
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية  
 

  معهد علم النفس وعلوم التربية  كلية العلوم االنسانية واالجتماعية     جامعة منتوري قسنطينة
  
  :..............الرقم  التسلسلي  :..................رقم التسجيل  
  

  
  لماجستير مذكرة  مقدمة  لنيل شهادة ا

  في علم النفس العمل والتنظيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   POLYMEDدراسة وصفیة  بالشركة المتوسطیة للمكثفات 

   -سكیكدة -
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ھـ 1427 –م  2006 

 

 تحت إشراف األستاذ الدكتور:

 شلبي محمد

  :إعدادالطالبة
  دقیش خندودة

مال المنفذينمال المنفذينالوعي الوقائي لدى العالوعي الوقائي لدى الع   
  وعالقته بحوادث العمل وعالقته بحوادث العمل 

 بالمؤسسات الصناعية الجزائرية بالمؤسسات الصناعية الجزائرية 



   التمهيديالفصل  

  إشكالية البحث - 1

  هدوافع اختيارأهمية الموضوع و  - 2

 أهداف البحث - 3

 فروض البحث - 4

 طة بموضوع البحثالمرتبالمفاهيم األساسية تحديد  - 5

 الدراسات السابقة - 6

 حدود البحث - 7

v اإلحاالت الهامشية 

  

  

  



  الوعي الوقائي: الفصل الثاني

  مدخل
  مفهوم الوعي .1
 بين الوعي واالدراك .2
 مفهوم الوعي الوقائي .3
 مفهوم التوعيةالوقائية .4
األجهزة المسؤولة عن التوعية الوقائية من  .5

 األخطار المهنية وحوادث العمل بالجزائر
 لتوعية الوقائيةوسائل ا .6
أهمية التوعية الوقائية في إكساب الوعي  .7

 الوقائي لدى العمال وتطويره
v الخالصة 
v اإلحاالت الهامشية 

  
  

  



  سيكولوجية الحوادث: الفصل الثالث

  مدخل 
 .أهمية موضوع سيكولوجية الحوادث .1
 تعريف حوادث العمل .2
 .المفاهيم المرتبطة بحوادث العمل .3
 .تصنيف حوادث العمل .4
 .ادث العملأسباب حو .5
 .المتغيرات المرتبطة بحوادث العمل .6
  النظريات المفسرة لحوادث العمل .7
  .نتائج حوادث العمل .8

v  الخالصة  
v اإلحاالت الهامشية.  

  

  

 

  



برامج األمن الصناعي واسترتيجيات : الفصل الرابع
  الوقاية من حوادث العمل 

  مدخل
  مفهوم الوقاية  .1
  مفهوم األمن الصناعي .2
  نشأة األمن الصناعي .3
  مهام األمن الصناعي .4
  األسس العامة لبرامج األمن الصناعي  .5
االستراتيجية الكالسيكية لألمن الصناعي في  .6

  الدول الصناعية الكبرى
الهدي االسالمي في الوقاية الشاملة لتجنب  .7

  الحوادث واألخطار
االستراتيجيات المعاصرة في الوقاية من  .8

  حوادث العمل
v  الخالصة  
v اإلحاالت الهامشية  

  

  



  الدراسة االستطالعية والمنهجية :ل الخامسالفص

I -  دراسة االستطالعيةال  

  الدراسة االستطالعية األولى* 
  الدراسة االستطالعية الثانية - 1

  المجال المكاني للبحث - 1- 1
  المجال البشري للبحث - 2- 1
 المجال الزمني للبحث - 3- 1

-II الدراسة المنهجية  
  التذكير بإشكالية البحث  1-
  البحثفروض  - 2
  المنهج المستخدم وسبب اختياره - 3
  تقنيات جمع البيانات - 4
  مكان إجراء البحث - 5
  عينة البحث - 6
  فنيات المعالجة االحصائية للبيانات البحثية - 7

  



 

  عرض وتحليل النتائج : الفصل السادس

 

  عرض النتائج - 1

 البحث وضالنتائج على ضوء فروتحليل تفسير  - 2



  الفھرس
  فھرس الموضوعات: أوال

  مقدمة
  الفصل التمھیدي

  06  ...........................................................................................إشكالیة البحث   - 1
  07  ...................................................................دوافع إختیار الموضوع وأھمیتھ  - 2
  08  ...........................................................................................أھداف البحث   - 3
  09  ...........................................................................................فروض البحث  - 4
  09  ....................................................................................الفرضیة العامة  1- 4
  09  .................................................................................الفرضیة االجرائیة  2- 4

المرتبطة  المفاھیمتحدید   - 5
  09  ...........................................................................................البحثب

 09  الوعي الوقائي  - 1- 5
 09  الحادث   - 2- 5
 09  االصابة  - 3- 5
 09  التخریب واالتالف   - 4- 5
 09  العطب  - 5- 5
  10  المرض المھني  - 6- 5
  10  األمن  - 7- 5
  10  الدراسات السابقة  - 6
  16  حدود البحث  - 7
  16  ھامشیةاإلحاالت ال*   

    الفصل الثاني الوعي الوقائي
    مدخل 

  18  مفھوم الوعي   - 1
  19  بین الوعي واإلدراك   - 2
  20  مفھوم الوعي الوقائي   - 3
  20  مفھوم التوعیة الوقائیة  - 4
األجھزة المسؤولة عن التوعیة الوقائیة من األخطار المھنیة وحوادث العمل   - 5

  بالجزائر
21  

  22  لحفظ األمن المعھد الوطني  - 1- 5
  23  لجنةحفظ الصحة واألمن  أ- 1- 5
  24  المصالح الوقائیة  ب- 1- 5
المنظمة الوطنیة للوقایة من األخطار المھنیة في قطاع البناء واألشغال   -2- 5

  العمومیة
24  

  24  المنظمة الوطنیة الخاصة بطب العمل بین المؤسسات  - 3- 5
  25  وسائل التوعیة الوقائیة   - 6
  25  ل الكتابیة الوسائ  -1- 6



  26  المطبوعات  1- 1- 6
  26  القراءات والبحوث  2- 1- 6
  26  اللوائح وملصقات األمن  3- 1- 6
  27  الوسائل الشفاھیة  2- 6
 27  المحاضرة  1- 2- 6
 27  المناقشة  2- 2- 6
 27  الندوة  3- 2- 6
 27  اللجنة  4- 2- 6
 27  المؤتمر  5- 2- 6
 27  الحلقات الدراسیة  6- 2- 6
  28  دراسة الحالة  7- 2- 6
 28  تمثیل األدوار  8- 2- 6
 28  المسابقات  9- 2- 6
 28  االجتماعات  10- 2- 6
 28  اإلرشادات  11- 2- 6
  29  الوسائل السمعیة البصریة  -3- 6
 29  التلفزیون  3-1- 6
 29  األفالم التحسیسیة  2- 3- 6
  29  األفالم المعلوماتیة  3- 3- 6
  30  أفالم التكوین  4- 3- 6
  30  الدیابوزیتیف  5- 3- 6
  33  یة التوعیة الوقائیة في إكساب الوعي الوقائي وتطویرهأھم   - 7
v 34  الخالصة  
v 35  اإلحاالت الھامشیة  

  كولوجیة الحوادثسی: الفصل الثالث

    مدخل 
  38  أھمیة موضوع سیكولوجیة الحوادث  - 1
  39  تعریف حوادث العمل  - 2
  41  المفاھیم المرتبطة بحوادث العمل  - 3
 41  اإلصابة   - 1- 3
 41  خریب اإلنتقاميالت  - 2- 3
  41  تصنیف حوادث العمل   - 4
  41  من حیث النوع تصنیفال  - 1- 4
  41  من حیث النتائجتصنیف ال  - 2- 4
  41  من حیث الخطورةتصنیف ال  - 3- 4
  42 سبابمن حیث األتصنیف ال  - 4- 4



  42 تجنبمن حیث التصنیف ال  - 5- 4
  42  أسباب حوادث العمل   - 5
  43  المتغیرات المرتبطة بحوادث العمل  - 6
  44  المتغیرات الشخصیة  - 1- 6
  44  الذكاء  1- 1- 6
  46  الدافعیة  2- 1- 6
  47  حدة البصر   3- 1- 6
  47  التآزر العضلي   4- 1- 6
  47  الحالة اإلنفعالیة الوجدانیة   5- 1- 6
  48  الخبرة  6- 1- 6
  49  السن   7- 1- 6
  49  التعب  8- 1- 6
  50  القابلیة للحوادث  9- 1- 6
  50  السرعة الحركیة اإلدراكیة  10- 1- 6
  51  في محیط العمل المتغیرات البئیة  - 2- 6
  52  اإلضاءة والحرارة  1- 2- 6
 52  الضوضاء الشدیدة  2- 2- 6
 52  صعوبة العمل  3- 2- 6
 52  الصناعي لمناخا  4- 2- 6
  55  النظریات المفسرة للحوادث  - 7
    نظریة المیل الستھداف الحوادث   - 1- 7
    ریة الحریة واألھداف والیقظةنظ  - 2- 7
    نظریة الضغط والتكیف  - 3- 7
    النظریة القدریة  - 4- 7
    النظریة الطبیة  - 5- 7
    النظریة التجریبیة  - 6- 7
    نظریة التحلیل النفسي  - 7- 7
    نظریة المصادفة والتوزیع المتساوي للحوادث   - 8- 7
    النظریة اإلجتماعیة   - 9- 7
    النظریة الوظیفیة   - 10- 7
    نتائج حوادث العمل  - 8
v الخالصة    
v اإلحاالت الھامشیة    

برامج األمن الصناعي وإستراتیجیات الوقایة من : الفصل الرابع  
    حوادث العمل 

    مدخل   
    مفھوم الوقایة   



    مظاھر الوقایة من حوادث العمل   
    مفھوم األمن   
    مفھوم األمن الصناعي   
    نشأة األمن الصناعي   
    األمن الصناعي  مھام  
    األسس العامة لبرامج األمن الصناعي ومنع الحوادث  
    اإلستراتیجیة الكالسیكیة لألمن الصناعي  
    الھدي اإلسالمي في الوقایة الشاملة  
    استراتیجیات الوقایة من حوادث العمل  
    اإلستراتیجیة التخطیطیة   
    اإلستراتیجیة التصمیمیة  
    سیةاإلستراتیجیة الھند  
    اإلستراتیجیة التنظیمیة  
    اإلستراتیجیة الشخصیة  
    إستراتیجیة الترویح والتسلیة  
    اإلستراتیجیة القانونیة والتشریعیة  
    الخالصة  
    الجانب التطبیقي   
    الدراسة اإلستطالعیة والمنھجیة: الفصل الخامس  
    الدراسة اإلستطالعیة  
    الدراسة اإلستطالعیة األولى  
    المجال المكاني للبحث  
    المجال البشري للبحث  
    المجال الزمني للبحث  
    عینة البحث  
    الشركة المتوسطیة للمكثفات : الدراسة اإلستطالعیة الثانیة  
    المجال المكاني للبحث   
    نبدة تاریخیة عن الشركة المتوسطیة للمكثفات   
    الموقع الجغرافي للشركة  
    غرض الشركة  
    ومجاالت استعمالھا P.E.H.Dتعریف بمادة ال  
    موضوع وھدف مشروع البولیثیالن  
    مناطق الشركة ومصالحھا التنظیمیة  
    المجال البشري للبحث  
    المجال الزمني للبحث  
    الدراسة المنھجیة  
    التذكیر بإشكالیة البحث  



 
 

    فروض البحث   
    الفرضیة العامة  
    الفرضیة اإلجرائیة   
    لمنھج المستخدم وسبب إختیارها  
    تقنیات جمع البیانات   
    المالحظة  
    المقابلة   
    السجالت والتقاریر المجمعة   
    اإلستمارة  
      



 

 أ  

  

  :مقدمة

 (Industrial Society)ب  دأت تظھ  ر مالم  ح المجتم  ع الص  ناعي    19منتص  ف الق  رن  م  ع 

الث  ورة  أح  دثت إذ. وتتش  كل نوعی  ة األنس  اق الص  ناعیة الت  ي تغی  رت كثی  را عم  ا كان  ت علی  ھ قب  ل دل  ك 

 أی ن .عملھ م  أس الیب و ج وھر نش اطھم و    ھمتعیشم و طرق األفرادالصناعیة تغیرا كبیرا في نمط حیاة 

  .على الحرف الیدویة التي تتم في البیوت باشتراك أفراد العائلة أساساالنشاط الصناعي یقوم  كان

العم ل وط رق العم ل وأس الیب التس ییر       اإلنتاج وطرقوقد رافق ھذا التغیر الذي شمل وسائل 

 Accident atمشكالت جمة واجھتھا المنظمات خاصة الصناعیة منھا، وفي مقدمتھا حوادث العمل 

work   ،وت زداد أھمی ة ھ ذه المش كلة بازدی اد التط ور       والتي تمثل معضلة أساسیة في الحقل الص ناعي

التكنولوجي في المجتمعات الصناعیة، وتبلغ خسائر حوادث العمل في البلدان الصناعیة حدا كبیرا في 

؛ إذ یةوإنس ان األرواح والمعدات والخامات، كما تشكل الح وادث مش كلة نفس یة واجتماعی ة واقتص ادیة      

یترت ب عنھ ا تعطی ل العام ل ع ن العم ل وتوق  ف اآلالت وفق دان الم واد الخ ام، ع الوة عل ى اض  طرار            

المنظمة إلى الوفاء بالتعویضات المتعلقة بالعجز الجزئي أو كلي الذي یصیب العامل، وفي ذات الوقت 

كم ا تتحم ل نفق ات    اإلعالن عن تعیین عمال جدد ب دال ع ن المص ابین،     بإجراءاتیتعین علیھا أن تقوم 

حت ى   إنت اجھم التعیین ثم نفقات تدریبھم عل ى العم ل، إض افة إل ى تحم ل ف رق ض آلة وانخف اض مع دل          

، إلى جانب الخسائر المادیة الفادحة؛ ف إن الح وادث   )المصابین(العمال القدامى  إنتاجیصلوا إلى معدل 

عل ى   –وقف دان العائ ل، أو تخل ف    ناجم ة ع ن الوف اة و الترم ل والتی تم       إنس انیة قد تترك وراءھا مآسي 

  .األقل فردا عاجزا یصبح عالة على المجتمع

وقد أثار موضوع حوادث العمل اھتمام الب احثین والمس یرین وحت ى األطب اء لم ا ل ھ م ن ت أثیر         

على الص حة النفس یة والجس دیة عل ى الص عید المھن ي واالجتم اعي، فانص بت دراس اتھم عل ى معرف ة            

ه الظاھرة التي توسع انتشارھا وفقا قمت أخطارھا فردیا وجماعی ا وتنظیمی ا،   وتحدید أسباب ونتائج ھذ

الب   احثین ف   ي الكش   ف ع   ن الجوان   ب الخفی   ة لھ   ا وعالقتھ   ا بالتركیب   ة النفس   یة  كم   ا س   اھمت جھ   ود 

الحوادث في المجتمعات البشریة ھو تفاقم مشكلة  لالنتباهوالملفت . واالجتماعیة والفیزیولوجیة لألفراد

  .لمجال المھني فحسب بل حتى في البیوت والشوارع والطرقات والمطارات وحتى الموانئلیس في ا

وللتقلیل من حدة الحوادث المھنیة في المنظم ات الص ناعیة، اعتم دت مختل ف ال دول سیاس ات       

عدیدة، وعملت جاھدة على توفیر وسائل التوعیة لألمن وتبصیر العمال باألخطار المحیط ة بمناص ب   



 

ب 

لي وبالتالي تطویر فكرة األمن لدیھم، لذلك نرى أن ھذه الوس ائل واألس الیب ج د متط ورة     عملھم وبالتا

في البلدان المتقدمة وتعالج مواضیع شتى تجسد للعمال األخط ار الت ي یتض منھا المح یط العمل ي ال ذي       

 یتواجدون فیھ وھذا بغرض جعلھم یأخذون الحذر من مختلف المخاطر الت ي ق د یقع ون فیھ ا مس تقبال،     

وبالتالي عند التطرق في أي وسیلة من وسائل التوعیة لألمن لھذه المخ اطر ف إن العم ال یتمكن ون م ن      

تفادیھ  ا عن  د ممارس  تھم ألعم  الھم، بالمقاب  ل نج  د ھن  اك إھم  اال كبی  را م  ن ط  رف مس  یري المنظم  ات      

لوس  ائل النم  و لمی  دان توعی  ة العم  ال باألخط  ار المھنی  ة لع  دم ا  الص  ناعیة بال  دول الس  ائرة ف  ي طری  ق  

الالزم  ة ل  ذلك، وإن وج  دت فھ  ي ال ترق  ى إل  ى مس  توى نظیرتھ  ا بالبل  دان المتقدم  ة، وھ  ذا ی  ؤثر عل  ى   

  .مستوى ودرجة الوعي الوقائي لدى العمال

ما سبق ذكره ینطبق على المنظمات الصناعیة الجزائریة، حیث نرى أن معظمھ ا تع اني    لوك

ای  ة منھ  ا لیس  ت ب  الكثیرة، وال یرج  ع إل  ى ع  دم   م  ن مش  كلة الح  وادث المھنی  ة، وعملی  ات التوعی  ة للوق 

توظیفھا، وإن وظفت ففعالیتھا نسبیة، وھذا من شأنھ أن یساھم في تعمیق الھوة وانتشار المشكلة أكث ر  

اء وبالت الي وق وعھم ض حایا لح وادث العم ل ال ذي یمارس ونھ ج ر        عدم انبناء فكرة األمن لدى العمال و

جھلھم أو معرفتھم المحدودة باألخطار الموجودة بمحیط عملھم، وھذا یب رز ال دور الفع ال ال ذي تلعب ھ      

وسائل وأسالیب التوعیة الوقائیة من حوادث العمل التي یتعرض لھا العام ل، وك ذا الص لة الت ي ت ربط      

ش  اطاتھا نظ  را  ب  ین إدراك ھ  ذه العالق  ة بالمنظم  ات الص  ناعیة الجزائری  ة عل  ى اخ  تالف أحجامھ  ا ون    

م ن منظ ور س یكولوجي وتنظیم ي، حی ث      لدراسات وبحوث دقیقة تبحث في ھ ذا الموض وع    الفتقارھا

  .أحدھما نظري والثاني تطبیقي: جاء ملخصا في جانبین

أربعة فص ول مترابط ة یفض ي بعض ھا إل ى بع ض وف ق المتغی رات          الجانب النظريویتضمن 

اإلش كالیة وأھمی  ة  انطالق ا م ن    ول منھجی ة البح ث  الفص ل األ الت ي تش كل موض وع الدراس ة، إذ یض م      

 اإلجرائ  يوالتعری  ف  دراس تھ، وك  ذا تحدی د الف  روض الت  ي اعتم دناھا ف  ي    اختی اره الموض وع ودواف  ع  

  .أھم الدراسات السابقة التي تناولت الظاھرة بالدراسة والتحلیل وأخیرا استعرضناللمصطلحات،  

ناول مفھوم الوعي والفرق بینھ وب ین اإلدراك، وك ذا   یت الفصل الثاني المتعلق بالوعي الوقائي

مفھ  وم ال  وعي الوق  ائي والتوعی  ة الوقائی  ة، كم  ا تن  اول األجھ  زة المس  ؤولة ع  ن التوعی  ة م  ن األخط  ار  

المھنیة وحوادث العمل الموجودة بالجزائر، إضافة إلى وسائل التوعیة الوقائیة وأنواعھا وأھمیتھا ف ي  

  .الفكر األمني إكساب الوعي الوقائي وتنمیة



 

 ج  

و یتضمن أھمیة الموضوع من الجانب النفس ي، تعری ف   سیكولوجیة الحوادث : الفصل الثالث

حوادث العمل وتصنیفھا وأس بابھا، والمتغی رات الشخص یة والتنظیمی ة المرتبط ة بھ ا وك ذا النظری ات         

  .المفسرة لھا والنتائج التي تخلفھا

اس  تراتیجیات الوقای  ة م  ن ح  وادث العم  ل   بب  رامج األم  ن الص  ناعي و م  رتبط  الفص  ل الراب  ع

  :، ویتضمن العناصر التالیةبالمنظمات الصناعیة

  .مفھوم الوقایة ومظاھرھا -

  .مفھوم األمن الصناعي، نشأتھ ومھامھ -

  .األسس العامة لبرامج األمن الصناعي و منع الحوادث -

  .ىالكالسیكیة لألمن الصناعي في الدول الصناعیة الكبراالستراتیجیة  -

الھدي اإلسالمي في الوقایة الشاملة وتجنب األخطار والحوادث، إض افة إل ى االس تراتیجیات     -

  .المعاصرة في الوقایة من حوادث العمل

فإن ھ یبق ى م ن ب اب      وتحلیل ھ، وعلى الرغم ما للدراسة النظریة من قیم ة ف ي تن اول الموض وع     

المح  ك الق  وي وال  رئیس ال  ذي یثب  ت أو ینف  ي      الت  دعیم والتأكی  د القی  ام بالدراس  ة المیدانی  ة الت  ي تمث  ل    

  .النظریات والفرضیات، ویحدد مدى تطابق الجانب المعرفي مع الواقع العملي أو على األقل تقاربھما

للدراسة المیدانیة بالشركة المتوسطیة للمكثفات، وھ ي  الجانب التطبیقي  لھذا الغرض خصص

ف ي   الدراس ة االس تطالعیة والمنھجی ة   ار كال م ن  شركة صناعیة اقتصادیة، حیث تناولنا في ھذا اإلط

الذي تم فیھ التطرق إل ى التعری ف بمج ال الدراس ة ومك ان اختب ار فرض یات البح ث،          الفصل الخامس

البح  ث  بإش  كالیةوالزمن  ي ل  ھ، فیم  ا اس  تھلنا الدراس  ة المنھجی  ة بالت  ذكیر   المج  ال البش  ريإض  افة إل  ى 

ضف إلى ذلك تحدید عینة البحث وتقنی ات جم ع البیان ات    وفروضھ، المنھج المستخدم وسبب اختیاره، 

للبیان  ات البحثی  ة الت  ي قمن  ا بعرض  ھا وتحلیلھ  ا عل  ى ض  وء فرض  یة   اإلحص  ائیةوك  ذا فنی  ات المعالج  ة 

  .البحث اإلجرائیة في الفصل السادس

إج راء متبوع ة   في األخیر،  اشتملت المذكرة على فھرست المراج ع الت ي اعتم دنا علیھ ا ف ي       

  .حق والوثائق التي وردت اإلشارة إلیھا ضمن فصول البحث النظریة والتطبیقیةبالمال
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  :إشكالیة البحث -1

الحی  اة مم  ا  معظ  م جوان ب تط  ورات عدی  دة عق ب حرك  ة التص نیع مس  ت    اإلنس ان عرف ت حی  اة  

الت   ي تملیھ   ا علی   ھ ھ   ذه   تكیف   ا س   ریعا ومس   تمرا م   ع المعطی   ات الجدی   دة والمتج   ددة  یف   رض علی   ھ 

لعوامل  حیث تختلف درجة التأقلم والتكیف مع ھذه المعطیات والتغیرات من فرد ألخر تبعَا،التطورات

  .وكذا المكانة التي یحتلھا الفرد في جماعتھ ومجتمعھ ،شخصیة واجتماعیة وثقافیة

وتحّول ھذا األخیر من  ،یجة لتطور وسائل وتقنیات اإلنتاجأسالیب العمل ونوعیتھ نت فقد تغیرت

ف ي المص نع    الطریقة الحرفیة الیدویة ٍالى الطریقة  المیكانیكیة اآللیة وم ا ك ان یق وم ب ھ العام ل لوح ده      

العمل ونضاعف المستویات المھنی ة أكث ر   یف من األیدي العاملة نجم عن تقسیم فأصبح یقوم بھ رفقة ل

مما كانت علیھ من قبل نظرا لتوسع المصانع وزیادة المیكنة بھا وتعق د اٍالختصاص ات الوظیفی ة الت ي     

ط الزراع ي البس یط إل ى    أصبحت تتطل ب مھ ارة أكث ر بس بب التح ول الس ریع للق وة العامل ة م ن النش ا          

  .أین أصبحت اآلالت ھي التي تضبط عملیة اإلنتاج ولیس العامل، النشاط الصناعي المعقد

وھكذا فٍان تضاعف المس تویات المھنی ة الن اجم ع ن تقس یم العم ل وزی ادة المھ ام داخ ل العملی ة           

ٍالستغالل ھذا التط ور  السریع لوسائل اإلنتاج جعل أرباب العمل والمصانع یسعون  تطورالاإلنتاجیة و

مار رؤوس األموال في تحدیث التقنیات المس تخدمة ف ي   واستث ،لمضاعفة اإلنتاج إلى أقصى حّد ممكن

فض  ال ع  ن أنھ  م غی  ر   -وال  ذین معظمھ  م ن  ازحون م  ن الری  ف   -اإلنت  اج دون اٍالھتم  ام بإع  داد العم  ال 

أو وج  ود ك  وادر ، س  تعداداتمتس اوین ف  ي الق  درات المھ  ارات والمی  ول واالتجاھ  ات والم  ؤھالت واالٍ 

واآلالت وتنظ یم عملی ات اإلنت اج     إداریة علیا متخصصة ومدربة ت دیر ك ال م ن العم ال والم واد الخ ام      

  .وجھ عامب

ة ھ ي م ن األھمی ة بمك ان ف ي سلس ة الحی اة العام ة لإلنس ان عل ى           ق  حلولما كان الجانب المھني 

 فٍانھ قد یشكل ، ییر التنظیم واستمرارهمركزي والمؤشر الفعال في تساعتبار أنھ یشكل العنصر ال

فاإلنس ان   ،عصبیة أو سلوكیة ،ضغطا نفسیا لدى العامل یترجم بٍاضطرابات على عدة مستویات نفسیة

مرتبط  ة  فیزیقی  ةداخ  ل التنظ  یم ق  د یواج  ھ وتواجھ  ھ ع  دة مثی  رات مرھق  ة م  ن مص  ادر مختلف  ة ت  ارة     

 ،وطبیعة عالقاتھ مع أفرادھا إلیھاالتي ینتمي مرتبطة بجماعة العمل  عالئقیةوأخرى  ،بظروف العمل

وتص میم ألجھ زة وتقنی ات     ،وبعضھا اآلخ ر مرتبط ة بالجوان ب التنظیمی ة م ن تقس یم للعم ل وواجبات ھ        
  .اإلنتاج ومعداتھ
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ل والتعب الذي یتعرض لھ العامل واالضطراب الناشئ عن اٍالنتقال من می دان العم ل ف ي    ملفال

واض طراب التكی ف م ع الرف اق وزم الء العم ل وع دم         ،ي الم دن المت وترة  الریف الھادئ إلى العمل ف  

واالفتق  ار إل  ى معلوم  ات ع  ن مس  تقبل المھن  ة الت  ي     ، اإللم  ام بمس  ؤولیات المھن  ة ومطال  ب الرؤس  اء  

ك ل ھ ذه الخص ائص المص احبة للتق دم       ،والمنظم ة الت ي ی ؤدي واجبات ھ كعض و ف ي أس رتھا        ،یمارس ھا 

ح  وادث عة أدى إل  ى ظھ  ور العدی د م  ن المش  كالت أبرزھ ا وأخطرھ  ا   التكنول وجي الس  ریع ف  ي الص نا  

وح دا بھ م إل ى     ،لمنظمات في مأزق یص عب الفك اك من ھ   التي وضعت أرباب العمل ومسؤولي االعمل 

  .البحث عن السبل الكفیلة لمعالجتھا وتكریس الجھود لوضع حّد لھا أو التخفیف من حدتھا

 ھوأن ،آللیةاوتبطا إلى حد كبیر باالختالالت الھندسیة فكان تحلیل المختصین في بادئ األمر مر

یكفي التصمیم الجید لآلالت والماكینات ووسائل اإلنتاج وتوفیر وسائل الوقایة الفردیة المناسبة لتف ادي  

متجاھلین عنصرا من األھمیة بمكان ھو العنصر البشري في  ،الحوادث واإلصابات التي قد تنجم عنھا

ووظیفتھ  ا والوس  ائل والمھ  ام ودورھ  ا   نتاجی  ة وم  دى وع  ي العام  ل بھ  ذه اآلالت  س  یرورة العملی  ة اإل 

وعی ة الوقائی ة الت ي تس مح ب ٍادراك      لتومن ثم تجاھلوا الدور الذي تلعب ھ ا  ،وخطورتھا وسلوكاتھ إزاءھا

المزایا والحدود التي قد تكون موجودة على مستوى ھذه التصمیمات سواء تعلق األمر بمنصب العمل 

أو كیفی  ة األداء  ،ھ أو الوس  ائل الوقائی  ة المص  ممة والط  رق األمنی  ة المتخ  ذة لھ  ذا الغ  رض      ونش  اطات

وسیرورة العمل وبالتالي اٍالحتراس وأخذ الحیطة والحذر تفادیا للوقوع في األخطار التي قد تتض منھا  

  .ھذه المناصب أو تكون متواجدة بالمحیط العملي أو بالمجال العام للتنظیم

المھنی ة؟ وٍال ى أي   ع دم الوق وع ف ي الح وادث      إلىالوعي الوقائي لدى العمال  فھل یؤدي وجود

مدى لكن اعتب ار النوعی ة الوقائی ة المس تمرة آلی ة فعال ة لتط ویر الفك ر األمن ي والنھ وض ب ھ وم ن ث م              

  ؟التقلیل أو الحد من تعرض العمال للحوادث المھنیة على مستوى المؤسسات الصناعیة الجزائریة

   : ع اختیارهدوافوالموضوع أھمیة  – 2

ولئن اختلفت كل واحدة منھا ع ن   ،قیمتھ وأھمیتھمما ال یطرح مجال للشك أن لكل بحث علمي 

عرفی  ة منھ  ا  مرح العلم  ي عام  ة ال ی  تم إال م  ن خ  الل المس  اھمات البحثی  ة ال   ص  ف  ٍان بن  اء ال  ،األخ  رى

ت لكن یمكن اٍالعتماد علیھ ا ف ي   ظریاالحقائق ونتائج ون إلىوالتطبیقیة حیث تتكافل فیما بینھا للتوصل 

 .دراسات الحقةبحوث و
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تط رق إل ى أب رز المواض یع     الوتكمن أھمیة ھذا الموضوع الذي نحن بصدد دراستھ م ن خ الل   

ف  ي عل  م ال  نفس الص  ناعي والتنظیم  ي وتس  ییر الم  وارد البش  ریة المتمث  ل ف  ي ح  وادث العم  ل وص  لتھا   

  كم ا تتض  ح ھ  ذه األھمی  ة  ، المؤسس  ات الص  ناعیة الجزائری  ةب التنفی ذیین  ب الوعي الوق  ائي ل  دى العم  ال 

بإعطاء الجانب اإلنساني ٍاھتماما أكثر لدى المسیرین من خالل تثمین برامج التوعیة الوقائی ة وإرس اء   

إستراتیجیات أمنیة فردیة وجماعیة وتنظیمیة فعالة من قبل القائمین بھذه المھ ام تحق ق األم ن والرض ا     

لھ ذا ك ان ھ ذا البح ث التس لیط الض وء أكث ر عل ى ھ ذه           ،لفاعلین في العملیة اإلنتاجی ة والفعالیة لجمیع ا

  .الصبغة العلمیة من خالل النتائج الدراسة التطبیقیةالمشكلة وإعطائھ 

عالق ة ب ین ال وعي الوق ائي ل دى العم ال ووق وع الح وادث         رض معرفة ما إذا كانت ھناك غوب

 :دوافع التالیةفاختیار ھذا الموضوع كان لل  ،المھنیة

v        الرغبة الخاصة في دراسة مشكلة الحوادث المھنی ة وأس بابھا والعوام ل المؤدی ة إلیھ ا والتأك د

 .من صحة النظریات المفسرة للحوادث

v  في المؤسسات الجزائریة في فترة البحث المی داني ال ذي قمن ا ب ھ      مالحظتھاھذه الظاھرة تمت

وھي ظاھرة  ،حلیل العمل وتسییر الموارد البشریةالسنة األولى ما بعد التدرج في وحدتي تفي 

 .قائمة في معظم المنظمات الصناعیة

v  ھانتائجالتخفیف من الحوادث ومن شأنھا أن تساھم في  واقتراحاتنتائج  إلىمحاولة الوصول 

 .الفردیة والجماعیة والتنظیمیة

    :أھداف البحث-3

وعلی  ھ فق د ك  ان تناولن ا لموض  وع    ،س تھ خط وة أولی  ة یتخ ذھا الباح  ث ف ي درا   بع د بن اء األھ  داف   

  :البحث ھذا یرمي لتحقیق المقاصد التالیة

  . اإلجابة على التساؤل المطروح في اإلشكالیة - 1

 .اختبار الفرضیات التي انطلقت منھا البحث - 2

      بم  ا أن  ھ ھن  اك أس  باب وعوام  ل عدی  دة ومختلف  ة توج  ب وق  وع ح  وادث العم  ل بالمؤسس  ات           - 3

 ،ریة أو غیرھا مما تجعل نسبتھا في تزای د مس تمر كس وء الظ روف الفیزیقی ة     الصناعیة الجزائ

نق  ص الص  یانة الدوری  ة ل  آلالت  ،ع  دم وج  ود ب  رامج تدریبی  ة فعال  ة ، التص  میم الس  یئ ل  آلالت

 لذلك نحاول من خالل ھذا ، اإلجھاد والتعب سوء التكیف المھني وغیرھا كثیرواألجھزة 
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ري قد یساھم في التعرض أو وق وع ح وادث العم ل یتمث ل     البحث الوقوف على عامل آخر بش  - 4

  .في الوعي الوقائي لدى العمال المنفذین

 ،معرفة مدى تطابق الدراسات النظریة والجوانب المعرفة التي تناولت موضوع حوادث العمل -5

  .نتائجھا ونظریات مفسرة لھا مع الواقع الصناعي بالمؤسسات الصناعیة الجزائریة ، أسبابھا

یق ل أھمی ة ع ن     بقى الھ دف األخی ر ال ذي نص بو إل ى تحقیق ھ م ن خ الل ھ ذا التن اول وھ و ال           وی

دونا ٍالنجاز ھذا البحث ھو تق دیم ھ ذا األخی ر ف ي ص ورتھ النھائی ة كمرج ع        یحو آلنفة الذكر األھداف ا

  .لبحوث أخرى یستفید منھ الطلبة

  :ض البحثوفر - 5

  .یاب النوعیة الوقائیةیتعرض العامل للحوادث لغ: الفرضیة العامة -4-1

  .كلما زاد تواجد الوعي الوقائي لدى العمال كلما قلت حوادث العمل: الفرضیة اإلجرائیة -4-2

  :تحدید المفاھیم المرتبطة بموضوع البحث - 6

 أي دراسة أو بحث علمي یتضمن مف اھیم ومص طلحات أساس یة م ن ش أنھا أن توج ھ مس ار البح ث         إن

الصدد سنعمل على تحدید وضبط أھم المصطلحات والمفاھیم التي  وفي ھذا ، وتضبط إطاره األساسي

  .تحدیدا إجرائیا لھا عالقة مباشرة أو غیر مباشرة بموضوع البحث

ھو وجود لفكرة األمن والوقائی ة ف ي ذھ ن العام ل عن د قیام ھ بوظیف ة أو نش اط           :الوعي الوقائي-5-1

    .معین وتطبیق محتوى ھذه الفكرة في الواقع

كم ا   ، على عدة مستویات اضطرا باتظاھرة فجائیة طارئة تعیق أو تخلق : أو الحادثة :دثالحا-5-2

  .یة وقد تنتج عنھ إصابةئتعتبر الحادثة لحظة من السلوك غیر اآلمن الذي یتفاعل مع ظروف بی

المرتبط ة   اإلص ابة أم ا إص ابة العم ل فھ ي تل ك       ،ھي ذلك الضرر الذي یص یب الف رد   :اإلصابة -5-3

كما أن الحادثة بدورھا أشمل م ن   ، اإلصاباتتمثل ھذه األخیرة نوًعا واحًدا فقط من أنواع  إذ ،بالعمل

  .نوعا واحدا من أنواع الحوادث اإلصابةتمس  إذ اإلصابة

وھ و   ،ومع ذلك فھو یعتبر حادث عمل ،مھ إال من یقوم بھھذا السلوك ال یعل :التخریب واإلتالف-5-4

  .تعمد لآلالت وأدوات العمل والمخزون بھدف تعطیل العمل مؤقتام قیام العامل بتخریب وإتالف

وم ن خ الل ھ ذا العط ب ال      ،یعتبر توقفا عن العمل لح ادث فج ائي وھ و توق ف ع ارض      :العطب-5-5

  .تستطیع اآلالت واألجھزة المعطلة متابعة العمل إال بزوال التوقف العارض
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تترتب عن طبیعتھ وظروفھ خ الل فت رة زمنی ة    علة جسدیة تنشأ بسبب العمل و: المرض المھني-5-6

ق  د تط  ول أو تقص  ر حس  ب  أعراض  ھ إال بع  د فت رة  تظھ  ر كم  ا أن  ھ ق  د ینش أ ت  دریجیا وال  ،غی ر مح  ددة 

وأن ھ م  رتبط   ،وم ن خصائص  ھ أن ھ ل یس ل  ھ وق ت مع  ین     ،ظ روف العم ل واالس  تعداد الجس مي للعام  ل   

  .بظروف العمل وطبیعتھ وال یمكن إرجاعھ إلى واقعة معینة

وف  ي معن  اه  ،معن  اه اللغ  وي طمأنین  ة الض  میر واإلحس  اس بع  دم وج  ود الخط  ر واألم  ان   :األم  ن -5-7

  .دي في مكان العملالجسالعلمي ھو األمن 

  :الدراسات السابقة -6

 ب  الحوادثم  ن دون ش  ك ھن  اك بح  وث ودراس  ات تطرق  ت لموض  وع ال  وعي الوق  ائي وص  حتھ    

وتوص  یات بض  رورة توعی  ة  إش  اراتع ف  ي ش  كل وھ  ذه الدراس  ات مبنی  ة ف  ي مختل  ف المراج   ،العم  ل

كم ا تناول ت ھ ذه الدراس ات العدی د م ن        ،العمال لنبصرھم بالمخاطر المحیطة بالعمال التي یمارس ونھا 

وف ي ھ ذا    ،الت ي تس اھم ف ي وق وع الح وادث المھنی ة      ) دخیل ة  ،عارض ة  ،مس تقلة (المتغیرات والعوامل 

الت ي تناول ت مختل ف المتغی رات      -قدیمھا وحدیثھا -العنصر سنحاول استعراض أھم الدراسات السابقة

  .مشكلة حوادث العملبالمتصلة 

فیزیقی  ة وعالقتھ  ا الالظ  روف اإلنس  انیة والتنظیمی  ة و :)1910-1905(دراس ات م  اكس فیب  ر   -6-1

نعتبر دراسة ماكس فیبر أولى الدراسات العلمیة لسیكولوجیة الحوادث المھنیة في  :بالحوادث المھنیة

وھي مجموعة دراسات میدانیة أجراھا فیبر خالل العقد األول م ن الق رن العش رین     ،العمالیةاألوساط 

الكتان و عندما أجرى دراسة میدانیة على عمال صناعة النسیج 1910و  1905في الفترة الممتدة بین 

الظروف اإلدارة وتباطؤ العمل وقلة اإلنتاج وطبیعة وحاول فیھا أن یقف على أسباب سوء  ،في ألمانیا

تغی رات  مالفیزیقیة ال سیما اإلضاءة والتھویة والعالقات اإلنسانیة بین العمال ورؤسائھم وعالقة ھذه ال

 الدورالوقوف على وقد توصل من خالل ھذه الدراسات إلى  ، بحوادث العمل واإلصابات المھنیة

والس  لمیة ألداء األعم  ال ظ  روف الفیزیقی  ة واإلنس  انیة ف  ي خل  ق األج  واء اآلمن  ة الالكبی  ر ال  ذي تلعب  ھ  

  )1(. الخاصة تلك التي تتضمن مخاطر آلیة متصلة باألجھزة والمعدات التي یعمل علیھا العمال

بدراس ة ف ي نف س اإلط ار بمدین ة        Paul Kellogكم ا ق ام   : Paul Kellog (1914) دراسة  -6-2

وھي من  ،ي السنة نفسھاوتم نشرھا ف 1914بالوالیات المتحدة األمریكیة سنة  Pittsburghبیتسبرج 

      Kellog وقد اعتمد ،بأوضاع العمال في صناعات الصلباھتمت  الدراسات التطبیقیة الھامة التي
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وواصل التركیز على الظروف المھنیة التي یعمل  ،فیبرفي دراستھ ھذه على النتائج التي توصل إلیھا 

ي تعرض  وا لھ ا منّوھ  ا بض رورة توعی  ة   فیھ ا العم ال واألخط  ار المحیط ة بھ  م وأس باب اٍالص  ابات الت      

ة واألخرى تجنبا ألي حادث من شأنھ أن یعرقل س یرورة  نٍالیھا بین الفی العمال بھذه المخاطر وتنبیھھم

                     .(2)اٍالنتاج

   :1933الحوادث بین التغیب والقابلیة لھا   Mitzger, Trist,  Hillدراسة-6-3

ع امال غی ر    103ع امال ق ابلین للح وادث و    85یة قارن فیھا ب ین  بدراسة تطبیق Mitzger قام 

قابلین للحوادث فیما یتعلق بعدد األعذار عن الغیاب بسبب المرض وعدد األعذار عن الغیاب ألس باب  

تبین منھ ا أن ھ    ،وعدد الجزاءات وعدد مخالفات القوانین وتعلیمات أمنیة وعدد حاالت اإلیقاف ،أخرى

للح وادث أبان ت عن ھ     ینق ابل الف ٍان جماع ة    ،الناجمة عن اإلفراط في الكحولمھنیة باستثناء الحوادث ال

زیادة دالة إحصائیة في ك ل المظ اھر الس لوكیة المتعلق ة بمخالف ة التعلیم ات األمنی ة وتجاھلھ ا مقارن ة          

  .للحوادث القابلینبجماعة غیر 

مستقل ب كمتغیر العالقة بین التغیقام فیھ بدراسة  ،بحثا آخر في نفس السنة Trist Hill&نشر

أكبر عدد من الغیابات دون  لھم تبین لھ أن األفراد الذین كان ،لیةاوالحوادث التي تقع في األوساط العم

وترتف ع وتی رة ھ ذه األخی رة أكث ر عن د الغی اب بس بب الم رض           ،عذر كان لھم أكبر عدد م ن الح وادث  

 )3( .لتنخفض في حاالت اإلذن المسبق للغیاب

بع تتعالقة اختبارات زمن الرجع واختبارات ال chambers & Farmes ما درس كل منك

وق د أك  دت النت ائج الت  ي    ،اختب ارات أخ  رى مماثل ة عل  ى عم ال النق  ل    Veteles ث م اس  تخدم ب الحوادث  

  )4(.وجود ارتباط موجب بینھما إلیھاتوصلوا 

ب راون ف ي ھ ذه الدراس ة      یؤی د :  1968سوء التوافق المھني والح وادث  : دراسة براون-6-4

نفس االتجاه الذي یشیر إلى ارتباط المظاھر المختلفة من س وء التواف ق المھن ي حی ث ی ذكر ف ي س یاق        

العام ل ف ي ظ روف العم ل والمج االت       یجابھھا ھ لنتائج ھذه الدراسة وتأثیر مواقف اإلحباط التيتحلیل

ح وجود اتجاھات من اإلحباط نوجزھا الصناعیة وعالقتھا بالحوادث التي یقع فیھا وھي تعكس بوضو

  :فیما یلي

v األمراض المھنیة و حوادثال. 

v  اكما وكیف اإلنتاجاختالل. 
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v ضطربات االالغیابات و. 

v العصیان والمخالفة التعلیمات األمنیة. 

v االعتالل الصحي والتعب الصناعي. 

v التنقل في العمل. 

v 5(. العمل ناالغتراب المھني ودورا(  

وعالقتھ ا ب الحوادث     ال ذكاء االنفعالی ة وس مات الشخص یة و   ل م  اعوض الإضافة إلى دراس ة بع   

في ھذا الصدد على العالق ة   فرویدوقد أكد  ،)الغربیین العرب(التي تناولھا الكثیر من الباحثین المھنیة 

 Herseyوم ا وج ده    ،الشعوریةالالیومیة بالدوافع النفسیة  القویة التي تربط بین مختلف أحداث حیاتنا

ة م  ن س  مات مس   28م  ن أن  Humlerوم  ا وج  ده  ،النفع  االت الیومی  ة والح  وادث اب  ین تب  اط را م  ن

   .الشخصیة ترتبط بالحوادث

أكدت نتائجھا أن ع دد   Shafer Sheling , Schambersو  وھناك مجموعة دراسات قام بھا

 Heing أوردكما  ،االنتباه وضعف التركیز واإلھمال من طرف العمالبط بقلة تكبیر من الحوادث یر

للذكاء وب ین الح وادث    Alphaدرجات في دراسة على طالب المدارس الصناعیة وجود  عالقة بین 

  )7(.التي وقعوا فیھا

وق د أجری ت دراس ات عربی ة عدی دة تناول ت مختل ف المتغی رات والعوام ل المؤدی ة ٍال ى وق  وع            

  :الحوادث المھنیة نوجز أھمھا فیما یلي

واالجتماعی ة باالس تھداف للح وادث     عالقة العوامل النفسیة : 1971دراسة نجیبة الخضري  .1

 .مصر ،لدى عمال الخراطة والنجارة

مود الحركي على التعرض للحوادث جي والكمود اإلدارجأثر ال :1971دراسة قدري حنفي  .2

 .المھنیة لدى عمال صناعة السیارات بمصر

ث والمكانة الرتباط بین االستھداف للحوادا :1971دراسة عباس محمود عوض  .3

 .النحاس بمصر ،تریة لعمال شركةمالسوسیو

صناعة الشخصیة وإصابات العمل في البین سمات العالقة  :1976دراسة سامیة الجندي  .4

   )8(.لدى عمال شركة النصر للسیارات بمصر
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من حوادث العمل فھي  أما الدراسات المتعلقة بالوعي الوقائي لدى العمال وعملیة توعیة الوقائیة

من طرف لجنة األمن والوقایة التابعة  1975ذكر منھا دراسة التي أجریت بفرنسا سنة لیلة جًدا نق

حالة وفاة ناجمة عن الحوادث بسبب الجھل باألخطار التي  47,100رة العمل حیث وجدت أن اوزل

حالة وفاة تخص حوادث العمل في المؤسسات التي  2400من بینھا  ،األعمال الممارسة تتضمنھا

حادث عمل أسباب عدیدة تؤدي إلى وقوعھا مرتبة على ثالثة  1000لكل و ،تضمن األعمال الممیتةت

  :أنواع

  .الوسائل المادیة للعمل كاآلالت واألجھزة والماكینات - 1

 .األسالیب والطرق المتبعة في أداء األعمال وممارسة النشاطات - 2

       .والتسییر اإلدارةالسیاسة المنتھجة من طرف المؤسسة في  - 3

قوم بھا یمن األسالیب المتبعة أثناء تنفیذ األعمال وممارسة النشاطات التي %  20أن  ووجدت 

التعلیمات األمنیة وعدم  وإھمالالجھل بالمخاطر  الحوادث بینھافي وقوع المال تؤدي بھم إلى الع

  )9(. الفردیة وركوب المخاطر استعمال وسائل الوقایة

توعیة العمال من األخطار المحیطة بھم بفرنسا سنة كما أجریت دراسة أخرى في مجال 

عامال وكان الفلم األمني ھو الوسیلة المستخدمة في  2700شملت حیث أقیمت حملة توعیة  ،1976

  . اكساب الفكر األمني وتطویر الوعي الوقائي لدى العمال

تقدم فیھا أھ م  وكل فترة  ،ویحتوي ھذا الفلم على نصائح عدیدة مقسمة على أربعة فترات زمنیة

ث م كان ت فت رة أخ رى      ، الحتراس م ن الوق وع ف ي الح وادث    لتوعیة العمال  إلىع التي تھدف یالمواض

الفردی ة أو االس تعمال   استعمال وسائل الوقایة  عدم من حذار" تحت عنوان دقائق 10تتضمن فیھا مدة 

 )10(لھا السیئ 

م ن أدق الدراس ات الت ي تناول ت      دراسة أحم د راج ح  و سويیتعتبر دراسة عبد الرحمن العكما 

ذل ك أن ھ اتین الدراس تین غّط ت معظ م       ،سیكولوجیة الحوادث المھنیة واألم ن بالمؤسس ات الص ناعیة   

أكثر على ضرورة نشر الوعي الوقائي بین العم ال والت دریب    تاالمتغیرات المرتبطة بالحوادث وركز

  .الصناعیة لألمن في األوساط العمالیة بالمؤسسات

تطرق في دراستھ إلى أھم العوامل التي یجب مراعاتھا للتقلی ل  : 1965اسة أحمد عزت راجح در  -أ 

  موضوع األمن الصناعي من الخطورة ما یستحق تخصیص قسم ویرى عزت أن  من حوادث العمل
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كما یرى أن م ن وظ ائف    ،مستقل لھ أو لجنة خاصة تقوم بتخطیط العمل فیھ أو تنفیذه واإلشراف علیھ

  : من الصناعي أساسیةلجان األ

  .تحلیل أسباب الحوادث وظروفھا -

  :الفحص الدوري لآلالت والمعدات واألجھزة والتأكد من سالمتھا -

  .إلشراف على الظروف الفیزیقیة للعمل ا-

نشر الوعي الوقائي بین العمال عن طریق اإلعالنات واالجتماعات وغیرھا للتبصیر بمخاطر العمل -

ح وال الص حیة   األوالتش ریعات الخاص ة ب األمن والعنای ة باالختی ار المھن ي و      للوائح وتتابع مدى تنفیذه 

كما اقترح أن یشترك السیكولوجي والمھندس في برامج التدریب وق د   ، وتوزیع فترات الراحةللعمال 

  :حدد وظائف كل منھما

  .الجید لآلالت وأجھزة اإلنتاج ووسائل الوقایة الفردیةالتصمیم  : مھندسال

  .تحلیل أسباب الحوادث وعواملھا النفسیة - : یكولوجيالس

ای  ة واإلع  الم وت  دریب العم  ال عل  ى عاالھتم ام بنش  ر ال  وعي الوق  ائي ع  ن طری ق الد   -

  .وقایةاحترام استخدام وسائل ال

ب والملل في وقوع بعض الحوادث والعمل عل ى اس تبعاد المس تھدفین    تعتحلیل أثر ال -

  .لھا وعالجھم

أحمد راجح إلى أھمیة األمن الص ناعي وض رورة تك وین لج ان خاص ة ب ھ        تطرقت دراسةكما 

 ھي نشر ومن بین المھام التي اقترحھا راجح ، تقلیل من حوادث العملللتنفیذ المھام الوقائیة واألمنیة ل

الوعي الوقائي بین العمال من طرف الس یكولوجیین وحص ر الط رق الت ي یس تعملھا ف ي نش ر ال وعي         

      )11(.منسلوك اآلالاألمني على اإلعالم والدعایة والتدریب على الوقائي والفكر 

  :  1965 سويیدراسة عبد الرحمن الع -ب 

تناولت ھذه الدراسة التعریف باألمن الص ناعي ف ي العم ل وتطرق ت إل ى بع ض اإلحص ائیات        

م ن   المتعلقة بحوادث العمل ف ي ع دد م ن من اطق الع الم وتعرض ت بص فة خاص ة إل ى كیفی ة الوقای ة           

واقت رح العیس وي    ،وذل ك بت دریب العم ال ع ن األم ن الص ناعي وع دم التع رض للح وادث          ،الحوادث

  : عنصرین أساسیین یجب أن تحتویھا برامج األمن ھما
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أولھ ا تكلی ف أح د    : واقت رح خط وتین لتنفی ذ ذل ك    : إلمام العامل بالطرق السلمیة في أداء العمل -

ثم تكلیف العم ال أنفس ھم    ،المثالیة أمام العامل كخطوة أولىالعمال المھرة بأداء العمل بالصورة 

  .المدرب وتكراره حتى یكتسبون المھارة كخطوة ثانیة أمام  بالقیام بالعمل

األم ن   تعلیم ات  إتب اع یمك ن إث ارة اھتم ام العام ل عل ى      : إثارة العامل نحو تنفی ذ ھ ذه المعرف ة    -

من والقیام بحمالت التوعیة بصورة مس تمرة  الصناعي وذلك بإشراك العمال في إعداد برامج األ

ومما یجدر ذكره أن التدریب لألمن من بین الطرق الفعالة  ،ومتنوعة داخل المؤسسات وخارجھا

من التقلیل من ح وادث العم ل وك ذلك األم ر بالنس بة لحم الت التوعی ة الوقائی ة عل ى          التي یمكننا 

                      )12(.فكر الوقائي لدى العاملاختالف أنواعھا وأسالیبھا التي تمكننا من زرع ال

  : مناقشة وتعلیق 

عرفت ھ  العربیة على حّد سواء یالحظ مدى التط ور ال ذي   والغربیة والمتأمل في الدراسات السابقة      

 HAVAو WIBERبدایة من المحاوالت األولى لدراستھا م ن ط رف   أبحاث سیكولوجیة الحوادث 

والت   ي تناول   ت مختل   ف العوام   ل واألس   باب والمص   ادر    VERNOONودارس   ات  WORDSو

إال أن االھتم ام أص بح منص با ف ي      ،المؤدیة إلى الحوادث...)  دیمغرافیة ،فیزیقیة ،تنظیمیة ،شخصیة(

الفكر األمني لدى العمال على اختالف وظ ائفھم  السنوات األخیرة على دراسة الوعي  الوقائي وتثمین 

  الدور الذي تلعبھ وسائل وأسالیب التوعیة الوقائیة سواء تمت ھذه العملیةومستویاتھم المھنیة وتفعیل 

داخل أو خارج المنظمة وإشراك العمال في وضع البرامج األمنیة والتدریبیة لتحقیق األھداف الرامیة 

إلى التقلیل من ح وادث العم ل والتخفی ف م ن وط أة نتائجھ ا الس لبیة عل ى الص عید الف ردي والجم اعي            

  .يوالتنظیم

أھمی   ة ال   دور ال   ذي یلعب   ھ المھندس   ون  " راج   ح"و" س   ويیالع"ویتض   ح م   ن خ   الل دراس   ات 

واألخصائیون السیكوسولوجیون المھنیون في تبصیر العمال بالمخ اطر المحیط ة باألعم ال الممارس ة     

  .والدعایة والتدریب على السلوك السلیممن طرفھم وتنمیة الوعي الوقائي لدیھم انطالقا من اإلعالم 

عوام ل  ،  فالدراسات السابقة التي ق ام بھ ا الب احثون ق د ق دمت فك رة رئیس یة ع ن أس باب          ،ھومن

ومدى تأثیر عملیة التوعیة الوقائیة على تفكیر العمال وسلوكھم وأداءھ م   ،ومصادر الحوادث المختلفة

اس ات  لدرلت أني ا  ،سواء من ناحیة تنامي الوعي أو الرضا ومدى ارتفاع وانخفاض الحوادث تبعا لذلك

  والتي منھا ما  ،یق الظاھرةوالعدید العوامل المباشرة والضمنیة في تط ظافرتالحدیثة لنقول بأن ھناك 
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یتعل ق بالعام  ل ذات ھ ومنھ  ا م ا یتعل  ق بجماع ة العم  ل ومنھ ا م  ا یتعل ق بطبیع  ة العم ل ومنھ  ا م ا یتعل  ق         

  .ةتھا التشریعیوھیئا ریة وقوانینھا الداخلیةیبالمنظمة وأسالیبھا التسی

                     :حدود البحث -7

ھ  ذا البح  ث بالش  ركة المتوس  طیة    وإنج  از ،ظ  اھرة الم  راد دراس  تھا البع  د التأك  د م  ن وج  ود  

والت  ي  ENIPبس  كیكدة وھ  ي وح  دة تابع  ة للش  ركة الوطنی  ة للبت  ر وكیمی  اء   POLYMEDللمكثف  ات 

إنت اج متع دد اإلیثیل ین ال ذي یش كل      تقوم الش ركة ب ، أین تتفرغ بدورھا عند الشركة الوطنیة للمحروقات

  .تخدمة في الصناعات البالستیكیةلدائن المسالمدة األولیة ل

ة اختب  ار فرض  یات البح  ث ی  غب وق  د ت  م إج  راء البح  ث بمص  لحة المیكانی  ك التابع  ة لھ  ذه الوح  دة 

  .ت على وحدات العینة البحثیةتقنیات جمع البیاناوتطبیق 

  : اإلحاالت الھامشیة

 ،1ط ،التطورات الحدیثةوالنشأة : علم االجتماع الصناعي):1998(عبد الرحمن عبد اهللا محمد  )1(
.                                                                                                                             37: ص، لبنان ،النھضة العربیة للطباعة والنشر ردا

                                                                                                                             38: ص ،المرجع نفسھ )2(
(3) Kay . E (1961): Industrial Mental Health, edited by Gilmer,               
Mc Graw- Hill, New York, p: 444   

(4) Ghiselli E,E (1955): Industial psychology, ed. Mc Gravv Hill comp, 
New York, p: 12 

  
دار المعارف  ،خیريمحمد : ترجمة،  اعةنصالعلم النفس االجتماعي في  : )1960( أ .براون )5(

  .                                  282:ص ،مصر
(6) Davis & Mahoney (1955) : Personality Dynamics and Industrial 
Psychology, ed. Mc Graw Hill comp, New York, P : 14  

(7) Tiffin & Mc Cormick (1969) : Industrial Psychology, Ed. George 
Allain, London, p: 551. 

                .327: ص،مصر ،دار النھضة العربیة ،علم النفس الصناعي): 1985(محمود السید أبو النیل )8(
  
                                                    284: ص ن،لبنا ، دار النھضة العربیة ، علم النفس واٍالنتاج): 1965(سوي یعبد الرحمن الع )9(

(10) Alain Pierre Bousard (1979) Développement de l’entreprise et 
formation, ed. Chotard et associés, France, P : 59  

 
 ،مصر ،الدار القومیة للطباعة والنشر، 2ط ،علم النفس الصناعي): 1965(أحمد عزت راجح  )11(

  ) .                          رفبتص( 285-  283:ص ص
.                                      298: ص ،المرجع السابق ،علم النفس واإلنتاج: سويیعبد الرحمن الع )12(
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 أ  

  

  :مقدمة

 (Industrial Society)ب  دأت تظھ  ر مالم  ح المجتم  ع الص  ناعي    19منتص  ف الق  رن  م  ع 

الث  ورة  أح  دثت إذ. وتتش  كل نوعی  ة األنس  اق الص  ناعیة الت  ي تغی  رت كثی  را عم  ا كان  ت علی  ھ قب  ل دل  ك 

 أی ن .عملھ م  أس الیب و ج وھر نش اطھم و    ھمتعیشم و طرق األفرادالصناعیة تغیرا كبیرا في نمط حیاة 

  .على الحرف الیدویة التي تتم في البیوت باشتراك أفراد العائلة أساساالنشاط الصناعي یقوم  كان

العم ل وط رق العم ل وأس الیب التس ییر       اإلنتاج وطرقوقد رافق ھذا التغیر الذي شمل وسائل 

 Accident atمشكالت جمة واجھتھا المنظمات خاصة الصناعیة منھا، وفي مقدمتھا حوادث العمل 

work   ،وت زداد أھمی ة ھ ذه المش كلة بازدی اد التط ور       والتي تمثل معضلة أساسیة في الحقل الص ناعي

التكنولوجي في المجتمعات الصناعیة، وتبلغ خسائر حوادث العمل في البلدان الصناعیة حدا كبیرا في 

؛ إذ یةوإنس ان األرواح والمعدات والخامات، كما تشكل الح وادث مش كلة نفس یة واجتماعی ة واقتص ادیة      

یترت ب عنھ ا تعطی ل العام ل ع ن العم ل وتوق  ف اآلالت وفق دان الم واد الخ ام، ع الوة عل ى اض  طرار            

المنظمة إلى الوفاء بالتعویضات المتعلقة بالعجز الجزئي أو كلي الذي یصیب العامل، وفي ذات الوقت 

كم ا تتحم ل نفق ات    اإلعالن عن تعیین عمال جدد ب دال ع ن المص ابین،     بإجراءاتیتعین علیھا أن تقوم 

حت ى   إنت اجھم التعیین ثم نفقات تدریبھم عل ى العم ل، إض افة إل ى تحم ل ف رق ض آلة وانخف اض مع دل          

، إلى جانب الخسائر المادیة الفادحة؛ ف إن الح وادث   )المصابین(العمال القدامى  إنتاجیصلوا إلى معدل 

عل ى   –وقف دان العائ ل، أو تخل ف    ناجم ة ع ن الوف اة و الترم ل والتی تم       إنس انیة قد تترك وراءھا مآسي 

  .األقل فردا عاجزا یصبح عالة على المجتمع

وقد أثار موضوع حوادث العمل اھتمام الب احثین والمس یرین وحت ى األطب اء لم ا ل ھ م ن ت أثیر         

على الص حة النفس یة والجس دیة عل ى الص عید المھن ي واالجتم اعي، فانص بت دراس اتھم عل ى معرف ة            

ه الظاھرة التي توسع انتشارھا وفقا قمت أخطارھا فردیا وجماعی ا وتنظیمی ا،   وتحدید أسباب ونتائج ھذ

الب   احثین ف   ي الكش   ف ع   ن الجوان   ب الخفی   ة لھ   ا وعالقتھ   ا بالتركیب   ة النفس   یة  كم   ا س   اھمت جھ   ود 

الحوادث في المجتمعات البشریة ھو تفاقم مشكلة  لالنتباهوالملفت . واالجتماعیة والفیزیولوجیة لألفراد

  .لمجال المھني فحسب بل حتى في البیوت والشوارع والطرقات والمطارات وحتى الموانئلیس في ا

وللتقلیل من حدة الحوادث المھنیة في المنظم ات الص ناعیة، اعتم دت مختل ف ال دول سیاس ات       

عدیدة، وعملت جاھدة على توفیر وسائل التوعیة لألمن وتبصیر العمال باألخطار المحیط ة بمناص ب   



 

ب 

لي وبالتالي تطویر فكرة األمن لدیھم، لذلك نرى أن ھذه الوس ائل واألس الیب ج د متط ورة     عملھم وبالتا

في البلدان المتقدمة وتعالج مواضیع شتى تجسد للعمال األخط ار الت ي یتض منھا المح یط العمل ي ال ذي       

 یتواجدون فیھ وھذا بغرض جعلھم یأخذون الحذر من مختلف المخاطر الت ي ق د یقع ون فیھ ا مس تقبال،     

وبالتالي عند التطرق في أي وسیلة من وسائل التوعیة لألمن لھذه المخ اطر ف إن العم ال یتمكن ون م ن      

تفادیھ  ا عن  د ممارس  تھم ألعم  الھم، بالمقاب  ل نج  د ھن  اك إھم  اال كبی  را م  ن ط  رف مس  یري المنظم  ات      

لوس  ائل النم  و لمی  دان توعی  ة العم  ال باألخط  ار المھنی  ة لع  دم ا  الص  ناعیة بال  دول الس  ائرة ف  ي طری  ق  

الالزم  ة ل  ذلك، وإن وج  دت فھ  ي ال ترق  ى إل  ى مس  توى نظیرتھ  ا بالبل  دان المتقدم  ة، وھ  ذا ی  ؤثر عل  ى   

  .مستوى ودرجة الوعي الوقائي لدى العمال

ما سبق ذكره ینطبق على المنظمات الصناعیة الجزائریة، حیث نرى أن معظمھ ا تع اني    لوك

ای  ة منھ  ا لیس  ت ب  الكثیرة، وال یرج  ع إل  ى ع  دم   م  ن مش  كلة الح  وادث المھنی  ة، وعملی  ات التوعی  ة للوق 

توظیفھا، وإن وظفت ففعالیتھا نسبیة، وھذا من شأنھ أن یساھم في تعمیق الھوة وانتشار المشكلة أكث ر  

اء وبالت الي وق وعھم ض حایا لح وادث العم ل ال ذي یمارس ونھ ج ر        عدم انبناء فكرة األمن لدى العمال و

جھلھم أو معرفتھم المحدودة باألخطار الموجودة بمحیط عملھم، وھذا یب رز ال دور الفع ال ال ذي تلعب ھ      

وسائل وأسالیب التوعیة الوقائیة من حوادث العمل التي یتعرض لھا العام ل، وك ذا الص لة الت ي ت ربط      

ش  اطاتھا نظ  را  ب  ین إدراك ھ  ذه العالق  ة بالمنظم  ات الص  ناعیة الجزائری  ة عل  ى اخ  تالف أحجامھ  ا ون    

م ن منظ ور س یكولوجي وتنظیم ي، حی ث      لدراسات وبحوث دقیقة تبحث في ھ ذا الموض وع    الفتقارھا

  .أحدھما نظري والثاني تطبیقي: جاء ملخصا في جانبین

أربعة فص ول مترابط ة یفض ي بعض ھا إل ى بع ض وف ق المتغی رات          الجانب النظريویتضمن 

اإلش كالیة وأھمی  ة  انطالق ا م ن    ول منھجی ة البح ث  الفص ل األ الت ي تش كل موض وع الدراس ة، إذ یض م      

 اإلجرائ  يوالتعری  ف  دراس تھ، وك  ذا تحدی د الف  روض الت  ي اعتم دناھا ف  ي    اختی اره الموض وع ودواف  ع  

  .أھم الدراسات السابقة التي تناولت الظاھرة بالدراسة والتحلیل وأخیرا استعرضناللمصطلحات،  

ناول مفھوم الوعي والفرق بینھ وب ین اإلدراك، وك ذا   یت الفصل الثاني المتعلق بالوعي الوقائي

مفھ  وم ال  وعي الوق  ائي والتوعی  ة الوقائی  ة، كم  ا تن  اول األجھ  زة المس  ؤولة ع  ن التوعی  ة م  ن األخط  ار  

المھنیة وحوادث العمل الموجودة بالجزائر، إضافة إلى وسائل التوعیة الوقائیة وأنواعھا وأھمیتھا ف ي  

  .الفكر األمني إكساب الوعي الوقائي وتنمیة



 

 ج  

و یتضمن أھمیة الموضوع من الجانب النفس ي، تعری ف   سیكولوجیة الحوادث : الفصل الثالث

حوادث العمل وتصنیفھا وأس بابھا، والمتغی رات الشخص یة والتنظیمی ة المرتبط ة بھ ا وك ذا النظری ات         

  .المفسرة لھا والنتائج التي تخلفھا

اس  تراتیجیات الوقای  ة م  ن ح  وادث العم  ل   بب  رامج األم  ن الص  ناعي و م  رتبط  الفص  ل الراب  ع

  :، ویتضمن العناصر التالیةبالمنظمات الصناعیة

  .مفھوم الوقایة ومظاھرھا -

  .مفھوم األمن الصناعي، نشأتھ ومھامھ -

  .األسس العامة لبرامج األمن الصناعي و منع الحوادث -

  .ىالكالسیكیة لألمن الصناعي في الدول الصناعیة الكبراالستراتیجیة  -

الھدي اإلسالمي في الوقایة الشاملة وتجنب األخطار والحوادث، إض افة إل ى االس تراتیجیات     -

  .المعاصرة في الوقایة من حوادث العمل

فإن ھ یبق ى م ن ب اب      وتحلیل ھ، وعلى الرغم ما للدراسة النظریة من قیم ة ف ي تن اول الموض وع     

المح  ك الق  وي وال  رئیس ال  ذي یثب  ت أو ینف  ي      الت  دعیم والتأكی  د القی  ام بالدراس  ة المیدانی  ة الت  ي تمث  ل    

  .النظریات والفرضیات، ویحدد مدى تطابق الجانب المعرفي مع الواقع العملي أو على األقل تقاربھما

للدراسة المیدانیة بالشركة المتوسطیة للمكثفات، وھ ي  الجانب التطبیقي  لھذا الغرض خصص

ف ي   الدراس ة االس تطالعیة والمنھجی ة   ار كال م ن  شركة صناعیة اقتصادیة، حیث تناولنا في ھذا اإلط

الذي تم فیھ التطرق إل ى التعری ف بمج ال الدراس ة ومك ان اختب ار فرض یات البح ث،          الفصل الخامس

البح  ث  بإش  كالیةوالزمن  ي ل  ھ، فیم  ا اس  تھلنا الدراس  ة المنھجی  ة بالت  ذكیر   المج  ال البش  ريإض  افة إل  ى 

ضف إلى ذلك تحدید عینة البحث وتقنی ات جم ع البیان ات    وفروضھ، المنھج المستخدم وسبب اختیاره، 

للبیان  ات البحثی  ة الت  ي قمن  ا بعرض  ھا وتحلیلھ  ا عل  ى ض  وء فرض  یة   اإلحص  ائیةوك  ذا فنی  ات المعالج  ة 

  .البحث اإلجرائیة في الفصل السادس

إج راء متبوع ة   في األخیر،  اشتملت المذكرة على فھرست المراج ع الت ي اعتم دنا علیھ ا ف ي       

  .حق والوثائق التي وردت اإلشارة إلیھا ضمن فصول البحث النظریة والتطبیقیةبالمال
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  : مدخل

في شتى نواحي الحیاة على مستویاتھا الفردیة والجماعیة  اإلنسانيیشكل الوعي جوھر التفكیر 

والتنظیمي، وھذا ھو سر تذییل القرآن الكریم في كثیر من آیاتھ بكلمات وعبارات تخاطب العقل 

ي باألمور ، وھي تعني فیما تعني الوع"أفال تتفكرون"، "أفال تذكرون"، "أفال تعقلون:" والفكر

وعلیھ أضحى من الضرورة بمكان العمل على . المرتبطة بحیاة اإلنسان وإدراكھا إدراكا سلیما

توظیف ھذه الملكة المغیبة توظیفا نابعا عن قناعة ذاتیة خاصة في الجانب المھني؛ ذلك أن سالمة 

  .الفرد تنبع من ذاتھ قبل غیره

والتنظیمي  )الوعي الوقائي(لفردي وفي ھذا الفصل نستعرض ھذا المطلب من منظوریھ ا

نظرا ألھمیتھ وضرورة تثمینھ بكل األسالیب المتاحة لتحقیق األمن والراحة ) التوعیة الوقائیة(

  .والفعالیة للفرد والمنظمة

  :مفھوم الوعي - 1

إن مفھوم الوعي مفھوم قدیم قدم الفلسفة ذاتھا، فالفلسفة كموضوع بدأت حین أثار الفالسفة 

و " ماركس"ومنذ " دیموقراطیس"و " ھرقلیطس"، فمنذ )الوعي والوجود(لفكر والمادة العالقة بین ا

الوعي : ما زالت القضیة تناقش على ھذا المستوى أیھما أسبق" لوكاتس"و " ماركیوز"وحتى " فیبر"

أم الوجود؟ بغض النظر عن االسھامات العدیدة عبر القرون في حسم ھذا النزاع، فإن موقف 

  .ھ یتحدد وفقا لما یقدمھ من تفسیر لھذه القضیةالفیلسوف نفس

 ھو الفھم وسالمة اإلدراك، وھو فيالوعي في اللغة لقد جاء في معجم العلوم االجتماعیة أن 

  )1.(إدراك الفرد لنفسھ للمؤثرات المحیطة بھ وھو على درجات من الوضوح والتعقیداالصطالح 

یفة لخالیا المخ سواء كانت خاصة بھ أو فھم یرون أن الوعي وظ علماء الفیزیولوجیاأما 

خاصة بمجموعة من الخالیا أو الدفقات العصبیة البسیطة، ویشیر مفھوم الوعي إلى إدراك األفراد 

وتصوراتھم للعالم الموضوعي المحیط بھ، كما یشیر الوعي أیضا إلى مجمل األفكار والمعارف 

الوعي  إلى ھجا معینا تجاه موقف معین، كما یشیروالثقافات التي یتمثلھا الفرد والتي تجعلھ یسلك من

ومي، الوعي السیاسي والوعي الدیني ومنھ الوعي الوقائي، الصحي والوعي االجتماعي والوعي الق

 وھو حالة من حاالت االستجابات التي یبدیھا الفرد تجاه العوامل والمثیرات التي قد تجعلھ عرضة 
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الوعي جملة من المعارف والخبرات التي حصلھا الفرد من  لشتى األخطار والمزالق، ویتضمن ھذا

  .خالل التعامالت والتعرض المتكرر لھذه المثیرات

  :بین الوعي واالدراك - 2

یخضع الفرد في المنظمة للعدید من المثیرات التي یتلقاھا في صورة معلومات من عدة 

، وتتأثر سلوكاتھ سواء (*) یقوم بانتفائھا وتنظیمھا وتفسیرھا) Out puts(مصادر تشكل مدخالت 

كانت ضمنیة او ظاھرة بفھمھ وإدراكھ للظروف المحیطة بھ والمثیرات التي تتضمنھا، حیث تؤثر 

تنتھي بتكوین (Perceptual process) عملیات إدراكیة ھذه األخیرة في سلوكات الفرد من خالل 

المثیرات، ومن خالل ھذه االدراكات  معاني وتفسیرات معینة وفقا لما تتلقاه قنواتھ التوصیلیة عن ھذه

واالنطباعات تتحدد سلوكات األداء والمواقف واالتجاھات بناء على ما فھمھ وأدركھ من عملھ ومن 

   )2. (عناصر البیئة التنظیمیة المحیطة بھ

وتنبغي اإلشارة ھنا أن وعي الفرد بالموضوعات ومثیراتھا یتم عبر سلسلة من العملیات 

واالنتباه والتصور والتذكر والتعلم  –ألنھ یعتبر نقطة التقاء المعرفة بالواقع  –باإلدراك الذھنیة ابتداء 

شيء،  Perceptionاالدراك لكن . وغیرھا، فما یدرك إدراكا واعیا ال بد أن یتم عبر ھذه العملیات

،  مجرد فھم الفرد للمؤثرات من ظروف وواقع )3(شيء آخر؛ فاإلدراك  Awarnessوالوعي 

مل كتلقي التعلیمات ورد فعل الرئیس على آرائھ ومالحظات زمالئھ، ورغم تشابھ الواقع الذي الع

  ".یعیش فیھ األفراد وكذا المثیرات التي یتلقونھا إال أن لكل فرد إدراكھ الخاص بھ

فھو أعقد وأشمل من العملیات اإلدراكیة، فھو ال یقتصر على مجرد  Awarnessلوعي أما ا

تتضمن  عملیة معرفیةأساسا، بینما الوعي عملیات ذھنیة أولیة بھات والمثیرات فھذه فھم وتفسیر المن

سیرورات فكریة علیا كالتفكیر واالستدالل واالبتكار واالبداع، وھي مرتبطة إلى حد كیر بالخبرات 

  .العمیقة السابقة التي یحصلھا الفرد في شتى مناحي الحیاة

، فإن العلماء والباحثین قسموا الوعي إلى )ن ھذا الفصلفي العنصر األول م(وكما أشرنا آنفا 

 انواع مختلفة وفق المتغیرات التي یدرسونھا وطبیعة المنبھات التي یتلقاھا الفرد، وأدق ھذه التقسیمات 
 
 

وإنما  االنتقاء بعد التلقي، ثم التنظیم فالتفسیر، ذلك أنھ لیس كل ما تستقبلھ الحواس یتم إدراكھ،: بھذا الترتیب (*)
یقوم الفرد باالنتقاء بین المعلومات العدیدة الخاصة بالمثیرات، وھذا االنتقاء معناه أنھ لیس كل ما یتلقاه الفرد یثیر 

 .إنتباھھ
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عملیة، ( ؛ إذ قسم الوعي إلى جوانب نشطة)ERNEST HILGARD )4تقسیم عالم النفس  

 ؛ فعملیات التدریب )منبھة، وسیلیة(بلة وأخرى مستق –وھو محور اھتمامنا وركیزة بحثنا  - )وظیفیة

في " التحكم"و " السیطرة"و " الضبط"و " الرقابة"والتخطیط والتعلیم  ومحاولة ممارسة نوع من 

، أما Affective fonctions of Awarnessالسلوك كلھا تدخل ضمن الوظائف النشطة من الوعي

 .عواطف واألحاسیس والخیاالت وما شابھ ذلكالمستقبلة فتشمل التنبیھ العادي لألفكار والالجوانب 

لكن ھذا لیس معناه أن اإلدراك عملیة سھلة وبسیطة، بل أنھا معقدة غایة التعقید، إذ تعتمد على 

والخبرات السابقة، وتتداخل فیھا العدید من النشاطات العقلیة المرنة  هالتوقعات والدوافع واالنتبا

فعملیة اإلدراك لیست عملیة سلبیة تنحصر في مجرد .راكاإد سوالعالقات الرمزیة لتحیل اإلحسا

تفسیر االستقباالت وتكوین االنطباعات، بل الفكر اإلنساني یضیف إلیھا ویحذف منھا وینظمھا ویقوم 

بتأویلھا تمام كما یفعل الجھاز الھضمي؛ إذ ال تنحصر وظیفتھ في مجرد استقبال الطعام، بل أنھ یعمل 

جعل منھ أنسجة تمد الجسم بالصحة والحیاة، وكذلك الفكر اإلنساني في عملیتي على تمثیلھ وتحویلھ لی

اإلدراك والوعي مع استقبال المثیرات الواردة، ولذا یقال أننا بدون إحساس ال ندرك شیئا  وبدون 

  )5. (إدراك ال نعي شیئا

  : مفھوم الوعي الوقائي  - 3

  : ھما  یتضمن مفھوم الوعي الوقائي عموما جانبین رئیسیین

وجود فكرة : في ذھن العامل مثل  PREVENTION IDEAوجود فكرة الوقایة :  الجانب األول

  .ضرورة وضع الواقي الفردي كالنظارات، أو القناع عند القیام بعملیة التلحیم مثال 

أي تطبیق الفكرة الوقائیة و األمنیة و تمثیل  EXECUTIONویتمثل في التنفیذ  :الجانب الثاني  

من خالل ھذا ، یتضح جلیا أن الوعي .  ورة الذھنیة الوقائیة في الواقع ووضع الواقي الفردي فعالالص

الوقائي سمة ذاتیة مرتبطة إلى حد كبیر بشخصیة العامل و إدراكھ و بما حصلھ من معارف و 

 معلومات و ما اكتسبھ من تجارب و خبرات متصلة بالعمل و محیطھ العام ، و ما نالھ من درایة

بالمخاطر التي قد یتعرض لھا عند أدائھ لمھامھ ، و من ثم إرساء حصانة وقائیة ضد ھذه المخاطر 

  .التي تھدد صحتھ النفسیة و الجسدیة على حد سواء 

  :مفھوم التوعیة الوقائیة - 4

 ظھر موضوع التوعیة حدیثا و ذلك بظھور و تنامي الوعي الوقائي في المیدان الصناعي،

 لعلمیة التي اھتمت بالتوعیة في مجال العمل لیست بالكثیرة بل غالبا ما تكون نادرة ، فاألبحاث ا لذلك
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من قبل العمال مما  الوعي الوقائي و اإلدراك الداخليو تتمثل النوعیة الوقائیة في حالة عدم توفر 

عد الكثیرة یحفز على البحث الدائم لتحسین العمل و ظروف ممارستھ ، و تعنى النوعیة الوقائیة بالقوا

  . التي یجب على المؤسسة النظر فیھا و االھتمام أكثر بھا 

و انطالقا من التعریف اإلجرائي للوعي الوقائي یمكن تحدید مفھوم التوعیة الوقائیة على أنھا 

عملیة موضوعیة خارجیة تقع على عاتق المنظمة ، و تتعلق بإشعار و تنبیھ العمال بالمخاطر 

  .لحوادث التي قد تنجم عن ممارستھ المرتبطة بالعمل و با

و یمكن القول أن التوعیة الوقائیة توفر فكرة الوعي لدى العمال و تعطي لھم صورة كاملة عن 

كما تساعد في غرس روح الحیطة لدیھم ، و ھذا یمثل جزءا من الوعي الوقائي ، كما . فكرة األمن 

بالقواعد و اإلجراءات األمنیة المسطرة من  تذكر عملیة التوعیة الوقائیة العمال بضرورة االلتزام

طرف المنظمة و ترمي إلى المحافظة على صحتھم و راحتھم في العمل أكثر مما تحافظ على المنظمة 

  .و أنساقھا المختلفة 

  :األجھزة المسؤولة عن التوعیة الوقائیة من األخطار المھنیة و حوادث العمل  - 5

ث الصناعة یمكن تالفیھ  بنشر الوعي الوقائي بین من المعروف أن عددا كبیرا من حواد

ائل الوقائیة وفق ما یرونھ مناسبا و مالئم ، لى تقدیم مقترحاتھم بشأن تحسین وسالعمال، و تشجیعھم ع

یساھم في تكوین روح االختیار و خلق نوع من التربیة الوقائیة لدیھم، وھذه المھمة  أن ھذاو ال شك 

 الشكل التاليو الصناعي األمنان الوقایة و دیو التقنیین و الخبراء في ماألخصائیین تقع على عاتق 

 التابعة لھا بالجزائر األمني اإلعالمالمسؤولة عن عملیة التوعیة الوقائیة و  األجھزةیعرض أھم 

  .وسنقدم المھام التفصیلیة للفروع الحقا
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  .ولة عن الوقایة و االمن و الفروع التابعة لھا بالجزائر یمثل االجھزة المسؤ)  1(شكل رقم 
  ) 38ص ،1987، 20، عدداألمنالمعھد الوطني لحفظ الصحة و (: المصدر 

  
   :األمنالمعھد الوطني لحفظ  -1- 5

وھي  1972جوان  7المؤرخة في  72/29مریة الرئاسیة رقم أنشئت ھذه الھیئة بموجب األ

و العمل ، یھدف الى حفظ و ترقیة الصحة العمومیة و االمن في مجال تابعة لوزارة التكوین المھني 

العمل بصفتھ ھیئة ذات منفعة عامة و میزة تجاریة و خدماتیة ، و لھ مھام مرتبطة بالعمل و تطویر 

النشاطات في میدان التكوین و البحوث و الدراسات و التجارب ، و سن القوانین و التشریعات و كذا 

، و في ھذا االطار ، یقوم المعھد الوطني لحفظ الصحة و االمن على وجھ الخصوص  الرعایة الفنیة

  :  بـ

 اإلدارة العامة

إدارة مراقبة العمل          
و الوقایة من األخطار 

 المھنیة

 اإلدارة التشریعیة

 إدارة الوقایة من األخطار
 المھنیة

إدارة العالقات االجتماعیة و  إدارة مراقبة العمل 
 المھنیة

المعھد الوطني لحفظ الصحة 
  L’I.N.H.Sو األمن 

  

المنظمة الوطنیة للوقایة في 
قطاع البناء و األشغال 

  l’OPREBAT العمومیة

المنظمة الوطنیة لطب العمل 
 بین المؤسسات
l’ONIMET 
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   .العمل أماكنفي  األمنیة لحفظ الصحة و قزییدراسة الظروف الف •

   .تقدیم االقتراحات و التوصیات و الحلول العلمیة لتحسین ظروف العمل  •

   .اماكن العمل و الظروف المحیطة بھألالمراقبة المباشرة  •

المختصة و كل  اإلطاراتو تحسین مستوى العمال و  التأھیل بإعادةتطویر التكوین المستمر  •

   .موظف معني بأمور حفظ الصحة والوقایة واألمن

   .تكون الممارسین في میدان حفظ الصحة وامن العمل في الجھاز الوطني لتربیة والتكوین •

 .إلطارات المسیرة إعالم وأثاره اھتمام أعضاء لجنة الصحة واألمن وا •

  .تطویر وتنمیة اإلعالم العلمي وذلك بطبع ونشر وتوزیع الوثائق والمنشورات •

من في أماكن المساھمة بإجراءات البحوث والدراسات المرتبطة بحفظ الصحة والوقایة واأل •

 .العمل

  من على مستوى المؤسسة ككل وكل مؤسسة مجبرة قانونیا على إنشاء ھیئات للوقایة واأل 

من أو على مستوى وحدات اإلنتاج ، ومن بین ھیئات المنبثقة عن العھد الوطني لحفظ الصحة واأل

  .نذكر ما یلي

    :واألمن ) الوقایة( لجنة حفظ الصحة  – أ -1 - 5

وھي لجنة دائمة العضویة ومتساویة في عدد مثلھا، تتألف من ممثلین عن العمال ومسئولي 

لتقنیین المختصین في میدان حفظ الصحة واألمن وتجمع مرة واحدة وأطباء العمال  والمھندسین وا

على األقل لمناقشة القضایا المتعلقة بالوقایة واألمن ومحاولة إیجاد الحلول المالئمة لبعض المشكالت 

سوء التكیف المھني كما تساھم أیضا في إعداد السیاسة العامة للمؤسسة في مجال الوقایة وحفظ 

  .الصحة و األمن 

أما على مستوى الوحدة و في إطار تطبیق السیاسة الوطنیة للوقایة من األخطار المھنیة ، 

وبغرض التأكد من تطبیق اإلجراءات الوقائیة داخل الوحدة تطبیقا فعلیا ، و من اجل مراقبة حالة 

التفتیش األجھزة و اآلالت و المعدات تقوم اللجنة بالتنسیق مع المنظمات المختصة في مجال الوقایة ب

ال ما في األجھزة المستعملة تخبر لعلى مستوى الوحدة أو وحدات اإلنتاج ، وعندما تالحظ  خ

 .ت الضروریة لتفادي األخطار التي قد تنجر عن ھذا الخلل االحتیاطیامسؤولي األمن التخاذ 
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  :ب المصالح الوقائیة-1- 5

ین وضعیة العمال بصفة عامة ، و وھي تابعة للوحدة أو المؤسسة ، و تعمل ھي األخرى على تحس

فعلى . تنحصر مھمتھا األساسیة في حمایة العمال من األخطار المھنیة و صیانة األجھزة من التلف 

الصعید التقني و الفني یقوم المسؤولون بھذه المصالح في المرحلة بجمع بعض المعطیات و الوثائق 

المرحلة الثانیة ، و على أساس ھذه المعطیات  التقنیة الخاصة باألجھزة و اآلالت و المعدات ، وفي

تقوم بمراقبة األجھزة مراقبة دوریة ، كما أنھم یسھرون على صیانتھا الجیدة ، و من أجل توعیة 

العمال الجدد یقومون بتنظیم ملتقیات و محاضرات تتناول القضایا المتعلقة باألمن الصناعي و حفظ 

  ) .7(الصحة و الوقایة في أماكن العمل

  :العمومیة واألشغالالمھنیة في قطاع البناء  األخطارللوقایة من المنظمة الوطنیة  -2- 5

 أعیدالحكم االستعماري الفرنسي، ثم  أبان 1954/ 09/ 20ھذه المنظمة بتاریخ  تأسیس

 التي اتالمتعلقة بتامین المنش 1976/ 02/ 20یوم بموجب القرارات الصارمة   ريااإلدتنظیمھا 

الفرنسیة، وتركز ھذه المنظمة جل اھتمامھا على الوقایة من حوادث  السلطاتسییر تحت ت كانت

طات الملحقة بھ ، وھي مكلفة االعمومیة والنش واألشغالالصناعي في قطاع البناء  واألمنالعمل 

 إلىبكل المھام التي تھدف حمایة العمال الذین ینتمون للقیام  األخرىبالتعاون مع المنظمات الوقائیة 

وقوع  إلىالمؤدیة  األسبابوكذا البحث عن  والنشطات الملحقة بھ، العمومیة  األشغال قطاع البناء و

الوطني لحفظ الصحة المھنیة، وبالتعاون مع التقنیین التابعین للمعھد  واألمراضالعمل حوادث 

في قطاع البناء المھنیة  األخطارالتابعین للمنظمة الوطنیة للوقایة من  األمن لوؤومس یقوم، واألمن

العمل وذلك قصد  أماكنلمختلف  في مجال الوقایة وبزیاراتالعمومي بالبحوث والدراسات  واألشغال

والسھر على تفسیرھا الوقائیة  اإلجراءات، وكذالك مراقبة تطبیق  واآلالت والمعدات األجھزةمراقبة 

  .وشرحھا بواسطة الوسائل السمعیة البصریة

  :ب العمل بین المؤسساتالخاصة بطالمنظمة الوطنیة   -3- 5

تتمثل  1974جوان  10المؤرخ في  65/ 75 يبموجب المرسوم التنفیذھذه المنظمة  أنشئت

الذین یشتغلون داخل المؤسسات سواء كانت  والمتكونینفي حمایة صحة العمال  األساسیةمھمتھا 

 Vocational( الذي یمارسونھ القطاع الخاص بمراقبة مدى توافقھم مع العمل أوم اتابعة للقطاع الع
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Adjustment  ( األمراض أووقوع حوادث العمل  إلىتؤدي  أنومكافحة كل العوامل التي من شانھا 

  .المھنیة

تتمیز ھذه المنظمة بطابعھا الوقائي، فھي لم تنشأ لتقدیم العالج فحسب بل تھدف بالدرجة 

تقوم تحقیق ھذه الغایة لھا، من اجل  ونتعرضالمھنیة التي قد ی األخطارحمایة العمال من  إلى األولى

الصحة، كما  ظفحوالوقایة بالبحوث والدراسات في مجال   - أخرىمع منظمات وقائیة  ونبالتعا - 

دوري عند استئنافھم للعمل    تجري الفحوص الطبیعیة على العمال بشكل مباشر عند تشغیلھم وبشكل

  .و عند تغییر مراكز عملھمأ

لطب  ألمن الصناعي كالمصلحة المستقلةوحفظ الصحة وایئات تعني بالوقایة عدة ھ أنشئتكما  

رة كالصناعات الثقیلة الخطو بالغة األعمالوھي خاصة بالمؤسسات والمنشات ذات ، العمل

مین المراقبة الطبیة أل دورھا في تمثتیولیس لھا طبیب عمل و البتروكمیائیة  أووالصناعات الكیمائیة 

ثم تنصیب المجلس الوطني المھنیة  األمراض یة للعمال الوقایة من حوادث العمل والعاد أوالدوریة 

العمل  تنشیط المجلس الوطني للوقایة من الحوادث وإعادة 2004سبتمبر  أواخرلحوادث العمل في 

   .في التسعینات الذي ھمش

  :وسائل التوعیة الوقائیة - 6

طریقة و كذا  عن العمل الناجمة خطارباأل جھل العامل أنالحوادث بین  أسبابتحلیل  إن

ضرورة توعیة العمال بمخاطر  تأتيو ھنا مصدر الكثیر من الحوادث ،  لألسفھما تفادیھم لھا 

، األمنو تبصیرھم بطرق تفادیھا ، و ھذه المھمة تقع على عاتق لجان الوقایة و العمل الذي یمارسونھ 

 إذ ؛ العمل أنواعمالئمة لكل نوع من الة و بتكار وسائل توعیة مناسبة و فعإمن خالل وضع أو 

  .و تتعدد ھذه الوسائل بین الكتابیة و الشفھیة أو السمعیة البصریة و غیرھا تختلف 

  : الوسائل الكتابیة -1- 6

تمكن المصالح المتخصصة من جمع المعلومات التي  إذكبیرة ،  أھمیةتكتسي ھذه الوسائل  

  . إلیھالمن ھو في حاجة  الھاإیصو الوقایة ثم  باألمنلھا عالقة 

   :MANUSCRIPTالمطبوعات - 1-1- 6

العمال ، وقد تكون في صورة  إلىیود المختصون و التقنیون نقلھا  أفكارو  آراءتتضمن 

تكون المطبوعات مرجعا قیما و سجال  أنمجالت ، كما یمكن  أومذكرات  أوجرائد  أومنشورات 

  إرشادات، و تتضمن ھذه المطبوعات مواضیع و  ھاما لالجتماعات و الندوات و المؤتمرات
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المطبوعات صورة سجالت لالقتراحات تسجل  تتخذ أن، كما یمكن  األمنمختصرة حول الوقایة و 

  )8( اإلطارالعمال التي یقدمونھا في ھذا  آراءفیھا اقتراحات و 

   :READING AND RESEARCHالقراءات و البحوث  - 1-2- 6

ة ئیالموجھة تتناول بعض المواضیع و المشكالت الوقابالقراءات  نفسھمأیمكن تكلیف العاملین 

الحلول المناسبة لھذه المشكالت ، إلیجاد بالمؤسسة العاملین بھا و جمع الحقائق عنھا و تحلیلھا القائمة 

 بإعدادكما تساعدھم على معرفة التطورات الحاصلة في میدان عملھم ، كما یمكن تكلیف البعض 

الكتب و المصادر التي تناولت ھذه المواضیع ، و  إلى بإرشادھمبالوقایة و حفظ الصحة بحوث خاصة 

 أسبابھامجموعات لتناول المشكالت المرتبطة بالحوادث و كما یمكن تنظیم بعض البحوث للعاملین 

   )9. (التي یرون ضرورة بحثھا و معالجتھا بصورة متخصصة ، علمیة و دقیقة 

 : األمن  لوائح و ملصقات - 1-3- 6

الخطر الواجب االحتراس منھ، و عبارات توضح تحمل رسومات  مطبوعات ھيالملصقات  

و حتى تؤدي الملصقات وظیفتھا على  ، بعین االعتبار ألخذھاو تحتوي إرشادات موجھة إلى العمال 

بجانب مناصب العمل  األحسنعلى الجدران و من  مثبتةتكون كبیرة وواضحة  أنوجھ یجب  أحسن

   )10( قراءتھاو مكتوبة بخط و كبیر یسھل على جمیع العمال  جذابةو رسوم  أشكال اتذو

و ذلك  األجنبیة أوالوطنیة  سواءشیوعا بالمؤسسات  األكثرھي الوسیلة  األمنو ملصقات 

عبارة عن صورة عادة ما تكون ملونة تعبر عن خطورة  أنھالسھولة فھمھا من طرف العمال ، كما 

لعملھ ، و الھدف منھا ھو توعیة العامل  أدائھلوكات السلبیة التي یقوم بھا العامل عند و الس األسالیب

  .من خطر حوادث العمل التي قد یقع فیھا بسببھا

تحدید الموضوع المراد وضعھ لتوعیة  بشأنھایتعین على القائمین  األمنوقبل تھیئة ملصقات  

ي و یبین الجانب االیجابي للعمال بي و االیجابالعمال ، حیث یحتوي ھذا الموضوع على الجانب السل

حیث یخلق ھذا الجانب  الحذربعین االعتبار االحتراس و الحیطة و  األخذما یجب علیھم القیام مع 

الجانب السلبي فیبین ما ال یجب القیام بھ  أما ، للعامل الشعور بالمسؤولیة عن كل تصرفاتھ في العمل

  .الخطر عند وقوع  أوعند ممارسة العمل 

غرس  إلىكثیرة من اللوائح و الملصقات التي تھدف  أنواعھناك  أنویمكن القول باختصار 

 ، و لكل الئحة مغزاھا الخاص بعضھا ھزلي روح االحتیاط لدى العمال للوقایة من حوادث العمل 



  !                                                                                                   وعي الوقائيال: الفصل الثاني

 27

 

امل فالھدف واحد ھو جعل الع األمرمعینة ، و أیا ما كان  أخطارتخص  أخرىو  للتحذیروبعضھا 

  )11( .قیامھ بعملھ أثناءقبل و  حذرایقظا و 

  : فھیةالش الوسائل -2- 6

المحاضرة عرض شفھي یستغرق وقتا محددا یدور حول  :LECTUREالمحاضرة  - 2-1- 6

مجموعة  إلىشخص ذو كفاءة و خبرة و اطالع بالموضوع الصناعي ، یعده و یقدمھ  األمنالوقایة و 

المترابطة ،  األفكارمن مجموعة  اإلیصالین ، و یتضمن ھذا من العمال قد یكونون غیر متجانس

على مستوى منخفض نسبیا لقلة االندماج بین المحاضر  األسلوبویكون مغزى الخبرة في ھذا 

  .والمستمعین 

 أوتستخدم في حالة المجموعات الصغیرة التي تجمع لتحدید : DISCUSSIONالمناقشة  - 2-2- 6

و المعلومات و  األفكارالعمل عن طریق تبادل  أماكنفي  األمنایة و حول الوقتفھم مشكلة مشتركة 

  .المدرب  أوو الخبرات و غالبا ما یدیرھا رائد المجموعة  اآلراء

عبارة عن محادثة ھادفة یشترك فیھا ثالثة إلى ستة أفراد لمعالجة  : PANELالندوة  - 2-3- 6

ثمانیة أشخاص  یتولى ستة أو الندوة موجھ موضوع الوقایة و بعض المشكالت المرتبطة بھما، ویدیر

تقدم  أنعلى  وجھات النظربعضھم یمثل المحاضرین و األخر یمثل الخبراء و المختصین لتبادل 

  . ریقة التي یرونھا مناسبةنتائج الندوة للعمال بالط

ینتخبون و الذین یعینون األفرادعبارة عن مجموعة صغیرة من :COMMITTEEاللجنة  - 2-4- 6

، وقد األعضاءمقرر من بین  األحیانلیقوموا بمھمة التوعیة الوقائیة، و یعین للجنة رئیس و في بعض 

م برامج األمن  الصناعي أو القیام بعمل تنفیذي أو إعداد تقریر یقیتتخطیط النشاط أو  تھدف اللجنة

  )12(. المشاركین فیھامعین و تتمیز اللجنة بقلة أعضائھا مما یتیح فرصا أكبر للنجاح أمام 

اجتماع ینظم لبضعة أیام قلیلة قصد بحث موضوع األمن :  CONFERENCEالمؤتمر - 2-5- 6

للوصول إلى قرار یحدد خطة  الصناعي و سبل الوقایة من حوادث العمل بحضور العمال أو ممثلیھم

  .العمل مستقبلیة وتنفیذ القرارات الخاصة بالمشكلة المطروحة

أو  ھي سلسلة من االجتماعات تصل إلى أربعة:  SEMMINAR: دراسیة الحلقات ال- 2-6- 6

 عمال و مشرفین ( فردا  30إلى  5یستغرق كل اجتماع عدة ساعات ، ویشترك فیھا من   ،أكثر
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بغیة بحت موضوع حوادث العمل و استراتیجیات الوقایة منھا ، و تحدد الحلقة الدراسیة ) وخبراء

  : بتوفر شرطین رئیسیین 

  أن یعمل األفراد معا في شكل مجموعات صغیرة  /أ

  أن یكون العمل الذي یمارسھ المشاركون منبثقا عن رغبتھم  /ب

مراد بحثھ ، كما الو قد یعھد إلى كل مشارك بدراسة جانب معین من جوانب الموضوع 

  ) 13(تتضمن الحلقة الدراسیة أسالیب أخرى كاللجان و البحوث و القراءات 

تعتبر من األسالیب الجماعیة التي تتصف بالمشاركة :  CASE STUDY: الحالة دراسة  - 2-7- 6

و المناقشة ، حیث تقدم حالة تنظیمھ تعد نموذجا لعدة مشاكل مرتبطة بالوقایة و األمن الصناعي 

  .یقومون بتحلیلھا ، و غالبا ما تكون الحالة من واقع الحیاة التنظیمیة للمشاركین 

، و تقوم " السیكودراما" و یطلق علیھا أحیانا اسم  :ROLE  PLAYINGتمثیل األدوار - 2-8- 6

على تمثیل بعض المواقف و السلوكات الخطرة أو اآلمنة المستنبطة من الواقع العملي للعمال و التي 

تتخذ أساسا للمناقشة و إثارة االنتباه و یساعد العمال و المشاركین على تفھم الطبیعة البشریة و تقدیر 

  )14(األفراد و العاملین و دراسة مشاكل السلوك اإلنساني في المنظمات  تصرفات

تخلق المباریات و المسابقات روح المنافسة بین العمال : COMPETITIONالمسابقات  - 2-9- 6

و تمنح للفائزین الجوائز و المكافآت ، و مثل ھذه ) 15(للحصول على أحسن رقم لتحقیق األمن 

ھا أن تشجع العامل على إتباع القواعد األمنیة و اإلرشادات الوقائیة و البحث األمور التحفیزیة من شان

  )16(عن كافة السبل التي من شانھا أن تجعلھ في مأمن من الحوادث و األخطار 

في نشاط مھني معین  عبارة عن لقاء بین جماعة من العاملین: MEETINGاالجتماعات  -2-10- 6

ل و سبل الوقایة من الحوادث عن طریق الدراسة و المناقشة وتبادل لبحث مشكلة األمن في آماكن العم

اآلراء ، و قد یعقد الجتماع بین العمال ومشرفیھم  ، ویجب أن یكون االجتماع مكیفا مع المستمعین 

ساسا على المستمعین، ویعتبر أحسن أیعة الحال لیس سھال ألنھ یتوقف انتباھھم وھذا بطب لببحیث یج

  .لعمال في مجال األمن الصناعي والوقایة من الحوادث طریقة لتوعیة ا

یقدمھا المشرف المباشر أو التقني إلى أعمال قبل :  INSTRUCTIONSاإلرشادات  -11 -2 - 6

شروعھم في العمل أو عند القیام بعمل لم یسبق لھم أن أدوه من قبل، أو عند استعمال مواد أو أدوات 

 ذه الوسیلة تتمیز مباشرتھا للحالة في وقتھا وسد حاجة العاملین لیعرفون أخطارھا، ویمكن القول أن ھ
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عند حاجاتھم لذلك خاصة أثناء المناقشات التي تتبع المحاضرات واالجتماعات واللقاءات والندوات 

  .وغیرھا 

  :الوسائل السمعیة البصریة -3 - 6

وعیة والوقایة سواء داخل یسھم التلفزیون إسھاما فعاال في الت : Télévisionالتلفزیون -1 -3 - 6

 موجھ المؤسسة بوحدة إلنتاج أو خارجھا، ورغم أن التلفزیون المعد لالستخدام في ورشات العمل

أصال للعمال المكلفین باألعمال الخطرة على وجھ الخصوص إال أن لھ قیمة كبیرة في توعیة 

  .العاملین 

توعیة األخرى، فھو لیس وسیلة جدیدة الوثیق مع وسائل ال ھویتمیز التلفزیون المھني باتصال   

جاءت لتحل محل الوسائل األخرى، بل العكس حیث أن أعظم إسھام التلفزیون ھو دخولھ كعضو في 

م الجمع بین التلفزیون ووسائل التوعیة األخرى، وقد تصورة اإلرشادات التقلیدیة وھذا االمتزاج یح

  .تقلیدیة في التلفزیونینتج عن ھذا االمتزاج ذوبان األدوات اإلرشادیة ال

والمیزة التي یتمیز بھا التلفزیون عن الوسائل األخرى ھو األثر النفسي والذھني الذي تتركھ 

وقد ثم التوسع في استخدام التلفزیون في برامج األمن الصناعي والوقایة  ،الرسالة اإلرشادیة المقدمة

تعالج موضوع األمن والوقایة من من حوادث العمل من خالل تسجیل البرامج التلفزیونیة التي 

الحوادث أو األمراض المھنیة بأماكن العمل على أشرطة الفیدیو أو أقراص وتوزیعھا على 

المؤسسات والمنشات ومراكز التكوین أو بیعھا في األسواق لتشمل فائدتھا أعداد كبیرة من المستفیدین 

و كما تمكن االستعانة باألقمار الصناعیة الذین یستفیدون منھا من خالل عرضھا بواسطة أجھزة الفیدی

ومحطات اإلرسال البعیدة لتوسیع مدد اإلرسال التلفزیوني الذي یغطي بھاده الوسیلة مناطق شاسعة 

   )19.(من األرض قد یبلغ حجمھا قارة بأكملھا

ھو فلم موجھ لجمھور محذر، یحتوي على  Sensibilisation film األفالم التحسیسیة - 3-2- 6

وقائي  ویكون االتصال فیھا على مستوى نفسي وجداني وھي كافیة  - ذات فكرة أو مبدأ امني وسائل

وحدھا والحتاج إلى تعلیقات، وتعتبر األفالم التحسیسیة وسیلة جد فعالة لخلق وعي وقائي لدى الفئة 

 .ة لالعام

فالم في توصیل مثل ھذا النوع من األتوی:  films Informationalاألفالم المعلوماتیة - 3 - 3 - 6

 رسالة  تقنیة تتضمن موضوعا المتناھیا ، واالتصال فیما یكون على مستوى تعلیمي، وھي وسیلة 
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  .ا من الوعي الوقائيمل جزءا ھاثمتتمكن من خلق فكرة األمن لدى العامل والتي 

وعة یوجھ ھذا النوع من األفالم بصورة خاصة لمجمfilm   :Formationأفالم التكوین  -4 -3 - 6

رض منھا شرح غمن العمال أو األفراد المجتمعین في دورة تكوینیة، وھي وسیلة یبرمجھا المدرب ال

وتمكن من استكمال الجزء الثاني من الوعي الوقائي  )20(بعض التعقیدات في مجال األمن والوقایة

  ).في األفالم المعلوماتیة( وھو تنفیذ الفكرة المعطاة مسبقا 

من ھذه النوع   MICRO FILMربة أن مشاھدة فلم أو شریط قصیر   ویبدو من خالل التج

یؤثر في العامل ویكون لھ صدى واسعا لدى العمال المشاھدین زیادة على ھذا فانھ من السھل جلب 

لمشاھدة الفلم ألنھم یرون ذلك نوعا من ) من األفضل في عطل نھایة األسبوع ( عدد كاف من العمال

  )21(.نھ في االجتماعات والمحاضرات التي تقلقھم أحیاناالتسلیة ذلك ما ال یجدو

أما الجانب السلبي في استعمال األفالم فھو الجانب االقتصادي والمالي، حیث یتطلب إنتاج 5

الفیلم ترسانة ضخمة من التقنیات والمعدات وتكالیف باھظة مما یؤدي إلى عزوف المصالح 

لوسائل الكتابیة خاصة بالدول السائرة في طریق المتخصصة على إنتاج ھده األفالم وتكتفي با

    )22.(النمو

عن اللوائح والملصقات غیر أنھا  فال یختلدورھا  :DIAPOSITIFالدیابوزیتیف    - 3-5- 6

تتطلب وسائل وطرق خاصة في التركیب لیس في مقدور الجمیع استعمالھا،صداھا یكون كصدى 

وتتمیز  ،ى الرسم أو الصورة الثابتة التعبیر عنھااألفالم ألنھا تصور الواقعة بكیفیة یصعب عل

الدیابوزیتیف عن الفلم بأنھا تعرض على الشاشة وترافقھا تعلیقات أو مناقشات في مدة زمنیة غیر 

  .محدودة

باإلضافة إلى ما سبق فھناك الكثیر من الوسائل واألسالیب التي یمكن إتباعھا قصد خلق 

  : وتنمیتھ بصورة مستدامة نذكر منھاالوعي الوقائي لدى الفئة العاملة 

تسمح ھده الوسیلة بتقدیم أھم تقنیات الوقایة الفردیة الضروریة للعمال وكیفیة :   عارضمال •

  استعمالھا عند الضرورة 

  .الفعالیة= األمن : مثال:     الشعارات •

 .لكل مشكلة حل ، ولكل خطر وقایة                               

 )  23(یدنا ثمینة ، إذن فلنحمیھا                                
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مة على مستوى الورشة، وھي تعمل على تطویر ظحمالت األمن عملیات من  :حمالت األمن •

بتطبیق وسائل وتقنیات ) بضعة أیام إلى شھر(األداء بطریقة فعالة وخالل فترة قصیرة 

  :وقبل الشروع في عملھا یجب  ،)24(متعددة

  .موضوع محدد اختیار -   1

  .تحدید األھداف المراد الوصول إلیھا - 2

  . تحدید فترة الحملة  - 3

  .وضع محتوى إعالمي یتماشى مع موضوع الوقایة واألمن في الوحدة  - 4

  .تحدید منھجیة العمل - 5

ویجب أن تكون حمالت األمن محل تقییم موضوعي سواء خالل سیرورة الحملة من اجل  

ه األخیرة ال ذأن ھ أو عند نھایة الحملة،وما یجب أن یعلمھ القائمون بالحملةتعدیل وتصحیح األخطاء 

تكون عشوائیة مرتجلة، بل منظمة وتلبي متطلبات معینة وان تصل إلى ھدف محدد، ھده الحملة 

ستقدم اجتماعات إعالمیة، حمالت تفتیش لمختلف الو رشات تمكنھ من إعطاء نقاط تسمح لھا في 

  .لو رشات األخیر من ترتیب ا

مسابقات أمنیة وإعطاء جوائز للعمال األقل عرضة  تنظیم كما یمكن للقائمین بالحملة      

للحوادث، وفي نھایة الحملة والتي غالبا ما تكون مختتمة بحفل یترأسھ مدیر الوحدة تعرض نتائج 

یجب أن تتم  وتجدر اإلشارة أن حمالت األمن. الحملة وتسلم الجوائز ألحسن عمل وأحسن الو رشات

  : فیھا تعبئة كل الوسائل المادیة البشریة المالیة من اجل 

  .حیث یلقن القائمون على الحملة العمال احدث الطرق األمنیة في اداء العمل:     ھدف تقني/  ا

حیث توفر الحملة لكل العاملین فرصة التفكیر عند وجود خطر معین،وھدا یسمح : ھدف نفسي/ ب

وأفضل حمالت األمن الصناعي  والوقایة من ) 25(مكن أن یؤدي وضعیة خطیرةلھم بتفادي كل مای

حوادث العمل ھي تلك الحوادث المستدیمة، وینبغي ان یحصل األفراد دائما على المكافآت نظیر 

إتباعھم  لقواعد األمن والوقایة من الحوادث، ونقترح في ھدا المجال أن یتضمن ملف العمال حصرا 

تكبھا یمكن استخدامھ في مدى صالحیتھ للترقیة أو النقل من وظیفة إلى أخرى أو للحوادث التي ار

 ).26(لمنحة العالوات المالیة
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عبارة عن مشاھدة احد العاملین وھو یؤدي عملھ :  DEMONSTRATION  یبیةالدروس التدر •

ة عن السلوك بصورة نموذجیة أما العمال اآلخرین وقد یتبع ذلك مناقشة ، ویمكن تقدیم فكرة واضح

  ) .27(األمن و األداء الصائب 

عبارة عن تنظیم تعاوني یسھم فیھ عدد كبیر من العمال :  WORK SHOPS  الورشات الدراسیة •

وتھیأ لھ إمكانیات مالیة و مادیة وبشریة كبیرة تتوافر فیھا العدید من الخدمات والكثیر من 

مشاكل والسائل المتعلقة بالوقایة وحفظ المتخصصین تحت إشراف ھیئة أو معھد من اجل دراسة ال

 .الصحة وقد یشرك فیھا بعض المسئولین ورجال المجتمع وتسمى بالمعسكر التدریبي 

وتتیح الورشات الدراسیة مجاال للتفكیر الجماعي وتھدف إلى تطبیق االتجاھات الحدیثة في حل 

الورشة ھو إتاحة الفرصة ض الرئیسي من لغرالمشكالت النابعة من خبرات العاملین، ذلك أن ا

للمشتركین كي یبحثوا مشكالتھم المتعلقة بالوقایة من حوادث العمل بمساعدة ھیئة من المختصین 

ویكون البحث العلمي أسلوب یبدأ بتحدید األھداف واالحتیاجات التي على أساسھا تصمم  والخبراء،

قصیرة لمدة أسبوعین وقد تمتد إلى  فترة وتعقد الورشة لعدة أیام وقد تستغرق ، النشاطات المختلفة

  ).28(السنة كلھا أیامخمسة أو ستة أسابیع ، وقد توزع على 

عبارة عن برنامج :  TRAINING COURSE OF SECURITY الدورات التدریبیة لألمن •

تدریبي یتضمن أسالیب وفنیات أخرى لسلوك األمن في أماكن العمل،وقد تعقد الدورة أثناء الدورة 

تدریب أو خالل أیام العمل، وتستھدف تجدید معلومات العاملین وإطالعھم على أحدث الرسمیة لل

  ) 29.(األسالیب الصحیة في العمل

یقصد بالزیارات تلك التي تتم بین العاملین : VISIT AND FIELD TRIP الزیارات والرحالت •

یزاولونھ ، وكیفیة  وتتیح لھم مشاھدة زمالئھم ویتناقشون معھم الطرق اآلمنة ألداء العمل الذي

أما الرحالت المیدانیة فھي عبارة عن زیارة لمنطقة من المناطق  ،تجنب المخاطر التي قد تنجم عنھ

الصناعیة الكبرى أو لمشروع من المشاریع یخطط لھا مقدما ، و یراد بھا الدراسة األولیة و 

دا لإلجابة عن تساؤالت و االستطالع المباشر على أن یوجھ الزیارة خبیر یعرف مكان الزیارة جی

  .استفسارات العاملین 

یعد أسلوبا حدیثا یمكن أن یستثمر كمحاولة لنقل خدمات البحوث : قوافل التوعیة الوقائیة المتنقلة  •

العلمیة و االجتماعات و الملتقیات و الو رشات الدراسیة إلى العاملین في المناطق النائیة ، و تجھز 
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المختصین في مجال التوعیة الوقائیة و حفظ الصحة في العمل ، كما  القافلة بسیارة و جمھرة من

توعیة بال اء مھمتھم ، وتتعھد ھذه القوافلتجھز ببعض الوسائل و المعدات التي تساعدھم في أد

متنقل على ید مجموعات متخصصة تمارس توعیة و تبصیر العمال المیداني الیب والتدرالوقائیة 

  )30( .بالمخاطر لمدة قصیرة جدا

تلك ھي أھم الوسائل الشائعة و المستعملة في عملیات التوعیة الوقائیة بالمنشات الصناعیة 

لتفادي حوادث العمل و اإلصابات المھنیة ، و أیا ما كان األمر ، فان نجاح عملیة التوعیة الوقائیة 

المالئمة لتقدیم مادة مرھون بطبیعة الوسائل و التقنیات التي توظفھا المؤسسة أو المنشاة و الطریقة 

  .ا الوقت المناسب لذلكذالتوعیة و ك

  :أھمیة التوعیة الوقائیة في إكساب الوعي الوقائي لدى العمال و تطویره - 7

بما أن موضوع التوعیة الوقائیة بكافة وسائلھا و أسالیبھا المذكورة آنفا لم یول لھ اھتمام كبیر 

مراجع المھتمة بھذا الموضوع في مجال العمل من طرف المصالح المعنیة ، و نظرا لندرة ال

والتنظیم، كان یجب طرح السؤال حول األھمیة التي تتجلى في التوعیة الوقائیة ووسائلھا و أسالیبھا 

المناسبة لجعل العمال یدركون خطورة حوادث العمل ، لذلك یجب معرفة ھذه األھمیة نظرا للعالقة 

من في أماكن العمل بالطریقة و في الوقت المناسبین و توفیر الموجودة بین تطبیق وسائل التوعیة لأل

  .وعي وقائي لدى العمال ، و بالتالي التقلیل من حوادث العمل 

و من المعروف أن عددا كبیرا من حوادث العمل في الصناعة یمكن تالفیھ بنشر الوعي 

قایة من اإلصابات و تعلیق الوقائي بین العمال عن طریق إصدار المنشورات و الكتیبات الخاصة بالو

اللوحات و الملصقات المصورة و إلقاء المحاضرات و تكثیف برامج التدریب لألمن بمعرفة 

 ،األخصائیین و الفنیین و الخبراء و عرض األشرطة الوثائقیة ، و تنظیم الحلقات الشھریة و غیرھا

كل ھذا نستنتج األھمیة  ، ومن) 31(وال شك أن ذلك یساھم في خلق روح االحتیاط لدى العمال 

الكبیرة التي تتضمنھا عملیة التوعیة للوقایة و األمن و ضرورة التنویع في الوسائل و األسالیب 

المتبعة في ذلك مما یجعلھا ضروریة بصورة مستدیمة بالمؤسسات و المنشات الصناعیة و في أوقات 

  .مالئمة تساعد العمال على استیعاب ھدف التوعیة أكثر 

ب على القائمین بعملیة التوعیة الوقائیة من األخطار المھنیة و حوادث العمل االھتمام كما یج

بكل الوسائل و األسالیب دون استثناء ذلك أن جمیعھا ذات تأثیر على تفكیر و سلوك العمال، لكن 

  .جوھر االختالف یكمن في درجة و مستوى التفاوت في ھذا التأثیر 
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  :خالصةال

یة متزایدة في ظل حضارة التصنیع التي تتسم بالتعقید و شراسة المنافسة، للوعي الوقائي أھم

اذ یتعرض الفرد في شتى مناحي الحیاة خاصة التنظیمیة منھا للصراعات و التوترات و مشاعر القلق 

و اإلجھاد إلى جانب انخفاض مستوى الطموح ، عالوة على ارتفاع مستویات التخصص التقني و 

  .سیر على حد سواء مبما یلقي بأعباء ثقیلة على كاھل العامل و ال التنظیمي و المھني

یضاف إلى ذلك الجھل وعدم اإلیمان بمبادئ التربیة والوقایة وأسس التوعیة  الصحیة في 

الفعالة  ھالیاتآ، وكذلك غیاب األنظمة األمنیة وحىأماكن العمل وفق التعالیم الدینیة واألخالقیة السم

باط واالضطرابات لإلح ضھمال خاصة في المراحل األولى لتوظیفھم مما یعروإساءة معاملة العم

  .ألخطار المھنیةالوقوع با واإلھمال ومن ثم

الوعي مجاالت الحیاة المھنیة والتنظیمیة ضرورة فان  ةفاوإذا كان وعي العامل المعاصر بك

ة ودلك بالتعرف على أسباب یصبح أكثر أھمیة ألنھ یتناول الصحة النفسیة والعقلیة والجسدیالوقائي 

ام أمان صمذلك أن المعرفة تشكل  ، اائھة بالعمل والعوامل الكامنة ورطالحوادث واألخطار المرتب

مجاالت حیاتھ خاصة  تىأن یشكل خطرا على صحة الفرد في ش أنھوخط دفاع ضد كل ما من ش

 .منھا المھنیة
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م ن أھ م مش  كالت الص ناعیة وأف دحھا ثمن ا؛ نظ را للتك الیف الباھض  ة        الح وادث  تعتب ر ظ اھرة   

والخسائر الكبی رة الت ي تخلفھ ا عل ى أكث ر م ن ص عید، فض ال ع ن اإلص ابات واألخط ار الت ي تص یب              

كما سنستعرض أھم التعاریف   وفي ھذا الفصل سنتطرق إلى أھمیة موضوع حوادث العمل، ، العامل

ھا الباحثون والمشتغلون بمیدان األمن الصناعي لحوادث العمل، كما نوضح بعض المفاھیم التي وضع

المرتبطة  بھا، إضافة إلى تصنیف حوادث العمل وتحدید أسبابھا، وأھم المتغیرات المرتبطة بحوادث 

لجماعیة تداعیاتھا الفردیة واالعمل والنظریات المفسرة لھا، ثم نعرج على آثار ونتائج حوادث العمل و

  .والتنظیمیة

ص ابات  تكمن أھمیة دراسة سیكولوجیة حوادث العمل واإل: أھمیة موضوع سیكولوجیة الحوادث -1

  :المھنیة لالعتبارات التالیة

إن الحوادث من أخط ر الظ واھر الت ي تواج ھ المس ئولین ف ي ش تى مج االت الحی اة، وت زداد           * 

  .خطورتھا تبعا لتطورات وتعقد ظروف المجتمع

ظرون في ھذا المجال إلى أن الحوادث من خصائص المجتمع الصناعي، وم ن ث م   نر المیشی* 

  ).1( (Schultz, 1990) فالحوادث واردة ال محالة 

ب دأت ت زداد    –في ض وء معلوم ات المنظم ة العالمی ة للص حة       –جتماعیة إن ھذه المأساة اال* 

  .(*)كده اإلحصائیات الدولیة حدتھا في األقطار النامیة كبلدان إفریقیا وآسیا وھذا ما تؤ

یضاف لما تقدم فإن ثمة خسائر غی ر مباش رة تن تج ع ن ح وادث العم ل؛ وتتمث ل ف ي اإلنت اج          * 

الضائع بسبب توقف العمل نتیج ة لنق ل المص اب م ن مك ان الح ادث أو بس بب تجم ع العم ال لمش اھدة           

  .الحادث أو مساعدة الشخص المصاب

دریب عامل ب دیل ع ن العام ل المص اب، أو نتیج ة لتعط ل       إن ثمة نفقات مالیة تضیع نتیجة ت* 

آلة أو شراء أخرى بدیلة عنھا، فض ال ع ن فق دان بع ض الم واد الخ ام أو نق ص إنتاجی ة المص اب بع د           

الت ي تلح  ق بالمص نع أو المؤسس ة نتیج  ة لوق وع ھ  ذه      غی  ر الطیب ة  س معة عودت ھ للعم ل، ناھی  ك ع ن ال   

  .الحوادث

  

  
  .قائمة المالحق في"  الخبر"أنظر مقال  (*)
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یمك ن أن تب رز أھمی ة دراس ة س یكولوجیة الح وادث        –وغیرھا كثیرة  –إن ھذه اإلعتبارات * 

  ).2(وتبین أسباب اھتمام لباحثین وعلماء النفس الصناعي بھا 

  :تعریف حوادث العمل -2

ة حادث  "إن استراتیجیة عالج ھذه المشكلة ودراستھا یتطلب أوال توض یح معن ى ودالل ة مفھ وم     

أن حادث ة العم ل ھ ي أی ة إص ابة یتع رض لھ ا        :" ، ویجمع المؤلفون على تعریف الحادث مفاده"العمل

العامل مما یؤدي إلى تعطل النشاط المبذول وما یترتب على ذل ك م ن خس ائر مادی ة ومعنوی ة للعام ل       

  ".على حد سواء والمؤسسة

مما ینتج عن ھ ض ررا للن اس    بأنھا كل ما یحدث دون توقع حدوثھا :" "جزلي وبراون"ویعرفھا 

  ".واألشیاء

بأنھ ا واقع ة غی ر مرغ وب فیھ ا تح دث دون أن       :"الحادث ة   "عباس محمود ع وض "كما یعرف 

یكون ھناك توقع حدوثھا، قد ت نجم عنھ ا إص ابة بس یطة أو عنیف ة أو تل ف لألش یاء، وق د ال ی نجم عنھ ا           

  )3".(شیئا

) 4(الظاھر أو الك امن لألم ان أثن اء العم ل      یحقق التوقع بأنھا الفشل الذي ال":"وسل"ویعرفھا 

إلى أن الحادثة حدث یقع للفرد أو یتورط فیھ دون سابق معرفة أو توق ع، وتن تج   ) 1992ھ، ط(ویشیر 

  )5".(عنھ أضرار تصیب الفرد أو األشخاص أو المعدات

لھ، حادث العمل أمر غیر متوقع یؤدي إلى عرقلة النشاط واستكما:"فیوضح أن" العیسوي"أما 

  )6".(سبب اإلصابات والخسائریلكن لیس بالضرورة 

ووض عیتھ واألجھ زة   حادث ینشأ مباشرة م ن العم ل   "على أنھا " محمد الشكرجي"فیما یعرفھا 

ض طراب نفس ي أو   اإلوالمعدات واآلالت، ومن العامل نفسھ لسوء أدائ ھ أو س وء اس تعداده، أو نتیج ة     

خص یتھ، س واء ك ان ھ ذا اإلحس اس ناتج ا ع ن مؤش ر         سوء توافق یعانی ھ العام ل ف ي إح دى جوان ب ش     

  )7..."(داخلي یفقد العامل توازنھ أو عن مؤشر خارجي یعیق تكیفھ

بأنھ  ا إص  ابة أو ح  ادث مض  ر بص  حة الع  املین، یق  ع فج  أة نتیج  ة     :"الحادث  ة" بیس  ر"ویع  رف 

  )8"(وفاة مسببات خارجیة، ویرتبط بأداء عمل مدفوع األجر وقد یكون متبوعا بعجز أو

مھم ا كان ت األس باب یق ع     " ح ادث عم ل  "تعتب ر  " حادث ة العم ل  "أن " بیار ب والش "ما یوضح ك

  ).9"(نتیجة العمل لكل فرد أو مجموعة من العمال یتقاضون راتبا ویعملون في أي وضع مھني
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بأنھا كل ما یح دث دون أن  :"أما المعھد الوطني لألمن والوقایة فیعرف الحادثة بمعناھا الواسع

ع الحدوث مما ینجم عنھ في العادة ضرر لألفراد أو األش یاء، ف إذا ترتب ت عن ھ إص ابة أح د       یكون متوق

  ).10" (إصابة"من األفراد سمیت 

بأنھا إنتاج ثانوي محتمل للصناعة البش ریة، وتح اول وظیف ة    :" الحادثة" بیار كالوني" ویعرف

  )11" (لصناعةاألمن تجنبھا بالتنظیم العقالني لمختلف العناصر التي تشكل ھذه ا

ع  ن الحادث  ة بأنھ  ا ح  دث غی  ر متوق  ع  ) 1996(والتعری  ف ال  ذي یقدم  ھ مج  دي محم  د عب  د اهللا  

الح دوث إم  ا أن تص یب شخص  ا م ا أو تتس  بب ف ي تل  ف اآلالت والمع دات والم  واد أو تك ون س  ببا ف  ي       

یؤثر عل ى  تعطل العمل وتوقف اإلنتاج، ویالحظ أنھ لو ترتب عن الحادثة إصابة للعامل أیا كانت إنما 

  ).12.(اإلنتاج ألن المجتمع بكاملھ ھو الذي یدفع تكلفة تلك الحادثة

إلى حوادث العمل في تطرق المشرع  فقد أما تعریف حادث العمل في ضوء القانون الجزائري

المتعل ق بح وادث    1983جویلی ة   2الم ؤرخ ف ي    13/  83نصوص قانونیة متعددة أھمھا القانون رقم 

ھنیة والذي یھدف إلى تأسیس نظام موحد لھا تس ري أحكام ھ ف ي ك ل القطاع ات      العمل واألمراض الم

  .التي ینتمي إلیھا العامل

وقد ورد مفھوم الحادثة في ھذا القانون بمعنى اإلص ابة الت ي یتع رض لھ ا العام ل ف ي المھن ة،        

س بب  یعتبر حادث عمل كل حادث انجرت عن ھ إص ابة بدنی ة ناتج ة ع ن      :" فحسب المادة السادسة منھ

 –مفاجئ وخارجي وطرأ في إطار عالقات العمل، كما یعتبر حادث عمل كل حادث طرأ أثن اء القی ام   

  (*)بمھمة ذات طابع استثنائي أو دائم طبقا لتعلیمات صاحب العمل  –خارج المؤسسة 

  :والمتأمل لھذه التعریفات یالحظ بوضوح جلي أن حادث العمل یرتبط بما یلي

  .كون حوادث العمل طارئة وغیر متوقعة، حیث یصعب التنبؤ بوقوعھافكثیرا ما ت: الفجائیة -  أ

 .إن الحادثة تحدث كفا وتوقفا لإلنتاج وكل األنشطة المبذولة من طرف العامل: الكف - ب

  .قد تؤدي حوادث العمل إلى خسائر مادیة ومعنویة وإصابات بشریة: إلصابةا -ج

  

  
  

جویلی ة   2تعل ق بح وادث العم ل واألم راض المھنی ة، والم ؤرخ ف ي        الم 83/  13من الق انون رق م    7و 6المادتان  (*)
الصادر عن وزارة العمل والضمان االجتماعي، الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة،  وال زال ھذا  1983

  .القانون ساري المفعول إلى اآلن
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 :المفاھیم المرتبطة بحوادث العمل -3

  :المفھوم العلمي لحوادث العمل، نذكر منھاكثیرة ھي المفاھیم التي لھا صلة ب

یعرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة اإلصابة بأنھا تكون بسبب العمل بشرط أن : اإلصابة -3-1

ال یكون قد حدث عمدا أو نتیجة خطأ جسیم متعمد یفضي إلى عجز مؤقت أو دائم أو وفاة، وتشمل كل 

  )13. (مكان عملھ أو عودتھ منھیصیب الفرد في طریقھ إلى  ما یمكنھ أن

تعتب ر إص ابة   : لكة العربیة السعودیةممن نظام التأمینات اإلجتماعیة للم 27وقد جاء في المادة 

عمل كل إصابة تحدث للعامل بتأثیر العمل أو من جراء ممارسة العم ل مھم ا ك ان س ببھا، كم ا ذھ ب       

ھي كل واقعة تسبب مساسا بجسم اإلنسان  إن إصابة العمل: اإلفتاء في مجلس الدولة بمصر إلى القول

لعملھ وتكون ذات أصل خارجي وتتمی ز بق در م ن المفاج أة، والمس اس ھ و ك ل أذى یلح ق          أثناء أدائھ

  )14.(بجسم العامل مثل الجروح و الكسور والوفاة وفقد القوى العقلیة وفقد الذاكرة وما إلى ذلك

التخریب اإلنتقامي ال یعلمھ إال من قام بھ، ومع  یرى أحمد عزت راجح أن: التخریب اإلنتقامي -3-2

  )15.(ذلك فإنھ یعتبر حادث عمل

  :تصنیف حوادث العمل -4

إن تص  نیف الظ  اھرة أی  ا ك  ان نوعھ  ا یك  ون بغ  رض المقارن  ة وإج  راء البح  وث والدراس  ات       

ث المقارن  ة ب  ین ح  واد –ب  أي ح  ال م  ن األح  وال  –وتس  ھیل التعام  ل معھ  ا وإدارتھ  ا، ف  ال یمك  ن م  ثال 

المرور وحوادث ورشات العمال ومكاتب الموظفین، أو حوادث الطائرات بحوادث السفن والب واخر،  

  :وعلى أیة حال فإن تصنیف الحوادث یمكن إخضاعھ لعدة طرق

  ...حیث تنقسم إلى حوادث بریة ، جویة، بحریة: التصنیف من حیث النوع 4-1

ح وادث تتل ف اآلالت أو المنتوج ات، وأخ رى     فیمكن أن تنقسم إلى  :التصنیف من حیث النتائج -4-2

تصیب األشخاص بإصابات مختلفة ك الحروق أو الكس ور أو فق د الح واس أو األعض اء أو التش وھات       

  .وقد تؤدي إلى الوفاة

رض وض أو خ دوش    فثمة ح وادث ت ؤدي إل ى إص ابات خفیف ة و     : التصنیف من حیث الخطورة -4-3

، وح وادث أخ رى تحت اج إل ى إس عافات أولی  ة      تو المؤق  أس طحیة، وح وادث ت ؤدي إل ى العج ز ال دائم       

 .سریعة
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فھناك حوادث ترجع في المقام األول إل ى عوام ل بش ریة كإھم ال     : التصنیف من حیث األسباب -4-4

من  80 %والمباالتھ، أو ضعف ذكائھ أو نقص خبرتھ وتشكل ھذه العوامل نسبة العامل وشرود ذھنھ 

دی  ة ومیكانیكی ة كاإلنفج  ارات المفاجئ  ة وس  قوط اآلالت وتت  راوح  أس باب الح  وادث، وھن  اك عوام  ل ما 

، وبما أن نسبة العوامل البشریة المؤدیة إلى الحوادث مرتفعة  فھذا یؤك د  20 %و  10 %نسبتھا بین 

  .أھمیة وخطورة الجانب البشري واإلنساني ورجحانھ في وقوع حوادث العمل واالصابات المھنیة

فثمة حوادث م ن المتع ذر تفادیھ ا ك التعطالت المفاجئ ة ف ي اآلالت       : نبالتصنیف من حیث التج -4-5

حدیثة التشغیل، أوأثناء اختبار صالحیتھا، أو بع د إع ادة تش غیلھا عن دما تتع رض ألعط اب، وح وادث        

  )16( .أخرى یمكن تجنبھا

ویمكن تصنیفھا إلى حوادث تترتب عنھا إصابات وأضرار وأخرى ال ی نجم عنھ ا ش یئا، فم ثال     

د س  قوط مطرق ة م  ن ی د العام  ل یعم ل ف  ي مك ان مرتف  ع یعتب ر حادث  ا س واء ترت  ب عن ھ اذى أو ل  م           عن  

  )17( .یترتب

  :أسباب حوادث العمل -5

لك  ل س  لوك س  بب، والس  لوك الم  ؤدي إل  ى الح  وادث ل  یس اس  تثناء ألن  ھ ال س  لوك ب  دون داف  ع،    

طریقة منظمة ودقیقة في ع دد  واالستقصاء الدقیق ألسباب الحوادث، وجمع المعلومات والمالحظات ب

كبیر من المواقف الس لوكیة أو المج االت الص ناعیة یس اعد الدارس ین عل ى معرف ة أس باب الح وادث،          

  :ین لنا أن ھناك فئتین شائعتین من األسبابومن خالل التحلیل العام ألسباب الحوادث تب

 Unsafe conditionالظروف الخطیرة في بیئة العمل  -  أ

 )18(  Unsafe acts)  السلوكات غیر اآلمنة( األفعال الخطیرة   -  ب

أما الظروف الخطیرة فتتضمن بعض مظاھر البیئة المادیة التي تھيء لحدوث حادثة أو تجعل وقوعھا 

  محتمال، ومن أمثلة ھذه الظروف وضع اآلالت واألدوات على نحو غیر منتظم واإلضاءة الردیئة 

راقبة، وكذا وجود أرضیة مكان العمل مبتلة بالمیاه أو المتحركة التي تترك دون حراسة أو م واآلالت

  .الشحوم مما یسھل من انزالق العامل وسقوطھ

أما األفعال الخطیرة أو السلوكات غیر اآلمنة فتتمثل في أنماط السلوك التي تؤدي إلى وقوع الح وادث  

ل تحری  ك آل  ة أو  أو الفش  ل ف  ي أداء العم  ل ال  ذي ین  تج عن  ھ وق  وع الح  وادث، وم  ن أمثل  ة ھ  ذه األفع  ا     

  )19. (االصطدام بھا بحیث تسقط على العامل فتصیبھ أو تسقط على آلة أخرى فتدمرھا
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بحی ث تق ع الحادث ة     م ا  وقد تتفاعل األفعال الخطیرة مع الظ روف الخطی رة ف ي بیئ ة العم ل عل ى نح و       

السلوكات غیر الحادثة بسبب عدد من الظروف غیر اآلمنة أو عدد من نتیجة لھا، ومن الممكن أن تقع 

أس باب   فنتس اءل ع ن  : ،  وباستطاعتنا أن ننتق ل ف ي تحلیلن ا لألس باب الخط رة خط وة أبع د       )20(اآلمنة 

، وتعتب  ر ھ  ذه أس  بابا غی  ر مباش  رة للح  وادث طالم  ا أن الظ  روف أو األفع  ال  الظ  رف أو الفع  ل الخط  ر

العاقب ة؟ ھن اك أس باب     فما الذي یجعل العام ل یق وم بفع ل غی ر م أمون     . الخطرة ھي األسباب المباشرة

عدیدة ممكنة مثل الرؤیة الخاطئة والمرض والقلق، إضافة إل ى ض عف الت آزر العض لي وال نقص ف ي       

  . معرفة طرق أداء العمل وما شابھ ذلك وكل ھذه العوامل إنسانیة

وتحلی  ل طبیع  ة األس  باب بحی  ث ت  ؤدي إل  ى تن  اول العوام  ل االنس  انیة مفی  د ف  ي فھ  م الح  وادث     

نا نتناول شیئا یمكن أن یخبرنا بسبب أداء الفعل الخطیر، وإذا استطعنا أن نفص ل العنص ر   وأسبابھا ألن

االنساني المسؤول  عن العمل الخطیر، فإننا نصبح ق ادرین عل ى القی ام بعم ل إیج ابي وبن اء إزاء من ع        

العم ل،   إتیان العمل الخطیر، وبناء على ذلك فإذا ك ان العام ل االنس اني المس بب ھ و ع دم معرف ة أداء       

فإننا نستطیع حذف العامل المسبب بواسطة التدریب، أما إذا ك ان الس بب م ثال ض عف ف ي البص ر فق د        

كان العنصر االنس اني غی ر قاب ل للتص حیح فإن ھ یمك ن نق ل        یعالج الموقف بوضع نظارة طبیة، أما إذا 

  )21. (العامل من عملھ وتكلیفھ بعمل في منصب أقل خطرا أو ضررا

نسانیة مس ؤولة ع ن الظ روف الخط رة؟ إن االجاب ة ع ن ھ ذا الس ؤال ق د تك ون           ھل العوامل اال

إیجابیة، فقد یزید عامل من حمولة ناقلة تستند إلى حزام، ثم یترك الموق ف، وبع د م دة قص یرة ینكس ر      

الحزام ویترتب عن ذلك تداعي الحمولة وسقوطھا إم ا عل ى عام ل آخ ر أو عل ى آل ة أخ رى، ف الحزام         

ر أحدثھ سلوك العامل الخاطئ،  وقد نتساءل عن سبب سلوك ھذا العامل على ھذا المكسور ظرف خط

النح و، وم ا ال ذي دفع ھ إل ى زی ادة الحمول ة؟ وم  ا س بب ترك ھ المك ان؟ وباستقص اء الحادث ة نج د س  ببا              

إنسانیا غی ر مباش ر انبث ق من ھ س بب م ادي مباش ر، ب ل إن إخف اق وس یلة أم ن آلی ة ف ي تحقی ق الھ دف                

  )22. (ا یرجع إلى أسباب آلیة إنسانیة إلى جانب األسباب الفنیة الھندسیةالمنتظر منھ

  :المتغیرات المرتبطة بالحوادث -6

إن أسباب الوقوع في الحوادث واإلصابات المھنیة عدیدة وال یمكن تناولھا إال بع د اخض اعھا للتحلی ل    

 :والتصنیف العلمي ویمكن أن نوضح ذلك فیما یلي

 



  !                                 لوجیة الحوادثسیكو: الفصل الثالث

 44

  

  :شخصیةالمتغیرات ال -6-1

ھناك العدید من المتغیرات الشخصیة الت ي تت دخل ف ي ح وادث العم ل س واء بطریق ة مباش رة أو غی ر          

  :مباشرة، وعموما فإن المتغیرات الشخصیة المرتبطة بالحوادث یمكن إجمالھا فیما یلي

یمی  ل التفكی  ر الش  ائع إل ى افت  راض أن الش  خص الغب  ي یتع رض للح  وادث أكث  ر م  ن    : ال ذكاء  -6-1-1

 & Farmerكي، لك  ن الدراس  ات العلمی  ة ال تج  د ف  ي نتائجھ  ا م  ا یب  رر ھ  ذا التعم  یم، وق  د ق  ام       ال  ذ

Chambers    بدراسة ھذه المشكلة ولم یجدا أي ارتباط بین تقدیرات الذكاء وبین تكرار الح وادث ب ین

رتبط عمال ترسانة بحریة، وقد اقترح أن الذكاء یرتبط بالحوادث التي تتضمن أخطاء في الحكم، وال ی

مر ربتل  ك الت  ي تتض  من مھ  ارات یدوی  ة، وق  د یفس  ر ھ  ذا االقت  راح ع  دم وج  ود ارتب  اط ف  ي دراس ف  ا     

  ) 23.(إال أنھ ما یزال في حاجة إلى دراسة تدعمھ وتشامبرز

وفي دراسات أخرى أن نسبة الحوادث ترتفع عن د العم ال ال ذین یق ل ذك اؤھم ع ن المتوس ط أكث ر م ن          

كاء قد یكون ھاما في بعض الوظائف وغیر ھام في كل المھ ن، وعلی ھ   إن الذ. العمال متوسطي الذكاء

  )24(.ینبغي لمنظري برامج األمن الصناعي أن یحددوا الحد األدنى المطلوب من الذكاء لكل مھنة

إضافة لما سبق فإن الصراعات یمكن أن تؤدي إلى حوادث العمل واإلصابات المھنیة، ویمكن 

  :التي تنشأ في محیط الصناعة إلى فئتین رئیسیتین تصنیف ھذه الصراعات والتوترات

فالتكنولوجی ا مركب ة أساس ا م ن     : توترات تتولد عن التكنولوجیا ونقلھ ا كعوام ل قائم ة ب ذاتھا     :أوالھما

أنماط المعرفة ونقل العملیات الضروریة من أج تحویل عوامل االنتاج إلى إنتاج جاھز واستخدام تل ك  

ما أنھا أداة التنمیة االقتص ادیة ولھ ا قیم ة فق ط عن د ال ذین لھ م ق درة عل ى          المعرفة وتوفیر الخدمات، ك

فھمھا واالستفاد منھا، وھذا یوضح كیفیة استخدام المعرف ة والتكنولوجی ا ف ي عملی ة االنت اج والتنمی ة،       

كما یتضح أن التكنولوجیا لھا مظاھر ملموسة كالمصانع واألدوات والمواد الخام، أم ا المعرف ة والت ي    

  .عد من المظاھر غیر الملموسة تكمن في المھارات وتنظیم ھذه التكنولوجیا واستخدامھات

للتكنولوجیا بأنھا مجموعة المعارف  Williams & Fatemiوفي ھذا الصدد یعكس تعریف كل من 

والتطبیق ات الص ناعیة   عن الفنون الصناعیة، وبص ورة أش مل أنھ ا تتض من معرف ة الق درات البش ریة        

النظریات العلمیة، كما یقصد بالتكنولوجیا أیضا حج م المعرف ة والمھ ارة وتأھی ل اإلمكان ات      للقوانین و

إلنتاج السلع والخدمات وتصمیم األنواع الجدیدة منھا حتى تك ون مالئم ة لتطبیقھ ا حس ب اإلحتیاج ات      

  )   25( .االستفادة منھاالخاصة من أجل 
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 Transmission ofأنھا تتضمن عملیة نقل المعرفة ب Caprilesأما عملیة نقل التكنولوجیا فیعرفھا 

Knowledgeل تحقی ق األنش طة ومالئم ة    ، كما یضیف إلى ذلك أن عملیة نقل المعرفة تحدث من أج

  )26( .وجیا لھا وللبیئة ال سیما استخدام المواد الخامالتكنول

أداة ووسیلة للمعرفة فقط؛ وعلى أیة حال، فإن عملیة نقل التكنولوجیا ال تعبر عن حركة التكنولوجیا ك

لكنھا أیضا عملیة نمو مستمر لتحدیث نم ط ھ ذه المعرف ة وتنمی ة ال دوافع الالزم ة والض روریة لخل ق         

   .وتنمیة التكنولوجیا بصورة دائمة

  :وتخلف عملیة نقل التكنولولجیا نتائج سلبیة على المستوى الفردي والجماعي والتنظیمي منھا

  .واإلصابات المھنیة حوادث العمل: مشاكل سلوكیة - 

  .إتالف المعدات دون استعمالھا لعدم توفر المختصین لتشغیلھا: مشاكل مادیة ھندسیة - 

نفقات إص الح األعط اب والت الف م ن ھ ذه اآلالت والمع دات ناھی ك ع ن نفق ات          : مشاكل مالیة - 

  .عالج المصابین

  .، سوء التكیف المھنيالقلق واالنفعال واالغتراب المھني، عدم التوافق المھني: مشاكل نفسیة - 

  .األمراض المھنیة: مشاكل صحیة - 

وھناك الكثیر من الدراسات التي أجریت في ھذا المجال، والتي بینت أن نقل التكنولوجیا غیر المالئمة 

نادرا ما یكون منسجما مع قدرات األفراد العقلیة والجسدیة والنفسیة، وطبیعة المجتمع الذي تنق ل إلی ھ   

ب ین المجتمع ات   ) الثقافیة والعلمیة والنفس یة والبدنی ة واللغوی ة   (لإلختالفات الشاسعة التكنولوجیا وھذا 

  .المنتجة للتكنولوجیا والمجتمعات المنقولة لھا

وإذا كان النقل التكنولوجي ما زال متواصال فإن سلبیاتھ ال تزال تلقي بثقلھا على أكثر من ص عید كم ا   

  .بینا آنفا

یرھا؛ فالعامل الماھر الذي كان قد اكتسب مھارتھ جیا أھمیة عن مشكلة تغیلوووال تقل مشكلة نقل التكن

بمشقة بالغة ثم أصبحت مھارتھ فجأة بال فائدة نتیجة للتغیر الفني السریع یواجھ مشكالت نفسیة ش دیدة  

الوطأة إذ أن المشكالت ال تنحصر في مجرد تعلم ھ لمھ ارات جدی دة ف ي العم ل وإنم ا تنحص ر بص فة         

 .شعوره بفقدان اعتبار الذات نتیجة أن مھارتھ السابقة أصبحت شیئا مھمال أساسیة في
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توترات وصراعات تنشأ عن طبیعة العالقات الشخصیة المتداخلة في المشروعات الصناعیة : ثانیھما

نتیج ة حتمی ة للتفاع ل التنظیم ي وتنش أ ف ي األص ل ع ن          أنھاوھي نزاعات یراھا البعض على  الحدیثة

  .الموجودة داخل األجھزة التنظیمیةالتعقیدات 

 –الشكل والمس توى، فھن اك الص راع ال ذاتي     : ویمكن النظر إلى الصراع في المنظمات من منظورین

كأن تكون قدرات الفرد أعلى من متطلبات المنصب أو أن قدرات العامل أقل بكثیر من  –داخل الفرد 

ص راع األدوار،   ىمھ ام ال ذي ق د یفض ي إل      متطلبات المنصب وقد یعزو الصراع الفردي إل ى تع دد ال  

وبالمث   ل یمك   ن أن یك   ون الص   راع ب   ین أف   راد الجماع   ة الواح   دة وق   د یك   ون ص   راعا مھنی   ا طبقی   ا  

)Hierarchical Conflict (    بین الھیئ ة القاعدی ة للتنظ یم) والھیئ ة الوس طى الثانی ة للتنظ یم     ) العم ال

أو ب ین ھ ذه    )اإلط ارات (الوس طى األول ى للتنظ یم     أو بین الھیئ ة الوس طى الثانی ة والھیئ ة    ) المشرفین(

ظیم، ھ ذا م ن منظ ور المس توى، أم ا م ن المنظ ور الش كلي ف إن الص راع           نسیة للتاألخیرة والھیئة اٍلرأ

  :أكثر إنتشارا ھي  التنظیمي یتخذ أشكاال عدیدة، منھا أربعة

إلیھ اآلخرون حیث یسمى فرد أو جماعة إلى تحقیق ھدف یختلف عما یسعى : صراع األھداف - 1

 .عات األھداف من اكثر أنواع الصراعات التنظیمیة حدوثااوتعد صر

حی  ث یحم  ل الف  رد أو الجماع  ة أفك  ارا ال تنس  جم م  ع افك  ار      : الص  راع الفك  ري أو االدراك  ي   - 2

 .اآلخرین

حیث تتعارض أحاسیس ومش اعر الف رد أو الجماع ة م ع احاس یس      : الصراع الفكري الوجداني - 3

 .ومشاعر اآلخرین

 .حیث یأتي الفرد أو الجماعة بسلوكات وتصرفات ال یتقبلھا اآلخرون: اع السلوكيالصر - 4

العمل أو إنتاج دون أن تسبقھ دافعیة، فالدافعیة بالنسبة للسلوك االنساني بمثاب ة   :الدافعیة -7-1-2

ل ة، ف أداء الف رد وإنتاج ھ یختل ف ب اختالف الدافعی ة عن ده، وإن نق ص          آلالطاقة التي تح رك وت دفع ا  

لدافعی  ة عن  د العام  ل أثن  اء قیام  ھ بعمل  ھ یمك  ن أن یورط  ھ ف  ي الح  وادث، وتش  یر نت  ائج دراس  ة                      ا

" Keer"         عن زیادة حوادث العم ل ف ي األقس ام ذات المركب ات وف رص الترقی ة األق ل)Saal & 

Knight 1988)      كما أن انخفاض دافعیة الفرد في العمل وفشل اإلدارة ف ي استش ارتھا یمك ن أن

 )27.(من توتر الفرد ویوقعھ في الحوادثیزید 
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إن م  دى ح دة البص  ر وس  المتھ عام ل یس  اھم ف  ي التع رض للح  وادث؛ فف  ي     :ح دة البص  ر  -7-1-3

ع ن اإلبص ار والح وادث، حی ث قیس ت الق درة عل ى        " N.Kephart & J.Tiffin"دراسة أجراھا 

المش  تغلین بھ ذه الوظ  ائف   وظیف  ة، ث م قیس ت الق  درة عل ى االبص  ار ل دى العم ال      12االبص ار ف ي   

وكش فت النت ائج أن   . لمعرفة اإلتفاق بین القدرة الموجودة ل دى العام ل م ع الق درة المطلوب ة للعم ل      

بة الحوادث تقل عند العمال الذین یملكون قوة إبص ار مناس بة للوظ ائف اإلح دى عش ر األول ى،       نس

في الحوادث كان عمالھا م ن العم ال   فلم یوجد بھا أي فرق دال  )الثانیة عشر(أما الوظیفة األخیرة 

  .غیر المھرة

لق  د ع   زل بع  ض الب   احثین التواف  ق العض   لي كعام  ل ل   ھ ت  أثیر عل   ى      : الت  آزر العض   لي  -7-1-4

االس  تھداف للح  وادث، ویب  دو م  ن المعق  ول أن نفت  رض أن ال  بطء ف  ي االس  تجابة ی  ؤثر ف  ي تك  رار   

لھ ا عالق ة ذات دالل ة     ذاتھ ا ل یس  س تجابة ف ي ح د    الحوادث، ومع ھذا فقد ظھ ر أن الس رعة ف ي اال   

  .بتكرار الحوادث في الصناعة، ولكن تبدو االستجابات األكثر تعقیدا ھامة

بطاری ة م ن االختب ارات تتك ون م ن إختب ار تنق یط وأداة           Farmer & Chambersوقد استخدم 

م ا یتف ق   لقیاس سرعة االستجابة لالشارة، واختبار آخر یتطلب أن یغیر المفحوص أداءه العضلي ب

عام  ل إل  ى مجم  وعتین وج  د أن المجموع  ة األخی  رة      500م  ع االش  ارات المتغی  رة، وح  ین قس  م    

من الحوادث أكثر من المجموعة المتفوقة، بل قد وجد أن نسبة الح وادث ف ي    48 %تعرضت إلى 

 عنھا في األرباعیات الثالثة األخرى، مما یدل على أننا 51 %األرباعي األدنى كانت أزید بمقدار 

من العمال لنقص حوادث العمل إلى حد كبی ر ومعن ى ھ ذا أن ھنال ك ارتباط ا ب ین        25 %استبعدنا 

نقص المھارة وبطء االستجابة وما تتعرض لھ أعضاء الحس من عیوب في وقوع الحوادث، وبناء 

عل  ى ذل  ك یص  عب عل  ى األش  خاص الض  عاف ف  ي الن  واحي الحس  یة الحركی  ة تجن  ب المواق  ف            

یك ون ھ ؤالء مھمل ین أو من دفعین وم ع ذل ك        ھم لإلصابة بالحوادث، وق د ال والوظائف التي تعرض

  )28.(یتعرضون للحوادث

الكثی  ر م  ن األبح  اث تؤك  د عل  ى وج  ود عالق  ة ب  ین س  مات    :الحال  ة اإلنفعالی  ة الوجدانی  ة -7-1-5

الشخص  یة والقابلی  ة للوق  وع ف  ي الح  وادث، وتؤك  د ھ  ذه األبح  اث عل  ى وج  ود عالق  ة ب  ین الحال  ة       

 )29.(الیة والوقوع في الحوادثاالنفع
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وغیرھا أن الحالة االنفعالیة الشدیدة للعمال یمك ن أن تزی د م ن الوق وع      « Hersy »وتؤكد بحوث 

ف  ي الح  وادث، ف  الحزن والغض  ب وم  ا إل  ى ذل  ك م  ن ح  االت إنفعالی  ة تقل  ل م  ن وظ  ائف العملی  ات   

ة، كم  ا أن االبتھ  اج الزائ  د   المعرفی  ة وتباع  د بینھ  ا وب  ین المعالج  ات الناجح  ة للمواق  ف الض  اغط     

(Elation) 30.(یؤدي إلى الوقوع في الحوادث، وكذلك األشخاص الذین تسھل إثارتھم(  

مما الش ك فی ھ أن خب رة العام ل بن وع العم ل ال ذي یمارس ھ تس اعده عل ى تجن ب            : الخبرة -7-1-6

ث األمبریقی ة، فف ي   الوقوع في الحوادث، ویؤید ھذه الحقیقة سیكولوجیة التعلم و الكثی ر م ن األبح ا   

دراس ة س یكولوجیة  ع ن الف روق ف ي مع دل        Farmer & Chambersإنجلترا   أج رى ك ل م ن    

الحوادث، ووجدا أن ھناك عالقة وثیق ة ب ین الخب رة بالمھن ة وارتك اب الح وادث، والج دول الت الي         

  :یوضح  العالقة بین مدة الخبرة ومعدل إرتكاب الحوادث
  حوادثمعدل ال  )الخبرة(مدة الخدمة 

  أقل من شھر واحد

  أشھر 3من شھر إلى 

  أشھر 8اشھر إلى  3من 

  شھرا 12أشھر إلى  8من 

  سنوات 5من سنة إلى 

  سنوات فما فوق 5من 

181  

127  

87  

62  

57  

42  

 
  یوضح خبرة العامل بوظیفتھ ومعدل الحوادث): 1(جدول رقم                          

                 (Source : E.Farmer & E.Chambers) 
  

ویتضح من خالل الجدول أن معدل الحوادث یقل كلما زادت الخبرة بالوظیفة، والحقیقة ف إن  

مس ألة إرتب اط الح وادث ب الخبرة یج  ب أن توج ھ االنتب اه إل ى ب  رامج األم ن الص ناعي بالنس بة للعم  ال           

رسة العمل وحدھا، لكن عن طریق مماتأتى توبالرغم من أن معرفة أداء العمل  من الممكن أن . الجدد

في ھذه الحالة تترك العامل لممارسة نوع من المحاولة والخطأ لكن ال بد من إرش اد العام ل وتدریب ھ،    

ولیس معن ى ذل ك زی ادة الكفای ة االنتاجی ة للعام ل فق ط، وإنم ا معن اه أیض ا انخف اض مع دل الح وادث؛              

 حوادث، ففي إحدى الدراسات التي فالتدریب السلیم یساعد على زیادة االنتاج وانخفاض معدل ال
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أجریت على عمال مصانع الصلب وجد ان مجموعة من العمال الجدد الذین حض روا برنامج ا لألم ن    

الصناعي ومنع الحوادث ارتكبوا عددا أقل من الحوادث في األیام األولى من العمل مقارنة مع العمال 

  )31. (الذین لم یتلقوا مثل ھذا التدریب

ھناك دراسة حدیثة أجریت لمعرفة عما إذا كان انخفاض معدل الحوادث یحدث نتیجة  :السن -7-1-7

للخبرة كخبرة أم أنھ ینخفض نتیجة للتقدم في السن، ما ھو سبب انخفاض نسبة الحوادث ھل ھو الس ن  

أم الخبرة؟ لقد وجد أن لعامل السن تأثیر أكبر في انخفاض نسبة الحوادث عن عام ل الخب رة؛ فالعم ال    

، وم ن خ الل ھ ذه الدراس ة أیض ا      ألكبر سنا واألكثر نض جا یكون ون أق ل عرض ة إلرتك اب الح وادث      ا

یمكن افتراض أن التحسن الذي یحدث في معدل الحوادث الذي یرجع إلى الخبرة وإلى السن قد یرج ع  

  .نسبیا إلى تسرب العمال من خالل عملیة الغربلة إلستبقاء الصالحین من غیر الصالحین

بعض البحوث على أن ع دد الح وادث ی زداد بتق دم العم ر عن د بع ض العم ال، حی ث یص بح            كما دلت 

ؤالء ال یأخذون الحد الكافي من الحذر تجاه أعمالھم، ونتیجة ك ذلك لأللف ة بالمخ اطر الت ي اكتس بوھا      ھ

  )32.(طوال مدة عملھم

المح ددة م ن التع ب     على الرغم من التعب یؤدي إلى ارتك اب الح وادث، لك ن العتب ة    : التعب  -7-1-8

التي عندھا نستطیع أن نقول أن العامل سوف یرتكب ح ادث م ا ال نس تطیع أن نح ددھا تحدی دا مطلق ا،       

  .لكن من المؤكد أن التعب الشدید یؤدي إلى زیادة احتمال الوقوع في الحوادث

ب   انجلترا ت   أثیر عام   ل التع   ب عل   ى  1940ف   ي بح   ث نش   ر ع   ام " Vernoon"  وق   د درس 

فتبین أن للتعب تأثیر كبیر على معدل الحوادث، وكان ھذا اإلتجاه م ن الوض وح بحی ث أن ھ     الحوادث، 

س اعة ح دث للع امالت ف ي مص نع قناب ل ف ي انجلت را م ثالن ونص ف            12خالل یوم العم ل المق در ب   

  .ساعات فقط 10إلى  12لمعدل الحوادث التي حدثت لھن خاللھ بعد أن خفض من 

ع ھ  ذه الزی  ادة ف  ي الح  وادث إل  ى ط  ول فت  رة العم  ل الی  ومي   ھ  ذا، وب  الرغم أن  ھ یمك  ن إرج  ا 

س اعات،   10س اعة عن ھ ف ي ی وم العم ل الب الغ        12وبالتالي التع رض لألخط ار ف ي العم ل المق در ب      

ت أثیر  "  Smith"ویمكن ارجاع بعض تأثیرات التعب على الحوادث إلى نفس العوامل التي یفسر بھ ا  

الشخص بانفكاك في العضالت یؤدي إل ى ع دم الض بط والدق ة     درجة الحرارة علیھا، وكذا إلى شعور 

في العمل فتكون الحركات مضطربة غیر مترابطة، ویكون الفعل بطیئا غیر متكیف من الخارج فتقع 

 )33. (الحادثة
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وتجدر اإلشارة إلى ضرورة التمییز بین الحوادث التي ت نجم ع ن التع ب حقیق ة والت ي ت نجم        

اء العم ل، وب الطبع یتب ع الس رعة ف ي العم ل الزی ادة ف ي اإلنت اج، ل ذلك فإن ھ            عن السرعة الزائدة في آد

فإنن ا نثب ت مع دل    ) عامل التع ب مس تقل ع ن عام ل الس رعة     (عندما نرید أن نفصل أثر ھذین العاملین 

  )34. (اإلنتاج أو نتحكم فیھ ثم ندرس الحوادث

ج ھام  ة ف  ي مس  ألة قب  ول   نت  ائ ھن  اك بح  وث حدیث  ة تؤك  د الوص  ول إل  ى   : القابلی  ة للح  وادث   -7-1-9

المخاطر كسبب من أسباب وقوع حوادث العمل، ویعبر عن قبول المخ اطر ب ذلك الس لوك ال ذي یقح م      

  .فیھ العامل نفسھ رغم وجود احتمال فشل ھذا العمل

دراسة ع ن قب ول المخ اطر ف ي مك ان توج د ب ھ اآلالت الص ناعیة،         "  T.H Rockwell" وقد أجرى 

م جھازا إلثارة روح الخطر مع وجود فرصة تسمح بالوقوع في ھذا الخط ر أو  وفي ھذه الدراسة صم

تجنبھ، وقد كشفت النتائج األولیة ع ن وج ود ف روق فردی ة ف ي رد الفع ل ال الزم للخط ر وق د نق ل ھ ذا            

ع  امال، وتب  ین أن المجموع  ة الت  ي قبل  ت مواق  ف الخط  ر   37الجھ  از إل  ى بیئ  ة ص  ناعیة وطبق  ھ عل  ى  

حوادث الصناعیة وكانت توجد ف روق فردی ة واس عة ف ي آداء العم ل ب ین أفرادھ ا        ارتكبت كثیرا من ال

  )35. (وذلك مقارنة بالمجموعة التي لم تقبل مواقف الخطر

ھن  اك م  ا ی  دل عل  ى أن النس  بة ب  ین س  رعة اس  تجابة الف  رد     :  الس  رعة الحركی  ة اإلدراكی  ة  -7-1-10

بدراس ة  "  G.A. Drake" وادث، فلق د ق ام   وسرعتھ اإلدراكیة لھا عالقة بالسلوك الذي یس تھدف الح   

العم  ال ال  ذین تزی  د س  رعة اس  تجابتھم الحركی  ة عل  ى س  رعة ادراكھ  م  عل  ى عم  ال اتض  ح ل  ھ منھ  ا أن 

یس  تھدفون لح  وادث أكث  ر م  ن أولئ  ك ال  ذین تزی  د س  رعة إدراكھ  م عل  ى س  رعة اس  تجاباتھم الحركی  ة،    

ألش كال البص ریة ك انوا ف ي أدائھ م الحرك ي       فاألفراد الذین كانوا أسرع نسبیا ف ي إدراك الف روق ب ین ا   

  .أكثر أمانا من حیث التعرض للحوادث

م  ن العم  ال ال  ذین س  جلوا أكب  ر ع  دد م  ن الح  وادث حص  لوا جمیع  ا عل  ى      %15وق  د تب  ین أن 

م ن   % 7درجات سلبیة، ولو أخدنا طرفي التوزیع فإنن ا نج د ھ ذه العالق ة أكث ر وض وحا؛ فق د حص ل         

، )25(+م  ن الط  رف اآلخ  ر   % 7، وبلغ  ت درج  ات ) 25-( بلغ  ت العم  ال عل  ى درج  ات منخفض  ة  

وتعرضت المجموعة األولى كلھ ا إل ى الح وادث،  فیم ا س لم أف راد المجموع ة الثانی ة م ن أي ح ادث،           

عامال جدیدا انخفض مع دل الح وادث إل ى م ا دون المتوس ط       18الختیار اإلختبار  اوعندما استخدم ھذ

 )36. (  %70بمقدار 
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  : یرات البیئیة في محیط العمل المتغ -7-2

عرفنا أن ارتكاب الحوادث قد یرجع إلى عوامل شخصیة أي ظروف ذاتیة تكم ن داخ ل الف رد    

نفسھ ك الخبرة والش عور بالتع ب، وإدم ان الت دخین والكح ول وتع اطي المخ درات، أو ال ذكاء والت آزر           

لمحیط ة بالعم ل ك الحرارة    البیئی ة ا  فوان ب ذل ك ھن اك عوام ل ترج ع إل ى الظ ر       العضلي، لكن إل ى ج 

  .والرطوبة والتھویة والضوضاء وما إلى ذلك

م  ن الواض  ح أن درج  ة اإلض  اءة ووض  وح الرؤی  ة ت  ؤثران ف  ي مع  دل  : اإلض  اءة والح  رارة  -7-2-1

أق ل منھ ا ف ي    ) الض وء الطبیع ي  ( ، ومن المؤكد أن نسبة الحوادث التي تقع في ضوء النھ ار  الحوادث

ة، وقد أجرت إحدى شركات التأمین إحصاءا لجمیع الحوادث الصناعیة أي نوع من اإلضاءة الصناعی

  )37(.من ھذه الحوادث ترجع إلى رداءة أو سوء اإلضاءة في المصنع   % 25تبین منھا أن 

إدا كان  ت   %25أن مع  دل الح  وادث ی  زداد بمق  دار   " vernoon  1936"   وتش  یر دراس  ة

األخط  ار، ض  اءة المناس  بة أم  ر ض  روري إلدراك  اإلض  اءة ص  ناعیة وغی  ر طبیعی  ة، وال ش  ك أن اإل  

إن اإلض اءة تعتب ر   . والدلیل على صحة ذلك أن معدل الحوادث یرتفع باللیل ویكثر في أوقات الضباب

متغیرا مھما في تحدید القدرة على اإلبصار، وأن كل عمل صناعي یحت اج إل ى درج ة معین ة م ن ق وة       

ت الرؤیة وحوادث العمل، فإنھ یجب أن یراعى أن ثمة اإلبصار، ونظرا للعالقة التي تربط بین مشكال

، وال شك أن ما ینفق في ) 38(مھنا صناعیة تتطلب درجات عالیة من المھارة في الوظائف البصریة 

سبیل جعل مستوى اإلضاءة مناسبا ف ي المص نع یع ود بفائ دة كبی رة تتمث ل ف ي زی ادة اإلنت اج وانق اص           

  .العاملة سعر التكلفة واألداء اآلمن للقوى

جة الحرارة فیمكن أن تؤثر في العامل وتزید من احتمال تعرضھ للح وادث، حی ث دل ت    أما در

الدراسات أن الحوادث ینقص عددھا متى كانت درجة الحرارة مالئمة، فق د ك ان أق ل مع دل للح وادث      

    م، ولم ا انخفض ت ھ ذه الدرج ة    °20في مصانع الذخیرة والمؤن الحربیة حی ث كان ت درج ة الح رارة     

زاد عدد الحوادث زی ادة ملحوظ ة، وم ن الطبیع ي أن درج ة الح رارة المثالی ة تختل ف م ن          م ° 14إلى 

، فق د ل وحظ أن ھن اك    )فص ول الس نة  (حیث طبیعة العمل، جنس العم ل، مك ان العم ل، وفص ل العم ل      

ح  ین فروق  ا فردی  ة ب  ین الرج  ال والنس  اء إذ ی  زداد مع  دل الح  وادث بدرج  ة س  ریعة ج  دا ل  دى الرج  ال   

 م، وقد یرجع ھذا إلى نوع  العمل العنیف الذي یؤدیھ الرجال، ولذلك ° 24حرارة تجاوزت درجة ال

 



  !                                 لوجیة الحوادثسیكو: الفصل الثالث

 52

 

ف  إن مش  كلة درج  ة الح  رارة مازال  ت تبح  ث ع  ن ح  ل، وتحت  اج إل  ى إج  راء الدراس  ات لتحدی  د درج  ة     

  )39. (الحرارة المثلى لكل عمل من األعمال

للضوضاء المرتفعة وما ینتج  أثبتت العدید من الدراسات واألبحاث أن التعرض: الضوضاء  -7-2-2

 Mollو   Wilkins & action,1982"عنھا یساھم بشكل كبیر في زیادة عدد الح وادث الص ناعیة   

& Mulder, 1990   "      عم ال البن اء عل ى وج ھ     كما أنھا أصبحت تش كل خط را متزای دا یھ دد ص حة

ع وفق  دان الخص  وص، حی  ث وج  د أن تع  رض ھ  ؤالء العم  ال للضوض  اء ق  د ت  ؤدي إل  ى فق  دان الس  م     

 Kilburn et"  التوازن، األم ر ال ذي یك ون وراء الكثی ر م ن ح االت الس قوط الممی ت بھ ذا القط اع           

all,1992  و Burkhart et all, 1993"       فالضوض اء المرتفع ة، أو التع رض المس تمر لھ ا ی ؤدي ،

ادث نظ را  إلى فقدان السمع مما یؤدي إل ى التقلی ل م ن انتب اه المص اب ویس ھل علی ھ الوق وع ف ي الح و          

  )40. (إلخفاقھ في سماع اإلشارات التحذیریة أو الصیحات الخاصة بطلب النجدة

إل  ى أن أغل  ب العم  ال المعرض  ین لضوض  اء مرتفع  ة، لمرك  ز    " 1999ب  الش " وق  د توص  ل 

السیارات الصناعیة قد أصیبوا بالصمم وھو ما أثر على درجة اإلنتباه إل ى األخط ار المحدق ة بھ م ف ي      

 والتع  ب العص بي بدرج  ة   % 100والتع ب أثن  اء العم ل بدرج ة    92,67 %  ج  ة مح یط العم ل بدر  

  )41.( 70,72 %و التوتر العصبي بدرجة    % 73,15 

ھناك بعض األعمال التي تتطلب جھدا عضلیا كبیرا من العامل، وال شك أن : صعوبة العمل  -7-2-3

الحق ة وال دالئل التجریبی ة ال تؤی د     ، لك ن الدراس ات ال  )42(ھذا الجھد یساھم في الوقوع ف ي الح وادث   

ھذه الفردیة بصورة كلیة، ففي إحدى الدراسات وجد أن العمال الذین یقومون بجھود عضلیة، وجد أن 

نسبة إرتكابھم للحوادث في الصباح ال تختلف عنھا عند الظھر، لكن لوحظ أن إنتاج عمال الص ناعات  

الصناعات الخفیفة، ووجد أن نسبة الحوادث ترتف ع  الثقیلة ینخفض في فترة ما بعد الظھیرة عن عمال 

عند فئة العمال المجھدة جسمیا وتؤدي ھذه النتیجة إل ى افت راض أن مع دل الح وادث بالنس بة لوح دات       

  )43. (اإلنتاج یزداد تدریجیا بمرور ساعات العمل الیومي

 ،س ة ح وادث العم ل   ك ان اإلتج اه المعت اد ف ي دراس ة ح وادث العم ل، درا       : المناخ الص ناعي   -7-2-4

إل خ،  ...كل متغیر على حدة كمتغیر الخبرة، القدرات الحس یة الحركی ة واإلدراكی ة، الضوض اء    دراسة 

من اخي    مجموعة كبیرة من المتغیرات بھدف تحقیق نمط -في وقت واحد -لكن االتجاه الحدیث یدرس

 "Climat Patern ." م أي الجو الصناعي معدل الحوادث، أي الجو الصناعي العایمتاز بانخفاض 
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وأول دراسة من ھ ذا الن وع   . العام الذي یساعد على انخفاض معدل حوادث العمل واالصابات المھنیة

باحدى مصانع الرادیو بأمریكا، حیث وجد أن حوادث العمل تكثر في ح االت   W.A.KEERأجراھا 

المج ال تب ین أن    ، وف ي دراس ات أخ رى ف ي نف س     )44(انعدام ف رص مش اركة العم ال ف ي اقتراح اتھم     

  :العوامل التالیة ترتبط بالعنف وحوادث العمل منھا

  حمل المعدات الثقیلة من طرف العمال أثناء العمل •

  لظروف المعیشیة السیئة •

  حجم المصنع •

  معدل اإلنتاج •

  التغیب •

  .فرض العقوبات على البطء في العمل أو التأخر فیھ •

  عدم إشراك العمال في األرباح •

  )45.(أخرى في نفس المنطقةوجود شركات صناعیة  •

إل  ى جان  ب متغی  رات أخ  رى ال تق  ل أھمی  ة كتص  میم اآلالت والماكن  ات وم  دى توافقھ  ا م  ع          

خصائص العمال النفسیة والعقلیة والحسیة الحركیة وكذا تغیی ر نوب ات العم ل، ض ف إل ى ذل ك مس ار        

وم  دیري العم  ال  العالق  ات االنس  انیة ب  ین العم  ال بعض  ھم ب  البعض أو ب  ین العم  ال ومش  رفیھم وب  ین    

المؤسسات التي یعمل ون بھ ا، وعموم ا یمك ن تلخ یص المتغی رات واألس باب المرتبط ة ب الحوادث ف ي           

  :الشكل التالي
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 : المتغیرات المرتبطة بحوادث العمل 

 )خارجیة(متغیرات بیئیة 

 عدم تكیف العمل للعامل الظروف الفیزیقیة السیئة

 أجھزة العمل ومعداتھ

 )داخلیة(غیرات شخصیة مت

 ظروف العمل السیئة

عدم العنایة بتخزین 
المواد واآلالت في 

 أماكن مناسبة

عدم تنظیم 
أماكن العمل 

 ظیفھاوتن

اھمال اآلالت 
 وعدم صیانتھا

عدم تسییج 
األجزاء المتحركة 

 من اآلالت

تكدس أماكن 
العمل باآلالت 

 والمعدات

 االضاءة القویة
 الحرارة المرتفعة

 الضوضاء الشدیدة

 العمل صعوبة

 المناخ الصناعي

 الذكاء

 الحالة االنفعالیة الوجدانیة

 الخبرة

 الدافعیة

 التآزر العضلي

 السن

 حدة  البصر

 التعب

 القابلیة للحوادث
 السرعة الحركیة االدراكیة

  التأزم النفسي، إدمان التدخین والمخدرات والكحول،
 ي، حب المخاطرةالمھن فقالصراعات، سوء التوا 

)46(المتغیرات المرتبطة بحوادث العمل  ): 1(شكل رقم   
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  :النظریات المفسرة لحوادث العمل - 7

إن خطورة حوادث العمل وما تسببھ م ن خس ائر مادی ة وبش ریة أدى إل ى ظھ ور ع دة نظری ات تفس ر          

  :ب ھذه الحوادث، ومن اھم ھذه الرؤى العلمیة نذكر ما یليأسبا

 The accident proneness theory:(*) نظریة المیل إلستھداف الحوادث -7-1

تعتبر ھذه النظریة من أقدم النظریات الت ي وض عت لتفس یر الح وادث م ن الناحی ة الس یكولوجیة وم ن         

الح  وادث بص  ورة متك  ررة یطل  ق عل  یھم إس  م    أكثرھ  ا ش  یوعا، ف  األفراد ال  ذین یرتكب  ون الكثی  ر م  ن     

بعض السمات الوراثیة الخاصة ألنھم یقحمون أنفسھم في والسبب في ذلك وجود ، الحوادث يمستھدف

  )47.(داخل الفرد نفسھ السلوك الخطیر أي القابلیة للحوادث، وقد یكون ذلك إلشباع بعض الدوافع

إذ یتس اءلون ھ ل ھن اك م ا یب رر التس لیم بوج ود         إن ھذه المسألة مث ار ج دال و خ الف ب ین الب احثین،      

خصائص االستھداف للحوادث؟ یرى البعض أن ھذه الفكرة معقولة ألن بعض الناس تتكرر إص ابتھم  

ھ ذا ال دلیل   ھ ل  ض ئیلة م ن األف راد، لك ن     تص یب نس بة   األخی رة  بالحوادث، وأن نس بة عالی ة م ن ھ ذه     

لنفس القدر من المزالق واألخطار، فبعض الع املین   معقول؟ البد أن نتأكد أن الناس جمیعا یتعرضون

یرتكبون حوادث كثیرة ألنھم وجدوا في مواقف بھا أخطار كثیرة، أو ألنھم تعرضوا ألخطار أكثر من 

األبحاث التي أجریت ف ي   « A.E.ERRICK »و   « A.E.ARBONS »وقد استعرض . زمالئھم

أن ھ  ذا ال یعن  ي أن " تھی  ا إل  ى نتیج  ة مفادھ  ا  ھ  ذا الص  دد واإلحص  ائیات المختلف  ة ع  ن الح  وادث وان  

اإلستھداف للحوادث ال یوجد، لكننا حتى اآلن ل م ن نجح ف ي تعری ف وال ف ي تق دیر أبع اده والعناص ر         
  )48.("التي تكونھ، ولم نتوصل إلى أسلوب یضعھ موضع االستخدام العملي

دث على أن ھناك أشخاص لھم ونالحظ من خالل تعرضنا لھذه النظریة أنھا ركزت في تفسیرھا للحوا

سمات وراثیة واستعدادت للوقوع في الحوادث لكن ھذا غیر كاف ألنھ كثیرا ما تك ون الح وادث ل یس    

سببھا العامل البشري وإنما المناخ الصناعي بصفة عامة أي قد ترجع ھذه الح وادث إل ى ع دم مالئم ة     

  .المحیط العملي بكل ما یحتویھ للفرد الذي یعمل في إطاره

شیوع ھذه النظریة إال أن األدلة العملیة على صحتھا متعارضة، وفي الحقیقة، ھن اك  على الرغم من و

أشخاص یرتكبون الكثیر من الحوادث، وأن أغلب الحوادث ترتكب من طرف فئ ة قلیل ة م ن األف راد،     

لتوزی ع   فإن ھذا بذاتھ ال یعد دلیال عل ى ص حة ھ ذه النظری ة، ث م أن الكثی ر م ن الدراس ات اإلحص ائیة         

  الحوادث بین العمال توضح أن تركیز غالبیة الحوادث في ید قلة من الناس لیس إال ضرورة ریاضیة، 
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وعلى ذلك فالدلیل الوحید لتأیید نظریة إستھداف الح وادث ھ و األمثل ة الت ي تتك رر فیھ ا الح وادث بم ا         

  .یزید عن الصدفة

ف ي االعتب ار عام ل الص دفة دل عل ى وج ود        إلى أن التحلیل اإحصائي ال ذي أخ ذ  (*) ویشیر العیسوي 

فقط من مجموع الحوادث یمكن إرجاعھا إلى نزعة إستھداف الح وادث، وع الوة عل ى     15 %حوالي 

ذلك فإن العوامل األخرى غیر استھداف الحوادث لم تكن مضبوطة، وإذا أمكن ضبطھا واالبق اء فق ط   

ومعظ م الدراس ات كان ت تفش ل ف ي أن      على عامل استھداف الحوادث فإن ھ ذا ال رقم س وف ی نخفض،     

المخ  اطرة فیم  ا یق  وم ب  ھ م  ن أعم  ال،  تأخ  ذ بع  ین االعتب  ار مق  دار م  ا یتع  رض ل  ھ العام  ل م  ن عنص  ر 

والمفروض أن یكون ھذا القدر من المخاطرة الذي یتضمنھ العمل متساویا، فقد یرتكب العامل حوادث 

  .هأكثر من غیره ألنھ كان یتعرض لمواقف خطیرة أكثر من غیر

  :The goals freedom alterness theoryالحریة واألھداف والیقظة نظریة  -7-2

أي ناتج ة ع ن بع ض الس لوكات الس یئة الت ي         س لوكا عملی ا ردیئ ا    -وفقا لھذه النظریة -تعتبر الحادثة 

تحدث في بیئة سیكولوجیة غیر مشجعة، حیث ال یتلقى العامل المكافأة على عمل ھ، فكلم ا ك ان المن اخ     

لصناعي غني بالفرص السیكولوجیة واالقتصادیة كلما كان سلوك العام ل خالی ا، فالمن اخ النفس ي ھ و      ا

الذي یوفر للعامل المكافأة والجزاء على ما یبذلھ من جھد، فیجب أن ی وفر ھ ذا المن اخ للعام ل فرص ة      

العام ل ق ادرا    وضع األھداف القریبة والبعیدة المدى، على أن تكون ممكنة التحقیق، فینبغ ي أن یك ون  

على إثارة بعض الموضوعات والمشكالت ووضع حلول لھا، ھذه الموضوعات تقود إلى تكوین عادة 

ف   الظروف الس   یكولوجیة  ، High quality productionوج   ودة اإلنت   اج   Alternessالت   یقظ 

ی ت عل ى   واالقتصادیة الصحیة تشجع العامل على الیقظة واإلنتباه والحذر، ثم أن الدراس ات الت ي أجر  

دور المناخ السیكولوجي في الحوادث تعطي الكثیر من األدل ة لت دعیم ھ ذه النظری ة وأث ره ف ي الوقای ة        

  ) 49.(من حوادث العمل واإلصابات المھنیة

ومن خالل قراءتنا لھذه النظریة یتبین لنا بالرغم من أنھا رك زت عل ى الجان ب الس یكولوجي أو البیئ ة      

ت ي ت  ؤدي إل ى الس  لوكات العملی ة الردیئ  ة م ن ط  رف االنس ان، إال أنھ  ا      الس یكولوجیة غی ر المالئم  ة ال  

أھملت إحدى الجوانب األساسیة التي قد یكون لھا ید في وقوع حوادث العمل والمتمثل ة ف ي الظ روف    

وق درات  الفیزیقیة  التي تح یط بالعام ل أو التص میم الس یئ والمعق د ل آلالت وع دم مناس بتھا إلمكان ات          

  .امھ بكیفیة تشغیلھاالعامل وعدم إلم
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  )stress theory The adjustment: )50نظریة الضغط والتكیف -7-3

كعام ل    Working climateھ ذه النظری ة كس ابقتھا تؤك د أھمی ة طبیع ة بیئ ة العم ل ومن اخ العم ل           

أساسي محدد للحوادث واإلصابات المھنیة، وتبعا لھذه النظریة؛ ف إن العام ل ال ذي یق ع تح ت ظ روف       

في الحوادث أكثر من العامل المتحرر من عوامل  عیكون أكثر عرضة للوقو Stressوالتوتر  الضغط

نظری  ة المی  ل (الض  غوط والت  وترات، وق  د تب  دو ھ  ذه النظری  ة ألول وھل  ة أنھ  ا تش  بھ النظری  ة األول  ى  

 ، لكن الحقیقة غیر ذلك؛ فإن نظریة االستھداف تشیر إلى وجود خلل طبیعي دائ م )الستھداف الحوادث

في البنیة التكوینیة لإلنسان، أما نظریة التكیف والضغط فتشیر إل ى التكی ف الع ادي للض غوط الناتج ة      

عام  ل أو الض  عف الن  اتج ع  ن اإلف  راط ف  ي ع ن الظ  روف الوقتی  ة كارتف  اع درج  ة الح  رارة وم رض ال  

  .تعاطي الخمور

ف تكم ل بعض ھا   أن نظریة استھداف الحوادث ونظری ة الض غط والتكی     « Keer, 1946 »وقد أشار 

بعضا،  فھي متعارضة وإنما ھي متكاملة، وفي نظره یحدد مع دل الح وادث ف ي المج االت الص ناعیة      

  :على النحو التالي

  

  النسبة المئویة  النظریة

 1 – 15%  نظریة االستھداف للحوادث - 

  30- 40 %  نظریة الیقظة - 

  45 - 60 %  نظریة الضغط والتكیف - 

 
  یوضح توزیع معدل الحوادث في المجاالت الصناعیة وفق النظریات ):3(جدول رقم         

(Source : Keer, 1946) 
  

ومن خالل مقارنة النسب المئویة یتضح أن نظریة الضغط والتكیف تعد عواملھ ا أكث ر مس ؤولیة ع ن     

  )51(.وقوع أغلب الحوادث واالصابات

ى المن اخ الص ناعي المش حون    والمالحظ أن ھذه النظریة قد ركزت في تفسیرھا للحوادث عل  

أھمل ت دور بقی ة العوام ل     –إلى جانب ھذا  -بمصادر الضغوط والتوترات والمواقف المجھدة، لكنھا 

  ، إذ تشیر الدراسات السیكولوجیة إلى أھمیة المتغیرات)النفسیة واالجتماعیة خاصة(األخرى 



  !                                 لوجیة الحوادثسیكو: الفصل الثالث

 58

  

ود بالخیر على العمال واإلدارة، وبما االجتماعیة في بیئة العمل وضرورة تنشیط ھذه العالقات بما یع 

، فال یكفي أن تكون بیئة )1987عوض، (یضمن أیضا تقلیص مشكالتھم وعدم تورطھم في الحوادث 

العمل مكتملة من حیث توافر األجھ زة واألدوات، ب ل م ن المھ م وج ود العالق ات االجتماعی ة القوی ة،         

عف ھ ذا التج انس یمك ن أن ی ؤدي إل ى ت دني       وكذا التجانس بین أفراد جماعة العمل، وأن تضاؤل وض

اإلنتاج ویؤدي أیضا إلى زیادة معدل الحوادث، حیث أن الفرد المنبوذ اجتماعیا أكث ر عرض ة للوق وع    

  .في الحوادث

كما تؤكد نتائج دراسات علم النفس الصناعي أن الكثیر من الحوادث یعزى ل نقص المعلوم ات   

شعور العامل بنقص التواصل وضعف المشاركة من ش أنھ   وسط عملیة االتصال، فضال عما تقدم فإن

  .أن یولد الضغط والتوتر الذي یجعل العامل عرضة للحوادث واإلصابات المھنیة

  The Destined theoryالنظریة القدریة  -7-4

مفاد ھذه النظریة أن الناس یقعون على طرفي خط، أح دھما عن د ط رف الس عادة واآلخ ر عن د       

عید لھ حصانة من اإلصابات والحوادث، والشقي محروم م ن ھ ذه الحص انة وأن ھ     طرف التعاسة، فالس

المنحوس " أمیل للوقوع في الحوادث والمزالق، وتلتقي ھذه النظریة مع مضمون المثل الشعبي القائل 

  ".منحوس ولو حطوا على وجھھ فانوس

أنھ  ا تفتق  ر   منطق  ي، كم  ا  أس  اسأي  اال یحكمھ  أن ھ  ذه النظری  ة   -م  ن أول وھل  ة  -ویالح  ظ 

عكس " Green & Woods"لإلجرائیة والموضوعیة العلمیة، وقد أكدت نتائج البحوث التي أجراھا 

ما یشیر إلی ھ أنص ار النظری ة القدری ة، إذ أن الح وادث تق ع ل بعض األف راد كنتیج ة منطقی ة وألس باب            

  )52.(ومتغیرات یمكن مالحظتھا

  :The Medical Theoryالنظریة الطبیة  -7-5

ون ھذه النظری ة أن الش خص ال ذي یمی ل إل ى الوق وع ف ي الح وادث غالب ا م ا یع اني م ن             مضم

أمراض واختالالت جسمیة أو عصبیة، وأن ھذه األمراض ھ ي الت ي ت ؤدي ب ھ للوق وع ف ي الح وادث        

المس  ؤولة ع  ن ) األم راض (لك  ن ال یمك ن ب  أي ح  ال م ن األح  وال أن تك ون ھ  ي وح  دھا    . واإلص ابات 

من الحاالت لیس لھا أسباب مرض یة، وأن   75.9 %أن  « Graf »فلقد أوضح التورط في الحوادث، 

م ن الح  وادث یمك  ن أن ت رتبط بأس  باب طبی  ة وعل ل جس  میة تتمث  ل أغلبھ ا ف  ي الخل  ل الس  معي       %1.4

  )53.(والبصري
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  :The Experimental Theoryنظریة علم النفس التجریبي -7-6

ح  وادث أس بابا مادی ة یمك ن مالحظتھ ا وقیاس  ھا؛     ت ذھب الدراس ات التجریبی ة النفس یة إل ى أن لل     

المتغی رات  : أنظ ر (فاإلختالالت السمعیة أو البصریة للعامل یمكن أن تؤدي إلى الوقوع في الح وادث  

، كم ا أن الض وء المبھ ر والط رق ال وعرة وع دم ض بط اإلط ارات            )المرتبطة بالحوادث، حدة البص ر 

و الظ الم الدامس ة أو ص غر س ن العام ل وخبرت ھ وم ا إل ى         أو خلل الفرامل والماكنة ووجود الضباب أ

ذل  ك م  ن متغی  رات تجریبی  ة یمك  ن أن ت  ؤدي إل  ى وق  وع الح  وادث، وھ  ي متغی  رات تس  ھل مالحظتھ  ا   

  )54. (وقیاسھا وضبطھا والتحكم فیھا

  :The Psychanalysis Theoryنظریة التحلیل النفسي  -7-7

على فكرة عامة ھ ي أن للح وادث معن ى وأنھ ا     تركز دراسات المحللین النفسیین عن الحوادث 

تقبل التفسیر شأنھا في ذلك شأن ك ل المظ اھر الس لوكیة العرض یة الت ي نق وم بھ ا دون تص د ش عوري          

  .ظاھر كالھفوات وغیرھا

فقد . ویكمن معنى الحادثة في األھداف النفسیة التي تخدمھا والرغبات الالشعوریة التي تحققھا

صابات من داللة، وأشار إلى أنھا تص در ع ن قص د، فھ ي تعب ر  ع ن نزع ة        مدى ما لإل" فروید" بین 

وأنھا تحتل مركزا معینا في سلسة العالقات النفسیة، ویورد العدید من األمثل ة الت ي ت دعم ھ ذه الرؤی ة      

من خبراتھ الخاصة مع مرضاه، على أن المحللین النفسیین یس یرون ف ي ھ ذا االتج اه خط وات أعم ق       

دوافع الالشعوریة العمیقة المتص ارعة الت ي ت دفع ص احبھا إلتی ان الفع ل ال ذي ت نجم         ویركزون على ال

عنھ اإلصابة كحل لھذا الصراع، وھي في دفعھا لصاحبھا عادة ما تجد شیئا فشیئا مناسبا في المواق ف  

  )55.(الخارجیة یصلح حال لھذا الصراع

اع أسباب الحوادث إل ى العوام ل   وما یؤاخذ على ھذه النظریة أنھا بالغت إلى حد كبیر في إرج

الباطنیة الالشعوریة الخاصة بالفرد وصراعاتھ المتشعبة سواء مع ذاتھ أو مع بیئتھ ومحیطھ، وأغفلت 

والتي لھا تأثیر مباشر أو غیر مباشر في سلوك ...( اجتماعیة، اقتصادیة، تنظیمیة(المتغیرات األخرى 

ب أن الح وادث الت ي یت ورط فیھ ا الف رد       " فروی د "إن ق ول  الفرد وأدائھ ومن ثم الوقوع في الحوادث، ثم 

یجعلنا نتھم كل من وقع ف ي ح ادث وأص اب نفس ھ     ) كما ذھب على ذلك في مثال المحبرة" (عن قصد"

بأنھ مسؤول بالدرجة األولى عن اإلصابة التي ألحقھا بنفسھ، وھ ذا م ن ش أنھ أن یجع ل الك ل سواس یة       

  .من تبعاتھا أمام الحوادث وتبرئة ساحة المسؤولین
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  : Theory of contingentنظریة المصادفة  -7-8

یمكن أن تعزى لعامل الصدفة، وھذا یعني أن جمیع األفراد   -وفقا لھذه النظریة  -إن الحوادث

ل دیھم اس تعداد للوق وع ف ي الح وادث، وأن ھ ال توج د أی ة عوام ل شخص یة تمی ز شخص ا ع ن آخ ر ف ي                

  )56.(استعداده للوقوع في الحوادث

إال أن إلغ اء العوام ل الشخص یة  الت ي ق د       –وإن كانت تب دو معقول ة ومس وغة     –ھذه النظریة 

، وفق ا للمنحن ى   تؤدي إلى الحوادث أمر ال یب دو معق وال، ول و كان ت الح وادث تق ع بالص دفة لتوزع ت        

  : اإلعتدالي التكراري أي

  .یتورط عدد قلیل من األفراد في حوادث قلیلة جدا/ 1

  .قلیل مثل الفئة األولى في حوادث كثیرة جدایتورط عدد / 2

  . یتورط أغلب األفراد في عدد متوسط من الحوادث/ 3

غیر أن الدراسات التجریبیة ال تعضد ھذا التوزیع للحوادث، وقد وض عت ھ ذه النتیج ة موض ع           

قعوا فیھا في البحث وذلك بمقارنة الحوادث التي وقعت لبعض األفراد في فترة معینة بالحوادث التي و

فترة أخرى، وأفترض أنھ إذا كان الوقوع في الحوادث مسألة ترجع إلى الص دفة، ف إن ع دد الح وادث     

التي یقع فیھا بعض األفراد في وقت یجب أن تكون مستقلة عن عدد الحوادث الت ي تق ع لھ م ف ي وق ت      

  .آخر وھذا لم یتحقق بالبحث

الت الحوادث للض باط األلم ان ال ذین أمن وا     عالم النفس األلماني سج "مارت"وقد فحص       

سنوات، فتبین أن الذین لم یتورطوا في حوادث خالل السنوات الخمس األول ى،   10على حیاتھم لفترة 

أم ا م ن ح دثت    . حادث ة  0.52بلغ متوسط عدد الحوادث التي وقعوا فبھا في السنوات الخم س الالحق ة   

. حادث ة  0.91الحوادث لتي وقعوا فیھ ا ف ي الفت رة الثانی ة      لھم حادثة في الفترة األولى، فقد بلغ متوسط

أما من حدثت لھم حادثتان أو أكثر في الفترة األولى، فقد بلغ متوسط م ا تعرض وا ل ھ م ن ح وادث ف ي       

  )57.(حادثة 1.84الفترة الثانیة 

بمعن ى أن الف رد ال ذي یرتك ب     توزیع ا ع ادال للح وادث    وتشیر بعض الدراسات إل ى أن ھن اك    

ثة ال یمیل إلى حد كبیر الرتكاب حوادث أخرى ولو لبعض الوقت، فالعامل الذي ارتكب حادثة ما حاد

یكون قد تحصل على نصیبھ من الحوادث، على أن یترك فرصة الوقوع في الح وادث لعام ل آخ ر ل م     

  وع یسبق لھ الوقوع في أي حادثة، وتفسیر ذلك أن العامل الذي وقع في حادثة تعلم كیفیة تجنب الوق
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  )58(".المؤمن ال یلدغ من الجحر مرتین" : وھذا الموقف یتماشى مع المثل القائل(*) في الحوادث

  : النظریة اإلجتماعیة 7-9

  تعد النظریة االجتماعیة من النظریات التي ربطت حوادث العمل التي یتعرض لھا العامل

لعام  ل المتمثل  ة ف  ي وج  ود مش  اكل بظروف  ھ االجتماعی  ة غی  ر المالئم  ة، فالحال  ة االجتماعی  ة الص  عبة ل

مرتبطة بالسكن واألس رة والمح یط االجتم اعي تول د حال ة م ن االنفع االت واالض طرابات المس تمرة،          

والتي بتفاعلھا مع ظروف العمل الفیزیقیة والتنظیمیة تكون سبب في وقوع الح وادث، وبغی ة معالج ة    

قتص ادیة للعم ال ومعالج ة مختل ف المش اكل      ھذه األسباب یتطلب األمر تحسین الحالة االجتماعی ة واال 

  ) 59.(المرتبطة بھذا الجانب

  :  النظریة الوظیفیة 10 -7

تتس  م ھ  ذه النظری  ة خ  الف س  ابقاتھا بالش  مول والتكام  ل ف  ي تفس  یرھا لظ  اھرة ح  وادث العم  ل،  

 فجمیع النظریات السابقة أرجعت سببھا إلى سبب واحد في حین ترى ھذه النظریة أن ظاھرة الحوادث

لھا أسبابھا وعواملھا المرتبطة فیما بینھا، بحیث ال یمكن إرجاعھا إلى عامل واحد، بل إل ى مجموع ة   

  ) 60.(من األسباب والعوامل اإلنسانیة والتنظیمیة

حی ث     H.HEINRICHومن أھم الدراس ات الت ي أك دت ھ ذه النت ائج الدراس ة الت ي ق ام بھ ا          

م  ن الح  وادث، أم  ا الظ  روف البیئی  ة فتتس  بب            % 88توص  ل إل  ى أن العوام  ل اإلنس  انیة تتس  بب ف  ي    

  )61(تقریبا  % 12في 

 National Safty Councilبینم  ا توص  لت الدراس  ة الت  ي ق  ام بھ  ا مجل  س األم  ن الق  ومي   

  : بالوالیات المتحدة األمریكیة إلى ما یلي

  .من الحوادث ترجع إلى ظروف تقنیة غیر مأمونة % 18

  .ترجع إلى عوامل إنسانیة غیر مأمونةمن الحوادث  % 19       

  )62.(من الحوادث ترجع إلى خلیط من العوامل التقنیة واإلنسانیة غیر المأمونة % 63

إن المتأمل بعمق في الرؤى التي تتبناھا ھذه النظریات في تفسیرھا للحوادث یتبین لھ م دى االخ تالف   

مھا على جانب واحد دون الجوانب األخرى الموجود بینھا، فكل واحدة من ھذه النظریات ركزت إھتما

  في تحلیل ظاھرة الحوادث، ھذا ما جعلنا ال نستطیع ترجیح نظریة على أخرى مھما كانت طروحاتھا 

  )التعلم بالمحاولة والخطأ(أي التعلم عن طریق الخطأ والتدریب على السلوك اآلمن  (*)
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معق دة ت ؤثر بخصائص ھا وس ماتھا وتت أثر      معقولة ومسوغة؛ فاإلنس ان وح دة سیكوفیزیوسوس یولوجیة    

بالبیئ  ة والمح  یط الت  ي تتواج  د فی  ھ، وبالبح  ث ال  دقیق واإلستقص  اء الم  نظم یمك  ن للباح  ث ف  ي ظ  اھرة     

الحوادث الوقوف على أسبابھا وتحلیل مصادرھا ثم وضع البرامج واألس س للح د منھ ا أو عل ى األق ل      

  .  التقلیل من عددھا

  ) 63(:نتائج حوادث العمل -8

كثیرة ومختلفة ھي النتائج التي تخلفھا حوادث العمل واإلصابات المھنیة على المستوى الفردي 

  : والجماعي والتنظیمي، ویمكن تلخیص ھذه النتائج مجملة في النقاط التالیة

o توقف العمل جراء الحادث أو اإلصابة .  

o مصاب توقف العمل من طرف زمالء العامل المصاب لمعرفة الحادث أو إلسعاف ال.  

o ارتفاع عدد ساعات العمل المفقودة بسبب ذلك.  

o األثر النفسي السیئ لھذه الحوادث والشعور بفقدان األمن.  

o تأثر اإلنتاج بالحوادث.  

o         تحم  ل المؤسس  ة لتك  الیف التعویض  ات ع  ن الح  وادث وإص  ابات العم  ل ودف  ع األج  ر

  . بالكامل أثناء فترة العالج

o صاب ومن ثم تعطل المراحل الموالیة لإلنتاجتعطل اآلالت التي كان یعمل علیھا الم.  

  : في التكالیف على المستوى التنظیمي وأبرزھا ما یليإصابات العمل والحوادث وبصورة عامة تؤثر 

  .وتتمثل في حجم ساعات التوقف عن العمل تكالیف الوقت الضائع الناتجة عن إصابة العامل/ 1

حیث أن بعض العمال یتوقفون عن العمل النتقالھم  ،خرینبالنسبة للعمال اآل تكالیف الوقت الضائع /2

إل  ى مك  ان الح  ادث حب  ا ف  ي اس  تطالع م  ا ح  دث، كم  ا یتوق  ف بعض  ھم اآلخ  ر نتیج  ة مس  اعدة العام  ل     

  .المصاب

  : من المشرفین والرؤساء وذلك نتیجة لـ تكالیف الوقت الضائع/ 3

  .مساعدة العمال المصابین -  أ

  .دثإلجراء التحقیق لمعرفة أسباب الحا -  ب

  .اتخاذ الترتیبات  الخاصة باستئناف العمل -  ج

  .البحث عن عامل بدیل عن العامل المصاب وتدریبھ -د 
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  .تكالیف العالج التي ال یغطیھا التأمین/ 4

  .تكالیف تجدید التالف من اآلالت والمواد جراء الحادث/ 5

العم ل رغ م ع دم ص الحیتھم      األجور التي تدفع للعمال المصابین أثناء انقطاعھم وبعد عودتھم إل ى / 6

  . للقیام بنفس األعمال

  .الغرامات التي تدفع نتیجة التأخیر في مواعید التزامات المؤسسة تجاه عمالئھا / 7

  ).امحلیا وإقلیمیا ودولی(تأثر سمعة المؤسسة في سوق الصناعة واإلنتاج / 8
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  :الخالصة 

المنظم ات  ف ي  ف ي الفص ل، وال ذي تح دثنا فی ھ ع ن الح وادث المھنی ة         من خالل م ا تق دم ذك ره    

الصناعیة، وأھمیة ھذا النوع وخطورتھ على الصعید الفردي والجماعي والتنظیمي ل یس عل ى الم دى    

  .القصیر فحسب، وإنما على المدى البعید أیضا

ی ة كان ت أم   وما یبقى فقط ھو التأكید على أن الح وادث المھنی ة ف ي أي منظم ة ص ناعیة عموم     

دون   -عل ى وج ھ الخص وص   –خاصة ھي مش كلة ال مف ر منھ ا، إذ ال یمك ن تص ور منظم ة ص ناعیة        

وقوعھا في مثل ھذه المشكالت، سواء كانت أسبابھا مرتبطة بشخصیة  العمال والمنف ذین أو ب المحیط   

  .العملي والمناخ التنظیمي العام

ة الص ناعیة منھ ا بمن أى ع ن ح وادث      وال یمكن بأي حال من األحوال أن تكون المنظمة خاص  

العم ل إال إذا لعب  ت ك ل أطرافھ  ا ال  دور ال ذي وج  دت م  ن أجل ھ، خاص  ة إذا تعل  ق األم ر ب  النمط الع  ام       

عمالھ أو مرؤوسیھ حالة ما إذا تمیزت س لوكاتھ   حدللتسییر، والذي یمكن أن یصبح المسیر في ظلھ كأ

العام ة   اإلنسانیةو في إطار المعامالت والعالقات بالتسیب والسلبیة  سواء في مجال العمل وتنظیمھ، أ

  .داخل المنظمة

وأیا كان األمر، تبقى مشكلة حوادث العمل قائمة طالما أن عجلة الصناعة واالنتاج ف ي دوران  

المناسبة على كل المستویات؛ فإن وجود المنظمة یبقى مھددا، وال یتم  اإلجراءات، وما لم تتخذ مستمر

  .ھا واستمرارھاءع برامج واستراتیجیات فعالة تكفل بقاتفادي ذلك إال بوض
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  :مدخل* 

كثیرة وخطیرة ھي الت داعیات الناجم ة ع ن ح وادث العم ل وإص اباتھ، س واء عل ى المس توى          

الفردي أو الجماعي أو التنظیمي، وإن لم تتخذ اإلجراءات الوقائیة الالزم ة ل یس عل ى الم دى القص یر      

كون إلدارة ھ ذه الح وادث واإلص ابات ف إن التك الیف س ت      حسب ب ل وض ع اس تراتیجیات طویل ة األم د      ف

وف ي  . حینئذ التحكم فیھا والس یطرة علیھ ا   - إن لم یستحیل –ویصعب ) فردیا جماعیا وتنظیمیا(باھضة 

ن الصناعي ونش أتھ ومھام ھ، وك ذا األس س     مھذا الفصل سنتناول مفھوم الوقایة ومظاھرھا، مفھوم األ

الص ناعي ف ي   كم ا س نتطرق إل ى اس تراتیجیة األم ن      . العامة لب رامج األم ن الص ناعي ومن ع الح وادث     

الدول الصناعیة في العالم، وھدي الدین اإلس المي ف ي الوقای ة الش املة وتجن ب األخط ار، إض افة إل ى         

  .اإلستراتیجیات الحدیثة في تفادي الحوادث واإلصابات المھنیة

  :مفھوم الوقایة - 1

خاص  ة ف  ي می  دان عل  م ال  نفس العم  ل وك  ذا ف  ي مج  ال األم  ن     بالوقای  ة  رغ  م اإلھتم  ام الكبی  ر 

وسنس  تعرض ھن  ا أھ  م المف  اھیم المرتبط  ة     .اعي، إال أن ھن  اك نق  ص ف  ي تحدی  د ھ  ذا المفھ  وم    الص  ن

 :بالوقایة

مجموعة اإلجراءات المتخذة لتدارك وتجنب خطر معین أو لعدم حدوثھ "في الوقایةتتمثل  §

 )1(".مرة أخرى

 )2("ھي مجموعة اإلحتیاطات التقنیة والقانونیة المتخذة ضد طوارئ العمل"  الوقایة §

مجموع  ة األبح  اث والتج  ارب والتطبیق  ات    "بأنھ  ا" المجل  ة الجزائری  ة للوقای  ة  "وتعرفھ  ا  §

ومراقب  ة الوس  ائل والقیاس  ات والمن  اھج الت  ي تس  مح ب  اعتراض وج  ود ونش  أة الحرائ  ق          

 ".والحوادث وآثارھا المباشرة أو غیر المباشرة على األشخاص واألشیاء

  :مظاھر الوقایة من حوادث العمل - 2

) التقن ي (العامل المادي: ساسیین یتم الكشف عنھما عند تحلیل حوادث العمل وھماثمة عاملین أ

 .والعامل اإلنساني وھما مرتبطان ومتداخالن بصورة جد معقدة
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ویتمث  ل ھ  ذا العام  ل ف  ي غی  اب الح  واجز الواقی  ة، ق  دم اآلالت والماكن  ات    : العام  ل الم  ادي -أ-2

وغیرھا من العوامل المرتبطة بنوع المنصب وطبیع ة   إنعدام وسائل الوقایة الفردیةوواألدوات، 

  )5(العمل

  :ویتمثل في النقاط العشرة التالیة: العامل اإلنساني -ب-2

ª المعرفة السیئة بالعمل الذي نقوم بھ.  

ª العادات السیئة في العمل وضعف التدریب  

ª ألخطار وانعدام الوعي الوقائياالجھل ب.  

ª القدوة السیئة.  

ª اف بالتعلیمات والقوانینالالمباالة واإلستخف.  

ª المیل لألخطار.  

ª التعب والضعف الفیزیائي.  

ª العجلة وعدم الصبر.  

ª التوتر والغضب.  

ª 6(ل والتھاون سالتكا(  

  :ومن ھنا یتبین لنا أن مظھري الوقایة یكونان على مستویین

  :وتتمثل الوقایة في: المستوى التقني - 1

  .الحة للعملاختیار وانتقاء اآلالت والماكنات المناسبة والص - 

  .ضرورة وجود الحواجز الواقیة - 

  .توفیر وسائل الوقایة الفردیة - 

       ال  ذي یعط  ي القیاس  ات المق  درة الدال  ة      ب  التوقع والتنب  ؤ إج  راء الدراس  ات التقنی  ة المرتبط  ة     - 

المالئم  ة، عل  ى وق  وع الح  وادث أو الحرائ  ق عن  د ب  دایتھا إلیقافھ  ا ف  ورا بواس  طة وس  ائل الت  دخل  

  .)7(إجراءا ضروریا للوقایة واألمن) التوقع والتنبؤ(نقطة الرابعة وتشكل ال

ال وعي  وتشمل الوقایة على المستوى اإلنساني بالدرجة األول ى غ رس   : المستوى اإلنساني – 2

    على أسس علمیة واإلھتمام بمیدان الوقایة، ونشر الثقافة األمنیة  Security spirit -الوقائي
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ویتمركز عمل .  وتنمیة الوعي األخالقي والمھني واإلحساس بالمسؤولیة المھنیةفي األوساط العمالیة 

  :میادین ھي ةالوقایة حول ثالث

وھنا تتدخل األرغونومی ا م ن أج ل تص میم      الوقایة على مستوى اآلالت والمعدات واألدوات *

  .نالمناصب واألنساق والمنشآت یكون فیھا وقوع خطر الحوادث ضعیفا إلى أقصى حد ممك

  .الوقایة من الحرائق *

. فردیة وجماعیة: وتكون الوقایة على نوعین )8(الوقایة من األمراض المھنیة بصورة خاصة 

لة من ط رف المختص ین   فضال یتخذه إال العامل نفسھ وھي دائما م وإجراءھي عملیة  الوقایة الفردیة

ط ار، وتعتب  ر الوقای ة الفردی  ة   ف ي الوقای ة، وھ  ذه األخی رة تھ  دف إل ى حمای  ة العام ل م ن مختل  ف األخ      

مساواة بین الراحة والفعالیة؛ فالراحة تتمثل في أن العامل إذا التزم باس تعمال وس ائل الوقای ة وامتث ال     

التعلیمات األمنیة یجعلھ یتفادى الوقوع في الحوادث واإلصابات، وبالتالي فھو یعمل في مح یط عمل ي   

الجید لوس ائل الوقای ة عن د أداء عم ل مع ین       االستعمالفي  فتتمثلالفعالیة أما ، بأمن وراحة واطمئنان

وھ  ذه الوس  ائل تس  تعمل لحمای  ة ال  رأس والجس  م  ) 9( ف  ي منص  ب عم  ل مع  ین وب  أدوات عم  ل مح  ددة 

  )10(السواعد واألیدي وكذا حمایة األجزاء السفلیة : واألطراف العلویة

ة من الوقایة الفردیة، وذلك بتنمی ة  فیجب العمل بھا دائما ألنھا أكثر فعالی الوقایة الجماعی ة أما 

روح التع اون داخ  ل إط  ار العم ل رغ  م التقس  یم الن  وعي حس ب مھ  ارات العم  ل، زی ادة عل  ى ھ  ذا ف  إن      

وسائل الوقایة الفردیة  تحتاج دائما إلى تكییف لكي یستطیع العامل وضعھا، ویمكن تفادي ھذا المشكل 

  ).11(تفادي سوء التكیف  من خالل اإلستعماالت الوقائیة الجماعیة وبالتالي

  :مفھوم األمن - 3

الشخص أي أمن  :من خطر قد یتحقق، فنقول األمانلغة یعني توفر الحمایة والطمأنینة و األمن

أي  –أي مجتم  ع  –للمجتم  ع  األم  نتحقق  ت ل  ھ الحمای  ة والطمأنین  ة وس  لم م  ن الخ  وف، ونق  ول ت  وفر   

  )12(، وأحس كل فرد بالحمایة استقرت فیھ األمور وتوفرت فیھ الطمأنینة لمن یعیش فیھ

واإلسم  "أمن"في كثیر من اآلیات في صورة الفعل  القرآن الكریم ن فياألموقد وردت كلمة 

أي الف  ریقین أح  ق ب  األمن إن كن  تم  ":ن  ذكر منھ  ا عل  ى س  بیل المث  ال ال الحص  ر  "أمن  ة"و "األم  ن"

  (*)"م مھتدونتعلمون الذین آمنوا ولم یلبسوا إیمانھم بظلم، أولئك لھم األمن وھ

  82 – 81:اآلیتان: سورة األنعام(*) 
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وھ ي األم ان    (*) ..."نعاس ا یغش ى طائف ة م نكم     أمنةثم أنزل علیكم من بعد الغم ":وقولھ تعالى

   (**).والطمأنینة

وع د اهللا ال ذین آمن وا م نكم وعمل وا الص الحات لیس تخلفنھم ف ي األرض كم ا           ":وقول ھ تع الى  

  .)*(**"مكنن لھم دینھم الذي ارتضى لھم ولیبدلنھم من بعد خوفھم أمنااستخلف الذین من قبلھم، ولی

، وقول  ھ أیض  ا ف  ي س  ورة   (****) "ال  ذي أطعمھ  م م  ن ج  وع وآم  نھم م  ن خ  وف  :"وقول  ھ أیض  ا

إن نتبع الھدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لھ م حرم ا آمن ا یجب ى إلی ھ       ":57اآلیة  القصص

  .كثیر وغیر ھذه اآلیات..." ثمرات كل شيء

الواردة في ھذه اآلیات یتضح ل ھ بج الء ب ین أن األم ن      األمن إن المتأمل بتدبر في معاني كلمة

 األمناألنعام، و في سورة كاألمن النفسي: وتشیر ھذه اآلیات إلى معان جمة لألمن. ھو نقیض الخوف

   )13(.اإلجتماعي في سورة القصص األمنفي سورة قریش، واإلقتصادي 

  :من الصناعيمفھوم األ – 4

إن المقص  ود ب  األمن الص  ناعي ھ  و اتخ  اذ االج  راءات الكفیل  ة بمن  ع أو تقلی  ل ح  وادث العم  ل،     

ویمكنن ا   ).14(والعمل على تخفیض اإلصابات المھنیة م ع تق دیم وس ائل الوقای ة واإلس عاف والع الج       

ا الجان ب النفس  ي  أم  . أولھم ا نفس  ي كم ا ذكرن  ا س ابقا وثانیھم  ا م ادي    : الق ول أن لمفھ  وم األم ن ج  انبین  

فیتمثل في اإلحساس والشعور بالطمأنینة والسكینة وھذه من الملكات الكامنة في ال نفس البش ریة، وق د    

أثر في المحیط الخارجي، فإذا أحس الف رد وش عر باألم ان ف إن ذل ك ی نعكس عل ى تص رفاتھ         یكون لھا 

  .الشخصیة وعلى عالقتھ باآلخرین

اھر الخارجی  ة لألم  ن وھ  ي تتمث  ل ف  ي اإلج  راءات الت  ي  أم  ا الجان  ب الم  ادي فھ  و یعن  ى بالمظ   

لألخطار التي تھدد األمن واإلستقرار أو السیر العادي للمؤسسة، وھ ذا الجان ب    اتقاءتتخذھا المؤسسة 

ال یقل أھمیة عن الجانب األول إذ ال یكفي توافر الجوانب المادیة ف ي تحقی ق األم ن، ف ال ب د أن یس بقھ       

  .)15(وھذه األخیرة ھي التي تحرك الشعور نحو تقدیر كفایة األمن توفر الجوانب النفسیة، 

  

  
  .11سورة األنفال ،  اآلیة  (*)

  .8086، 8072: تفسیر الطبري، الروایتان(**)
  55، اآلیة النور(***)

  4:اآلیة قریشسورة (****) 
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 ،ثیعرف األمن الصناعي بمعنى أكثر تحدیدا بأن ھ غی اب خط ر الح اد    " الروس"وفي قاموس 

: یق ول ك ل م ن    « Le travail humain »بمجل ة  " مقارب ة علمی ة ألم ن العم ل    "وفي مقال معن ون ب ـ  

M.M.Cazamian ،Deveze  وFaure: "        ،نظ    ام األم    ن، وض    ع األم    ن، األم    ن اإلجتم    اعي

ھذه العبارات أخ ذت عش وائیا موض حة اخ تالف المی ادین      ...التجمعات الجماھیریة لألمن، حزام األمن

  ." "أمن"المعاني لكلمة وكذا تغیر 

ویؤك د عل ى غی اب حال ة     " األم ن ھ و غی اب ك ل خط ر أثن اء العم ل       :"Pierre Caloniویق ول  

ومم ا تق دم یمك ن تعری ف األم ن      ). 16("األمن المطلق، فاألمن في نظره ھدف مقص ود یج ب تحقیق ھ    

ال ذي أوجدت ھ   أما األمن الالص ناعي فھ و أح د حلق ات األم ن المتخص ص        ، "ضمان حمایة الفرد:"بأنھ

ظروف التطور السریع في مجال الصناعة بكافة أشكالھا، بل أن األمن الصناعي أصبح یض م فروع ا   

  .متخصصة

       لق  د تط  ورت مف  اھیم األم  ن الص  ناعي بع  د ظھ  ور الحاج  ة لوج  وده ف  ي المؤسس  ات مم  ا أدى     

ھندس ة  نیة المتط ورة ف ي مج ال    إلى اإلستعانة بالتقنیة الحدیثة لتقدیم العدید من األسالیب واألنظمة األم

السالمة وآلیاتھا، وتجھیزات وطرق الوقایة لتفادي الحوادث ومكافحة الحرائق، بل قد أص بحت ھن اك   

لخدم ة مج االت   شركات تجاریة متخصص ة تق وم بتق دیم أح دث األس الیب والمع دات واألجھ زة الفنی ة         

  .األمن الصناعي

دیم الحمای ة الالزم ة للع املین بالمؤسس  ات    لق د ك ان الھ دف م ن وج  ود األم ن الص ناعي ھ و تق         

والمحافظة على الممتلك ات، وك ذا اس تمرار العملی ة اإلنتاجی ة وت رابط حلقاتھ ا ب ین جمی ع المؤسس ات           

وتح  ت ك  ل الظ  روف، فالمخ  اطر ال یمك  ن الس  یطرة علیھ  ا بطریق  ة عش  وائیة وب  دون تخط  یط إداري    

  .وعلمي وفني مسبق یحقق نسبة من الحمایة واألمن

خالل كل ھذا نخلص إلى القول بأن مفھ وم األم ن الص ناعي ھ و إیج اد الب رامج المناس بة         ومن

لتالفي ما یمكن أن یؤثر بطریقة أو بأخرى على سالمة العاملین والممتلك ات وس یر العملی ة اإلنتاجی ة     

بأیدي متخصص ین تت وفر ف یھم الكف اءة والخب رة لتص میم ھ ذه الب رامج وتحقی ق الھ دف المنش ود وھ و             

  .)17(وفیر كافة أسالیب الحمایة الوقائیة ت
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  :نشأة األمن الصناعي -5

حتى منتصف الخمسینیات لم یكن لألمن الصناعي في العالم مع الم ثابت ة، ول م یك ن ل ھ تعری ف       

موحد، وكانت ھناك عدة إدارات تباشر مھام جزئی ة م ن األم ن الص ناعي، وھ ذا ال یعن ي أن ھ ل م یك ن          

الس المة وج ود قب ل ذل ك، حی ث وض عت ن واة الجمعی ة الوطنی ة األمریكی ة            لألمن الص ناعي ولقواع د  

، كم ا أن  1904والتي أصدرت متطلبات السالمة واإلطف اء من ذ ع ام     1898للحمایة من الحرائق عام 

  OSHAالمنظمة الفدرالیة للصحة والسالمة 

ل الحمای  ة والت  ي تعن  ى بالص  حة والس  المة العمالی  ة وض  رورة ت  وفر الح  د األدن  ى م  ن وس  ائ     

  .1934والسالمة للعاملین في مناطق العمل قد بدأت عملھا منذ عام 

، وك  ذلك الجمعی  ة الوطنی  ة 1955وق  د ب  دأت الجمعی  ة األمریكی  ة لألم  ن الص  ناعي عملھ  ا من  ذ  

، أما في أوروبا فكان ت العنای ة ب األمن الص ناعي من ذ أكث ر       1911لمھندسي السالمة التي تأسست عام 

؛ فق د  س بالمفھوم الحالي لألمن الصناعي، ونظرا للمنش آت الحیوی ة واإلقتص ادیة   سنة لكن لی 100من 

أصبحت في الخمسینیات من أھم النقاط المستھدفة بالتخریب لتعطیل تقدم الدول وإرباك الحی اة داخلھ ا   

حتج اج وإث ارة   بإیقاف وص ول الم اء والوق ود والكھرب اء للمس تھلكین وبالت الي دفعھ م إل ى الت ذمر واإل         

  .الداخلیةمشاكل ال

وحیث أن ھذه المنشآت أكثر عرضة لحوادث الحریق واإلنفجارات بسبب وجود المواد سریعة 

اإلشتعال واألجھزة ذات الضغط العالي، ونظرا لتناقص احتیاجات السالمة ومعدات مكافحة الحرائ ق  

ءم وھ   ذه ك   ان الب   د م   ن تحدی   د مع   الم ھ   ذه المتغی   رات وتحدی   د أھ   داف األم   ن الص   ناعي بم   ا ی   تال  

  )18(.المتغیرات

  :مھام األمن الصناعي -6

ھ و تحقی ق درج ة ونس بة عالی ة م ن الوقای ة         - كم ا رأین ا  –إذا كان الغرض من األمن الصناعي 

والحمایة للعاملین والممتلكات واإلنتاج وسالمة المعدات وك ذلك س معة المؤسس ة وم دى تواج دھا ف ي       

إدارة خ دمات تخ  دم المؤسس ة، وی أتي تقی یم مقی  اس     س وق الص ناعة، فإن ھ ب ذلك یق  دم خ دمات، أي أن ھ       

؛  ذل ك أن  فیما لم یحدث بالدرج ة األول ى ول یس فیم ا ح دث     وحجم فعالیة ھذه الخدمات ومدى نجاحھا 

ولقد أص بحت مھ ام   . Preventional mission المھمة األساسیة لألمن الصناعي ھي مھمة وقائیة

منیة ومخاطر السالمة ومخاطر د وتحلیل المخاطر األاألمن الصناعي تتركز بالدرجة األولى في تحدی

  ) 19(.مع بعضھا البعض واإلجراءات الحرائق، إضافة إلى وضع كل الترتیبات

Mis en forme : Justifier en bas,
Retrait : Avant : 0.04 cm, Première
ligne : 1.27 cm, Interligne : 1.5 ligne
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  : األسس العامة لبرامج األمن الصناعي ومنع الحوادث -7

لین والممتلك ات  یقوم األمن في أیة مؤسسة بمھمة الحراسة وتقدیم الحمایة والوقایة لكاف ة الع ام  

من المخاطر بمختلف أنواعھا، ولھذا تسعى كل مؤسس ة إل ى ت وفیر ط رق ووس ائل عص ریة وممی زة        

ھن ا ف ي طریق ة وأس لوب تحقی ق       االخ تالف تتكامل مع طبیعة العملیة الصناعیة ف ي المؤسس ة، وی أتي    

ن یعتم د البرن امج   الوج ھ األكم ل، ینبغ ي أ    ، ولكي تعمل منظومة األمن عل ى األمنیةالسیطرة والوقایة 

 وسائل الحمایة المادیة ووسائل الحمایة التنظیمیة، فإذا: األمني في تطبیقھ على عنصرین رئیسیین ھما

خ ال المواص فات األمنی ة    دكان في الماضي عند البدء في التصمیم لبناء أیة مؤسسة ال یولى األھمیة إل

م ن مراع اة تص میم وتطبی ق ع دد م ن       ضمن المخطط الھندس ي، أم ا اآلن فق د اختل ف الوض ع إذ الب د       

  .منیةمنیة التي تقوم بدورھا بتقدیم نسبة من الحمایة األالمواصفات األ

إن البرن امج األمن ي ف ي المؤسس ات یعتم د ف ي تحقی ق الحمای ة والس یطرة عل ى أس لوبین ھم  ا؛            

اتیجیات ولن  ا ع  ودة إل  ى ھ  ذه النقط  ة بالتحلی  ل ف  ي اإلس  تر     (والس  یطرة الخارجی  ة   الداخلی  ةالس  یطرة 

  ). التنظیمیة

إن السالمة في الصناعة أمر حتمي ال مفر منھ، ذلك أن الصناعة ال تتحمل وقوع حوادث تؤثر 

عل  ى س  یرھا وإنتاجیتھ  ا خاص  ة وأنھ  ا أم  ر مكل  ف س  واء أكان  ت الخس  ائر مادی  ة أو بش  ریة، وم  ن ھ  ذا  

بیعة العملیة اإلنتاجیة وم ا  المنطلق ال بد من توفر برنامج لمنع الحوادث أو برنامج للسالمة تفرضھ ط

ینشأ عنھا من أخطار صناعیة مختلفة، فالصناعات الكمیائیة والبتروكمیائی ة وم ا تحتوی ھ م ن مخ اطر      

ومن  ع الخس  ائر بوض  ع  أن نق  وم إدارة الس  المة ئی  ة إض  افة إل  ى أخط  ار الحرائ  ق؛ أوجب  ت  ص  حیة وبی

  معامل واآلالت والتجھیزات المختلفة برنامج عملي وعلمي یتمكن من السیطرة على أداء العاملین وال

من الحوادث، وكل ما یعكر سیر العملیة الصناعیة، وإن برنامجا مجال عمل خال وبیئة العمل لضمان 

كھذا إنما یقوم بدور حساس وخطیر في المؤسسة قد یؤدي فشلھ إلى توقف العمل كلیا وتوقع كل أنواع 

  .الخسائر الممكن حدوثھا

إلى أن إعداد برنامج متكامل وناجح لمنع الح وادث یتوج ب إقن اع اإلدارة    ھذا، وتجدر اإلشارة 

والعمال بھ ومس اندتھم، ألن ھ یس عى قب ل ك ل ش يء إل ى وقای ة الع املین م ن الح وادث، أي تھیئ ة كاف ة              

الظروف الالزمة لمن ع الح وادث أو تخف یض ع ددھا إل ى أق ل ع دد ممك ن، وت تم عملی ة إقتن اع اإلدارة            

        ج بوضعھا  للسیاسات والتعلیمات التنفیذیة، وأن إعداد ھذه التعلیمات یمثل جزءابتبنیھا للبرنام
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إبراز أھمیة ھذا البرنامج من الناحیتین اإلقتصادیة والقانونیة وذلك عن طریق من وظیفتھا عن طریق 

نین العم ل  بیان تكلفة البرنامج وما یمكن أن یتحقق من ورائ ھ، ث م بی ان اإللتزام ات الت ي تفرض ھا ق وا       

  )20.(التأمینات اإلجتماعیةو

  :الكبرى اإلستراتیجیة الكالسیكیة لألمن الصناعي في الدول الصناعیة - 8

  :مفھوم اإلستراتیجیة على الصعید المفاھیمي * 

رغم تعدد المفاھیم المرتبطة باإلستراتیجیة، إال أنھا لم أنھ ا ل م تختل ف كثی را م ن قب ل الب احثین        

الموضوع، فھي تتص ل بعملی ة وض ع األھ داف الت ي تس عى المنظم ة إل ى تحقیقھ ا           الذین یتناولون ھذا

واألھ  داف طویل  ة الم  دى عل  ى وج  ھ التحدی  د، وك  ذا تحدی  د الوس  ائل المناس  بة لتحقی  ق تل  ك األھ  داف       

وتخصیص الموارد الالزمة لذلك، وتعتبر اإلستراتیجیة على قدر كبیر من األھمیة في الفكر التنظیمي 

األساس  یة األول  ى م  ن وظ  ائف اإلدارة و ھ  ي وظیف  ة إلرتب  اط ھ  ذا المفھ  وم بالوظیف  ة  المعاص ر وذل  ك 

، و البد من التأكید بان مفاھیم اإلس تراتیجیة ، التخط یط و السیاس ات و التكتی ك تتص ل      )21(التخطیط 

وض ع قاع دة لتحقی ق ھ دف     جمیعا بوجود نوع من التفكیر المسبق كأساس ینطلق منھ العمل م ن أج ل   

  .الصناعي الشامل األمن 

إن جمیع الدول الصناعیة ف ي الع الم ال تخ رج اس تراتیجیة األم ن الص ناعي فیھ ا ع ن العنص ر          

الھندسي و العنصر التنظیمي ، و قد یكون االختالف ف ي التطبی ق أو تحدی د المس ؤولیات اتج اه األم ن       

بط ا ب ین األم ن م ن     الصناعي بمفھومھ الحدیث ، و حتى قبل أقل م ن عش رین عام ا ل م یك ن ھن اك ترا      

ناحیة و اإلطفاء م ن ناحی ة أخ رى ، ب ل إن بع ض الش ركات الص ناعیة ل م یك ن ل دیھا أي ارتب اط ب ین             

  عمل و التطبیق و المسؤولیات ، و عدم وحدة السالمة و اإلطفاء، و ھذا أدى إلى بروز ازدواجیة في ال

الس المة و اإلطف اء كخط وة    التخطیط للطوارئ و الكوارث، و منذ منتص ف الس تینیات ب دئ ف ي دم ج      

أولى، و في الواق ع ل م یك ن الھ دف م ن ال دمج اس تراتیجیا و لك ن ك ان اقتص ادیا فق ط حی ث اتض ح أن              

رجال اإلطفاء ال عمل لھ م إال انتظ ار الحرائ ق للقی ام ب واجبھم، و أص بحوا حم ال ثق یال عل ى میزانی ة           

ي الكوارث لمحدودیة عددھم و عدتھم وعدم المنشآت ، فباإلضافة إلى أنھم لم یكونوا قوة ذات فعالیة ف

عاملین اآلخرین لھم، حیث لم یعدوا لھذا الدور، لكن بعد الدمج اتضح أن الفوائد لیست مادیة مشاركة ال

  و في أوائل السبعینیات بدئ في تجربة دمج أن المردود التشغیلي كان مدھشا،  بل  ،اقتصادیة فحسب
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، و ق د م رت ھ ذه التجرب ة بتعث رات عدی دة ألس باب        اإلطفاءلسالمة أمن المنشأة ضمن إدارة لألمن و ا

  :أھمھا 

 عدم وجود تدریب كافي للمشاركة المتبادلة  ×

 عدم وجود برنامج للعمل التبادلي عند الحاجة  ×

فنقابة اإلطفائیین غی ر نقاب ة الع املین ف ي الس المة ، و ھ ذه       : تباعد النقابات التخصصیة  ×

 .ین في األمن الخاصالعامل نقابة  األخیرة غیر

و أیضا لعوامل اقتصادیة بحتة جاھدت الشركات في تنفیذ الفكرة لتقلیل األیدي العاملة و إیجاد 

  :األعمال البدیلة التي أسندت إلى عامل اإلطفاء انطالقا من األعمال التالیة 

  .و لم یدربوا إال على إطفاء الحرائقالذین ال یعرفون  :رجال اإلطفاء  - 1

الذین تنحصر تخصصاتھم و قدراتھم عل ى تحدی د متطلب ات الس المة عن د الحاج ة       :  السالمة رجال -2

  .للصیانة الفوریة أو الصیانة الدوریة للمنشأة 

   ال ذین تخصص وا ف ي فح ص بطاق ات الم وظفین أثن اء دخ ولھم و التأك د         :  رجال األمن و الحراس ة  -3

التي تقع داخل المنشأة ، إضافة إل ى ھ ذا ، ف إن ھ ذه     من ھویة الزائرین و التحقیق األولي في الحوادث 

األعمال أصبحت غیر مرغوب فیھا لمحدودیة التسلس ل ال وظیفي و الخب رات المكتس بة منھ ا ، و عن د       

وقوع حادث حریق كبیر فإن رجال اإلطفاء قد ال یتمكنون من السیطرة علیھ لقلة عددھم و عدم وجود 

تفت یش للس المة عن د    لش ركات تتعاق د م ع مق اولین للقی ام بأعم ال       مساندة مدربة لھم، كما كانت معظ م ا 

مواعید الصیانة الدوریة الش املة للمنش أة، و إذا م ا ظھ رت ظ روف أمنی ة تتطل ب رف ع درج ة الح ذر           

األمني فالملجأ الوحید ھو وضع أشخاص غیر مدربین للقیام بھذه المھمة قد تكون أخطارھم أكث ر م ن   

   .منافعھم

اح دة تت ولى وض ع السیاس ة     فك رة ف ي توحی د ھ ذه األعم ال ف ي إدارة رئیس یة و       و قد تبل ورت ال 

م ن و الس المة للعم ل كإطف ائیین     والعملیات بما یض من عن د الحاج ة ت وفیر جمی ع رج ال األ       التدریبو

و ق د ب  دأت الش ركات ف  ي تطبی ق ھ  ذه الفك رة ف  ي جمی ع ال  دول الص ناعیة بأس  الیب       العك س ص  حیح،  و

و م  ن . ك  ن تھ دف إل  ى تحقی  ق مب دأ األم  ن الص ناعي حس  ب التع اریف الس  ابقة    تنفیذی ة تك  ون مغ ایرة ل  

الظواھر الصحیحة في ھذا االتجاه م ا ل وحظ أخی را م ن تق ارب ب ین الجمعی ات المتخصص ة ف ي عق د           

  )22. (اجتماعاتھا بصورة مشتركة
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  )23( :الھدي اإلسالمي في الوقایة الشاملة لتجنب الحوادث و األخطار -9

و التوجیھ ات و أس الیب    یم ده بالتع الیم و اإلرش ادات    الوقای ة واألم ن و الس لم   وردس ت  اإلس الم 

  .الھدي التي تصون حیاة الفرد و تحافظ علیھ من األخطار و األمراض و الھالك و التعرض لألذى

س واء الس بیل و إل ى حس ن التعام ل      و اإلسالم یزود أبناءه بكل ما ینظم حی اتھم و یرش دھم إل ى    

وی  ة و الحكم  ة و الص  بر و األن  اة  یط  ة و ت  دبر األم  ور و إدراك عواقبھ  ا و التحل  ي بالر الیقظ  ة و الحو

و ف ي ھ ذا الص دد یق ول      ، والتبصر والتدبیر و التأمل والتفكیر و الرفق و ما إلى ذل ك الحلم و التعقل و

 وفیھا .(*)"سنینو ال تلقوا بأیدیكم إلى التھلكة و أحسنوا إن اهللا یحب المح: "اهللا تعالى في محكم تنزیلھ 

إشارة لطیفة إلى تجنب و تفادي كل ما من شأنھ أن یؤذي ال نفس دق أو ج ل و ی ؤدي بھ ا إل ى مھ اوي       

  )24. (الھالك ، كما تحث على حسن العمل و التعامل

أي أن  " (**) بل اإلنسان عل ى نفس ھ بص یره ، و ل و ألق ى مع اذیره      : "و یقول أیضا جل شأنھ 

وأخطاءه لم ینفع ھ ذل ك و ھ ذا     صدر منھ ، و لو جاء بكل عذر لیبرر أفعالھاإلنسان شاھد على كل ما ی

  )25.(مبلغ اإلشارة إلى مسؤولیة اإلنسان عما یبدر منھ من قول أو فعل 

و تزخر السنة النبویة بكم غیر قلیل من التوجیھات التي تصب ف ي ھ ذا المض مار، فف ي تجن ب      

احترق بیت بالمدینة عل ى أھل ھ ف ي اللی ل،     : نھ قال الحوادث و الحرائق ، عن أبي موسى رضي اهللا ع

إن ھ ذه الن ار ع دو لك م ف إذا نم تم فأطفئوھ ا        : " فلما حدث رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم بشأنھم قال 

إطف  اء الن  ار والمص  ابیح والقنادی  ل ف  ور  تنبی  ھ عل  ى ض  رورةو ف  ي ھ  ذا الح  دیث ،  )26( (***)"ع  نكم 

  .للحرائق كما حدث لھذا البیت االنتھاء من استعمالھا تفادیا

صلى اهللا –قال رسول اهللا : قالت - رضي اهللا عنھا–والرفق واألناة، عن عائشة وفي باب الحلم 

إن اهللا رفیق یحب الرفق، ویعطي عل ى الرف ق م ا ال یعط ي عل ى العن ف وم ا ال یعط ي         :" - علیھ وسلم

الرف ق ال یك ون ف ي ش يء إال زان ھ وال      إن :" ق ال  - صلى اهللا علیھ وس لم –، وعنھا أن النبي "على سواه

     ) 27.((****)"ینزع من شيء إال شانھ

  
 195: سورة البقرة اآلیة  (*) 

    15-14:سورة القیامة اآلیتان  (**)
  متفق علیھ  (***) 

   ن رواھما مسلماالحدیث(****) 
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  :خالصةال

عي بالمنظمات ال یمكن أن یمكن القول أن المطلب المتعلق بالسالمة لدى العمال واألمن الصنا

یس  مح ب  التطور والمنافس  ة دون تحقیق  ھ عل  ى جمی  ع مس  تویاتھ وص  وره، واألم  ن والوقای  ة كم  ا س  بق      

تناولھما یشمل العمل في حد ذاتھ والجو المھني الذي یتضمن محیط العمل وأجزائھ المادیة والبش ریة،  

ف  ي تفعی  ل اآللی  ات واالس  تراتیجیات واألكث  ر م  ن ھ  ذا م  ا یتعل  ق بالجان  ب اإلداري للمنظم  ة والمتمث  ل  

األمنیة والوقائیة وغیرھا من العوام ل األخ رى المحیط ة بالعم ل، دون التخل ي ع ن االھتم ام بالجان ب         

األكثر أھمیة المتمث ل ف ي العالق ات اإلنس انیة العام ة داخ ل المنظم ة وب األخص إذا تعل ق األم ر ب نمط            

  .ھذا المطلب بصورة شاملة التوعیة الوقائیة المتبع ومدى فعالیتھ فیتحقق

لھذا فاألمن الصناعي یمكن تجسیده حینما یكون المسیر لھ الكفاءة والقدرة عل ى إدارة منظمت ھ   

ذا تجسد ھذا الھدف عن طریق حسن التسییر والتدبیر والسلوك المناسب الذي یتف ق م ع   وإومستخدمیھ 

  .ھم فحتما سیحصل األمن ویعماتجاھات العمال وآرائھم وحتى مشاعرھم المتعلقة بعملھم وأدائ

علماء وبفضل الجھود المبذولة من قبل الباحثین لیس في علم النفس التنظیمي فحسب، بل حتى 

–فقد أصبح موضوع األمن الص ناعي و الس المة المھنی ة     ، الشریعة اإلسالمیة على اختالف مذاھبھم

إس المي خ الص ومحاول ة إیج اد      من أبرز المواضیع المؤطرة للدراسة والتفھم من منظور - على قدمھ

بكل تفصیالتھا ) التسییر(والتنظیمیة ) األداء(حلول عاجلة لتحقیقھ، وذلك بالبحث في العملیة السلوكیة 

  .لتحقیق السالمة المھنیة واألمن الصناعي

 –ف إن الرس ول    ، فمن سعادة الفرد العامل أخذ الحیطة واستعمال األسباب مع التوكل عل ى اهللا 

: بارز ف ي غزوات ھ وعلی ھ درع وھ و س ید المت وكلین، وق ال ألح دھم لم ا ق ال ل ھ            - علیھ وسامصلى اهللا 

 ذبسبب الوقایة من الزلل وتوكل عل ى اهللا، فاألخ    ذأأعقلھا یا رسول اهللا أو أتوكل؟ اعقلھا وتوكل أي خ

ق دح   اهللا ىس بب م ع التوك ل عل     على اهللا قوام التوحید، وت رك ال  والتوكل –فردیا وتنظیمیا  –باألسباب 

والتوقي ال یعارض الق در ب ل ھ و     ، في الشرع، وأخذ السبب مع ترك التوكل على اهللا قدح في التوحید

  ".ولیتطلف" :منھ ومن لبھ
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 العنصر البشري

 العنصر البشري اإلداري العنصر البشري الفني

 العنصر الفني التخطیطي

 العنصر الفني المیداني

 العنصر البشري المسؤول

 العنصر البشري المساند

 التقسیم الوظیفي للعنصر البشري): 2(شكل رقم 
  )109، 1983رشاد أحمد صقر، : المصدر(
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  :الدراسة االستطالعیة: أوال

v جیجل للمصبرات الغذائیة  –مؤسسة سكیكدة : الدراسة االستطالعیة األولىSIJICO 

بع  د أخ  د تص  ریح بزی  ارة م  ن معھ  د عل  م ال  نفس وعل  وم التربی  ة بقس  نطینة قمن  ا بزی  ارة أولی  ة    

مصلحة األمن  أین كانت لنا مقابلة مع نائب مدیر المؤسسة ورئیس 2004نوفمبر 05للمؤسسة بتاریخ 

والوقایة، حیث كانت المقابل ة ف ي س یاقھا الع ام ت دور ح ول موض وع وأھ داف الزی ارة وم دتھا، وبع د            

الحصول عل ى الموافق ة والقب ول قمن ا بجول ة اس تطالعیة داخ ل المؤسس ة أی ن ت م التع رف عل ى الج و              

 .عمال ومشرفیھمالتنظیمي العام السائد بأقسامھا ومصالحھا، والحدیث في ذات الوقت مع بعض ال

وفي الیوم الثاني من الزیارة تم ت تس ویة اإلج راءات اإلداری ة المتعلق ة بمك ان إج راء البح ث         

والعینة لتوزیع االستبیان؛ لكن إجراء ھذا البحث بھذه المؤسسة علق بس بب خض وعھا إلع ادة الھیكل ة     

حة التجاری  ة فق ط الت  ي  وت م بموج  ب ذل ك إلغ  اء بنیتھ ا التنظیمی  ة بص ورة ش  املة واإلبق اء عل  ى المص ل      

تتضمن قسمي التموین والتسویق، فیما أسندت باقي المھام إلى نفس المؤسس ة الواقع ة بجیج ل، وعلی ھ     

اض  طررنا إل  ى إلغ  اء مك  ان البح  ث واالنتق  ال إل  ى مؤسس  ة أخ  رى تت  وفر فیھ  ا ف  رص دراس  ة مش  كلة   

ة المتوس طیة للمكثف ات ،   الموضوع ومعاینة المتغیرات المرتبطة بھا حیث وق ع اختیارن ا عل ى الش رك    

  . وكانت ھذه األخیرة أنسب بكثیر من المؤسسة األولى

v الشركة المتوسطة للمكثفات: الدراسة االستطالعیة الثانیة Société Méditerranéenne 
des polymers « POLYMED »  

I - المجال المكاني للبحث : 
 :نبذة تاریخیة عن الشركة المتوسطیة للمكثفات - 1

على استقالل الجزائر، عرفت ھذه األخیرة تطورا ملحوظا في معظم ھیاكلھا  بعد مرور عام

ومجاالتھا، مما ألزمھا ضرورة إنشاء مؤسسات اقتصادیة وصناعیة تساھم بقدر واسع في التسییر 

الحسن واالستغالل الجید للطاقات الطبیعیة المتوفرة والتي ال یستھان بھا في األسواق الداخلیة 

حد سواء، لھذا كانت شركة سوناطراك أول شركة تشرف على إنجاز المشاریع والخارجیة على 

االقتصادیة والصناعیة وإقامة المنشآت والھیاكل القاعدیة في میادین المحروقات والطاقة والمناجم 

  .لتعرف بعد ذلك عدة تغیرات في وحداتھا وأنماط تسییرھا خالل السنوات الموالیة

وفي إطار إعادة  257/84وبموجب المرسوم التنفیذي رقم  1984وفي الفاتح من سبتمبر 

  ENIPھیكلة شركة سوناطراك ظھرت إلى الوجود المؤسسة الوطنیة للصناعات البتروكیمیائیة 
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االبتروكمیائیة، ومن أھم منتجاتھا  استغالل وتسییر وتنمیة الصناعت والتي انحصر نشاطھا في

و الكثافة المنخفضة والذي یدخل في الصناعات ذ « Polyethylene »" متعدد البولیثیالن"

  .البالستیكیة واللدائن

ثیالن ذات الكثافة المرتفعة تم لیونظرا لفقر واحتیاج السوق المحلیة الجزائریة إلى مادة البو

الشركة المتوسطیة للمكثفات لتغطیة نسبة الطلب على ه  بإنشاءوذلك  ENIPتوسیع نشاط مؤسسة 

  .خلیة وتقلیص األعباء المالیة الضخمة للدولة نتیجة استیرادھا من الخارجالمادة في السوق الدا

في  إنشاؤھاذات اقتصاد مختلط تم  POLYMEDالشركة المتوسطیة للمكثفات  تعتبرو

، وتم تأسیسھا من طرف الشریك الجزائري والذي تمثلھ المؤسسة الوطنیة للصناعات 05/09/1990

 Repsol»سھم، والشریك اإلسباني األ إجماليمن 66.66 %بنسبة  ENIPوكمیائیة رالبت

QUIMICA »  من إجمالي األسھم، ویقدر رأس مال الشركة بـ 33.33 %بنسبة :

  .دج17.23410000

تضاعفا في تكالیف  - اإلنجازمع طول مدة  –شھدت الشركة خالل مرحلة بناء المشروع 

أعباء إضافیة مما استوجب إعادة  اإلنشاء مما أدى إلى اختالالت في التوازنات المالیة وظھور

الذي ینص على مسح  15/06/2003ھیكلتھا مالیا، وقد تم ذلك بموجب قرار مجلس الحكومة بتاریخ 

بعض الدیون المتعلقة بالتكالیف المالیة المترتبة عن القروض التي مولت المشروع، وفتح رأسمال 

مما استلزم  « B.A.D.R »تنمیة المحلیة الشركة بإدخال شریك ثالث المتمثل في البنك الجزائري لل

  :توزیع نسبة األسھم لدى الشركاء وذلك كما یلي

  .من إجمالي األسھم ENIP :% 63.72المؤسسة الوطنیة للصناعات البتروكمیائیة  - 

 -  % 23.52 : Repsol Quimica من إجمالي األسھم.  

  .من إجمالي األسھم 12.76 %: بنك التنمیة المحلیة الجزائري - 

  :(*)لموقع الجغرافي للشركة ا - 2

: كلم شرق مدینة سكیكدة یحدھا من  3تقع الشركة المتوسطیة للمكثفات بالمنطقة الصناعیة على بعد 

  .FIRقوات التدخل االحتیاطیة : الشرق

  
  .2ملحق رقم  أنظر (*)
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   ENIP ةالمؤسسة الوطنیة للصناعات البتروكیمیائی: الغرب

 M.Mسط البحر األبیض المتو: الشمال 

  .2م160000: وتتربع على مساحة تقدر بـ ، La Raffinerieمركب تكریر البترول : الجنوب 

  :غرض الشركة - 3

تھدف الشركة إلى انتاج واستغالل مادة البولیثیالن ذات الكثافة العالیة بقدرة إنتاجیة تقدر بـ 

  .يسنویا وتسویقھا على المستوى الداخلي والخارج/ طن 1300000

  : )**() PEHD(ریف بمادة البولیثیالن ذات الكثافة العالیة ومجاالت استعمالھا التع - 4

ومواد كیمیائیة أخرى عن طریق  Catalyzeعبارة عن مادة من اللدائن تنتج من اإلیثیالن إضافة إلى 

  :في صناعة تحویل األغشیة، ومن مجاالت استعمالھا PEHDالحرارة والضغط، وتدخل مادة 

  .ت البالستیكیةالفالحة والبیو - 
  .أنابیب الري - 
  .شبابیك الصید والتسییج - 
  .صنادیق الشحن - 
  . حزم مواد الصیانة - 
  .حزم المواد الغذائیة - 
  .مواد التجمیل - 
  ).الواقي األمامي للسیارات( الحلویات ولوازم السیارات  - 
 .األشرطة الخاصة باألفالم وغیرھا - 
  

  :PEHDموضوع وھدف مشروع البولیثیالن  - 5

الكثافة العالیة عبارة عن وحدة لتصنیع المادة المذكورة وذلك من خالل  ذو PEHDمشروع 

أو عن  CP1Kتحویل المادة األولیة المتمثلة في غازاإلیثیالن المحصل علیھ من مركب البالستیك 

المتحصل علیھا من طرف مركب تممیع  Isobuteneطریق استیراده، ثم إضافة مادة االیزوبوثان 

  .ة إلى بعض المواد المستوردة والتي تستعمل بكمیات قلیلةالغاز بسكیكدة، إضاف
  

  

  

(**) PEHD إختصار لنوع المادة المنتجة وتعني :  
P :Poly : متعدد  
E :Ethylyne المادة الخام 
H :Haute عالي    

:D Densite  الكثافة  
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وقد تم تمویل ھذا المشروع "  PSCPC  PHILI" ویعتمد ھذا المشروع على أساس منھج 

ملیون دوالر، كما تحملت الشركة اإلسبانیة مسؤولیة دراسة المشروع  121یقدر ب أسبانيبقرض 

"  PHILIPS PETROLIUM" ختراع للشركة األمریكیةمن الناحیة الھندسیة طبقا لمقاییس اإل

بعض المؤسسات الوطنیة إلنجاز ھذا المشروع  ماجدإبومن أجل كسب التقنیة والتكنولوجیا الحدیثة 

السوق  اقتصادیحمل بوادر دفع جدیدة في محیط تنظیمي قابل للتطور والتأقلم مع متغیرات  الذي

 :فیما یلي POLYMEDشركة  إنجازویكمن الھدف من 

إنتاج واستغالل مادة البولیثیالن عالیة الكثافة محلیا وتسویقھا على المستوى الداخلي  - 1

  .والخارجي

  .ات البتروكیمیائیةالحد من التبعیة الخارجیة خاصة في الصناع - 2

إیجاد نوع من التكامل واالندماج بین الوحدات الموجودة على مستوى المنطقة الصناعیة  - 3

  (*).بالوالیة

  .إدخال تكنولوجیا حدیثة لتحویل مادة اإلیثیالن - 4

  .امتصاص الفائض من الید العاملة والفنیة الموجودة بمركب المواد البالستیكیة - 5

  : تنظیمیةمناطق الشركة ومصالحھا ال - 6

  : من أربع مناطق رئیسیة وھي POLYMEDتتكون وحدة  :مناطق الشركة -1 - 6

، خزانات ھواء اآلزوت، )المراجل(وتضم سخانات الماء  ):OFF-SITE ZONE(منطقة  –أ 

، خزانات میاه مضادة للحریق، خزانات المیاه الصالحة )منزوعة الملح(خزانات المیاه المعالجة 

الغاز، كما تتضمن ھذه المنطقة خزانات اإلیزوبوثان و اإلكسین، وھیاكل  للشرب ومخفضة لضغط

توتر (، وھي منطقة متعددة وعالیة األخطار   Catalyseurلمعالجة المیاه المستعملة وكذا تفعیل مادة 

  ).أخطار التسممات الكمیائیة –الكھرباء  رأخطا - أخطار االنفجارات –ضغط مرتفع  –عالي 

والمفاعالت، إضافة إلى  ةالكیمیائیوتتضمن ھیاكل المعالجة  :(Soft – Zone)طبة المنطقة الر -ب

، وھي منطقة متوسطة األخطار نظرا لصرامة المراقبة )Capacities(ھیاكل الضغط واالستیعاب

  ).مراقبة أتوماتیكیة(ودقتھا 

رة مؤسسة تسییر المنطقة ؛ إذ تخضع كل ھذه الوحدات لنظام تسییري موحد تحت إدا2أنظر الملحق رقم (*) 
  .EGIZIK.الصناعیة سكیكدة

  



   !الدراسة االستطالعیة والمنھجیة                                                                                              : الفصل الخامس

 105

  

تحتوي ھذه المنطقة على ھیاكل لتحبیب المسحوق الخام  ):Dry – Zone(المنطقة الجافة –ج 

وھي منطقة . والتكییس) المسحوق والحبیبات(وآالت تھویة وتسریب الھواء وكذا مخازن المنتوج 

  .ة التي تتم في ھذه المنطقة تسیر بطریقة آلیةقلیلة األخطار نسبیا كون العملیات االنتاجی

  :وتضم): Building –zone(منطقة البنایات  –د 

  .قسم المدیریة العامة والمالیة •

  .وتغییر الثیاب اإلطعامقسم  •

  .قسم األمن والمعاینة الطبیة •

  .مستودع قطع الغیار •

  )المنخفضة والمرتفعة الكثافة(نیابة المحطة  •

  .لمخبرقاعة مراقبة العملیات وا •

  : (*)المدیریات والمصالح التنظیمیة -2- 6

تنبثق عن المدیریة العامة للشركة المتوسطیة للمكثفات عدة مدیریات فرعیة ومصالح  :المدیریات •

مختصة في إدارة المھام المسندة إلیھا بناء على البرامج واألھداف المسطرة من طرف الشركة 

الحقا ال نجدھا مدرجة في الھیكل التنظیمي للوحدة وعلیھ فمعظم المصالح المذكورة  ENIPاألم 

  :نظرا لحداثتھا أو تداخل مھامھا مع مھام المدیریات التابعة لھا وھي

  )2المستوى (مدیریة المیكانیك  - 

  .مدیریة المالیة والمحاسبة - 

  )وھي أھم الوظائف للوحدة وتتقاسم المھام مع مدیریة ومصلحة االنتاج(مدیریة االستغالل  - 

  التقنیة المصالح - 

  اإلنتاجمدیریة  - 

  مدیریة الصیانة الصناعیة - 

  مدیریة األمن والوقایة - 

  المدیریة التجاریة - 

  مدیریة التموین - 
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  :أما المصالح التابعة لھا فھي كالتالي

  مصلحة تسییر الموارد البشریة - 

  مصلحة الدراسات - 

  مصلحة المالیة  - 

  .مصلحة الصیانة المیكانیكیة - 

  .مصلحة المحاسبة - 

  .صلحة التدخلم - 

  .مصلحة التفتیش - 

  .مصلحة البیع والتسویق - 

  .مصلحة التخزین - 

  .مصلحة األبحاث المخبریة - 

  .مصلحة توزیع األدوات والوسائل العامة - 

وتتعامل الشركة حالیا مع العدید من الشركاء والمتعاملین االقتصادیین، محلیین وإقلیمیین 

الكوریة والتي أبرمت معھا عقد عمل في  Daelimمؤسسة ودولیین كمؤسسة البالستیك الجزائریة و

، إضافة إلى ھذا فالشركة )2006إلى  2004من (البولیثیالن عال الكثافة لمدة سنتین استغاللمجال 

والتصدیر المحلیین إلى التصدیر  اإلنتاجواالستغالل حیث انتقلت من  اإلنتاجعرفت تطورا ملحوظا 

  .متوسطیةالدولي، خاصة في ظل الشراكة ال

إلى ) سا 8:00(أما عن نظام العمل، فالعمال اإلداریین یباشرون العمل من الثامنة صباحا 

إلى غایة الواحدة ) سا 12:00(، تتخللھا فترة راحة من منتصف النھار )سا 16:00(الرابعة مساء 

حدة الصیانة وھذا من السبت إلى األربعاء، ویخضع لھذا النظام كل الوحدات بما فیھا و) سا 13:00(

  .3/8المیكانیكیة والتدخل، أما باقي الوحدات فتعمل بنظام الوردیات 

II - المجال البشري: 

عند انطالق األشغال بالشركة المتوسطیة للمكثفات كانت الضرورة تقتضي تحویل ونقل  

على SOMIKوكذا شركة الصیانة الصناعیة  ENIPأغلب العاملین بالشركة الوطنیة للبتروكمیاء 

  عمال منفذین، مھندسین، تقنیو التدخل، تقنیو االنتاج واالستغالل، (ختالف تصنیفاتھم المھنیة ا
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عامال موزعین عبر مختلف المصالح والمدیریات  136، لكن بعد ذلك تم االكتفاء بـ )مسیرین

المتعاقدة مع الشركة  Daelimالموجودة بالشركة، مع استبعاد عمال وممثلو الشركة الكوریة 

عامال موزعون عبر مدیریتي االستغالل واألمن  88جزائریة للمكثفات والذي یبلغ عددھم اإلجمالي ال

  .والوقایة

-IIIالمجال الزمني البحث:  

في  –في ھذا العنصر سنستعرض أھم ما قمنا بھ في الدراسة االستطالعیة، حیث باشرنا 

عن طریق االتصال المباشر  POLYMED، الدراسة األولیة للشركة المتوسطیة للمكثفات - البدء

بمصلحة الموارد البشریة وشؤون العاملین وقدمنا شرحا مفصال لموضوع البحث وما نرید دراستھ، 

كما قمنا بزیارة أولیة لمختلف أقسام الشركة وورشاتھا، وبعد إتمام جمیع اإلجراءات االداریة تم 

ة العمال من مختلف حوادث العمل االتصال مباشرة بمدیریة األمن الصناعي المسؤولة عن حمای

واإلصابات واألمراض المھنیة، وذلك بغیة تحدي مكان إجراء البحث وتطبیق وسائل جمع البیانات 

  .لدراسة الموضوع

حیث  2006جانفي  11إلى غایة  2005جانفي  11وقد انطلقت الدراسة التطبیقیة الفعلیة من 

 ).أیام في األسبوع 4(تربصین الخارجیین بمعدل كان التردد على الشركة یخضع لبرنامج خاص بالم

 :الدراسة المنھجیة: ثانیا

  :التذكیر بإشكالیة البحث - 1

عرف ت حی  اة اإلنس ان تط  ورات عدی  دة عق ب حرك  ة التص نیع مس  ت معظ  م جوان ب الحی  اة مم  ا      

یف   رض علی   ھ تكیف   ا س   ریعا ومس   تمرا م   ع المعطی   ات الجدی   دة والمتج   ددة الت   ي تملیھ   ا علی   ھ ھ   ذه     

رات،حیث تختلف درجة التأقلم والتكیف مع ھذه المعطیات والتغیرات من فرد ألخر تبعَا لعوامل التطو

  .شخصیة واجتماعیة وثقافیة، وكذا المكانة التي یحتلھا الفرد في جماعتھ ومجتمعھ

فقد تغیرت أسالیب العمل ونوعیتھ نتیجة لتطور وسائل وتقنیات اإلنتاج، وتحّول ھذا األخیر من 

الطریقة  المیكانیكیة اآللیة وم ا ك ان یق وم ب ھ العام ل لوح ده ف ي المص نع          إلىالحرفیة الیدویة الطریقة 

أصبح یقوم بھ رفقة لفیف من األیدي العاملة نجم عن تقسیم العمل ونضاعف المستویات المھنی ة أكث ر   

               وظیفیةمما كانت علیھ من قبل نظرا لتوسع المصانع وزیادة المیكنة بھا وتعقد اٍالختصاصات ال
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أصبحت تتطلب مھارة أكثر بسبب التحول السریع للقوة العاملة من النشاط الزراعي البس یط إل ى   التي 

  .أین أصبحت اآلالت ھي التي تضبط عملیة اإلنتاج ولیس العامل، النشاط الصناعي المعقد

ة المھ ام داخ ل العملی ة    وھكذا فٍان تضاعف المس تویات المھنی ة الن اجم ع ن تقس یم العم ل وزی اد       

اإلنتاجیة والتطور السریع لوسائل اإلنتاج جعل أرباب العمل والمصانع یسعون ٍالستغالل ھذا التط ور  

لمضاعفة اإلنتاج إلى أقصى حّد ممكن، واستثمار رؤوس األموال في تحدیث التقنیات المس تخدمة ف ي   

فض  ال ع  ن أنھ  م غی  ر   -حون م  ن الری  فوال  ذین معظمھ  م ن  از  -اإلنت  اج دون اٍالھتم  ام بإع  داد العم  ال 

أو وج  ود ك  وادر ، متس اوین ف  ي الق  درات المھ  ارات والمی  ول واالتجاھ  ات والم  ؤھالت واٍالس  تعدادات 

إداریة علیا متخصصة ومدربة ت دیر ك ال م ن العم ال والم واد الخ ام واآلالت وتنظ یم عملی ات اإلنت اج          

  .بوجھ عام

ة بمك ان ف ي سلس ة الحی اة العام ة لإلنس ان عل ى        ولما كان الجانب المھني حلق ة ھ ي م ن األھمی     

 فٍانھ قد یشكل ، اعتبار أنھ یشكل العنصر المركزي والمؤشر الفعال في تسییر التنظیم واستمراره

ضغطا نفسیا لدى العامل یترجم بٍاضطرابات على عدة مستویات نفسیة، عصبیة أو سلوكیة، فاإلنس ان  

مرتبط  ة  رات مرھق  ة م  ن مص  ادر مختلف  ة ت  ارة فیزیقی  ة  داخ  ل التنظ  یم ق  د یواج  ھ وتواجھ  ھ ع  دة مثی    

 بظروف العمل، وأخرى عالئقیة مرتبطة بجماعة العمل التي ینتمي إلیھا وطبیعة عالقاتھ مع أفرادھا،

وبعضھا اآلخ ر مرتبط ة بالجوان ب التنظیمی ة م ن تقس یم للعم ل وواجبات ھ، وتص میم ألجھ زة وتقنی ات            

  .اإلنتاج ومعداتھ

ذي یتعرض لھ العامل واالضطراب الناشئ عن اٍالنتقال من می دان العم ل ف ي    فالملل والتعب ال

الریف الھادئ إلى العمل ف ي الم دن المت وترة، واض طراب التكی ف م ع الرف اق وزم الء العم ل وع دم           

اإللم  ام بمس  ؤولیات المھن  ة ومطال  ب الرؤس  اء،  واالفتق  ار إل  ى معلوم  ات ع  ن مس  تقبل المھن  ة الت  ي       

الت ي ی ؤدي واجبات ھ كعض و ف ي أس رتھا، ك ل ھ ذه الخص ائص المص احبة للتق دم            یمارس ھا، والمنظم ة   

ح  وادث التكنول وجي الس  ریع ف  ي الص ناعة أدى إل  ى ظھ  ور العدی د م  ن المش  كالت أبرزھ ا وأخطرھ  ا     

التي وضعت أرباب العمل ومسؤولي المنظمات في مأزق یص عب الفك اك من ھ، وح دا بھ م إل ى       العمل 

  .الجتھا وتكریس الجھود لوضع حّد لھا أو التخفیف من حدتھاالبحث عن السبل الكفیلة لمع

فكان تحلیل المختصین في بادئ األمر مرتبطا إلى حد كبیر باالختالالت الھندسیة واآللیة، وأنھ 

  یكفي التصمیم الجید لآلالت والماكینات ووسائل اإلنتاج وتوفیر وسائل الوقایة الفردیة المناسبة لتفادي 
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بات التي قد تنجم عنھا، متجاھلین عنصرا من األھمیة بمكان ھو العنص ر البش ري   الحوادث واإلصا

في سیرورة العملیة اإلنتاجیة وم دى وع ي العام ل بھ ذه اآلالت والوس ائل والمھ ام ودورھ ا ووظیفتھ ا         

وخطورتھا وسلوكاتھ إزاءھا، ومن ثم تجاھلوا الدور الذي تلعب ھ التوعی ة الوقائی ة الت ي تس مح ب ٍادراك       

مزایا والحدود التي قد تكون موجودة على مستوى ھذه التصمیمات سواء تعلق األمر بمنصب العمل ال

أو كیفی  ة األداء ونش  اطاتھ أو الوس  ائل الوقائی  ة المص  ممة والط  رق األمنی  ة المتخ  ذة لھ  ذا الغ  رض،        

وسیرورة العمل وبالتالي اٍالحتراس وأخذ الحیطة والحذر تفادیا للوقوع في األخطار التي قد تتض منھا  

  .ھذه المناصب أو تكون متواجدة بالمحیط العملي أو بالمجال العام للتنظیم

ى أي فھل یؤدي وجود الوعي الوقائي لدى العمال إلى ع دم الوق وع ف ي الح وادث المھنی ة؟ وٍال       

مدى لكن اعتب ار النوعی ة الوقائی ة المس تمرة آلی ة فعال ة لتط ویر الفك ر األمن ي والنھ وض ب ھ وم ن ث م              

  التقلیل أو الحد من تعرض العمال للحوادث المھنیة على مستوى المؤسسات الصناعیة الجزائریة؟

 :فروض البحث - 2

  .ئیةیتعرض العامل للحوادث لغیاب النوعیة الوقا: الفرضیة العامة -1-

  .كلما زاد تواجد الوعي الوقائي لدى العمال كلما قلت حوادث العمل: الفرضیة اإلجرائیة -4-2

  :وسبب اختیاره المنھج المستخدم - 3

إن القیام بأیة دراسة علمیة یتطلب اختیار منھج محدد یسمح بالوصول إلى حقائق یمكن 

والضابط لتلك الدراسة، وھو كما یقول  االعتماد علیھا، حیث یمثل المنھج األسلوب المسھل والمنظم

بأنھ ضروري في أي بحث علمي ألنھ الطریق الذي یسیر علیھ الباحث للوصول إلى :" تركي رابح

  )1" (نتائج علمیة

ویعتبر المنھج إحدى  الركائز الضروریة للدراسة العلمیة والموضوعیة لمختلف المشكالت 

ج المستخدمة تبعا الختالفھا وتنوعھا، إذ لكل منھج والظواھر أیا كانت طبیعتھا، وتختلف المناھ

وظیفتھ وخصائصھ التي یستخدمھا كل باحث في میدان اختصاصھ، وألن بحثنا ھذا یھدف إلى معرفة 

عالقة الوعي الوقائي بحوادث العمل لدى العمال المنفذین بالمؤسسات الصناعیة الجزائریة، والذي 

من التزام باإلرشادات ) الوعي الوقائي(لمتغیر المستقل یفرض علینا وصف العناصر المرتبطة با

سواء وجدت أم  –األمنیة، وتلقي النصائح من المشرفین، وااللتزام بالحیطة والحذر واالنتباه كما ھي 

  ألنھ األنسباألسلوب الوصفي  في الواقع، فإنھ تأسیسا على ھذا یتعین علینا انتھاج –لم توجد 
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ة الموضوع بصفتھ یغطي عناصر االشكالیة من جمیع جوانبھا، كما أنھ أكثر واألصلح لمباشرة دراس 

حث الموضوعة والتي یتم قبولھا أو بمالءمة لتحلیل البیانات الكیفیة والكمیة في ضوء فرضیات ال

  .رفضھا وتعمیم نتائجھا واالعتماد علیھا في دراسات وبحوث أخرى

نتظمة لدراسة حقائق جدیدة أو التأكد من صحة حقائق الطریقة الم" بأنھ ) 3( المنھج الوصفيویعرف 

  ".قدیمة وآثارھا والعالقات التي تصلھا بھا وتفسیرھا والكشف عن الجوانب التي تحكمھا

والیقتصر المنھج الوصفي على جمع المعلومات وتسجیل المالحظات فحسب، إنما یشمل تفسیرھا 

نھ یجب أال یقتصر البحث الوصفي على جمع بأ"في ھذا الصدد ) 4(ھویتني وتحلیلھا، حیث یقول 

، وھذا ما "المعلومات لمجرد الرغبة في ذلك دون محاولة  تفسیرھا وتحلیلھا واستخالص داللتھا

حاولنا تحقیقھ من خالل تشخیصنا لمشكلة حوادث العمل وصلتھا بالوعي الوقائي من خالل الوقوف 

، )التوعیة الوقائیة المستمرة والتدریب لألمن( والتنظیمیة) الوعي الوقائي(على الجوانب الفردیة 

على العالقات بجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات تصف وتغطي جوانب الموضوع  وإطالعنا

  .بصورة دقیقة شاملة وموضوعیة

  :تقنیات جمع البیانات - 4

أو نفیا، ومن أجل ذلك یتعین على  إثباتاكل بحث یبنى على فرضیات یجب التحقق منھا 

ختیار أدوات لجمع البیانات تتالئم مع طبیعة الموضوع الذي یدرسھ، وبما أننا نرید التحقق إحث البا

من التوعیة الوقائیة المتواصلة بشتى أنواعھا واختالف أسالیبھا تعتبر أھم الطرق األمنیة لغرس فكرة 

، كان یجب علینا األمن والوعي الوقائي لدى العمال التنفیذیین وبالتالي التقلیل من حوادث العمل

  :استخدام تقنیات تسمح بإعطاء أكبر قدر ممكن من المعلومات الصحیحة والدقیقة حول

الطرق األمنیة خاصة منھا التوعیة الوقائیة المباشرة وغیر المباشرة، وجودھا أو انعدامھا  - 

  .ومدى مساھمتھا في تنمیة الوعي الوقائي لدى العمال بالشركة المتوسطیة للمكثفات

  .وجود وعي وقائي لدى عمال الشركةمدى  - 

  .العالقة بین وجود وسائل التوعیة وتطبیقھا والوعي الوقائي - 

  .األنشطة الخطرة التي تحتوي علیھا بعض مناصب العمل للشركة - 

أم خضوعا أم عن قناعة  التزاماوسائل الوقایة الواجب استعمالھا، وھل سیستعملھا العمال  - 

 .ذاتیة
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حصول على ھذه المعلومات والتحقق من الفرضیات استعملنا أربعة لھذا الغرض، ومن أجل ال

 .المالحظة، المقابلة، السجالت والتقاریر وكذا االستمارة: وسائل لجمع المعلومات ھي) 04(

  :Observation: المالحظة -4-1

تع د المالحظ ة أھ م الوس ائل لجم ع البیان ات والمعلوم ات لم ا لھ ا م ن دالل ة علمی ة خاص ة ف ي               

سات والبح وث المیدانی ة، حی ث تس مح بجم ع المعلوم ات الت ي تتص ل بموض وع البح ث بطریق ة            الدرا

  .مباشرة واالضطالع على الجوانب الخفیة التي ال یمكن كشفھا بالتقنیات األخرى

قب ل وأثن اء وبع د    ) س لوكا وأداء (العام ل   بمالحظ ة وتتمثل المالحظة المیدانیة في قی ام الباح ث   

یتحص  ل عل  ى فك  رة واقعی  ة وحقیقی  ة وموض  وعیة ع  ن العم  ل وطبیعت  ھ      ) ح  ثأي البا(قیام  ھ بنفس  ھ  

وتساعد المالحظة ف ي فھ م وتبس یط المعلوم ات الت ي ق د یحص ل علیھ ا بط رق          . وخصائصھ وشروطھ

الحظ ة فح ص األدوات واألجھ زة والم واد الت ي یس تخدمھا والماكن ات        مأخرى، كما یجب أن تش مل ال 

  )5.(معاییر األرغونومیةالتي یعمل علیھا ومدى مطابقتھا لل

نوعین مختلفین ھم ا المالحظ ة المباش رة والمالحظ ة غی ر المباش رة، وق د         المالحظةوتتضمن 

: اعتمدنا بصورة خاصة على النوع األول الذي یتض من ب دوره ص ورتین متم ایزتین ش كال ومض مونا      

ط  وال الفت  رة   ةالمالحظ  ة المتواص  ل ة، حی  ث ت  م اس  تخدام  ف  المالحظ  ة المتواص  لة والمالحظ  ة الخاط 

التطبیقیة وفي مختلف مراحل البحث المیداني للتعرف عل ى مواق ع العم ل وأن واع األعم ال الممارس ة       

دھا وخصائص  ھا، كم  ا اس  تعملت ف  ي التع  رف عل  ى مس  ائل التوعی  ة المت  وفرة وأنواعھ  ا وأم  اكن تواج   

م بأعم الھم وارت دائھم   أثن اء قی امھ   مالحظ ة س لوكات العم ال   وأوقات تقدیمھا، إضافة إلى استعمالھا في 

  .لوسائل الوقایة

فھ ي تقنی  ة تتطل ب إع  دادا خاص ا ومفص  ال، وھ ي ص  عبة نوع ا م  ا       (*)المالحظ ة الخاطف  ة  أم ا  

تختلف عن المالحظة المستخدمة في تحلیل مناصب العمل، فھذه األخیرة مفص لة ومتواص لة فش املة    (

ومات إضافیة دقیقة تخدم أكثر الفرضیة وقد تم االعتماد على ھذه الوسیلة للحصول على معل). ومجملة

، ویتم سیر ھذه الوس یلة ع ن طری ق تطبیقھ ا عل ى مناص ب العم ل األربع ة بطریق ة          واإلجرائیةالعامة 

  صدفویة للتحقق من استعمال أو عدم استعمال وسائل الوقایة الفردیة من طرف العمال عند ممارستھم 

  
  .حلیل مناصب العملتم تطبیقھا بعد االستمارة إستعاضة عن ت(*) 
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أي  –عینة البح ث   –عمال ولیس على كل العمال  8ألعمالھم، وقد تم تطبیق المالحظة الخاطفة على 

  .عاملین من كل منصب عمل، ذلك أن استعمال ھذه التقنیة یتطلب وقتا طویال

  : Interviewالمقابلة -4-2

قای  ة ومف  تش ق  وات الت  دخل  اعتم  دنا عل  ى المقابل  ة الح  رة م  ع نائ  ب م  دیر مص  لحة األم  ن والو  

الرئیسیة بالشركة من أجل وضع صیاغة صحیحة ومطابقة لبنود االستبیان، كما تم م ن خاللھ ا ح ذف    

وإضافة بعض األسئلة خاصة تلك الت ي ل م تك ن مفھوم ة م ن قب ل العم ال وق د كان ت معظ م المق ابالت            

  .مطبقة على فترات متقطعة وفق الحاجة والفرص المتاحة لنا

  Cumulative records and rapportsقاریر والسجالت المجمعة الت -4-3

ت  م االعتم  اد عل  ى ال  بعض التق  اریر الخاص  ة بالش  ركة والمتعلق  ة ب  بعض الح  وادث وأص  نافھا     

ودرجاتھا في كل سداسي، أما السجالت المجمع ة فتش مل معلوم ات تتعل ق بالعم ال ف ي فت رات زمنی ة         

جم ع   السجالت المجمعة أن عملیة ساسیة التي تستند إلیھااشھر، ومن المسلمات األ) 06(بستة محددة 

والعوام ل الكامن ة   البیانات الخاصة بالحوادث واإلصابات واألمراض المھنیة واألسباب المؤدی ة إلیھ ا   

وراءھا تشكل حجر الزاویة في عملی ات التوظی ف والنق ل والترقی ة، وأن المعلوم ات الت ي تجم ع ع ن         

  .ت، والمعلومات الالزمة للعملیات اآلنفة الذكر تكمل بعضھا بعضاالعمال ھي وسائل ولیست غایا

تتضمن ھذه السجالت معلومات شخصیة وأخرى عامة مرتبطة بالنواحي الصحیة والمرض یة  

والحوادث التي أصیب بھا العامل عبر تاریخھ المھني، وكذا أوجھ النشاط الت ي مارس ھا والخص ائص    

السجالت معلومات عن المش كالت الت ي یع اني منھ ا العام ل ف ي        الجسمیة واالنفعالیة كما تتضمن ھذه

  .المتخذة إزاءھا من قبل الشركة واإلجراءاتعملھ 

  (*):Questionnarاالستمارة  -4-4

وھي أھم وسیلة استخدمت في ھذا البحث، حیث تعتبر تقنیة البح ث الفعلی ة والرس میة، وق د ت م      

س ؤاال   24منھ ا البح ث ف ي مرحل ة النظری ة، وتتض من       بناء بنودھا على أس اس المح اور الت ي انطل ق     

  :مباشرا موزعا بطریقة عشوائیة على محورین

  .سؤاال 11یتعلق بوسائل التوعیة الوقائیة المختلفة وعدد بنوده : المحور األول

   .سؤاال 13وعدد بنوده ) الشخصیة والتنظیمیة(یتعلق بحوادث العمل والطرق المنیة : المحور الثاني

  
  4أنظر ملحق رقم  (*)
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ص  ممت ھ  ذه االس  تمارة وق  دمت ل  بعض األس  اتذة المحكم  ین بمعھ  د عل  م ال  نفس وعل  وم التربی  ة، وت  م    

 ی  ك ،  الص  یانة الص  ناعیة، التلح  یم المیكان(بورش  اتھا األرب  ع تطبیقھ  ا عل  ى عم  ال مص  لحة المیكانی  ك  

  :، والجدول التالي یوضح توزیع بنود االستمارة عبر المحاور)المعدني والتصنیع

  یوضح توزیع أسئلة االستبیان عبر المحاور): 3(جدول رقم 

  

  :مكان إجراء البحث -5

العم ل والظ روف    أداءوكیفی ة   بعد التعرف عل ى مختل ف أقس ام الش ركة وس یر األش غال فیھ ا،       

  .التنظیمیة المحیطة بھ، تم تحدید مكان إجراء البحث كما أشرنا إلى ذلك آنفا

بع ض األنابی ب    بتركی ب تھ تم ھ ذه الورش ة بمعالج ة القط ع الحدی دة الخاص ة        : ورشة المیكانی ك  -5-1

  .ع الغیار النادرالناقلة للمواد البترولیة والغازیة الداخلة في صناعة المكثفات وكذا بعض قط

تھ تم ھ  ذه الورش  ة بص یانة المع  دات واألجھ  زة الت ي تق  وم الش  ركة    : ورش ة الص  یانة الص  ناعیة  -5-2

، وتض م ھ ذه الورش ة ب دورھا ورش تین ث انویتین األول ى        اإلنت اج بإنجازھا قصد تشغیل آالت وماكن ات  

ع ة لمص لحة المیكانی ك لتطبی ق     التاب تال و رش ا  للتلحیم والثانیة للتصنیع المعدني، وقد وقع اختیار ھ ذه  

 تال  و رش  اح  ث واختب  ار الفرض  یات نظ  را ألنھ  ا أكث  ر تعرض  ا لح  وادث العم  ل أكث  ر م  ن    بتقنی  ات ال

  .األخرى

  :المعاینة وكیفیة اختیار عینة البحث -6

المعاینة منھج یھتم بدراسة ج زء مع ین م ن وح دات المجتم ع بع د اختیارھ ا اختی ارا منظم ا أو          

مثیلھا للمجتمع البحث الذي اختیر منھ، واختیار العینات یمر بعدة مراحل أساسیة عشوائیا مع مراعاة ت

  :تتمثل في

أن یوض ح ھدف ھ ویح دد     –من ذ البدای ة   –یتع ین عل ى الباح ث    : المجتم ع األص لي للدراس ة   تحدی د   -أ-6

بالض بط ن  وع الدراس  ة واألف  راد ال  ذین تش  ملھم وال  ذین ال تش  ملھم حت  ى تك  ون ص  ورة العین  ة واض  حة   

  .المعالم في الذھن

  األسئلة  المحور

  21- 19- 17-14-13- 12-9-8- 7-5- 2  وسائل التوعیة

  24-23- 22- 20-18-16- 14- 11-10-6- 4-3- 1  حوادث العمل والطرق األمنیة
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األس ماء والق وائم    دعملیة تحدی  في ھذه المرحلة تأتي : إعداد قائمة ألفراد المجموعات المحددة -ب-6

  .والمصادر لجمع المعلومات المتعلقة بالمجموعة المطلوبة

بعد الحصول على المعلومات الكاملة والمتعلقة بالمجموعة : اختیار عینة تمثل المجتمع األصلي -ج-6

لمطلوبة، ت أتي عملی ة اختی ار الوح دات الت ي تنطب ق علیھ ا الش روط وتمث ل المجتم ع األص لي تمث یال             ا

  .حقیقیا

یتوق ف الحج م عل ى نس بة التق ارب الموج ود ب ین العین ة التمثیلی ة والمجتم ع           : تحدید حجم العین ة  -د-6

غیر وعب ر ع ن   ب ین وح دات العین ة فإن ھ یمك ن أخ ذ ع دد ص          تجانس وتق ارب األصلي؛ فإذا كان ھناك 

بین أفراد المجتم ع األص لي ف ال ب د م ن أخ ذ عین ة كبی رة وعریض ة           تباین كبیرالواقع، وإذا كان ھناك 

  )6(حتى یمكن أخذ المعلومات الكافیة عن الموضوع 

أما العینة في بحثنا ھ ذا فق د ت م اختیارھ ا اختی ارا قص دیا، حی ث ش ملت ك ل الع املین بمص لحة            

ع امال یتوزع ون عل ى مناص ب      54حی ث یبل غ ع دد عم ال ھ ذه المص لحة       المیكانیك بجمیع ورشاتھا، 

  : عمل مختلفة ھي

  عامال 17وعدد عمالھا  :ورشة المیكانیك - 

  .عمال 6بھا : ورشة الصیانة الصناعیة - 

  عمال 4یعمل بھا : ورشة التلحیم - 

  .عامال 27وعدد عمالھا : ورشة التصنیع المعدني - 

إننا عندما نتكلم عن الوعي الوقائي وحوادث العمل وعلة التركیز على ھذه المصلحة بالذات ف

تتبادر إلى الذھن مجموعة من المتغیرات التي یمكن أن تتداخل وتؤدي إل ى انع دام ال وعي أو تض اؤلھ     

ة أو رأو اإلھمال وبالتالي وجود حوادث العمل، وحتى ال ینحصر البحث على متغیر واح د فق ط ك الخب   

حتى یتم تحلیل النتائج على أساس وجود أو غی اب وع ي وق ائي     تشاالسن، ارتأینا العمل مع كل الو ر

الخ، ضف إل ى  ....لدى العمال ككل في ضوء الفرضیات بدل تحلیل النتائج وفق متغیر الخبرة أو السن

  .ذلك أن عدد العمال لیس التنفیذیین لیس كبیرا حتى نختار عینة البحث اختیارا عشوائیا
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  :للبیانات البحثیة فنیات المعالجة اإلحصائیة - 7

نظرا لطبیع ة الموض وع والفرض یات المطروح ة الت ي ت درس العالق ة ب ین متغی رین والم نھج           

خاص  ة بالدراس  ة  إحص  ائیةالظ  اھرة انطالق  ا م  ن معطی  ات   یحل  لویفس  ر  ث  میص  ف المس  تخدم ال  ذي 

التص نیف  أولھ ا   باألس الی المیدانیة من أجل إثبات أو نفي ھ ذه الفرض یات، ل ذلك اس تعملت جمل ة م ن       

وال ذي ی تم بالتص نیف الرقم ي لمجتم ع مع ین وذل ك م ن خ الل القاع دة الثالثی ة             حسب النسب المئویة

  :وھي) 7(للحصول على النسبة المئویة 

  

  X 100عدد االجابات المحصل علیھا               
  = النسبة المئویة                  

  عدد أفراد العینة                                                            
  

أم ا س  بب اختی  ار ھ  ذا األس  لوب اإلحص  ائي فیتمث  ل فق  ط ف  ي كون  ھ یع  رض نت  ائج وس  یلة جم  ع   

بوضوح ویمكن من تفسیر ھذه النتائج بسھولة ویسر، ضف إلى ذلك أنھ ) االستمارة(البیانات الرئیسیة 

لنسب المئویة تكفي لتفسیر النتائج المحصل ال داعي الستعمال أسالیب إحصائیة أكثر تعقیدا إذا كانت ا

  .علیھا

یستخدم لحساب داللة فروق التك رارات   لذيا 2كامقیاس كاف تربیع فكان  األسلوب الثانيأما 

ویعتب ر مقی اس ك اف    ). 8(أو البیانات العددیة التي یمكن تحویلھا إلى تكرارات كالنس ب واالحتم االت   

الحظ ة ع ن   مإذ یعتم د عل ى مقارن ة التك رارات المش اھدة أو ال      المق اییس الالبارمتری ة،   م ن  2كا تربیع

ف ي حال ة م ا إذا تعام ل      الالقی اس ب التكرارات المتوقع ة أو النظری ة، فھ ذا المقی اس ال یس تخدم إ        طریق

  .إذ یكون مستوى القیاس فیھ اسمیا) كیفیة(الباحث مع معطیات نوعیة 

والتكرارات المتوقعة إلى كرارات المالحظة بتحویل الفروق المشاھدة بین الت  2 كا ویتم حساب

دی د احتم ال ح دوث ھ ذه القیم ة ف ي       حقیمة نظریة ثم النظر إلى الج دول الخ اص باألع داد العش وائیة لت    

  ):9(المجتمع اإلحصائي وصیغتھ 

  2)م ت -  و ت(                                                                 
  = 2 كا                                                       

  م ت                                                                  
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وقد استخدمنا ھذا المقیاس لتدعیم الفروق المحصل علیھ ا بواس طة النس ب المئوی ة وللتأك د م ن ص حة        

  .الفرضیة العامة بداللة إحصائیة

  :اإلحاالت الھامشیة

من  اھج البح  ث ف  ي عل  م ال  نفس وعل  وم التربی  ة، المؤسس  ة الوطنی  ة     ): 1984(ي راب  حترك   )1(

  .129: للكتاب، الجزائر، ص

المؤسس ة   دلی ل الباح ث ف ي المنھجی ة وكتاب ة الرس ائل الجامعی ة،       ): 1985(عمار بوحوش  )2(

 .23: الوطنیة للكتاب، الجزائر، ص

 .84: ، لبنان، صالبحث العلمي، المكتب الجامعي الحدیث): 1999(محمد شفیق  )3(

، مكتب ة وھب ة للطباع ة    5أصول البح ث اإلجتم اعي، ط   ): 1997(عبد الباسط محمد حسن  )4(

 .244: والنشر، مصر، ص

(5) Roger Muchielli : L’étude des postes de travail, les éditions de l’E.S.F, 

France, P : 70. 

 .35: المرجع السابق، ص: عمار بوحوش )6(

، )دون ت اریخ (العلم ي ومناھج ھ، وكال ة المطبوع ات، الكوی ت،      أص ول البح ث   : أحمد ب در  )7(

 .401: ص

، دار الفك ر  3علم النفس اإلحصائي و قیاس العق ل البش ري، ط   ): 1979(فؤاد البھي السید  )8(

 .151: العربي، مصر، ص

، دی وان  واإلنس انیة اإلحصاء المطبق في العلوم االجتماعی ة  ): 2005(عبد الكریم بوحفص  )9(

 .193:معیة، الجزائر، صالمطبوعات الجا
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  : عرض النتائج. 1

  :عرض نتائج المالحظة 

كما سبق ذكره، تعد المالحظة أھم وسائل جمع البیانات، حیث تسمح  :المالحظة المتواصلة. أ.1.1

وق د اس تعملت    بالحصول على معلومات متص لة بموض وع البح ث بطریق ة مباش رة وموض وعیة،      

م ن الفرض یات الت ي انطل ق منھ ا      المالحظة المتواصلة لجمع المعلومات التي تساعد عل ى التحق ق   

  :البحث، ونوجز ھذه المالحظات فیما یلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
o  أو ندرة وسائل التوعیة والتي تسمح  مكنتنا المالحظة من معرفة وجود أو انعدام :وسائل التوعیة

  :، فكانت النتائج كالتالي)یمكن مالحظتھا(بخلق وعي وقائي أو تنبیھھ أو تنمیتھ 

نادرة جدا، وھذا الحكم جاء انطالقا مما الحظناه بالورشات األربع، حیث توجد  :الملصقات األمنیة -

  .م بالشمولیة ولیست خاصة بمناصب العمل المتواجدة على مستوى ھذه الورشاتملصقة واحدة تتس

في إطار األمن والوقایة من حوادث العمل، یقدم المشرف التعلیمات  :اإلرشادات والتعلیمات -

واإلرشادت الضروریة للعمال دوریا لكل فریق عمل خاصة ما یتعلق باألعمال الخطرة، أكثر عند 

ھربائیة، وكذا عند صیانة األجھزة المعطلة في منطقة الخلل ذاتھا أو قبل نقلھا تشغیل األجھزة الك

  .للورشة

ھاتین الوسیلتین منعدمتین تماما في كل أقسام الشركة بما فیھا  :الشعارات وصنادیق اإلقتراحات -

  .القسم االداري

یتھا وأحجامھا تتناسب أماكن تثب موجودة بكثرة في مواقع عدیدة من الشركة،  :الالفتات األمنیة -

  .ومواقع الخطر الموجودة على مستوى مناطق العملیات

  

  

  المالحظة
  منعدمة  نادرة  موجودة  وسائل التوعیة

    X   الملصقات األمنیة
      X  اإلرشادات والتعلیمات

  X      الشعارات
  X      صنادیق االقتراحات

      X  الالفتات األمنیة
  2  1  2  المجموع
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o وسائل الوقایة الفردیة:  

إعتمادا على نتائج المالحظة الخاطفة والتي مكنتنا من استخراج النشاطات التي تشكل خطرا 

لمتعلقة على العامل ویمكن أن تؤدي إلى وقوع حوادث مھنیة، كانت نتائج المالحظة المتواصلة ا

 :ربع كالتاليباستعمال وسائل الوقایة الفردیة على مستوى الورشات األ

  
 یوضح مدى استعمال العمال لوسائل الوقایة الفردیة على المستوى الورشات) 5(جدول رقم 

  .العمال الیضعون وسائل الوقایة الفردیة - :المفتاح
 //      // .   //     العمال یضعون    +              

  
ویتب  ین م  ن خ  الل الج  دول أن أغل  ب العم  ال ال یس  تعملون وس  ائل الوقای  ة الفردی  ة عن  د أدائھ  م       

ألعمالھم في مختلف المناصب الموجودة على مستوى مصلحة المیكانیك رغم خطورة النشطات الت ي  

لوقای ة عل ى مس توى    یمارسونھا واألجھزة التي یستعملونھا، وھذا ما أكده نائب مدیر مصلحة األمن وا

الشركة في المقابلة التي أجریناھ ا مع ھ، إذ أش ار أن أغل ب العم ال ال یرت دون وس ائل الوقای ة الفردی ة          

خاصة ما یتعلق باألنشطة الخطرة ما عدا خوذة الرأس والح ذاء وب زة العم ل ألن ض بط ھ ذه المخالف ة       

  .األولى من الشروع في العمل ھذه الوسائل في الساعات ارتداءعلى  اإلشرافیمكن تحقیقھا عند 
  :عرض نتائج المالحظة الخاطفة -ب -1-1

أو  أما بالنسبة لنتائج المالحظة الخاطف ة بالنس بة للعملی ات الخطی رة وم دى اس تعمال الوس ائل الوقائی ة        

  :عدم استعمالھا فكانت كالتالي

  

  

  

  

وسائل 
  الوقایة

  المناصب

األقنعة 
  )الخوذة(

النظارات 
  األمنیة

الحوافز 
  الزجاجیة

مضادات 
  الضجیج

بزة 
  العمل

حذاء   القفازات
  العمل

األذرع 
  الجلدیة

مآزر 
  الجلد

  -  -  +  -  +  -  +  +  +  التلحیم
  -  -  +  -  +  +  -  -  +  المیكانیك
التصنیع 

  -  -  +  -  +  -  -  -  +  المعدني

الصیانة 
  -  -  +  -  +  -  -  -  +  الصناعیة
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  المناصب
  

  الصفة

  اللحیم
التصنیع   %  المیكانیك %

الصیانة   %  المعدني
الجدول   %  لمیكانیكیةا

  %  العام

استعمال 
وسائل 
  الوقایة

  70.83  مرة 68  73.33  22  68.18  15  61.53  16  83.33  15

عدم 
استعمال 

وسائل 
  الوقایة

  29.16  مرة 28  26.66  8  31.18  7  38.46  10  16.66  3

مجموع ال
العملیات 

  الخطرة
  100  مرة 96  100  مرة 30  100  مرة 22  100  مرة 26  100  مرة 18

  
  یوضح النسب المئویة الستعمال وعدم استعمال وسائل الوقایة الفردیة وفق المناصب) 6(دول رقم ج
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عدد ظھور العملیات خالل   العملیات  المناصب
  مستعملة  وسیلة الوقایة  وسیلة العمل المستخدمة  مالحظة 100

+  
  غیر مستعملة

-  
منطقة 
  الخطر

  ـیمالتلح

  1  3  النظارات األمنیة  یةآلة حدید  100/4  تحضیر القطعة للتلحیم

  الیدین -
  العینین -

  0  2 النظارات األمنیة  شاحذة  100/2  شحذ القطعة
  1  9 النظارات األمنیة  آلة التلحیم  100/10  تلجیم القطعة

  القفازات  الناقالت  100/2  نقل القطعة
  1  1  الخوذة

  المیكانیـك

مراقبة اآللة التي یعمل علیھا 
  3  5  القفازات  تیح آلیةمفا  100/8  المیكانیكي

  الیدین
  الجسم كلھ

  2  6 القفازات  مطرقة حدیدیة  100/8  تعدیل القطعة
  4  4 القفازات  آلة المراجعة  100/8  مراجعة القطعة

 القفازات  الناقالت  100/2  نقل القطعة إلى المخزن
  1  1 الخوذة

التصنیع 
  المعدني

فازاتالق  المتر  100/10  أخذ القطع المعدنیة لقیاسھا   الیدین  3  7 
واألصابع 
على  وجھ 
  الخصوص

  3  5 القفازات  آلة القطع  100/8  القطع الشامل
قطع األجزاء الصغیرة عن طریق 

  1  3 القفازات  آلة القطع المشفرة  100/4  الشفرة

الصیانة 
  الصناعیة

حمل القطع من منطقة العطب إلى 
  0  2  القفازاتالخوذة و  الناقالت  100/2  )الورشة(منطقة العملیات 

  الیدین
  وكل الجسم

  0  2  قفاز واحد  تنظیف القطعة بالیدین  100/2  تنظیف القطعة
  2  6 قفاز واحد  مفاتیح آلیة  100/8  تفكیك القطع

استبدال القطع التالفة بأخرى جدیدة 
  2  6 قفاز واحد  مطرقة حدیدیة  100/8  وتعدیلھا

  4  4 القفازات  راجعةآلة الم  100/8  نقل القطعة الجدیة لمراجعتھا
نقل القطعة إلى المخزن قبل تركیبھا 

  0  2  الخوذة والقفازات  الناقالت  100/2  من جدید

الخوذة والحذاء     100/96  عملیة 17  المجموع
    مرة 28  مرة 68  والبزة مستعملة دائما

  
  یوضح نتائج المالحظة الخاطفة): 7(جدول رقم 
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ل تطبیق تقنیة المالحظة الخاطفة ھو وص ف س لوك العم ال    إن الھدف الذي سعینا إلیھ من خال

الوقایة الفردیة ومدى تطبیق االرش ادات والتعلیم ات المقدم ة م ن ط رف المش رف، وھ ذا         تجاه وسائل

  .بمالحظة استعمالھم للوسائل الوقائیة عند أداء األعمال والمھام المنوطة بھم

مالحظ ة خاطف ة حی ث ك ان العم ال       100 نوضح انن ا قمن ا ب اجراء   ) 7(وفي الجدول العام رقم 

مالحظة طوال فترة العمل، كما اقتصرت مالحظاتنا الخاطفة على 100یعملون وھم مالحظون خالل 

التلحیم، المیكانیك، التصنیع المع دني والص یانة   (عملیة خطیرة یقوم بھا العمال في مناصب العمل  17

الفردی  ة نظ را آلحتوائھ  ا عل  ى أخط  ار تع  رض  والت  ي یج  ب فیھ  ا اس تعمال وس  ائل الوقای  ة  ) الص ناعیة 

العمال لمختلف حوادث العمل، في حین أن العملیات األخرى المالحظ ة فق د كان ت بس یطة وال تحت اج      

  .إلى استعمال ھذه الوسائل

مالحظ  ة خاطف  ة عل  ى  100م  رة خ  الل   96یوض  ح الج  دول الع  ام أن تل  ك العملی  ات ظھ  رت   

وفیم  ا یتعل  ق بس  لوك العم  ال المالحظ  ین تج  اه الوس  ائل   مس  توى مناص  ب العم  ل بالورش  ات األربع  ة، 

مرة أي بنسبة  68الوقائیة الفردیة فقد أظھرت نتائج المالحظة الخاطفة أن استعمال ھذه الوسائل ظھر 

،   % 29.16مرة فقط أي بنسبة  28من طرف العمال، في حین لم تستعمل ھذه الوسائل  %  70.83

ایة باألخطار التي تتضمنھا مناص ب العم ل الت ي یش غلونھا واألعم ال      وبالتالي فقد كان العمال على در

التي یمارسونھا، ضف إلى ذلك توقع المراقبة المفاجئ ة م ن ط رف مفتش ي األم ن والوقای ة یجعلھ م ال        

یألون جھدا في تطبیق األوامر الخاصة باستعمال الوسائل الفردیة وكذا احترام القواعد األمنیة الشاملة 

  .أداء األعمالخالل فترات 

ونستنتج من خالل المالحظات الخاطفة المقدم ة أن ھ رغ م اإلمتث ال للقواع د األمنی ة واس تعمال        

، إال أن ھ ك ان نق ص كبی ر ف ي اس تعمال ھ ذه        )مرة 68(وسائل الوقایة الفردیة والذي كان عدده مرتفعا 

عم ال لھ ذه الوس ائل    الوسائل عند ممارسة بعض األعمال، وھذا النقص إقتص ر عل ى ع دم  اس تعمال ال    

فق ط، لكنھ ا نس بة یج ب ع دم االس تھانة بھ ا ب ل أخ ذھا بع ین            %  29.16مرة والمعبر عنھ بنس بة   28

االعتبار ألن الح وادث تق ع باس تعمال وس ائل الوقای ة أو ع دم اس تعمالھا، لك ن أخ ذ الحیط ة ض روري            

  .للتقلیل من حدتھا ودرجة خطورتھا على األقل
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  :بلةعرض نتائج المقا -1-2

من أجل معرف ة ال دور ال ذي یلعب ھ ال وعي الوق ائي ل دى العم ال المنف ذین ف ي تف ادي الح وادث             

مص لحة  المھنیة وإصابات العمل بالمؤسسات الصناعیة الجزائریة؛ كانت ع دة مق ابالت م ع مس ؤولي     

یة األمن والوقایة، وكذا مفتش الوقایة وبع ض تقنی ي الت دخل والوقای ة عل ى مس توى الش ركة المتوس ط        

للمكثف ات س  اعدتنا عل  ى الوق  وف عل  ى بع  ض الحق  ائق المتعلق  ة بم  دى االلت  زام العم  ال ب  النظم األمنی  ة   

، ومعرف ة آراء الق ائمین عل ى تطبی ق ب رامج األم ن واس تراتیجیات        )الشخص یة والتنظیمی ة  (المبرمجة 

  .الوقایة بالشركة

لعم ال بص فة عام ة یش كل     وقد أكد أغلب القائمین على المصلحة على أن الوعي الوقائي ل دى ا 

لدیھم إلزاما تنظیمیا وامتثاال قانونیا لمسؤولي األمن والوقایة ولج ان المراقب ة والتفت یش خش یة الفص ل      

من العمل أو تسلیط عقوبات أخرى أكثر منھ قناعة شخصیة بضرورة حمای ة ال نفس وع دم تعریض ھا     

ما یكلف  ون بأعم  ال خط  رة أو تش  كل  لألخط  ار، وعل  یھن العم  ال یلتزم  ون بالقواع  د األمنی  ة أكث  ر عن  د  

أخطارا محتملة على المناصب واألنساق المتصلة بالمناصب التي یشغلونھا خاصة إذا كان ت األعم ال   

  .الممارسة تتم تحت اإلشراف المباشر

أما فیما یتعلق بوسائل الوقایة الفردیة فیؤكد مسؤولو األمن والوقایة وكذا القائمین على عملیات 

فإنھ ا إجباری ة    )باستثناء ارتداء الخوذة والحذاء األمن ي  (التحكم ببعض ھذه المخالفات التدخل صعوبة 

المرس  وم  بإص  دار، لك  ن )5رق  م  لأنظ  ر الج  دو (عل  ى ك  ل العم  ال  بمج  رد دخ  ولھم ألم  اكن عملھ  م    

والمتعلق بعقوبة الفصل المباشر عند مخالف ة التعلیم ات    2005جانفي 24المؤرخ في  5الوزاري رقم 

وقایة الفردیة أو التزام األنظمة األمنیة الخاصة بالشركة أین انخفضت لسواء المتعلقة بوسائل اة األمنی

ھ  ذه المخالف  ات، ورغ  م ذل  ك ف  الحوادث تق  ع وھ  ذا راج  ع إل  ى طبیع  ة األعم  ال الممارس  ة واألجھ  زة       

  .المستخدمة ونظام التشغیل المتشابك

ومات على الجانب اإلداري والرسمي، باإلضافة إلى ھذا،  وحتى ال تقتصر مصادر جمع المعل

فقد كانت لنا مقابالت مع بعض العمال وتقنیي التدخل كان الھدف منھ ا الوق وف عل ى واق ع إھتمام ات      

مصلحة األمن والوقایة بالشركة، ومعرفة طرق وأسالیب التوعیة الوقائیة المس تخدمة، حی ث أك د ك ل     

دریب الخاص بالوقایة من حوادث العمل وعدم شمولیة إنعدام برامج  الت) العمال وتقنیو التدخل( منھما

  وسائل التوعیة الوقائیة السمعیة البصریة إذ أنھا مقتصرة على منصبي عمل، كما أن إجتماعات 
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مسؤولي األمن والوقایة مع العمال أو ممثلیھم منعدمة تماما، ول م تج ر الحم الت األمنی ة من ذ تطبی ق        

جودة على مستوى المناصب التي تتضمنھا مختلف أقسام ومص الح  أول حملة تحسیسیة بالمخاطر المو

  .الشركة وھذا عند انطالقھا في مباشرة أعمالھا

  :عرض نتائج التقاریر والسجالت المجمعة -1-3

الصعوبة البالغة التي صادفتنا من أجل الحصول على البیان ات المتعلق ة     إلىنوضح في البدایة 

عل ى أي واح د منھ ا     اإلط الع فالس جالت المجمع ة ل م ن تمكن م ن       بحوادث العمل لدى عم ال الش ركة،  

الص  حة م  دیر المقدم  ة م  ن ط  رف   باإلحص  ائیاتوتماط  ل مس  ؤولیھا، واكتفین  ا   اإلدارةبس  بب تعن  ت  

  .على مستوى الشركة) S.P.E( والوقایة والبیئة

نة ویشیر التقری ر الخ اص بھ ذه الش ركة إل ى أن ح وادث العم ل س جلت ارتفاع ا كبی را ف ي الس             

  :وكانت كالتالي 2005أ شھر السداسي  األول من سنة  حادثا موزعا عبر 386األخیرة حیث بلغت 

  حادثا 87أفریل  -حادثا                   13جانفي  - 

  حادثا 94ماي   -حادثا                   18فیفري  - 

 حادثا 93جوان   -حادثا                   81مارس  - 

حادث ا فق ط موزع ا عب ر مختل ف       65، حی ث وق ع   2004اسي الث اني م ن س نة    وھذا مقارنة ببدایة السد

حادثا وھو فارق كبیر جدا، ثم بدأت زیادة الحوادث ف ي   321مناصب العمل بأقسام الشركة أي بفارق 

  .2005حادثا خالل السداسي الثاني من سنة  972االرتفاع إلى  أكثر  من 

واألضرار المادیة والمشاكل البیئیة، ول م ن تمكن   وتتوزع ھذه الحوادث بین اإلصابات الجسدیة 

الجسدیة أو الوفیات الناجمة عن حوادث العم ل بھ ذه الش ركة،     اإلصاباتمن الوقوف على حقیقة عدد 

المنطقة الصناعیة بسكیكدة م ن ب ین أخط ر المن اطق الص ناعیة       الطاقة والمناجم  وزارة  حیث صنفت

أنظ ر الملح ق الخ اص    (د وأرزی و إذ تفاقم ت بھ ا الح وادث     المتواجدة بالوطن بعد منطقة حاسي مسعو

  ).بالخبر

أما عن أس باب ھ ذه الح وادث فیرجعھ ا مس ؤول مص لحة الص حة والوقای ة والبیئ ة إل ى ت داخل            

والتقنیة والطبیعیة، إذ من الصعوبة بمكان عزل ھذه العوامل عن بعضھا، فالعوامل  اإلنسانیةالعوامل 

التعلیمات األمنی ة أو الس رعة ف ي أداء األعم ال وح ب المخ اطرة، فیم ا         منحصرة في مخالفة اإلنسانیة

  یشكل نقص الصیانة الصناعیة للمعدات وتعقد شبكات التشغیل وارتفاع درجة التوتر بالمنطقة الواقعة 
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بھا الشركة أحد أبرز العوامل التقنیة المؤدیة لوقوع الحوادث، أما العوامل الطبیعیة فتتمثل في ارتفاع 

  .بھ المنطقة الصناعیة بسكیكدة ككل زات الحرارة والتوتر العالي الذي تتمیدرج

  :عرض نتائج االستمارة -1-4
كانت االستجابات الخاصة بالمحور األول المتعل ق بوس ائل التوعی ة والوقای ة     : النسب المئویة -أ-1-4

  :من حوادث العمل كالتالي
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یوضح استجابات األفراد على بنود المحور األول): 8(جدول رقم 

  :أما المحور المتعلق بحوادث العمل والطرق األمنیة فكانت نتائج االستجابات كالتالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وضح استجابات األفراد على المحوری) 9(جدول رقم 
  المتعلق بحوادث العمل والطرق األمنیة بالشركة 

  االستجابة
  %  ال %  نعم  رقم البند

2  49  90.74  5  9.25  
5  23  59.25  31  57.40  
7  48  88.88  6  11.11  
8  50  92.59  4  7.40  
9  24  44.44  30  55.55  

12  51  94.44  3  5.55  
13  51  94.44  3  5.55  
15  16  29.62  38  70.37  
17  30  55.55  24  44.44  
19  20  37.03  34  62.96  
21  20  37.03  34  62.96  

  392.54  212  724.01  382  المجموع

  االستجابة
  %  ال %  نعم  رقم البند

1  21  38.88  33  61.11  
3  32  59.25  22  40.74  
4  21  38.88  33  61.11  
6  48  88.88  6  11.11  

10  50  92.59  4  7.40  
11  53  98.14  1  1.85  
14  33  61.11  21  38.88  
16  8  14.81  46  85.18  
18  5  9.25  49  90.74  
20  21  38.88  33  61.11  
22  28  51.85  26  48.14  
23  8  14.81  46  85.18  
24  48  88.88  6  11.11  

  603.66  326  696.21  376  المجموع
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  :المناقشة والتعلیق على استجابات األفراد على بنود المحور األول

  
یتضح من خالل اس تجابات أف راد العین ة عل ى أس ئلة المح ور األول المتعل ق بوس ائل وأس الیب          

ة األمن ل دى العم ال وتبص رھم بالمخ اطر المحیط ة بمناص ب       التوعیة الوقائیة ودورھا في غرس فكر

المتعلق ة ب التعرف عل ى األخط ار الناجم ة ع ن        12و  7و  2عملھم، ویبدو ھذا جلی ا م ن خ الل البن ود     

ممارسة العمل واإلحتراس منھا، وتبني الفكرة األمنیة من خالل وسائل التوعیة الوقائیة المقدمة، حیث 

 94.44 %و   88.88%و   90.74 %بنس بة  البحث بنعم على ھذه البنود  جاءت استجابة أفراد عینة

على التوالي وھ ي نس ب عالی ة تؤك د أھمی ة وس ائل التوعی ة الوقائی ة ودورھ ا الفع ال ف ي تنبی ھ الح س              

  .الوقائي لدى العامل في مجال عملھ

دا، وھ  ذا م  ا وفیم ا یتعل  ق بوس ائل التوعی  ة الوقائی ة الس  معیة البص ریة والكتابی  ة فھ ي ن  ادرة ج       

، حی  ث كان  ت النس  ب المئوی  ة   25و  19و  9و  5أش  ارت إلی  ھ اس  تجابات األف  راد ب  نعم عل  ى البن  ود     

م ا  وھ ذا ی دعم    37.03 %و  37.03 %و  44.44 %و    59.25%: منخفض ة وھ ي عل ى الت والي    

ال نقص  في نتائج المالحظات والمقابالت التي أجریناھا مع العمال، ومن شأن ھ ذا   –سابقا  –عرضناه 

ف ي التوعی ة الوقائی ة، كم ا یقل ل      في الوسائل أن یقلل من فعالی ة الط رق والوس ائل األخ رى المس تعملة      

أي الوس ائل األخ رى غی ر الس معیة     (استدراك النقائص والحدود الت ي یمك ن أن تس جل عل ى مس تواھا      

تعمال الوس یلة أو  ، فمن طبیعة النفس البش ریة المل ل، والعام ل یم ل م ن تك رار اس        )البصریة والكتابیة

الطریقة الواحدة، وقد یتطور األمر في األخیر إلى تركھا أو مخالفتھا، لكن بتنویع ھ ذه الوس ائل یخل ق    

ل دى الف  رد رغب ة وحماس  ا ف ي متابع  ة وتطبی  ق األفك ار األمنی  ة والت دابیر الوقائی  ة الت ي تتض  منھا ھ  ذه       

  .الرسمیة والمباشرة الوسائل، بل متعة مسلیة تخفف من وطأة األوامر والتعلیمات

ویعزز تفسیرنا ھذا النتائج التي توصلنا إلیھا من خالل مقابالتنا مع العمال حی ث أش ار مم ثلھم    

أنھم یفضلون أف الم األم ن والوس ائل الس معیة البص ریة الحدیث ة ویعتبرونھ ا أكث ر فعالی ة م ن غیرھ ا،            

مع اعترافھم بفعالیتھ ونجاعت ھ   –ر یعترض مسؤلو مصلحة األمن والوقایة على ھذا االختیامقابل ھذا 

  .بسبب التكالیف الباھظة واإلفتقار لمكان ووقت عرض مثل ھذه األفالم واألشرطة –

والمتعلق بإقامة االجتماعات مع مسؤولي األمن والوقایة فكانت إس تجابة أف راد    15أما البند الـ 

ة جدا ل م نك ن نتوقعھ ا بتات ا نظ را      فقط وھي نسبة ضئیل  29.62 %العینة بنعم على ھذا السؤال بنسبة 

  ألھمیة وفعالیة ھذا األسلوب في استحداث عناصر وبرامج أمنیة أخرى قد ال تؤدي الغرض منھا أو 
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تؤدیھ ناقصا، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى تعكس النسبة المحصل علیھا في استجابات األفراد على 

ل التنظیمي الذي یطبع أغلب المنظمات الص ناعیة،  ھذا البند سیاسة النظام المغلق في التسییر واالتصا

الب دائل الت ي یرونھ ا     حأو اقت را وعدم إشراك العمال ف ي وض ع الب رامج األمنی ة والوقائی ة أو تغییرھ ا       

مناسبة ومالئمة لھم؛ ألن اإلجتماعات من أكثر األسالیب فعالیة بعد الوسائل السمعیة البصریة ألنھا ال 

أو عدم تطبیق البرامج الوقائیة وغی ر الوقائی ة المس طرة م ن قب ل المنظم ة       تتعلق بعرض نتائج تطبیق 

نقاش مفتوح بین بعض العمال أو ممثلیھم ومسؤولي األمن والوقایة لطرح المشكالت فحسب ، بل ھي 

ل واالقتراح ات وتب ادل   المتعلقة بالحمایة من الحوادث واالحتراس من األخط ار المھنی ة وتق دیم الحل و    

  .اآلراء حولھا تم تنفیذ التوصیات من كال الطرفین 

وفیما یتعل ق بتطبی ق مختل ف الالفت ات والل وائح األمنی ة الموج ودة بالش ركة عموم ا ومناص ب           

فكانت استجابة أغلب أفراد عین ة البح ث ب نعم عل ى      13العمل على وجھ الخصوص والذي یمثلھ البند 

وھي نسبة مرتفعة لمسناھا م ن خ الل المالحظ ات المتواص لة والخاطف ة       94.44 %ھذا السؤال بنسبة

نظ  را لص  رامة المراقب  ة والتنفی  ذ الف  وري للق  وانین والمراس  یم التنظیمی  ة المتعلق  ة بالمخالف  ات األمنی  ة  

والقاض ي بالفص ل    2005ج انفي   4والوقائیة خاصة بعد صدور القرار الوزاري األخیر الم ؤرخ ف ي   

  .لعمل عند ضبط أي مخالفة للقوانین واالجراءات األمنیة المعمول بھاالمباشر من ا

  :على استجابات أفراد العینة على بنود المحور الثاني المناقشة والتعلیق* 

أما استجابات أفراد عینة البحث على بنود المحور الث اني المتص ل بح وادث العم ل واألس الیب      

قلیلة من عینة البحث لحوادث العمل وبدرجة أق ل، وھ ذا   المنیة والوقائیة فإنھا توضح تعرض وحدات 

، أم ا  54ف ردا م ن أص ل     21ما تبینھ التكرارات والنسب المئویة حیث بلغ عدد المتعرضین للح وادث  

فردا؛ على أن حوادث العمل التي وقعت ترجع أساسا إلى  33األفراد الذین لم یتعرضوا للحوادث فبلغ 

مناسبة أو أسباب تقنیة طارئة،  وال عالقة بطرق التوعیة أو الوسائل  قلة االنتباه أو ظروف عمل غیر

ب ـ ال وال ذي یتعل ق بم دى       85.18 %الت ي بلغ ت    23الوقائیة بھا، ویؤكد ھذا نسبة االجابة على البن د  

  .مساھمة ارتداء وسائل الوقایة الفردیة في وقوع أو عدم وقوع الحوادث بالمناصب المدروسة

المتعلقة بارتداء وسائل الوقایة الفردیة بمناص ب العم ل المدروس ة، حی ث      11و  6، 3البنود  -

أكد فیھا أغلب أفراد عینة البحث على االلتزام بارت دائھا ف ور الش روع بالعم ل وھ ذا م ا تؤك ده النس ب         

   98.14%و 88.88%و  59.25%المئویة المحصل علیھا من استجاباتھم على ھذه البنود والتي تمثل 
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والي، ذلك أن التعلیمات واالرشادات المرتبط ة بالعم ل ال تق دم م ن ط رف المش رف المباش ر        على الت 

  .لمالبس العمل لكافة مالبس العمل الالزمةومفتش األمن إال بعد ارتداء جمیع العمال 

المرتبط ان بالت دریب الخ اص بالوقای  ة م ن ح وادث العم ل واألم ن الص  ناعي،         20و  4البن د   -

 61.11%و 4بالنسبة للبند  61.11 %یة إلستجابات األفراد على ھذین البندین بـ ال بلغت النسبة المئو

، وھ ي نتیج ة تب ین بوض وح أن مص الح األم ن والوقای ة بھ ذه الش ركة ال ت ولي كبی  ر           20بالنس بة للبن د   

أو اھتمام بأسلوب التدریب لألمن والوقایة من األخطار المھنیة لحوادث العمل سواء كان تدریبا داخلیا 

خارجیا، أما الفئة التي أجابت بنعم على ھ ذین البن دین فكان ت نص ف الع دد اإلجم الي للعین ة؛  ذل ك أن         

أین تلقوا تدریبا على ) SOMIK – CP1K – ENIP(أغلب أفرادھا كانوا یشتغلون بشركات أخرى 

انت الفئة التي لم األمن والوقایة من الحوادث، وھذا قبل نقلھم إلى الشركة المتوسطیة للمكثفات، فیما ك

أو أن طبیعة أعمالھم ال تحتاج إلى تدریبا خاص تتلق أي تدریب فھي إما حدیثة التوظیف بھذه الشركة 

للوقایة من حوادث العمل واألخطار المحیطة بھ، لكن األمر ال یعفي المصالح المسؤولة بالش ركة م ن   

شكل من األشكال نظرا ألھمیة ھذه  برمجة حلقات للتدریب على األمن والوقایة من الحوادث تحت أي

 .الطریقة وفعالیتھا على المدى المتوسط والبعید

المتعلق  ان بفعالی  ة الوس  ائل الوقائی  ة المس  تعملة ف  ي االحت  راس م  ن ح  وادث      18و  10البن  د  -

 %: 10العمل، أكد أغلب أفراد  عینة البحث على فعالیتھا، حیث بلغت نسبة االجاب ة ب نعم عل ى البن د     

، وھذا ما الحظناه فعال عند معاینة ھذه الوسائل بمعی ة م دیر   90.74 %: بـ ال 18وعلى البند  92.59

ومفتش مصلحة األمن والوقایة بالشركة، واختیارھا یخضع لمعاییر دقیقة من قبل المختص ین ف ي ھ ذا    

  .المجال

م  ل الخ اص بتق  دیم االرش ادات والتوجیھ  ات ح ول المخ اطر المحیط  ة بمناص ب الع      14البن د   -

المدروس  ة، فق  د أك  د العم  ال أنھ  م یتلقونھ  ا بانتظ  ام عن  د ك  ل حص  ة عم  ل، خاص  ة إذا كان  ت المھ  ام          

والواجبات المھنیة تتضمن أخط ارا مؤك دة س واء تعل ق األم ر بالعام ل ذات ھ أو أجھ زة العم ل وأدوات ھ           

 %عم بنس بة  المستعملة أو بقیة المناصب واألنساق المجاورة، حیث كانت االستجابة على ھذا البن د ب ن  

وھي نسبة معتبرة یجب  على المسؤولین أخدھا بعین االعتبار وعدم التوقف  38.88 %وبال   61.11

عن تقدیم االرشادات والتوجیھات الضروریة مھما كانت طبیعة العمل والواجبات المرتبطة بھ بسیطة 

  .وال تشكل خطرا على الممارس ومنصبھ



    !وتحلیل النتائج                                                                                                            عرض : الفصل السادس

 129

  

المتعل ق بال دور ال ذي تلعب ھ ص یانة اآلالت والماكن ات        16ند الوقایة الجماعیة المتمثلة في الب -

فقط ممن شملھم البحث أنھم تعرضوا لحوادث عمل  عمال  8واألجھزة التقنیة في تفادي الحوادث، أكد 

، فإن ھ عل ى المس ؤولین    14.81 %بنس بة  ) 54من  8(بسبب نقص الصیانة بالفعل، ورغم ضآلة العدد 

، ألن ھذه األخی رة ال تظھ ر فوائ دھا االیجابی ة عل ى الم دى القص یر وإنم ا         عدم االستھانة بھذه الطریقة

) 2004 – 2003(المتوسط  والبعی د، وم ا الح وادث الت ي وقع ت ف ي الس نتین الماض یتین         تظھر على 

لآلالت واألجھزة رغم ) سنویة/ شھریة / دوریة (بمركب البالستیك بسكیكدة إال بسبب نقص الصیانة 

إفریقی ا متخصص  ة ف ي الص یانة المیكانیكی  ة والص ناعیة الموج  ودة ب نفس المنطق  ة      ت وفر أكب ر ش  ركة ب  

  .الصناعیة على ترسانة بشریة ومادیة من شأنھا أن تساھم في الحد من ھذه المآسي

الذي یتمحور ح ول االش راف عل ى كیفی ة اس تعمال وس ائل الوقای ة س واء كان ت           22أما البند  -

بالنسبة   51.81 %ة متباینة بقدر ضئیل، حیث بلغت النسبة المئویة فردیة أو جماعیة فقد كانت االجاب

بال، والفارق بینھما كما یبدو جلیا لیس كبیرا، وعلة ذلك أن االشراف على   48.14% لالجابة بنعم، و

كیفیة استعمال وسائل الوقایة یكون في األشھر األولى من التوظیف ھ ذا م ن جھ ة، وم ن جھ ة أخ رى       

سة في مناصب العمل المدروسة ال تتطلب اشرافا دائما على كیفیة استعمالھا بق در م ا   فاألعمال الممار

  .تتطلب مراقبة مستمرة خاصة فیما یتعلق بوسائل بالوقایة الجماعیة

المتعلق بعملیات المراقبة لمعرفة مدى تطبی ق واحت رام التعلیم ات األمنی ة م ن قب ل        24البند  -

البحث بوجودھا، ویدعم ھذا النسبة المئویة المحصل علیھا من خ الل  فقد أكد أغلب أفراد عینة العمال؛

، وھي مراقب ة عیانی ة ولیس ت تقنی ة وال تخض ع لبرن امج        88.88 %بنسبة ) بنعم(االستجابات المثبتة 

  .زمني محدد

  :2نتائج المعالجة االحصائیة عند مستوى التسمیة كا -ب -1-4

ث وحس اب النس ب المئوی ة لالس تجابات ومناقش تھا،      بعد تطبیق االستبیان على أفراد عینة البح  

، وھ  ذا للوق  وف عل  ى الف  روق  0.05عن  د مس  توى الدالل  ة   2كان  ت المعالج  ة االحص  ائیة بواس  طة  ك  ا  

  :الجوھریة بین االستجابات بداللة إحصائیة، حیث جاءت كالتالي
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  االستجابة
  الداللة  الجدولیة 2كا  المحسوبة 2كا  ال  نعم  المحور

  الفروق لھا داللة إحصائیة  3.84  1551.26  212  382  ور األول المح
  

  الستجابات أفراد العینة وفق المحور األول 2یوضح قیم كا) 10(جدول رقم 
  

  االستجابة
  الداللة  الجدولیة 2كا  المحسوبة 2كا  ال  نعم  المحور

  الفروق لھا داللة إحصائیة  3.84  1379.08  326  376   لثانيالمحور ا
  

  الستجابات أفراد العینة وفق المحور الثاني 2یوضح قیم كا) 11(م جدول رق
  

  :مناقشة وتعلیق

 2وف ق المح ور األول، أن قیم ة ك  ا    2ال ذي یتض من ق یم ك  ا   ) 10(یتب ین م ن خ الل الج دول رق  م     

الجدولی ة الت ي بلغ ت قیمتھ ا      2وھي أكبر م ن قیم ة ك ا     1551.26المحسوبة بالنسبة لھذا البعد تساوي 

المحسوبة أكبر بكثیر من قیمتھ ا الجدولی ة؛ نس تنتج     2،  وكون قیمة كا0.05ستوى الداللة عند م 3.84

وفق محور وس ائل وأس الیب التوعی ة الوقائی ة لص الح      بین مختلف البنود فروقا دالة إحصائیا أن ھناك 

ش ركة رغ م   والتي أكد فیھا أفراد العینة أن وسائل التوعیة التي تستخدمھا ال  13، 12، 8، 7، 2 البنود

بساطتھا تساعدھم إلى حد كبیر في توعیتھم ولفت انتباھھم إلى المخ اطر المحیط ة بھ م س واء بالمج ال      

  .العام للعمل أو بمنصب العمل الذي یشغلونھ

، واعتم ادا عل ى   ) 2التكرارات، النس ب المئوی ة، ك ا   (ومن خالل استعراضنا للنتائج االحصائیة 

والمقابالت التي أكدت وج ود مخ اطر مختلف ة عل ى مس توى      ) طفةالمتواصلة والخا(نتائج المالحظات 

وع ي العم ال   المناصب المدروسة، وبالموازاة مع توفر الوسائل الوقائی ة الخاص ة ب ذلك، فإنن ا نس تنتج      

ویتدعم ھذا بنتائج  –بعد مسؤولي الشركة  –الملقاة على عاتقھم  الكبیر بالمسؤولیات األمنیة والوقائیة

  ).9(ورقم ) 8(الجدولین رقم 

المحس  وبة المتعلق  ة بمح  ور ح  وادث العم  ل ووس  ائل الوقای  ة وأس  الیبھا فكان  ت     2ك  اأم  ا قیم  ة  

، وم ن  0.05عن د مس توى الدالل ة     3.84وھي أكبر من قیمتھا الجدولیة التي كانت تساوي  2379.08

ة احص ائیا  الفروق بین اس تجابات أف راد العین ة عل ى بن ود ھ ذا المح ور دال         ھذه النتیجة نستخلص أن 

حی  ث أك  د فیھ  ا أغل  ب أف  راد العین  ة وق  وع ح  وادث   ،24، 23، 22، 18، 16، 14، 10لص  الح البن  ود 

  أكثر إنسانیة، ) نقص الصیانة، نقص التدریب الخاص باألمن(بسیطة تعزو إلى أسباب تقنیة وتنظیمیة 
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الشركة العاملین بھ ا للعم ل   كما یؤكد أفراد العینة على الدور الھام الذي تلعبھ مصالح األمن والوقایة ب

الت ي م ن ش أنھا أن تقل ل م ن      ) البشریة، المادیة، التقنی ة، التنظیمی ة وك ذا القانونی ة    ( اآللیاتعلى تفعیل 

وقوع الحوادث المھنیة،  ویتأكد ھذا من خالل نتائج النسب المئویة الستجابات أفراد العین ة عل ى بن ود    

والمراقب ة وك ذا عملی ات الص یانة عل ى األجھ زة        إلش راف االمحور الثاني خاصة فیما یتعل ق بعملیت ي   

  .والمعدات التقنیة المستعملة

  :تحلیل وتفسیر البیانات على ضوء فرضیات البحث -2

لق  د مكنتن  ا وس  ائل البح  ث المس  تخدمة ف  ي جم  ع ع  دد ال ب  أس ب  ھ م  ن البیان  ات ح  ول موض  وع   

بشقیھ النظري والتطبیقي، إض افة إل ى   الدراسة وھو عالقة الوعي الوقائي لدى العمال بحوادث العمل 

ة، المق ابالت، الس جالت   ف  المالحظ ات المتواص لة، المالحظ ات الخاط   (ھذا، فقد ساعدتنا ھذه الوس ائل  

، على اختبار فروض البحث التي انطلق منھا الموضوع، لذلك نوضح )والتقاریر المجمعة واالستمارة

  .ھذا تحلیل نتائج البحث على ضوء ھذه الفروض

كلم ا   والتي تقول بأنھ كلما زاد تواجد ال وعي الوق ائي ل دى العم ال     اإلجرائیةللفرضیة  لنسبةفبا

بالنسبة لمح ور ح وادث    2الذي یتضمن قیم كا) 11(قلت حوادث العمل، إذ تبین من خالل الجدول رقم 

 2ك ا  وھ ي أعل ى م ن    1379.08المحسوبة لھ ذا البع د تس اوي     2العمل والطرق األمنیة والوقائیة أن كا

ومنھ نستنج وجود فروق دال ة احص ائیا     0.05عند مستوى الداللة  3.84الجدولیة والتي بلغت قیمتھا 

ف ردا   21(بین مختلف البنود وفق المحور األول المتعلق بالحوادث المھنیة، والتي أكد بع ض أفرادھ ا   

ظ روف عم ل غی ر    قل ة االنتب اه،   (أنھم تعرضوا لحوادث العمل ألس باب شخص یة وتنظیمی ة     ) 54من 

وأن ھذه الحوادث التي تعرضوا لحوادث التي تعرض وا لھ ا غی ر لھ ا غی ر مرتبط ة بعملی ات        ) مناسبة

ذلك أن النشاطات الممارسة " الصدفة" التوعیة الوقائیة أو الوسائل األمنیة بقدر ما ھي مرتبطة بعامل 

ل ث الث ممارس ات   على مستوى مناص ب الدراس ة تتض من ع دة مخ اطر یتع رض لھ ا العم ال م رة ك           

  .یتدعم بنتائج المالحظة الخاطفة والمقابلة ویؤكد قلة الحوادث بھذه الورشاتتقریبا، وھذا 

واعتمادن ا عل ى   )  2المئوی ة و ك ا  (بالنس ب   اإلحص ائیة ومن خالل استعراض نا لنت ائج المعالج ة    

ستمارة التي أكدت قلة نتائج المالحظات المتواصلة والخاطفة والمقابالت والتقاریر والسجالت وكذا اال

حوادث العمل، وتوفر عملیات وطرق التوعیة األمنیة والوسائل الوقائیة المناسبة لك ل قس م م ن أقس ام     

  اللذان  یؤكدان  ) 9(و ) 8( الشركة خاصة منھا قسم العملیات، ویتدعم ھذا من خالل الجدولین رقم
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كلم ا  " عی ة؛ نس تنتج أن الفرض یة االجرائی ة     ندرة حوادث العمل وتوفر التقنیات الوقائیة وأس الیب التو 

قد تحققت وھ ذا م ا یؤك د أن لل وعي الوق ائي دورا      " زاد تواجد الوعي الوقائي كلما قلت حوادث العمل

  .كبیرا في التقلیل من حوادث العمل

والت ي  " یتعرض العمال للحوادث المھنیة لغی اب التوعی ة الوقائی ة   "أما بالنسبة للفرضیة العامة 

األھمیة الكبیرة والدور االیجابي الذي تلعبھ التوعیة الوقائیة في تبصیر العمال بالمخاطر التي قد تعالج 

  .یتعرضون لھا في محیط عملھم بصفة عامة و المناصب التي یشغلونھا بصفة خاصة

الت ي أك دت وج ود درج ة عالی ة م ن ال وعي ل دى عم ال           اإلجرائی ة ومن خالل تحقق الفرض یة  

ترجم ھذا أن أف راد العین ة یق ومن ب أداء أعم الھم بوقای ة أنفس ھم م ن خ الل االلت زام           مناصب الدراسة، ی

الوقائیة والتعلیمات األمنیة التي تتضمنھا وسائل وأسالیب التوعیة المتبعة، وھذا ما  اإلرشاداتبتطبیق 

 المتواج دة عل ى مس توى مناص ب العم ل      د الفكرة والوعي باألخطارویؤكد وجود وعي وقائي ألن وج

والمق ابالت وأثبتت ھ    المالحظ ات غیر كاف ما لم یتبع بتنفیذ ھذه الفكرة، وھذا ما تأك دنا من ھ م ن خ الل     

نتائج االستجابات على بنود المحور المتعلق بحوادث العمل والوس ائل الوقائی ة والط رق األمنی ة وك ذا      

  .ادث العملنتائج االستجابات على بنود المحور المتعلق بوسائل التوعیة للوقایة من حو

إن ھذه النتائج توضح الصلة التي تربط بین الدور الذي تلعبھ وس ائل وأس الیب التوعی ة لألم ن     

لتجنیب العمال الوقوع في الحوادث المھنیة، وتبرھن أیضا الوظیفة التي تؤدیھا ھذه الوسائل والط رق  

دت ھ نت ائج االس تمارة،    في غرس الوعي الوقائي لدى العمال ومن ثم وق ایتھم م ن الح وادث وھ ذا م ا أك     

حیث أثبتت عینة البحث أن وسائل التوعیة تمكنھم من معرفة األخط ار وإمكانی ة حمای ة أنفس ھم وذل ك      

  .12و 7، 2من خالل البنود 

ونستخلص من ھ ذا الش رح الت رابط الوثی ق ب ین متغی رات الفرض یة العام ة، حی ث تمكن ا م ن             

الوعي الوق ائي وتش یید الفك ر األمن ي لإلحت راس م ن        إكساباستنتاج ما لوسائل التوعیة من أھمیة في 

الوقوع في المزالق واألخطار والتقلیل من الحوادث التي یتعرض لھا العمال یومیا ف ي می دان عملھ م،    

  .وھذا ما جعلنا نقف على تأثیر الفرضیة العامة للبحث

وتطویرھ ا ف ي    ویتوقف مستوى الوعي الوقائي أساسا على استمرار عملی ات التوعی ة الوقائی ة   

جمیع أقسام الشركة لم ا لھ ا م ن ت أثیر مباش ر عل ى س لوك العم ال، كم ا تس اعدھم عل ى االلت زام أكث ر              

  حفاظا على سالمتھم وصحتھم النفسیة  وتطبیقھا بصفة إرادیة باإلجراءات األمنیة والوقائیة
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راجح الت ي  وأحمد عزت  والجسدیة، ویتدعم ھذا مع نتائج الدراسة التي قام بھا عبد الرحمان العیسوي

أك  دت ض  رورة نش  ر ال  وعي الوق  ائي ب  ین العم  ال ع  ن طری  ق الحم  الت األمنی  ة والدعای  ة واإلع  الم      

والتدریب على استخدام وسائل الوقای ة م ن ط رف األخص ائیین الس یكولوجیین واألرغون ومیین س واء        

  .داخل المنظمات أو خارجھا
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  :الخاتمة

سان یعاني م ن ح وادث العم ل وم ا ینج ر عنھ ا م ن نت ائج س لبیة، ورغ م ت وفر الكثی ر م ن              ال یزال اإلن

وسائل الوقایة و تنوعھا إال أننا نجد بالمقابل تزایدا مریعا في نسبة األفراد المعرضین لخطر الحوادث 

ت، و نسبیة المھنیة، ذلك أن الحلول المقدمة لھذه المشكلة لم تطبق بطریقة فعالة في الكثیر من المنظما

الوص  ول إل  ى مس  توى الحمای  ة المطل  وب، إل  ى جان  ب اللیون  ة غی  ر الثابت  ة والتعزی  زات المتقطع  ة           

  .للتنظیمات الحكومیة عندما یتعلق األمر باإلجراءات المتخذة للتقلیل من آثارھا

ص  غیرة الحج  م، المتوس  طة  (ومم  ا ال ش  ك فی  ھ أن ح  وادث العم  ل بالمنظم  ات الص  ناعیة الجزائری  ة     

، تتسبب في تبدید خطیر للموارد البشریة والمادیة على حد سواء، وھذا ینجم عنھ عائ دا أق ل   )یرةوالكب

نتیج ة  ) خفی ة (ونوعی ة إنتاجی ة س یئة، وتعتب ر أض رار الممتلك ات م ن ض من التك الیف غی ر المباش رة            

البش ریة  لتوقف العمل و الوقت الضائع من اإلنت اج، و ق د تتع دى تك الیف الح وادث الخس ائر المادی ة و       

  .وتوقف العمل طاقة المنظمة مما ینتج عنھ خسارتھا أو إفالسھا

، وھ ذا یقودن ا   )محلی ا، إقلیمی ا و دولی ا   (وال غرو، فإن ھذه الخسائر في نھایة األمر تؤثر على االقتصاد

إلى حقیقة ھام ة ھ ي أن أي انخف اض ف ي مع دل الح وادث وخس ائرھا س وف ی ؤدي إل ى ت وفیر أم وال             

تیجیات وقائی ة  واس ترا  أمنی ة االقتص اد ال وطني، وال  یت أتى   ذل ك إال بإرس اء قواع د        تساھم في إنعاش

یة من الحوادث ال یمكن مقارنت ھ  صرف في الوقایفعالة لمنع الحوادث داخل المنظمات الصناعیة، فما 

  .البتة بحجم الخسائر الناجمة عنھا

دنا األس عار بص فة عام ة ف ي تزای د      فلو نظرن ا إل ى ھ ذه المس ألة م ن وجھ ة نظ ر اقتص ادیة بحت ة لوج           

مستمر، فأجور العمال وتكالیف المعدات والتأمین والمواد الخام والتكالیف الطبیة والعالجی ة كلھ ا ف ي    

ازدیاد، ونجد بالمقابل االلتزام بتطبیق تعلیم ات األم ن والس المة إنم ا ھ و مص در رب ح للمنظم ة  دون         

النتش  ار الواس  ع للقط  اع الص  ناعي الخ  اص أن ن  دعو إل  ى  أدن  ى ش  ك، وتلف  ت االنتب  اه ھن  ا؛ إذ نح  ن أم ا

منھ  ا التوعی  ة الوقائی  ة ف  ي األوس  اط المھنی  ة   خاص  ة االھتم  ام بعناص  ر ومتطلب  ات والوقای  ة والس  المة

بالمنظمات الخاصة، وتوفیر بیئة عمل صحیة ومناخ صناعي مالئم، بحیث یؤدي ذلك إلى رفع الروح 

لراحة وباھتمام أصحاب األعمال والمسیرین، وھ ذا ی دفعھم لب ذل    المعنویة للعمال وشعورھم باألمن وا

المزید من الجھد واإلبداع والوالء، ویبقى على الدولة خلق میكانیزم ات للتوعی ة الوقائی ة أكث ر فعالی ة      

   .تتكامل الجھود لخدمة الفرد والمجتمع والمنظمةبمنظماتھا الصناعیة وبذلك 
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�سسات الصناعیة الجزائریة   الوعي الوقائي وعالقتھ بحوادث العمل لدى العمال المنفذین بالم

 سكیكدة - POLYMEDدراسة وصفیة بالشركة المتوسطیة للمكثفات 



  

  :الملخص
تن اول ھ  ذا البح  ث عالق  ة ال وعي الوق  ائي ل  دى العم  ال التنفی ذیین بح  وادث العم  ل بالمؤسس  ات     

الصناعیة الجزائریة، حیث طبق ت أدوات البح ث التطبیق ي عل ى عین ة م ن عم ال الش ركة المتوس طیة          

 .بسكیكدة POLYMEDللمكثفات 

ن خ الل المعالج ات الكمی ة والكیفی ة لبیان ات البح ث وج ود        وقد دلت النتائج المحص ل علیھ ا م    

عالق  ة وطی  دة ب  ین ال  وعي الوق  ائي وإدراك المخ  اطر الت  ي تتض  منھا األعم  ال والوظ  ائف الممارس  ة      

والحوادث المھنیة، وكذا الدور الذي تلعبھ التوعیة الوقائیة بمختلف طرقھا وأسالیبھا في تنمیة وتطویر 

لدى العمال، ویتدعم ھذا بتحقیق الفرض یة العام ة وك ذا الفرض یة اإلجرائی ة      ھذا الوعي والفكر األمني 

  .المنبثقة عنھا

ورغم إثبات ھذه العالقة میدانیا ونظریا إال أننا نؤكد محدودیة ط رق التوعی ة الوقائی ة المتبع ة     

وعی ة  وشمولیتھا، مما یملي على المسؤولین ضرورة إیجاد سیاسة متكاملة وش املة للت  في ھذه الشركة

الوقائیة قائمة على أسس علمیة، وھذه طریقة تفرضھا كافة المعاییر التنظیمیة واالقتصادیة واإلنسانیة 

  .كدعم للرأسمال البشري

  :الكلمات المفتاحیة

  .األمن –الوقایة  - االستراتیجیة –الحادثة  –الوعي الوقائي  –الوعي 

Awareness – Preventional Awareness – Accident – Strategy – Prevention – 

Safety. 

 

  

  

 

 

  

  

  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La subconscience prévisionnelle et sa relation avec les accidents de travail chez 

les travailleurs opérateurs dans les sociétés industrielles algériennes. 

Etude descriptive au sein de la société méditerranéenne 
de POLYMED – SKIKDA - 



 

Résumé : 

Cette étude traite de  la relation entre les travailleurs opérateurs et les accidents de 

travail dans les sociétés industrielles algériennes, où on  a appliqué les outils de 

recherche appliquée sur un échantillon des travailleurs de la société méditerranéenne 

des condensateurs.  

Les résultats obtenus après l’analyse quantitative et qualitatives des rapports de la 

recherche ont démontré la forte liaison entre la subconscience prévisionnelle et l’ 

appréhension  des dangers qui résultent des fonctions exercées d’une part , et les 

accidents de travail d’autre part. Il se dégage aussi, le rôle que joue la sensibilisation 

prévisionnelle, avec toutes ses formes et méthodes, dans le développement de la  

subconscience et le raisonnement sécuritaire chez les travailleurs.  Ceci se renforce par 

la vérification de l’hypothèse générale et celle… 

Cependant, et malgré que cette relation a été démontrer théoriquement et 

pratiquement, on doit confirmer que les méthodes de « sensibilisation  prévisionnelle » 

adoptées par cette société sont limitées et  totalitaires, ce qui imposerait aux 

responsables la nécessité de trouver une politique intégrale et globale pour 

la  sensibilisation  prévisionnelle, fondée sur des bases scientifiques. C’est cette 

méthode qu'exigent toutes les normes organisationnelles, économiques, et humanitaires 

comme soutien au capital humain.  

 

Mots clés : 

Subconscience – Subconscience Prévisionnelle – accident – Stratégie – Prévention – 

Sécurité. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Preventional Awareness and his relation ship with works accidents 

At applied workers in the Algerian industrials societies 

Descriptive study in the Mediterranean POLYMED society  



 

 

Abstract : 

This research was concerned with the relation ship between the executive worker’s 

awareness and accident in the Algerian industrial societies, where practical search was 

upon a sample of POLYMED, SKIKKDA. 

The obtained results proved after the quantitative and qualitative analysis of research ‘s 

data that there is a strong relationship between the preventional awareness and the fact 

of being aware of dangers that exist in the performed works and tasks and work’s 

accidents, and also the role played by preventional awareness with its different ways 

and methods of growing – up and the application of worker’s notion of safety reinforced 

by the application of general and operational hypothesis resulted from it. 

Although the proof of this relation ship in the practical and theorical background, but we 

confirm the limitation of preventional awareness’s ways followed in this society, which 

dictates the reponsibles the necessity of finding global and homogenous politics of the 

preventional awareness which stands on scientific bases, and this is a method imposed 

by all the organizational, economical and humanistic norms as a support to the human 

capital. 

 

  Key words : 

Awareness – Preventional Awareness – Accident – Strategy – 

Prevention–  Safety. 

 
 


