذة و عرض الباب و عرض السلم من مركز إىل أخر غلعلنا نتحقق أف 

 .على معايَت أو مبادئ أرغونومية يف التصميم، حيث انو من البديهيات عدـ االختالؼ يف عرض السلم وعرض الباب
 

كاف مركز براقي من أسوء ادلراكز تصميما، فهو ُيشبو قطعة من أنبوب وضعت لو فتحة من فوؽ و باب دوف األخذ بعُت 
 احلركات اجلسمية لألعواف، فهو هبذا التصميم غُلرب العوف على الوقوؼ بثبات طيلة االعتبار طوؿ و ال وزف و ال حىت

 .مدة عملو شلا يُؤدي إىل تقّلص العضالت السفلى دلدة طويلة و ذلذا نزولو يكوف صعباً و النتيجة حتما السقوط
 

و، كما يتطلب ة لألعواف العاملُت فياألبعاد اجلسمي د علىاماإلعت مركز ادلراقبة يتطلب تصحيح أو تصميم ومنو نقوؿ أف
  كل احلوادث ادلتعلقة بو.  حىت نتفادى، ادلبادئ و ادلعايَت األرغونومية أيضا احًتاـ
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 العاملين في مركز الحراسة: الخصائص الجسمية )األبعاد األنتروبومترية( ألعوان األمن الداخلي -2-2
قاسة عند غلدر بنا قبل عرض البيانات، التذكَت باألبعاد ا

ُ
 عوف امن داخلي على النحو التايل:  101جلسمية ادل

  (Taille) القامة -

 Hauteur des yeux (Albert DAMON & Howard w.STOUDT & Ross A.Mc FARLAND- (1971) -P45)) )ارتفاع العُت -
  (Hauteur de la hanche) ارتفاع اخلصر -
   (Envergure)عرض الذراعُت -
  (Largeur des épaules –carrure) عرض الكتفُت -
 -1996-بوظريفة) Portée de la main vers l’avant – doigts en position de préhension)طوؿ أو وصوؿ الذراع -

 (51ص 
 

 ىذا البحث.ادلدروسة يف كز ا ر ادلتصميم بتقييم مدى مالئمة تسمح لنا ىذه األبعاد 
سية مع ما يُقابلها من األبعاد األنًتوبومًتية يسمح لنا بتبياف ألبعاد اذلندباادلقارنة بُت القياسات اخلاصة  أف حيث

 و بالتايل مدى تكّيف ادلركز مع اخلصائص البدنية للعاملُت فيو. بينهما مدى ادلوائمة أو عدـ ادلوائمة ادلوجودة 
 

التطّرؼ، بينما يتمركز  باعتداؿ، إذ أف ىناؾ قليل من األفراد يف  ااييتع األبعاد اجلسمية تتوزّ  حسب ادلعٌت اإلحصائي
توسط. 

ُ
 أغلب األفراد بالقرب من ادل

طّبق و 
ُ
 %11 قبوؿعدـ من أفراد اجملتمع بعُت االعتبار و  %91 قياس األبعاد اجلسمية يف أخذرلاؿ يف يتمثل ادلعيار ادل

ية ىو استخراج يف أدىن التوزيع، حيث أف ما ىو معموؿ بو من الناحية األرغونوم %5يف أعلى و  %5من العينة، أي 
، أي استخراج و أخذىا بعُت اإلعتبار يف التصميم (Pourcentiles)البيانات اخلاصة بأبعاد اجلسم يف شكل مئينات 

 ميئيٍت لكل بُعٍد ُمقاس. 99ميئيٍت و 95ميئيٍت،  5 ميئيٍت،1
 

  ميئيٍت. 99ميئيٍت إىل  1ُت فإنو يستوجب أخذ ب ألمنبااحلرجة و اليت ذلا عالقة  األنًتوبومًتيةفيما ؼلص األبعاد ا
 ؽُلكن حساب ادليئينات لكل بُعد كما يلي:

 .عدبُ  بكل اخلاصة للبيانات ادلعياري االضلراؼ و احلسايب ادلتوسط من كل استخراج -

ناسب باستخداـ كل من  -
ُ
بلُت ذلذا الُبعد باإلضافة ادلقا ادلعياري االضلراؼ و احلسايب ادلتوسطحساب ادليئيٍت ادل

 مة اجملدولة لكل ميئيٍت حسب القاعدة التالية: إىل القي

 (1996-بوظريفة ) اإلضلراؼ ادلعياري(× ادليئيٍت= ادلتوسط احلسايب + )القيمة اجملدولة 
كل القيم   إدراجحيث مّت   SPSS استخراج كل ادلعطيات اإلحصائية و البيانات ادليئينية عن طريق برنامج إاّل أنو متّ 

 :اآلتيُتوف مدروس. و حتصلنا على اجلدولُت كل علاخلاصة بكل بُعد 
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 عرض النتائج اإلحصائية(: 3الجدول )
  

          

  

Age 

 السن
Poids 

  الوزف 
Taille 

  القامة 
Hauteur des yeux                    

 ارتفاع العُت
Largeur des 

épaules  

  عرض الكتفُت     

Portée de la 
main vers 

l’avant                   
الذراع وصوؿ أو طوؿ   

Envergure 

 عرض الذراعُت
Hauteur des hanches   

 ارتفاع اخلصر

N Valid 107 107 107 107 107 107 107 107 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean     93,4486 175,4477 62,329 37,5963 163,3402 174,3505 81,6822 42,7196  ادلنواؿ 

Median  توسطادل   42 82 173,5 163 37,5 62 175 93,5 

Std. Deviation       

  األضلراؼ ادلعياري
5,81766 12,83833 5,80964 5,34286 2,21389 3,22514 6,732 5,08272 

Minimum 68 160 56,2 30,9 148,2 159 55 30 األدىن 

Maximum   107,2 199 72,1 43 177,5 196,5 125 59 األقصى 

          

          

   

 الميئينية بياناتعرض ال(: 4الجدول )
  

          

 

Age 

 السن
Poids 

  الوزف 
Taille 

  القامة 
Hauteur des yeux                    

 ارتفاع العُت
Largeur des 

épaules  

  عرض الكتفُت     

Portée de la 
main vers 

l’avant                   
الذراع وصوؿ أو طوؿ   

Envergure 

 عرض الذراعُت
Hauteur des hanches   

 ارتفاع اخلصر

Percentiles      

 ادليئينات
1 30,08 55,32 159,44 148,616 31,02 56,24 160,168 68,264 

5 34 60,4 166 155,42 33,82 57,5 165,62 86,4 

50 42 82 173,5 163 37,5 62 175 93,5 

95 53,6 106,8 183,8 173,18 41,78 68,1 189,24 100,5 

99 58,76 124,12 196,06 177,396 42,992 71,836 198,632 107,024 



يف علم النفس التنظيم و العملتَت ساجم رسالة                 أعلية األرغونوميا التصحيحية  يف التخفيف من حوادث العمل  

117 

 

قاسة على  قيم  (4)و  (3) ُتؽُلثل اجلدول
ُ
عوف أمن داخلي، باإلضافة إىل الوزف و  117األبعاد اجلسمية الستة ادل

 السن.
و احلّدين األقصى و األدىن  احلسايب، اإلضلراؼ ادلعياري سطكادلنواؿ، ادلتو  القياسات اإلحصائيةبعض  جا استخر مت 

 بالنسبة لكل بُعد.
 

ىو القيمة األكثر تكرارا يف التوزيع و قد اختلف بطبيعة احلاؿ من بُعد إىل أخر، إاّل أنو اقًتب كثَتا عن  ادلنواؿ:
 ادلتوسط احلسايب و ذلك بالنسبة لكل بُعٍد أيضا.

 
 أف يكوف زلصورا بُت احلد األدىن و احلد األقصى للبيانات. و ينبغي التوزيع موضع دتركز و يُعترب ادلتوسط احلسايب:

  
فهو اضلراؼ ادلتوسط عن رلموعة من القياسات لكل بُعد. كلما كاف االضلراؼ كبَت كاف ىناؾ  االضلراؼ ادلعياري:أما 

 تباعد يف البيانات ادلستخرجة لكل بُعد مدروس.
 

واحلد  (كلغ55)يعٍت أف ىناؾ فرؽ كبَت بُت احلد األدىن  12.83ؼ الكبَت ُوجد يف الوزف بقيمة فنجد مثال أف االضلرا
 .للوزف (كلغ125)األقصى 

فقط، أي أف التباعد بُت احلد األدىن سم  2.21و اطلفضت قيمتو يف البعد ادلتمثل يف عرض الكتفُت وكانت قيمتو 
 و ىكذا بالنسبة لكل بُعد.  نوعا ما.للبعد كاف ضئيل  (سم43)واحلد األقصى  (سم31.9)
 

لكل بُعٍد ميئيٍت  99ميئيٍت و 95ميئيٍت،  51ميئيٍت،  5 ميئيٍت،1يف استخراج   القياسات أو البيانات ادليئينيةدتثلت 
 .ُمقاس

 :بعد احلصوؿ على كل ىذه ادليئينات، نصل إىل التساؤؿ حوؿ
دلركز احلراسة و األبعاد األنًتوبومًتية لألعواف العاملُت فيو و  أو عدـ ادلوائمة بُت األبعاد اذلندسيةمدى ادلوائمة  -

 بالتايل مدى تكّيف ادلركز مع اخلصائص البدنية للعاملُت فيو.
من  %91كيفية اختيار ادليئيٍت ادلناسب الستعمالو يف التصميم ويتّم ذلك باختيار الُبعد ادلناسب لتغطية  -

 ميئيٍت. 95ٍت إىل ميئي 5اجملتمع، أي على رلاؿ يًتاوح من 
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 بين األبعاد الهندسية لمركز الحراسة واألبعاد األنتروبومترية لألعوان العاملين فيه:مدى الموائمة  -2-3

أىم األبعاد اذلندسية ادلقاسة يف ادلراكز اخلمسة  ومقارنتها مع القياسات اخلاصة  (5) ص يف اجلدوؿ التايلخسنل
 يُت بالدراسة.باألبعاد اجلسمية لعماؿ احلراسة ادلعن

 
من خالؿ ىذه ادلقارنة سيتضح لنا مدى تناسب تصميم مراكز احلراسة مع احلدود و القدرات اجلسمية ألعواف األمن 

 العاملُت فيها. 
 

أف ادلراكز مل ختضع للمعايَت ادلعموؿ هبا يف  بُتعدـ التناسب بُت ىذه األبعاد اذلندسية و األبعاد األنًتوبومًتية  يُ 
بالتايل أل اا ال تناسب كل العاملُت فيها و ىذا ما يُفسر تسجيل حوادث السقوط فيها. و األرغونومية، التصماميم 

قاسة غلب التدخل لتصحيحيها أو إعادة تصميميها 
ُ
حىت باقًتاح األبعاد اذلندسية ادلناسبة لألبعاد األنًتوبومًتية ادل

 من العمل فيها بكل حرية.عماؿ احلراسة  يتمكن أغلب
 

 مركز احلراسة.التناسب بُت األبعاد يبُت أف كل عماؿ احلراسة ػلسوف بالراحة أثناء العمل يف أما 
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 بين األبعاد الهندسية للمراكز المدروسة و األبعاد األنتروبومترية لعمال الحراسة العاملين به.يبين مدى الموائمة (: 5الجدول )

 
 .يمًت )سم(األبعاد األنًتوبومًتية بالسنت قياستنبيو )*(: مت 

  سم4األعواف و ىي أحذية خاصة بالوقاية الفردية ووجدنا قياسها أغلب قياس أحذية  متّ يف ىذه الدراسة سم مقابل احلذاء إالّ أنو 3.3غلب أف ننّوه أف الدكتور بوظريفة أضاؼ )**(: 
 احلذاء.مقابل  سم4وعلى ىذا مت إضافة 

 

 األبعاد اذلندسية
 األبعاد اذلندسية ادلقاسة يف مراكز احلراسة

األبعاد 
 األنًتوبومًتية

  )*(  بالسنتيمًت  احلراسةاألبعاد األنًتوبومًتية لعماؿ 

 (  1) 1زمرك مدى ادلوائمةمالحظات حوؿ 
 )سكيكدة(

 (2) 2 مركز
 )سكيكدة(

 ركز جبايةم
(3) 

 ركز براقيم
(4) 

 ركز تبسةم
(5) 

 ميئيٍت 99 ميئيٍت 95 ميئيٍت 51 ميئيٍت 5 ميئيٍت1

العمل  فضاء /1
 ادلركزيف 

 198,632 189,24 175 165,62 160,168 عرض الذراعُت سم193.5 سم131 سم241 سم261 سم213
ة غلب أخذ بعُت من الناحية األرغونومي

 .مئيٍت 99اإلعتبار   
نالحظ بأنو يوجد مركزين غَت مناسبُت و علا 

  .5و مركز 4مركز 

ارتفاع باب  /2
 ادلركز

 196,06 183,8 173,5 166 159,44 القامة سم199 سم161 سم197 سم211 سم215

من الناحية األرغونومية غلب أخذ بعُت 
اء سم للحذ4مع إضافة  مئيٍت 99اإلعتبار   

 )**( (1996-بوظريفة)
مراكز غَت مناسبة و  3نالحظ بأنو يوجد 

 .5ومركز 4، مركز 3ىي مركز 
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 الهندسية للمراكز المدروسة و األبعاد األنتروبومترية لعمال الحراسة العاملين به )تابع(يبين مدى الموائمة بين األبعاد (: 5لجدول )ا

 

 األبعاد اذلندسية
 األبعاد اذلندسية ادلقاسة يف مراكز احلراسة

األبعاد 
 األنًتوبومًتية

   بالسنتيمًت احلراسة  األبعاد األنًتوبومًتية لعماؿ 

 (  1) 1مركز مدى ادلوائمةمالحظات حوؿ 
 )سكيكدة(

 (2) 2 مركز
 )سكيكدة(

 ركز جبايةم
(3) 

 ركز براقيم
(4) 

 ركز تبسةم
(5) 

 ميئيٍت 99 ميئيٍت 95 ميئيٍت 51 ميئيٍت 5 ميئيٍت1

ارتفاع سقف  /3
 ادلركز

 سم211 سم185 سم197 سم231 سم191
 القامة

 
 الذراعوصوؿ 

159,44 
 

56,24 

166 
 

57,5 

173,5 
 

62 

183,8 
 

68,1 

196,06 
 

71,836 

األرغونومية غلب أخذ بعُت  من الناحية
 سم للحذاء4مع إضافة  مئيٍت 99اإلعتبار

 NF) ميئيٍت للبعد طوؿ الذراع1وإضافة 

X35-102 –Dimensions des 
espaces de travail en bureaux, 

 سم256.31لنتحصل على  (1998
 بأف كل ادلراكز غَت مناسبة نالحظ 

ارتفاع نافذة  /4
 ادلركز

 177,396 173,18 163 155,42 148,616 ارتفاع العُت سم141 سم161 سم167 سم111 سم117

من الناحية األرغونومية غلب أخذ بعُت 
 سم للحذاء 4مع إضافة  مئيٍت 1اإلعتبار   

و ىي مستوى  وحذؼ نصف عرض النافذة
 من األسفل° 31ارتفاع العُت +

  (Albert DAMON & Howard 
w.STOUDT & Ross A.Mc 

FARLAND- (1971) 

 117.36سم لنتحصل على 35.25أي 
مراكز غَت مناسبة  3سم .نالحظ بأنو يوجد 

 .5ومركز 4، مركز 3و ىي  مركز 
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 يبين مدى الموائمة بين األبعاد الهندسية للمراكز المدروسة و األبعاد األنتروبومترية لعمال الحراسة العاملين به )تابع((: 5الجدول )

 األبعاد اذلندسية
 عاد اذلندسية ادلقاسة يف مراكز احلراسةاألب

األبعاد 
 األنًتوبومًتية

   بالسنتيمًت احلراسة األبعاد األنًتوبومًتية لعماؿ 

 (  1) 1مركز مدى ادلوائمةمالحظات حوؿ 
 )سكيكدة(

 (2) 2 مركز
 )سكيكدة(

 ركز جبايةم
(3) 

 ركز براقيم
(4) 

 ركز تبسةم
(5) 

 ميئيٍت 99 يئيٍتم 95 ميئيٍت 51 ميئيٍت 5 ميئيٍت1

عرض نافذة  /5
 ادلركز

 71,836 68,1 62 57,5 56,24 الذراعوصوؿ  سم61 سم25 سم21 سم97 سم85

° 31ؽُلثل رلاؿ الرؤية للعوف و عرض النافذة 
لنتحصل  ارتفاع العُت أعلى° 31أسفل و
سم= 35.25سم + 35.25على 
 سم.71.5

مراكز غَت مناسبة وىي  3نالحظ بأنو يوجد 
 .5ومركز 4مركز ، 3مركز 

 42,992 41,78 37,5 33,82 31,02 عرض الكتفُت سم81 سم51 سم92 سم78 سم67 عرض الباب /6

من الناحية األرغونومية غلب أخذ بعُت 
و مضاعفتها لنتحصل  مئيٍت 99اإلعتبار   

– NF X35-102)سم 85.98على  

Dimensions des espaces de 

travail en bureaux, 1998). 
مراكز غَت مناسبة وىي   4أنو يوجد نالحظ ب

 .5ومركز  4، مركز 2، مركز 1مركز 
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 يبين مدى الموائمة بين األبعاد الهندسية للمراكز المدروسة و األبعاد األنتروبومترية لعمال الحراسة العاملين به )تابع((: 5الجدول )

 
 
 
 

 األبعاد اذلندسية
 األبعاد اذلندسية ادلقاسة يف مراكز احلراسة

عاد األب
 األنًتوبومًتية

بالسنتيمًت احلراسة  األبعاد األنًتوبومًتية لعماؿ  

 (  1) 1مركز مدى ادلوائمةمالحظات حوؿ 
 )سكيكدة(

 (2) 2 مركز
 )سكيكدة(

 ركز جبايةم
(3) 

 ركز براقيم
(4) 

 ركز تبسةم
(5) 

 ميئيٍت 99 ميئيٍت 95 ميئيٍت 51 ميئيٍت 5 ميئيٍت1

 42,992 41,78 37,5 33,82 31,02 عرض الكتفُت سم91 سم51 مس82 سم66 سم49 عرض السلم /7

من الناحية األرغونومية غلب أخذ بعُت اإلعتبار   
 سم 85.98و مضاعفتها لنتحصل على   مئيٍت 99

(NF EN 14843 « Escaliers( و )NF 

E 85-031) . 
مراكز غَت مناسبة وىي مركز  4نالحظ بأنو يوجد 

 .4ومركز  3، مركز 2، مركز 1

ارتفاع حاجز /8
 السلم

 107,024 100,5 93,5 86,4 68,264 ارتفاع اخلصر سم111 غَت موجود سم85 سم91 غَت موجود

من الناحية األرغونومية غلب أخذ بعُت اإلعتبار   
 سم للحذاء 4مع إضافة  مئيٍت 95

نالحظ بأف كل ادلراكز غَت مناسبة على غرار ادلركز 
 على حاجز السلم اللذاف ال ػلتوياف 4، وادلركز1
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 يبين مدى الموائمة بين األبعاد الهندسية للمراكز المدروسة و األبعاد األنتروبومترية لعمال الحراسة العاملين به )تابع((: 5الجدول )

 

 األبعاد اذلندسية
 األبعاد اذلندسية ادلقاسة يف مراكز احلراسة

األبعاد 
 األنًتوبومًتية

بالسنتيمًت احلراسة  اؿاألبعاد األنًتوبومًتية لعم  

 (  1) 1مركز مدى ادلوائمةمالحظات حوؿ 
 )سكيكدة(

 (2) 2 مركز
 )سكيكدة(

 ركز جبايةم
(3) 

 ركز براقيم
(4) 

 ركز تبسةم
(5) 

 ميئيٍت 99 ميئيٍت 95 ميئيٍت 51 ميئيٍت 5 ميئيٍت1

ارتفاع ادلركز من  /9
 األرض

      // سم511 سم231 سم241 سم311 سم377

ادلؤرخ  95-91 رسـو التنفيذي رقمادلحسب  
جانفي  19ادلوافق ؿ 1411رجب  93يف 

ادلتعلق بالقواعد العامة للحماية اليت  1991
ُتطبق على حفظ الصحة و األمن يف أماكن 

 سم399االرتفاع    يفوؽ أف  ، ال غلب العمل
مراكز غَت  3نالحظ بأنو يوجد. أمتار 3أي 

.5كز، ومر 2، مركز 1مناسبة و ىي  مركز   

ارتفاع كرسي  /19
 االسًتاحة

 

 غَت موجود يف ادلراكز احلالية
 107,024 100,5 93,5 86,4 68,264 ارتفاع اخلصر

من الناحية األرغونومية غلب أخذ بعُت اإلعتبار   
 سم للحذاء 4مع إضافة  مئيٍت 1

وكوف الكرسي قابل للتعديل فإنو ؽلكن حصر رلاؿ 
 مئيٍت95ميئٍت و1التعديل بُت 
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للمراكز ادلدروسة  اذلندسية األبعادعدـ موائمة بُت بعض أف ىناؾ  (5)نالحظ من خالؿ ادلعطيات ادلقدمة يف اجلدوؿ
 القياس أو نقصانو.يف زيادة الو ىذا االختالؼ يكوف إما يف مع األبعاد اجلسمية ألعواف األمن الداخلي العاملُت فيو. 

و مركزي سكيكدة كاف موائما مع البعد اخلاص بعرض يف مركز جباية  لعملا فضاءفنالحظ  أف ،  للُبعد األوؿ بالنسبة
 .99يف ادليئيٍت  الذراعُت عند العماؿ

شلا غُلرب العوف على البقاء ، سم1.31أسوء ادلراكز مساحة ىو مركز براقي ذو الفضاء الضّيق الذي ال يزيد قطره عن  و
 يف وضعية واحدة ساكنة طوؿ مدة عملة داخل ادلركز.

 
البعد ارتفاع الباب عندىا وائم ونالحظ أف أقصر ارتفاع لباب ادلركز ُوجد أيضا يف مركز براقي أما ادلراكز األخرى فقد 

 .نوعا ما يف مجيع ادلراكز اكاف منخفض  فقدارتفاع سقف ادلركز أما . 99يف ادليئيٍت اخلاص بالقامة 
 

غَت مالئم يف ادلراكز التالية: جباية، براقي و تبسة حيث غلد  بالنسبة الرتفاع زاوية الرؤية فنالحظ أف تصميمها كاف
و ال يناسب ارتفاع العُت عند العامل صعوبة يف رؤية اجملاؿ اخلارجي أثناء ادلراقبة خاصة إذا كاف عرض النافذة ضّيق 

 .العماؿ العاملُت فيها
 

بُعد عرض نوعا ما مع  ُتانا متقاربا كلكنهمبالنسبة لعرض الباب و عرض السلم فقد اختلفا من مركز إىل أخر و 
 مركز جباية و تبسة أما ادلراكز الباقية فقد كاف عرض الباب و عرض السلم ضّيقُت فيها. يف الكتفُت

 
و ادلتمثل يف ارتفاع حاجز السلم فقد الحظنا أنو منعدـ يف مركز براقي و ادلركز األوؿ  الثامناذلندسي فيا ؼلص البعد 

لألعواف إال يف مركز تبسة بُعد ارتفاع اخلصر ا يف ادلراكز األخرى فقد كاف قياسو ال يتوافق مع دلنطقة سكيكدة، أم
 الذي كاف متقاربا نوعا ما معو.

 
مبا التشريعات ادلناسب ادلذكور يف بالنسبة إلرتفاع ادلركز فنالحظ أف مركز جباية و مركز براقي توافقا تقريبا مع االرتفاع 

ادلتعلق بالقواعد العامة  1991جانفي  19ادلوافق ؿ 1411رجب  93ادلؤرخ يف  50-47 فيذي رقمادلرسـو التنيف ذلك 
على ارتفاع كاف يف مركز تبسة وىذا ُيشكل للحماية اليت ُتطبق على حفظ الصحة و األمن يف أماكن العمل. وأ

ة و بالتايل ارتفاع عدد األياـ خطورة كبَتة على األعواف يف حالة وقوع حوادث السقوط حيث يزيد من خطورة اإلصاب
 ادلرضية.

فقد انعدـ عند كل ادلراكز بالرغم من أننا وجدنا كرسي جلوس  االسًتاحةبالنسبة للبعد األخَت و ىو ارتفاع كرسي 
 عادي يف ادلركز الثاين دلنطقة سكيكدة و كرسي ُمركب )سلًتع( يف مركز تبسة و الصور اليت سبق عرضها تُبُّت ذلك. 
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ادلعنيُت كانت  عوافادلدروسة و األبعاد اجلسمية لألاحلراسة ؽلكننا القوؿ أف ادلوائمة بُت األبعاد اذلندسية دلراكز وعليو 
و عدـ إحساسهم عملهم قليلة وغَت مكّيفة لقدرات و زلدوديات العماؿ و ذلذا سجلنا عدـ تكيفهم يف مركز 

 بالراحة أثناء العمل فيها.
صميم غَت مناسب للمركز يؤدي إىل عدـ تكّيف العماؿ معو وبالتايل الوقوع يف حوادث وىذا ما يوصلنا إىل أف الت

 العمل و ادلتمثلة يف السقوط يف ادلركز. 

 
اختيار ادليئيٍت ادلناسب لبعد ادلرافق لو مع ل ااقًتاح تصميم كل جزء من أجزاء مركز ادلراقبة. وفقسيتم يف التايل عليو و 

 .لكل بُعد

 

 :راكز العمل الخاصة بالحراسة و تحسين الظروف الفيزيقية و المحيطية للعملم تحسين تصميم -3

 

. (Taille) بالقامة ضلتاج إىل البعد اخلاص لتصميم ارتفاع باب ادلركز وارتفاع سقف ادلركز :ارتفاع باب المركز -3-1
ميع سمح جلسم حىت ن196.16واليت يُقابلها  ميئيٍت 99 بعُت االعتبار يتوجب علينا أخذ األرغونوميةمن الناحية 

سم ُمقابل الزيادة يف 4ونقًتح إضافة ، بالدخوؿ حبرية من باب مركز العمل دوف اصطداـ الرأس أو طي الرقبة.العماؿ 
 (.51ص  -1996-محو بوظريفة) احلذاء.

 و عليو يكوف ارتفاع باب ادلركز: 
 
 
 
سم و إضافة  196.16مة و اليت تُقابلها ميئيٍت لبعد القا99لتصميم ىذا اجلزء طلتار ارتفاع سقف المركز:  -3-2
سم مقابل الزيادة يف احلذاء، وذلك لضماف ارتفاع 4سم، مع اقًتاح إضافة 56.24ميئيٍت لُبعد الذراع و اليت تُقابلها 1

من األعواف الوقوؼ بطريقة مستقيمة و مرػلة دوف اللجوء إىل طّي   % 99مناسب لسقف مركز ادلراقبة، يستطيع فيو 
– NF X35-102) ضماف التهوية اجليدة للمحل والنوعية اجليدة للهواءمع  أو اختاذ وضعية عمل شاقةالرقبة 

Dimensions des espaces de travail en bureaux AFNOR, 1998) . و مبا أنو سيتم تصميم كرسي
 سقف ادلركز: و عليو يكوف ارتفاع فإف العوف ال يبقى واقفا طيلة ُمّدة تواجده داخل ادلركز. اسًتاحة 

 
 
 

 سم655651سم = 4سم+ 741651
 

 سم60166سم = 4 + سم 01664 + سم741651 
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يف تصميم ارتفاع النافذة أو فتحة  (Hauteur des yeux) ارتفاع العُت  اسُتعمل الُبعد: ارتفاع نافذة المركز -3-3
° 31و حذؼ  سم ُمقابل احلذاء4سم بإضافة 148.61ميئيٍت و اليت تقابلها 1طلتار يف ىذه احلالة و الرؤية و عرضها.

من األعواف من الرؤية بسهولة من خالذلا يف  %99. وىنا سيتمكن سم 35.25من أسفل مستوى ارتفاع العُت أي 
ميئيٍت ألنو أخذنا بعُت 5ميئيٍت على 1منهم سيكوف ارتفاع العُت عندىم أقل من ارتفاع النافذة. ومّت اختيار  %1حُت 

ارجي خاصة عند ذوي اعتبار كرسي االسًتاحة الذي ؽلكن العوف من االسًتاحة ولكنو قد ؽلنعو من رؤية كل اجملاؿ اخل
 و عليو يكوف ارتفاع نافذة ادلركز:  سم  أو بصفة عامة ذوي القامة القصَتة.148.61ارتفاع العُت أقل من 

 
 
سم مث ضلدد زاوية  4بإضافة  1ارتفاع العُت عند ادليئيٍت  ىو :وؽُلثل رلاؿ الرؤية للعوف و عرض نافذة المركز -3-4

 Albert DAMON & Howard w.STOUDT & Ross)سم 152261 لذي يقابلهاارتفاع العُت و ا أعلى° 39أسفل و  39°

A.Mc FARLAND- (1971) -P45) .نتحصل على  سم 57.5الذي يُقابلو و  5للمئيٍت  مع إدماج طوؿ أو وصوؿ الذراع و
ا وىكذا نػمنح ألغلبية األعواف رلاؿ رؤية واسع يسمح ذلم بالنظر بكل راحة و ذلك يف كلت ،القياس ادلناسب

 الوضعيتُت إما وقوؼ أو اسًتخاء. 
 و عليو يكوف عرض نافذة ادلركز: 

 
      

 
 
 
 
 
 

 (Largeur des épaules –carrure)عرض الكتفُتضلتاج  لتصميم ىذا البعد اذلندسي إىل : عرض الباب -3-5
الباب دوف حرج  من الدخوؿ من من األعواف % 99سم. وهبذا سيتمكن 42299 والذي يُقابلو القياس ميئيٍت99وطلتار

حىت يتمكن كل األعواف من استعماذلا بكل أي مضاعفة القياس توسيع عرض الباب  وجبأو أي صعوبات. و ُيست
وىي ادلعايَت اليت تضّم األبعاد اذلندسية  ألبوابايتوافق تصميمنا مع ادلعايَت األرغونومية اخلاصة بتصميم و  سهولة

 ,NF X35-102 –Dimensions des espaces de travail en bureauxلفضاءات العمل يف ادلكاتب. )

AFNOR, 1998 ):و منو يصبح عرض الباب كالتايل 
 

 

 سم772661=  سم 60660 –( سم4 +سم743.17) 
 

 سم2560=  6× سم60660  
 

سم152.61  

سم57.5  

 : زاوية مجال الرؤية(14)الشكل   

 سم30643=  6 × سم46644 
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والذي يُقابلو  ميئيٍت99وطلتار (Largeur des épaules –carrure)عرض الكتفُتإىل ىنا ضلتاج  عرض السلم: -3-6
 وجبُيستو  حرج أو أي صعوبات.من استعماؿ السلم دوف  األعواف من % 99سم. وهبذا سيتمكن 42299 القياس

لمعايَت ذلك وفقا ل. و حىت يتمكن كل األعواف من استعماذلا بكل سهولةمضاعفة القياس  أيتوسيع عرض السلم 
و منو يصبح ( NF E 85-031( و )NF EN 14843 « Escaliers)الدرج و األرغونومية اخلاصة بتصميم السالمل 

 :عرض السلم 
 

 
 
من  فضاء ادلركز، إىل تصميم  (Envergure)ض الذراعُتيهدؼ البعد اخلاص بعر  عرض أو فضاء المركز: -3-7

أوسع ورلاؿ حترؾ حر  فضاءسم وىذا لضماف 198.632مئيٍت والذي يقابلو الطوؿ  99طلتار الناحية األرغونومية 
من  %99نو ؽُلَكِّن للعامل ؽلكنو من تغيَت وضعياتو مع ضماف التهوية اجليدة للمحل والنوعية اجليدة للهواء، كما أ

و عليو  األعواف من التحرؾ حبرية داخل مركز ادلراقبة يف كلتا الوضعيتُتا وقوؼ أو اسًتخاء على كرسي االسًتاحة.
 ادلركز:فضاء العمل داخل كوف ي

 
 

 
كما و جتدر اإلشارة ىنا أف بعض ادلراكز ال حتتوي على حاجز السلم بالرغم من أنو من الواجب تصميمو يف السالمل  

 93ادلؤرخ يف  50-47 ادلرسـو التنفيذي رقمىو منصوص عليو يف ادلرسـو  أنو غلب إضافة حاجز السلم وذلك وفقا 
ادلتعلق بالقواعد العامة للحماية اليت ُتطبق على حفظ الصحة واألمن يف  1991جانفي  19ادلوافق ؿ 1411رجب 

 أماكن العمل.
 ايل: وعليو مت إضافة حاجز السلم على النحو الت

 

مت و إىل تصميم ارتفاع حاجز السلم  (Hauteur de la hanche) ارتفاع اخلصر يهدؼ ارتفاع حاجز السلم: -3-8
من األعواف من صعود  %95حىت يتمكن  مقابل احلذاء  سم4بإضافة  سم111.5ميئيٍت و الذي يُقابلو 95اختيار 

 تفاع احلاجز:و عليو يكوف ار  السلم بأماف لوجود حاجز عايل ؽلنعهم من السقوط.
 
 
 

 سم30643=  6 × سم44644
 

  سم 743616 
 

  سم75460 
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وللتخلص من وضعية الوقوؼ السائدة و ادلتعبة مت اقًتاح تصميم كرسي اسًتاحة مالئم لوضعية الوقوؼ وؽُلكن العامل 
وعليو مت  الورؾ فوقو و البقاء يف وضعية الوقوؼ ادلرػلة واليت تسمح لو مبواصلة العمل اي ادلراقبة و احلراسة. إسنادمن 

 على النحو التايل: اقًتاح كرسي االسًتاحة
 
 سم4بإضافة سم 68.26الذي يقابلو الطوؿ و  رتفاع اخلصرال مئيٍت 1يتم اختيار : تفاع كرسي االستراحةر ا -3-9

وكوف الكرسي قابل للتعديل فإنو من األعواف من استعماؿ كرسي االسًتاحة،  %99وبذلك سيتمكن مقابل احلذاء 
 مئيٍت.95ئٍت ويم1ؽلكن حصر رلاؿ التعديل بُت 

 و عليو يًتاوح التعديل بُت:
 

 
 

 

 
 
 

 أيضا يجب أن يكون المركز :
 ،ية القاسية و الظروؼ الفيزيقيةخمبٍت من اإلمسنت حىت يكوف عازؿ للظروؼ ادلنا -

 ،و ىي مادة عازلة للضوضاء و الربودة و احلرارة PVCمتوفر على نوافذ خاصة تُعرؼ ب   -

سم و ارتفاعها 29ة و غَت قابلة للتزجل. عمق الدرجة ػلتوي على ُسّلم من اإلمسنت ذوي درجات عريض -
 سم،17

 أمتار. 3سم أي 399ذو ارتفاع ال يفوؽ  -

و السلم اخلاص مبركز  دلركز ادلراقبة أو احلراسةلتصميم ادلقًتح ا (16)و (15) ُتادلوالي ُتالشكلُت لنا يبوفيما يلي 
 ألعواف احلراسة العاملُت فيو.د األنًتوبومًتية بعاد اذلندسية ادلناسبة وفقا لألبعااأل بوضع أىم ادلراقبة

 سم 75460   و     سم26.61
 

 االستراحةكرسي ارتفاع  نوع و (: 31الصورة )
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 المقترحة لمركز المراقبةالهندسية األبعاد : (15)الشكل   
 

 المقترحة لمركز المراقبةالهندسية األبعاد (: 15الشكل )  
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 سم11465

 سم85698

 سم17 سم29

25 /°31° 

 األبعاد المقترحة لسلم مركز المراقبة(: 16الشكل )  
 



يف علم النفس التنظيم و العملتَت ساجم رسالة                 أعلية األرغونوميا التصحيحية  يف التخفيف من حوادث العمل  

131 

 

 االستنتاج العام: -4

سببة حلوادث سقوط األعواف من مراكز العمل اخلفية منها و الظاىرة.ابّينت لنا نتائج التقنيات ادلطّبقة كل 
ُ
 لعوامل ادل

راقبة تتشابو يف سوء الظروؼ الفيزيقية حتليل تقوًن فنا يف دراستنا من خالؿ حيث اكتش
ُ
ظروؼ العمل أف مراكز ادل

 والتنظيمية و إف اختلفت ادلنطقة.
و طلّص بالذكر موقع مركز العمل احملفوؼ بادلخاطر و الذي يصعب الوصوؿ إليو لوجود نفايات صلبة من احلديد 

 فيها احلشرات الضارة كالعقارب و الثعابُت و احليوانات الضالة كالكالب ادلسعورة.واحلشائش اخلطَتة اليت تًتاكم 
من أسوء الظروؼ أيضا وضعية الوقوؼ الستاتيكية السائدة اليت تُعّد من ُمسّببات التعب الشديد عند  أف كما نذكر

وؿ الُسّلم بعد الوقوؼ ألكثر األعواف، خاصة يف األطراؼ السُّفلى و القدمُت و ذلذا تكثر حوادث السقوط عند نز 
 ساعات داخل مركز ادلراقبة.4من 

كتشفة يف الدراسة و اليت ُتساعد يف وقوع احلوادث، انعداـ اإلضاءة يف الليل و سوء 
ُ
و من بُت الظروؼ الفيزيقية ادل

 الظروؼ ادلناخية.
 اجملاؿسواء على من مركز عملو على الرؤية الواضحة للمحيط اخلارجي العوف إف اإلضاءة جّد مهمة أل اا ُتساعد 

البعيد أو القريب. و ذلذا عدـ رؤية درجات السلم عند النزوؿ أو الصعود خاصة عند ادلراكز ادلصممة عشوائيا تسّبب 
سكيكدة و مركز براقي مع العلم أف معظم ىذه احلوادث خُتّلف أياـ -1يف حوادث السقوط و أخّص بالذكر ادلركز

. 69 إىل 29مرضية تًتاوح من   يـو
أما قساوة الظروؼ ادلناخية خاصة الربودة ُتسبب يف إحساس العوف بربودة شديدة و تشّنجات متكررة خاصة مع 

 الوضعية الستاتيكية و ذلذا تتقّلص أطرافو السفلى بشّدة و يُؤدي إىل سقوطو من السلم عند النزوؿ.
 العوف العامل يف مركز ادلراقبة و الزمالء بسبب و من بُت الظروؼ التنظيمية السّيئة نذكر عدـ وجود عالقات بُت

.  انعزاؿ ادلركز، فضرورة بقاء العوف العامل يف مركزه يُؤدي إىل عدـ احتكاكو بزمالئو لساعات طويلة يف اليـو
 و نقصد هبذه العالقات كل العالقات بُت الزمالء من أجل أداء ادلهمة أو من أجل تغيَت جّو العمل. 

الظروؼ عدـ االىتماـ بادلركز و ادلبادرة يف ادلركز و ىي من العوامل اخلفية اليت اكتشفت بعد  كما صلد ضمن ىذه
 تطبيق التقنيات. 

ُمراقبة احمليط اخلارجي و اكتشاؼ ادلشاكل أو احلوادث اليت تقع يف على عوف األمن احلقيقية تقتصر فقط ُمهمة إف 
التدّخل، فهو ال يُبدع و ال يُبادر يف أي شيء خللق نوع من ادلنشآت الصناعية و إبالغ ادلسؤوؿ ادلباشر قصد 

 االىتماـ.
إف ما يُؤدي إىل عدـ اإلىتماـ ىو عدـ ادلبادرة يف اختاذ القرار أو يف حتسُت نوع و طبيعة العمل من جهة، و من جهة 

  تو.أخرى عدـ ُمشاركتو يف دورات تكوينية حوؿ رلاؿ عملو لتحسُت أداءه و فكرتو بعملو أو مهمّ 
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على التكثيف من ادلراقبة و الّدقة يف ادلالحظة و الًتكيز يف اكتشاؼ الظواىر الغَت بادلقابل إف ىذه ادلهمة اليت تعتمد 
عادية تُعترب عملية بسيطة و لكنها تتطلب جهد ذىٍت ُمعترب، دلا تتطّلبو ادلهمة من استقباؿ ادلعلومات، إدراكها، 

 ؿ ذلا، خاصة عند وقوع حادث ما. معاجلتها، ختزينها و إغلاد احللو 
 

الذي يسبب التعب، ادللل وغَتىا من و ىذه العينة  على ادلفروضلعمل لالنظاـ الدوري كما وجدنا أيضا أىم مساوئ 
 ادلشاكل الصحية و النفسية.

 
 ىذه الدراسة:   اليت مت حتليلها وتقييمها يفو ؽلكن التذكَت جبميع الظروؼ و تنظيم العمل ادلكتشفة 

 وقع مركز العمل،م -1
 وضعية العمل، -2

 حرية العامل يف خلق فًتات للراحة، -3

تحكمات، -4
ُ
 ادل

 اجلهد البدين ادلبذوؿ، -5

 استقباؿ اإلشارات و ادلعلومات، -6

حققة، -7
ُ
 تكرار و تشابو ادلهمة ادل

 االىتماـ يف ادلركز، -8

 األمن يف زليط العمل، -9

 األمن يف فضاء العمل، -11

 تنظيم ادلركز، -11

 رفع األثقاؿ،  -12

ستقلة يف العمل،العالقات  -13
ُ
 غَت ادل

ستقلة يف العمل، -14
ُ
 العالقات ادل

 العبئ الذىٍت، -15

 الضوضاء، -16

 الظروؼ الفيزيقية، -17

 االىتزازات، -18

 التلوث اجلوي، -19

 اإلضاءة، -21

 احمليط أو ادلناخ االجتماعي. -21
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و ال ركز ادلراقبة. كل ادلراكز ادلدروسة تصميمها ناقص غَت ادلناسب دلتصميم الأما الظروؼ التصميمية فتظهر يف 
تعتمد على ادلعايَت األرغونومية و القوانُت التنظيمية، مثل ادلبادئ اخلاصة بعرض الباب، عرض السلم، عرض النافذة و 

 االرتفاع ادلسموح دلركز العمل. 
سم حيث غُلرب 1.31يف مركز براقي فهو يُشبو قطعة من األنبوب ذو ُقطر ال يتعّدى كاف   أسوء التصميم أف ووجدنا

 الوقوؼ بثبات طيلة مدة عملو. العوف على
 
ذلذا كاف البد من تقوًن كل ىذه الظروؼ التنظيمية و الفيزيقية و حىت التصميمية من جهة و قياس األبعاد اجلسمية و 

 لألعواف العاملُت من جهة أخرى.
 

على كل ىذا ادلركز  ػلتوي العاملُت فيو، حيث بعاد اجلسمية لألعوافلأل اكّل ىذا مسح لنا بتصحيح مركز ادلراقبة وفق
التسهيالت اليت تضمن العمل اجلّيد و ادلريح للعوف و نقصد بذلك ضرورة وجود كرسي االسًتاحة الذي يضمن للعوف 
أخذ قسط من الراحة للتخّلص من الوقوؼ و ضرورة وجود وسائل اتصاؿ لفك عزلة  العوف عن زمالءه و أيضا 

 .PVCافذ مكّونة من زجاج عازؿ للربودة و الضوضاء يُعرؼ ب حتسُت الظروؼ احمليطة الفيزيقية، كتصميم نو 
 

ترقية ادلناخ االجتماعي للعوف بوضع ادلرافق الصحّية الالزمة لراحة العوف خاصة بعد العمل الشاؽ كإنشاء كما غلب 
 مراحيض، محامات، مطاعم و فضاءات للراحة بالقرب من مكاف العمل، باإلضافة إىل حتسُت اإليواء.

 
 م تصنيف كل ىذه االقًتاحات كاأليت: و سيت

 
 االقتراحات المتعلقة بتحسين ظروف العمل الفيزيقية و التنظيمية: -0

 التكفل الصّحي: -5-1

حتسُت التغطية الصحّية لألعواف و ذلك بتكثيف عماؿ القطاع الطيب و الشبو الطيّب بالنظر إىل العدد  -
 الطبية الدورية من جهة أخرى، الكبَت ألعواف األمن الداخلي من جهة و حتقيق الفحوصات

حتقيق الفحوصات الطبية يف مكاف تواجد األعواف حىت صُلّنبهم من قطع مسافات طويلة )من مركز العمل  -
 إىل ادلركز الطيّب(

حتسُت الفحص الطيّب و تدعيمو مبختلف الفحوصات اجلسدية و النفسية و بكل أنواع التحاليل الطبية   -
 كتحليل الّدـ و األشعة،
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غنية بالفيتامينات لكي دتنح للعامل الطاقة  َت التغذية لألعواف، شلا يسمح ذلم بأخذ وجبة صحية كاملةتوف -
، أخذ قسط من الراحة أثناء فًتة الغذاء و جتّنب العزلة و تعزيز الًتكيز على احلراسة، والالزمة للوقوؼ 

 التبادؿ و االتصاؿ بُت الزمالء. 

 الطاقة واحليوية  والقدرة على العمل بعدىا، إلسًتجاعذلك  ولعمل ضماف الراحة التامة للعامل بعد ا -

 
 تنظيم العمل: -5-2

 حتسيس و تكوين أعواف األمن الداخلي حوؿ ادلخاطر ادلهنية ادلتعلقة مبركز عملهم، -

( و كذا نظاـ الدوريات ) 8إعادة النظر يف توقيت فًتات العمل يف مراكز ادلراقبة ) -  3ساعات يف اليـو
 مقابل أسبوع واحد من الراحة(،أسابيع عمل 

 8ساعات عمل مقابل  4إف أمكن األمر، تعميم نظاـ العمل ادلوجود يف تبسة على مجيع ادلناطق ) -

 يـو راحة.  15يـو عمل مقابل  39ساعات راحة( و النظاـ الدوري 

 

 ظروف العمل و الحياة: -5-3

 ضاءة االصطناعية يف زليط مركز ادلراقبة،إزالة كل ادلعيقات احمليطة بادلراكز و تنظيف ادلوقع و تكثيف اإل -

عازلة للربودة والضوضاء  PVCتوفَت درجة حرارة ُمستقرّة و مقبولة يف مركز العمل و ذلك بوضع نوافذ  -
 أو ُمكيفات ىوائية،

 توفَت وسائل احلماية الفردية، -

العاملُت يف ؿ العما بإلتقاءذلك بتخصيص فًتات قصَتة للراحة تسمح  تعزيز االتصاؿ بُت العماؿ و -
 الديناميكي، العمل و الستاتيكي النوعُت العمل

 توفَت وسائل االتصاؿ داخل ادلركز لتسهيل االتصاالت ادلهنية و العالئقية بُت األعواف، -

توفَت مرافق صحية من أجل ضماف راحة األعواف كخلق فضاءات للراحة، مراحيض، محامات و مطاعم  -
 بالقرب من مكاف العمل،

 .يواء و ترقيتو من أجل دتكُت العوف من اسًتجاع الطاقة ادلستنفذة أثناء العملحتسُت اإل -
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 الخاتمة:

يف دراسة ميدانية  ثلتتناوؿ موضوع دراستنا أعلية األرغونوميا التصحيحية يف التخفيف من حوادث العمل، حيث دت
 لتصحيح مركز ادلراقبة )احلراسة( يف مؤسسة سونطراؾ.

 2111و 2117على حتليل إحصائيات حوادث العمل ادلسجلة يف ادلؤسسة خالؿ الفًتة ما بُت  او قد رّكزنا فيه
واكتشاؼ األسباب و العوامل ادلؤدية إليها بصفة عامة و إىل حوادث سقوط أعواف األمن الداخلي من مراكز احلراسة 

 بصفة خاصة.
ريقة أرغونومية بتقوًن كل الظروؼ الفيزيقية، التنظيمية و كما رّكزنا على حتليل مركز العمل ادلتمّثل يف مركز ادلراقبة بط

 التصميمية ادلرتبطة بو و دراسة مدى مالئمتو مع اخلصائص اجلسدية و النفسية للعاملُت.
راقبة وفقا لألبعاد اجلسمية 

ُ
كما مسح لنا ىذا البحث باقًتاح تصحيح أو إعادة تصميم مركز احلراسة أو ادل

اؿ ىذا ادلركز، مع تقدًن اقًتاحات لتحسُت الظروؼ الفيزيقة و احمليطية لو، من أجل التخفيف من )األنًتوبومًتية( لُعمّ 
 حوادث العمل خاصة تلك ادلتصلة بالسقوط.

 نوعُت: يفعينة حبثنا  شكلتو ت
، حيث أنّنا ذىبنا إىل ادلناطق اليت سّجلت أكرب عدد من مراكز مراقبة وىي مقصودة 15النوع األوؿ: عينة من  -

 حوادث الّسقوط،

مشلت  ،من العدد الكلي للعماؿ % 17.89مثلت نسبة  أعواف األمن الداخليمن النوع الثاين: عّينة عشوائية  -
      مناطق من الًتاب الوطٍت. 19عوف ُموّزعُت على  117 العينة

 و تناولت دراستنا التطبيقية التقنيات التالية:
 
 

  مركز العمل ألعوان األمن الداخلياستبيان تحليل وتقويم ظروف و تنظيم / 1
و تقوًن كل الظروؼ الفيزيقية والتنظيمية اليت ترتبط مبركز عمل عوف األمن الداخلي،أال  ، حتليلو ىدؼ إىل اكتشاؼ

و ىو مركز ادلراقبة، ومّت تطبيق وثيقة "تقوًن ظروؼ و تنظيم العمل" باإلضافة إىل ُمالحظة مركز ادلراقبة و استشفاء 
 ادلسؤولُت. العماؿ و

 
 

 والخصائص األنتروبومترية ألعوان األمن الداخلي قياس الخصائص الهندسية لمركز المراقبة/ 2
 :إىل القياس و ىدؼ

حتديد اخلصائص اذلندسية دلراكز العمل بأخذ ادلقاييس أو األبعاد اذلندسية للمراكز بواسطة الشريط ادلًتي، كما مّت  -
 كل مركز ُمقاس.استعماؿ آلة التصوير ألخذ صور  

 ، باستعماؿ جهاز األنًتوبومًت. املُت يف مراكز احلراسةعحتديد األبعاد اجلسمية )األنًتوبومًتية( ألعواف األمن ال -
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اخلصائص اجلسمية )األنًتوبومًتية( ألعواف  اكتشاؼ مدى ادلوائمة بُت اخلصائص اذلندسية للمراكز ادلدروسة و -
 األمن العاملُت فيو.

، مع تقدًن تصميم أو تصحيح مركز العمل حسب األبعاد اجلسمية ألعواف األمن العاملُت فيو، حتسُت اقًتاح  -
اقًتاحات لتحسُت الظروؼ الفيزيقة و احمليطية لو، من أجل التخفيف من حوادث العمل خاصة تلك ادلتصلة 

 السقوط.ب
 

 ت الدراسة ادليدانية على النتائج التالية:أسفر ،   SPSSو باستعماؿ النسب ادلئوية و برنامج معاجلة البيانات 
عوامل كثَتة مسببة حلوادث سقوط أعواف األمن الداخلي من سلم مركز ادلراقبة و تتمّثل ىذه العوامل يف  بروزأوال: 

  و من أسوء ىذه الظروؼ:   سوء الظروؼ الفيزيقية والتنظيمية و إف اختلفت ادلنطقة.
 وضعية الوقوؼ السائدة يف العمل، -

 موقع مركز العمل احملفوؼ بادلخاطر، -

 انعداـ اإلضاءة وسوء الظروؼ ادلناخية، -

 انعزاؿ ادلركز و انعداـ التواصل و العالقات مع الزمالء، -

 عدـ االىتماـ و ادلبادرة يف مركز العمل،..........اخل -

ادلراقبة وقد تسبب ىذا التصميم  تصميم مراكز يفاالعتماد على ادلعايَت األرغونومية و القوانُت التنظيمية  عدـثانيا:
أو الناقص أو اذلش لعدـ تعديلو يف بعض ادلراكز إىل وقوع حوادث العمل ادلتمثلة يف السقوط، معظمها  غَت ادلناسب

. 69إىل  29خُتّلف أياـ مرضية تًتاوح من    يـو
ًتوبومًتية( ألعواف األمن العاملُت اخلصائص اجلسمية )األن عدـ موائمة اخلصائص اذلندسية للمراكز ادلدروسة مع ثالثا:
 فيو.  

 من حوادث السقوط منو. للتخفيفلألبعاد اجلسمية لألعواف  اتصميم مركز ادلراقبة وفقحتسُت  اقًتاحا:رابع
كل التسهيالت اليت تضمن العمل اجلّيد و ادلريح للعوف مبا فيها التخّلص من وضعية الوقوؼ يضّم ىذا ادلركز  

 الستاتيكية.
 

،  Karen Messing et al – (Messing Karen et al -نتائج دراستنا مع نتائج دراسة كاراف ميسينق   اتفقتو قد 

(2004),  ،P77-104) اليت أثبتت معاناة النساء العامالت يف ميداف اخلدمات كالبيع، احلالقة و غَتىا و إظهارىن
ىؤوالء النساء يعملن طيلة النهار يف   -Troubles Musculo- squelettiques- TMS –إلظطرابات عضلية عظمية

 . وضعية وقوؼ ستاتيكي واشتكُت ُمعظمهن من آالالـ على ُمستوى الساقُت، الكعبُت والقدمُت
دراسة أرغونومية حوؿ النساء العامالت يف ميداف اخلدمات و قد وّضحت  Vézinaىذا و قد قدمت فيزينا 

آلالـ على مستوى الساقُت و الظهر. و اقًتحت الباحثة تعديل مركز العمل بالتفصيل ما تُعانيو ىؤوالء األخريات من أ
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عندما يكوف و ُيستعمل عادة   --   Siège assis-debout  وقوؼ -بوضع كرسي اسًتاحة ُيسمى كرسي جلوس
مكاف إىل العامل يف وضعية ثابتة و لكنو ػلتاج إىل القياـ ببعض األعماؿ اليت تتطلب وضعية الوقوؼ، كاالنتقاؿ من 

  أخر، تسهيل رفع األشياء أو توسيع رلاؿ الوصوؿ )فضاء العمل(.
وقوؼ إىل وضعية وقوؼ أسهل من االنتقاؿ من وضعية جلوس إىل -عادة ما يكوف االنتقاؿ من وضعية جلوس

 وضعية وقوؼ.
ية و األرغونومية، بعد عدة جتارب و اختبارات توّصلت الباحثة إىل تعديل مركز العمل حسب ادلبادئ األنًتوبومًت  

 وقوؼ  يعٍت:-ُموّضحة أف استعماؿ كرسي جلوس
 مركز عمل ُمعتدؿ، -

 كرسي عمل يُليب حاجات العماؿ، -

 وقوؼ من خالؿ دورات تكوينية، -فهم واضح لوضعية جلوس -

 إعالـ و ُمساعلة كل األطراؼ ادلعنية لتتبع كل خطوات استعمالو، -

 فهم نشاط العامالت و التكّيف معو، -

  إرادة ادلسؤولُت، السياسة و القوانُت ادلعنية بذلك توضيح -

 
 

تخذة أثناء ختطيط، تصميم أو تصحيح أدوات أو كل ىذه النتائج تُؤّكد على 
ُ
أف اإلجراءات و ادلبادئ األرغونومية ادل

ؤسسات اختاذىا لضما
ُ
ف مركز عمل ىي ليست قوانُت إجبارية فحسب، و إظلا ىي مبادئ أساسية وجب على مجيع ادل

 اإلنتاج و ادلردودية اجلّيدة.
ال تكتفي األرغونوميا بتطبيق األبعاد اجلسمية عند تصميم اآلالت، األثاث أو مراكز العمل، و إظلا تسعى أيضا إىل 

 وضع مبادئ خاصة بتحسُت زُليط، تنظيم و زُلتوى العمل.
 لشخص و عملو، وذلك بتحقيق:إف التفكَت و التدّخل بطريقة أرغونومية ُيساىم يف التفاعل الُكفء بُت ا

 الرضا عن العمل -

 عدد ُمنخفض من احلوادث و ادلخاطر على الصحة، -

 ُمؤسسة ذات ُمستوى اقتصادي رفيع. -

و تكمن أعلية ما توّصل إليو حبثنا يف اقًتاح تصميم مركز مراقبة بطريقة ارغونومية، نقًتح تعميمها يف مجيع ادلنشآت 
 من ادلؤسسات. الصناعية دلؤسسة سونطراؾ و غَتىا

 

وتدرس  األرغونومياو يبقى ىذا البحث كخطوة أولية لبحوث و دراسات ميدانية أخرى ختدـ ىذا ادلوضوع أال و ىو 
 و الصناعية. النفسية-دورىا يف رلاالت أخرى كالرضا عن العمل، الدافعية يف العمل و الوقاية من ادلخاطر ادلهنية

 كرسي االستراحة (: أنواع17) شكلال
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  المالحق:

 وثيقة تقومي ظروف و تنظيم العمل للمركز األول )سكيكدة( -
 وثيقة تقومي ظروف و تنظيم العمل للمركز الثاين )سكيكدة( -
 وثيقة تقومي ظروف و تنظيم العمل للمركز الثالث )جباية( -
 وثيقة تقومي ظروف و تنظيم العمل للمركز الرابع )براقي( -
 للمركز اخلامس )تبسة(وثيقة تقومي ظروف و تنظيم العمل  -
 بعض الصور ادللتقطة أثناء الدراسة -
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I.:المراجع بالعربية 

الطبعة  –دار ادلعارف مبصر -علم النفس اإلجتماعي يف الصناعة-1968 -ترمجة د.السّيد حممد خريي -براون .1
 الثانية.

 .جتماعي: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيعقانون الضمان اإل –4002 -بلعروسي أمحدالتيجاين و وابل رشيد .2

 .الطبعة الثانية مزيدة و ُمنقحة -دار الغرب للنشر و التوزيع-العمل البشري -4002 -بوحفص مباركي .3

عروض األيام الوطنية األوىل  -األرغونوميا و التنمية يف العامل النامي  - 6981ماي  9و8 -بوسنة حممود  .2
 .اجلزائر -لعلم النفس و علوم الرتبية

شركة دار األمة للطباعة  -4سلسة اعرف جسدك و افهم نفسك -احذر من الكرسي - 6991-محو بوظريفة .5
 .الطبعة األوىل -والرتمجة و النشر و التوزيع

 اإلسكندرية -الدار اجلامعية لطباعة و التوزيع -علم النفس و اإلنتاج -6998 -عبد الرمحان عيسوي .6

 –القاهرة –دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع  -م النفس الصناعي و التنظيميعل-4006 -فرج عبد القادر طه .7
 الطبعة التاسعة.

 -شركة جيين سيدار-دراسة ميدانية يف قطاع البناء؛ وحدة العمارات -حتليل سلوك احلادثة - 6993فريح نبيلة .8
 .رسالة ماجستري يف علم النفس العمل و التنظيم

II. :المناشير و العر وض 
 
 .متعلقة باألمن الداخلي يف ادلؤسسات 6991سبتمرب  43بتاريخ  21يمة وزارية رقم تعل .1
 : ورقة مقدمة من طرف الدكتور صالح الدين حممد أبوالطريق اآلمن –الحوادث الصناعية عرض حول:  .2

 .4002يوليو  8إىل  2، من  ، أثناء األسبوع الوطين األول للسالمة والصحة ادلهنيةالرب

أ . ماجد و د. حممد تنتوش ، د. أبو بكر ابوشيته  :ادث وإصابات العمل في قطاع النفطحو  -عرض حول  .3
 .العايل للسالمة والصحة ادلهنية ادلركز -هزاع
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