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 الإهداء

ىل وادليت عرفااًن وتقديرًا جفزاها هللا عين خري  - اإ

 الثواب

عزتازاً  - ىل عائليت خفرًا واإ  اإ

ىل لك من علمين حرفًا طيةل فرتة دراس ىت من  - اإ

ىل اجلامعي أ ساتذىت الكرام بتدايئ اإ  التعلمي الإ

ىل لك أ صدقايئ مجيعا  -  .اإ

عالء راية العمل - ىل اإ ىل لك من يسعى اإ  اإ
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 الشكر والتقدير 

الحمد هلل رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ، والصالة والسالم        
 :على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

ثم   ،الرسالةالشكر هلل اواًل وأخيرًا فهو الذي أعانني على إكمال هذه        
محمد محمد / أستاذي الدكتور يسعدني بعد ذلك أن أتقدم بجزيل الشكر إلى 

فقد كان خير  الذي شرفني بقبوله المتابعة واإلشراف على هذه الرسالة ، كعبور
كان له وهو ما ،متواصلالتشجيع الشاد و اإلر توجيه و النصح و ال تقديم فيعون لي 

 .فجزاه اهلل عني خير الجزاء  ،ماتم إنجازهثر الواضح والجلي على األكبير 

            محمد صالح بن صالح/ لألستاذ كما اليفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر       
 .بنصائحه وتوجيهاته اللغوية ، جزاه اهلل خيرًا  علي الذي لم يبخل

 وجميع وأتقدم بالشكر والتقدير أيضًا ، إلدارة الشركة العامة للخردة     
 .سةراالدبهذه املين بها على تعاونهم الصادق معي للقيام الع

كما اليفوتني أن أتقدم بالشكر إلى كل من ساعدني وساندني من قريب      
 .أو بعيد في إتمام هذا العمل  

 الباحث                                                                     

  

 ب



 
 

 سةامحتويات الدر
 رقم الصفحة املوضوع م.ر

 " طار العام لدلراسةلإ ا" الفصل التمهيدي 
 

 1 المقــــــــــدمـــة 10

 1 مشـــكلة الدراسة 16

 2 فرضيات الدراسة 10

 2 هـــداف الدراسةأ 10

 0 هميــــــة الدراسةأ 10

 0 منهجـــية الدراسة 12

 0 حـــــدود الدراسة 10

 4 الدراســــــةمجتمـع وعينة  10

 5 التعريفات اإلجرائية 10

 7 الدراســــات السابقـــــــــــــة  01

 اجلانب النظري
 "الصحة والسالمة املهنية واألمراض املهنية يف املؤسسات الصناعية " ل األوالفصل 

 

 الصحة والسالمة املهنية: ول املبحث األ
 12 مفهوم الصحة والسالمة المهنية 00

 15 أهداف الصحة والسالمة المهنية 06

 16 أهمية الصحة والسالمة المهنية 00

 17 نتائج العمل بنظام السالمة والصحة المهنية 00

 17 دوافع اإلهتمام بالصحة والسالمة المهنية 00

 19 يةوالسالمة  المهنية في النظريات اإلدار الصحة 02

 21 التشريعات الخاصة بالسالمة المهنية 00

 األمراض املهنية يف املؤسسات الصناعية: املبحث الثاني
 23 مفهوم األمراض المهنية 00

 25 نشأة فكرة األمراض المهنية 00

 26 خصوصيات األمراض المهنية 61

 27 انواع األمراض المهنية 60

 28 األسس العامة لتشخيص األمراض المهنية 66

 60 خالصة الفصل 23

 ج



 
 

سةرامحتويات الد  
 رقم الصفحة املوضوع م.ر

 "ثارحوادث وإصابات العمل األسباب واآل "الفصل الثاني
 حوادث وإصابات العمل: ول املبحث األ

 00 صابات العملمفهوم حوادث وإ 60

 06 اإلطار الداللي لمصطلحي حوادث وإصابات العمل 60

 02 تصنيف حوادث العمل 62

 00 النظريات المفسرة لحوادث العمل 60

 ثاراألسباب واآل:  املبحث الثاني

 00 وإصابات العمل أسباب وآثار 60

 00 يةـــــــل اإلنسانـــــــوامـالع - 

 00 العوامل الفيزيائية والطبيعية -

 02 ةـــــــاديــــوامل المــــــالع -

 00 يةـــــــــــــــالعوامل الكيميائ -

 01 الحوادثالعوامل األخرى المؤثرة على  -

 00 اآلثار المترتبة على حوادث وإصابات العمل 60

 00 اآلثار اإلجتماعية - 

 00 اآلثار اإلقتصادية -

 02 سيةـــــاآلثار النف -

 00 خالصة الفصل 01

 "منع أو تقليل حوادث وإصابات العمل  "الفصل الثالث 
 

 منع حوادث وإصابات العمل: ول املبحث األ
 00 إستراتيجيات منع الحوادث وإصابات العمل 00

 20 التكاليف المترتبة في حوادث العمل 06

 01 تحقيق وتحليل تقرير وتسجيل وقياس حوادث العمل 00

 صابةعية يف منع أو تقليل من حوادث اإلدور الشركات الصنا: املبحث الثاني 
المهنية  في المنشآت والسالمة الصحة تخطيط برامج  00

 الصناعية
00 

 00 المهنية  في المنشآت الصناعيةوالسالمة الصحة برامج  نفيذت 00

 00 المهنية  في المنشآت الصناعيةوالسالمة الصحة برامج  قييمت 02

 00 خالصة الفصل 00

 
 
 د



 
 

 سةرامحتويات الد
 رقم الصفحة املوضوع م.ر

 اجلانب العملي
 

 " اإلحصائيسة والتحليل راجمتمع الد"  الرابعالفصل 
 

 سة والعينة املختارةراجمتمع الد: ول املبحث األ
 00 بيئة ومجتمع الدراسة عننبدة  00

 00 جراءات المنهجية للدراسةاإل 00

 حصائيالتحليل اإل: املبحث الثاني 
 00 ساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسةاأل 01

 010 عرض وتحليل بيانات الدراسة 00

  النتائج والتوصيات  :الثالث املبحث 
 

 060 جـــــــــــــــائــــــــــــــنتــــال 06

 001 اتــــــيـــــــتوصـــــــــــــــال 00

 006 خالصة الفصل 00

 واملالحق عــــراجــــامل
 

 000 عـــــــــــمراجــــــقائمة ال 00

 000 قـــــمالحــــــقائمة ال 02
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 قائمة الجداول
 رقم الصفحة عنوان اجلدول م.ر

 41 يوضح مدى ارتباط السمات الشخصية بالحوادث ( 1)الجدول رقم  10

 44 يوضح معايير ودرجات الحرارة المؤثرة بالنسبة للزمن( 2)الجدول رقم  16

 51 ملايوضح العالقة بين معدالت الحوادث ومدة الخدمة وجنس الع( 3)الجدول رقم  10

 62 يوضح تصنيف هنريش لتكاليف حوادث العمل( 4)الجدول رقم  10

 63 يوضح تصنيف برودي وأخرون لتكاليف حوادث العمل ( 5)الجدول  10

 64 يوضح تصنيف منظمة العمل الدولية لتكاليف العمل ( 6)الجدول رقم  12

 درجة اإلستجابة قياس ح ميوض( 7)الجدول رقم  10
 (للمتوسط الحسابي الموزون لإلستجابات)

93 

 95 معامل ألفا كرونباج للمحاور اإلستبيانيوضح ( 8)الجدول رقم  10

 95 معامل ألفا كرونباخ لمتغيرات اإلستبيان يوضح( 9)الجدول رقم  10

 معامل ألفا كرونباخ لمتغيرات المحور األول يوضح( 10)الجدول رقم  01
 (التعرف على األسباب الكامنة وراء حدوث اإلصابة  )

95 

 معامل ألفا كرونباخ لمتغيرات المحور الثاني  يوضح( 11)الجدول رقم  00
 (حوادث اإلصابة وآثارها الصحية واإلجتماعية واإلقتصادية ) 

96 

 معامل ألفا كرونباخ لمتغيرات المحور الثالث يوضح( 12)الجدول رقم  06
رتباط ذلك بحوادث اإلصابة )  (تطبيقات لوائح السالمة المهنية وا 

97 

 معامل ألفا كرونباخ لمتغيرات المحور الرابع  يوضح( 13)الجدول رقم  00
 ( الحد من المشاكل وتقليل مخاطر حوادث إصابة العمل ) 

98 

 معامل ألفا كرونباخ لمتغيرات المحور الخامس  يوضح (14)الجدول رقم  00
 (النواتج السلبية لحوادث اإلصابة والحد من آثارها عند التعرض العاملين لها كيفية ) 

99 

 معامالت اإلرتباط بين عبارات المحور األول يوضح (15)الجدول رقم  00
 (التعرف على األسباب الكامنة وراء حدوث اإلصابة بالشركة والحد األعلى للقياس) 

100 

 مالت اإلرتباط بين عبارات المحور الثاني معا يوضح (16)الجدول رقم  02
 (حوادث اإلصابة وآثارها الصحية واإلجتماعية واإلقتصادية والحد األعلى للقياس) 

101 
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 قائمة الجداول
 رقم الصفحة عنوان اجلدول م.ر

تطبيقات )بين عبارات المحور الثالث  معامالت اإلرتباط يوضح (17)الجدول رقم  17
رتباط ذلك بحوادث اإلصابة والحد األعلى للقياس  (لوائح السالمة المهنية وا 

101 

الحد من ) معامالت اإلرتباط بين عبارات المحور الرابع  يوضح (18)الجدول رقم  18
 (المشاكل وتقليل مخاطر حوادث اإلصابة والحد األعلى للقياس

103 

كيفية ) معامالت اإلرتباط بين عبارات المحور الخامس  يوضح (19)الجدول رقم  19
تالقي النواتج السلبية لحوادث اإلصابة والحد من آثارها عند تعرض العاملين لها 

 (والحد األعلى للقياس 

103 

 105 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير العمر  يوضح (20)الجدول رقم  20

 106 توزيع أفراد الدراسة وفقًا لمتغير المسمى الوظيفي يوضح (21)الجدول رقم  21

 107 اإلداريتوزيع أفراد الدراسة وفقًا لمتغير المستوى  يوضح (22)لجدول رقم ا 22

 108 توزيع أفراد الدراسة وفقًا لمتغير المؤهل العلمي يوضح (23)لجدول رقم  23

 109 توزيع أفراد الدراسة وفقًا لمتغير سنوات الخبرة يوضح (24)لجدول رقم ا 24

توزيع أفراد الدراسة وفقًا لمتغير الدورات التدريبية في مجال  يوضح (25)لجدول رقم ا 25
 العمل 

110 

توزيع أفراد الدراسة وفقًا لمتغير الدورات التدريبية في مجال  يوضح (26)لجدول رقم ا 26
 األمن والسالمة 

111 

التوزيع التكراري والتوزيع النسبي إلجابات أفراد عينة الدراسة على  يوضح (27)لجدول رقم ا 27
 (التعرف على األسباب الكامنة وراء حدوث اإلصابة بالشركة ) عبارات المحور األول 

112 

 حول متوسطات اجابات مفردات عينة الدراسة  zنتائج اختيار  يوضح (28)الجدول رقم  28
 (التعرف على األسباب الكامنة وراء حدوث اإلصابة بالشركة ) لمتغيرات المحور األول 

113 

التوزيع التكراري والتوزيع النسبي إلجابات أفراد الدراسة علىعبارات  يوضح (29)الجدول رقم  29
 (حوادث اإلصابة وآثارها الصحية واإلجتماعية واإلقتصادية ) المحور الثاني

114 

حول متوسطات اجابات مفردات عينة الدراسة  zنتائج اختيار  يوضح (30)الجدول رقم  30
 (حوادث اإلصابة وآثارها الصحية واإلجتماعية واإلقتصادية ) لمتغيرات المحور الثاني   

115 
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 قائمة الجداول
 
 

رقم  عنوان اجلدول م.ر
 الصفحة

أفراد عينة الدراسة على  والتوزيع النسبي إلجاباتالتوزيع التكراري  يوضح (31)الجدول رقم  31
رتباط ذلك بحوادث اإلصابة ) عبارات المحور الثالث   (تطبيقات لوائح السالمة المهنية وا 

117 

 حول متوسطات اجابات مفردات عينة الدراسة  zنتائج اختيار  يوضح (32)الجدول رقم  32
رتباط ذلك بحوادث اإلصابة تطبيقات لوائح السال) لمتغيرات المحور الثالث    (مة المهنية وا 

119 

أفراد عينة الدراسة على  التوزيع التكراري والتوزيع النسبي إلجابات يوضح (33)الجدول رقم  33
 (الحد من المشاكل وتقليل مخاطر حوادث إصابة العمل ) عبارات المحور الرابع 

121 

 حول متوسطات اجابات مفردات عينة الدراسة  zنتائج اختيار  يوضح (34)الجدول رقم  34
 (الحد من المشاكل وتقليل مخاطر حوادث إصابة العمل )  لمتغيرات المحور الرابع 

123 

أفراد عينة الدراسة على  التوزيع التكراري والتوزيع النسبي إلجابات يوضح (35)الجدول رقم  35
السلبية لحوادث اإلصابة والحد من آثارها عند ي النواتج فكيفية تال) عبارات المحور الخامس 

 (تعرض العاملين لها

124 

 حول متوسطات اجابات مفردات عينة الدراسة  zنتائج اختيار  يوضح (36)الجدول رقم  36
ي النواتج السلبية لحوادث اإلصابة والحد من آثارها فكيفية تال) لمتغيرات المحور الخامس 
 (عند تعرض العاملين لها 

125 

 المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لجميع محاور اإلستبيان  يوضح (37)الجدول رقم  37
 

127 

 128 يوضح اختيار معامل االرتباط بين األسباب واآلثار( 38)الجدول رقم  38
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 شكالألقائمة ا
 رقم الصفحة عنوان الشكل م.ر

يبين أهم الحوادث التى يتعين تسجيلها في ظل قانون األمن  (1)الشكل رقم  11
 والسالمة المهنية

73 

 105 يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير العمر(  2) الشكل  02
 يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير( 3)الشكل  03

 المسمى الوظيفي

106 

 يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير  (4)الشكل  04
 المستوى اإلداري

107 

 يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير( 5)الشكل  05
 المؤهل العلمي 

108 

 يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير( 6)الشكل  06
 سنوات الخبرة 

109 

ات التدريبية في ر الدو يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير  (7)الشكل  07
 مجال العمل

110 

الدورات التدريبية في  يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير( 8)الشكل  08
 مجال األمن والسالمة

111 
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 مستخلص الدراسة
اإلصابة التي يتعرض لها العاملين بالشركة العامة للخردة بحثًا في أسبابها تناولت هذه الدراسة موضوع حوادث      
وبتعبير أدق وأكثر إيضاح فإن مشكلة الدراسة التي يتناولها الباحث تعرض إلى إصابات العمل وآثارها السلبية .. وآثارها 

ستخالص مقترحات تمثل خطوطًا عريضة لتالفي المشاكل وبالتالي تقليل األسباب الكامنة وراء حدوثها وا   سردومحاولة 
المخاطر، وتكمن أهمية هذه الدراسة الى إيجاد بيئة العمل اآلمنة التي تدفع بالعاملين في الشركة لتأدية  وظائفهم دون 

فإن ذلك قد يساعد الشركة عند   خطر مهني يتهددهم ، األمر الذي سيقود تلقائيًا إلى رفع مستوى الوعي بين العاملين أيضاً 
في وضع خطط العمل وبرامج الرقابة ، وتهدف الدراسة إلى التعرف على األسباب وراء حدوث  –اإلستعانة بهذه الدراسة 

جراءات السالمة  اإلصابة بالشركة ومعرفة آثارها السلبية على العاملين والشركة ومدى إلتزام الشركة في تطبيق تعليمات وا 
يجاد الحلول والمقترحات للمشاكل وتقليل من مخاطرها لتالفي النواتج السلبية لهذه الحوادث ، وتقوم هذه الدراسة  المهنية وا 

 -:على الفرضيات التالية 
 هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين طبيعة االآلت والمعدات المستخدمة في الشركة وحوادث اإلصابة أثناء العمل  -1
ذات داللااة إحصااائية باين حااوادث اإلصااابة أثنااء العماال ومعاناااة العااملين الصااحية واإلجتماعيااة هنااك عالقااة إرتباطياة   -2

 .واإلقتصادية 
 .توجد عالقة بين حوادث اإلصابة أثناء العمل وعدم إلتزام العاملين بالشركة بلوائح السالمة المهنية  -3
 .حوادث اإلصابة أثناء العمل وتوفر وسائل الحد من المشاكل والمخاطر  توجد عالقة إرتباطية بين إنخفاض -4
 .ُتحقق الخدمات المساندة دورها اإليجابي في التخفيف من اآلثار السلبية لحوادث اإلصابة  -5

على التقارير  المتغيرات ، وذلك باإلعتماد التحليلي للبحث فيو ولقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي         
وذلك ماتشير اليه المالحق الواردة في اخر  والبيانات الصادرة عن إدارة الشركة العامة للخردة في بناء اإلطار النظري ،

مارة اإلستبيان كأداة لجمع المعلومات ، ويشمل مجتمع الدراسة جميع العاملين بالشركة في وبإستخدام إست,  الدراسة
والتنفيذية من مدراء ادارات ومكاتب ورؤساء أقسام وُمنسقين وُمشرفين وُمستخدمين باإلدارة العامة  مستوياتهم العليا والوسطى

( 141)شملت  ألخطار، وقد تم إختيار عينة قصديةومركز تجميع المنطقة الوسطى والذين هم على عالقة بالتعامل مع ا
.من مجتمع الدراسة %( 61)دة تمثل مفر   

توصل الباحث إلى نتائج مؤداها حصائية إلثبات الفرضيات التي تمت صياغتها إلت اوبعد اجراء التحليال     
جراءات الوقاية الصناعية نعكاس ذلك على الحد من حوادث ، أن للتدريب أثرًا في مدى العناية بتطبيقات وا  وا 

يضًا فإن النتائج ، ألتزام بهاكذلك تبين األهمية الكامنة وراء تفعيل لوائح السالمة المهنية واإل ،اإلصابة أثناء العمل
نعكاس ذلك على  تشير إلى األثر اإليجابي الذي تتركه الخدمات المساندة في نفوس العاملين ورفع معنوياتهم وا 

وبعد عرض أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة أوصى الباحث بأن تقوم ادارة الشركة على توفير  ،اإلنتاج
أمنًا وعقد الدورات التدريبية بصفة دورية للعاملين حول السالمة المهنية لرفع  بيئة عمل مناسبة وصحية وأكثر

 .ب احتمالية حدوث الخطأ واإلصاباتدرجة كفاءتهم لتقليل من نس

 ي



 
 

Conclusion of the study 

This study has addressed the subject of accidents that cause injuries faced by the workers at 
General Scrap Company and looking for their reasons and affects. 
In a more specific way the subject of this study addressed by the researcher here looks at 
injuries at work and its negative and trying to underline the reasons behind their occurrence and 
draw suggestions that represent the guide lines in order to avoid the problems and  thus reduce 
the risks. 
The importance of this study in finding a safe working environment that encourages the workers 
in the company to perform their work without risks which will also lead automatically to raise 
the level of awareness ,that will also help the company when using this study in implementing 
the working plans and the monitoring programs , this study aims to identify the reasons behind 
the occurrence  of injuries in the company and to know the negative effects of these injuries on 
the workers and on the company and the extent of the company’s commitment to implement 
the safety procedure and instructions and finding the solutions and the suggestions for the 
problems and reduce the risks to avoid the negative consequences of these accidents. 
This study is based on the following assumptions : 

1- There is a statistically significant relationship between the nature of the machines and 
equipments in the company and accidents that cause injuries during work. 
 2- There is a statistically significant bonding relationship between the accidents that cause 
injuries during work and the health , social and economic suffering of the workers. 
3- there is a relationship between accidents that cause injuries during work and the lack of 
commitment of the workers to the safety regulations . 
4- there is a bonding relationship between the reduction of accidents that cause injuries during 
work and the availability of the means that reduce problems and risks. 
5-The supporting services play a positive role in reducing the negative effects of accidents that 
cause injuries . 
This study relied on analytical and descriptive approach to look at the variables and by relying 
on the reports and date issued by the directors of general scrap company to construct the 
theoretical frame and that is mentioned in the annexes at the end of the study and by using a 
questionnaire as a tool to gather information . 
The focal point of the study include all employees of the company in their high and intermediate 
levels and executives such as directors office managers and head of departments, also included 
coordinators and supervisors and other workers in the company headquarters and in the central 
region collection center who come face to face with risks and dangers , a sample of all those 
people was selected intentionally ( 149 ) person representing ( 60 % ) of the community of the 
study . 
After doing the statistical analysis to prove the assumptions that have been formulated , the 
researcher reached results which lead the fact that training has an effect Over the applications 
of care and general prevention measures and the reflection of that on reducing the accidents 
causing injuries at work.  It showed also the importance of activating the Occupational safety 
regulations and compliance with it, the results also points to the positive effect left by the 
supporting services on the workers and their morals and the impact on the production, After 
presenting the main findings of the study , the researcher recommended the company to 
provide a suitable , safer and healthy working environment  and give training courses on regular 
basis for the employees on occupational safety to raise their efficiency and reduce the likelihood 
of errors and injuries. 

 ك
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  -:مقدمة 
ذا ينقتصاد الوطري من مخاطر العمل يعني حماية اإلن حماية العنصر البشإ      حصائية إ قرأت والمجتمع ، وا 

ثار سلبية و آأو عجز جزئي أو عجز كلي أ عن حوادث العمل وما ينتج عنها من حاالت وفاة  المتوافرةللبيانات 
ينبغي أن يحتلها هذا  ية التهميقتصادية ، فإن األنية واإلجتماعية واإلنساصعدة اإلمختلف األأخرى على 

 .حة تماماً  ضع تبدوا واالموضو 
ضطراب في نفوس العمال لخوف واإل، تعكس حوادث العمل مزيجًا من ا البحثة نسانيةفمن الناحية اإل         

ح حادث من الكسور أو الجرو الفي خطورتها حسب ماينتهى إليه  تةتفاو مادية ونفسية مى وقوع  أضرار دي إلوتؤ 
و العجز أمر بالوفاة لتشوهات والعاهات ، وقد ينتهي األكتئاب واالظهرية واإل مو الشلل أو القلق النفسي أو اآلالأ

 .تنعكس سلبًا على المجتمع بأسره يقتصادية التى العديد من اآلثار اإلجتماعية واإلإلالكامل ، إضافة 
يرجعها المديرون وأصحاب العمل إلى إهمال العمال  تساهم في وقوع حادثة العمل ، تتعدد العوامل التي      

بيئة العمل التي يتواجدون بها  سالمة المهنية فيال وقلة إنتباهم وتركيزهم ، أما العمال فيرجعونها إلى نقص قواعد
هناك جوانب متنوعة يتم  في المؤسسات والشركات ، نالحظ أن نتاجيةتبر من محكات اإللحوادث تعان وبما أ

 (1)الخ . فراد والمعدات دل الحوادث ، حجمها ، أسبابها ، أضرارها على األمع: تقديم هذا المحك في ضوئها 
 

صابات العمل سواًء ت التي –المادية منها والمعنوية  -الفادحة  -ضرارونظرًا لأل     بالنسبة للفرد سببها حوادث وا 
يعمل بها ، فإننا نحاول من خالل هذه الدراسة معرفة أسبابها  أو زمالئه أو أسرته أو المؤسسة التيالمصاب 

حد من خالل دراسة واقعية لحوادث اإلصابة بالشركة العامة للخردة والتي تعتبر أ المترتبة عنها ، وذلك واآلثار
 .ستغالل الموارد والحفاظ على البيئة ن خالل نشاطها ودورها الفعال في إم قتصاد الوطنيفد اإلروا

 -:مشكلة الدارسة /1
رتباطها بمتابعة األداء في مجال األمن الصاناعى والساالمة بالشاركة ااا محال  من خالل وظيفة الباحث ، وا 

ساتدالاًل  الداراسة اا وبإطالعه على إرشيفها الخاص بإصابات العاملين عبر تاريخها الممتد منذ إنشائها حتاى اآلن وا 
كمااا ساايرد تفصااياًل   -ماان محاضاار اإلصااابات والتقااارير الصااادرة ماان وحاادات األماان الصااناعي والسااالمة بالشااركة 

شااركة الااذى إستشااعر وجااود مشااكلة طافيااة علااى السااطح رافقاات تاااريخ هااذه ال -فااي المالحااق المرفقااة بهااذه الدراسااة

إلياه  ماتشاير وهاو ،ادث اإلصاابة للعااملين بشاكل متزايادتخطى عقدين مان الازمن ، تمثال ذلاك فاي إرتفااع نسابة حاو 

  -:الشواهد التالية 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

رة المعاناة في العمل بين مؤسسة المتنائية ، الملتقى الدولي حول ظاه –حوادث العمل أسبابها وأساليب خفضها : كلثوم مسعودي ، هبة مقرون -1
   .1، ص م2113التناول السيكولوجي والسوسيولوجي ، الجزائر ، 
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حالة مابين إصابات  160 –بلغت حوادث اإلصابات خالل المدة الموسومة بحدود الدراسة الزمنية  .1
 حوادث وحرائق

وشكلت الحروق الفئة األكبر من  ،صابة تتراوح بين رضوض إلى حالة وفاةإ 53بلغ مجموع اإلصابات  .2
كانت معظم حوادث اإلصابات بمواقع التجهيز والقص والمناولة ، %44مجموع هذه اإلصابات بنسبة 

كان أهم األسباب وراء وقوع و  ، من مجمل هذه الحوادث% 42شكلت إصابات األطراف ، و %68بنسبة 
ات إلى عدم إرتداء أؤلئك العاملين من هذه اإلصاب% 40حيث يرجع ( إهمال العاملين)هذه اإلصابات 
من هذه اإلصابات إلى تصرفات العاملين الشخصية والمخالفة % 24وترجع نسبة  ،للمعدات الوقائية

 . للتعليمات
كما أن الحاالت  ،حالة 59كانت معظم اإلصابات والحوادث والحرائق متوسطة في شدتها إذا بلغت  .3

 .حالة 21شديدة الخطورة بلغت 
 

 :ة ـــدراســـرضيات الـــف/2
هنااااك عالقاااة ذات داللاااة إحصاااائية باااين طبيعاااة االآلت والمعااادات المساااتخدمة فاااي الشاااركة وحاااوادث  -1

 .اإلصابة أثناء العمل 
هنااااك عالقاااة إرتباطياااة  ذات داللاااة إحصاااائية باااين حاااوادث اإلصاااابة أثنااااء العمااال ومعانااااة العااااملين  -2

 .الصحية واإلجتماعية واإلقتصادية 
 .بين حوادث اإلصابة أثناء العمل وعدم إلتزام العاملين بالشركة بلوائح السالمة المهنية توجد عالقة  -3
توجااد عالقااة إرتباطيااة بااين إنخفاااض حااوادث اإلصااابة أثناااء العماال وتااوفر وسااائل الحااد ماان المشاااكل  -4

 .والمخاطر 
 .صابة ُتحقق الخدمات المساندة دورها اإليجابي في التخفيف من اآلثار السلبية لحوادث اإل -5

 

 :هداف الدارسة أ/ 3
 -:الهدف من وراء هذه الدراسة اآلتي

 .تبين األسباب الكامنة وراء وقوع الحوادث واإلصابات  .1
 .الناجمة عن الحوادث واإلصابات (اإلجتماعية والصحية واإلقتصادية)تقصي اآلثار المعيشية  .2
جراءات الئحة الوقاية إيجاد العالقة القائمة بين وقوع الحوادث واإلصابات ومدى  .3 مالئمة لوائح وقوانين وا 

 .الصناعية بالشركة
 .تبين الدور اإليجابي للخدمات المساندة في التخفيف من اآلثار السلبية للحوادث واإلصابات .4
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 :أهــمـــيـــة الــــدراسة  /4
ومن ذلك  ،البيئة الصناعيةتلقي الدراسة بظاللها على جانٍب من العوامل المؤثرة على جودة العمل في      

العامل البشري ومدى مالئمة تلك البيئة من حيث توفر األمن والسالمة والوقاية الصناعية محافظًة على العنصر 
أيضًا  ،البشري وحمايته من التأثيرات السالبة المحيطة ويشمل ذلك الضرر الجسدي والعقلي والنفسي واإلجتماعي

وال يتأتى هذا إال من  ،حفاظ على الممتلكات العامة والخاصة من التلف والضياعإلى ال –بدروه  –فإن ذلك يؤدي 
وذلك ماتسعى إليه هذه الدراسة  ،ومايخرج عنها من نتائج وتوصيات ،خالل اإلستقصاء والبحث العملي

 .المتواضعة

من مؤسساتنا  –بحث موضوع ال –وتسلط هذه الدراسة الضؤ على الكثير من العلل الذي يعانيها هذا النموذج     
كذلك فإنها تمنع المجتمع معرفة بجانٍب من خبايا المؤسسات  ،الصناعية السيما مايتعلق منها بالعنصر البشري

الرقابة على مواطن الخلل بها ومن تم  أن يحكم –وله حينها عبر مؤسساته المختلفة التي تمثله  ،التي يمتلكها
 .إصالحها

نخفاض التكاليف  عند معالجتها أمراً  -تمعة  وهذه األسباب والعاّلت مج     يؤدي إلى النمو اإلقتصادي وا 
مع اإلشارة إلى عامل إيجابي متمثل في  ،ومنها تكاليف العالج التي تتكبدها الشركة ،المباشرة وغير المباشرة

بطبيعة  –ني خفض اإلجازات المرضية التي تتحول إلى قيم مالية بالنظر إلى تعرض العاملين إلى اإلصابات يع
 .الحال تقاضيهم لمرتباتهم إضافة إلى تكاليف عالجهم

ومن معرض هذا السرد يجدر القول بأن إيجاد بيئة العمل اآلمنة تدفع بالعاملين إلى تأدية وظائفهم دون خطر     
ذا ما إلتفتت هذه الشركة   ،مهني يتهددهم لنتائج هذه الدراسة وتوصياتها فإن ذلك سيكون ذا  –محل التطبيق  -وا 

كذلك إثره اإليجابي في  ،ووضع خطط وبرامج السالمة المهنية ،أثر إيجابي على رفع مستوى الوعي بين العاملين
نتقاء اآلليات المناسبة اآلمنة عند اإلحالل والتطوير ،تصميم برامج الصيانة الدورية  .وا 

 

 :سة منهجية الدرا/ 5
ذلك ألنه يهتم بدراسة  ،ليالتحلي والمنهج م الباحث المنهج الوصفياسة وأسئلتها إستخدفي ضوء أهداف الدر     

كما توجد في الواقع عن طريق جمع المعلومات والبيانات وتصنيفها وتنظيمها والتعبير عنها بهدف  الظاهرة
وذلك مايهدف إليه مضمون الدراسة  ،ستهي تطوير الواقع الذي يتم دراى إستنتاجات وتعميمات تسهم فإلالوصول 

 .من حيث سعيه لتوصيف وتحليل األسباب واآلثار
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 :سة اردحدود ال/6
 : يةودد  اومووو احل-أ

 ".حوادث اإلصابة أثناء العمل للعاملين األسباب واآلثار" للدراسة حدود موضوعية محصورة في موضوع       

 :ودد  اومانيية احل-ب
و تنتفع بها الشركة ، ويشمل ذلك أتمتلكها أو تستأجرها  يمكانية متمثلة في جميع المواقع التللدراسة حدود      

 .المواقع والمراكز التنفيذية

 : احلودد  الزمنية-ج
 .م2112ى إلم 2115تم تناول هذه الموضوع خالل الفترة من     

 

 :سة راجمتمع الد/7
والمالك  ييظهرها الهيكل التنظيم بوحدات الشركة المختلفة التيملين سة من جميع العااتكون مجتمع الدر       

مركز  -اإلدارة العامة) ي عنصرًا موزعين على خمسة مواقع ومراكز عمل ه( 245)الوظيفي حيث بلغ عددهم 
مركز تجميع المنطقة  –مركز تجميع المنطقة الشرقية  –مركز تجميع منطقة طرابلس  –تجميع المنطقة الوسطى 

 .(ة الغربي
 

 :سة راعينة الد/8
بوحدات شملت جميع العاملين  قصديةإختيار عينة ء جميع مفردات المجتمع تم اء آراستقصلصعوبة إ     

داريين يتولون مسؤولية تلك المواقع على مختلف  الشركة بمدينة مصراتة، منهم عاملين تنفيذيين وفنيين وا 
مفردة ، ( 141)عينة الدراسة تكونت من أن لى تجدر اإلشارة إوهنا والفنية،  تخصصاتهم الهندسية واإلقتصادية

 .عاماًل ( 245)تقريبًا من مجتمع الدراسة البالغ عددهم %( 61)حيث شكلت هذه العينة نحو 
 

 (1): التعريفات اإلجرائية/9
التابعيين و المستخدمين األجانب سواء كان من العاملين الوطنيين أ كل من يتواجد في محيط العمل:  العامل
 .للشركة 

 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

. 3، ص 2115، عامة للخردةالئحة السالمة والوقاية الصناعية للشركة ال: المصدر (1)
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 .العاملون والموارد المادية والبيئة : عناصر اإلنتاج
تقع  األسلوب أو الطريقة التي يتحقق من خاللها تفادي األخطاء واألخطار التي يه: السالمة الصناعية

 .بمحيط العمل 
ا حماية من شأنه م الخدمات وتوفير التجهيزات واإلنشاءات الالزمة التيتقدي هي :الوقاية الصناعية 
وغيرهم ( العاملين ) ي نتاج والمنتجات من مخاطر العمل مع التركيز على العنصر البشر وسالمة عناصر اإل

 .و يصرح لهم بالتواجد في محيط العمل ممن يسمح أ
جاد ى إيإلءات الوقائية الفنية والطبية التي تهدف جراكافة اإلحتياطات واإل يه:  السالمة والصحة المهنية

 .في العمل فراد التي تهدد حياة وصحة األ واألمراضبيئة عمل آمنه خالية من جميع المخاطر 
 .جميع اإلجراءات المتعلقة بنواحي آمن المنشآت الصناعية :  ناعيالمن الص

هي التجهيزات والمعدات والتحوطات والتعليمات والبرامج التي :  متطلبات السالمة والوقاية الصناعية
 .تضمن تهيئة بيئة عمل مناسبة وسالمة إنجاز العمل 

قبول بتنفيذ متطلبات السالمة والوقاية الصناعية وفقًا لمعايير ال لتزاممدى اإل:  شتراطات وتقييدات السالمةإ
 .و محلية المطلوبة سواء كانت عالمية أ

تستخدم للوقاية من مخاطر  يدوات والمعدات والمالبس التألجهزة واألا يه : مستلزمات الوقاية الصناعية
 .العمل 

العملية الصناعية المكلف بتنفيذها ، شتراطات ا  يقصد به مدى إلمام العاملين بمتطلبات و : الصناعي عيالو 
و أية أعمال أخرى لها عالقة أ ، عمال الصيانةألية ، أو يالتشغ يسواء فيما يتعلق بالنواحومدى تطبيقها 

 .بطبيعة الصناعة 
السالمة وتطبيقه لها ، وكذلك التعرف  شتراطاتا  به مدى إلمام العامل بمتطلبات و  يقصد: الوقائي يالوع

  .على المخاطر وطرق تفاديها والحد منها 
حبة والناجمة عن كانيكية والكهربائية والفيزيائية والصحية والبيئية المصايالظروف الم يه: مخاطر العمل

 .عمال بأي من محيطات العمل المختلفة ألطبيعة نشاطات ا
 صاباتإ وأ مادية أضرار عادة عنه ينتج مما ، له مخطط غيرو  مفاجئ للطاقة نبعاثإ هو:  ادثــــــــــــالح

 .اكالهم وأ بشرية
 التربة و الغداءع الكائنات الحية ويشمل الهواء والماء و نسان وجميبه اإل يعيش فيه أوهى المحيط الذي  :بيئة ال
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األجهزة أو المواقع التي يزاول فيها فق أو اآت المدنية أو الصناعية أو الوحدات أو المر المنش:  محيط العمل
يتم  يو التت لصالح الشركة الموجودة حاليًا أو تؤدي فيها خدماأة ، ية مهنألالعاملين نشاطًا عمليًا و عليها أ

 .إنشاؤها مستقباًل 
لبيئة للخطر نتيجة و السالمة اسان أإلنا و ظرف ينشأ عنه تعرض صحةحدوث أي طارئ أ: تلوث البيئة

الكائنات الحية بما في ذلك ختالل توازن الهواء أو مياه البحر أو المصادر المائية أو التربة أو إ لثلوت
ي يمارسها عمال التية ملوثات أخرى تكون ناتجة عن األنشطة واألوأ الضوضاء والحرارة والروائح الكريهة

 . ديعتياالشخص الطبيعي أو األ
 .رادي الضرر الذي يلحق بالعامل أثناء العمل أو يسببه نتيجة حادث غير إ يه: صابة العملإ

 .و مجموعة من المهن يصيب العامل نتيجة لمزاولة مهنة أهو كل مرض :  ةمرض المهن
تؤدي لتوفير الحماية  واإلرشادات التي والتعليماتجراءات هى مجموعة اإل:  ضوابط الوقاية الصناعية
و التقليل من ت اتجاهًا نحو منع وقوع الحوادث أعلى العاملين والمنشآ واآلالت والحد من خطر المعدات

 .حدوثها ، كذلك توفير الجو المهني الذي يساعد العاملين على العمل 
 .كل الخدمات اإلسعافية والعالجية المقدمة عند تعرض العاملين لإلصابة هي :الخدمات المساندة 

 
 -:ســــابــــقـــــةلــدراســــات ا/ 11

الكفاية  على لعملثر حوادث اأ "وكانت بعنوان  :2113،عبدالسالم ساسى الصابريدراسة -0
 . "اإلنتاجية

نتاجية للمجمع الكيماوى موضوع أثرها على الكفاية اإلحيث اهتمت هذه الرسالة بموضوع حوادث العمل و     
لها عالقة بوقوع  يسباب التألالمتبع داخل المجمع والتعرف على هذه ا يالدارسة من خالل نظام الوقاية والطوار 
لة في تاجية والمتمثاإلنتخلفها هذه الحوادث على الكفاية  أهم اآلثار التيحوادث العمل والتعرف كذلك على 

وعة من ساسها وضع مجمأيتم على  يى مجموعة من النتاتئج الهامة التإلوالوصول الخسائر البشرية والمادية ، 
 .تساعد في التقليل من وقوع حوادث العمل داخل المنظمة  يالتوصيات الت

 -:تي اآلنجازها في إى مجموعة من النتائج التى يمكن إللقد توصل الباحث 
 .تاجية للمجمع إلنتقع داخل المجمع الكيماوي تؤثر سلبا على الكفاية ا ين حوادث العمل التأ -0

المجمع تسببت في العديد من الخسائر المادية والبشرية وبالتالي  وقعت داخل ين حوادث العمل التأ -6
 .الخطورة  ةالبشرية المتفاوت واإلصاباتزيادة مصاريف الصيانة وارتفاع عدد ساعات العمل الضائعة 
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دراك بعضهم المنتجين وقلة إ همالإداخل المجتمع وتكرار الحوادث لها عالقة بحدوث  ألسباب التيمن ا -0
من الصناعي والسالمة ية من ناحية ، وعدم توفر شروط األمن الصناعي والسالمة المهنأللقوانين ا

 .المهنية بالشكل المناسب وتقادم وتهالك المجمع من ناحية أخرى 

من الصناعي ليس بالمستوى المطلوب والذي يتناسب وطبيعة الصناعات اإلهتمام بالتدريب في مجال األ -0
 .جل رفع مستوى الوعي التثقيفي المنتجين الكيماوية بالمجمع ، وذلك من ا

غلب أن أحوادث العمل بالتخصص الوظيفي داخل المجمع الكيماوى حيث ثبت من الدراسة  تتأثر -0
 .والمواد الكيماوية والغازات  باآلالتالمنتجين المصابين هم من الفنيين الذين لهم عالقة مباشرة 

 
نظم األمن و السالمة والصحة المهنية " بعنوانوكانت  :  2005 ،فتحية على درويش" دراسة /6

 . العاملين رها على رضاوأث

 يعتبر حيث الوظيفي ءالرضا على وأثره المهنية والصحة والسالمة األمن موضوع الدراسة هذه تناولت
 الهام الركن يمثلون عتبارهمإب العمل مكان في العاملين حماية إلى تهدف التي الموضوعات من الموضوع هذا

  األمن مقومات كأحد الوظيفي للرضاء خالله من ويتحقق الوظيفي األداء بمستوى النهوض في األساسية والشريحة
 

 ذات الخدمات لتقديم ضماناً  قدرتهم مستويات على والحفاظ البشرية للقوى والوقائية الحماية تضمن التي والسالمة
األمن والسالمة والصحة المهنية ووضع األسس  وتهدف الدراسة إلى التأكد من تطبيق شروط،  عالية جودة

 .والمقاييس المناسبة التي تضمن سالمة العاملين من خالل توفير بيئة عمل آمنه للعاملين 
 

 -:االتى  فييمكن إيجازها  التيمجموعة من النتائج  إلىلقد توصل الباحث 

سؤ الظروف البيئية والصحية في مكان العمل والقصور في تطبيق األسس العلمية لنظم األمن والسالمة  -1
 والصحة المهنية يؤثر سلبًا على رضاء العاملين ومن ثم على مستوى أداءهم الوظيفي 

انخفاض مستوى الرقابة البيئية والصحية في مكان العمل ، األمر الذي يؤثر على الروح المعنوية  -2
 .للعاملين ومن ثم على رضاهم في عملهم 

قلة الكفاءات والخبرات المتخصصة التي تساعد على نشر الوعي الوقائي والتثقيف الصحي مما ينتج  -3
 .عنه قلة التوعية الكافية والترشيد الالزم بشروط ومتطلبات األمن والسالمة والصحة المهنية 
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إستراتيجية نظام األمن والسالمة   " وكانت بعنوان : 2117، الزينفريدة عمران دراسة /0
 ."المة العاملين بالشركة الصناعيةالمهنية وأثرها على س

المة العاملين بالشركة تناولت هذه الدراسة البحث في إستراتيجية نظام األمن والسالمة المهنية وأثرها على س      
الشركة من نظام األمن والسالمة المهنية وكيف يؤثر على وتهدف هذه الدراسة للتعرف على إستفادة الصناعية ، 

 .سالمة العاملين 
 -:لقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج التي يمكن إيجازها في االتى 

وطرق الوقاية المقننة  لنظام اإلستراتيجية الخطة وضع مراقبة على التنفيذية اإلدارة أفراد  قدرة  ضعف -1
 .للحفاظ على سالمة العاملين أدى إلى إرتفاع نسبة الحوادث واإلصابات داخل بيئة العمل

نقص الكفاءات اإلدارية والفنية المتخصصة في وضع الخطة اإلستراتيجية لنظام األمن والسالمة  -2
 .المهنية داخل الشركة محل الدراسة 

معدات وأدوات الوقاية أدى إلى إرتفاع نسبة اإلصابات المهنية  اإلهمال في توعية العاملين إلستخدام -3
 .للعمال داخل الشركة محل الدراسة 

 

إصابات العمل وأثرها على فاعلية  "وكانت بعنوان :  2117، مولود إحفيظةصالح دراسة /4
 . " المنظمة

 معدل بين تربط التي والعالقة ، المنظمة فاعلية على وأثرها العمل إصابات موضوع الدراسة هذه تناولت
وتهدف هذه الدراسة للتعرف على أهم األسباب التي ،  أخرى جهة من المنظمة وفاعلية جهة من العمل اصابات

كانت وراء حدوث اإلصابات واآلثار السلبية الناتجة فى إصابات العمل على كل من العاملين والشركة والتعرف 
 .عمول به داخل الشركة وتحديد نقاط القوة والضعف على مستوى نظام األمن والسالمة الم

 -:االتى  فييمكن إيجازها  التيمجموعة من النتائج  إلىلقد توصل الباحث 

 مواقع داخل واإلصابات الحوادث معدل زيادة إلى أدى والسالمة األمن إرشادات بإتباع العاملين لتزامإ قلة -1
 . فاعليتها تدنى إلى أدى مما الشركة

 العاملين لتوعية وملصقات إرشادية عالمات بوضع البيئة وحماية الخسائر منع ةإدار  هتمامإ قلة -2
 نسبة زيادة الى أدى للطوارئ الخطط وضع عدم إلى باإلضافة العمل مكان في الموجودة بالمخاطر
 واإلصابات الحوادث

 المناسبة الشخصية الوقاية ومعدات أدوات توفير وعدم المناولة طرق في والسالمة األمن جوانب ضعف -3
 . العمل مواقع داخل اإلصابات نسبة زيادة إلى بدوره أدى
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 نسبة ارتفاع إلى أدى والسالمة األمن ولوائح قوانين تطبيق فى البيئة وحماية الخسائر منع إدارة تقصير -4
  . واإلصابات الحوادث

  -:مناقشة الدراسات السابقة  
     

الدراساااة الحالياااة ماااع الدراساااات الساااابقة فاااي منهجياااة الدراساااة حياااث أعتماااد الباحاااث المااانهج الوصااافى  إتفقااات     
 .والتحليلي كمنهج أستنذ إليه في موضوع دراسته 

في مجملها ، فإن الدراسات السابقة ركازت جالإ إهتمامهاا علاى دراساة نظام األمان والساالمة والصاحة المهنياة و      
أو سااالمتهم أو الكفايااة اإلنتاجيااة للمنظمااة وفاعليتهااا ، أمااا الدراسااة الحاليااة فقااد تمياازت وآثرهااا علااى رضااا العاااملين 

أهتماات بااالتعرف علااى البيئااة  ثااار حااوادث اإلصااابة أثناااء العماال ، كماااآالدراسااات بتركيزهااا علااى أسااباب و عاان هااذه 
ذه الدراسااة للتعاارف علااى هاادفت هاا التااي يعيشااها العاااملون والمشاااكل التااي تااواجههم وكيفيااة خلااق جااو آماان لهاام، كمااا

التخفياف مان هاذه  ومادى تقاديم الخادمات المسااندة فاي ارها السالبيةآثاألسباب الكامنة وراء حدوث اإلصابة ومعرفة 
جااراءات السااالمة المهنيااةاآلثااار يجاااد  ، أيضااًا فقااد تحاارإت الدراسااة الحاليااة ماادى إلتاازام الشااركة بتطبيااق تعليمااات وا  وا 

جراءات الئحة الوقاياة الصاناعيةالعالقة القائمة بين وقوع ال ، فاي  حوادث اإلصابات ومدى مالئمة للوائح وقوانين وا 
 -:ل في أهدافها ونتائجها هذا األمر، وهذا مايتناوله التحليل التاليحين أن الدراسات السابقة لم تتناو 

 

وهكذا فقد بحثت  ،تطرقت دراسة عبد السالم ساسي الصابري إلى حوادث العمل على الكفاية اإلنتاجية .1
وتشابهت معها في  ،وذلك المتعلق باآلثار الناجمة عن حوادث العمل ،في جانٍب طرقته الدراسة الحالية

ومن حيث  ،بيئة الدراسة حيث أنها أجريتا في بيئة محلية ليبية أيضا في تقارب الحدود الزمنية لكلتيهما
فقد توصلت الدراستان إلى نتائج مشتركة أبرزها  أيضاً  ،تتبعهما لنظم الوقاية والخسائر البشرية والمادية

لتزام العاملين بقواعد السالمة المهنية عامل رئيس في وقوع الحوادث كذلك إسهام ، أن عدم إلمام وا 
مع اإلشارة إلى أن كلتا المؤسستين قطاعات عامة  ،إنخفاض مستوى التدريب في تلك اآلثار السلبية

 .ما الصناعيةوتتصفان بصبغته ،تملكهما الدولة
تناولت دراسة فتحية علي درويش نظم األمن والسالمة والصحة المهنية في شٍق متشابه منها مع الدراسة  .2

وهو ما تناولته تحديدًا في تحليل النتائج المتوصل  ، (رضا العاملين)كذلك األمر في متغير ،الحالية
ا لتبيان مواطن الخلل في نظم السالمة وفي سعيهم ،وتشابهة أيضًا في المدى الزمني للدراستين ،إليها
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ورغم كونهما مؤسستين عامتين تديرهما  ،كذلك فإن كلتا الدراستين أجريتا في بيئة محلية مماثلة، المهنية
 .ال أن هناك جابنًا من عدم التطابق في كون أحداهما إنتاجية واألخرى خدميةإ ،الدولة

به لمتغيرات الدراسة الحالية من حيث الخوض في نظم تناولت دراسة فريدة عمران الزين في عنوان مشا .3
كما كان هناك وجه أخر للشبه متمثل في بيئة محلية  ،السالمة المهنية واآلثار الناجمة عن اإلخالل بها

وأيضًا في الوصول إلى نتائج متطابقة تقريبًا أهمها أن عدم اإللتزام  ،مشابهة وفي حدود زمنية متقاربة
جراءات و   .سبب رئيس لوقوع الحوادث ،قوانين السالمة المهنيةبلوائح وا 

وهكذا فقد بحثت في  ،تناولت دراسة صالح مولود إحفيظة إصابات العمل وأثرها على فاعلية المنظمة .4
وتشابهت معها في بيئة  ،وذلك المتعلق باآلثار الناجمة عن إصابات العمل ،جانٍب طرقته الدراسة الحالية

ومن حيث  ،أيضا في تقارب الحدود الزمنية لكلتيهما ،أجريتا في بيئة محلية ليبيةالدراسة حيث أنهما 
أيضًا فقد توصلت الدراستان إلى نتائج  ،تتبعها لمدى إلتزام العاملين بإتباع إرشادات األمن والسالمة

شارة مع اإل ،أبرزها ضعف جوانب األمن والسالمة وعدم توفر أدوات ومعدات للوقاية الشخصية المناسبة
 .وتتصفان بصبغتهما الصناعية ،إلى أن كلتا المؤسستين قطاعات عامة تمتكلها الدولة



 

 

 











 
 اجلانب النظري

 
 ولاألالفصل 

 الصحة والسالمة املهنية واألمراض املهنية يف املؤسسات الصناعية
 

  ةــــــــيـنـهـمــة الــالمـــســة والـــحــالص -:ول ألاملبحث ا . 
 

 سات الصناعيةـؤســـاألمراض املهنية يف امل -:املبحث الثاني  
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 -: تــمــهـيــد
 

والدراسة ، خاصة من طرف المؤسسات  هتمامإلاالصحة والسالمة المهنية مجال يستدعي 
على  ؤثر سلبا  تعمله ، قد يترتب عنه مخاطر  داءأل الصناعية ، فتواجد العامل في بيئة عمل معينة

قتصاديةجتماعية إنتاج ، لذا فمسؤولية الصحة والسالمة المهنية هي مسؤولية إلعناصر ا يلتزم بها كل  وا 
 .فرد داخل المؤسسة وحتى خارجها 

 

 ةــة املهنيــالسالموحة ــالص: املبحث االول 
 

اً ً:هتمامًبهاًإلودوافعًامفهومًالصحةًوالسالمةًالمهنيةً:ًًأول
 

ومن هذه  ،وجهات نظر مختلف الباحثين لتبعا تعددت التعريفات المقدمة للصحة والسالمة المهنية ،     
  -:التعريفات مايلي 

 

حماية مختلف فئات العمال ، من التأثيرات الصحية  إلىمجال يهدف : الصحة والسالمة المهنية "     
ى هذه إلالمؤدية المدى ، من خالل معالجة المصادر الشخصية والتقنية والبيئة  البعيدةو أالخطيرة الفورية 

 (1). جتماعية مناسبة ا  المخاطر ، بشكل يسمح للعمال التمتع بصحة بدنية ، نفسية و 
 

الحظ أن هذه التعريف ، حصر مجال الصحة والسالمة المهنية في حماية العنصر البشري من ن    
 .بيئية و شخصية ، تقنية ،  إلىخطار وقسمها أل، كما تطرق لمصادر هذه ا خطار المهنيةألمختلف ا

 
علي  للحفاظ، وصحية   همنآتوفير بيئة عمل " ا البسيط تعني مفهموهالصحة والسالمة المهنية فى      

ضمن خلق جو من السالمة ، والمادة  ، لة آلسان ، اإلنتاج ، اإلنلعناصر ا يةساسثالثة من المقومات األ
والطمأنينة ، لحماية العنصر البشري من الحوادث واألمراض المهنية ، وفي الوقت نفسه الحفاظ علي 

حتماالت التلف والضياع وبالتالي تخفيض تكاليفها والرفع من كفايتها إخرى من ألنتاج اإلعناصر ا
 (2).نتاجية اإل
 

من التعريف السابق ، لكونه اليحصر مجال الصحة والسالمة المهنية في حماية  سعو هذا التعريف أ    
ها كفاءت من هدف الحفاظ عليها والرفعنتاج بيتعدى ذلك لحماية بقية عناصر اإل العنصر البشري ، بل

 .نتاجية إلا
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 121، ص 2002الصفاء ، عمان ، هنية ، دار سالمة الملل، االدارة الحديثة العقايلية محمود ذياب -1
،  معهد االدارة 82الواقع ومقترحات التطوير ، مجلة االدارة العامة ،،عدد : المهنية وفية احمد الهنداوي ، سياسات األمن والسالمة -2

 . 35، ص 1991 العامة ،
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، تستدعى العديد من  ةمجموعة نشاطات معقد" : نها ت الصحة والسالمة المهنية على أرف  وع     
الخطر الذى قد يلحق  إلزالة، ...، الهندسة البشرية  ماعتجإلاالتخصصات والمجاالت كعلم النفس ، علم 

المهنية ، وهو مجال يهتم بتوفير الصحة النفسية والرفاهية في  واألمراضبالعامل بسبب حوادث العمل 
 (1) .العمل 

 
العديد من  ن مجال الصحة والسالمة المهنية ، مجال معقد يستدعيأيبين هذا التعريف ،      

والتي تعد من الوظائف  هتمامه بالصحة النفسية والرفاهية في العمل ،التخصصات ، كما أضاف إ
 .الحديثة في هذا المجال 

  
- :وهناك تعريفات أخرى يمكن إضافتها 

 
ر تشريعي تهدف الى اإطمجموعة من القواعد والنظم في : رف الصحة والسالمة المهنية بأنها ع  وت      

 .صابة والتلف تلكات من خطر اإلنسان والممعلى اإل الحفاظ
 

نتاج من اإلعت لحماية عناصر هي مجموعة من القوانين واللوائح واإلرشادات وض  تعريف آخر 
 (2) .خطار ألالحوادث وا

 

دارية الخاصة بوقاية العاملين من إلهي تلك النشاطات واإلجراءات ا الصحة والسالمة المهنية    
مراض ي تؤدي إلى إصابتهم باألومن أماكن العمل الت هاونيزاول يعمال التألالناجمة عن االمخاطر 
 (5).والحوادث 

 

 تؤدي لتوفير الحماية ألنظمة واإلجراءات والتدابير التيبأنها مجموعة ا رف السالمة المهنيةع  كما ت      
و ة ومحاولة منع وقوع الحوادث أأوالمنشالمعدات واآلالت على العمال المهنية للعاملين والحد من خطر 

 (4) . التقليل من حدوثها ، وتوفير الجو المهني السليم الذي يساعد العمال على العمل
 

إلنسان االحفاظ على سالمة وصحة بأنها العلم الذي يهتم ب رف أيضا السالمة والصحة المهنيةع  وت      
 (5) .مراض المهنية ألو اأصابات إلا أو الحوادثوذلك بتوفير بيئات عمل آمنه خالية من مسببات 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 112، ص  2001 ، عمان،   ىآلو مجددار  ادارة الموارد البشرية وتأثيرات العولمة عليها ،: الموسوي سنان  -1
 . 2،  صه1121، السعودية ،  ، مطبعة المؤسسةالمؤسسة العامة للتعليم الفنيى والتدريب المهني ، حقيبة السالمة المهنية -2
 . 212، ص  2005سهيله عباس ، ادارة الموارد البشرية ، دار وائل للنشر ، عمان ، -5

4- WWW.aleppo-eng/vp/showtread.php   12/05/2014 (05:05:pm) 
5- WWW.education.gov.bh   12/05/2014   موقع دليل السالمة المهنية (01:15:pm) 
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ى حماية العاملين من مختلف بأنها مجال يهدف إل"  رف أيضا السالمة والصحة المهنيةع  وت      
ى هذه إل يةالشخصية المؤد أوو شروطه من خالل معالجة العوامل التقنيه أالمخاطر المرتبطة بالعمل 

 جتماعيةا  و  يةوعقلة دائم بصحة بدنيشروطه ، بشكل يوفر تمتع للعمال المخاطر وتحسين بيئة العمل و 
 (1) ." مناسبة 

 

 

 -:، أن الصحة والسالمة المهنية هي الباحث من استخالص مكنالسابقة تمن التعريفات 
 

 

إلى ، مجال يهدف إلى حماية العنصر البشري بالدرجة األولي ، إال أن مهمته تتعدى ذلك  .1
 .حماية بقية عناصر اإلنتاج من مختلف األضرار 

المهنية من مصادرها مجال يعمل على البحث عن األسباب الحقيقة لحوادث العمل ، واألمراض  .2
 .اإلنسانية والمادية ، والعمل على معالجتها ومنع تكرارها 

اإلنسان ، المادة ، وبيئة العمل ، ويهتم بتنسيق : جديد يعني بالعالقة بين المكونات التالية علم  .5
 .هذه العالقة لخدمة العامل ، المؤسسة والمجتمع 

صحة ، علوم األوبئة ، العلوم اإلجتماعية مجال يستلزم تظافر العديد من العلوم كعلوم ال .1
 .الخ .....والنفسية 

واع المؤسسات ، حيث أنمجال اليقتصر على المؤسسات الصناعية فحسب ، بل يهتم بجميع  .3
مهنية فى المؤسسات الصناعية خطار الالصناعي إلهتمامه باألكان يسمى هذا المجال باألمن 

ة أنواع األعمال والمهن ، لذلك استبدلت التسمية ن هذا المفهوم تطور وأصبح يشمل كافغير أ
 .بإسم الصحة والسالمة المهنية 

 
تلك " المهنية على أنها  خلص الباحث إلى تعريف الصحة والسالمةومن التعريفات السابقة 

اإلجراءات والنشاطات الخاصة بتوفير ظروف العمل اآلمنة الالزمة للمحافظة على عناصر اإلنتاج 
حاطتها بجو خالي من المخاطر الناجمة عن األعمال الت الثالثة وهي ونها يزاول ياإلنسان واآللة والمادة وا 

العمل على توفير التأمينات و ى إصابتهم باألمراض والحوادث ، ومن أماكن العمل التي تؤدي إل
 .تحمي حقوق العاملين في مواقع العمل  إلجتماعية التيا

 
سانية والمادية ، إلنسس األذلك المجال الذي يضم مجموعة ا" بأنها  عرفها الباحثوكذلك 

خطار أ، من  لى حماية عناصر اإلنتاج وأهمها العنصر البشرييه التي تهدف إواإلجراءات التنظيم
ضرار التي يمكن ان تلحق بها بهدف وحماية العناصر المادية من األ حوادث العمل واألمراض المهنية

 "  .تاجيةإلنرفع من كفاءتها االحفاظ عليها وال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - WWW..salama-libya.org  العالمي للصحة المهنيةالمركز  12/05/2014 (05:05:pm) 
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-ً:ًالمهنيةالصحةًوالسالمةً أهداف:ًًثالثا
 

نتاج من الضرر والتلف الذي يلحق إلهداف السالمة والصحة المهنية في حماية عناصر اأتتلخص 
صابات العمل وذلك عن طريق تطبيق مجموعة من ا حتياطات إلواجراءات إلبها من جراء وقوع حوادث وا 

و المترددين المهنية سواء للعاملين أ واألمراضخالية من المخاطر  ةآمنعمل  بيئة الوقائية بهدف تأمين
 -: كالتاليالوقائية  اتحتياطواإلجراءات ناعية ، وذلك بتطبيق مجموعة من اإلمؤسسة الصالعلى 

 

وذلك ،  وظروف البيئةضرار الناتجة عن مخاطر العمل ألمن ا لإلنتاجحماية العناصر البشرية  -1
 (1) .عن طريق إزالة مسببات الخطر وتقليل التعرض لها 

مؤسسات الصناعية التوفير بيئة عمل آمنه تحقق الوقاية من المخاطر للمترددين على  -2
 .حتياطات واإلجراءات الوقائية الالزمة إلاا والعاملين فيها ، وذلك بإيجاد والمجاورين له

حماية عناصر اإلنتاج من التلف والضياع نتيجة لحوادث العمل ، ويشمل ذلك االآلت والمكائن  -5
 .(المصنعة وتلك التي تحت التصنيع و الخام ) واألجهزة  والمعدات والمواد 

صابات العمل واألمراض المهنية إتخفيض النفقات المتعلقة بوقت العمل الضائع نتيجة حدوث  -1
ذلك من تأخير في  عنتترتب  يمن يحل محله والنفقات التو ل وتدريبه وتكاليف استبدال العام

 .انجاز العمل ومواعيد التسليم 
لتزام إلألداء العمل وأهمية ا اآلمنة خلق الوعي لدى العاملين فيما يتعلق باألساليب والطرق -3

المهنية وكذلك رفع معنويات العاملين  نها تدعيم الصحة والسالمةأمن ش يبقواعد السالمة والت
 (2) .ميتهتاجإنوزيادة ثقتهم بأنفسهم وبالتالي زيادة 

تدفع نتيجة وقوع حوادث العمل من تعويضات  موال التيألنتاج وذلك بتوفير اإلتخفيض كلفة ا -2
صالح يومصار  تتعرض للتلف  و المنشآت التيأالمعدات واألجهزة  ستبدالاو ف عالج ونقل وا 
 (5) .والدمار 

 

 :ولي أهداف الصحة المهنية بأنهامنظمة الصحة العالمية ومكتب العمل الد تكما حدد   
العمل على تحقيق أعلى درجات اللياقة البدنية والنفسية واإلجتماعية للعاملين في كل  .1

 .قطاعات العمل والمحافظة عليها 
 .بسبب ظروف عملهم ضمان عدم حرمان العمال من أسباب الصحة  .2
 .حماية العمال في عملهم من األخطار الناتجة عن وجود عوامل تضر بصحتهم  .5
نسجام بين العامل اإلإلحاق العامل بالعمل الذي يتالئم مع استعداده البدني والنفسي لتحقيق  .1

 .(4) .وعمله 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 111، ص  2000، عمان، دار الصفاء للنشر وآخرون ، ادارة الموارد البشرية ،  شحادة -1
 . 101، ص  1991 عمان ،حسان زيدان ، السالمة والصحة المهنية ، دار الفكر للنشر ، -2
 . 210، ص  2005، القاهرة ،  مجموعة النيل العربية للنشر ، محمد هيكل ، مهارات ادارة المشروعات الصغيرة  -5
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ً

ً:ًالمهنيةًالصحةًوالسالمةًهميةأ:ًرابعًاً

 (1) -:السالمة المهنية في التالي و الصحة تتمثل أهمية 
دارة السليمة لبيئة العمل تجنب المنظمة الكثير من المشاكل إن اإل -:تقليل تكاليف العمل  -1

التكاليف ف المنظمة الكثير من لتك يالمتمثله بالحوادث واألمراض المهنية ، هذه الحوادث الت
المادية والمعنوية المتضمنة التعويضات المرفوعة للعاملين او لعوائلهم من بعدهم ، وكذلك تعطل 

 .العمل 
عن توفير المكان المناسب  ةلدارة مسئو إن اإل -:قليلة المخاطر توفير بيئة عمل صحية و  -2

المسؤولية أصبحت ن هذه إضرار بالعاملين أثناء عملهم ، األ إلىوالخالي من المخاطر المؤدية 
دارة المنظمات الصناعية ومن ثم فإن اإلمتزايدة في ظل التطور التكنولوجي وبصورة خاصة في 

ن إذ أار النفسية الناجمة عن الحوادث واألمراض الصناعية ، ثآلتقليل من االتعمل على 
نما تمتد ، الحوادث اليقتصر تأثيرها على الجوانب المادية في العمل  مشاعر  ثارها الىآوا 

 .العاملين داخل المنظمة وكذلك الزبائن المتعاملين معها
ستخدام السجالت ألجهزة والمعدات الواقية وا  توفير نظام العمل المناسب من خالل توفير ا -5

 .مراضأو و حوادث أأصابة إالنظامية حول أية 
لسالمة المهنية دارة الجيدة لث تخلق اإلحي-:دارة والعاملين إلنسانية بين اإلتدعيم العالقة ا -1

فراد األ ستقطابإالجيدة للمنظمة تجاه المنافسين ، هذه السمعة ينتج عنها  ةوالصحية السمع
  .حتفاظ بأفضل الكفاءات إلالكفوئين وا

 (2) -:الثالثة من المخاطر وهي  إالنتاج وتهتم السالمة المهنية بحماية عناصر    
 -:القوى البشرية  -أ 

من مخاطر  يأ) من الحوادث واإلصابات لمتمثلة في المنتجين والفنيين ، البشرية ايتم حماية القوى 
 -:عن طريق االتي ( ضراره أالعمل و 

 

 .توفير العدد اليدوية المناسبة للعمل والتأكد من سالمتها  -
 .ستخدام العدد اليدوية واآلالت إالتدريب اآلمن على  -
 رشــادية والمحاضــراتاره ، عن طريـق الالفـتات اإلوأضر إحاطة المنتجين والفنيين بمخاطر العمل  -

 ةالتثقيفي    
مام السيور أ و الشبكات المعدنيةات وذلك بوضع وقاء جيد كاألغطية أمصادر الخطر باآلالت والماكين حجب -

 .جزاء الخطرة األوالتروس و 
 .توفير وسائل الوقاية الشخصية -
 .تهيئة ظروف عمل آمنة صحيحة مثل مكان متسع  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 242، ص  مرجع سبق ذكره ،إدارة الموارد البشرية ،سهيلة عباس  -1
 . 2ص  ،، مصدر سبق ذكرهحقيبة السالمة المهنية ،المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني  -2
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 -:ت واملعدات  آلاال -ب 

ت والمواد من التلف والمخاطر المختلفة بإتباع ة على المال العام المتمثل في اآلالالمحافظ
 -:رشادات التالية إلا

 .غراض المخصصة لها ألت والماكينات أو تشغيلها في غير استخدام االآلإعدم إساءة  .1
 

وخاصة األسطح  هاوتزييتصيانة دورية بتنظيف الماكينات ) ت والماكينات صيانة اآلال .2
زمن ى امتداد إلة ، حماية لها وحفاظا  علي حساسيتها ودقتها ، باإلضافة المتحرك نزالقيةإلا

عطل يجب استدعاء الفني ي تشغيلها لمدة أطول وكذلك الصيانة الطارئة عند حدوث أ
 . ( المختص إلصالح العطب

 

خطار الناتجة عن نشوب ألغيار من التلف بالوقاية من االحماية المواد والخامات وقطع  .5
  .خطار الناجمة من الكهرباء ألالحرائق والوقاية من ا



ً(1)ً-:ًالسالمةًالمهنيةالصحةًوًبنظامنتائجًالعملً:ًًخامسًا
 

 -:نتائج مباشرة 

 .صابات العمل واألمراض المهنية للعمال إتقليل  -1
 .الناتجة عن العمل في المنشأة  رثندرة الحوادث والكوا -2

 

 -:مباشرة غري نتائج 

لزيادة  مما يؤدىو الغير الماهره أيدى العاملة الماهرة ألصابات والحوادث نحافظ على ابتقليل اإل -1
 .قتصاد رابحاإلنتاجية وبالتالي إ

مبلغ الممكن صرفه في الأة مع عند مقارنة المبلغ المصروف على السالمة المهنية في المنش -2
 .معدل التوفير مرتفع  أن صابات نجدإلث احال حدو 

 .صالحات والتعويضات على تطوير العمل وتحفيز العاملين بتقليل الحوادث تصرف مبالغ اإل -5
 

صاباتشتراطات السالمة الصحية في بيئات العمل يجنب الكوارث والحوادث توافر إإن  العمل  وا 
 . شتراطاتإلاتحدث في غياب هذه  يالت

 

-ً:ًالسالمةًالمهنيةدوافعًاإلهتمامًبالصحةًو:ًسادسااً
ً

 -:عتبارات التالية لصحة والسالمة المهنية ، نظرا  لإلإلهتمام بااى إلتدعو الحاجة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 22ص  ،ه1411، الرياض ،  1241وارئ ، جريدة عكاظ ، العدد توفيق احمد خوجه ، الدليل التنظيمي للجنة الجبيل التطوعية للط -1
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 -:نساني اإلعتبار إلا-1
هتمام بالصحة والسالمة المهنية ، نظرا  لى ضرورة اإلإنساني أهم سبب يدعو يعد العامل اإل

ثار الجسدية والنفسية آلتسبب له اآللم والمعاناة بسبب ا يلإلصابات التي تلحق بالعامل ، والت
 (1) :جتماعية المترتبة عنها كما يلي إلوا
 

مثل ، ثار غير مستحبه على العامل آقد يترتب عن الحوادث واألمراض المهنية ، : ثر اجلسدى األ-أ
تكلف العامل  يصابات التصابة بمرض مزمن ، وغيرها من اإلأو اإلو كلي ، أصابة بعجز جزئي إلا

 .ض يتعو  أيمعاناة كبيرة ، اليساويها 
 
 

مراض المهنية ، على الحالة النفسية للعامل وعلى معنوياته ، ألتنعكس الحوادث وا: ثر النفسي ألا-ب
تهدد صحته ، حياته  يفهو يشعر بخوف دائم ، ألنه يمارس أعماله في بيئة مليئة بالمخاطر الت

 .ومستقبله
 

، فتزايد ضغوط العمل مقولة يعرفها غالبية الناس "العقل السليم في الجسم السليم : ثر العقلي األ-ج
 .كتئاب ، وبالتالي فقدان القدرة علي التركيز والتفكير بشكل صحيحإليعرض العامل للقلق وا

  
الخ تحدث ...المزمنة ، الوفيات  مراضألضرار الصحية ، اإلعاقات ، األن اإ: جتماعي إلثر األا-د

ل صابته بعجز دائم يجعأو إسرة أجتماعية واألسرية فوفاة عامل يعيل إنعكاسات سلبية على الحياة اإل
 .ثر اليستهان به في المجتمع فراد أسرته في ضياع ، وهذا اآلأ



 -:اإلعتبار اإلقتصادي -2
نعكاسات على حة والسالمة المهنية لما لها من إهتمام بالصإلعتبار اإلقتصادي ضرورة اإليستدعي ا   

 -:قتصاد الوطني كما يلي إلالمؤسسة وعلى ا
 

نخفاض ثار عديدة ، تؤدي إلى إعن الحوادث واألمراض المهنية آ يترتب:  بالنسبة للمؤسسة - أ
األخيرة التى تعد رتفاع تكاليف التشغيل المباشرة وغير المباشرة  فيها ، هذه ا  إنتاجية المؤسسة ، و 

ه نتاجية في إلبا على الكفاءة انتاج ، مما يؤثر سلغير عادي لعناصر اإل الكا  عبئا ماليا وا 
 (2) .المؤسسة وعلى ربحيتها ، كما يهدد بقاءها مع مرور الزمن 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 275 ص 272ص   ،2002بعد استراتيجي ، دار وائل للنشر ، عمان ، عقيلي ، ادارة الموارد البشرية  عمر وصفي -1
 . 452ص ،  2001، عمان سعاد نايف برنوطي ، ادارة الموارد البشرية ، دار وائل للنشر ،- 2
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زيادة المؤسسات ، زيادة الوقت الضائع ،  نتاج فيإنخفاض اإل:  قتصاد الوطينإلبالنسبة ل - ب
على  تؤثر، كلها عوامل ...، فقدان اليد العاملة الماهرة والمدربة  واألمراضالحوادث  تعويضات

ن بالصحة اآلهتمام وبالتالي على اإلقتصاد الوطني ألي بلد ، فاإل ام ،عالناتج الوطني ال
 (1).ى بلد أضرورة لنمو وتقدم  ،  خطارألوالسالمة المهنية والوقاية من ا

 
 

 -:إعتبارات أخرى-5
هتمام بالصحة والسالمة عتبارات أخرى تستدعي اإلر ، توجد إعتبارات السابقة الذكى اإلإل باإلضافة 

ماديا   . قاء ، رغم صعوبة تقييمها على أرباح المؤسسة وعلى قدرتها على الب المهنية ، لما لها من آثار
 (2) -:عتبارات مايلى هم هذه اإلوأ
 

ق شعورا  لدى هتمام بالصحة والسالمة المهنية عموما  ، يخلاإل:  العمل دورانختفيض معدل  - أ
رتفاع لى إإايؤدى مهدافها ، مأارة لتحقيق إلداة تستعملهم اأدنهم ليسوا مجرد العمال بأهميتهم ، وأ

 . معنوياتهم وزيادة رضاهم ، وبالتالي تقليل تركهم لمناصب عملهم
 

المهنية  تحسين ظروف العمل والتقليل من الحوادث واألمراض:  ختفيض معدالت الغياب - ب
 .يتغيبها العمال عن العمل  ييام التأللى تخفيض عدد ايؤدى إ

 
   ى خلق إلة والسالمة المهنية يؤدى ــــــــتمام بالصحـــــــاإله:  حتسني مسعة املؤسسة وعالقاتها العامة-ج   

 ها تتمتع ـــامة ، مما يجعلـــــــــها العــــــــــــجيدة للمؤسسة تجاه المنافسين ، ويؤدى إلى تحسين عالقاتسمعة      
 .بالقدرة على اإلحتفاظ بأفضل الكفاءات والقدرة على إستقطابها      

 
 

ً-:ًاإلداريةًالنظرياتًفيًالمهنيةًالسالمةًوًالصحة/ًًسابعا
 

 لهذا تحليلها ختلفوأ ، المهنية والسالمة الصحة موضوع اإلدارية النظريات بعض تناولت
 (5) : مايلي النظريات هذه هموأ ، مفكر كل نظر وجهة ختالفإ حسب ، الموضوع

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 42مرجع سبق ذكره ، ص ، الواقع ومقترحات التطوير: سياسات األمن والسالمة المهنية ،وفيه احمد الهنداوي-1
 . 42ص  ،المرجع نفسه ،الواقع ومقترحات التطوير: سياسات األمن والسالمة المهنية ،وفية أحمد الهندواي -2
 .  31ص  33ص ، 9002، الرياض ، العربية نايف جامعة ، اإلدارية العلوم في ماجستير رسالة ، والسالمة األمن تعليمات فاعلية مدى ،فهد جاسم  -3
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 -(:ملاسلوا)  احلاجات سلم نظرية/1

 الحاجات من حاجة إشباع عملية نأو  ، اإلنسان حاجات تعدد أساس على النظرية هذه تقوم
 حسب تندرج أقسام خمسة إلى الحاجات هذه ماسلو قسم وقد ، أخرى حاجة إلشباع السعي إلى يؤدي

 حتياجاتإ األهمية في تليها ثم ، الخ.... السكن اللباس، ، كالطعام الطبيعية بالحاجات تبدأ ، أهميتها
 في ستمرارهإل ضمانا   يكون نوعها كان أيا   المخاطر من والحماية باألمن اإلنسان فشعور ، والحماية األمن
 حاجات ثم ، الزمالء مع العالقات كحب جتماعيةاإل الحاجات تليها ،ثم وغيرها الطبيعية حاجاته إشباع
 . الذات تأكيد

 

 -(:هلزبرع)  نظرية العاملني/2
 -: إلى اإلنسان حاجات تقسم النظرية هذه حسب

 

من وجودها فى أكثر الخارجى  العمل محتوي في توجد يالت عواملال وهي : الخارجية العوامل مجموعة - أ
  العمل ظروف ، بالعامل عتراف،اإل دارة، اإل المؤسسة سياسة تسمى العوامل الصحية مثل، و العمل نفسه 

 الشخصية لحياةوا الوظيفي األمن ، جتماعياإل المركز ، والمرؤوسين الرؤساء مع العالقات مستوى
  . العاملين رضا وعدم اإلستياء إلى العوامل هذه وجود عدم ويؤدي

 العامل رضاء إلى يؤدي وتوفيرها ، نفسه بالعمل تتعلق التي العوامل وهي : الدافعة العوامل مجموعة-ب
 هذه . والمسؤولية العمل في النمو ، التقدم الفرد، بجهود عترافإلا،  اإلنجاز ، العمل يتحد:  مثل

 في النظرية هذه طبقت . مباشرة غير بطريقة كانت نا  و  الفرد وسالمة صحة على تأثيرا   لها كذلك العوامل
 واألمان طمئنانإلا أي – الرضا من عالية بدرجة يشعرون فراداأل نأ نتائجها وكانت الدراسات من كثير
 .  للحوادث عرضه أقلو  إنتاجية أكثر وكانوا-

 

 -(:لفايول)   دارىاإل التنظيم نظرية/3
 وظائف ستة لىإ للمؤسسة المختلفة العمليات فايول قسم ، دارىإلا العمل لتنظيم منه محاولة في

 ، األمنية الوظيفة ، المالية الوظيفة ، التجارية الوظيفة ، الفنية الوظيفة:  وهي بعض على بعضها يعتمد
 . اإلدارية الوظيفة ، المحاسبية الوظيفة

 

 األمنية الوظيفة تأخذها أن يجب التى األهمية الى مباشرة أشاروا الذين األوائل حدأ ، فايول ويعد
 ، المتاحة والمادية البشرية الموارد حماية في المتمثلة ألهدافها األخيرة هذه تحقيق ان ذلك ، المؤسسة في

 . اإلنتاجية الكفاءة من مرتفع مستوى تحقيق لىإ يؤدي
 

 وظيفة لىإ العمالية التشريعات عنه تدافع هتمامإ من ، األمنية الوظيفة نقلت،  هذه فايول مساهمة إن
 . (… المالية ،نتاجاإل)  رىخاأل الوظائف عن أهمية تقل، ال المؤسسة في ضرورية فنية
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 :اإلنسانية  نظريات ال/4
 كان فقد ، مشاكل من صاحبها وما الصناعية الثورة بعد اإلنسانية بالعالقات هتماماإل زدادإ

 المدارس بفعل تغيرت النظرية هذه أن غير اإلنسانية لمشاعره عتبارإ دون  آلة نهأ ىعل للعامل بنظر
 (.مايو لتنإ)  روادها أهم ومن ، العامل إنسانية حترامبإ نادت يالت ، والفلسفية اإلدارية تجاهاتإلوا

 

 المادية العمل ظروف دراسة على منصبه،  هاوثورن تجربة في وفريقه مايو لتنإ دراسة كانت
 العمل ظروف نأل العمال وسالمة بصحة تمامهإلا على دليل وهذا ، للعمال اإلنتاجية كفاءةال على وأثرها
 . المجال هذا من قسما   تعد المادية



 والكفاءة المادية العمل ظروف بين المباشرة العالقة تحديد من نتمك لم التجربة أن من بالرغم
  المفاهيم من العديد تغيير في الكبير األثر لها ناك ، كثيرة حقائق إلى توصلت أنها إال ، اإلنتاجية
 وكفاءة وسالمة صحة على أثر لها رسمية غير وتنظيمات إنسانية عالقات وجود كتشافإ في تمثلت
 هذه تناول يؤكد امم ، العمل بيئة من هاما   قسما   تصاالتواإل اإلنسانية العالقات تمثل إذ ، العمال
 . جتماعيةواإل المادية العمل بيئة جانب من وخاصة المهنية والسالمة الصحة لموضوع النظرية

 
 (1) -:ًالمهنيةًبالسالمةًالخاصةًالتشريعات/ًًثامنا

 

 اإلنسانية بعاداأل فمن ، لتنظيمها الدولة تدخل تستدعي قتصاديةوا   إنسانية عادأب العمل إلصابات
 أصحاب تحمل من التأكد الدولة تريد لذلك،  العمل بسبب وحوادث مراضأ من فرادألا له مايتعرض هي

 أصحاب تعتبر وهي ، لها تعرضوا ذاإ العاملين وتعويض الحوادث هذه من الحد في لمسؤوليتهم العمل
 أو سهو في مايحصل بعض ستثناءبإ ، خالله وأ العمل بسبب تحدث يالت اإلصابات عن مسؤلين العمل
 . متعمدغير  بشكل

 

 العالم في دولة التوجد تكاد لذلك األضرار لبعض العمل أصحاب تحمل من التأكد الدولة تحتاج
 عن الناجمة واإلصابات الحوادث تتناول يالت القوانين من مجموعة بإصدار األحداث هذه تنظم ال حاليا  
 العربية ومنها اإلقليمية العمل ومنظمات الدولية العمل منظمة"  مثل الدولية المنظمات تهتم بل.  العمل

 ، لتطبيقها الوسائل وحتى ، التشريعات هذه إلنضاج الدولي تعاونلل إطار بتوفير العربية العمل لمنظمة
 الخاصة واألدلة اتاإلحصاء من العديد العرب الوزراء ومجلس العرب العمل حادإت من كل إصدار فمثال

 . بمرافقة تنفيذ هذه التشريعات 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 902، ص  9002 ، عمان ، والنشر للطباعة وائل دار  ، 1ط   ، البشرية الموارد ادار ، برنوطى نايف سعاد-3
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 ويتناول(  Code de Travail) العمل قانون مثل ، ذلك تنظم يالت القوانين ألنواع بالنسبة ماأ
(  Code dassurance social)  جتماعيإلا الضمان وقانون ، العمل شروط بتنظيم مايتعلق كل

 وتعليمات أنظمة الدولة تصدر وقد ، لإلصابات يتعرضون الذين يستحقها يالت التعويضات ويتناول
 وغالبا   ، غيرها وأ كيميائية مواد مع يتعاملون لمن خاصة تعليمات تصدر كأن ، أخر أو بمجال خاصة
 . وقائية إجراءات القوانين هذه ماتحدد

 مختلفة أوجه تتناول تشددا   كثرأ قوانين صدارإ هو تجاهإلفإن ا المتقدمة الصناعية الدول وفي
 وتلزم التفتيش وعمليات ، العمل صحابأ مسؤوليات تحديد في تتوسع كما ، المهنية والصحة السالمة من
 كثرأ فأن لذلك ، معين مجال في تقصيرا   المفتشون اكتشف ذاإ جدا   كبيرة غرامات بدفع العمل صحابأ

 هتمامإلا نإل ، ومتطلباتها القوانين هذه عن تفصيلية فصوال   تتضمن البشرية الموارد في الحديثة الكتب
 لتهيئة فرعي تخصص هناك بل ، فيها البشرية الموارد داراتإل جدا   كبيرة مسؤولية يشكل فيها مايرد بتنفيذ

 . المهنية السالمة في مختصين
 

 (1) : موضوعين تتناول بكونها تشترك أنها إال ، القوانين عن النظر وبغض

 
 : الحوادث لمنع القانونية اإلجراءات/ أولا 

 

 هذه تفاصيل وتختلف ، اإلصابات حدوث تمنع وقائية بإجراءات المنظمة إلزام هو األول اإلجراء
 العمل أصحاب تحميل مدى في الدول ختالفا  و  يسببها التي والمخاطر النشاط نوع ختالفإب اإلجراءات

 العاملين تعرض يمكن أن  عمل ووسائل أجهزة تستخدم التي  المنظمات تلزم أنها إال ، المسؤوليات هذه
 . حدوثها تمنع وقائية إجراءات إتحاذب أمراض أو لإلصابات

 
 

 

 :  للمصاب منحت   التي التعويضات تحديد/  ثانيا
 

 اإلصابات عن صابينالم   بتعويض المنظمة إلزام فهو الحكومات به تهتم يالذ  الثاني الموضوع ماأ
 او قوانين وفي ، جتماعيإلا ضمانالو  العمل قوانين في ذلك الدولة ماتثبت وغالبا ، لهم تحصل التي

 تضمن كما ، فيها قتصاداإل وحالة اقوانينه ونضج الدولة طبيعة حسب محددة بأنشطة خاصة تعليمات
 : الطريقتين من بواحدة القوانين هذه تنفيذ الدولة
صابات حوادث على مينتأ  بإجراء المنظمة إلزام . أ  على العاملين حصول تضمن بحيث العمل وا 

 هذهفي  ، جتماعيإ ضمان صندوق وأ تأمين شركة يكون قد الذى ، المؤمن من تعويضات
 . مينالتأ إقساط من حصتها بدفع المنظمة مسؤولية تنحصر الحالة

 . المناسب التعويض المصاب بتعويض المنظمة إلزام . ب
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  930ص   ،مرجع سبق ذكره  ، البشرية الموارد ادار ، برنوطى نايف سعاد-3
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  الصناعية املؤسسة يف املهنية األمراض:  الثاني املبحث
 

 المرض يظهر امبين فجأة تقع يالت ، العمل حوادث عن تختلف المهنية مراضاأل ظاهرة نإ
 بلد بكل الخاصة الجداول خالل من ددتحت عديدة المهنية مراضواأل ، العمل ممارسة من مدة بعد المهني
 أصيب الذي المرض نأ إلثباتو .  للعامل والنفسية الجسدية الصحة على وتؤثر ، مستمر تزايد في وهي
 . والدورية بتدائيةاإل الطبية الفحوص إجراء من البد مهني مرض العامل به
 

 -:مفهومًاألمراضًالمهنيةً/1
 

 قد الدول بعضن أ إلى همرد   وذلك ألخر بلد من المهنية األمراض تعاريف ختلفتوأ تباينت لقد
 لكل مفتوحا الباب ترك األخر والبعض ، فيها سببتت التي لمهنا وفق جدول في األمراض هذه حصرت
 .بمهنهم صلتها أصحابها يثبت نأ يمكن التي الحاالت

 
 .   منها المهنية لألمراض عديدة تعاريف هناك عام وبشكل
 

 في العاملين بين به اإلصابة تكثر مرض كل ":أنه على المهني المرض الدولية العمل منظمة تعرف  -
 (1) " هااسو  دون المهن من مجموعة وأ مهنة

 تظهر معينة مهنة ممارسة عن الناتج المرض في المهني المرض ينحصر التعريف خالل من
 . المهنة هذه يمارسون الذين األشخاص لدى المرض هذا أعراض

 

 وليست بالعمل متعلقة خاصة خطورة من ماينشأ"  أنه على المهني المرض البريطاني القانون رفع  ي  -
 (2) ." جميعا   المواطنون لها يتعرض عامة خطورة

 يمارسها يالت المهنة بأخطار عالقة له المهني المرض نأ يتضح التعريف هذه خالل ومن
 . الجميع لها يتعرض التي العامة األخطار تلك وليست العاملون

 لمدة معينة مهنة مزاولة عن ينتج الذي المرض"  هأنعلى  رفع   ذإ المهني للمرض أخر تعريف وهناك-
 (5) "  المهنة هذه في العامل تالزم مرضية أعراض صورة في يظهر ذإ ، الزمن من

 

 صورة في بوادره تتجلى والذيالمهني ،  المرض لظهور زمنية مدة حدد التعريف هذا نأ حظنال
 . معينة مهنة مزاولة األعراض هذه صاحبوت   ، صابالم   جسم عن غربية أعراض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .310 ص ،  ذكره سبق مرجع ،الحديثة للسالمة المهنية، اإلدارة  ةالعقايل دياب محمود-3

 . 31، ص  3229 ، القاهرة ةمطبع ، ونشاطه لمفهومه تحليلي عرض  والسالمة الصناعي االمن ، عبدالسميع محمد-9

 . 12، ص 9002 الجزائر ،،  ماجستير رسالة ، هنيةالم واالمراض العمل اصابات من الوقاية في الصناعي االمن مساهمة مدى ، قويدر دوباخ -3
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 الذي المرض هو المهني المرض -: التالي فيالتعر  تقديم الباحث من مكنت السابقة التعريفات ومن   
 األعراض من مجموعة عليهم تظهر حيث ، معينة مهنة يمارسون الذين العاملين األفراد بين نتشارهإ كثري
 . العمل ممارسة من زمنية مدة دبع
 

 
 

 قد الزمن من مدة معينة مهنة مزاولة من تنتج التي األمراض تلك "-: هي المهنية مراضاأل  
 (1)."العمل ذلك طبيعة تالزم خاصة أعراض صورة في األمراض هذه وتظهر وتقصر تطول
 

 المهن من مجموعة وأ المهنة في فرادألا بين يحدث الذي المرض ذلك "-: هو المهني المرض   
 بعمل القيام نتيجة ويظهر الجسم في كامنا   المرض يكون قد وأ ، ما بعمل القيام عن الناتج المرض وأ

 (2)" ظهوره لىإ يؤدى
 

 عندما ويحدث ، العمل ثناءأ وأ بسبب العامل به صابي   مرض أي "-: هو المهني المرض  
 أو التنفس طريق عن الجسم لىإ تدخل قد يوالت العمل في المستخدمة المواد لتأثير الجسم جهزةأ تتعرض

 (5)." العمل بيئة في صحية غير ظروفل الجسم تعرض عندأو  ، الجلد وأ الفم
 

 المصاحبة البيئة لعوامل التعرض بسبب ينشأ الذي المرض "-: نهأب المهني المرض رفع  وي  
 وبمستويات بالصحة المضرة وأ الخطرة الفيزيولوجية وأ الكيميائية وأ الفيزيائية العوامل مثل للعمل

 (4).  " مزمن بمرض صابةاإل أو  الوفاة لىإ يؤدى مما بها المسموع الحدود عن تزيد تعرض ولفترات
 

 تحدثهماو  اإلنتاجية للعمليات المباشر التأثير عن ناتجة ، محددة أمراض هي المهنية األمراض    
 تأثير نتيجة وكذلك ، اآلثار من وغيرها ومواد مخلفات من عنها يصدر بما العمل لبيئة تلوث من

  الحرارة،  شعاعاتاأل،  هتزازاتاإل ، الضوضاء)  فراداأل عن العمل بيئة في المتواجدة الطبيعية الظروف
 (3)(  الخ.... الرطوبة

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .920ص  922 ص،  9003 ، يةاإلسكندر ، الجامعية المعرفة دار ، والمجاالت المفهوم : الطبي االجتماع علم ، عمر السيد محمد نادية-3

 .310 ص،   9009 ، ، عمان ،9، ط والتوزيع للنشر الصفا دار ، المهنية لسالمةا الحديثة االدارة ، العقايلة محمود-9

 .312ص  ، 9002 ، الجزائر،  المحمدية ، والتوزيع للنشر قرطبة دار ،9ط ، العمل النفس علمألى  مدخل ، مسلم محمد -3

 4 - www.smpt.gov.ly والتأهيل    العمل وزارة    03/06/2014 (12:40 pm) 

 . 9002 الرياض ، المهنية والسالمة الصحة مؤتمر ، العمل واصابات حوادث ، القحطاني محمد راشد-1
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                   وبشكل التالية الشروط تحققت ذاإ مهنيا ضا  ر م تعد المتوقعة الحالة نأ يتضح،  ذكره سبق مما
 (1) -: تكاملي

 

 .   له كمسبب والعمل المرض بين سببية عالقة وجود -
 . معينة مهنة منض ومحدد خاص عمل في يعمل شخص لدى المرض يحصل نأ -
 .المواطنيين فئات بقية بين منه أكثر ، المهنة كتل أصحاب بين المرض يحصل نأ -
 . الزمن من مدة بعد يظهر بل ، المفاجئة بصفة اليتسم -

 

(2) -:نشأة فكرة األمراض املهنية /اوالً 
 

 باألمراض هذا يومنا حتي" 19" القرن فجر وغبز  منذ الحديثة التشريعات تمامإه من بالرغم
 . التاريخ ماقبل عصور في وهذا بالعمل اإلنسان قيام منذ نشأ فيها البحث أن إال ، المهنية

 

 ألرباب يؤجرونهم أسيادهم كان حيث ، العبيد فكتاأ ىعل القديم في الصناعة قامت لقد
" قراط ابو"  وصف وقد ، لهم وفير وربح رزق مصدر كانوا الذين ةالمهر  العبيد وخصوصا ، الصناعات

 أيضا وصف كما ، ألما   ويتوجعون الحصى من يتبالعون كانوا بأنهم بين حيث بالعمل قيامهم أثناء العبيد
 وما الخيول بإسطبالت يعملون والذين الصباغة ستخدامإعند  العمال تنتاب كانت يالت المهنية األعراض

 . أيديهم في قروح من عنهم لوحظ
 

 قبرص بجزيرة النحاس منجم بزيارة قام والذي"  م.ق2001-151" مابين" جالينوس"  بعده وجاء
 الشموع ألدخنة الطالب بتعرض تقريره في نوه وقد المتطايرة النحاسأبخرة  شدة من حياته يفقد وكاد

 المعرفة حصيلة زودوا علماء ذلك بعد وجاء السنين ومرت ، ليال   ضوئها على ستذكارهمإ أثناء الذهنية
 لمانىألا الطبيب" والكيامبر  جورج"  أمثال الوسطى القرون أطباء رأسهم على وكان ، المهنية باألمراض

 المناجم رجال لها يتعرض التي األخطار يصف نأ بذلك ستطاعا  و  المناجم مناطق في الطب مارس الذى
"  يطالياإل الطبيب شتهرإ" 19" القرن أواخر في و ، الشوائب من وتنقيتها المعادن ستخراجإ وعمال

 الخاصة المهنية األمراض في ماكتبه لقيمة وذلك ، المهني الطب في بابوقراط لقب والذي"  رامازينى
 . والزراعة والصناعة التجارة بشؤون

 
 وذلك ، المهنيين األطباء به يهتدي الزمن من قرن لحوالي الوحيد المنهل الكتاب هذا ظل ولقد

 الوقاية أساليب لىإ تطرق كما ، المهنية األمراض من مائة حوالي في بحث فقد ، ووفرتها أبحاثه لدقة
 . األمراض بهذه الخاصة لعالجوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  11ص  ، 1221اكتوبر، اإلدارة العامة للمكتبات، إدارة المطبوعات والنشر ليبيا،  1الصحة والسالمة المهنية، منشورات جامعة  ، مفتاح عبد السالم الشويهدي-3

 . 923، ص   ذكره سبق مرجع ، علم اإلجتماع الطبي المفهوم والمجاالت،  عمر السيد محمد نادية-2
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-:خصوصيات األمراض املهنية /ثالثًا 
 

 (1):   أهمها بخصوصيات المهنية األمراض تتميز  
 

 يتوفر حيث ، معينة مهنة في العاملين لألشخاص لتحص المهنية األمراض نإ .1
 حين في المهنة بتلك محدد عمل ممارسة أثناء له التعرض ويتم ، للمرض المسبب
 . ومهنته موقعه نكا مهما شخص أي بيصت   قد العادية األمراض

 ممن ، رهميغ من أكثر ستعدادوا   قابلية لديهم أشخاص لدى ، المهنية األمراض تظهر .2
 بعض هناك نأ علميا   تثبتوأ ،نفسها البيئية والظروف نفسها بالوظيفة يعملون

 وقد ، الوارثية جيناتهم بسبب غيرهم من أكثر للمرض التعرض قابلية لديهم األشخاص
 عرضة األكثر األشخاص عن للكشف ينيةالج ختباراتاإل بعض كنداب ستعملأ

 . التوظيف عملية عند ستبعادهمإل ، لإلصابة
 لىإ تصل وقد ، للمسببات التعرض من زمنية فترة بعد المهنية األمراض ماتظهر عادة .5

 . التام شفاؤها وأ معالجتها يصعب لذا سنوات عدة
 تتوافق ال يالت حاالتال في خاصة ، السهل باألمر ليس المهني المرض تشخيص .1

 .والدورية األولية الطبية الفحوصات أهمية جاءت هنا ومن ، واضحة مرضية بعوارض
 بسبب وذلك العادية األمراض مع بالمقارنة ، كبيرة مالية تبعات لها المهنية األمراض .3

 التأهيل خدمات ، العمل عن الطويل نقطاعإلا ، اليومية البدالت ، العالج تكاليف
 . الخ....... المرتب،  العجز تعويض ككذل   التدريب المهني

 طبيعة عن ناتجة لكونها ، نهائيا   عليها القضاء اليمكن المهنية األمراض من العديد .2
 . منها التقليل يمكن نهأ إال نفسه العمل

 

 الحاالت عدد من ليس ، المستمر تزايدها ، المهنية األمراض خصوصيات من يعد كذلك
 أصبح السابق في مهنيا   مرضا   يعتبر يكن لم فما ، المكتشفة األنواع عدد حيث من كذلك ، فقط المسجلة

 المهنية األمراض عن بالبحث تهتم والتي ، المهنية والسالمة الصحة مجال في الرائدة للدول كذلك اليوم
 في المهنية األمراض جداول عن تغيب والتي ، النفسية المهنية باألمراض يتعلق فيما خاصة ، ومصادرها

 . النامية الدول
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  11، ص 9000، بيروت ، والتوزيع والنشر للطباعة الصفاء دار ، المهنية والصحة بالسالمة الخاصة الدورة محاضرات األمراض المهنية،  ،حكمت جميل-3
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 (1):  أهمها عوامل عدة لىإ المهنية األمراض تزايد ويعود
 . مادة المليون نصف عددها تجاوز والتي المستخدمة الكيميائية المواد عدد رتفاعإ .1
 تكن لم ستعماالتإ ذات جديدة صناعات وتطور ، واإلنتاجية الصناعية القاعدة توسيع .2

 الحرارية الطاقة ذات ، الضخمة  واآلالت التجهيزات ستعمالإك ، سابقا مألوفة
 . المخاطر من العديد لىإ تؤدي والتي ، الغازية شعاعيةإلا

 . الدول لمعظم الصناعي للتطور المرافقة النقية غير بالبيئات المرتبطة البيئية العوامل .5
 . العمل بيئة في األمراض مسببات كتشافإل فاعلة وقائية برامج وجود عدم .1

 

 :  الـمـهنـيــة األمـــراض أنــــواع/ رابعاً 
 

 (2):  إلى السبب أو المنشأة حسب المهنية األمراض تصنف
 

 

صابات الحادة المهنية كالتسممات ،الكيماوية المواد تأثير الناشئة عن المهنية األمراض .1  وا 
  .الجلد

 لألبخرةالمعرضين  للعمال الحوادث هذه وتقع ، األبخرة تأثير عن الناشئة المهنية األمراض .2
 . والطالءين كالصباغين الكبريتية

 التنفسية الحساسية وأمراض ، الرئة وتفحم كتغبر غبرةاأل تأثير عن الناشئة المهنية األمراض .5
 . والربوية المزمنة التنفسية لتهاباتوا   الربو مثل

 والمرض المهني الصمم مثل والضوضاء هتزازاإل تأثير  عن الناشئة المهنية األمراض .1
  هتزازياإل

 مثل(  اإلضاءة وضعف شدة)  اإلضاءة عوامل  متغيرات تأثير عن الناشئة المهنية األمراض .3
 . وغيرها العيون في المرضية المتغيرات وكل البصر وفقدان ضعف

ل وتشققه الجلد جفاف مثل ، عالية حرارة لدرجة التعرض عن الناشئة المهنية األمراض .2  تهاباتوا 
 . الشمس وضربة بأنواعها والحروق المزمنة الجلد

 العمل مكان في السائدة والرطوبة والتهوية الجوي الضغط تغيرات عن الناشئة المهنية األمراض .1
 . وغيرها والجلد والتنفسي السمعي الجهاز أمراض وأ الطيران أمراض مثل ،

 والمزمن الحاد اإلشعاعي المرض مثل النووية اإلشعاعات تأثير عن الناشئة المهنية األمراض .8
صابات  المعروف اإلشعاعي المنشأ ذات من األمراض وغيرها السرطانات من والعديد الجلد وا 

 . المعروف وغير
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 310 ص ،رهكذ سبق مرجع ،حديثة للسالمة المهنيةاإلدارة ال ، ةلالعقاي ذياب محمود-3

 .302ص  303ص ،مرجع سبق ذكره ، المهنية السالمةو الصحة ، الشويهدى  عبدالسالم مفتاح-9
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  (1):  املهنية األمراض لتشخيص العامة األسس/ اً خامس
 

 ومدة األمراض بعض تثير نأ يمكنها ضارة بمواد المريض وتماس عالقة ومدى المهنية السيرة -1
 .الحالي مرضه على يؤثر نأ يمكن ته أصابةإصاب بقس المريض وهل المواد لهذه التعرض

 اإلنتاجية والمواد العمل نوعية معرفة يعني هذا ، الضارة العوامل ودراسة العمل بيئة علي التعرف -2
 . الضارة

مكانية  ةالضار  العوامل بين العالقة يأ، المهني بالمرض الخاصة اتموالعال اضعر األ -5  هذه حدوث وا 
 . اتمالعال و األعراض

 رصاص بوجود اشتبه فإذا ، التحليلية الكيمائية بالطرق ذلك يتم ، الضار العامل وجود من التأكد -1
 .الضارة المواد من وغيرها الزئبق وكذلك هكشف يمكن

 وأن الدر  بمستشفي العمل عند الرئوي بالدرن كاإلصابة العمل ومكان بنوعية المرض نوعية رتباطإ -3
 . المعدية األمراض من وغيرها الكبدي لتهاباإل

 بالرصاص التسمم عند والبول بالدم كالتغيرات ، بالسبب المرتبطة النوعية والتفاعالت رتكاساتاإل -2
 . وغيرها

 المرض فىيخت وهل المثيرة للمواد والتعرض لتماسإ بعد المرضية األعراض ظهرت هل المرض سيرة -1
 .لتماسوا   التعرض عن نقطاعاإل عند يخف أو

 أشخاص عدة عند المرضي التناظر ظاهرة:  آخرين شخاصأ عند متشابهة أخرى إصابات وجود -8
 .نتيجة إلى الوصول في ويساعد هتمامإلا يثير وهذا متشابهة ظروف وتحت المكان نفس في يعملون

 والتسمم العصبي بالجهاز إصابة يحدث الحاد التسمم مثال   مسبباتها حسب وتصنيفها األمراض معرفة -9
 .البولي الجهاز يصيب المزمن

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 221ص  ،مرجع سبق دكره ،الصحة والسالمة المهنية ، الشويهدى  عبدالسالم مفتاح-3
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 :خالصة الفصل 
 

وق سم ذلك مبحثين أولهما  ،الصحة والسالمة المهنية بالمؤسسات الصناعيةتم التطرق في هذا الفصل إلى 
نتائج العمل ، يتعلق بالصحة والسالمة المهنية وتناول مفهموم وأهداف وأهمية الصحة والسالمة المهنية

والثاني  ،ودوافع اإلهتمام بها وكذلك تناول النظريات اإلدارية والتشريعات الخاصة بالسالمة المهنية
األمراض المهنية في المؤسسات الصناعية وتطرق إلى مفهوم ونشأة وخصوصيات وأنواع االمراض ب

 .وكذلك األسس العامة لتشخيصها ،المهنية

 
 
 
 
 





























 

 

 

 
 

















 
  الثاني الفصل

  ارــــواآلث ابـــبــــــاألس ملـــعـال اتـــابــــــوإص وادثــــح     
 

 .لـــــمــعــال اتـــابـــوإص وادثــــــــــــح : األول املبحث              
 .ارـــــــــــواآلث ابــــبــــــــــــــــــــاألس:  الثاني املبحث                
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 :ـــمــهــيــدت
ن توفير بيئة عمل آمنه من مخاطر الصناعات المختلفة ورفع مستوى كفاءة وسائل الوقاية إ

لى الحد من اإلصابات وحماية العاملين من الحوادث ومن ثم خفض عدد ساعات العمل إسيؤدي بال شك 
اإلنتاج داخل المنظمات س على تحسين وزيادة مستوى كالمفقودة نتيجة الغياب بسبب اإلصابة مما ينع

 .صادية للدولة قتإلوبالتالي رفع القوه ا
إن إهمال أصحاب القرار في المنظمات للعنصر البشري أفرز على الواجهة مشكالت جمة كان من     

صاب اد أثير البالغ على المنظمات وعلى األفر ته ، والتي كان لها التاأكثرها ضررا  مشكلة حوادث العمل وا 
 .ها على حد سواء العاملين في

 

 لــات العمــوادث وإصابــح:ول ألاملبحث ا
 

اًأ ً-:مفهومًحوادثًوإصاباتًالعملً:ًًول
 

يقع في كل عام في مختلف قطاعات العمل واإلنتاج على المستويين العربي والدولي باإلضافة 
بيئة وظروف العمل  عنى مخاطر التعرض لألمراض المهنية ، الكثير من الحوادث التى تنجم مباشرة إل

ن عددا  أ إالبالرغم من أن معظم هذه الحوادث التسبب مخاطر مهمة على صحة العمال المصابين ، 
على مستقبلهم  صابين مما ينعكس سلبا  لى العجز الدائم للم  إصابات قاتلة أو ى إإليل منها يؤدي غير قل

 .ومستقبل عائالتهم وعلى المجتمع بشكل عام 
 

ذه المشكلة ليست جديدة على قطاعات العمل المختلفة ، حيث بدأت تظهر ن هأبالرغم من 
بشكل متزايد وخطر منذ مرحلة المكننة الصناعية وترافقت بحدوث تبدالت مستمرة في نمط اإلنتاج 

ى تغير إلت إنتاج وأساليب عمل تعتمد على مصادر الطاقة الصناعية المختلفة مما أدي اآلستعمال إب
ألخطار بشكل عام والحوادث بشكل خاص من حيث األسباب ، وطبيعة المخاطر ، كبير في طبيعة ا

والتي أصبحت تشكل تهديدا  بحوادث عمل تجاوز حدودها اإلصابات الفردية لتشكل خطرا  شديدا  على 
البيئة المجاورة ، السيما بعد التوسع الكبير والمستمر في تصنيع وتداول و سالمة المنظمة بشكل عام ، 

لى كوارث صناعية وبيئية كبرى متعددة في الكثير ى وقوع حوادث أدت إإلأدت  يرة التاويات الخطالكيم
حدثت على مستوى أساليب التصنيع  يعتراف بأن التغيرات والمكننة التإلمن البلدان ومع ذلك البد من ا

 .تم تحديثها  يالتترافق بالضرورة بزيادة مصادر الخطورة في جميع قطاعات العمل الت
 

ترافق بتطورات مواكبة في أساليب وتقنيات األمان على المخاطر، التي التزال  إن هذا التحديث أيضا      
 (1.)تشكل مصدرا  مهما  لحوادث خطرة على سالمة العامل حتى اآلن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مارس 25 -17 القاهرة( 25) دورته في العربي العمل لمؤتمر مقدمة دراسة"  العمل حوادث من الوقاية"   المهنية والسالمة للصحة العربي المعهد-1
1992، 19، ص 1992، دمشق ، المهنية والسالمة للصحة العربي المعهد منشورات . 
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يم نتقال السريع فى التطور الصناعي والتكنولوجي لم يتم لإلنسان  الفرصة للتوقف لتقسهذا اإل
كان البد من زيادة لذا . ختبار المخاطر التي الزمته ، والتي أصبحت عبئا  عليه وعلى مراحل تطوره وا  
هتمام بالسالمة والصحة المهنية للمحافظة على عناصر اإلنتاج األساسية من التلف والضياع وعلى اإل

ن يرتبط وجوده بالظروف الموضوعية عقل أالي  حيث  .رأسها اإلنسان الذي يمثل الثروة الحقيقة لكل بلد 
العمل لمصلحة اإلنسان ، وذلك بإدخال المحيطة به أو تطويعه لمصلحة العمل ، بل البد من تطويع 

جل حماية اإلنسان من أاآلالت ، بيئة العمل ، من  .اإلجراءات الوقائية الالزمة على مكان العمل 
 .تأثيراتها الضارة 

هتمام بالسالمة والصحة المهنية ، وسنت القوانين والتشريعات المتالحقة والهادفة من هنا زاد اإل
 الصحة و بال وأصبحت .تسع مجال السالمة ليشمل جميع النشاطات ا  ل ، و لحماية اإلنسان في العم

قتصادية في ي المجتمع ، هنا باإلضافة إلى اإلعتبارات اإلالسالمة المهنية رمزا  وتعبيرا  عن اإلنسانية ف
 (1).يدى العاملة هو األو  أالالحفاظ على عنصر من أهم عناصر اإلنتاج 

 
ً-:لمصطلحيًحوادثًوإصاباتًالعملًطارًالدلليًاإل:ًثانياً

 

  : العمل حوادث ملصطلح الداليل اإلطار - أ

هتماما  واسع النطاق من طرف الباحثين إتعتبر ظاهرة الحوادث من الموضوعات التي لقيت 
المتاحة للتقليل  واإلجراءات أن هذه الظاهرة في تزايد مستمر رغم التدابيرو والمختصين ، خصوصا  

إضافة إلى غموض ، منها ، وذلك نظرا  لتشابك وتعقد العوامل المسببة لها ، وتفاعلها مع بعضها 
 . تاب والباحثين في حصر تعريف موحد لهاختالف الك  ا  مفهومها و 

 
 -:بينها من نذكر العمل لحوادث تعريفات عدة فهناك عام وبشكل

كل مايحدث دون أن يكون متوقع :" ن الحادثة هي أوالذي يري " محمد شحاتة ربيع " تعريف 
 (2)".و تصيب اآلخرين أالحدوث ، بحيث ينجم عنه أضرار تصيب الفرد 

 

ثاره آثار حوادث العمل اإلنسانية وأهمل آنه ركز على أمن خالل هذا التعريف  للباحث يتضحو 
ضافة إلى ذلك فهناك حوادث قد تقع أالمادية ، كما  إنسانية ثارا  آوال تترك نه أهمل أسباب وقوعه ، وا 

 .و ماديةأ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3، ص 1993، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت، األمن الصناعي والسالمة والصحة المهنية في المؤسسات الصناعية: حسان زيدان-1
 . 212ص ، 2001 ، القاهرة ، التوزيع والنشر للطباعة غريب دار ، 5ط ، الصناعي النفس علم أصول ، ربيع شحاتة محمد-2
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واقعة غير  مرغوب فيها تحدث " عبد الفتاح محمد دويدار على أنها " رفهاإضافة إلى ذلك فقد ع  
دون توقع ، وهناك أفعال متشابهة تؤدي إلى نتائج مختلفة وأفعال مختلفة إلى نتائج متشابهة ولكن 

 (1).مييز بين األفعال ونتائجها بعناية ودقة ها يتطلب التعالفهم الكامل لطبيعة الحوادث ومن
 

ن الحادث واقعة غير مرغوب فيها كما نجده أنه يرى أمن خالل هذا التعريف  للباحث يتضحكذلك 
يلح على فهم األفعال التي تسببها وضرورة تحليلها باإلضافة إلى فهم النتائج التي تحصل من تلك 

خلفها لكن هذا التعريف أهمل نتائج الحادثة واآلثار التي ت   األفعال الغير مرغوبة كي تتضح الحادثة ،
 .واألسباب التي تدفع بوقوعها وأكتفي بضرورة التمييز بين األفعال والنتائج التي تحدث من خالل الحادثة 

 
 

ن لم كل أسلوب خاطئ  االحادثة بأنه" عبدالرحمن العيسوي " رف لى ذلك فقد ع  إضافة إ      حتى وا 
لى فأنه قد يؤدي إ ىولأللى خسائر في المرة اذا لم يؤدي إذلك ألن السلوك الخاطئ إ، خسائرى إليؤدي 

 (2).خسائر في المرات المستقبلية 
 

لى العوامل اإلنسانية وأهمل العوامل المادية أرجع أسباب الحادث إمما يأخذ على هذا التعريف أنه      
 .و على الوسائل اإلنتاجية أعلى الفرد  خلفها سواء  ت   يالتضرار لى األأنه لم يتطرق إوقوعها ، كما  في

 

                  صابة يتعرض لها العامل مما إهو أي " ن الحادث أوآخرون فيرون " حمدي ياسين " ما أ     
يؤدي لتعطيل النشاط المبذول وما يترتب على ذلك من خسائر مادية معنوية للعامل والمؤسسة على حد 

 .(5) .سواء
 

مع بعض  صابة وهذا مانجده مختلفا  إلمن خالل هذا التعريف أنه ربط الحادث بوجود ا للباحث يتضح    
لى ذلك فإن التعريف لم إضافة إصابة ، إن الحادث اليعني بالضرورة وجود أتؤكد ب يالتعريفات الت

 .سباب وقوع الحادث أى إليتطرق 
 

ضؤ الئحة  علىحادث العمل فهناك تعريف أخر ل. العمل حوادث التعريفات السابقة ل إلىإضافة     
نبعاث للطاقة مفاجئ إ: مفاده أن حادث العمل هو  السالمة والوقاية الصناعية للشركة العامة للخردة ،

 (1) .و كالهما مما ينتج عنه عادة أضرار مادية أو إصابات بشرية أ وغير مخطط له ،
 

ماسبق ذكره من تعريفات حول حادث العمل ومن خالل النقائض من خالل يرى الباحث عموما       
كل حادث غير متوقع " ل هو حادث العم: وردت فيها يمكن بلورة تعريف لحادث العمل كما يلي  يالت

و بشرية والذي قد يلحق أضرار بعناصر العملية اإلنتاجية والمتمثلة أثناء العمل نتيجة عوامل مادية يقع أ
 .عدات واآلالت والمواد الخام في العاملين والم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .231ص ، 1993 ، لبنان ، بيروت ، والنشر للطباعة العربية النهضة دار ، وتطبيقاته المهني النفس علم أصول ، دويدار محمد عبدالقتاح-1
 .11ص ، 1992 الجزائر ، الجامعية المعرفة دار ، والصناعي المهني النفس علم في ،دراسات عيسوي نعبدا لرحم-2
 .193ص ، 1999 ، الحديث الكتاب دار ، والتطبيق النظرية بين والتنظيمى الصناعي النفس علم ، آخرونو  ياسين حمدي-1
 .  18ص  ، 2003، الصناعية بالشركة العامة للخردةالئحة السالمة والوقاية -4
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 : العمل إصابات ملصطلح الداليل اإلطار-ب
ود مفهوم إصابة العمل على جانب بالغ األهمية من طرف الباحثين والمهتمين في مختلف حستإ
فنجد .... ،قتصادية ، الهندسية ، البشرية العملية الخاصة بها ، كالعلوم اإلجتماعية وكذلك اإلالفروع 

ظيمية التي تطرحها جتماعية والتنواإل جتماعي الذين عكفوا على تحليل المشاكل النفسية إلعلماء النفس ا
تظهر كنتيجة لعدد من و لحظة خلل تنتاب عملية عمل ما ،  ىن اإلصابة ليست سو اإلصابة يرون أ

ين يتدخل سلوك الفرد والوسيلة المستخدمة والمحيط الذى يزاول فيه العمل ، والزمالء ونوعية العوامل ، أ
لى وردية إماكن الخطرة والمملة والتحول صيانة اآلالت واأل وءاإلشراف ، وفترات التدريب الجد قصيرة وس

تقل نشأنا في نظام العملي والعودة إلى نشاط بعد فترة الراحة إلى غيرها من العوامل التي الألخرى بحكم 
 (1).تهيئة ظروف اإلصابة 

 

من خالل هذا التعريف لإلصابة أنه قد أهمل مسبباتها ، إضافة إلى أن تحليل  للباحث يتضح
لى جميع العوامل المتسببة إظاهرة اإلصابة التتوقف على تحليل كل عامل على حدى بل يجب النظر 

فيها نظرا  لتفاعلها الشديد فيما بينها ، وهذا ماأكده بعض الباحثين المعاصرين في هذا المجال ، إضافة 
 .لى ذلك فقد أهمل التعريف النتائج المنجرة في اإلصابة إ

 
 

على العناصر المادية  يف أنه ركز على نتائج اإلصابة وأكدمن خالل هذا التعر للباحث يتضح 
والمهتمين ن الباحثين لعوامل اإلنسانية في وقوعها رغم أننا نجده قد أهمل إلى حد بعيد اأفي وقوعها ، إال 

 .من األهمية ا  كبير  وأعطوها جانبا  وا عليها أكد
 

كل حادث يقع للعامل : " على أنها العمل صابة إلى إقتصاد إلى ذلك فقد نظر علماء اإلإضافة 
أثناء تأدية عمله المسند إليه ، واإلصابات التي تحدث له خالل فترة ذهابه للعمل ، وعودته منه ، بشرط 

 (2) .نحراف عن طريق الطبيعيأو إ ون توقف أو تخلفن يكون الذهاب واإلياب دأ
 

نه صنف مجموعة من اإلصابات الناجمة عن حادث من خالل هذا التعريف أ للباحث يتضح
ثة الطريق إصابة عتبر حادمحيط العمل وأ ىى ذلك فقد تعدإلة يقع بسبب العمل أو أثناء تأديته ، إضاف

 .عمل 
 
 
 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صابات التكنولوجيا ، اليامنة مرابط-1  .  51 ص ، 1988 ، قستنطنية جامعة ، االجتماع قسم ، منشورة غير ماجستير رسالة ، العمل وا 
 . 2 ص،  1919القاهرة ،  ،  الصناعي واإلسعافات األولية ، دار الفكر  العربيعزالدين فراح  وآخرون ، الصحة المهنية واألمن -2
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لحصر كما نجد أيضا محاوالت عديدة من طرف الك تاب والباحثين في مجال الموارد البشرية 

اإلصابة في محيط " عرف إصابة العمل قائال  مفهوم إصابة العمل فنجد مثال  عامر خضير الكبيسى ي  
و وظيفية ، وهناك من يضيف لها ضرار جسمية أأالعمل هي كل ما ينشأ عن حوادث العمل من 

اإلصابات ، قد ن تكون هذه ويشترط المعنيون بتشريعات العمل أاألضرار العقلية والنفسية الناجمة عنها 
ها العاملون أثناء يتعرض ل ين اإلصابات التأو بمناسبته ، وهذا يعني قعت أثناء تأدية العمل أو بسببه أو 

ن يسلك العاملون الطريق المباشر في تعتبر مشمولة بهذا التعريف على أ و عودتهم منهذهابهم للعمل أ
يابهم دون توقف أذهابهم  ن تكون أنعطاف عن الطريق الطبيعي المباشر ،  وهكذا يمكن أو إو تخلف وا 

 (1).و معوقة العمل أو خارجه وقد تكون مميتة أ اإلصابات داخل بيئة
 

مجموعة األضرار " نها وآخرون يعرفون إصابة العمل على أ يوسف حجيم الطائى" كما نجد 
 (2).  البدنية والنفسية التي تصيب الفرد العامل من جراء حادث العمل

 

هي " رفت الئحة السالمة والوقاية الصناعية للشركة العامة للخردة اإلصابة  على أنها كذلك ع  
 (5) . عمل أو بسببه نتيجة حادث غير إراديالضرر الذي يلحق بالعامل أثناء ال

 

ن كل أن الفروقات واضحة وذلك أ الحظ الباحثومن خالل ماسبق من تعريفات إلصابة العمل  عموما  
ختالفات بين الفروع العلمية في تعريفها لإلصابة إتعريف يركز على جانب دون أخر من اإلصابة ، كما أن هناك 

فكل فرع يحللها من زاويته الخاصة وبشكل عام ومن خالل التعاريف السابقة الذكر حول اإلصابة ويمكن بلورة 
ضرار التي تلحق بالعامل أثناء تأديته لعمله أو في هي تلك األ" إصابة العمل : تعريف إلصابة العمل كما يلى 

ثارا  بليغة آضرار اإلصابة أطريق ذهابه إليه أو إيابه منه نتيجة وقوع حادث ألسباب مادية أو إنسانية وقد تلحق 
 " .بالفرد في الجوانب الجسمية والوظيفية وكذلك النفسية والعقلية 

 

 : لتاليةا النقاط استخلص الباحث سبق مما وانطالقا

ن اإلصابة هي كل مايلحق بالعامل شمل من معني إصابة العمل ، وذلك أمفهوم حادث العمل أ -1
، غير أن الحادث يكون  و المرض المهنيمية وعقلية ونفسية نتيجة الحادث أمن أضرار جس

اآلالت و ثرا  على عناصر اإلنتاج ، لما يخلفه من أضرار تمس العامل وأعمق آ أبعد خطرا  
 .المنشآت ومواد اإلنتاج و 

و متصل به ، حيث يندرج ضمن حادث أو بسببه أحادث العمل هو الذي يقع أثناء العمل  -2
ضرار التي تصيب عناصر اإلنتاج خارج مكان العمل كحوادث الطريق وحوادث نقل ألالعمل ، ا

 .المعدات والمواد والمنتجات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 922 ص   932ص ، 9001 ، القاهرة ، اإلدارية للتنمية العربية المنظمة ، المدنية الخدمة في البشرية الموارد إدارة ، الكبيسي خضير عامر-1
 . 212 ص ، 9001، عمان ، والتوزيع للنشر الوارق  ، متكامل استراتيجي مدخل البشرية الموارد إدارة ، وآخرون ، الطائي حجيم يوسف -1

 . 99ص ، 9001 ، للخردة العامة للشركة الصناعية والوقاية السالمة الئحة-1
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نتاج البشرية إلادث العمل هو فعل غير متوقع ، ومفاجئ ، ينقص من القدرة اإلنتاجية لعوامل اح -5
 .جها ضمن حوادث العمل ار دإن ، اليمكدة مادية ، لذا فإن األعمال المتعموال

 .حوادث العمل تقع نتيجة عوامل مادية وبشرية  -1
 

ً:تصنيفًحوادثًالعملً:ًثالثًا
 

يتم تبويب وتصنيف حوادث العمل حسب عدة أسس ، إما على أساس مسببات الحادث ، أو 
ه ينبغي مقارنة الحوادث التي من نفس النوع حتى تكون أنالخ ، على .....اآلثار الناجمة عنه أو طبيعته 

التقليل المقارنة دقيقة وتصنيفات حوادث العمل تساعد على فهم ظاهرة حوادث العمل وبالتالي إمكانية 
 (1).منها 

 

 (2)  -: الى وتنقسم : المسببات حسب التصنيف-1
 

اء هي التى يكون العامل اإلنساني سببا  مباشرا  في وقوعها سو :حوادث عمل نتيجة أسباب إنسانية  - أ
ختيار ، نقص التدريب ، إهمال قواعد وء اإلو الخارجة عنه ، وأهمها سالمرتبطة بأداء العمل أ

 .الخ.....، عالقات العمل وتعليمات الوقاية 
ة راجعة لطبيعة اآلالت ما بجوانب تقنيويرتبط سببها مباشرة إ: حوادث عمل نتيجة أسباب تقنية  - ب

 .الخ ...عدم كفاءة أعمال الصيانة و لوالمعدات أو لنوعية المواد المستعملة ، أ
الحرارة التهوية وهي المتعلقة بظروف العمل كاإلضاءة ، :حوادث عمل نتيجة أسباب بيئية  -ج

صاباتتؤدي إ يالخ ، والت...بء العملوالضوضاء ساعات العمل ، ع  .لى وقوع حوادث وا 
 (5):  الى وتنقسم: الناتج اآلثر حسب التصنيف-9

 

لى توقف العمل ، وحوادث إلى حوادث تؤدي إوتنقسم بدورها : ستمرارية العمل حوادث تضر بإ - أ
 .لى توقف العمل تؤدي إ ال

ن تكون عبارة عن عجز كلي مؤقت وهو واإلصابة يمكن أ: تصيب العاملين  يالت حوادث العمل - ب
لى العمل إستمرار بالعمل لفترة قصيرة ومن ثم العودة ذي يؤثر على قابلية العامل في اإلالعجز ال

مثل رجل  و جزء من عضوأستعمال عضو إعجز جزئي دائم ، وينتج عنه عدم المقدرة على 
ن ، ويمكن للحادث أ خرىعامل أن يؤدي بعض األعمال دون أكن لل، ويم....صبع ، يد ،إ

 . الخ .....نهيارات ، الحريق إل، ا إلنفجاراتلى الوفاة نتيجة اإلصابات الخطيرة كايؤدي إ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 122ص ،ذكره سبق مرجع، السلوك التنظيمي وإدارة األفراد ، حنفي عبدالغفار-3

 .22ص، 3223 توبركا ، بغداد ، 93 عدد ، العربية العمل مجلة ، العمل حوادث ، ناجى حمدأ-1

 . 111ص  110، ص 3223 ، بغداد ، ناشر دون المهنية والصحة بالسالمة الخاصة الدورة محاضرات ، كاظم جواد محمود-1
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لى حوادث تلحق الضرر بالمنشآت إوتنقسم : تصيب العناصر التقنية  يحوادث العمل الت - ج
وتقع أثناء نقل المواد الضرر بالمواد والمنتجات ، معدات اإلنتاج ، حوادث تلحق و اآلالت و 

حوادث تلحق . و أثناء العملية اإلنتاجية األولية أو المنتجات النهائية ، أو أثناء تخزينها ، أ
نفجارات اإلو الخارجية ، فمخلفات الحرائق ، أالضرر بالبيئة   سواء كانت بيئة العمل الداخلية 

 .وعلي البيئة العامة ، الناتجة في حوادث العمل ، لها أثر كبير على الجوار ....
سطحية  التستدعي  ويكون معظمها غير مسجلة لكونها إصابات بسيطة: حوادث عمل بسيطة   - د

نها تلحق ضررا إال أنه بالرغم بأن بساطتها الباحثين يري أن الكثير من التسجيل ، غير أ
ي تأثيرها على تالن ، وباليطلبها المصابو  يات المرضية ، الترتفاع عدد اإلجاز بالمؤسسة نتيجة إ

 .إنتاجية العمل 
 

  : أخرى تصنيفات-3
 (1): ر منها التصنيف حسبكنذ توجد عدة تصنيفات لحوادث العمل، ى التصنيفات السابقة ،إلباإلضافة 

 الخ......حوادث مرور ، حوادث مناجم ، حوادث صناعية  :ًالحادثًنوع

 الخ..................حادث خطير ،حادث بسيط ،:  الحادثًخطورة

 الخ.......................إصابة رقبة ، إصابة يد ،:  اإلصابةًمكان

 الخ....................رضوض ، كسور ، التواء ،:  الضررًطبيعة

 الخ..................عامل يدوى ،مخزني ، أدارى ،:  المصابًمهنة

 الخ.........،سواء الساعة ،أو اليوم ،أو الشهر:  الحادثًوقوعًزمن

 الخ...............ورشات اإلنتاج ، اإلدارة ،:   الحادثًوقوعًمكان

ً:النظرياتًالمفسرةًلحوادثًالعملً:ًرابعًا
 

إختلفت النظريات المفسرة لحوادث العمل بإختالف منطلقات وأبعاد الدراسة المعتمدة من طرف     
 -:الباحثين ، وأهم هذه النظريات مايلى 

 -:نظرية اإلستهداف للحوادث  -1

فسرت حوادث العمل من الناحية السيكولوجية ، فهي  يقدم النظريات التأتعد هذه النظرية من 
تفترض وجود صفات وراثية شخصية ، بدنية ، نفسية ،وعقلية ، كضعف الذكاء ضعف البصر ، الحالة 

، في العاملين تجعلهم يرتكبون الحوادث بصفة متكررة أكثر من غيرهم من العمال الذين ...نفعالية إلا
 (2)." مستهدفي الحوادث " سم إ ؤالءذ يطلق على هإ .يعملون في الظروف نفسها 

 -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 901 ،ص رهكذ بقس مرجع  ،علم اإلجتماع في ميدان العمل الصناعي، عبدالمولى محمود-2

 . 921ص  ، ذكره سبق مرجع، دراسات في علم النفس المهني والصناعي ، عيسوى لرحمن عبدا-3
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 -: واليقظة واألهداف احلرية نظرية-2
ن ناتج عن بعض السلوك السيئ الذي يحدث ي أ، أ يئا  ذعد الحادث سلوكا  ر طبقا  لهذه النظرية ي  

العامل المكافأة على عمله وال يشعر  مواتية أو غير مشجعة ، حيث اليتلقى في بيئة سيكولوجية غير
قتصادية للعامل ، كلما كان يوفر الفرص السيكولوجية واإل ،بالعدالة والرضا ، فكلما كان المناخ الصناعي

 .سلوك العامل خاليا  من الحوادث 
ن يوفر أبذله من جهد ، يجب ن المناخ الصحى الذي يوفر للعامل كالمكافأة والجزاء على مايإ

ن عادة التيقظ وجودة لى تكويبة المدى ، فمثل هذه الفرص تقود إهداف البعيدة والقريفرصة وضع األ
نتباه والحيطة ، قتصادية المواتية تشجع العامل على اليقضة واإلاإلو ن الظروف السيكولوجية اإلنتاج ، أل
لنظرية ، دلة لتأييد هذه امن األ كثيرا   يتعط ، والحوادثأجريت على المناخ السيكولوجى  يوالدراسات الت

 (1) .حوادث العمل وأثرها في الوقاية من 
 -: والتكيف الضعف نظرية –5

   ذاالعمل ومناخ العمل ، كعامل محدد أساسى للحوادث إهمية بيئة أهذه النظرية تؤكد على 
فهناك ضغوط سلبية متعددة تفرض على الفرد  .لى بيئة داخلية وخارجية تعد نظرية مناخية تقسم البيئة إ

   و من البيئة الخارجيةأ( سمات الشخصية ، مرض األعضاء ، تناول الكحوليات ) لداخلية ما من بيئته اإ
 يوحسب هذه النظرية فإن العامل الذ( ضاءة مستوى الضوضاء ، زيادة عبء العمل الجسدى تزايد اإل) 

كثر عرضة للحوادث من العامل المتحرر من الضغط أون يقع تحت ظروف الضغط والتوثر ، يك
 (2).والتوترات 

 -: اإلجتماعية النظرية –4
العمل بالعامل ، وخاصة بظروفه  ربطت حوادث يجتماعية من النظريات التإلعد النظرية ات      
، المحيط  سرةعبة للعامل المتعلقة بالسكن ، األجتماعية الصماعية غير المالئمة ، فالحالة اإلجتاإل
ضطراب المستمر ، وبتفاعلها مع ظروف العمل المادية إلنفعال واإل، تولد حالة من ا.....جتماعي إلا

إلجتماعية مر تحسين الحالة األسباب يتطلب األفي وقوع الحادث ، ولمعالجة هذه ا تكون سببا  
 (5).قتصادية للعمال ومعالجة مختلف المشاكل المرتبطة بهذا المجال واإل
 -: الوظيفية النظرية –3

تتسم هذه النظرية بخالف سابقاتها ، بالشمول والتكامل في تفسيرها لظاهرة حوادث العمل فجميع 
واحد ، في حين ترى هذه النظرية أن حادث العمل ظاهرة لها  لى عاملأرجعت سببها إالنظريات السابقة 

وامل على مجموعة من الإرجاعها إلى عامل واحد بل إتعددة والمترابطة فيما بينها ، إذ اليمكن سبابها المأ
 (1).سبابها ظاهرة معقدة لتعدد وتداخل أفحادث العمل بمثل  ، المادية واإلنسانية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 921ص ، ذكره سبق مرجع ، دراسات في علم النفس المهني والصناعي ، عيسوى لرحمن عبدا-3

 . 22، ص 9003، االسكندرية ، الجامعية المعرفة دار ، والتطبيق النظرية بين الصناعي النفس علم ، عبدهللا محمد احمد مجدى-1

 . 30ص  3223، القاهرة ، ارفعالم دار ، النفس علم ضوء في العمل حوادث ، عوض محمود عباس-1
 . 311ص  311ص ، 9003  القاهرة ، للنشر العربية النيل مجموعة ، شاهين بهاء ترجمة ، العمل في والسالمة الصحة الى المدير دليل ، سترانكس جيريمى-2
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 ل ـابات العمـصإووادث ـح ارـأسباب وآث :املبحث الثاني 
 ج

ًا ً:أسبابًحوادثًوإصاباتًالعملً/ًاول
 

 (1) :العوامل اإلنسانية  - أ
تضمن المحافظة على جودة المنتجات وعلى  يالتهم العوامل إن من أ -:شرود ذهن العامل  -1

مل في حالة نفسية سيئة معدل أداء محدد هي الحالة النفسية الجيدة للعامل ، فعندما يكون العا
 .نه اليستطيع المحافظة على التركيز وبالتالي يكون عرضة لإلصابة فإ

ترتيب مكان عمله ن عدم قدرة العامل على إ -:العامل على ترتيب مكان عمله  عدم مقدرة -2
لى تغير في الحركة بسبب تراكم العدد ليه العمل بسهولة ويسر مما يؤدى إيجعل من الصعب ع

 .صابات إلوالمواد في مكان العمل ويتسبب ذلك في وقوع ا
 مال العامل في ترتيب مكان عمله نتيجتههإن إ: ي ترتيب مكان عمله وتنظيفه همال العامل فإ -5

من عدم تمكن العامل من ترتيب مكان عمله بسبب كثرة العمل وضيق الوقت ، فالمقصود  أسوأ
لى نتائج عمله األمر الذى يؤدى إ كثرات العامل بتنظيم وتنظيف مكانهو عدم إ باإلهمال

 .ةوخيم
كل عامل  ىهناك نوعان من التعليمات يجب عل: ير التحذعدم تنفيذ العامل للتعليمات ولوحات  -1

ت وعادة ماتكون آلي الحوادث واإلصابات وهي التعليمات المتعلقة بتشغيل االفلتالباعها إت
ن كثيرا  من إال ألة نفسها على شكل خطوات متسلسلة أو على اآلمكتوبة على لوحة معدنية 

صابات نظرا  الزمنية مما قد تحدث عنه بعض اإل لها بحجة معرفتهم وخبرتهم العمال اليكثرثون
 بها    نكسارو إأو إهتزاز أاآللة  لى خلل فىت التشغيل ، كما قد تؤدي إعض خطوالتجاوز ب

وهي غالبا  ماتكون في نوع الثاني من التعليمات فهى التى تتعلق بإرشادات لألمن والسالمة الما أ
 األميو مجموعة رسومات واضحة وبسيطة بحيث يستطيع فهمها الشخص المتعلم و شكل كتابة أ

ذه نتباها لهكثير من األحيان نجد أن بعض األفراد اليعيرون إفي  نهإال أ على حد سواء
 .الصابات التحذيرات مما يتسبب في وقوع إ

و مهمة خارجية آللة في إجازة أعند خروج المنتج الذى يعمل على ا: و المنتج البديل العامل أ -3
ذا بهن يكون مؤهال  للقيام أختيار الشخص المناسب لتولي هذه العمل ، ويجب إيجب  ذا العمل وا 

ن وجود غير ألقاف هذه اآللة لحين عودة الشخص المختص إينه يفضل اليتوفر هذا الشخص فإ
 .اإلصابات و  لوقوع الحوادث متخصص قد يكون سببا  ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 311ص  311ص ، مرجع سبق ذكره، شاهين بهاء ترجمة ، العمل في والسالمة الصحة الى المدير دليل ، سترانكس جيريمى-2
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ن المنتج لة سلوكا  معينا  يتصف بالجدية سواء كايتطلب العمل على اآل: أثناء العمل المزاح  -2
ن عبثه وعدم إلة ،وفي كلتا الحالتين فاآلكان دوره ينحصر في مراقبة  مأيقوم بالعمل مباشرة 

خاذ وضع جسماني غير مناسب بحيث يكون قريبا  من األجزاء إتثراته وجديته في العمل كإك
 ستعراضيةاإلمع بعض زمالئه والذي قد تصاحبه بعض الحركات  حو المزاأالدوارة لآللة 

ستخدام المعدات في هذكالتصارع والتالكم و  ى وقوع إلا المزاح ، كل هذا من شأنه يؤدي ا 
 .مة ومكلفة جدا  الحوادث المؤسفة والتي عادة ماتكون عواقبها وخي

العديد من المنتجين اليستعملون معدات الوقاية :ستخدام معدات الوقاية إإهمال المنتج في  -1
و عدم تعوده عليها او على اء العمل وذلك بحجة أنها تضايقه أواألدوات الشخصية المناسبة أثن

ووسائل وأدوات  ، لى وقوع اإلصاباتإليها ، فكل هذه األسباب تؤدي إنه اليحتاج إرتدائها أو أ
تمنع وقوع قاية من اإلصابة المباشرة ، وهي الالشخصية تهدف الى الو  أوالوقاية الفردية 

 .لى درجة كبيرة من الضرر وتحد من اإلصابة أنها تخفف إ إالالحوادث 
ن ثقة المنتج المفرطة بنفسه نتيجة لخبرته الطويلة في اداء عمله إ: ثقة المنتج المفرطة بنفسه  -8

حسب  رشادات التشغيلإتباع إ وأبمعدات الوقاية الشخصية ،  يجعله عادة اليكثرت  كثيرا  
ي السالمة ، األمر الذي يؤدى إلى وقوع الحوادث أخصائأو إتباع إرشادات وتعليمات تسلسلها 

مانجد بعض الكهربائيين يقومون بأعمال الصيانة  ومن أمثلة ذلك إننا كثيرا  . واإلصابات 
معزولة بحجة خبرتهم الطويلة  ستخدام معدات غيرصل التيار الكهربائي ، أو إة دون فالكهربائي

 .في هذا المجال 
إن عدم الدراية أو قلة الخبرة لدى المنتج تعتبر من أكثر المسببات  -:نقص التدريب وقلة الخبرة  -9

وسريعة  للحوادث واإلصابات المباشرة وخاصة إذا كان المنتج يستعمل أدوات ومعدات حديثة
عدات فإن التدريب الكافي ستعمال األدوات والمإتحتاج إلى كفاءات عالية ، فإذا كان يجهل 

 .كتساب الخبرة يعتبران خير ضمان للوقاية من اإلصابة عليها وا  
ستمرار في العمل إلكلما كان المنتج صحيح الجسم قوى البنية كان ا -:الحالة الصحية للمنتج  -10

الحالة الصحية للمنتج تلعب  لتركيز ودرجة األداء واإلنتباه ، فسوءتحمل واواإلنتاج بنفس قدرة ال
دورا  كبيرا  في وقوع اإلصابات ، وليس هناك شك في إن التغذية الجيدة تعتبر من العوامل الهامة 

  ية ادــير عــــــــــــــــــذا كان يعمل في ظروف غم الحالة الصحية للمنتج ، وخاصة إواألساسية في تدعي
القصور الجسماني أو العقلي كضعف البصر أو فقدان عضو من أعضاء الجسم أو  أنكما 

 .لوقوع اإلصابات المباشرة   أسبابا  الصرع أو غيره تعتبر كلها 
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  بالحوادث الشخصية السمات ارتباط مدى يوضح التالي جدولوال
 

 سلوكيات إلى الوصول
 للحوادث مسببة

 السلوكيات أنواع
 معينة ظروف ظل في

  كيةوالميول السل
 الخصائص الشخصية

 
 االفراد قيام معدالت زيادة

 مسببة بسلوكيات

 بالحوداث

 الشخصية االتجاهات غير المرغوبة عدم االنتباه

 مستوى الذكاء لسيئةالعادات ا شرود الذهن 

 القدرات مستوى في النقص الالمباالة

 واالستعدادات

 درجة الدافعية

 المهارات الفنية الميل للمخاطر االلتزام باالجراءاتالفشل في 

 المهارات الحسية  

 الخ. مستوى الخبرة

 (3. ) 131 صم ، 9003(  للنشر المريخ دار)  البشرية الموارد ادارة:  ديسلر جاري:  المصدر

 

 الحوادث مسببات كأحد الشخصية العوامل( 3) رقم جدول

 

الخصائص الشخصية تعمل كأساس  أو أعاله أن السماتل المذكور لجدو ويتضح من ا
لتوجيهات سلوكية معينة كحب المخاطر وتوجهات غير مرغوبة وغير مدروسة قد ينتج عنها سلوك غير 

 .حتمالية وقوع الحوادث واإلصابات آمن يزيد من إ

، سواء  هناك أسباب أخرى تمثل العوامل اإلنسانية والتي تعتبر السبب الرئيسي لوقوع الحادث
ختالف مسؤولية كل عنصر بشري في إذ تختلف هذه العوامل ، بإو غير مباشرة أبطريقة مباشرة 

 :المؤسسة ونذكرها في االتي 
 

 -: العليا اإلدارة مسؤولية-1
هتمامها بالعنصر البشرى ، هدف رئيسي يتحقق من ا  دارة العليا و لإلإن وضوح األهداف الرئيسية 

ذ عليها البحث عن سبل إ المجاالت وعلى رأسها الصحة والسالمة المهنية ،خالل التدريب في كافة 
تكار لتقليل الحوادث وتشجيع العمال لتطبيق أنظمة السالمة وتطبيق أقصى العقوبات وتشجيع اإلب

 .الخ ....األبحاث والدراسات 
 

بقية اإلدارات  سها اإلدارة العليا بمشاركةآن نجد في طريقة تسيير هذه المؤسسة وعلى ر فيمكن أ
سبب الحادث ، فال ننسى أن اإلدارة العليا هي التي تقرر التطبيقات التنظيمية ، التكنولوجيا المستعملة 
شراء المعدات واألدوات ، طرق العمل ، برامج التدريب ، برامج الصحة والوقاية ،ساعات العمل ، نظام 

و غير رة العليا سيكون عامال  مباشرا  أاإلدا الخ ، فأي خطأ أو تقتصر في جانب...األجور ، المراقبة 
 .مباشر في وقوع الحادث 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 131،ص 9003 الرياض، للنشر، المريخ دار ، جودة عبدالمحسن ، احمد سيد محمد ترجمة ، البشرية الموارد ادارة:  ديلسر جارى -3
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 -:  البشرية املوارد إدارة مسؤولية-2
في وقوع الحوادث  كبيرا   إدارة الموارد البشرية تلعب دورا  إلى جانب مسؤولية اإلدارة العليا ، فإن 

 -:و الحد منها ، وذلك عن طريق أ
إن مالئمة العامل لعمله يرتبط بمدى توفر المواصفات والقدرات  -:ختيار المهني سوء اإل - أ

الجسمية  العقلية والنفسية فيه ، والتي تعد ضرورية حتى يتمكن من التكيف مع اآللة وظروف 
 وقوع الحوادث  حتمال تسببه فيسائدة وبالمقابل فإن غيابها عند إختيار العامل يرفع من إل الالعم

ختيار المهني توظيف عمال مستهدفين للحوادث ، وضع العامل في إلومن أهم مظاهر سوء ا
 (1).يجعله أكثر عرضة للتسبب في الحوادث  الخ ، مما...اليتناسب مع قدرته موقع 

تستدعي طبيعة العمل الصناعي ، أن يكون العامل متحكما  من طريقة العمل  -:نقص التدريب  - ب
السليمة  ومدربا  على الكيفية المناسبة لتشغيل اآلالت واألجهزة ، فالجهل بهذه األساليب أو 

تكون سببا  في الحوادث ن يبرز مواقف وسلوكيات غير مأمونة من شأنه أ ، النقص في التدريب
   (2)الخ ....ستعمال اآلالت وأجهزة المناولة إساءة إ،  كبر كالعمل بمعدل سرعة أ

 

على إدارة الموارد البشرية تصميم برامج الصحة  -:عدم فعالية برامج الصحة والسالمة المهنية  - ج
طراف فإدارة الموارد أوالسالمة المهنية التي تقي من وقوع األخطار المهنية ، وذلك بمشاركة عدة 

لوضع برامج فعالة تزام بالتشريعات والتعليمات ، إذ يجب عليها أن تسعى لإلالبشرية التكتف با
لذا فأي تقصير في وضع هذه البرامج أو في تطبيقها ومتابعتها سوف يخلق  .لتجنب األخطار 

 .ثغرات ، قد تكون سببا  مباشرا  أو غير مباشر في وقوع الحوادث 
 -: املباشر املشرف مسؤولية-3

عن إدارة المؤسسة والمتعلقة بالصحة والسالمة المهنية ، لن يكون لها  إن أي تعليمات تصدر
 رأس هذا الجهاز المشرف المباشر  أي تأثير ما لم يوجد جهاز يتولى اإلشراف والمتابعة والمراقبة ، وعلى

تميز المشرف بضعف المهارات ، عدم الجدية ، ضعف الشخصية ، عدم جدارته ويترتب عن     
نقص التوجيه واإلشراف ، عدم : يمكن أن تكون سببا  للحادث مثل  ، سلوكيات ة، عد..بالمسؤولية 

 راك  العاملينــــــــالتفتيش عن مواقع الخطر ، عدم مراقبة التطبيق السليم لقواعد الصحة والسالمة ، عدم إش

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 901ص ، ذكره سبق مرجع، علم اإلجتماع في ميدان العمل الصناعي ، المولى عبد محمود-3

 . 191ص ، ذكره سبق مرجع ، التنظيمي وإدارة الموارد البشريةالسلوك ، حنفي لغفار عبدا-1
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في أعمال الوقاية ، عدم فعالية أعمال وبرامج الوقاية وعدم كفاءتها ، عدم تحديد مسؤولية الحوادث 
ال الجدد من حيث لياقتهم البدنية ، النفسية التي تقع ، عدم وجود نظام يتم بموجبه الكشف عن العم

 (1).وغيرها من المظاهر التي قد تشكل خطرا  على المؤسسة  الخ.....والعقلية
 

 -: العمال مسؤولية-4
يصدر عن العمال خاصة عمال التنفيذ الذين في تماس مباشر مع اآللة ، تصرفات غير مأمونة 

 (2)-:تكون سببا  مباشرا  لحادث منها 
 .تشغيل اآلالت دون إذن أو تصريح .1
 . .سرعة غير مأمون أو تجاوز المعدلالعمل بمعدل  .2
 .ستعمال أدوات الوقاية الشخصية وء إس .5
 .ستعمال اآلالت والمواد الخطرةسوء إ .1
 .عدم التبليغ عن ظروف غير مأمونة .3
 .الخ...تخاذ مواقف غير آمنه ، كالوقوف تحت أحمال معلقة إ .2

 

إصابات وحوادث العمل مثل وبنفس األهمية ، يلعب السلوك غير السوي لبعض العاملين ، دورا  في 
ى فقد العامل وعيه وتركيزه أثناء إليؤدى  اة ، وتعاطي المخدرات بأنواعها ، ممتناول المشروبات الكحولي

صابات العمل تتأثر بشكل بالغ بالتصرفات والسلوكيات الخاطئة للعمال ، األمر الذي  العمل ، فحوادث وا 
 .المهنية  من فاعلية أنظمة الصحة والسالمة يحد كثيرا  

 (5) (: الطبيعية)  الفيزيائية العوامل -ب
لمؤثرات غير مالئمة مثل الحرارة  ضوهي تلك المخاطر التي يتعرض لها العاملون نتيجة التعر 

الزائدة أو البرودة الزائدة أو اإلضاءة غير المناسبة أو الضوضاء أو التعرض لزيادة أو النقص في 
 .ضرار صحية مختلفة أالضغط الجوي والتي تؤدي إلى حدوث 

 

المسموح به أو الذي رتفاع في درجة الحرارة المحيطة باإلنسان عن الحد ويقصد بها اإل :رارة ــــاحل -1
 .اليستحمله مما يعرضه لمخاطر عديدة قد تكون الوفاة محصلتها األخيرة 

 :ومن اإلعمال التي يتعرض فيها العمال للتأثيرات الضارة للحرارة 
 .العمل في العراء تحت تأثير حرارة الشمس

 .العمل تحت سطح األرض بالمناجم واألنفاق
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 392ص ، ذكره سبق مرجع، اإلدارة الحديثة للسالمة المهنية ، العقايلة ذباب محمود-3

 . 13 ص ، ذكره سبق عمرج ،سياسات األمن والسالمة المهنية، الهنداوى احمد وفية-9

3 - www.Edacationgof.bh.divisions/safety/mork/acciden   03/06/2014 (03:15 pm) .  

http://www.edacationgof.bh.divisions/safety/mork/acciden3-
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العمل بجوار األفران والمواقد مثل صناعة الحديد والصلب والمسابك في صهر المعادن وفي 
 .سمدةألصناعة ا

 .العمل بجوار الغاليات أمام األفران والمخابز
 -:تعرضهم لدرجات الحرارة العالية ومن األضرار التي يتعرض لها العمال عند 

ضطربات نفسية وعصبية وشعور بالضيق ويظهر ذلك في صورة زيادة األخطاء في العمل إ
 .حتماالت حدوث اإلصابة ونقص القدرة على التركيز في العمل إوزيادة 

 .الشعور بالتعب واإلرهاق
 . تقلصات في العضالت اإلرادية في الساقين وجدار البطى 

ليها وزيادة عدد ضربات القلب  م إندفاع الدا  الحراري بسبب تمدد األوعية الدموية بالجلد و  اإلجهاد
 .الدوخة ، الصداع ، القئ ، ثم اإلغماء 

رتفاع نسبة الرطوبة مما يعطل عرض لدرجات عالية من الحرارة مع إضربة الشمس وتنشأ من الت
الشديد والزغللة ثم تبدأ درجة حرارة الجسم عن التخلص من حرارته ويشعر المصاب بالصداع 

ذا لم يسعف المصاب بالعالج لك التشنجات العصبية وفقد الوعي إرتفاع ويلي ذإلالجسم في ا
 .تحدث الوفاة 

 .تهابات الجلد والعيون ويحدث ذلك نتيجة التعرض المزمن للحرارة العالية إل
 -: للزمن بالنسبة المؤثرة الحرارة ودرجات معايير التالي الجدول ويوضح

 

رشادى إدليل "  لإلعمال الذهنية " معايير وحدود درجات الحرارة المؤثرة بالنسبة للزمن { 2}جدول رقم    
 .م1999لسنة " منظمة العمل العربية " 

 
 

 

دور النقابات في تعزيز ) المعايير الدولية والعربية ذات الصلة بالصحة والسالمة المهنية بالدورة القطرية حول: مليود صقر  -:المصدر 
 (1) .طرابلس ليبيا  15/02/2002-09للفترة من( مبادئ السالمة المهنية 

 

ي يؤثر على اإلنسان الموجود في نخفاض في درجة الحرارة إلى الحد الذصد بها اإلويق :رودة ـبـــال-2
عرضة للعديد من  وتجعله بيئة العمل مما يحد من قدرته على أداء عمله بحيوية وبالشكل المطلوب

 .المخاطر التي قد تكون نهايتها الوفاة 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السالمة مبادئ تعزيز في النقابات دور) بعنوان القطرية بالدورةورقة بحثية قدمت   ،المهنية والسالمة بالصحة الصلة ذات والعربية الدولية المعايير:  صقر مليود-3

 .ليبيا - طرابلس 33/09/9009-02من بالفترة، منظمة العمل العربية،  ( المهنية

 

درجة الحرارة 

 (م)المؤثرة 

33 33.1 39 33 32 31 31 32 32 20 29 23 

فترة التعرض 

 بالدقيقةاليومي 

920 320 330 20 11 11 11 10 31 90 31 39 
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 -:للتأثيرات الضارة للبرودة العالية العمال ومن األعمال التي يتعرض فيها 
 .الباردة العمل داخل الثالجات ومصانع الثلج وغيرها من األماكن 

 .األماكن الباردة مثل القطب الجنوبي 
 -:ومن األعراض التي يتعرض لها العمال عند تعرضهم لدرجات من البرودة العالية

 .شحوب اللون وتأثيرات ضارة على األصابع واألطراف 
 .ضطراب في الدورة الدموية وهبوط حاد في القلبإ
 

 مطلوب بما يؤثر على سالمة العين اإلضاءة عن الحد الو النقص في أويقصد بها الزيادة  :اإلضاءة -5
 -:ومن األعمال التي يتعرض فيها العمال لضعف اإلضاءة 

 .نفاق والعمل تحت سطح األرضعمال المناجم واأل
   .عمال التحميض في معامل التصوير واألشعة وغيرها

 -: اإلضاءة لشدة العمال فيها يتعرض التي األعمال ومن

 .عمليات القطع واللحام وما ينتج عنها من توهجات شديدة 
 .قاعات السينما والتلفزيون بسبب شدة اإلضاءة التي تحتاجها آالت التصوير 

 -: المناسبة غير لإلضاءة تعرضهم عند العمال لها يتعرض التي ضرارألا ومن

 .ضعف البصر
 .التهاب العين

 .عتامة عدسة العين
 

ركب تختلط فيه تموجات غير منتظمة وغير ثابتة وقد أخرت عن صوت م   وهي عبارة:ء الضوضا-4
ذا زادت شدة الصوت عن القدر إل ، ألنه سيبدي( 90-83) معظم دول العالم اال تزيد شدة الصوت عن 

ذا كانت فترة التعرض طويلة ، وقد تكون الضوضاء ا  في الجهاز السمعي للفرد خاصة إاحدثت ضرر 
 ات فجار اإلنو قد تكون متقطعة كما في حاالت ء الصادرة عن المعامل الكبيرة ، أالضوضامستمرة كما في 

 .وأصوات المطارق 
 -:ومن اإلعمال التي يتعرض العمال للتأثيرات الضارة للضوضاء 

   .صناعة الغزل والنسيج وعمليات الحدادة والسمكرة
 . عمليات الطحن والغربلة لتقنية المعادن واألحجار

 .ماكن هبوط وصعود الطائراتأالعمل بالمطارات عند 
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 -:ضرار التى يتعرض لها العمال نتيجة التعرض للضوضاءألومن ا
اية فترة العمل ولكن تزول هذه حيث تقل كفاءة الجهاز السمعي في نه: فقدان السمع الجزئي 

ي ضعف مدة العمل اليومي بعيدا  عن مصدر ا مابقي الفرد مدة ست عشرة ساعة أذاألعراض إ
 الضوضاء يستعيد خاللها قدرته السمعية 

نه نقص تدريجي في كفاءة الجهاز ى أوالذي ي عرف عل( فقدان السمع الكلي : ) الصمم المهني 
ساعات  8ديسيبل مدة  83لضوضاء أكثر من  ومستمرا   السمعي للفرد والذي يتعرض تعرضا   مباشرا  

سنوات وتصبح الحالة غير قابلة للشفاء  10سبوع ولمدة تزيد عن أيام في اإل 2واقع في اليوم ب
 .نسان ، وراثته، جنسه إلوتتفاوت هذه الحالة لعوامل عدة مثل عمر ا

ويقصد بها تغيير وتجديد الهواء أثناء العمل وهذا من شانه إزالة الروائح الكريهة  :التهوية  -3
خمول ثم عدم الوقوع في الحوادث ، فسوء التهوية يصاحبه الوالمضرة وخفض درجة الحرارة ومن 

صدار السلوك الغير لى اإلإوالتعب والذى قد يؤدى  من ومن ثم الوقوع في آستجابات الناقصة وا 
 .شبح الحوادث 

شعاعات غير مؤينة ومن اإللى إنوع من أنواع الطاقة وتنقسم هو  :اإلشعاع  -2 شعاعات مؤينه وا 
ومن أمثلة األشعة ( أشعة ألفا ، أشعة بيتا ، أشعة جاما ، أشعة أكس ) المؤينة أمثلة اإلشعاعات 

لحمراء ، األشعة الموجات الراديوية ، الموجات الدقيقة ، الليزر ، األشعة تحت ا) غير المؤينة 
وتمتلك اإلشعاعات تأثيرات مرضية واسعة ومن تأثيراتها أنها تسبب فقر شديد ( فوق البنفسجية 

حتمال اإلصابة بسرطان الدم، كما يؤثر على العظام وتسبب سرطان العظام كما تسبب ا  و  في الدم
 وكذلك ظهور أورام جلدية  ياألضرار في الجهاز التناسلي والعقم واإلجهاض وتشوه الجنين

 -: الـماديـة العــوامــل-ج
وتشمل مصادر الخطورة المتصلة بالوسط التكنولوجي لبيئة العمل عندما تتضمن مصدر خطورة 

امل المادية التى نقص في التصميم أو الصنع أو المواصفات ، ومن أهم العو  وأذاتية ناتجة من عيوب 
صابات العمل مايلى أيمكن أن تتضمن  أو   -:ن تشكل خطورة ذاتية لوقوع حوادث وا 

 

 -:ع وتصميم المباني موقع المصن

ختيار إلمن القرارات الهامة التي تسبق نشاط المؤسسة وا( المؤسسة ) ختيار موقع المصنع إبعد 
غير الدقيق لهذا الموقع ، يمكن أن يؤثر سلبا  على صحة وسالمة العمال ، وسالمة مختلف عناصر 

 (1):  بسبب عدة عوامل أهمها، اإلنتاج 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 323ص  320 ص، 9000، االسكندرية ، للكتاب االسكندرية مركز ، نتاجاإل دارةإ ، يالشنوان صالح-1
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 .حتماالت وقوع حوادث نقل الموادإمصادر المواد االولية يزيد من البعد عن 
 .البعد عن وسائل النقل من الممكن أن يعرض العاملين لإلجهاد والتعب 

 .المنتجات لحوادث النقلالبعد عن مراكز البيع من الممكن أن يعرض 
 .كما أن الموقع ذات نسبة الثلوت المرتفعة تؤثر على صحة العمال وسالمتهم

 (1):كما يؤثر تصميم المبانى غير المناسب على صحة وسالمة العمال وخاصة من خالل 
 .صفات الالزمة في تصميم وتشيد المباني احترام المو عدم إ

 .سمنت المسلح كاإلستعمال مواد البناء غير المناسبة ، إ
 .حترام المقاييس المتعارف عليها علميا  عدم إ

 الخ...... تزازإلهاألرضيات غير المستوية ، غير الصلبة ، سريعة ا
 .عدم توفر اجراءات النجدة ، كالمخارج والساللم في حاالت الطوارئ 

 

 -:تخطيط وتنظيم مكان العمل 

ن تنظم مكان العمل وترتبه ترتيبا كامال  ، في الوقت نفسه الذي يقوم فيه الخبراء للمؤسسة أيمكن 
بتصميم أماكن اآلالت وترتيبها ، وتصميم عملية مناولة المواد، داخل المؤسسة ويستعان في ذلك بخبراء 

يهتم بتصميم  والذي، ختصاصات العلم الذي تشترك فيه عدة علوم وا  في الهندسة البشرية ، وهي ذلك 
اآلالت والمعدات الصناعية وتهيئة الظروف الفيزيائية المحيطة بالعامل ، بحيث تتالءم مع قدراته 
اإلنسانية والنفسية والحركية وقدراته على التعلم مع أبعاد جسمه ، حيث تحقق الراحة واألمن والرضاء في 

 (2).العمل 
 

تخطيط وتنظيم مكان العمل على صحة وسالمة العمال وعلى سالمة العناصر اإلنتاج  سوء ويؤثر
 (5) -:من خالل مجموعة من العوامل أهمها ، المنتجات ، اآلالت ، األخرى كمواد 

 .عدم وجود ممرات آمنه يستعملها العمال
 وءسو مناسبة بين اآلالت عدام ترتيبات النجدة في الموقع اإلنتاجي ، عدم ترك المسافات الإن

 .ترتيبها 
 .مواقع اإلنتاجية الضيق 

 .عدم وجود مساحات كافية للتخزين وصعوبة تداول المواد 
 .الخ ..عدم نظافة المواقع اإلنتاجية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 312ص  312 ص ، ذكره سبق مرجعواإلسعافات األولية،  الصحة المهنية واألمن الصناعي ، فراج عزالدين1-

 . 222ص  222 ص ،3222بيروت، ، العربية النهضة دار ، اإلنتاج وإدارة الصناعي التنظيم ، على فؤاد حمدى ، عبيد عاطف محمد2-

 . 132، ص نفس المرجع السابق-3
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  -:اآلالت والمواد ووسائل الوقاية 

تمثل اآلالت جزءا  مهما من ظروف العمل ، وتؤثر على صحة وسالمة العمال وخاصة فى  :الآالت -أ  
 (1)-:حاالت التالية ال

 .(عدم قدرة العامل على التكيف معها ) عدم مالئمة اآللة للعامل 
 .التصميم غير المأمون

 .عدم تسوير األجزاء اآللية الخطيرة 
 .ستخدام أجهزة وآالت سريعة التآكل والصداءإ

دارة المؤسسة مطالبة بمراعاة صحة وسالمة العمال ، أثناء  ختيار التقنيات التكنولوجية والمعدات إوا 
 (2).واآلالت اإلنتاجية 

 

 
 

والتي من الممكن أن تؤثر ،  تعد المواد من ظروف العمل اليومية التى يتعامل معها العمال:  املواد-ب
 (5. )على صحتهم وسالمتهم بسبب 

 .ضعف أجهزة التغليف الضرورية لها 
 .نفجار إلطبيعتها الخطرة كالمواد الكيماوية ، اإلشعاعية ، القابلة ل

 .حترام الشروط الالزمة في تخزينها عدم إ
 
 

تعد وسائل الوقاية الشخصية من العوامل التى تحول دون تعرض العامل :  وسائل الوقاية الشخصية -ج
 .تئصال المخاطر من مصادرها إسليها عندما يتعذر المهنية ، ويتم اللجوء إواألمراض لى حوادث العمل إ
 

ادية التى يعملون فيها ، ويعد مدى توفر هذه الوسائل للعاملين فى المؤسسة ، من ظروف العمل الم
رتداء والنزع وغير ت غير مالئمة ، كان تكون صعبة اإلبمواصفا أو توفرها ر هذه الوسائلوعدم توف
صابة العمال بالحوادث واألمراض إلى زيادة إ ، يؤدى...هاق ، ثقيلة إلر لمقاييس العمال ، تسبب امناسبة 
 .المهنية 

 

و الخسائر أصابات إلى وقوع أهم اإلالتى تؤدي الحريق من أهم الحوادث تعتبر حوادث :  احلريق
اطر الحريق سواء البشرية والمادية في المنشآت الصناعية التى تنطوى ظروف العمل فيها على مخ

التى تؤدي إلى و سبب العمليات الصناعية تعال أو اإلنفجار أشإستخدام مواد قابلة لإلمن خالل 
 .و النقل وقوع الحرائق أو إلسباب ترجع إلى سوء التخزين أ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 22 ص ،3229، القاهرة ، والتوزيع للنشر العربية الدار ، الصناعي االمن موسوعة:  الفكهاني حسن-3

 . 311،ص ذكره سبق مرجع ، االنتاج ادارة ، الشنواني صالح-9

 . 912 ص، ذكره سبق مرجع ، االنتاج ادارة ، الشنواني صالح-3
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هناك عدد من المواد لها قابلية لإلنفجار تحت ظروف حرارية معينة أو عند تالمسها :   اتنفجاراإل
و نتيجة ألى لهب إ او غبارهه المواد أبخرة هذتيجة التعامل بها أو نتيجة تعرض أو نمع مواد أخرى أ

صابات التحمد إلعمليات صناعية في مراحل معينة فتؤدي   .عقابهالى وقوع حوداث وا 
وجه الحياه والقوى المحركة وتستخدم في معظم أهم مصادر الطاقة أتعتبر الكهرباء من  :الكهرباء 

د إذا لم ض المخاطر على اإلنسان والموان لها  بعن الفوائد الكثيرة للكهرباء اإل أولكن على الرغم م
صول الفنية السليمة وحسب تعليمات السالمة الخاصة بها ، وبالتالي فإن ها حسب األستخداميتم إ

لى طر الصدمة الكهربائية التى  تصل إالعاملين والمستخدمين للطاقة الكهربائية هم عرضة لمخا
جة ظروف صعبة ستعمال الطاقة الكهربائية نتيا  درجة الموت ، كما تتعرض المنشآت وأماكن تخزين و 

ر الذي يتسبب في ألمفجارات المدمرة اإلنلى مخاطر الحرائق واإستخدام والصيانة ة سوء اإلو نتيجأ
 (1).قتصادية كبيرة بشرية وا   رخسائ

 (2): الكيميائية العوامل - د
المركبات الكيميائية السامة والخطرة التى و لى مخاطر الصحية الناجمة عن التعرض للمواد إ باإلضافة

عاملين نفجارات التى تهدد سالمة الاإلوالمخاطر الناجمة في حوادث الحرائق و ، تستخدم في العمل 
ى تعرض العمال لحوادث عمل خطرة لدام أو تداول بعض الكيمياويات إستخوالمنظمة والجوار ، يؤدي إ

ا للجسم بكميات خطرة على الصحة ، وتوجد هذه المواد في و دخولهألتماس مع هذه المواد إناتجة عن 
 :دى الصور التالية إحبيئة العمل في 

  

 . واألبخرةالغازات  - أ
 .( غير عضوية  –عضوية ) تربة ألا - ب
 .( المذيبات  –القلويات  –حماض ألا) لسوائل ا - ج

 
 : نسان ألسباب كثيرة نذكر منها مايلي إل لذلك تعتبر المواد الكيميائية من أشد وأخطر مايواجه ا

 –غازية  –سائلة ) كثر من شكل فهي تتواجد على شكل مواد أن المواد الكيميائية تأخذ إ -1
 ( .صلبة 

 –الجهاز الهضمي  –الجهاز التنفسي ) نسان عن طريق إللى جسم اإلها قدرة نفاذ سريعة  -2
 (.مالمسة الجلد 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 22القاهرة ، مرجع سبق ذكره ، ص ( 21)لمؤتمر العمل العربي في دورته دراسة مقدمة  ،الوقاية من حوادث العمل" المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية -1
 . 21نفس المرجع السابق ص  -2
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عضاء الجسم وبالتالي فإنها تؤثر فيها تأثيرا  سيئا  أن تأثير  هذه المواد يتم بتفاعلها مع إ -5
 .فتسبب مثال تليف الرئة وتسمم الدم 

و بعد فترة مواد بالجسم قد يحدث فور دخولها أهذه الن إن درجة التأثير الحاد الذي ينتج ع -1
 .زمنية 

نسان وبالتالي يصعب على اإل ةرائحال و  ونأللو ن بعض هذه المواد ليس لها طعم إ -3
 .كتشافها إلحساس بها بسرعة وا  ا

 .ضرار أماكن تواجدها يوسع قاعدة تأثيرها وما تحدثه من إنتشار هذه المواد في أن سرعة إ -2
 . عضاء الجسمالمواد بالجسم يؤدى إلى عدم اإلتزان وتؤثر على كفاءة أن وجود هذه إ -1
 .نفجار والحريق الذاتيوالمعدات مثل الصدأ والتآكل واإل جهزةألقد تحدث تأثيرا في بعض ا -8

 : العمل حوداث على ؤررةامل رخرىاأل عواملال -هـ
مباشرة وغير مباشر  سبابا  ألى العوامل المادية واإلنسانية والفيزيائية والكيميائية التى تعد إإضافة 

همها العوامل أ ها التأثير بطريقة غير مباشرة على تكرارهاأنلوقوع الحوادث ، وتوجد عوامل أخرى من ش
أخرى كالحالة  ، وعوامل...الشخصية كالعمر ، الجنس ، الخبرة ، مستوى الذكاء ، سمات الشخصية 

وفيما يلي تفصيل لبعض  الخ...جتماعية للعامل جنسيته التغيرات التكنولوجية ، حجم المؤسسة اإل
 -:العوامل 

 

 : العوامل الشخصية  -1
 

 :همها أثبت التجارب تأثيرها على وقوع حوادث من أهناك مجموعة من العوامل الشخصية التى 
 

 :العمر -أ
 

ثم  ( نةس 23)أن حوادث العمل تكون مرتفعة لدى فئة خمسة وعشرين ، بعض الدراسات  تلقد أظهر    
فاع من جديد حتى سنوات رتاإلثم تبدأ في ( سنة  13)خفاض حتى سنة خمسة وأربعون إلنتبدأ في ا
نضباط والتهور لتجربة ، عدم اإلرتفاعها لدى فئة الشباب ، نجد قلة اإسباب التى تفسر ألومن ا. التقاعد 

فما ( سنة 13)رتفاعها لدى فئة إبذل الجهد ، مع غياب المسؤولية العائلية ، ومن حين يرجع فراط في اإل
 .(1)لى تدريبات جديدة إقدرة على التركيز والحاجة اللى نقص الجهد الجسدى والحسي ، عدم إفوق ، 

 

 :الخبرة -ب
 

رتباطه بمعدالت حوادث إالسن ، في  منفي الصناعة يظهر عامل الخبرة ، حيث يكون أكثر تأثيرا       
ن معدل الحوادث يتناسب عكسيا  مع الخبرة ، فكلما زادت الخبرة أ(  Ficherفيشر ) العمل ، فقد وجد 

 (2).صابة إلصابة ، وكلما قلت الخبرة زادت اإلقلت ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 101ص  ،2007الجزائر،  ،نتاجية في المؤسسات الصناعية ، رسالة ماجستيرعلى موسى حنان ، الصحة والسالمة المهنية واثرها على الكفاءة اال-1
 . 402مرجع سبق ذكره ، ص   ،علم النفس الصناعي بين النظرية والتطبيق مجدى احمد محمد عبداهلل ،-2
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 الجنس  -ج

لتحديد العالقة بين معدالت الحوادث ومدة الخدمة وجنس ( جريمالدى ) حدى الدراسات التى قام بها إفى 
لى النتائج إسيدة توصل ( 32152)رجال   و(  18112)على عينة مكونة من ( انثى  –ذكر ) العامل 

 (1).المبينة في الجدول الموالي 
 

 العالقة بين معدالت الحوادث ومدة الخدمة وجنس العمل { 5}جدول رقم                
 

 

 طول مدة الخدمة
 معدالت تكرار الحادث

 عامل(  2222)لكل  
 سيدات رجال

 1711 22,11 قــــــل من شهــرينألى شـــــــهر إ

 1,11 1,12 أشـــــهر 1قـــــل من شهران إلى أ

 1,12 1,12 أشـــهر 1لى أقــــــل من أشهر إ 1

 2,11 2,12 قـــــــــــل من سنةأشهــــر إلى أ 1

 2,11 2,11 سنوات 1قــــــل من ســـــــنة إلى أ

 2,11 2,11 سنوات 1قــــل من إلى أسنوات  1

 2711 2,12 سنوات 22قل مــن سنوات إلى أ 1

 2721 2,21 سنة 11قــــل من سنوات إلى أ 22

 2,22 2,21 سنة 11لى سنة إ 11
 

 . 11 ، مرجع سبق ذكره ، صسياسات األمن والسالمة المهنية  ،وفية احمد الهنداوي: المصدر                           

 
 على من السيدات ، وأنأن الرجال بصفة عامة ، يتميزون بمعدالت حوادث أنالحظ من الجدول 

من أقل  إلى كليهما تنخفض معدالت حوادثها ، بشكل مستمر مع زيادة الخدمة ، فعند مدة الخدمة شهر
             الخدمة  عند مدة(  0.02)لى إنخفض ا  و (  10.21)شهرين ، كان معدل تكرار الحوادث عند الرجال 

 (. 0.01) الى (  8.81)خفض عند النساء من أنسنة و (  23-53) 
 

 :الذكاء مستوى  -د

أن البعض األخر وجد من الباحثين من يرى أنه توجد عالقة بين الذكاء وحوادث العمل ، غير  هناك   
فراد ذوى مستوى الذكاء توى الذكاء ومعدل الحوادث ، ذلك أن األن هناك عالقة عكسية بين مسأ

ط خاصة في مستوى الذكاء المتوس يأكثر عرضة للحوادث من ذو ( قل من المتوسط أ) المنخفض 
د حد ستخلص من ذلك وجو أضاع غير المستقرة و ألو تتطلب تصرفات سريعة لمعالجة ا يعمال التاأل

ختيارات الذكاء في يهدد سالمته ، هذا مابين أهمية إ دراك الخطر الذيأذنى للذكاء يمكن الفرد من إ
 (2).ختبار العمال الجدد إتخفيض حوادث العمل ، عند عملية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 74مرجع سبق ذكره ، ص  ،سياسات األمن والسالمة المهنية وفية احمد الهنداوى ،  -1
 . 104ص  ،مرجع سبق ذكره ،الصحة والسالمة المهنية وأثرها على الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسات الصناعيةى موسى حنان ، عل-2
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 :صار إلبالقدرة على ا -هـ

تحدث  حدتث في شركة ميل للصلب ين معظم حوادث العمل واإلصابات التأ( تفين) الحظ 
 (1). للذين يكون نظرهم أقل من المستوى المطلوب للعمل الذي يقومون بأدائه

 
ختبارات إإجتازوا ئك الذين والأنسبة الذين تعرضوا لحوادث العمل ، بين  أنودلت دراسة أخرى 

ختبارات ويدعو هذا اإلئك الذين لم يجتازوا هذه الو أبين %( 21)بينما بلغت % ( 51)الكشف البصري 
لحاقهم إلى ضرورة الكشف على العمال الجدد ، والتأكد من توفر المستوى البصري المطلوب قبل إ

 (2) .بالعمل
 

 (5) :فعالية وسمات الشخصية إلنالحالة ا -و
 

 للسكك( الندا كليف)شركة من سائقي( 30)ستهداف للحوادث بين أسباب اإلتمت دراسة لمعرفة 
ندفاع ، التهور ، الخوف ، القلق والحالة النفسية ت ، اإلكثران حاالت عدم اإلأيدية ، وقد إتضح الحد

 .من الحوادث % ( 52)تسبب في 
لقد  .الحوادث  فيع و بحاث تؤكد وجود عالقة بين سمات الشخصية والقابلية للوقوكثر من األ

 مل والسعادة  ألفيها العمال يشعرون با ن الفترات التى يكون، م% ( 8)نتاج يرتفع بنسبة إلاأن وجد 
كثر منطوين لكونهم ألدى العمال ال، حوادث العمل تنخفض  وأن ،....متوترين  أوعما لو كانوا غاضبين 

  .نتباها ا  ه و ظيق

 :  أرخرىعوامل  -2
صادى إقتجتماعي إرتكاب حوادث العمل ، منها ماهو إهناك عوامل أخرى لها أثر في معدل 

 -:تنظيمي وغيرها من العوامل ، نذكر منها مايلي تكنولوجي ، 
 

 -:الحالة اإلجتماعية واإلقتصادية للعامل  - أ
 

ضطرابا  ة والمعيشية الصعبة ، إجهادا  وا  تصاديإلقجتماعية غير المزرية والوضعية اتسبب الحالة اإل     
نتاج عمله وعلى معدالت اإلأثناء العمل ، األمر الذي يفقده السيطرة على أداء كالشرود الذهنى ، القلق 

 .ع في الحوادث و ويجعله عرضة للوق
سرية ضعف المستوى لى ذلك ، المشاكل األإة التى تؤدي جتماعيإلقتصادية واومن بين الحاالت اإل    

 (1)الخ ..تصال وما  للدولة ، عدم توفر وسائل اإلقتصادي عمإلالمعيشى للعامل ، ضعف المستوى ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 510مرجع سبق ذكره ، ص   ،علم النفس الصناعي بين النظرية والتطبيق ،مجدى احمد محمد عبداهلل -1
 . 510ص  ،مرجع سبق ذكره ، السلوك التنظيمي واألفرادعبدالغفار حنفي ، -2
 . 27ذكره ،  ص مرجع سبق  ، دراسات في علم النفس المهني والصناعيعبدالرحمن عيسوى ، -1
 . 27ص  ،نفس المرجع السابق -4
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 -:العامل جنسية -ب

ذ يزيد إن هناك عالقة بينهما ، أحصائية لحوادث العمل تبعا  لجنسية العامل ، إدراسات وجدت       
ص السوسيولوجية التى يتميز ن الخصائأ( رليان و سولينز أ) ذ يقول األجانب إمعدل حوادث العمل لدى 

 .(1)جانب تجعلهم أكثر عرضة للحوادث بها األ
 

 :طبيعة العمل -ج

ت واألدوات و االآلأبسبب طبيعتها  –ينتج عن ممارسة الكثير من الوظائف واألعمال 
فوظيفة عامل على آلة ينتج  .المستخدمة فيها عدد من المخاطر تهدد صحة وسالمة من يمارسونها 

 قسام يكون أخطر من غيره ألبعض ا ن عمالإالمشرف ، بل  أو  عنها إصابات أكثر من وظيفة المالحظ
 (2).ونشاط بعض الصناعات والقطاعات يكون أخطر من غيرها 

 

 :التغيرات التكنولوجية  -د

و أت آلن التطور الصناعي يتميز بحدوث تغيرات تكنولوجية مستمرة ، سواء في المواد االإ
 .االساليب الفنية المستخدمة في الصناعة 

ما و ذ تحدث هذه التغيرات بدورها انعكاسات مباشرة على طبيعة ونوعية االخطار الصناعية ، إ
تسببه من حوادث ، فقد قلصت هذه التغيرات من عدة أخطار كانت موجودة في الماضي ، لكنها خلقت 

 (5) .في الوقت نفسه أخطارا جديدة لم تكن قائمة من قبل
 

نتاج وظهور ولوجية السريعة في أساليب ووسائل اإلتكنان التطورات ال( أشفورد) كما أشار 
تكنولوجيا حديثة وآالت ضخمة وكثيرة التعقيد ، تزيد يوميا من احتماالت تعرض العاملين في مجال 

دارة الموارد البشرية تحديا  جديدا  ، لتكييف العامل إوهذا مايضع على  ، تاج لمخاطر حوادث العملإلنا
على  اصبحت تفوق سرعتها تطور المناهج التعليمية والتدريبية ، مما يؤثر سلبا   هذه التطورات ، التىمع 

 . تكيف العامل مع بيئة عمله 
 :حجم المؤسسة -هـ

، معدالت حوادث أقل من المؤسسات المتوسطة الحجم تسجل المؤسسات الصغيرة والكبيرة 
خطار وتطبيق يهتم بمتابعة وكشف ان المشرف العام في المؤسسات الصغيرة ، أى إلالحجم ، ويعود ذلك 

ما المؤسسات الكبيرة الحجم ، فهى تتوفر على جهاز أعنه في المؤسسات المتوسطة ، اجراءات الوقاية 
الجهاز على تطبيق مختلف البرامج التى  هذا ذا يعملبمجال الصحة والسالمة المهنية ، إمستقل يهتم 

 .نها تقليل معدالت الحوادث في المؤسسة شأمن 
ارات معينة ، واليكون إدا  تحت ا المؤسسات المتوسطة فعادة ما يكون قسم السالمة مدرجأم

 .هتمام به بشكل مباشر وفعلى اإل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 74ص ذكره ،  مرجع سبق ،سياسات األمن والسالمة المهنيةوفية احمد الهنداوي ، -1
 . 177مرجع سبق ذكره ، ص   ،إدارة اإلنتاج صالح الشنواني ، -2
 . 172 ، ص صالح الشنواني ،  نفس المرجع السابق-1
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 -:ثار املرتتبة على حوادث وإصابات العمل آلا: ثانيًا 
 

 :ثار المترتبة على حوادث العمل في اآليمكن حصر 
 

 -:جتماعية اإلاآلثار  -1
ن يبقى لى أأو مؤقت سوف يضطر إصابة عمل ويصاب بعجز دائم إن الشخص الذي تحدث لديه إ

سرة ، فهذا الشخص الذى ثاره السلبية على حياة األآيد له عاقة ، وهذا الوضع الجدفي البيت طيلة فترة اإل
عمل يعوضه فى هذا  ن عاجزا  عن القيام بأيآلى نفسه اكان قد تعود على العمل والعطاء واإلنتاج ير 

بأسرته فدخله و ولحق به  هصاببما إ هغير من حساسا  أن هذا الشخص المصاب أكثر إالنقص ، حيث 
 (1) .سرة مثلما كان من قبل لن يقدر على أن يلبي إحتياجات األسيتناقص وهو 

 

صابات العمل خسائر وأضرار فادحة مادية ومعنوية ويتأثر الجميع من الحوادث للن إ حوادث وا 
صابات العمل كان الفرد المصاب   .و المجتمع أو المؤسسة سرته أأو أوا 

 

و عجز اناة نتيجة تعرضه لحادث قد يؤدى إلى عجز جزئي أفيتعرض المصاب لآلالم والمع
و المشوهين ، بذلك في عداد المعاقين أجهزة الجسم ويصبح أ و تعطل أحدأنتيجة فقدان ( كلي ) كامل 

عمل وبأجر أقل  يم بمهام عمله وقد يضطر إلى قبول ألى عدم مقدرته على القياإويؤدى ذلك بالتالي 
 .رته أسلى على المصاب فقط لكنه تمتد أيضا إ يتناسب مع درجة عجزه ، والتقتصر التأثير

 

و معوقات معينة ى الخضوع لقيود ألالعاملون الذين يتعرضون لهذه اإلصابات إ وقد يضطر
ن يصادف العاملون المصابون مشاكل في ظيفية أو حياتهم الشخصية ، يمكن أسواء في حياتهم الو 

 -:العمل ، وبينها 
 .م وعدم الراحة آللالشعور با
 .نتاجية تدني اإل
 .عباء العملام بأوقات تحد من قدرتهم على القيو معقيود أ

 .تدني الروح المعنوية 
 .الضائقة النفسية  أوزدياد الشدة إ

 .صابة بعجز دائم وتدني القدرة على تحقيق الدخل إحتمال اإل
 

 

خصية ايضا  وهي غالبا ر سلبي على حياة العاملين الشآثيكون باإلصابات في بيئة العمل 
 سرة واألصدقاءألن تقلل القدرة على التفاعل مع اأالعالقة لها بالعمل ، ويمكن  يشطة التماتحد من األن
 (2). صابةإلدة بعد ان يعيش العاملون حياة أقل جو أن من المرجح أجماال ويمكن القول إ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 121ص  ،مرجع سبق ذكره ،إدارة السالمة عربيات والبدور ،-1
1-  http://www.raahe.org/healtn  17/08/2014 (10:30 pm) 

http://www.raahe.org/healtn-2
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ن يخسروا كذلك مهارات هامة ، ويكون من أد عاقة طويلة األمإل الذين يعانون من للعماويمكن 
 .حتفاظ بالعمل الذى دربوا عليه إلقل األو على ام العثور على وظيفة فى المستقبل أالصعب عليه

 

 -:قتصادية اإلاآلثار  -2
و الدولة بشكل المنشأة أة تتكبدها يمنه ينتج عنها خسائر مادإن ظروف وتصرفات العمل غير اآل

 -:عام يظهر ذلك في 
 .صابة ثناء تغيبهم بسبب اإلجور التى تدفع للمصابين أاأل

 .نفقات العالج والمصاريف الطبية 

 .صابة إلالتعويضات التى تدفع للمصابين نتيجة العاهات التى تحدث لهم نتيجة ا

 (1)وأدوات العمل  وليةاألقيمة الخسائر التى لحقت باآلالت واألجهزة والمواد 

 .تكلفة الوقت الضائع للعمال الموجودين في مكان العمل 

على مدة  بنتاج بسبب الحوادث مثل التأخير في تلبية الطلبات وما يترتإلالتكاليف التى تنشأ في تأثير ا
 .التأخير من غرامات 

 .نتاجإلضافيا  لتعويض العجز في اإ األجور اإلضافية نتيجة العمل وقتا  

 .تكلفة الوقت المنقضي في تدريب عامل جديد 

 .ستقصاء وتحقيق الحادث إتكلفة الوقت الضائع للمشروفين واإلدارة العليا 

 (2). المصاريف الطبية غير المؤمن عليها والتى تتحملها المؤسسة 

طباع لدى القوى العاملة أن نوعية العمل إنفالمؤسسات التى تكثر فيها اإلصابات والحوادث تعطى 
إلى وبالتالي يعرضها  قبالها على العمل في تلك المؤسسات قليال  إفيها هو مصدر اإلصابات مما يجعل 

نها فسير اإلصابات التى قد تحدث على أن سمعتها تتأثر ، كما يمكن تنقص في عدد العاملين كما أ
 .ف عمل آمنة لمؤسسات في توفير ظرو نتيجة إلهمال تلك ا

أقل بكثير من تكاليف ن تكاليف منع الحوادث واإلصابات وتعزيز وسائل السالمة ألذا يبدوا واضحا 
 .صابات نفسها بعد حدوثها اإل

 

ت وقلة المعروض منها سعار المنتجاثار فإن الخسائر تظهر على صورة إرتفاع في أونتيجة لهذه اآل
 (5).قتصاد الوطني بشكل عام يؤثر على اإل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 10ص  ،2000ن ، عما بشة ، والعامرى ، السالمة المهنية ، دار صفاء للنشر ،االخر -1
 . 221، ص 1220للنشر ،القاهرة ،حنفي ، السلوك التنظيمى وادارة االفراد ، دار الجامعة الجديدة  رعبدا لغفا-2
 . 11، ص مرجع سبق ذكره ،السالمة المهنية الخربشة والعامرى ،-1
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 -:اآلثار النفسية -5
تنجم عن إختالل بدني أو ال نحرافات التى لنفسية هي عبارة عن مجموعة من اإلمراض ااألن إ

وتأخذ هذه اإلنحرافات مظاهر  –عراضها بدنية عضوية عضوى أو تلف في المخ حتى ولو كانت أ
فعال القسرية الالإرادية التحول س ، األاو التوتر النفسي ، الكآبة ، القلق ، الوس: همها متنوعة من أ

السوداء التى  هداف ، المخاوف واألفكارعن تحقيق األوهن العزيمة ، العجز الهستيري ، الشعور ب
 (1).نوم تجعله أرقا  اليعرف النوم على جفنه سبيال  الته فتجعله مشتت البال ، وفي تحاصر الفرد في يقظ

 

جتماعية بزمالئه في العمل اإلنتاجية وعالقاته اإلوللصحة النفسية للعامل صلة وثيقة بكفايته 
ستقراره فيه وتعرضه بمثابرته على عمله ، وتحمسه له وا  رتباطا   وثيقا  ، فهى ترتبط إ هورؤسائه ومرؤوسي

ن والتمرد والصراع الصناعي ، كما أ ضطرابلصحة النفسية المحتلة هم نواة اإلللحوادث ، وأصحاب ا
 سميةن للصحة النفسية صلة متينة بالصحة الجأشكاويهم النهاية لها من العمل ومن المؤسسة كما 

 (2).نفعالية لى عوامل نفسية إي المقام األول إجتماعية ترجع ففاإلنسان وحدة نفسية جسمية إ
 

 الناحية النفسية والعقلية للعامل           ساس ماسبق ضمن الحكمة توفير جو صحى من وعلى أ
عطائهم  بالحقوق  ة في المطالبةاالغلى المغلب الحال إحقوقهم حتى الينوالعمل على حل مشاكلهم ، وا 

 .و التسيب العمالية أو الفوضى أ
 

أو المؤسسة ينبغي  تشجيع جميع أوجه النشاط الرياض والثقافي وفى الجو الصحى للمصنع 
ن مور وتعاطى المخدرات ، والمعروف أجتماعي والعمل على محاربة العادات السيئة كإدمان الخواإل
صابة بأي من المخدرات بينهم والمعروف أن اإلظاهرة  لى تفشيإنتعاش الحالة المالية للعمال أدى إ
مراض المهنية ويزيد خطورتها األ نحرافات السلوكية يضاعف من خطرألمراض النفسية أو العقلية أو اإلا

لى ضرورة توفير الرعاية النفسية للتخلص من الشعور بالتعب والملل عن ممارسة ويحتاج العمال إ
 .ابة العامل بالتشنجات العقلية صوتينية التى تؤدي إلى إعمال الر ألا

 

نتاجية لقلق والتوتر حين تالحقه مطالبة إياه بزيادة إصابة العامل باإلى إدارة السيئة إلوقد تؤدي ا
 .وثربما يفوق طاقته فيشعر بالت

 
 

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 75 ، ص 1221، طرابلس ، مالك ، سيكولوجية االدارة واالنتاج ، الدار العربية للكتاب  هرجس-2
. 147، ص 1222حمد عبدالغني  ، علم النفس الصناعي أسسه وتطبيقاته ، المكتب الجامعي الحديث ، االسكندرية ، -1
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 : خالصة الفصل 
 

صابات العمل مع تبيان األسباب واآلثار الكامنة وراء ذلك وقد  ،تم التطرق في هذا الفصل إلى حوادث وا 
صابات العمل ق سم إلى  صابات أثناء العمل وتناول مفهوم حوادث وا  مبحثين يتعلق األول بالحوادث وا 

صابات العمل وكذلك تصنيفها والنظريات المفسرة لها والثاني  ،واإلطار الداللي لمصطلحي حوادث وا 
ر اإلجتماعية وكذلك اآلثا ،وتناول هذا المبحث العوامل اإلنسانية والطبيعية والمادية ،باأللسباب واإلثار

 واإلقتصادية والنفسية 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 الثالث الفصل

 لـــمــعــال اتــــــــــابـــوإص وادثـــــــح لــيـــلــقــت وأ عــــمن
 
 لــــعـــــــمال اتــابـــوإص وادثــــــــح عـــــــــــنــــــــم -: األول املبحث    
 التقليل من حوادث العمل  وأ منع يف الصناعية الشركات دور -: الثاني املبحث    
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 :تــــمـــهــيــد
 

" بتقليل الخطر في مكان العمل  لى منع الحوادث اوال  إستراتجيات التى تهدف اإل ىعنت  أن ينبغي 
         ى العمل  وعي  العمال بالمخاطر الكامنة ف ثانيا  بزيادة ىعنوأن ت   "من اآلستراتجيات المكان إ
وينبغي التركيز  على هذين المبدأين المتالزمين وهما سالمة المكان " من الشخص اآل ستراتجياتإ"

هداف هي أي شركة أو مؤسسة ، على أن تكون األ أي برنامج لمنع الحوادث فيشخاص في ألوسالمة ا
شخاص في العمل بموجب قانون الصحة والسالمة في روضة على األفنصياع للواجبات المإلضمان ا
 .العمل 

 لـالعم اباتـوإص وادثـح منع -: االول املبحث


 (1):ًًالعملًوإصاباتًالحوادثًمنعًستراتجياتإ/ًًاول

 -:ن آلمالعمل ا مكان - أ
اد المخاطر الموضوعية التى تهدد ستبعن بالدرجة األولى بتقليل أو إجيات المكان اآلمستراتت عني إ 

 -:يشمل ذلك و سالمة العمال ، 
وصالبة  منه من حيث الثباتن العمل بحيث تكون آينبغي تجهيز وترتيب أماك: ماكن العمل أ -1

 .والخروج العامة رضية وسالمة الدرج ووسائل الدخول األ
 .العمل أحد العوامل التى تسهم في وقوع العديد من الحوادث  بيئة معايير يعد سوء: البيئة  -2

ويقتضى شرط توفير بيئة عمل مناسبة توفير مستويات إضاءة وتهوية مناسبة والتحكم في درجة 
نبعاث الحرارة ومنع الضغوط البيئية ،  الدخان ، إذ أن ذلك كله يمكن مثل الضوضاء والذبذبات والغبار وا 

 .ن يؤثر على صحة العاملين أ

دوات العمل على تخدام أسإالتشريع ، مثل ماتنص عليه لوائح وشروط ص ين: المبانى واآلالت  -5
 سمحالتحكم فيها بطريقة  الت وأح المبانى والتجهيزات واآلالت والمعدات بطريقة مناسبة ضرورة تسيي

ة ، وينبغي تقويم جميع المباني واآلالت الجديدة بالنسبة للمخاطر صابإلبتعرض المشغلين بخطر ا
ن تضع نظم الصيانة والتنظيف في الحسبان شروط السالمة ويجب أ .ها تالمحتملة قبل حياز 

 .للعاملين المشتغلين بهذه العمليات 
 أو ضار ، وقد ينبعث منها غبار ةرطند المستخدمة في العمل سامة أو مسقد تكون الموا: المواد  -1

وقد حدد قانون . ثناء التعامل معها التشغيل أو تنطوي على خطر إلحاق إصابة جسدية أأثناء  أدخنة
الصحة والسالمة في العمل ولوائح الرقابة على المواد الضارة بالصحة ، واجبات مصنعي وموردي 

 .المواد المستخدمة في العمل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .331ص  ، ذكره سبق مرجع ، ملالع في والسالمة الصحة الى المدير دليل:  سترانكس جيريمي-3
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مهارات التشغيل آلت والموارد و مل أية عملية من عمليات العمل على عدد من االتقد تش: العمليات  -3
ن تخضع للرقابة الدورية  ثناء عملية التصميم وأي اإلعتبار أفيجب وضع هذه العوامل ف .المختلفة 

د قد تنطوي على خطر في العمليات ستخدام مواعلق بتفكيك الماكينات وتركيبها وا  خاصة فيما يت
 .شراف الالزمة إلثانوية ضارة ، ومستويات المهارة وا تصنيع ووجود منتجات

للسالمة في العمل في العديد من  ثقةمن الضرورى وجود نظم واضحة ومحددة ومو : نظم العمل  -2
 ستخدامهاشغلين على إة بالسالمة وتدريب المن عدم توافر هذه النظم الخاصوأ .مواقف العمل 

 .سباب الرئيسية لوقوع الحوادث الصناعية مر ، يعد من األجعتها كلما لزم األواألشراف عليها ومرا
الشركة فيما يخص الصحة والسالمة و شير سياسة أصحاب العمل أتن يجب أ: اإلشراف والرقابة  -1

تحدد بوضوح تن كما ينبغي أ.  داريةة السالمة في مختلف المستويات اإللى المعايير الجيدة لرقابإ
واجبات المتعلقة بالصحة والسالمة  الملقاة على عاتق هذه المستويات الفي التوصيف الوظيفي 

 .وجميع العاملين 
و الشركة واجب قانوني هو توفير المعلومات والتدريب والرقابة بموجب يتحمل أصحاب العمل أ: التدريب  -8

 .ثناء فترة التدريبوالتأكد على ضرورة اإلهتمام بشروط السالمة أة في العمل قانون الصحة والسالم

 (1)ً-:فراد يف العمل ألسالمة ا - ب
 -:فراد مايلى إسترايجيات سالمة األتتضمن     

 الستخدام جميع أدوات الحماية الشخصية اليتم التفكير فيه إإإن  :دوات الحماية الشخصية أ -1
 جراء مؤقت يتم اللجوإو كحل  أخير ، أي حين تفشل جميع إستراتجيات منع الحوادث األخرى أ

  .ليها تيجات سالمة  المكان التى سبق اإلشارة إستراأن يتم تطبيق أحد إلى إليه إ
على  عتمادا  كبيرا  عتباره أحد إستراتيجيات منع الحوادث ، إبإدوات الحماية ويعتمد إستخدام أ

 العامل ألدوات الحماية الشخصية المختلفة خالل تعرضه للمخاطر ، وتعد عوامل مثلرتداء إ

ختيار األاإل رتدائها وخلعها والقيود المستخدمة وسهولة الحركة وسهولة إداة حساس بالراحة وا 
داة وتأثير دراجات الحرارة المرتفعة وسهولة األالمحددة الخاصة بالوظيفة التى تستخدم فيها 

دوات الحماية ور بالغة األهمية عند التفكير في إستخدام أألمستخدام من اإلاالتوظيف و 
وكذلك ينبغي أن نضع في  .الشخصية كوسيلة من وسائل حماية العاملين من المخاطر 

توى الرقابة واألشراف  يعد من األمور الهامة والالزمة لضمان اإلستخدام رتفاع مساإلعتبار ان إ
 .دوات الدائم لهذه األ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 331صـ ، ذكره سبق مرجع ، العمل في والسالمة الصحة الى المدير دليل:  سترانكس جيريمي-3
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عض لب زةحد المالمح المميمن أآلشكال السلوك غير اأ يعتبر النزاع وسائر :ن سلوك غير اآلمال -2
 .شراف والرقابة ضعيفا وغير جيد ذا كان مستوى اإلإمواقف العمل 

تسبب في  أن يمكن ن الكثير من المواد المستخدمة في العمليات الصناعيةإ :الحالة الصحية  -5
تهاب الجلد وينبغي وضع الرقابة خاصة ومناسبة على إلمراض الجلد المهنية ، خاصة أظهور 

الصحة ويتضمن ذلك عالية من معايير هذه المواد والتسهيالت الخاصة بتوفير معايير 
دة ستحمام الساخنة والبار إلستحمام ويشمل كذلك توفير مياه اإلالتسهيالت الخاصة بالغسيل وا

 .والصابون الفرش وأدوات التجفيف المالئمة 
يجب ان تكون هناك دراية لدى جميع العاملين بالمخاطر الكامنة في مكان العمل : زيادة الوعي  -1

ويجب ان يتم تحديد المخاطر المحتملة بوضوح في بيان سياسة الصحة والسالمة ، باإلضافة 
اساليب تحسين الوعي لدى العمال استخدام الى اإلحتياطات الالزمة من جانب العمال ، ومن 

الملصقات والتدريب وأشكال رقابة السالمة المختلفة وتدريبات مواجهة وتحديد المخاطر ونظم 
االبالغ عنها واستخدام اللوحات االعالنية الخاصة بأيام العمل المفقودة التى تشير الى عدد 

  .االيام التى تهدر نتيجة لحوادث العمل 

 (1) :ًالعملًحوادثًعلىًالمترتبةًالتكاليف:ًًثانيا -3

عناصر اإلنتاج البشرية والمادية ، وبالتالي تأثير على تكاليف التشغيل ل تلحق الضرر بحوادث العم
بمقدار التكاليف المباشرة وغير المباشر المترتبة عنها ، والتي تؤثر على الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسة 

 -:هذه التكاليف  الصناعية ، وفيما يلي ستناول
 

 -: العمل حوادث تكاليف تصنيفات/ 1
ستعملوا تصنيف التكاليف أغلبهم إقام عدد من الباحثين والمؤلفين بتصنيف تكاليف حوادث العمل و 
 .المباشرة وغير المباشرة ، والبعض األخر صنفها حسب الجهة المتضررة 

للمؤسسة  اريف المسجلة في النظام المحاسبيفالتكاليف المباشرة لحوادث العمل ، تمثل عموما  المص
ما التكاليف الغير المباشرة ، هي ماتفقده المؤسسة بسبب حوادث العمل ، لكنها التظهر في النظام أ

 .المحاسبي للمؤسسة بمعني أنها تكاليف خفية 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 212ص  ،مرجع سبق ذكره ،الصحة والسالمة المهنية وأثرها على الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسات الصناعية ،علي موسى حنان-3
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 :تصنيف هنريش  - أ
وغير ( غير مباشرة ) هتموا بدراسة وبحث التكاليف الخفية إوائل الباحثين الذين يعد هنريش من أ

حداث المترتبة عن حوادث العمل تكلف المؤسسة ألن االنظام المحاسبي ، لحوادث العمل إذ قال أظاهرة ب
  (1)لى قدرة المؤسسة وكفاءتها اإلنتاجية ع العديد من التكاليف المباشرة وغير مباشرة ، والتى تؤثر سلبا  

 تصنيف هنريش التكاليف حوادث العمل{ 4}جدول رقم 

 . 211ص  ،الصحة والسالمة المهنية وأثرها على الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسات الصناعية ،علي موسى حنان - 3
 

ن هنريش عد تعويضات األجر المقدمة للعامل المصاب ومصاريف أومن خالل الجدول نالحظ 
الخ ، هي تكاليف مباشرة وماعدا ذلك فهي تكاليف غير مباشرة ....دوية ،أالعالج ، من المستشفي ، 

 أن لىحوادث العمل ومحاولة تقييمها ، إ لقد توصل هنريش من تصنيفه لتكاليف ،لحادث العمل 
ذا أرادت المؤسسة إنه أبمعني .. أضعاف التكاليف المباشرة 1التكاليف غير المباشرة لحادث عمل تبلغ 

ها في خمسة ضربنها تقوم بحساب التكاليف المباشرة وتاإلجمالية لحوادث العمل ، فإ اليفحساب التك
 -:كمايلى

 ((2)   5×تكاليف مباشرة لحوادث العمل= جمالية لحوادث العمل إتكاليف 

ا كان هذا إذبين نه لم ي، القت العديد من النقد ، بسبب أ ن طريقة هنريش لتقييم تكاليف حوادث العملأغير    
 . نواع حوادث العمل تعمال في جميع القطاعات ، وجميع أنواع المؤسسات وجميع أسالمعدل صالحا لإل

 : وآخرون برودي تصنيف-ب
لحوادث العمل ، لكن بنوع من التدقيق  ة التكاليف المباشرة وغير مباشرةقام برودى وزمالءه بدراس     

مؤسسة ، كان الهدف من هذه الدراسة هو البحث عن  385ستجواب برودى لـباإلستعانة بإ والتعقيد ،
              العالقة بين التكاليف المباشرة وغير مباشرة لحوادث العمل ، والبحث عن العوامل المؤثرة في 

خصائص المصاب  خصائص المؤسسة: ساسية هى القة  وتوصال إلى ثالث عوامل أهذه الع
لى التكاليف ديد نسبة التكاليف غير المباشرة إكنا من خالل هذه الدراسة تحوتموخصائص الحوادث 

 (1:8’58)المباشرة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 211ص  ، ذكره سبق مرجع ، الصناعية المؤسسة في اإلنتاجية الكفاءة على وأثرها المهنية والسالمة الصحة ، حنان موسى على-3

 .122،ص ذكره سبق مرجع ،السلوك التنظيمي وإدارة األفراد ، حنفي عبدالغفار-9

 

 تكاليف غير مباشرة تكاليف مباشرة

  االخرين والعمال المصاب العامل بسبب الضائع العمل وقت رجاآلتعويضات 

 الحادث في التحقيق بسبب الضائع الوقت مصاريف المستشفي

 الخسائر المادية المترتبة للمصاب توفر التى والعالج دويةاأل مصاريف

 قطاع االنتاجإن 

 جتماعية المقدمةإلت االخدما

 فقدان الربح

 للعمل عودته بعد نتاجيةإ نخفاضإ مع للعامل المقدم جراآل

 خفاض معنويات العمالنإ

 الخ...عباء الكهرباء التدفئة أ
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 انهما أكدأ إالن معدل التكاليف غير المباشرة ، يبدو ضعيفا  بالمقارنة بالتكاليف المباشرة ، أمع 
تكلفة الحادث : ختالف العوامل السابق ذكرها بشكل كبير ، وعلى سبيل المثال إن هذه النسبة تختلف بأ

 (1)قطاع المناجم  دوالر في 2252دوالر في قطاع المشروبات الى  511تتراوح من 
 

ما باقي ف المباشرة هى تكاليف تعويضات األجر والمصاريف العالجية ، أن التكاليوأعتبر أ
 -:التكاليف فهى تكاليف غير مباشرة كما يوضحها الجدول التالي

 

 العمل حوادث لتكاليف وأخرون برودى تصنيف{ 5} رقم جدول
 

 . 211ص  ،الصحة والسالمة المهنية وأثرها على الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسات الصناعية ،علي موسى حنان - 3

 

نيف هنريش لتكاليف حوادث العمل ، يتشابه مع تص ن التصنيف الذى قام به الباحثانأنالحظ 
ف هى غير مباشرة بإعتبار تكاليف تعويضات اآلجر ومصاريف العالج تكاليف مباشرة ، وبقية التكالي

بعين خذا إذ ألى التكلفة المباشرة للحادث ، ش في معدل التكلفة غير المباشرة إهنري لكنهما إختلفا عن
خصائص   نوع القطاع ، خصائص المؤسسة:في حساب هذا المعدل مثل عتبار مجموعة من العوامل اإل

 .المصاب ، خصائص الحادث ، تكوين العامل 
 

 : الدولية العمل منظمة تصنيف-ج
قامت منظمة العمل الدولية بتصنيف تكاليف العمل إلى تكاليف مؤمن عليها وتكاليف غير 

التى تدفعها المؤسسة سنويا  لمؤسسات التأمين ضد مؤمن عليها وتشمل المؤمن عليها في أقساط التأمين 
صابات العمل ، ويمكن حساب هذا النوع من التكاليف بالرجوع إلى السجالت والدفاتر  الحوادث وا 

أما التكاليف غير المؤمن عليها هى الخسائر واألضرار المادية والمعنوية المترتبة على . المحاسبية 
 (2).ؤسسة الحادث ، والتى يتحملها صاحب الم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 211ص  ،الصحة والسالمة المهنية وأثرها على الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسات الصناعية ،علي موسى حنان -3

 . 111ص  111 ،ص ذكره سبق مرجع ،السلوك التنظيمي وإدارة األفراد ، حنفي عبدالغفار--1

 

 

 

 تكاليف غير ماشرة مباشرةتكاليف 
 وخارجىتصليح داخلي  جراآلتعويضات 

 تلف االآلت والمعدات تعويضات مصاريف العالج 

 تكوين العامل جديد 

 تكاليف التنظيف والصيانة

 تكاليف التحقيق والمتابعات القضائية

 جتماعيةإلتكاليف الخدمات ا

 ضافيةإلتكاليف الساعات ا

 اآلخرين والعمال المصاب بسبب الضائع الوقت تكاليف

 العمال إنتاجية إنخفاض بسبب اإلنتاج إنخفاض تكاليف

 إنتاجية ، للعمل عودته بعد المصاب إنتاجية ، اآلخرين

 . المصاب للعامل المعوض العامل
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 العمل حوادث لتكاليف الدولية العمل تصنيف منظمة{  6}   رقم جدول

 . 111ص  ، ذكره سبق مرجع ،السلوك التنظيمي وإدارة األفراد ، حنفي عبدالغفار -المصدر 

 

 

قساط ، هي األتكاليف حوادث العمل المباشرة  ، أعتبرتمنظمة العمل الدولية نالحظ أن 
صاب تالمدفوعة لمؤسسا ما تكاليف غير أعليها ، ات العمل ، وهي تكلفة مؤمن  التأمين ضد حوادث وا 

والمتمثلة في جميع الخسائر من عليها والتى تلحق بصاحب المؤسسة ، المباشرة هى التكاليف غير المؤ 
 (1) .المادية والمعنوية المترتبة عن حادث العمل 

 
 

جمعوا على أنه إغلب المؤلفين أن أمن خالل التصنيفات والدراسات السابقة الذكر ، نالحظ 
ختلفوا في تقدير غير مباشرة تتحملها المؤسسة ، وا   تترتب عن حوادث العمل تكاليف مباشرة وتكاليف

الء الباحثين أنه من الصعب تقدير ى التكاليف المباشرة ، كما أكد هؤ لإغير المباشرة اليف نسبة التك
 .التكاليف غير المباشرة لحوادث العمل ألنها تكلفة خفية يصعب حسابها 

 

 (2) : العمل حلوادث املباشرة التكاليف/ 2
إلى شركة في األقساط المدفوعة من طرف المؤسسة ،  تتمثل التكاليف المباشرة لحوادث العمل

ذ تلزم اغلب التشريعات ، المؤسسات اإلنتاجية بضرورة تأمين جميع مستخدميها ضد حوادث التأمين ، إ
ة إلى هذه الشركة العمل ، وهذا بالتعاقد مع شركة للتأمين ، حيث تلزم المؤسسة بدفع أقساط مالية منتظم

مقابل أن تتولى هذه تدفعها المؤسسة نيابة عن عمالها جر العامل ، وبنسبة آع من تضم نسبة تقتط
 -:األخيرة مايلي

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 111ص  ، ذكره سبق مرجع ،السلوك التنظيمي وإدارة األفراد ، حنفي عبدالغفار-2

 . 333ص 3223، القاهرة ، مصرية االنجلو مكتبة ، النامية الدول اقتصاديات في التأمين واعادة  التامين ، الحكيم شكرى احمد-9

 

 

 
 

 غير مؤمن عليهاتكاليف  ؤمن عليهاتكاليف م
 المتمثلة العالج ومصاريف العاملين في تعويضات

  اإلجتماعي للضمان المدفوعة األقساط في

 المصابين العمال بسبب الضائع الوقت

 الوقت الضائع للعمال االخرين 

 باء المصلحة الطبيةأع

 خسائر االآلت والمعدات والمواد

 تواجدهم عدم حين في المتضررين للعمال الممنوح اآلجر

 المستشفي ، الطبيب زيارة)  بالعمل

 للعمل عودته بعد المصاب إنتاجية إنخفاض

 تدريب العامل الجديد

 تكاليف التحقيق

 نخفاض معنويات العاملينإ

  مبيعاتها خفاضإنو المؤسسة سمعة إنخفاض
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 .دفع تعويضات نقدية للعمال المصابين بسبب حوادث العمل خالل مدة توقفهم عن العمل  -1
وتختلف نسبة ، للعامل المصاب  ....، دويةأ ، تغطية المصاريف الطبية من مستشفى ، عالج -2

التعويض التى تقدمها شركة التأمين للعمال ، بحسب نظام التأمين ضد الحوادث العمل المتبع ، والذي 
 (1) : التاليين الشكلينيتخذ 

 

 : الذاتي مينأالت-أ

عمل ضرار حوادث المن أ نتاجها ،فضل لها ، تأمين عناصر إألبعض المؤسسات ترى أنه من ا
فيه ، وتستثمره حين الحاجة على  دخارا تتصرفالتى تبقى إ، قتطاعات بنفسها ، بحيث تقوم بحساب اإل

 .التعويضات الالزمة صابة العامل بدفع أن تقوم في حالة إ
 

 عتمادات المخصصة للوقاية إلرفع اين يسمح للمؤسسة بإستثمار مدخراتها ، و هذا النوع من التأم
توتحسين ظروف العمل ، غير أنه غير مرغوب فيه من طرف العمال و  هم النقابية نتيجة عدم ثقتهم حاداتا 

 .مواجهتها مكانية وفاء المؤسسة ، بسبب الظروف التى يمكنها في إ
 

 -: التعاقدى التأمين-ب

قساطا  أتتلقى من المؤسسة ، متخصصة  ةو هيئة تأمينيأيتم هذا التأمين بالتعاقد مع الشركة 
 -: ن تقوم بتقديم التعويضات حسب النسب المتفق عليها ، وهنا نميز حالتينأدورية ، على 

 

 :قساط المتغيرة األ

مجموعة من العوامل أمينية المدفوعة من طرف المؤسسة بالتقساط في هذه الحالة ترتبط نسبة األ
 .منها ، مدى توفر أجهزة الوقاية ، معدل تكرار وشدة الحوادث بالمؤسسة 

ساط ألقنه أظهرت نتائج المؤسسة في مايخص الصحة والسالمة المهنية ، سيئة فإن اأبمعنى 
رتفاعها يؤثر سلبا  على إالتأمينية التى تدفعها سترتفع ، وهذا مايعتبر تكلفة متغيرة بالنسبة للمؤسسة ، 

قساط ، يحفز المؤسسة على تحسين الصحة والسالمة المهنية ، ألنتاجية ، هذا النوع من ااإلكقاءتها 
 .وتخفيض معدالت حوادث العمل ، وبالتالي تخفيض تكاليفها المباشرة 

 ج

 

 :ساط الثابتة األق
 

حيان ثابتة ، وبالتالي تتحمل ألقساط التى تدفعها المؤسسة الى الهيئة التأمينية ، تبقي في غالب األا
وتعد هذه الطريقة في نظر الكثير من المهتمين بالصحة  .المؤسسة تكلفة مباشرة ثابتة لحوادث العمل 

و أرتفاع معدل الحوادث أن إعتبار إوالسالمة المهنية ، غير مؤثرة على ترقية الوقاية في المؤسسة ب
 .ساط الثابتة ألقثر على تلك اأي آنخفاضها اليترك إ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 333ص 3223، القاهرة ، مصرية االنجلو مكتبة ، النامية الدول اقتصاديات في التأمين واعادة  التامين ، الحكيم شكرى احمد-3
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تكلفة مباشرة تتحملها  يهقساط التى تدفعها المؤسسة لهيئة التأمين ، األن أوبالتالي يمكن القول 
قساط ألنتاجية ، في حالة نظام التأمين باتأثير هذه التكلفة على كفاءتها اإلبسبب حوادث العمل ، يزيد 

قساط المدفوعة ، كلما األرتفعت قيمة إرتفعت معدالت الحوادث في المؤسسة ، كلما المتغيرة حيث كلما إ
 .رتفعت التكاليف المباشرة التى تتحملها المؤسسة إ

 

 (1) : العمل حلوادث املباشرة غري التكاليف/ 3
هي جميع التكاليف المترتبة عن اليف غير المباشرة لحوادث العمل ، ن التكأكما سبق وأشرنا 

وفيما يلي  .ستثناء التكاليف المباشرة ، ومنها مايمكن تقييمه ماديا ومنها ماال يمكن تقييمه إالحادث ب
 :حاول جمع مختلف عناصر التكاليف غير المباشرة ، حسب ماجاء به مختلف الباحثين نس
 

  : يف وتثمثل:  املصاب بالعامل املرتبطة التكاليف-أ
 

 : العمل إصابة أثناء الضائع للوقت المقابل اآلجر

ماتكون الساعات المتبقية من  ى توقفه عن العمل ساعات معينة ، غالبا  إلإصابة العامل تؤدي         
جر ، في هذه الحالة يعد اآلالذهاب للمستشفى  أوولية ، ألسعافات اإلفترة العمل اليومية ، وأثناء تلقيه ا

 .الوقت الضائع ، تكلفة مباشرة تحمل الحادث  عنالمدفوع للعامل 
 

 : إنتاجية إنخفاض رغم المصاب العامل عليه يتحصل الذي اآلجر

نتاجيته بعد عودته آلثار البدنية والنفسية التى تتركها اإلصابة في العامل ، إنخفاضا  في إتسبب ا
ة غير مباشرة نتاجية تكلفللفارق في اإل بإنتاجيته قبل اإلصابة وبالتالي يعد اآلجر المقابلللعمل ، مقارنة 

 .جر المعتمد مبنيا  على وحدة الزمن للحادث ،خاصة إذا كان نظام األ
 

 : عليها المؤمن غير الطبية المصاريف

ولية ، والرعاية الطبية بالقسم اإلسعافات األحسب متطلبات القانون فإنه من الضروري توفير        
متغيرة ، فكما إرتفع عدد الحوادث واإلصابات  تعد هذه التكلفة تكلفةو ة ، الطبي داخل المؤسسة الصناعي

 . هي مصاريف تتحملها المؤسسة و رتفعت هذه المصاريف ، إ
 

 :تكلفة دوران العمل 

           تقال اإلنى حركية القوى العاملة داخل المؤسسة ، خروج العمال نتيجة إليشير دوران العمل 
نضمام العمال الجدد الخ ، باإلضافة إلى حركة إ.... و االستقالةأو المعاش أو الوفاة أو الترقية أ

 .للمؤسسة 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 119ص ، ذكره سبق مرجع ،السلوك التنظيمي وإدارة األفراد ، حنفي عبدالغفار-3
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تالي يترك العمل نهائيا  ، ويمكن أن و عجزه الدائم ، وبالتسبب حادث العمل في وفاة العامل أفقد ي
 .صابة تخوفا من تعرضه إلصابة جديدة ، أو تخوف العامل الذي لم يصب من اإل رداته ،يتركه بإ

 
 (1).: تثمثل اساسا  في  يةو دوران العمل يترتب عليه تكاليف خفإن ترك أ

 .نفقات التوظيف

 .نفقات التكوين األولى

 .نفقات التأهيل
 

فمن الواجب ( د البشرية ر المواستثمارات في إ) إستثمارية ن هذه التكاليف ، تعتبر تكاليف أوبما 
                ة الحياة المعيارية لذا و مدهالك أإل، حيث يتطلب ذلك تحديد مدة ا الكها على عدة سنواتإه

فراد للعمل نتيجة الحادث يعد تكلفة رية ، غير مهتلك بسبب ترك أحد األستثمار في الموارد البشفإن اإل
 .، تتحملها المؤسسة الصناعية  عمللدوران ال( غير مباشرة ) خفية 

 
 (2) : مايلى وتضم:  االرخرين بالعمال املرتبطة مباشرة الغري التكاليف-ب

 

 : الحادث مكان للعمال الضائع الوقت تكلفة

ة ماجرى ، خاصة إذا تعلق ى ترك مواقع عملهم لمعرفإلن وقوع حادث عمل ، غالبا مايدفع بالعمال إ
م وصول المواد و عدأت وتعطلها ، آليتوقف العمال نتيجة توقف اال صابة زميل لهم ، كمااألمر بإ
إلنتاج ذا كان نظام امما يؤدي على تعطل اإلنتاج ، وخاصة إ. و تلفها بسبب حوادث العمل األولية أ

وقات الضائعة ، تمثل تكلفة غير ر التى يتقاضاها العمال مقابل األجو المتبع من نوع المستمر ، إن األ
 .ادث العمل مباشرة لحو 

 
 : اإلضافي العمل بسبب اإلضافية األجور تكلفة

ضافيا  تتحمل آلمر لتعويض النقص الحاصل فى اإلنتاج بفعل الحوادث العمل وقتا  إقد يتطلب ا
ضافية المدفوعة للعمال والمشرفين مقابل عملهم بسببه تكاليف إضافية ، وتتمثل في األجور اإل المؤسسة

نتاج خارج إلذ كان تعويض النقص فى اإالخ ، ..الكهرباء و ضاءة إلى تكاليف اإلاإلضافة بضافي هذا اإل
 .فترات العمل العادية 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 932ص، 9002 ، االسكندرية الجامعة شباب مؤسسة – االداء – الوقت – التكلفة:  الصناعية للمنشآت االنتاجية الكفاية ، المصري محمد احمد--2

 التسير علوم في الماجستير شهادة لنيل ملةمك مذكرة ، تريفيسود المؤسسة حالة دراسة ، المؤسسة  اداء على  ثرهاوأ الخفية التكاليف ، كواشي مراد--1

 .  302ص  301 ص ، 9001، يةنقسنط ، منتورى جامعة ، المؤسسات تسير:  شعبة
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 : توظيف وتدريب عامل جديد تكلفة

 جأ المؤسسة الى توظيف عامل جديد يترتب على مغادرة الفرد المصاب وتغيبه عن عمله ، ان تل    
اونقل عامل قديم  لسد الموقع الشاغر واحالله محل العامل المتغيب ، وفي حالة االولى تتحمل 
المؤسسة الصناعية تكاليف توظيف العامل الجديد وتكاليف تدريبه وتهيئته الداء العمل ، خاصة اذا 

اليف التوظيف لم تكن له خبرة بهذا العمل ، اما الحالة الثانية فهي تتحمل تكاليف تدريبه فقط ، تك
 .والتدريب هي تكاليف غير مباشرة تتحملها المؤسسة بسبب حوادث العمل 

 
 : الحادث وتحقيق ستقصاءإ في المستغرق الوقت تكلفة

قصاء شامل لمعرفة أسبابها بهدف ستوا  يترتب على وقوع الحادث ، ضرورة القيام بعملية تحقيق 
رجاع األوضاع إ  -:همها م ، كل هذا يحمل المؤسسة تكاليف أوالسليلى وضعها المناسب إستبعادها وا 

 .تكلفة الوقت المبذول من المشرفين والمكلفين بالتحقيق 
 .تكلفة وقت العمال الخاضعين للتحقيق 
 .دارية التى يتطلبها التحقيق وكتابة التقارير إلالمصاريف ا-

 

 (1): نتاجاإل خنفاضإب مرتبطة تكاليف-ج
نتاجية اال، نتاجية العمال إنخفاض إتسبب حوادث العمل في   نتاج إلد وبالتالي إنخفاض اوالموا آلتوا 

وتؤثر سلبا  على كفاءتها وأهم مصادر الذي تترتب عليه عدة تكاليف تتحملها المؤسسة الصناعية ، 
 :نتاج مايلى إلإنخفاض ا

 

 : مؤقت بعجز المصاب العامل نتاجإ نخفاضإ

العمل لى تعطل إ، هذا مايؤدى ة يعني خروجه من عمله لمدة مؤقتصابة العامل بعجز مؤقت ، إن إ
 .ذا لم يتم تعويضه بعامل أخر إحتى عودته  هنتاجيوخسارة إ

 
 نتاجية العاملين الجددإخفاض إن

صابته بعجز دائم ، عجز مؤقت ، مما ، إ لى وفاة العاملإن وقوع حادث مافي المؤسسة يؤدي إ
جديد لى التدريب على العمل الأخر يحل محله ، وهو عنصر يحتاج إ يتطلب تعويضه بعنصر بشري
نتاجيولفترة زمنية ، ليصل مستوى أ نتاجيه إلى مستوى أدائه وا  ة العنصر المصاب هذا الفارق بين داء وا 

 .نتاج إنخفاض اإلالى يؤدى نتاجية العنصرين إ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 221ذكره ،ص سبق مرجع ، المؤسسة  اداء على  ثرهاوأ الخفية التكاليف ، كواشي مراد--3
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 :نتاجية زمالء العمل إنخفاض إ

 :نتاجهم بسبب فترة زمنية ما ، أو ينخفض إ نتاجاإل عند وقوع الحادث يتوقف العمال عن
 .سعاف زميلهم المصاب إ

 .نتاج إلجراء التحقيقات خروجهم عن خط اإل

 .نتاجالي تعمد إبطاء وثيرة اإلصابة ، وبالتتخوفهم من اإل

نتاجهم من دون تعمد ذلك ، وهذه الحالة تكون لفترة زمنية إنخفاض معنوياتهم ، وبالتالي إنخفاض إ

 .مؤقته ، وتختلف عن شخص ألخر حسب الفروق الفردية بين العمال 

جهم في المعدل العادى لهم سيؤدي نتان اإلنتاج لفترة زمنية ، أو إنخفاض معدل إإن توقف العمال ع
 .نتاج الكلي إنخفاض اإللى إ

 

 :نتاجية االآلت إنخفاض إ

أن يؤدي فيمكن . ت الآلنتاجية اتاجية العامل فقط ، بل ثؤثر على إنإن حوادث العمل التؤثر على إ
فترة زمنية عن اإلنتاج ، خاصة إذا كان نظام اإلنتاج من النوع لة نهائيا  ، وتوقفها ى تعطل اآللالحادث إ

تاجها نة ومن معدل إمن كفاءتها اإلنتاجي حد اجزائها ، مما يخفضتضرر أتن المستمر أو يمكن أ
بمعني ( في الساعة  ةقطع 91تصبح تنتج ،  قطعة في الساعة 100نتاج فمثال بدال من اإل) الساعي 

   يؤدي إلى إنخفاض اإلنتاج المقرر مماالعادى قبل الحادث،ا دائهث عن أبعد الحاد انخفاض ادائها
 (1).  نتاجهإ

 :تاجية المواد إننخفاض إ

عند  لى ذلك سواء كان عند نقل الموادكيف يؤثر ع–حادث طريق –ن نتصور حادث العمل أيمكن 
إلى تأخر نتاجية ، فوقوع هذا الحادث سوف يؤدي إلو عند التخزين ، بمعني قبل بدء العملية اأالتفريغ 

ن بافتراض أفي تسليم الطلبيات هذا  نتاج ، والتأخروصولها إلى ورشات اإلنتاج ، وبالتالي التأخر في اإل
ن ذلك يمكن ان يؤدي الى بها ضرر والتلف فإ ألحقما إذا تسليم المواد فقط ، أالحادث أثر في وقت 

ن إنتاج ما يضاعف التكاليف التى تتحملها المؤسسة الصناعية إلنتاجية أو إنخفاض اإلتوقف العملية ا
  :ة تكاليف تتمثل فييحمل المؤسس، خره بسبب العوامل السابق ذكرها إنخفاض األنتاج أو تأ

عما رباح المؤسسة إنخفاض أوبالتالي برامها ، إرباح الطلبيات المؤكده ، وعقود البيع التى تم أفقدان  -
 .كانت عليه سابقا 

 -:لى جال المحددة بعرضها إلبيات في اآلعدم قدرة المؤسسة على الوفاة بالط -
 .دفع تعويضات التأخر في تسليم طلبيات المؤكد عليها 

 .هتزاز سمعتها السوقية ، وفقد موقعها التنافسي إ
 .نخفاض معدل مبيعاتها إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مقدمة رسالة ، حلب سجاد ، الحريرية لالنسجة العامة الشركة حالة دراسة ، والخدمية االنتاجية المنظمات في المهنية والسالمة الصحة ، عباس فهد-2

 . 12ص  ، 3222، سوريا ، حلب جامعة ، االعمال ادارة في الماجستير شهادة لنيل
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 :تكاليف اخلسائر املادية  -د
خسائر  –تلحق بالعامل  تيصابات المتفاوتة اللى اإلإضافة إ –ترتب على الحوادث العمل ي

 والمواد االولية والمنتجات، التجهيزات ، تثمثل اساسا  في الخسائر التى تلحق باآلالت ، مادية هامة 

 

 : المعدات والتجهيزات باآلالت المتعلقة تكاليف

و توقفها بسبب حوادث العمل يحمل المؤسسة تكاليف غير أ( تجهيزات ، معدات ) ت آلتعطل اال نإ
 :تثمثل اساسا في : نتاجية إلنتاج وعلى كفاءتها اإلتؤثر على التكاليف ا، متوقعه 

 .ة التالفه التى توقف نهائيا عن العملاآللتكلفة 
 .لة جديدة تعوض اآللة التالفهآتكلفة شراء 

 .في حالة تضرر اجزاء معينة ةتكلفة قطع الغيار المستبدل
صالح ا  .عطاب ألتكلفة الصيانة العالجية وا 

 

 

 :تكاليف المواد والمنتجات التالفة 

لى موقع العملية إى المخازن إلد ر ماتكون في وضعية تحويل مستمرة من المو  ولية غالبا  ألالمواد ا 
، نقلها ، تفريغها تخزينها ، أو  هاثناء شحنإلنتاجية ، األمر الذى يمكن أن يعرضها للحوادث سواء أا

نتاجية ، وبالتالي تتحمل المؤسسة ، تكاليف بقيمة المواد المتضررة وقيمة لها في العملية اإلدخاعند إ
 .شراء مواد جديدة 

و حادث طريق عند نقل إلنتاجية أما في حالة تضرر المنتوج النهائى سواء بحاث في موقع العملية اأ 
نتاج المباشرة وغير المباشرة إل، فإن المؤسسة تتحمل تكلفة كبيرة ، تضم تكاليف ا المنتجات لنقاط البيع

 (1).ها وسمعتها السوقية يكما تثاثر قيمة مبيعاتها وربح
 

ن حوادث العمل ، تترتب عليها تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة تضر أمما سبق يمكن القول 
 . بالمؤسسة الصناعية 

 
 

ً:العملًحوادثًوقياسً،ً،ًتسجيلًتقريرً،ًتحليلًفيًالتحقيق:ًًًثالثا
          ج

عداد التقارير الخاصة للوقو ، جراء تحقيق وتحليل الحوادث إمن الضرورى     ف على اسبابها وتسجيلها وا 
لى ذلك فقياس الحوادث يبين مدى شدتها وخطورتها في إضافة إمكانية معالجتها الحقيقة وبالتالي إ
 . المؤسسة الصناعية

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 301 ص ، ذكره سبق مرجع ،األداء -الوقت  – التكلفة: الصناعية الكفاية اإلنتاجية للمنشأت  ، المصري محمد احمد-3
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 (1): حتقيق وحتليل حوادث العمل  -أ
 التحقيق يف حوادث العمل/ 1

نسانية لحوادث العمل فالحادث يستدعي التحقيق إلقتصادية واإلجتماعية واإلبسبب اآلثار ا    
 .وخارجى  والتحليل وهناك نوعان من التحقيق في الحادث ، داخلي

 

و بتكليف شخص أيتم على مستوى المؤسسة ، من طرف صاحب المؤسسة :  التحقيق الداخلي
جل القيام باإلجراءات الالزمة ، وذلك بمساعدة العمال الذين يلتزمون ئة مختصة بذلك من أو هيأ

 ، والتعاون مع صاحب العمل جراء أي تغيراتبالمحافظة على مواقع الحادث ، اإلمتناع عن إ
 .سبابه ق ، في الكشف عن مجريات الحادث وأو الهئيات المكلفة بالتحقيأ
إستدعاء من طرف فيتم من طرف عدة جهات لمفتش العمل الذى يتلقي :  ما التحقيق الخارجيأ

 سبابه ونتائجه في الحادث و كشف أو مفتشية العمل للتحقيق هيئة التأمينات اإلجتماعية أ
 

ضرار كبيرة ة في الحوادث الجسمية التى تخلق أالشرطة و خاصكذلك يتم التحقيق من طرف 
 .وخاصة الوفاة ، وعلى صاحب المؤسسة والعمال التعاون مع رجال الشرطة 

 
 :  العمل حوادث حتليل/ 2

 

ثار آلى وقوعه وتحديد اإلسباب الحقيقة التى أدت األتفيد عملية تحليل الحادث في الكشف عن      
 :فيها ، وتضم عملية تحديد الحادث ثالث مراحل هي والنتائج التى تسبب 

 .تحليل الحادث من حيث مكانه، زمان وقوعه ، نوعه ، المصاب  
 . عمال المالحظة وكيفية وقوع الحادث والوسيط المابشرة في الحادثتحليل األ 
 .سباب الحقيقة وتقديم التوصيات واخيرا البحث عن األ 

 : العمل حوادث وسجالت تقارير-ب
دارة ومختصي ألساسية للبيانات ، لكل من اإلم المصادر اتعد تقارير وسجالت الحوادث من أه    

قتراحات والتوصيات التى مل كافة البيانات عن الحادث واإلالصحة والسالمة المهنية ، حيث تش
 (2).قسام أليقدمها مشرفوا ا

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 11ص  ،ذكره سبق مرجع ،وأثرها على الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسات الصناعية الصحة والسالمة المهنية ، حنان موسي علي-2

 . 323،ص ذكره سبق مرجع ،اإلدارة الحديثة للسالمة المهنية ، العقايلة ذياب محمود-9
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 : عمل حادث تقرير/1
ن يشمل كافة البيانات التى تهم مختلف أيجب ، حقق التقرير الغرض المرجو منه لكي ي

كما يعد ، سبابه عن أقاية من تحليل الحادث والكشف مكن هذه البيانات مهندس الو تالمختصين ، اذ 
 .بطريقة تمكن من تصنيف نوع الحادث 

ن تشمل مختلف الجوانب معلومات عن أيجب ، شملها التقرير يما المعلومات والبيانات التى أ
سباب أمكان وقوع الحادث ، معلومات عن المصاب ، معلومات عن االصابات والخسائر الناتجة ، 

لفورية التى تمت لمعالجة نتائج التوصيات الفنية ، الشخصية  جراءات اإلالحادث  وصف دقيق للحادث ا
 (1) .الخاصة بالحد من تكرار الحادث 

 :   العمل حوادث سجالت/2
ليها والتعرف على تبوبيها في سجالت ليمكن الرجوع إ صلية للحادث ، يتمبعد إعداد التقارير األ

 األيام الضائعه ارة ، وخاصة المعلومات الخاصة بعدد اإلدو أاية معلومات تهم مسؤولي السالمة 
 .التكاليف المترتبة على ذلك من مصاريف عالج ، تعويضات ، ومصاريف أخرى 

عداد سجالت تتضمن معلومات تفصيلية للحادث كما تعد سجالت أخرى تتضمن ملخص إيجب 
 (2).خرو أي تصنيف أأو درجة اإلصابة أ، جمالي للحوادث وتصنيفها حسب نوع إ

 

رباح والخسائر التى وحساب األ، تاج والتكاليف إلنالتقل أهمية سجالت الحوادث عن سجالت ا
تالزم كل مؤسسه ، فهذه السجالت تحتوى على خالصة المالحظة التى تعتمد عليها في وضع مختلف 

لما تظهر من هتمامهم المصادر الرئيسية للحوادث وتثير إالسياسات والبرامج ، فهى تكشف للمشرفين 
قسام المؤسسة وبين المؤسسات لمقارنة بين معدالت حوادث مختلف أمعدل تكرار كما تفيد في عملية ا

 .و القطاع أالمماثله 
اضافة الى ان سجالت الحوادث تحكم على مدة فاعلية نظام الصحة والسالمة المهنية وبرامجه  

 (5) .بما يبين من انخفاض او ارتفاع في معدالت الحوادث 
ستعمالها بشكل دائم األمن والوقاية عندما يتم إتساعدنا السجالت في تقديم تقييم موضوعى لبرامج 

رتفاع معدل تكرارها ، تستعمل إلى إالتى تؤدي و ساسية للحوادث لك تسدعدنا على معرفة األسباب األوكذ
 -:هذه المعدالت بصفة خاصة في االتي 

 تزودهم به من معلومات في الحوادث في اقسامهمخلق االهتمام لدى المشرفين بما  -1
 .تحديد المصادر الرئيسية للحوادث لمحاولة منع تكرارها -2
 .تزود المشرفين بمعلومات عن طريق العمل غير المأمونة -5
ن الحكم على مدى تقديم السالمة المهنية ببيان مدى تأثير البرنامج الوقائي من نواحى النجاح والفشل وذلك ع -1

 .المقارنة بالمنظمات المماثله طريق 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 329،ص ذكره سبق ، مرجعاإلدارة الحديثة للسالمة المهنية ، العقايلة ذياب محمود -3
 . 112ص ، ذكره سبق مرجع ،السلوك التنظيمي وإدارة األفراد  ، حنفي بدالغفارع -9

 . 112ص    ،نفس المرجع السابق   حنفي ، عبدالغفار -3
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  املهنية والسالمة االمن قانون ظل يف تسجيلها يتعني الىت احلوادث اهم يوضح { 2} رقم  شكلوال
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 جيب تسجيل احلالة 

تقديم معاملة طبية  فقد الوعى اعاقة عن العمل واحلركة النقل لوظيفة أخرى الشي مما سبق
 تزيد عن جمرد االسعاف

 اصابة تتضمن 

مل حتدث بسبب االصابة يف العمل او 
 التعرض لظروف البيئة

حدثث بسبب االصابة او بسبب التعرض 
 لظروف بيئة العمل وترتب عليها

 املرض الوفاة
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 (1) : العمل حوادث قياس-ج
منع ل جاح هذه البرامج ن منتطبيق برامج الصحة والسالمة في أي مؤسسة يستلزم التحقق  إن      

لى مقارنة السالمة المهنية في المؤسسة في فترة معينة مع نا  إمر احياوادث او التقليل منها ، يحتاج األالح
ما يستدعي وضع مقياس معين تنسب  و القطاع ،المشابهه أأو مقارنة بين المؤسسات . خرى سابقةأفترة 

 .ستخدام لقياس حوادث العمل وفي مايلى أهم المعايير الشائعة اإل. ليه حاله السالمة في المؤسسة إ
 

عتمد من قبل ألمريكى وأوهو مقياس عالمى طور من قبل معهد السالمة ا:معدل تكرار االصابة / 1
صابات خالل فترة معينة نسبة لعدد ساعات العمل فى قيس عدد اإلة الصحة العالمية وهو يمنظم

في مليون ولهذا فهو يصلح للمقارنة بين مستوى السالمة  ضروبةالمؤسسات الصناعية خالل نفس الفترة م
خدامه و للدولة الواحدة كما يمكن استأو في القطاعات المتشابهه للدول أفي المؤسسات المتشابهه 

 .قسام المختلفة في المصنع الواحدوالمفاضلة بين األللمقارنة 
 

 0111111×  معينة فترة خالل االصابات عدد= االصابة تكرار معدل

           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         

 العمل ساعات مجموع                                 
 

 :الحصول على مجموع ساعات العمل من خالل المعادلة التالية ويمكن     
 

 الفترة لنفس الفعلية العمل ايام عدد× للعامل اليومى العمل ساعات عدد×  العاملين عدد=  العمل ساعات مجموع
 

ة الحوادث واإلصابات في فترة زمنية حداو فأيقاس به معدل شدة وهو مقياس : صابة إلمعدل شدة ا/2
  .ت العمل الفعلية مضروب في مليونصابة على مجموع ساعااإلحتساب الوقت المفقود بسبب إمن خالل 

 

 0111111×  العمل في المفقودة االيام عدد= االصابة شدة معدل

             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        

 العمل ساعات مجموع                             
 

 : مالحظة
 عدد متوسط نأ وجد حيث ، مريكيةإلا الصناعية المنشآت في العمل ساعات عدد متوسط ىإل مليون الرقم ويشير

 ساعة( 0555)هو السنة خالل للفرد العمل ساعات عدد ومتوسط ، شخص( 055) هو العادى المصنع في العاملين
 العاملين لجميع العمل ساعات مجموع يكون ثم ومن السنة خالل سبوعا  أ 05× سبوعيا  أ عمل"  ساعة 05" يأ عمل
 "055×0555" عمل ساعة مليون

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 111ص  ،9009، اربد والتوزيع، للنشر الحديث الكتب عالم ، استراتيجى مدخل البشرية الموارد ادارة ، صالح حرحوش عادل ، سالم سعيد مؤيد--3
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 العمل صاباتوإ حوادث من تقليلال وأ منع يف الصناعية الشركات دور-: الثاني املبحث
 

رامج السالمة ببمر العناية ألجل تحسين الصحة وتوفير االمان والسالمة المهنية يستوجب اأمن    
هداف المطلوبة ، ويتم ذلك ألوالصحة المهنية في المنشأت المختلفة ، بحيث تكون برامج سليمة تحقق ا

فراد األلى برامج سليمة في هذا المجال ، تحمي إجراءات متعددة يكون في نتيجتها الوصول إباع إتب
جراءات إختالف طبيعتها وهذه اإلعمالهم في المنشأت التى يعملون فيها وعلى أثناء تأديتهم ألالعاملين 

 :هي 
 .المهنية في المنشات الصناعية الصحة والسالمةتخطيط برامج  -1
 .المهنية في المنشآت  الصناعية  الصحة والسالمةتنفيذ برامج  -2
 .المهنية في المنشآت  الصناعية  الصحة والسالمةتقيم برامج  -5
اً ً:ًالصناعيةًالمنشآتًفيًالمهنيةالصحةًوالسالمةًًبرامجًتخطيط/ًًاول

المنشآت  جراءات السالمة المهنية للعاملين فيإلطار القانوني إلتشكل التشريعات القانونية المختلفة ا
الصحة تباعها لتوفير تتضمن الكثير من القواعد واألجراءات الواجب إدرة نظمة الصاحيث أن القوانين واأل

المهنية للعنصر البشري في المنشآت المختلفة حيث يعتبر كل ماجاء فيها عناصر تخطيط  والسالمة
 (1.)وتنفيذ ومتابعة 

سس أعتبارها من إنظمة والتى يمكن ألمنتها القوانين واضسس والقواعد التى تاألحيث يمكن تلخيص 
 .المهنية للعاملين ومنها  الصحة والسالمةالتخطيط لبرامج 

لة والممتلكات اآلجل توفير السالمة لإلنسان و أوضع مواصفات خاصة بالصحة والسالمة المهنية من  -1
ن للمواصفات دور كبير في التحكم في خواص معظم العوامل المسببة اإلقتصاد حيث أوحماية 

زالة المخاطر بشتى الطرق مما يعود بدوره على المنشآت بعائد إللحوادث وفي البحث عن طريق 
 .قتصادي كبير إ

يفة خالية من الملوثات المسببة تنظيم العمل بإعداد قواعد وشروط العمل السليم لجعل بيئة العمل نظ -2
 .مراض المهنية لأل

 .ستراحة خالل العمل مية ومنح فترات اإلتحديد ساعات العمل اليو  -5
شتراطات التى تحددها المواصفات إلشروط البناء السليم ومراعاة ا إن: مصنع ختبار موقع الإ -2

ختيار الموقع المناسب جميعها عوامل تساهم بخفض التكاليف التى ا  نشاء المصانع و إالقياسية عند 
 .تنجم من سؤ التصميم مستقبال

 .الطبية ولية ، الفحوص الدورية ، والمعالجة األسعافات اإلتقديم : الرعاية الطبية  -3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . 121ص  ، 9000، ،عمان للنشر الشرق ،دار ،االفراد ادارة ، البشرية الموارد ادارة ، شاويش مصطفى-3
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 .تطبيق نظام دقيق لإلحصاء  -2
دارة بصياغتها في شكل إن لم تقم اإلن ذكر هذه القواعد واألسس في القوانين وأنظمة اليكفي أحيث 

 .خطة متكاملة يقوم العاملون حماية ووقاية لهم من أية من أخطا قد يتعرضون لها 
 

 :المهنية فإنه البد من  الصحة والسالمةه في مرحلة التخطيط إلعداد برنامج وبذلك فإن
 

 :دارة بأهمية الربنامج إلقتناع اإ - أ

ضع التعليمات المنفذه ن أي محاولة لتطبيق القوانين واألنظمة المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية وو إ
تعليمات متعلقة بتنفيذه  أيدارة بأن اعداد البرنامج و اإل لها البد وأن تصدر من االدارة ، وتتم عملية إقتناع

ة قتصادية واإلنسانية وذلك عن طريق بيان تكلفإبراز أهمية هذا البرنامج من النواحى اإلعن طريق 
لتزامات التى تنفيذه بالشكل الصحيح ثم بيان اإلذا ما تم تطبيقه و البرنامج والوافرات التى يمكن أن تتحقق إ

 .وانين واألنظمة المتعلقة بالعمل تفرضها الق
 

 : الوقائية التوعية-ب

وائح والتشريعات من المسائل الضرورية بالنسبة لجميع المنشآت وبصفة خاصة تلك التى لتعتبر ال
ضا التنجح أيالمهنية واليمكن تصور نجاح مؤسسة صناعية بدونها ، و  الصحة والسالمةتتعلق بقواعد 

هميتها في تحقيق السالمة المهنية له ولجميع العاملين أذا تم توعية العامل بإال إاإلجراءات والقواعد هذه 
و أو مجلة حائط ، أفي المنشأه الصناعية حيث تتلخص هذه اللوائح في عبارات موجزة تكتب على لوحة 

ألدوات وتشغيل األجهزة ، ووقاية أعضاء ستخدام اة كتاب أو نشرات تدور حول كيفية إتنشر على صور 
نفجارات ، وعمل وتصريف العامل بأماكن الخطر ، وأسباب الحرائق واإل شياء ونقلهاللجسم ، ورفع األ

 (1.)ولى إلسعاف األاشارات التحدير وخدمات مراكز ا
 

كما يجب مراجعة اللوائح والقواعد المختلفة للسالمة والصحة المهنية والتحقق من ان كل قاعدة تتوافر 
 :فيها الشروط التالية 

وضعت  ىف تلك القواعد التحدر في الظروف و الموجودة مع التغي تتمشى اللوائح واإلجراءات أن -1
سباب وجودها أستبعاد الالفتات التى زالت إمنذ فترة لتواجه الظروف وقت وضعها ، مثال يتم 

 ممنوع المرور" و منع بعد زوال سبب منع التدخين أ" خين ممنوع التد" مثل الالفتات التى تبين 
 .صالحاإلنتهاء إجراء إصالحات بالمبنى بعد إالتى وضعت في فترة " من هذا الباب 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 123، ص مرجع سبق ذكرهالسلوك التنظيمي وإدارة األفراد، عبدالغفار حنفي ، -3
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و مضايقة غير عادية مما يجعل والسالمة المهنية مشقة أ الصحةتطلب االلتزام بإجراءات ياأل -2
لى سير إذا كان ذلك يؤدى إااللتزام بها ، كمنع استخدام ممرمعين  من غير الممكن انسانيا  

جراءات الصحة فية ، ويجب بذل كل الجهود بجعل اإللتزام بإضاإالعامل لمدة عشرة دقائق 
 .المهنية سهال ومريحا  للعاملين والسالمة 

ن كثير من المنشآت تطبع كتيبات ألذنى إذا أخفض قواعد السالمة والصحة المهنية الى الحد ا -5
الفرد حتماالت التى تضمنها المهم من القواعد وغير المهم مما اليمكن إلتفصيلية لمواجهة كل ا

 .ستغناء عنها يجب حدف كل القواعد التى يمكن األساسية ، لذلك من التركيز على القواعد األ
محددة التى جراءات واضحة محددة والبعد عن القواعد العامة غير الأن تكون القواعد واإل -1

سلوك أي ن أ ىفيها عل ينصة التى مد ومن أمثلة هذه القواعد العافراالتعطى معنى محددا  لأل
المهنية  الصحة والسالمةو بممتلكات المنشآه يعتبر مخالفا للوائح أو بزمالئه أيضر بالعمل 

ويعاقب كل من يقوم به ، فهذه قاعدة عامة التحديد فيها ولكن القواعد المحدد تكون واضحة 
 .سباب ضرورة العمل أله وكيف يقوم به العامل و ويبين للعاملين ماذا ينبغي عم

 

 : ئل منها استخدام مجموعة من الوسبإوتتم توعية العاملين 
وسريعة لتزويد عدد كبير من الناس بقسط كبير من  ةوهي طريقة سهل: طريقة المحاضرات  -1

 .العامليننتباه إلحتفاظ بإعلى قدرة المحاضر على اة المعلومات ، ويتوقف نجاح المحاضر 
ين ولكن رشاد للعاملات المفيدة في تقديم التوعية واإلدو تعتبر أيضا من األ: عة النشرات المطبو  -2

 (1) .فراد على قراءتها المشكلة تنحصر في حفز األ
المهنية فهى الصحة والسالمة حدى وسائل التوعية الجيدة في مجال إتعتبر : فالم االيضاحية األ -5

تسهل تعليم كثير من المهارات الصناعية مثل سير العملية وتسلسلها وتفاصيلها والصلة بين 
 (2) .جزائها إ

 بأنظمة السالمة والصحة المهنية  يتم صرف مكافآت ومنح الهدايا القيمة للملتزمين: المسابقات  -1
و زيادة الحوادث أساس قلة أأألسئلة واألجوبة بل تقام على وهذه المسابقات التأخذ طابع 

 (5).واإلصابات في فترة زمنية 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 302ص  3222، القاهرة ، للنشر شمس عين مكتبة ، االفراد ادارة ، عمر عبدالرحمن-2

 . 129بدالغفار حنفي ، السلوك التنظيمي وإدارة األفراد، مرجع سبق ذكره، ص ع -1

 . 129، ص نفس المرجع السابق ،بدالغفار حنفي ع -1
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 :التدريب -ج

حيث  لتحقيق السالمة والصحة المهنية أن تتبع نظام التدريب على العمل يجب على المنشآت الصناعية
ساسي في المحافظة علي بيئة عمل خالية من المخاطر وذلك من خالل تدريب أن التدريب يلعب دور أ

عمال في دريبية في تنفيذ األتحتياجات الالعمل بطريقة مأمونة حيث تظهر اإلداء أالعاملين على كيفية 
 :منها  مواقف عدة

نقولين الى موقع جديد مما يتطلب إدخال برامج تدريبية بهدف و مإستخدام أفراد جدد أعند 
 .جراءات العمل الصحيحة إطالعهم على إ

ن تدريب العاملين على الطرق عند إعداد المدربين الذين يتولون إعداد وتدريب القوى العاملة، أ
ماكن بالحوادث حيث يمكنهم التعرف على أالمامونة في العمل يجعلهم أكثر قدرة على التنبؤ 

ا  جيدا  ن يكون برنامج التدريب معد ومصمم تصميمر وفهم مايترتب عليها ، كما يجب أالخط
ختالفات مج التدريبي اإلاة عند وضع البرناهدافه واضحة وقابلة للتطبيق ، كما يجب مراعتكون أ

 .بين العاملين 
 

 :  اخلطر مصدر حتديد -د

 السالمة المهنية تبدأ مرحلة تحديدالصحة و دارة والعاملين لتقبل برنامج بمجرد ان يتم إعداد اإل
 :ن يكون مصدرها ومعرفة مصادر الخطر والتى يمكن أ

 .بيئة العمل المادية وظروفها 
 .ثناء العمل تصرفات غير سليمة أ

لمامه أو ضعف تدريبه ، أو ضعف إأو أن يكون مصدرها الفرد نفسه وذلك بسبب قلة خبرته او ضعفها 
الكفيلة  كتشافه تساعد كثيرا  في حديد السبلإالسالمة المهنية ، ايا  كان مصدر الخطر فعملية الصحة و بقواعد 
 .لة منع الخطر نهائيا  ستحا، أو التخفيف منه ، وذلك في حال إجل منع حدوثه من أ

 

 (1) : هامجمع املطلوب والبيانات احلوادث يف التحقيق جراءاتإ حتديد -هـ
جراءات التحقيق في رنامج السالمة المهنية من تحديد إعداد بالبد في مرحلة التخطيط لوضع وا  

صابة حادثه أو إجب الحصول عليها عند حودث الحوادث  وكذلك من تحديد البيانات التى يكون من الوا
جراءات التحقيق ، ودقة ل هذا البرنامج يعتمد على سالمة إنجاح مث إذ أن. معين  و مرض مهني أ

سباب هذه البيانات يساعد في تحديد األ ن وجود مثليتم جمعها بمجرد وقوع الحادث إذ أ ىالبيانات الت
ساسية للحصول على بيانات األ أهم المصادرالحقيقية للحادث ، وتعتبر سجالت وتقارير الحوادث من 

ن هناك مجموعة من العناصر التى البد من إلصابات واألمراض المهنية ، حيث أالخاصة بالحوادث وا
 :مراعاتها في مرحلة تصميم التقرير وهي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 123عبدالغفار حنفي ، السلوك التنظيمي وإدارة األفراد، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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 :يشتمل التقرير كافة البياتات التى تهم كل من  أن -1
 .خطار األشركات التأمين والتى  تتولى تغطية هذه 

جتماعية ، الوزرات المختلفة ، الجهاز المركزى اإلهيئة التأمينات ) االدارات الحكومية المختصة 
 (.حصاء إلل

 .سباب الحادث أن تمكن هذه البيانات المختصين بالوقاية من التعرف على أ -2
ن يشتمل على كافة البيانات التى تساعد في تحليل الحوادث لمعرفة الظروف التى ترتب على أ  -5

 .جراءات لمنع وقوع حوادث متشابهه مستقبال  إتخاذ األوجودها وقوع الحوادث ، حتى يمكن 
 (1) :يجب ان يشتمل التقرير النموذجى للحادث على البيانات االتية 

ماتتغير ظروف  غالبا   : وساعة وقوعه ، الوردية ، الحادث ، والتاريخ ويوم وقوعهمكان وقوع  -1
لصباحية تبدأ بعد ن الوردية األخرى أل، ومن وردية  ىخر ألخر ، ومن ساعة ألالعمل من يوم 
فطاره ، وتختلف هذه الظروف عن العمل ناء الليل ، وبعد تناول العامل إلثالراحة التامة أ
صاب ن العامل ي  ، وهى أفضل بصفة عامة من حيث اإلضاءة ، حيث نجد أ ةبالوردية الليلي

خير من وردية العمل ، هذا له عالقة بتعرض العامل لحوادث العمل لذلك ألباإلجهاد في الجزء ا
 . البد من تسجيل مكان ووقت وقوع الحادث والوردية 

ل به وذلك بغرض التعرف على ثناء الحادث والقسم الذي يعمأالعمل الذي كان يقوم به العامل  -2
 .خطار التى تنطوى عليها هذا العمل األ

ن يبين أحيث يبين الحادث والوسيلة المتسببة في ذلك ، وليس من الضرورى : نوعية الحادث  -5
 .رض لتفصيل فيكتفي في حالة سقوط شخص أن بذكر حادث سقوط على األذلك با

ألساسي للحادث ، هل بسبب عامل إنساني ن يبيبن السبب اأالبد : السبب المباشر للحادث  -1
ر مأمونة حتى يمكن التوصل إلى معرفة سبب الحادث حتى و ظروف بيئية غيغير مأمون أ

 .تخاذه يمكن اإلفادة في معرفة ماينبغي إ
قة باآلثار الناجمة عن الحوادث أي ن يشتمل التقرير على البيانات متعليجب أ: نتائج الحادث  -3

التقرير أل ذلك الخسائر المادية وقيمتها ، وقد اليستطيع الشخص الذى يموك صابة ومداها ،اإل
بشخص له خبرة لتقدير إلستعانة تحتم اصابة بدقة يإلاتقدير حجم الخسائر وكذلك نوعية 

 .صابة إستشارة الطبيب لمعرفة نوعية اإلالخسائر المادية وكذلك 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 123عبدالغفار حنفي ، السلوك التنظيمي وإدارة األفراد، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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ن يشتمل عمل لها عالقة بالحادث لذلك يجب أن مدة الخدمة والخبرة بالإ: مدة الخدمة بالعمل  -2
صاب وكذلك خبرته بالعمل حتى يمكن على ضؤ هذه التقرير على مدة خدمة الشخص الم  

 .فراد بة لهؤالء األسعداد البرامج التدريبية المناإالبيانات 
سماته اقة للفرد وكذلك ختبارات اللييجب أن يشتمل التقرير على درجات إ: ولوجية كالبيانات السي -1

ختبارات األداء والشك أ لتعرف على العوامل ن مثل هذه المعلومات تفيد  في االشخصية وا 
 .دت الى وقوع الحادث اإلنسانية التى أ

 

قد خرى من الحوادث فما كافة المعلومات عن الحوادث مهما أختلفت أنواعها األبد من تسجيل ال
 .م فقد يصبح حادثا  جسيما غدا  اليو صابة سطحية إأي يترتب عليه  بسيطا  حادثا   يكون
 

ت واليستلزم رعاية طبية ، حيث يجب تسجيل الحوادث البسيطة والتى اليترتب عليها ضياع الوق
سفل أعلى اليؤدي إلى وقوع إصابات ألنه من حسن الحظ اليوجد شخص أتوى فسقوط آلة حادة من مس

صابات مميتة ادث إصابة عمل وقد تصل إلى إالحو  هذا النوع من ان السقوط ، وقد يترتب على تكرارمك
 (1).المتصلة بهذا النوع من الحوادث ولذا يفضل تسجيل البيانات 

 
 

 :  احلوادث سجالت عدادإ -و
ليها والتعرف على تفريغها في سجالت ليمكن الرجوع إ صلية للحادث يتمإعداد التقارير األبعد 

ائعه بسبب الحوادث يام الضألالمهنية ، وبصفة خاصة ا بالصحة والسالمةمعلومات تهم المختصين ي أ
مصاريف أخرى ، وكذلك التعرف على مختلف معدات الوقاية الشخصية المطلوب  والتعويضات وأي

لى معرفة ه من تعديالت في تركيبات الحالة أو التخطيط للعمليات ، باإلضافة إدخالإومايستلزم  توافرها ،
بسرعة ينبغى اعداد سجل او ملخص إلجمالى صول على البيانات الحوادث واسبابها ، لغرض الح

 .صابةاإلو الحوادث حسب النوع أ
 

تكون  ألمن داخل المنشأه واألدارة العليا عن حالة اإلى األن يتم رفع تقارير شهرية أكما يجب 
 (2).مكان صورة سليمة عن جوانب المشكله أن تعطي بقدر اإلمطولة و 

 

  احلوادث مبنع اخلاصة رشاداتإلوا بالتعليمات الئحة دادإع -ز
مج الصحة والسالمة المهنية إعداد ووضع قواعد مور الهامة في مرحلة التخطيط لبرناألمن ا
ي مخالفة لهذه التعليمات مل إتباعها مع النص على عقوبات ألرشادات يتوجب على كل عاوتعليمات وا  

 .وتطبيق هذه العقوبات على المخالفين فورا  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 111 ص ذكره، سبق مرجع األفراد، وإدارة التنظيمي السلوك ، حنفي عبدالغفار -3

 . 112 ص ذكره، سبق مرجع األفراد، وإدارة التنظيمي السلوك ، حنفي عبدالغفار -9
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عالنات الموجودة في كل تطبع وتعلق نسخة منها في لوحة اإلن أن هذه التعليمات يجب أكما و 
يس القسم يستحسن ان يكون عطاء كل عامل نسخة منها ، ثم تناقش معه بواسطة رئ، كما يجب إقسم 
 (1.)جتماع يضم كافة العاملين في القسم الواحد ي إذلك ف

 

ً:ًالصناعيةًالمنشآتًفيًالمهنيةًالصحةًوالسالمةًبرامجًتنفيذ/ًًثانيا

المهنية يصبح جاهزا للتنفيذ بحيث تقوم كل  الصحة والسالمةتهاء من مرحلة التخطيط لبرامج إلنبعد ا
ن هناك جهات متعددة من خارج المنشأة وداخلها أجهة ذات عالقة بالدور المطلوب منها بالتنفيذ ، حيث 

 -:تتولى القيام بذلك ومنهم 
 .حكام قانون العمل كامالأويكون مسئول عن تنفيذ ( الوزير المختص بالعمل  أو )وزير العمل  -1
 بالصحة والسالمةحكام المتعلقة األمفتش العمل التابع لوزارة العمل حيث يقوم بتنفيذ كافة  -2

هيئة تفتيش العمل هيئة تسمى وم بتشكيل يقن الوزير أفي قانون العمل ، حيث المهنية الواردة 
نظمة عدد مالئم من المفتشين المؤهلين أكاديميا ومهنيا لمتابعة تطبيق أحكام القانون واألمن 

 .الصادرة بمقتضاه 
نية المه الصحة والسالمةلجنة السالمة العمالية في المنشآت الصناعية والمشكلة بغرض تحقيق  -5

 .داخل المنشأة 
 .و مديرها المسئول عنها أصاحب المؤسسة الصناعية  -1
 (2).المهنية  الصحة والسالمةجراءات دور العامل نفسه في تنفيذ إ -3

 

ً:ًالصناعيةًالمشآتًفيًالمهنيةًالصحةًوالسالمةًبرامجًتقييم/ًثالثا

ن مرحلة الثالثة من مراحل برامج السالمة والصحة المهنية هى متابعة تنفيذ وتقييم هذه البرامج إ
ذا ماظهرت اية عيوب عند التطبيق يتم معالجتها وتالفيها أو إن هناك قصور في التنفيذ إذا ماتبين أحتى 

ب أن تكون هناك متابعة المهنية اليكفيان بل يجالصحة والسالمة ن التوعية والتدريب في مجال أخاصة و 
كل ذلك من أجل التأكد من ( من داخل المنشأة ومن خارجها ) ورقابة مستمرة من قبل الجهات المختصة 

جراء  تطبيق تعليمات وقواعد السالمة والصحة المهنية بشكل سليم ، ومعرفة المخالفات واإلبالغ عنها ، وا 
خالفين ، وعند حدوث إصابة يجب العمل على التحقيق فيها ، تم فرض العقوبات المناسبة على الم

دراستها من جميع زواياها للوصول الى أسبابها والعمل على تالفيها مستقبال  ، كما أن عملية المتابعة 
جراءات  المهنية كما تكشف عن أية الصحة والسالمة والتفتيش المستمر تساعد في التمسك بقواعد وا 

 .دة النظر فيه لعالج مثل هذه العيوب عانامج مما يساعد على إعيوب في البر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 121ص  ، ذكره سبق مرجع ،إدارة الموارد البشرية و إدارة األفراد ، شاويش مصطفى-3

 . 222ص  ،9003، عمان ، للنشر العربي المجتمع مكتبة ، االفراد ادارة ، زويلف مهدى-9
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صابات العمل تنشأ إما بسبب أوب خطاء من العامل نفسه أو قد تنشأ بسبب عدم ما أن حوادث وا 
ت واألجهزة أو بسبب عيوب في االآل( اإلضاءة  –الحرارة  –للضوضاء ) مالئمة ظروف العمل المادية 

كتشاف هذه الظروف غير المالئمة أو تلك العيوب في الوقت المناسب ، أمر في غاية األهمية فإن إ
 .المهنية  الصحة والسالمةلنجاح برامج 

جراء تفتيش على ظروف العمل إمن الضرورى تفويض الجهة المختصة في  هنفإحتى يتم ذلك و 
بما تراه من تعديالت على هذه الظروف ، وتشمل عملية  تواآلالت ومناقشة المسئولين في المنشأ

التفتيش هذه فحص أماكن العمل من حيث الحرارة والضوضاء وتكدس المواد أو السلع على أرضية 
ل أثناء أدائهم للعمل للوقوف على اه ومالحظة  العملممرات ، كذلك  يشمل التفتيش مراقبفي االمصنع و 

خطار والمخالفات التي يرتكبونها والتي تؤدي إلى إصابتهم  بإضرار والتعرف على مدى تطبيقهم األ
 .  للتعليمات الخاصة بمنع الحوادث 

صاب بها اإلصابات وأمراض العمل التى ي  حيث يقوم المعنيون بالتفتيش بتسجيل كافة الحوادث و 
ن الهدف من هذه السجالت أستفادة منها حيث نتظمة حتى يمكن الرجوع إليها واإلالعمال في سجالت م

والمعلومات التى تسجل فيها هو مساعدة المنشأة في تقييم برامج السالمة والصحة المهنية ، وبعد جمع 
في المنشأة للحصول على  فتيش يتم مناقشتها مع رئيس كل قسموتبويب البيانات التى تمت في عملية الت

ن المشرف المباشر يكون اقدر من اى شخص اخر على شرح معلومات أكثر دقة عن ظروف العمل إذ أ
لى مدير إعداد تقرير المفتش الذي يرفع ى نقاط الضعف فيها وبمجرد أن يتم إبيه إلظروف العمل والتن

عادة تصميم أو ترتيب االآللالمنشأة متضمنا مقترحاته  ت ومراكز الخدمات ثم تعديل ظروف العمل وا 
 (1). .التدريب الالزم للعاملين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 121ص  ، ذكره سبق مرجع ،إدارة الموارد البشرية و إدارة األفراد ، شاويش مصطفى-3
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 : خالصة الفصل 
 

تم التطرق  في هذا الفصل إلى إستراتيجيات منع أو التقليل من المخاطر واإلتجاهات العلمية للحد من 
صابات العمل صابات  ،حوادث وا  وقد ق سم هذا الفصل ألى مبحثين أولهما يتطرق إلى منع حوادث وا 

وكذلك تحقيق وتحليل  ،والتكاليف المترتبة عنهاالعمل وتناول إستراتيجيات منع حوادث واإلصابات 
أما الثاني فإنه يتطرق إلى دور الشركات الصناعية في الحد من تلك  ،وتسجيل وقياس حوادث العمل

الحوادث واإلصابات الناجمة عنها وتناول تخطيط وتنفيذ وتقييم برامج الصحة والسالمة المهنية في 
 .المنشأت الصناعية

 





 
 
 

 
 اجلانب العملي

 الفصل الرابع
 جمتمع الدراسة والعينة املختارة -:املبحث االول

 التحليل اإلحصائي -:املبحث الثاني

 النتائج والتوصيات -: املبحث الثالث 
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  جمتمع وعينة الدراسة والعينة املختارة -:املبحث االول 

 (1):  نبدة خمتصرة عن الشركة العامة للخردة -أ 

 
 :تعريف بالشركة  .1
 1221لسنة { 219}تأسست الشركة العامة للخردة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم      

بحيث أصبحت الشركة  1221لسنة ( 1159)، والذى ُعدل بالقرار رقم 10/11/1221الصادر بتاريخ 
( خمسة وعشرون سنة )الليبية للحديد والصلب المكتتب الوحيد في رآس مال الشركة ، مدة الشركة أصبحت 

وهي شركة  11/10/1221تبدأ من تاريخ صدور قرار التأسيس ، وقد باشرت الشركة عملها الفعلى بتاريخ 
 91/18/1221ة بالجنسية الليبية ، وقد صدر بتاريخ مملوكة بالكامل للشركة الليبية للحديد والصلب ومتمتع

بشأن إعتماد النظام األساسي للشركة العامة للخردة ، وحدد مقر الشركة الرئيسي بمدينة مصراتة ، أجاز لها 
 .أن تنشئ فروعًا أو مكاتب لها داخل ليبيا 

 
 

 :أغــراض الشـركـة   .9
 -:األساسي في النقاط التالية تتلخص أغراض الشركة وفقًا لقرار إنشائها ونظامها 

لتوفير متطلبات الشركة ) العمل على تجميع وتجهيز كافة أنواع الخردة ، ومن مختلف مناطق ليبيا 
 .الليبية للحديد والصلب من الخردة وفقًا لمعايير الصناعة والالزمة لمصانع الصهر 

 .فرز الخردة إلى معدنية وغير معدنية 

 .التصرف في جميع أنواع الخردة ببيعها أو إعادة إستعمالها 

عادة تصنيعها أو تجهيزها كمادة  إقامة الصناعات التى تعتمد على الخردة المعدنية وغير المعدنية وا 
 . خام للدخول في صناعات أخرى 

 :املواقع التابعة للشـركـة   .3
 (.نطقة الكراريم بمدينة مصراتة ومقره م) مركز تجميع المنطقة الوسطى والحقول النفطية 

 (.ومقره مدينة بنغازي ) مركز تجميع المنطقة الشرقية 

 
______________________________________________________________________________________

 . 6ص  8، ص 9110تقرير نشاط الشركة العامة للخردة، : المصدر  - 1
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 (.ومقره مدينة بن غشير ) مركز تجميع منطقة طرابلس 

 (.ومقره صرمان ) مركز تجميع المنطقة الغربية 

 :طرق التجهيز املستخدمة   .0

اليعد إنتاج الشركة منتجًا جاهزًا لإلستهالك المباشر ، أي أن مايتم تجمعه وتجهيزه من خردة معدنية 
الشركة تتبع األساليب التالية وهو عبارة عن مادة خام لمصانع الشركة الليبية للحديد والصلب ولذلك فإن 

 .لتجهيز هذه المادة وتسليمها لتلك المصانع 

 

 :القطع باللهب -1

ة يدويًا بعد فرزها من المعادن األخرى وذلك عن طريق القطع يويتم عن طريق تجهيز الخردة الحديد
خراجها بالمقاسات والمواصفات القياسية التى تناسب أفران الشرك( األكسجين ) باللهب  ة الليبية للحديد وا 
 .والصلب

 :الكــبـس  -2

تمتلك الشركة مجموعة من المكابس المتنقلة أو المحمولة يتم نقلها إلى مواقع تجهيز الخردة وتستخدم غالبًا 
 .في كبس هياكل السيارات بعد تنظيفها من المكونات األخرى وذلك من أجل السهولة في النقل والمناولة 

 
 :المناولة  - 3

وهي عبارة عن روافع مجهزة بكماشات أو مغناطيس لمناولة الخردة الجاهزة ليتم نقلها إلى مصانع      
الشركة الليبية للحديد والصلب أو لتقليب وتحريك وتجميع الخردة غير الجاهزة ليتم فرزها وتجهيزها في مواقع 

 .العمل 

 :الشاحنات  - 4

تمتلك الشركة مجموعة من الشاحنات المجهزة وبعضها مزودة بكماشات محمولة يتم إستخدامها في      
 .مناولة ونقل الخردة في نفس الوقت ، ويتم اإلستعانة بها في حمالت تجميع الخردة المتناثرة داخل المدن

 :أصناف اخلردة   .8
 -:رة إلى األفران وتشمل األنواع اآلتية الخردة الحديدية الجاهزة هي الخردة القابلة للشحن مباش 

 

وهي عبارة عن قطع ثقيلة الوزن مصدرها بقايا الشاحنات والهياكل المعدنية  -:الخردة الحديدية الثقيلة  -1
على أن تكون خالية من الشوائب وعلى أن التزيد  –والعوارض الحديدية والحاويات والصهاريج وغيرها 

 :أبعادها عن التالي 
 .مس 61لطول 
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 .سم 01العرض 
 .سم 01اإلرتفاع 

ومصدرها هياكل السيارات وبقايا حديد التسليح ومخلفات المصانع والورش الصناعية  -:الخردة الخفيفـة  -9
وقطع األنابيب ومخلفات األثاث المنزلي والعلب المعدنية وغيرها ، على أن تكون خالية من الشوائب           

- :وعلى التتعد أبعادها المواصفات التالية ( اإلسمنت  –ن القطرا –البالستيك  -المطاط ) 
  .سم  98سم والقطر  51تجهيزها هى أن اليزيد العرض  ومواصفات: األنــانـــيــب  -أ

 .سم  51وهو جميع األحجام التي التزيد طولها عن  -:حديد التسليح  -ب

 .سم31واإلرتفاع عن سم98سم، والعرض  51على أن اليزيد الطول عن : بقايا الورش -ج
هى الخردة المكبوسة أي المجهزة من هياكل السيارات الخالية من الشوائب                     -:الباالت -3

وكذلك البراميل الخالية من الشحوم  ( وغيرها .... وكذلك المقاعد  –الزجاج  –اإلطارات  –المحركات ) مثل 
- :لى أن ال تتعد أبعادها المواصفات التالية والزيوت والشرائح الحديدية واإلسطوانات ع

 .سم 51الطول  
 .سم 61العرض 
 .سم 61اإلرتفاع 

 (  :سبائك األلومونيوم ) توفري خردة األلومونيوم  .6
يوجد لدى الشركة العامة للخردة فرنًا لصهر األلومونيوم تبلغ ..... بموقعها في منطقة الكراريم بمصراتة  

طن يوميًا في حالة  8كجم للحمية الواحدة ، أي بقدرة إنتاجية تصل إلى  831 طاقته اإلنتاجية مايقارب
التشغيل المستمر ، وعمليًا فإنه يمكن صهر خردة األلومونيوم وتحويلها إلى سبائك تصل درجة النقاء فيها 

ت الشركة درجة عالية تطابق المواصفات الفنية المطلوبة بمصانع الشركة الليبية للحديد والصلب ، وقد قام
خالل المدة الماضية بإنتاج كمية من سبائك األلومونيوم تم تسليمها للشركة الليبية للحديد والصلب بنسبة نقاوة 

دون شوائب ، كما تعمل الشركة جاهدة على توفير كميات األلومونيوم المطلوبة من هذه المادة % 25بلغت 
 .لحديد والصلب وبالكميات اإلنتاجية المطلوبة من طرفها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة بالشركة الليبية ل

 
 :مسؤوليات ومهام مكتب األمن الصناعي والسالمة  .8

ُأنشأ بالشركة مكتب لألمن الصناعي والسالمة وتكون تبعيته لرئيس مجلس اإلدارة بالشركة وفقًا للهيكل   
التنظيمي المعتمد كما أنشأ بكل فرع أو مركز من مراكز الشركة وحدة لألمن والسالمة تتبع المكتب الرئيسي 

 هذا المكتب و إدارة الشركة لألمن الصناعي والسالمة وتعتبر المسؤولية القانونية تضامنية بين 
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ويختص مكتب األمن الصناعي والسالمة العامة من خالل معداته ومهامه المناطة له بمسؤولية مراقبة  
- :ومتابعة ومعالجة األمور التالية 

 . السالمة العامة وحماية البيئة  -1
 .مكافحة الحرائق  -9

 .الصحة المهنية والعناية الطبية  -3

 .ون األمنية الحماية الصناعية والشؤ  -0

 .إصدار بطاقات التعريف للعاملين بالشركة والمراكز التابعة لها  -8

 .إصدار تصاريح العمل والبطاقات الخاصة بالزوار للمواقع والمراكز او المكاتب  -6
 

 :مكتب األمن الصناعي والسالمة  إختصاصات .5
القيام بالتحقق من تطبيق التشريعات واللوائح المعمول بها في مجال األمن الصناعي والسالمة  في 

 .مواقع العمل التابعة للشركة 

العمل على تزويد كافة التقسيمات التنظيمية بالمعلومات واإلرشادات الفنية التي يقتضيها تنفيذ 
 .اعي والسالمة المهنية القوانين واللوائح المعمول بها في مجال األمن الصن

اإلشراف على اإلجراءات التي تتخذ حفاظًا على صحة العاملين وسالمتهم في أماكن العمل 
 .والمحافظة على ممتلكات الشركة من التلف والضياع 

تحديد إحتياجات الشركة من وسائل الوقاية ومكافحة الحرائق وأجهزة اإلنذار الالزمة وفقًا لتقديرات 
 .تنظيمية بالشركة التقسيمات ال

 .تحديد إحتياجات الشركة من األجهزة والمعدات الطبية واألدوية الالزمة لإلسعافات األولية
إعداد الدورات التدريبية للعاملين في مجال األمن الصناعي والسالمة المهنية لرفع كفاءاتهم 

 .بالتنسيق مع جهات ذات العالقة 

 .المشاركة في عضوية اللجان المتعلقة باألمن الصناعي والسالمة المهنية بالشركة 

مراقبة إستخدام تصاريح العمل إلجراء أعمال الصيانة أو أية أعمال أخرى للتأكد من إتخاد كافة 
 .التدابير الكفيلة بتأمين سالمة عناصر اإلنتاج والمحافظة على قواعد السالمة 

محيط العمل وتوفير الوسائل المناسبة من أنظمة وأجهزة اإلطفاء الكافية مكافحة الحرائق في 
 .والمالئمة لمنع الحرائق 

العمل على نشر ورفع الوعي الوقائي والصحي بين جميع العاملين وتعرفهم بمخاطر األمراض 
 .المهنية والطرق المثلى لتجنب اإلصابة بها 
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مل والكشف الدوري لجميع العاملين طبقًا لمتطلبات إجراء الكشف الطبي اإلبتدائي عند بداية الع
 .المواصفات الوظيفية وطبيعة المهنة واألضرار الصحية المصاحبة لها أو الناجمة عنها 

عداد تقارير بشأنها ُتحال إلى رئيس مجلس اإلدارة   ضبط المخالفات المتعلقة باألمن الصناعي وا 

جراء التحريات عن مسبباتها والخسائر تسجيل وتوثيق جميع حوادث العمل وأمراض المه نة وا 
حالتها إلى الجهات المعنية  عداد التقارير الفنية بشأنها وا   .البشرية والمادية الناتجة عنها وا 

التفتيش الدورى على كافة وحدات الشركة والمراكز التابعة لها للتأكد من تنفيذ إشتراطات السالمة 
 .وضبط المخلفات 

 .قواعد السالمة العامة واإلرشادات الخاصة بسالمة كافة األعمال إطالع العاملين على 

 
 :الئحة السالمة والوقاية الصناعية للشركة  .2

عداد الئحة السالمة والوقاية الصناعية للشركة وتهدف هذه الالئحة إلى تحديد قواعد    تم وضع وا 
العمل بإلتزام الجميع بخطوات التشغيل اآلمن والسليم بما يضمن سالمة عناصر اإلنتاج وتقليل مخاطر 

تباع قواعد السالمة بشكل دقيق من جانب كل فرد أثناء تأديته لواجباته   .العمل الصحيحة وا 
 

وتسري هذه الالئحة على كافة العاملين وغيرهم ممن ُيسمح أو ُيصرح لهم بالتواجد في محيط العمل   
 .هذه الالئحة والتقيد بها  مهما كانت جنسيتهم أو طبيعة عملهم ، وعلى الجميع تنفيذ

 

تقع مسؤولية الحفاظ على متطلبات السالمة والوقاية الصناعية بصورة عامة على كافة التقسيمات   
التنظيمية والعاملين وغيرهم ممن يتواجدون بمحيط العمل ، ُيطالب كل منهم بإتخاذ بالغ الحيطة والحذر 

تضمن إستمرار اإلنتاج ، وكذلك تقديم يد العون لخلق ظروف عمل مالئمة تحقق الوقاية الصناعية و 
 .والمساعدة للعاملين بمكتب األمن الصناعي والسالمة للتغلب على األخطار كل فيما يخص 

 

 : ةـة للدراسـراءات املنهجيـاإلج –ب 
 : جمتمع وعينة الدراسة- 1    
تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين بوحدات الشركة المختلفة التي يظهرها الهيكل التنظيمى الموضح    

- :موزعين كالتالي (  542) في مالحق الدراسة بحيث بلغ عددهم 
 عنصرا ً (  21)اإلدارة العامة ، ويعمل بها  -1
 .عنصرا ً ( 89)مركز تجميع المنطقة الوسطى ، ويعمل به  -5
 ً.عنصرا(  33) مركز تجميع منطقة طرابلس ، ويعمل به  -3
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 .عنصرا ً ( 33)مركز تجميع المنطقة الشرقية ، ويعمل به  -4
 .عنصرا ً ( 52)مركز تجميع المنطقة الغربية ، ويعمل به  -2

 

 أما عن عينة الدراسة فقد إتجه الباحث إلختيار عينة قصدية شملت جميع العاملين باإلدارة العامة     
ومركز تجميع المنطقة الوسطى ، وهما وحدتين رئيستين وهامتين من وحدات الشركة ، وقد وقع هذا اإلختيار 
من ِقبل الباحث ألسباب كثيرة ومتنوعة ، وقد زكى هذا اإلختيار أن كلتا الوحدتان تبرز فيها بوضوح طبيعة 

تهدفة لإلجابات على أسئلة الدراسة مجتمع الدراسة دون اإلخالل بشروط العينة ، حيث شملت العينة المس
 . جميع التخصصات والخبرات المهنية المختلفة التي تعمل في الشركة 

 (1) .وليكون حجم العينة مناسب تم استخدام قانون تحديد حجم العينة التالي
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مفردة شملت جميع العاملين في المستويات العليا ( 148)وهنا ُيشار إلى أن عينة الدراسة تكونت من       
والوسطى والتنفيذية من مدراء ادارات ومكاتب ورؤساء أقسام ومنسقي وحدات ومشرفين وعمالة عادية باإلدارة 

تقريبًا ، ومركز تجميع %( .34.2)، شكلت اإلدارة العامة منها نسبة  العامة ومركز تجميع المنطقة الوسطى
جمااًل فإن هذه العينة في مجملها تشكل نحو %( .32.2)المنطقة الوسطى  من مجتمع %( .3)تقريبًا ، وا 

 .عاماًل ( 542)الدراسة البالغ عددهم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 129، ص 1..5نشر والتوزيع ، عمان، أساسيات المعاينة اإلحصائية ، دار الشروق ل –سليمان محمد طشطوش -1
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 -:طرق مجع البيانات  - 5
أعتمد الباحث في جمع البيانات التاريخية الدالة على أسباب حوادث اإلصابة واآلثار المترتبة على      

 .التقارير والبيانات الصادرة من إدارة الشركة وسجالتها

ستخدم     الباحث اإلستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة لهذه الدراسة بإعتبارها أنسب أدوات البحث  وا 
    .العلمى التي تتفق مع معطيات الدراسة ، وتحقق أهدافها المسحية للحصول على البيانات المرتبطة بالواقع 

 

 -:ولقد تم تقسيم إستمارة اإلستبيان إلى جزئين كمايلى 
 :اجلزء األول 

ويحتوى على البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم المجيب عن اإلستبيان ، ويتضمن هذا الجزء كافة      
 –مدة الخبرة  –المؤهل العلمى  –العمر  –الجنس )  الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة مثل
 (.المستوى الوظيفى ، الدورات التدريبية 

 
 :اجلزء الثاني

 :خاصة بالدراسة وهى ويحتوى على خمسة محاور 
 .عبارات(  8) األسباب الكامنة وراء حدوث اإلصابة بالشركة ، ويشتمل على : المحور األول -1
 .عبارات( .1)اآلثـار الصحية واإلجتماعية واإلقتصادية لحوادث اإلصابة ويشتمل على : المحور الثانى -5
رتباط ذلك بحوادث اإلصابة ويشتمل على تطبيقات لوائح السالمة المهنية : المحور الثالث -3  عبارة( 53)وا 
 .عبارة ( 15)الحد من المشاكل وتقليل مخاطر إصابة العمل ويشتمل على : المحور الرابع-4
كيفية تالفي النواتج السلبية للحوادث اإلصابة والحد من آثارها عند تعرض العاملين : المحور الخامس -2

 .عبارات (  .1) لها ويشتمل على 
 
 :يقابل كل فقرة من فقرات المحاور قائمة تحمل العبارات التالية    

 (غير موافق على اإلطالق  –غير موافق  –محايد  –موافق  –موافق تمامًا )     
وقد تبنى الباحث في إعداد محاور اإلستبيان الشكل المغلق الذى يحدد اإلجابات المحتملة لكل سؤال       

شتقاق ووصف أسئلته  ".مشكلة وفرضيات وأهداف الدراسة " في إطار وضؤ كل من  وا 
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 : )اإلستبيان (األداة   صدق - 3
إن صدق اإلستبانة يعنى التأكد من أنها سوف تقيس ما ُأعدت لقياسه ، كما يقصد بالصدق شمول        

ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية  اإلستمارة  لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية ،
أخرى بحيث تكون مفهومه لكل من يستخدمها ، وقد قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة من خالل 
المعايير والشروط المحددة الواجب توافرها في تصميم اإلستمارة إتباعًا إلرشادات وتوجيهات األستاذ المشرف 

ظاهري بعرضها على عدد من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس بحيث تعرضت لمحك إختبار الصدق ال
في بعض من الجامعات والمؤسسات األكاديمية العليا من ذوى اإلختصاص الذين أوصوا بصالحيتها بعد 

ترد قائمة في المالحق بأسماء المحكمين ) إجراء بعض التعديالت ، وقد تم إجراء تلك التعديالت     
خراجها بصورتها النهائية  ، (وبياناتهم   .وعلى ضوء هذا قام الباحث بإعداد أداة هذه الدارسة وا 

 

 :ثبات األداة  اإلستبيان   - 4
للتحقق من ثبات األداة قام الباحث بحساب معامل الثبات بإستخدام معادلة ألفا كرونباخ        

(Cronbach s  AIpha  )ومعامل الترميز لكل فقرات اإلستبيان. 
 

 :اإلتساق الداخلي بني فقرات اإلستبيان   - 2
تم دراسة قوة اإلرتباط بين درجات كل مجال ألسئلة اإلستبان ودرجات أسئلة األستبيانة الكلية ، للتأكد        

أن معامالت اإلرتباط ذات معامالت ثبات داخلي مقبولة ودالة إحصائيًا ، وأن درجات إرتباط المتغيرات 
، على إعتبار أن هذه القيمة هي الحد % .4ي إليه كلها متجانسة وتتجاوز القيمة بالمقياس الذي تنتم

األدنى المعياري المقبول إلثبات وجود تقارب داخلي بين متغيرات كل مقياس على حده ، وبذلك يكون قد 
تأكدنا من صدق وثبات فقرات اإلستبانة وبذلك أصبحت اإلستبانة صالحة للتطبيق على عينة الدراسة 

 .األساسية 
 

 :إجراءات مجع إستمارات اإلستبيان املوزعة   - 3
من مجتمع الدارسة وتشمل كافة العاملين %( .3)إستمارة إستبيان بلغت نسبة ( 148)تم توزيع عدد      

إستبيان وكان ( 133)في مركز اإلدارة العامة ومركز تجميع المنطقة الوسطى ، وقد إسترجع الباحث عدد 
، وكانت جميع اإلستماراث المرجعة صالحة للتحليل اإلحصائي ( لعدم إكتمالها) إستمارة ( 13)عدد الفاقد 

وبعد فحصها بالكامل وترميزها تم إدخالها للحاسب اآللي إلجراء التحليل اإلحصائي الالزم لهذه الدراسة 
 . spssبإستخدام 
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 التحــليل اإلحصــائي: الثــاني حث ـاملب
 : الدراسة بياناتوصف وتحليل ئية المستخدمة في حصاإلاألساليب والمقاييس ا: اولا 

 

 (spss جتماعياةإلا للعلاوم اإلحصااي  البرناامج بواسطة لتعالج للحاسب بياناتها إدخال تم البيانات جمع بعد        
سااليب اإلحصاايية المميماة األختياار إوتام  ) ( statistical package for social scieaces  (81)صادار اإل
هداف الدراسة وطبيعة الُمشكلة وفروض الدراسة ، وتم إستخدام الحاسب اآللى ف  التحليل والحصاول علاى النتاايج أو 

 . نحرافات المعياريةإلوا الموزونة الحسابية المتوسطات تخدمتأس وقد النهايية ،
 

درجاات عا  ( 4)و ( موافا  تماماا) إجاباة كال عا  درجاات (5 ) اإليجااب  المضامو  ذات للفقارات  أعطا وقاد     
، و درجااة ( غياار موافاا )جابااة إا  عاا  كاال تاا، و درج( محايااد)جابااة إدرجااات عاا  كاال ( 3)، و ( موافاا )جابااة إكاال 

 للمتوسط الحساب  الموزو  اآلت  قياسالم عتمدإ النتايج تفسير أجل وم  (.غير مواف  تماما) جابةإواحدة ع  كل 
  :ستجاباتإلل

 
 (جابات إلمتوسط الحسابي الموزون للل) جابة درجة اإل قياسيوضح م{ 7 } جدول رقم

 

 (المتوسط الحسابي الموزون) ابةجإلا جابةإلدرجة ا

  3399 – 1 منخفضة
 93.3 – 3392 متوسطة
  5 – 93.3 عالية

 

 الحصول بهدف ستبيا اإل ستمارةإ تحليل ف  الميوية والنسب كراراتللت اإلحصاي  األسلوب الباحث ستخدما  و      
 .التوصيات م  دبالعدي والخروج الدراسة نتايج على

 

  -:حتساب المقاييس اإلحصائية التالية إوبعد ذلك تم 
 

مدى اإلرتباط بي  إجابات مفردات العينة على مجموعة م   يبي هو إختبار ( a)إختبار ألفا كرونباخ  -8
هذا اإلختبار لمعرفة مدى مصداقية إجابات مفردات  سيلة المقاس  بمقياس واحد ، لذل  يتم إستخداماأل

 ( 8) . عينة الدراسة على كل مجموعة م  العبارات المتعلقة بفرضيات الدراسة
 

ة ألفراد عينة الدراسة وتحديد التكرارات والنسب الميوية للتعرف على الخصايص الشخصية والوظيفي -2
المقياس المستخدم هو تتضمنها أداة الدراسة فإذا كا    تة الادها تجاه عبارات المحاور الرييسات أفر جابإ

 (2): ت الخماس  يتم وصف كاالت  مقياس لبكار 
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 . 44ص ،2002، دار حامد ،عما  ،  spssحصايية باستخدام البرنامج اإلحصاي  مهدى البيات  ، تحليل البيانات اإلمحمود -1
 . 821م ،ص 2002، دار الكتب ، القاهرة ،تحليل اإلحصاي  عايدة نخلة رز  اهلل ، دليل الباحثي  ف  ال-2
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يشير إلى أ  درجة (  غير موافق على اإلطالق) نسبة إلجابات مفردات العينة عند  أكبر كانتإذا  - أ
 .الموافقة منحفضة جدًا 

يشير إلى أ  درجة الموافقة (  غير موافق) إذا كانت أكبر نسبة إلجابات مفردات العينة عند  - ب
 ة منخفض

 .يشير إلى أ  درجة الموافقة متوسطة(  محايد) إذا كانت أكبر نسبة إلجابات مفردات العينة عند  -ج
 .يشير إلى أ  درجة الموافقة عالية ( موافق) إذا كانت أكبر نسبة إلجابات مفردات العينة عند   -د
 إلى أ  درجة الموافقة   يشير(  تماما  موافق  )إذا كانت أكبر نسبة إلجابات مفردات العينة عند  -ه

 .عالية جدًا      
  

لمعرفة مدى إرتفاع أو إنخفاض  وذل " weighted mean( " المرجح ) المتوسط الحساب  الموزو   -3
جابات أفراد الدراسة على كل عبارة م  عبارات متغيرات الدراسة األساسية ، مع العلم بأن  يفيد ف  ترتيب إ

 (8) .  موزو  العبارات حسب أعلى متوسط حساب
جابات أفراد حراف إإنللتعرف على مدى "  standard Deviationحراف المعياري إلنتم إستخدام ا -4

 (2) .الحساب  هامتوسط ع  ةالدراسة لكل عبارة ، ولكل محور م  المحاور الرييس
 
إلى جانب ويمحظ أ  اإلنحراف المعياري يوضح التشتت ف  إجابات أفراد عينة الدراسة لكل عبارة ،   

نخفض تشتتها بي  المقياس   .المحاور الرييسة ، فكلما إقتربت قيمت  م  الصفر تركزت اإلجابات وا 
 
حصايية المتعلقة رضيات اإلحول المتوسط إلختبار الف zحول المتوسط ، ويستخدم إختيار  zإختيار  -2

التوزيع وتتبع ( األقل  على مستوى الفتريف  ال)  بمتوسط المجتمع إذا كانت بيانات العينة كمية أي
 (3)ار فرضيات الدراسة الطبيعى أو حجم العينة كبير ، لذل  استخدام هذا إلختب

 
 

( cronbachis Aipha)كرونباخ ألفا وللتحقق من ثبات األداة قام الباحث بحساب معامل الثبات بإستخدام معادلة 
 . ومعامل الترميز لكل فقرات اإلستبانة 

 
 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 . 824مرجع سب  ذكره، ص إلحصاي  ، عايدة نخلة رز  اهلل ، دليل الباحثي  ف  التحليل ا -8
 . 824نفس المرجع الساب ، ص -2
 . 332،ص8441عبدالحميد عبدالمجيد البلداوي ، اإلحصاء للعلوم اإلدارية والتطبيقية ، دار الشرو  ، عما  ،-3
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 اإلستبيان كرونباخ لمحاورألفا معامل يوضح { 8}جدول رقم 
 

 ستبيان اإلمحاور  م3ر

عدد 

حاالت 

 اسةالدر

عدد متغيرات 

 ستبيانإلا

ا ألفمعامل ثبات 

 كرونباخ 

 0.767 9 133 بالشركة التعرف على األسباب الكامنة وراء حدوث اإلصابة 11

 0.804 10 133 واإلقتصادية واإلجتماعية وآثارها الصحية اإلصابة حوادث 13

رتباط تطبيقات لوايح السممة المهنية 19 بحوادث  ذل  وا 
 اإلصابة

133 23 0.884 

 0.844 12 133 العمل إصابة الحد م  المشاكل وتقليل مخاطر حوادث  12

والحد م   اإلصابة كيفية تمف  النواتج السلبية لحوادث 15
   آثارها عند التعرض العاملي  لها

133 10 0.831 

 

  
ا  الخمسة جيدة حيث ستبيإليتضح أ  ثبات جميع محاور ا (8)بالجدول رقم  ةم  خمل النتايج الموضح      

مما % 10وهذه قيمة عالية مقارنة مع النسبة المعتمدة (  0.114- 0.1.1) ونباخ كر  األفتتراوح قيمة معامل 
 .يدل على ثبات جميع المحاور وصمحيتها للتطبي  الميدان  

 
 ستبيانإلكرونباخ لمتغيرات ا األف يوضح معامل{ 9}جدول رقم 

 

 عدد حاالت الدراسة ستبيانإلد متغيرات اعد فاألمعامل ثبات كرونباخ 

0.913 64 133 

 

 

قيماة عالياة و  وها  (0.913 )  هاو الدراساة ألبعااد الثباات معامال قيماة أ  (9)رقام  الجادول نتاايج ما  يتضاح     
 جمياعمعامال الترمياز عاال  ل  أكماا % . 70 المعتمادة  النسابة ماع مقارناة اإلحصااي  التحليال ألغاراض صاالحة

 .داة للتقييم ف  هذه الدراسة أستبيا  كإلستخدام اإستبيا  ، وهذا يدل عل  صمحية إلاسيلة أ
 
 

                                 سباب الكامنة وراء ألالتعرف على ا) ول أل كرونباخ لمتغيرات المحور األفا يوضح معامل  {10}جدول رقم 
 (حدوث اإلصابة بالشركة 

 

 متغيرات المحور م3ر
ة المتوسط قيم

حذف  إذا

 العنصر

قيمة التباين 

ا حذف إذ

 العنصر

معامل *

رتباط اإل

 المصحح

 قيمة ألفا

ذا حذف إ

 العنصر

 753. 413. 19.481 31.62 .ثناء التجهيز والقص باللهبأ ةيقع بالشركة حوادث إصاب 11

 749. 425. 17.799 32.06 .الخردة سبثناء عملية كأ ةيقع بالشركة حوادث إصاب 13



3. 

 

ثناء مناولة الخردة والمعدات واآلالت أ ةيقع بالشركة حوادث إصاب 19
 .والمواد

31.78 18.626 .465 .744 

 755. 395. 17.688 32.13 .يقع بالشركة حوادث سقوط مختلفة 12

 736. 524. 15.375 32.62 .إنفجاراتيقع بالشركة حوادث  15

 730. 544. 15.719 32.02 .يقع بالشركة حوادث إصابات الحراي  .1

 ةيتختلف نوعية حادث اإلصابة حسب المواد المستخدمة ف  العمل 13
 .نتاجيةإلا

31.69 17.609 .624 .723 

 750. 457. 19.477 31.55 .ف  الشركة حسب نوع العمل ةنواع حوادث اإلصاباتختلف  13

 761. 327. 19.260 31.69 .حسب نوع المنتج ةوادث اإلصابحتختلف  13

 هو معامل إرتباط بيرسون بين الدرجة على العنصر وبين الدرجة الكلية للمحور محدوفا  منه درجة العنصر: رتباط المصحح إل ل امعام*

  
سااباب الكامنااة وراء ألالتعاارف علااى ا) األول لمحااور ل  جميااع المفااردات المكونااة يتضااح أ (10)ماا  الجاادول رقاام   

-123)كرونبااخ ألفاا بات لهاذا المحاور، حياث تراوحات قيمتا  معامال اهم ف  زيادة الثتس( صابة بالشركة إلحدوث ا
 .%10وهذه القيمة عالية مقارنة مع نسبة المعتمدة ( 1.8

 
 (الصحية واإلجتماعية واإلقتصادية صابة وآثارهااإلحوادث )باخ لمتغيرات المحور الثاني كرونألفا يوضح معامل { 11}جدول رقم 

 

 متغيرات المحور م3ر

قيمة 

وسط المت

حذف  إذا

 العنصر

قيمة 

 التباين

حذف إذا

 العنصر

معامل *

رتباط اإل

 المصحح

قيمة 

ألفا إذا 

حذف 

 العنصر

 784. 519. 21.371 35.83 .آثار نفسية ةينتج ع  حوادث اإلصاب 11

 766. 642. 21.089 35.74 .آثار اجتماعية ةينتج ع  حوادث اإلصاب 13

 791. 440. 23.651 35.40 .يةآثار اقتصاد ةينتج ع  حوادث اإلصاب 19

ينتج ف  حوادث اإلصابة آثار جسدية مرَكبة ف  أكثر م   12
 . موضع

35.49 24.252 .388 .797 

 796. 397. 23.858 35.52 .ينتج ع  حوادث اإلصابة ضرر ف  أجزاء الجسم الحيوية 15

 798. 407. 22.591 35.59 .لحوادث االصابة تأثيرات متفاوتة على المجتمع  .1

 779. 574. 23.154 35.19 .سلبية على الفردآثار  ةحوادث اإلصابل 13

 786. 494. 22.869 35.36 .لحوادث اإلصابة آثار سلبية على األسرة  13

 777. 597. 23.022 35.20 .و جزي  للمصابأى عجز كل  إلصابات قد تؤدى إلا 13

 796. 403. 23.622 35.35 .اإلصابات قد تنته  بالوفاة  11

 وبين الدرجة الكلية للمحور محدوفا  منه درجة العنصرهو معامل إرتباط بيرسون بين الدرجة على العنصر : رتباط المصحح اإل معامل *
 

 



33 

 

حوادث اإلصابة وآثارها الصحية ) الثان  محور لجميع المفردات المكونة ل أ  يتضح (11)الجدول رقم    
-..1)كرونباخ ألفا ، حيث تراوحت قيمة معامل    زيادة الثبات لهذا المحورتساهم ف( واإلجتماعية واإلقتصادية 

 .%10وهذه قيمة عالية مقارنة مع النسبة المعتمدة ( 141
 

رتباط ذلك بحوادث ) لمتغيرات المحور الثالث يوضح معامل ألفا كرونباخ { 12}جدول رقم  تطبيقات لوائح السالمة المهنية وا 
 (اإلصابة

 لمحورمتغيرات ا م3ر

قيمة 

المتوسط 

إذا حذف 

 العنصر

قيمة 

التباين إذا 

حذف 

 العنصر

معامل *

اإلرتباط 

 المصحح

قيمة 

ألفا إذا 

حذف 

 العنصر

 884. 260. 81.308 91.05 .ةصابإلى وقوع حوادث اإلهتمام بقواعد السممة يؤدى إلقلة ا 11

خطاء وحصول ألرتكاب اإلالعوامل النفسية السيية تهيئ العامل  13
 .لحوادثا

91.45 78.810 .501 .879 

 880. 436. 78.641 91.78 .ابة يسهم تلوث البيية ف  زيادة فرص وقوع حوادث اإلص 19

 880. 444. 78.699 91.41 .ى وقوع الحوادثإل يؤديلبعض العاملي   غير المهن  السلو  04

الوقاية الشخصية يزيد م   وأدواتتهاو  الشركة ف  توفير معدات  15
 .صابات إلا

91.32 77.203 .495 .878 

1. 
شادية إر وضع عممات ع  م  الصناع  والسممة آلمكتب ا تغاض 

مواقع العمل يؤدي وملصقات لتوعية العاملي  بالمخاطر الموجودة ف  
 . إلى حوادث اإلصابة

91.42 76.140 .563 .876 

واني  تنفيذ اللوايح والق ع الصناع  والسممة  اآلم  لرجا غاض ت 13
 .اإلصابة زيادة حوادث إلى  يؤدى

91.41 75.835 .673 .874 

م  الصناعى والسممة داخل ألرشادات اإ بإتباعلتزام العاملي  إضعف  13
  .يؤدي الى زيادة حوادث اإلصابة  مواقع الشركة

91.21 78.137 .528 .878 

معدات ثناء المناولة للأعدم توفر جوانب السممة المهنية للعاملي   13
  يؤدي إلى رفع م  حوادث اإلصابة الشركة مواقع والمواد داخل واآلالت

91.29 78.327 .424 .880 

الشركة ف  تطبي  العقوبات على المخالفي  لتعليمات السممة  تذبذب 11
 .اإلصابة ى زيادة حوادث إلالمهنية يؤدى 

91.61 76.513 .434 .881 

بيية عمل مناسبة للعاملي  ف   عدم حرص إدارة الشركة على توفير 11
 .مواقعها المختلفة يؤدي إلى حوادث اإلصابة 

91.59 76.275 .553 .877 

يؤدي  مم العاملي  الجدد بمخاطر العمل وطر  الوقاية المزمةإع عدم 13
 .إلى زيادة حوادث اإلصابة 

91.61 75.164 .642 .874 

ف يؤدي إلى زيادة العامل ف  مكا  عمل محدد وموصو ستقرار إعدم  19
 .معدل حوادث اإلصابة 

91.73 78.547 .386 .882 

 877. 537. 75.460 91.64 .اإلصابةى زيادة معدالت حوادث إلإهمال رعاية العاملي  يؤدى  12

والمعدة وشكلها ومظهرها الخارجى كمؤشر  باآللةهتمام العامل إقلة  15
 .ية وقوع الحادث حتمالإخطار يسهم ف  ألعلى سممتها وخلوها م  ا

91.61 79.573 .241 .887 



33 

 

والمعدات يزيد م  فرص تعرضها  لآلالتعدم الفحص المستمر  .1
 .للحوادث

91.41 76.834 .554 .877 

 882. 373. 77.972 91.81 .ى العنصر البشريإلالمهنية  اإلصابةتعزي مسببات حوادث  13

لوقوع حوادث  ى صيانة يؤدىإلتحتاج   العمل على المعدات الت 13
 .ةاإلصاب

91.47 79.266 .442 .880 

خطار ووقوع حوادث ألهمال التدريب على المعدات الجديدة يزيد م  اإ 13
 .ةاإلصاب

91.34 78.135 .570 .877 

قلة مهارة العاملي  ف  مجال عملهم داخل موقع العمل كا  أحد  31
 .اإلصابة سباب وراء وقوع حوادث ألا

91.37 77.810 .498 .878 

ى زيادة إل عدم وضع الشخص المناسب ف  المكا  المناسب يؤدى 31
 .اإلصابةحوادث 

91.40 77.135 .576 .877 

 882. 395. 76.990 91.68 .صابات العاملي إرتفاع معدل إى إلعدم إنتظام عمليات الصيانة يؤدى  33

 880. 451. 77.296 91.46 تقادم االليات والمعدات 39
 

 

 وبين الدرجة الكلية للمحور محدوفا  منه درجة العنصرهو معامل إرتباط بيرسون بين الدرجة على العنصر : رتباط المصحح معامل اإل *

 

 

رتباط )  الثالث محورل  جميع المفردات المكونة لأيتضح  (12)م  الجدول     تطبيقات لوايح السممة المهنية وا 
كرونباخ              ألفا  قيمة معامل ، حيث تراوحتلهذا المحور  تساهم ف  زيادة الثبات( ذل  بحوادث االصابة 

 .%10وهذه القيمة عالية مقارنة مع النسبة المعتمدة ( 114-111)
 

 (الحد من المشاكل وتقليل مخاطر حوادث إصابة العمل  )  كرونباخ لمتغيرات المحور الرابعألفا يوضح معامل {  13}جدول رقم 
 

 متغيرات المحور م3ر

قيمة 

المتوسط 

ذا حذف إ

 العنصر

قيمة 

ا إذالتباين 

حذف 

 العنصر

معامل *

االرتباط 

 المصحح

قيمة ألفا 

ذا حذف إ

 العنصر

 830. 564. 19.369 47.68 .هتمام بتعليمات السممة الصناعية والمهنية واألم  الصناع إلا 11

بمغ إلنشر الوع  بي  العاملي  بكل صوره وأشكال  بما ف  ذل  ا 13
 .ي حادث مهما كا  بسيطًا أع   يلفور ا

47.83 18.659 .639 .824 

 823. 659. 18.504 47.89 .تفادي السلوكيات الخاطية الت  قد تكو  سببًا للحوادث  19

ثناء أتفعيل خطط الطوارئ يساعد على الوقوف على جاهزية العاملي   12
 .الحوادث الفعلية

48.02 18.477 .613 .825 

الت  تسهم ف  معرفتها ألخذ خاطر الموجودة ف  الشركة تحليل الم 15
 .اإلحتياطات المزمة 

48.11 19.231 .325 .848 

 827. 577. 18.571 47.89 وفقًا لتوصيف مهن  محدد وضع العامل المناسب ف  المكا  المناسب  .1

جراءات القواعد  13 يسهم التدريب المستمر للعاملي  على خطط وا 
 .ف  الحد م  الحوادث واإلصابات  السممة المهنية

47.95 19.505 .375 .842 
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اإللتزام بساعات العمل المحددة للعاملي  وفقًا لمعايير المهنية مما  13
 .يقلل األخطار

48.33 16.981 .522 .836 

 ف  مواقع الشركة المختلفة عداد وتوزيع كتيبات وملصقات ونشراتإ 13
 .م  والسممة آلتباع تعليمات اإل

48.00 19.788 .412 .839 

 831. 521. 18.934 47.92 .إتباع إجراءات الصيانة الدورية لآلالت والمعدات 11

 834. 488. 18.883 47.89 .ت والمعدات بالطر  الصحيحة آلتشغيل اال إلتزام العاملي  لخطوات 11

إعادة النظر ف  ترتيب بييات العمل ف  المواقع المختلفة مما يقلل م   13
 .تعرض العاملي  لحوادث اإلصابة 

48.20 17.754 .603 .824 

 وبين الدرجة الكلية للمحور محدوفا  منه درجة العنصرهو معامل إرتباط بيرسون بين الدرجة على العنصر : رتباط المصحح اإل معامل *
 

 

 

وتقليل مخاطر حوادث الحد م  المشاكل  )الرابع  محورل  جميع المفردات المكونة لأيتضح  (13) الجدول    
وهذه ( 141-123)كرونباخ  ألفا ، حيث تراوحت قيمة معاملتساهم ف  زيادة ثبات لهذا المحور( إصابة العمل 

 % .10القيمة عالية مقارنة مع النسبة المعتمدة 
 
 

وادث اإلصابة والحد من كيفية تالقي النواتج السلبية لح)  كرونباخ لمتغيرات المحور الخامسألفا يوضح معامل  {14}جدول رقم 
 (آثارها عند تعرض العاملين لها 

 

 متغيرات المحور م3ر

قيمة 

المتوسط 

ذا حذف إ

 العنصر

قيمة 

 إذا التباين

حذف 

 العنصر

معامل *

االرتباط 

 المصحح

 ألفا قيمة

ذا حذف إ

 العنصر

 سعافية والعمجية المناسبة عند وقوع حوادثإلتقديم الخدمات ا 11
 .اإلصابة 

39.45 15.901 .470 .820 

 823. 432. 16.131 39.51 .و عمج أسعاف  إصابات الى اقرب موقع إليتم إخمء ا 13

 817. 511. 15.533 39.35 .سعافية بسرعة دو  تفرق  بي  العاملي إلتقدم الخدمات ا 19

يجاب  ف  التخفيف م  إلسعافية والعمجية دورها اإلتحق  الخدمات ا 12
 ةصابإلادث وااآلثار السيية لحو 

39.60 16.090 .417 .825 

 805. 624. 14.509 39.62 .صابةإلسعافية المتخصصة مهما كا  نوع اإليتم توفير الخدمات ا 15

ى مواقع تتوافر بها خدمات إلصابات الخطيرة والشديدة إلتنقل ا .1
 فضلأسعافية إ

39.45 14.962 .611 .807 

نسان  ف  التخفيف على إلدورها ا سعافية والعمجيةإلتحق  الخدمات ا 13
 .المصابي  وذويهم 

39.65 15.700 .422 .825 

سعافية والعمجية إليتم وضع خطط مدروسة بعناية لتقديم الخدمات ا 13
 .ف  الشركة

39.69 14.033 .608 .806 
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ى عمل  بعد تلق  العمج إلهتمام بالعامل المصاب حتى رجوع  إليتم ا 13
 .المزم

39.60 14.848 .540 .813 

سعافية والعمجية للمصابي  درجة الرضا الوظيف  إلتحق  الخدمات ا 11
 للعاملي  

39.80 14.451 .557 .812 

 وبين الدرجة الكلية للمحور محدوفا  منه درجة العنصرهو معامل إرتباط بيرسون بين الدرجة على العنصر : تباط المصحح اإلر معامل *
     

كيفية تمق  النواتج السلبية لحوادث )  الخامس محورل  جميع المفردات المكونة لح أيتض (14) الجدول    
قيمة  تراوحت، حيث تساهم ف  زيادة ثبات لهذا المحور (اإلصابة والحد م  آثارها عند تعرض العاملي  لها 

 %.10وهذه القيمة عالية مقارنة مع النسبة المعتمدة ( 122-102)معامل كرونباخ ألفا 
 

 

   تبيان اإلسرتباط بين درجات كل مجال األسئلة ودرجات أسئلة اإل وللتحقق من اإلتساق الداخلي بين فقرات اإلستبيان تم دراسة قوة
الكلية ، للتأكد أن معامالت اإلرتباط ذات معامالت ثبات داخلي مقبولة ودالة إحصائيا  ، وأن درجات إرتباط المتغيرات بالمقياس 

الحد األذنى المعياري المقبول إلثبات  يعلى إعتبار أن هذه القيمة ه% 04لها متجانسة وتتجاوز القيمة الذي تنتمي إليه ، ك
 . وجود تقارب داخلي بين متغيرات كل مقياس على حده 

 

 

الشركة سباب الكامنه وراء حدوث اإلصابة بالتعرف على األ) اإلرتباط بين عبارات المحور األول معامالت يوضح  { 15 }جدول رقم 
 والحد األعلى للقياس

 

 عبارات المحور
معامل 

 رتباطاإل
 مستوى المعنوية

 0.00 .0.28 .ثناء التجهيز والقص باللهبأ ةيقع بالشركة حوادث إصاب 1
 0.00 0.218 .الخردة سبثناء عملية كأ ةيقع بالشركة حوادث إصاب 3
 0.00 0.210 .واآلالت والموادثناء مناولة الخردة والمعدات أ ةيقع بالشركة حوادث إصاب 9
 0.00 0.2.1 .يقع بالشركة حوادث سقوط مختلفة 2
 0.00 0.102 .إنفجاراتيقع بالشركة حوادث  5
 0.00 0.102 .يقع بالشركة حوادث إصابات الحراي  .
 0.00 0.182 .نتاجيةإلا ةيتختلف نوعية حادث اإلصابة حسب المواد المستخدمة ف  العمل 3
 0.00 0.241 .ف  الشركة حسب نوع العمل ةواع حوادث اإلصابناتختلف  3
 0.00 0.4.1 .حسب نوع المنتج ةوادث اإلصابحتختلف  3

 

 
  معااممت أو نمحاظ  إليا  ينتما  الاذيللقيااس  ىلاعألوالحاد ا متغيار كال رتبااطإ درجاات يظهار (15) الجادول     

  أي أات داللاة، ذوجميعهاا  0.182ى إلا 0.4.1تاراوح ما  ت  ولاألالمحاور يلة أسبي   تسا  الداخل إلرتباط لإلا
  .أجل  م  ممتص  لما ستبانةاإل صمحية يعن  مما % 40 م  أكبر بالمقياس رتباط إ درجة
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تصادية قإلجتماعية واإلواا الصحية صابة وآثارهاإلحوادث ) تباط بين عبارات المحور الثاني اإلر يوضح معامالت  {16} جدول رقم
 (لى للقياسعاألوالحد 

 

 مستوى المعنوية رتباطإلمعامل ا عبارات المحور 

 1311 1..13 .آثار نفسية ةينتج ع  حوادث اإلصاب 11

 1311 13322 .آثار اجتماعية ةينتج ع  حوادث اإلصاب 13

 1311 13553 .آثار اقتصادية ةينتج ع  حوادث اإلصاب 19

 1311 13513 . ف  أكثر م  موضعينتج ف  حوادث اإلصابة آثار جسدية مرَكبة  12

 1311 13535 .ينتج ع  حوادث اإلصابة ضرر ف  أجزاء الجسم الحيوية 15

 1311 ..135 .لحوادث االصابة تأثيرات متفاوتة على المجتمع  .1

 1311 9..13 .سلبية على الفردآثار  ةحوادث اإلصابل 13

 1311 13.19 .لحوادث اإلصابة آثار سلبية على األسرة  13

 1311 13.33 .و جزي  للمصابأى عجز كل  إلصابات قد تؤدى إلا 13

 1311 13595 .اإلصابات قد تنته  بالوفاة  11

 
 

 أ و نمحاظ  إليا  ينتما  الاذيللقيااس ى علاوالحاد األ متغيار كال تبااطإر  درجاات يظهار (16)رقام  لجادولا     
وجميعهاااا ذات  0.144ى إلااا 0.201تتاااراوح مااا    لثاااان ا سااايلة المحاااورأتساااا  الاااداخل  باااي  إلرتبااااط لمعااااممت اإل

 أجل  م  ممتص  لما ستبانةإلا  صمحية يعن  مما % 40 م  أكبر بالمقياس رتباط إ درجة أ ي أداللة، 
 
 
 
 

رتباط ذلك بحوادث ا  تطبيقات لوائح السالمة المهنية و ) تباط بين عبارات المحور الثالث اإلر يوضح معامالت  {17}جدول رقم 
 (على للقياسألصابة  والحد ااإل
 

معامل  عبارات المحور  

 اإلرتباط

 مستوى المعنوية

 1311 13213 .ةصابإلى وقوع حوادث اإلهتمام بقواعد السممة يؤدى إلقلة ا 11

 1311 13523 .خطاء وحصول الحوادثألرتكاب اإلالعوامل النفسية السيية تهيئ العامل  13

 1311 .1323 .ابة ة فرص وقوع حوادث اإلصيسهم تلوث البيية ف  زياد 19

 1311 13513 .ى وقوع الحوادثإل يؤديلبعض العاملي   غير المهن  السلو  12

 1311 .1355 .صابات إلالوقاية الشخصية يزيد م  ا وأدواتتهاو  الشركة ف  توفير معدات  15

صقات شادية وملإر وضع عممات ع  م  الصناع  والسممة آلمكتب ا تغاض  .1
 . مواقع العمل يؤدي إلى حوادث اإلصابةلتوعية العاملي  بالمخاطر الموجودة ف  

13.31 1311 

زيادة إلى  تنفيذ اللوايح والقواني  يؤدى ع الصناع  والسممة  اآلم  لرجا غاض ت 13
 اإلصابة حوادث 

13319 1311 
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ة داخل مواقع م  الصناعى والسممألرشادات اإ بإتباعلتزام العاملي  إضعف  13
  .يؤدي الى زيادة حوادث اإلصابة  الشركة

13533 1311 

والمواد  واآلالتثناء المناولة للمعدات أعدم توفر جوانب السممة المهنية للعاملي   13
 . يؤدي إلى رفع م  حوادث اإلصابة الشركة مواقع داخل

13233 1311 

لتعليمات السممة المهنية يؤدى الشركة ف  تطبي  العقوبات على المخالفي   تذبذب 11
 .اإلصابة ى زيادة حوادث إل

13512 1311 

عدم حرص إدارة الشركة على توفير بيية عمل مناسبة للعاملي  ف  مواقعها  11
 .المختلفة يؤدي إلى حوادث اإلصابة 

13.11 1311 

يادة يؤدي إلى ز  مم العاملي  الجدد بمخاطر العمل وطر  الوقاية المزمةإع عدم 13
 .حوادث اإلصابة 

13.31 1311 

العامل ف  مكا  عمل محدد وموصوف يؤدي إلى زيادة معدل ستقرار إعدم  19
 .حوادث اإلصابة 

1325. 1311 

 1311 13.19 .اإلصابةى زيادة معدالت حوادث إلإهمال رعاية العاملي  يؤدى  12

جى كمؤشر على سممتها وخلوها والمعدة وشكلها ومظهرها الخار  باآللةهتمام العامل إقلة  15
 .حتمالية وقوع الحادث إخطار يسهم ف  ألم  ا

13295 1311 

 1311 13.13 .والمعدات يزيد م  فرص تعرضها للحوادث لآلالتعدم الفحص المستمر  .1

 1311 13259 .ى العنصر البشريإلالمهنية  اإلصابةتعزي مسببات حوادث  13

 1311 13232 .ةى صيانة يؤدى لوقوع حوادث اإلصابإلاج تحت  العمل على المعدات الت 13

 1311 13.19 .ةخطار ووقوع حوادث اإلصابألهمال التدريب على المعدات الجديدة يزيد م  اإ 13

سباب وراء وقوع ألقلة مهارة العاملي  ف  مجال عملهم داخل موقع العمل كا  أحد ا 31
 .اإلصابة حوادث 

13552 1311 

 1311 13.32 .اإلصابةى زيادة حوادث إل شخص المناسب ف  المكا  المناسب يؤدىعدم وضع ال 31

 1311 13231 .صابات العاملي إرتفاع معدل إى إلعدم إنتظام عمليات الصيانة يؤدى  33

 1311 13531 تقادم االليات والمعدات  39

     
 
  معااممت أو نمحاظ  إليا  ينتما  لاذياللقيااس  ىعلاألوالحاد ا متغيار كال تبااطإر  درجاات يظهار (17)الجادول 
 أ ي أوجميعهاا ذات داللاة،  40..0لاى إ 0.484تتراوح ما    ثالثالسيلة المحور أتسا  الداخل  بي  إلرتباط لاإل

 .أجل  م  ممتص  لما ستبانةإلا صمحية يعن  مما %40م   أكبر بالمقياس تباط إر  درجة
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والحد صابة حوادث اإلن المشاكل وتقليل مخاطر الحد م) ين عبارات المحور الرابع رتباط باإل يوضح معامالت  {18}جدول رقم 
 (على للقياساآل

 

 عبارات المحور 
معامل 

 رتباطاإل
 مستوى المعنوية

 1311 13.93 .هتمام بتعليمات السممة الصناعية والمهنية واألم  الصناع إلا 11

ي حادث أع   يبمغ الفور إلما ف  ذل  انشر الوع  بي  العاملي  بكل صوره وأشكال  ب 13
 .مهما كا  بسيطًا 

1331. 1311 

 1311 13332 .تفادي السلوكيات الخاطية الت  قد تكو  سببًا للحوادث  19

 1311 13.33 .ثناء الحوادث الفعليةأتفعيل خطط الطوارئ يساعد على الوقوف على جاهزية العاملي   12

 1311 ..132 .الت  تسهم ف  معرفتها ألخذ اإلحتياطات المزمة الشركة تحليل المخاطر الموجودة ف   15

 1311 1..13 .وفقًا لتوصيف مهن  محدد وضع العامل المناسب ف  المكا  المناسب  .1

جراءات القواعد السممة المهنية ف  الحد  13 يسهم التدريب المستمر للعاملي  على خطط وا 
 .م  الحوادث واإلصابات 

13233 1311 

 1311 3..13 .اإللتزام بساعات العمل المحددة للعاملي  وفقًا لمعايير المهنية مما يقلل األخطار 13

تباع تعليمات إل ف  مواقع الشركة المختلفة عداد وتوزيع كتيبات وملصقات ونشراتإ 13
 .م  والسممة آلا

13513 1311 

 1311 13.11 .إتباع إجراءات الصيانة الدورية لآلالت والمعدات 11

 1311 13533 .ت والمعدات بالطر  الصحيحة آلتشغيل اال إلتزام العاملي  لخطوات 11

إعادة النظر ف  ترتيب بييات العمل ف  المواقع المختلفة مما يقلل م  تعرض العاملي   13
 .لحوادث اإلصابة 

13.33 1311 

 

 

 

معااممت أ  و نمحاظ  إليا  ينتما  الاذيللقيااس  ىعلااألوالحاد  متغيار كال تبااطإر  درجات يظهر (18) الجدول      
  أي أوجميعهاا ذات داللاة،  0.124لاى إ ..0.4تتاراوح ما    الراباعسيلة المحاور أتسا  الداخل  بي  رتباط لإلإلا

 أجل  م  ممتص  لما ستبانةإلا صمحية يعن  مما% 40 م  أكبر بالمقياس رتباط إ درجة
 

 

 

 
كيفية تالقي النواتج السلبية لحوادث اإلصابة والحد من )  الخامستباط بين عبارات المحور اإلر يوضح معامالت  {19}جدول رقم 

 (على للقياسألرها عند تعرض العاملين لها والحد اآثا
 

 عبارات المحور 
معامل 

 االرتباط
 مستوى المعنوية

 1311 13539 اإلصابة  سعافية والعمجية المناسبة عند وقوع حوادثإلتقديم الخدمات ا 11

 1311 13593 .و عمج أسعاف  إصابات الى اقرب موقع إليتم إخمء ا 13

 1311 13.15 .سعافية بسرعة دو  تفرق  بي  العاملي إلتقدم الخدمات ا 19

يجاب  ف  التخفيف م  إلسعافية والعمجية دورها اإلتحق  الخدمات ا 12
 ةصابإلاآلثار السيية لحوادث وا

13533 1311 
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 1311 13331 .صابةإلسعافية المتخصصة مهما كا  نوع اإلم توفير الخدمات ايت 15

سعافية إى مواقع تتوافر بها خدمات إلصابات الخطيرة والشديدة إلتنقل ا .1
 فضلأ

13311 1311 

نسان  ف  التخفيف على إلسعافية والعمجية دورها اإلتحق  الخدمات ا 13
 .المصابي  وذويهم 

13523 1311 

سعافية والعمجية ف  إلم وضع خطط مدروسة بعناية لتقديم الخدمات ايت 13
 .الشركة

13331 1311 

ى عمل  بعد تلق  العمج إلهتمام بالعامل المصاب حتى رجوع  إليتم ا 13
 .المزم

13.5. 1311 

سعافية والعمجية للمصابي  درجة الرضا الوظيف  إلتحق  الخدمات ا 11
 للعاملي  

13.33 1311 

 

  أو نمحاظ  إليا  ينتما  الاذيللقيااس  ىعلاألوالحاد ا متغيار كال رتبااطإ درجاات يظهار (19)رقم لال االجادو      
وجميعهاااا ذات  0.128لاااى إ 0.221تتاااراوح مااا    راباااعلتساااا  الاااداخل  باااي  اسااايلة المحاااور اإلرتبااااط لإلمعااااممت ا

 .أجل  م  ممتص  لما ستبانةاإل صمحية يعن  مما % 40 م  أكبر بالمقياس رتباط إ درجة  أي أداللة، 
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- :دراسة ـانات الـليل بيـرض وتحـع : ثانياا 
 

 :الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة - أ
 

 رلمتغير العم قا  راد عينة الدراسة وفأفيوضح توزيع   { 20}الجدول رقم 
 

 العمر التكرار النسبة المئوية

سنة 91سنة الى اقل من  31من  12 9.0  

سنة 21سنة الى اقل من  91من  31 23.3  

سنة 21أكثر من  90 67.7  

 المجموع 133 100.0

 

م  إجمال  أفراد عينة % 1.1.فراد عينة الدراسة يمثلو  ما نسبة أم   (40)أ   (24)يتضح م  الجدول رقم     
منهم يمثلو  مانسبت  ( 38)ف  حي  أ  سنة وهم الفية األكثر م  أفراد الدراسة ، (  40)الدراسة أعمارهم أكثر م  

منهم يمثلو  ( 82)سنة ، مقابل ( 40)إلى أقل م  ( 30)م  إجمال  أفراد عينة الدراسة أعمارهم م  % 23.3
دم  إجمال  أفرا% 4.0مانسبت   .سنة ( 30)إلى أقل م  ( 20)الدراسة أعمارهم م     

م خبرة ولهم مجال طويل ف  العمل ، ويتميزو  بالعقمنية ل المستجوبي  م  الذي  لديه، وهذا يوضح أ  ج   العينة
 .والرشد ومتجانسي  ف  العمر األمر الذي يقلل م  اإلختمفات ف  وجهات النظر بإختمف متغير العمر 

 

 
 

 فراد عينة الدراسة وفقا  لمتغير العمرأيبين توزيع {  2}الشكل رقم 
 

 



11. 

 

 
 الوظيفي ىلمتغير المسم لدراسة وفقا  راد عينة اأفيوضح توزيع  {22}الجدول رقم 

 
 النسبة المئوية  التكرار المسمى الوظيفي

 24.8 33 إدارى

 44.4 59 فني

 26.3 35 تشغيلي

 4.5 6 أخـــرى

 100.0 133 المجموع

 

 

 م  أفراد عينة الدراسة% 10.1م  أفراد عينة الدراسة يمثلو  مانسبت  ( 44)أ   (22)يتضح م  الجدول رقم     
وهذا يوضح أ  الفنيي  والتشغليي  هم عادة م  يقومو  ، كثر م  افراد الدراسة ألوهم الفية ا وُمشغلي  كانوا فنيي 

م  حجم % 24.1منهم يمثلو  مانسبت  ( 33)، مقابل  م أكثر معرفة بواقع اصابات العملعلى العمل مما يجعله
.العينة يعملو  ف  وظايف أخرى  م  حجم% 4.2منهم يمثلو  مانسبة ( .)العينة إداريي  و   

 

 
 

 
 

 راد عينة الدراسة وفقا  لمتغير المسمى الوظيفيأفيبين توزيع { 3}الشكل رقم 
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 ارياإلدلمتغير المستوى  راد عينة الدراسة وفقا  أفيوضح توزيع  {22}الجدول رقم 
 

 النسبة المئوية  التكرار المستوى االداري

 4.5 6 مدير ادارة

 21.1 28 موظف

 64.7 86 فني وتشغيلي

 9.8 13 أخـــرى

 100.0 133 المجموع
 
 

عينة م  إجمال  أفراد % 4.1.م  أفراد عينة الدراسة يمثلو  مانسبت  ( .1) أ   (22) يتضح م  الجدول     
  وواضح األكثر عرضة لإلصابة الحوادث وهذا طبيعالدراسة ،  عينة م  أفراد كبرالدراسة موظفي  ، وهم الفية األ

. نة الدراسة مدراء إدارات ومكاتبم  إجمال  أفراد عي% 4.2منهم يمثلو  مانسبت  ( .)، و  م  خمل النتايج  
 

 
 

 

 
 فراد عينة الدراسة وفقا  لمتغير المستوى اإلدارىيبين توزيع أ {0}الشكل رقم 
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 المؤهل العلميلمتغير  يوضح توزيع افراد عينة الدراسة وفقا   { 23} الجدول رقم 
 

 النسبة المئوية  التكرار المؤهل العلمي

 24.1 32 بكالوريوس

 18.8 25 دبلوم عالى

 44.4 59 دبلوم متوسط

 12.8 17 أخــــرى

 100.0 133 المجموع

 

م  إجمال  أفراد عينة % 44.4م  أفراد عينة الدراسة يمثلو  مانسبت  ( 24)أ   (23)يتضح م  الجدول رقم 
وهذا طبيع  أل  أغلب العينة م   الدراسة عينة مؤهلهم العلم  دبلوم متوسط وهم الفية األكثر م  أفرادالدراسة 

وه  الفية األكثر إحتكاكًا بالعمل واألكثر عرضة لإلصابات المهنية واألكثر تضررًا م  أثارها  المشغلي  والفنيي 
منهم يمثلو  ( 81)مقابل ، و بكالوريس والدبلوم العال  مر اليتطلب مؤهمت علمية عالية مثل الوهذا األ السلبية ، 
."بدو  مؤهمت "  م  أفراد عينة الدراسة مؤهمت أخرى% 82.1مانسبت    

 

 

 

 
 يبين توزيع افراد عينة الدراسة وفقا  لمتغير المؤهل العلمي{ 5}الشكل رقم 
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 ات الخبرةيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا  لمتغير سنو  {20}جدول رقم 
 

 النسبة المئوية  التكرار سنوات الخبرة

سنوات 5أقل من   7 5.3 

سنوات 11سنوات الى أقل من  5من   12 9.0 

سنوات 15سنوات الى أقل من  11من   28 21.1 

سنة 15أكثر من   86 64.7 

 100.0 133 المجموع

 

 

م  إجمال  أفراد عينة % 4.1.ثلو  مانسبت  م  أفراد عينة الدراسة يم( .1)أ   (32)يتضح م  الجدول رقم     
وهذا يعن  أ  سياسة الشركة تعتمد ، سنة وهم الفية األكثر م  أفراد الدراسة  82الدراسة سنوات خبرتهم أكثر م  

جديدة وليس هنا  دورا  للعمالة واإلستفادة م  خبرات جديدة تكو  أكثر دقة وأكثر العلى عدم تعيي  العمالة 
 80م  إجمال  أفراد عينة الدراسة سنوات خبرتهم م  % 28.8منهم يمثلو  مانسبت  ( 21)  أ  ، ف  حيتطور 

م  إجمال  أفراد عينة الدراسة سنوات خبرتهم % 4.0منهم يمثلو  مانسبت   ( 82)سنة ، مقابل  82سنوات إلى 
سة أفراد عينة الدرام  إجمال  % 2.3منهم يمثلو  مانسبت  ( 1)سنوات ، و  80سنوات إلى أقل م   2م  

العاملي  األقل خبرة هم األكثر عرضة لإلصابات المهنية واألكثر  أ  سنوات وهذا يعن  2سنوات خبرتهم أقل م  
.تضررًا م  أثارها السلبية   

 

 
 

 

 
 فراد عينة الدراسة وفقا  لمتغير سنوات الخبرةأيبين توزيع  {6}الشكل رقم 
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 وفقا  لمتغير الدورات التدريبية في مجال العمل عينة الدراسة يوضح توزيع أفراد {25}الجدول رقم 

 

 النسبة المئوية  التكرار الدورات التدريبية في مجال العمل

 28.6 38 لم يحصل على دورات

 37.6 50 حصل على دورة واحدة

 23.3 31 حصل على دورتين

 10.5 14 حصل على ثالثة  دورات فأكثر

 100.0 133 المجموع
 

    

م  إجمال  أفراد عينة % 2...م  أفراد عينة الدراسة يمثلو  مانسيت  ( 11)أ   (35)يتضح م  الجدول رقم
وهم الفية  ،نهاييًا تدريبية او لم يتحصلوا على دورة  الدراسة عدد دوراتهم التدريبية ف  مجال العمل دورة واحدة

دورات تدريبية األمر الذي  والُمشغلي   لم يتحصلوا على غلب الفنيي أ  وهذا يعن  أفراد عينة الدراسة أاألكثر م  
يزيد م  معدالت حوادث اإلصابة وأ  الشركة التتبع سياسة تطوير العمالة والرفع م  أدايهم وتطويرهم ف  العمل 

وهذا األمر يعن  أ   فقط  دورة واحدة تحصلوا على و أأكثر م  نصف العينة لم يتحصلوا على دورات تدريبية وأ  
منهم ( 38)، مقابل سنة لم يتحصلوا على دورات تدريبية وهذا يزيد م  حوادث اإلصابة  82لعاملي  لهم أكثر م  ا

( 84)م  إجمال  أفراد عينة الدراسة عدد دوراتهم التدريبية ف  مجال العمل دورتا  ، و% 23.3يمثلو  مانسبت  
عدد دوراتهم التدربيبة ف  مجال العمل ثمث دورات  م  اجمال  افراد عينة الدراسة% 80.2منهم يمثلو  مانسبت  

.فأكثر   
 
 

 
 

 
 فراد عينة الدراسة وفقا  لمتغير الدورات التدريبية في مجال العملأيبين توزيع { 7}الشكل رقم 
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 مةوفقا  لمتغير الدورات التدريبية في مجال األمن والسال يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة{  26} الجدول رقم 

 
الدورات التدريبية في مجال األمن 

 والسالمة

 النسبة المئوية  التكرار

 68.4 91 لم يحصل على دورات

 28.6 38 حصل على دورة واحدة

 1.5 2 حصل على دورتين

 1.5 2 حصل على ثالثة  دورات فأكثر

 100.0 133 المجموع
 

فراد عينة إجمال  أم  % 1.4.يمثلو  مانسبت  م  أفراد عينة الدراسة ( 48)أ    (26) يتضح م  الجدول رقم
ف  حي  الدراسة عينة الدراسة لم يتحلصوا على دورات تدريبية ف  مجال األم  والسممة وهم فية األكثر م  افراد 

م  إجمال  أفراد عينة الدراسة عدد دوراتهم التدريبية ف  مجال األم  % ..21منهم يمثلو  مانسبت  ( 31)أ  
م  إجمال  أفراد عينة الدراسة  عدد دوراتهم % 8.2منهم يمثلو  مانسبت  ( 2)رة واحدة ، مقابل والسممة دو 

  الشركة لم تتبع سياسة واضحة ف  مجال األم  والسممة وهنا نجد أ ،التدريبية ف  مجال األم  والسممة دورتا 
أ  العاملي  األكثر  إلصابة الحوداث ضهم تقليل م  تعر للهم جدًا لدى العاملي  بالشركة المهنية وهو العنصر الم

صابات العمل وتطبيقات لوايح السممة المهنية واألكثر معرفة و تدريبًا يكونو  أكثر خبرة ع  أسباب حوادث  ا 
.باآلثار السلبية المترتبة عليها ودرايتهم بالكيفية المثلى للحد منها وتمف  م  نواتجها السلبية   

 
 

 
 

 في مجال األمن والسالمةفراد عينة الدراسة وفقا  لمتغير الدورات التدريبية أتوزيع يبين { 8}الشكل رقم 
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 -:سئلة محاور الدراسة أالنتائج المتعلقة ب - ب
 

 

 

تعرف على ال)  عبارات المحور األول عنأفراد عينة الدراسة  والتوزيع النسبي لإلجابات يالتوزيع التكرار  يوضح {27}جدول رقم 
 .(اإلصابة بالشركة  منة وراء حدوثسباب الكاألا

 

 العبارة

 النكرار

 %(النسبة ) 

 

 

 درجة الموافقة
غير 

موافق 

على 

 االطالق

غير 

 موافق

 موافق محايد

موافق 

 تماما

 11 - - .ثناء التجهيز والقص باللهبأ ةيقع بالشركة حوادث إصاب 1

(335)  

3. 

(5331)  

47 

(9535)  

 عالية 

 13 - .الخردة سبثناء عملية كأ ةة حوادث إصابيقع بالشرك 3

(1935)  

1. 

(1331)  

.3 

(5133)  

91 

(333.)  

 عالية

ثناء مناولة الخردة والمعدات أ ةيقع بالشركة حوادث إصاب 9
 .واآلالت والمواد

- 5 

(933)  

13 

(331)  

33 

(5332)  

93 

(3333)  

 عالية

 31 - .يقع بالشركة حوادث سقوط مختلفة 2

(1533)  

33 

(1.35)  

53 

(2333)  

99 

(3233)  

 عالية

 3 .إنفجاراتيقع بالشركة حوادث  5

(539)  

93 

(333.)  

33 

(3131)  

91 

(3939)  

33 

(3133)  

 متوسطة

 . .يقع بالشركة حوادث إصابات الحراي  .

(235)  

13 

(1935)  

3 

(539)  

53 

(293.)  

22 

(9931)  

 عالية

 تختلف نوعية حادث اإلصابة حسب المواد المستخدمة ف  3
 .نتاجيةإلا ةيالعمل

3 

(135)  

1 

(3)3  

11 

(333)  

35 

(5.32)  

25 

(9933)  

 عالية

ف  الشركة حسب نوع  ةنواع حوادث اإلصاباتختلف  3
 .العمل

- - 5 

(933)  

33 

(5333)  

51 

(9339)  

 عالية

 9 - .حسب نوع المنتج ةوادث اإلصابحتختلف  3

(339)  

13 

(1935)  

.1 

(2533)  

51 

(9339)  

 عالية

 
 

منة سباب الكاألا التعرف على) ولألسيلة المحور اأ ع  الدراسة عينة باتإجا أ  (27) رقم الجدول م  بي يت    
المقياس  ، حسب الفقرات معظم بدرجة مواف  بشدة ومواف  علىعالية  كانت (وراء حدوث اإلصابة بالشركة 

 .حوادث اإلصابة  وهذا يدل على أغلب المستجوبي  لديهم دراية ومعرفة بمسببات، المستخدم 
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التعرف على ) ول لمتغيرات المحور األ حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة   zنتائج اختبار يوضح {28}جدول رقم 
 (منة وراء حدوث اإلصابة بالشركة األسباب الكا

 

 أسئلة المحور األول

 

 الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 zاختبار 

الداللة 

عنوية الم

 المحسوبة

درجة 

 التقدير

5353 2333 2 .ثناء التجهيز والقص باللهبأ ةيقع بالشركة حوادث إصاب 1  عالية 13111 12332 

3913 9339 6 .الخردة سبثناء عملية كأ ةيقع بالشركة حوادث إصاب 3  عالية 13111 33.3 

ثناء مناولة الخردة والمعدات أ ةيقع بالشركة حوادث إصاب 9
 .والمواد واآلالت

4 2311 3123  عالية 13111 13339 

3333 9333 7 .يقع بالشركة حوادث سقوط مختلفة 2  عالية 13111 3332 

 متوسطة 13111 9331 13393 9333 8 .إنفجاراتيقع بالشركة حوادث  5

 عالية 13111 .1131 13151 9333 5 .يقع بالشركة حوادث إصابات الحراي  .

صابة حسب المواد المستخدمة ف  تختلف نوعية حادث اإل 3
 .نتاجيةإلا ةيالعمل

3 2331 39.3  عالية 13111 19333 

5513 2395 1 .ف  الشركة حسب نوع العمل ةنواع حوادث اإلصاباتختلف  3  عالية 13111 15353 

35.3 2331 3 .حسب نوع المنتج ةوادث اإلصابحتختلف  3  عالية 13111 19333 

522248 388883  ولاأل ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياس المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي مقإجمـــــــــــــــــــــ      عالية   

 
منة األسباب الكاالتعرف على  )ولاألسيلة المحور أ ع  الدراسة عينة جاباتإ أ  (28)م رق الجدول م  يتبي   

وهنا  إتفا  عال  بي  ،  الكلية الدرجة وعلى الفقرات معظم على عالية انتك(  وراء حدوث اإلصابة بالشركة
 جاباتإلا متوسط يقع حيث ،باب حدوث اإلصابة بالشركة أسحول ( م  خمسة نقاط  3.4بمتوسط ) المستجوبي  

ستجابتهم متوسطة بخصوص حوادث إبينما كانت تحليل اإلحصاي  ، لا حسب( 4.32 – 3.21) بي  ما
     .ات اإلنفجار 

بالمرتبة األولى  تختلف أنواع حوادث اإلصابة ف  الشركة حسب نوع العمل"   وه( 1)حيث جاءت العبارة رقم     
ى أ  العمل إلويعزو الباحث هذه النتيجة (  2م   4.32)م  حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط 

  تتميز بخطورة عالية ولذل  فم  الطبيع  عمال التوخطورت  يختلف بإختمف طبيعة العمل حيث توجد بعض األ
 . أ  تختلف أنواع الحوادث ف  الشركة حسب نوع العمل 

  
راد عينة أفف  المرتبة األخيرة م  حيث موافقة  " يقع بالشركة حوادث إنفجارات"   وه( 2)وجاءت العبارة رقم   

نتيجة إلى أ  األعمال بالشركة تعتمد ف  الكثير م  و الباحث هذه اليعز و  ( 2م   3.21)الدراسة عليها بمتوسط 
نفجار قليل د خردة األمر الذي يجعل التعرض لإلعبارة ع  حدي  المخردة غير معروف  وه األحيا  على المواد

و الغير معروفة حسب التعليمات الصادرة إليهم م  أاألجسام المغلقة و المشغل سوف يبتعد ع  المواد  أو    الفنأل
 .سنة  82كثر م  أالعمل  ف  العينة لها أفراد غلبأ  أاألم  والسممة وأيضًا لخبرة العامل حيث  مسؤول 
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شاركة هنا  عمقة ذات داللة إحصايية بي  طبيعاة االآلت والمعادات المساتخدمة فا  ال) ولىوإلختيار الفرضية األ   
ياع العباارات المتعلقاة مفردات عينة الدراسة على جم يجاد المتوسط العام إلجاباتتم إ (وحوادث اإلصابة أثناء العمل

حاااول  Zساااتخدام اختباااار وتااام إ( اإلصاااابة بالشاااركة  ساااباب الكامناااة وراء حااادوثالتعااارف علاااى األ) باااالمحور األول 
 -:النحو التال   لفرضية الصفرية والبديلة لها علىحيث كانت ا،  فكانت النتايج كما بالجدول أعمه( 3)المتوسط 

 
ول اليختلف على عبارات المتعلقة بالمحور األ جابات مفردات عينة الدراسةالمتوسط العام إل :الصفرية  الفرضية

 ( .3)معنويًا ع  
ول يختلف لى العبارات المتعلقة بالمحور األمفردات عينة الدراسة ع جاباتالمتوسط العام إل : البديلةالفرضية 

 ( .3)معنويا ع  
 

لذل   0.02بداللة معنوية محسوبة وه  أقل م  مستوى المعنوية  Zنمحظ قيمة  (33)رقم وم  خمل الجدول 
نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بالفرضية البديلة ، حيث أ  المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة يزيد ع  

 .وهذا يدل على إرتفاع درجة الموافقة على هذه العبارات ( 3)متوسط المفترض 
 

 
 

حوادث اإلصابة عبارات المحور الثاني  نالدراسة عراد عينة أف التوزيع التكراري والتوزيع النسبي إلجاباتيوضح  {28}م جدول رق  
 (وآثارها الصحية واإلجتماعية واإلقتصادية 

 

 العبارة

 التكرار

 %(النسبة )

 

درجة 

غير موافق  الموافقة

على 

 االطالق

غير 

 موافق

 

 محايد

 

 موافق
موافق 

 تماما

 33 .آثار نفسية ةينتج ع  حوادث اإلصاب 1

(3131) 

3 

(135) 

31 

(1533) 

55 

(2132) 

33 

(3139) 

 عالية

 13 .آثار اجتماعية ةينتج ع  حوادث اإلصاب 3

(1333) 

9 

(339) 

33 

(1.35) 

31 

(533.) 

31 

(1533) 

 عالية

 3 .آثار اقتصادية ةينتج ع  حوادث اإلصاب 9

(.33) 

- 15 

(1139) 

35 

(5.32) 

92 

(353.) 

 عالية

ينتج ف  حوادث اإلصابة آثار جسدية مرَكبة  2
 . ف  أكثر م  موضع

5 

(933) 

- 33 

(3133) 

31 

(5932) 

33 

(3131) 

 عالية

ينتج ع  حوادث اإلصابة ضرر ف  أجزاء  5
 .الجسم الحيوية

. 

(235) 

1 

(3) 3 

33 

(3133) 

.3 

(5131) 

33 

(3133) 

 عالية

وتة على لحوادث االصابة تأثيرات متفا .
 .المجتمع 

3 

(.33) 

5 

(933) 

91 

(333.) 

51 

(9339) 

93 

(333.) 

 عالية

 2 .سلبية على الفردآثار  ةحوادث اإلصابل 3

(931) 

- 13 

(331) 

.3 

(5131) 

23 

(9.33) 

 عالية
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 . لحوادث اإلصابة آثار سلبية على األسرة  3

(235) 

3 

(135) 

13 

(1333) 

.3 

(5132) 

21 

(9133) 

 عالية

و جزي  أى عجز كل  إلبات قد تؤدى صاإلا 3
 .للمصاب

9 

(339) 

- 15 

(1139) 

.. 

(233.) 

23 

(9.33) 

 عالية

 2 .اإلصابات قد تنته  بالوفاة  11

(931) 

1 

(3 )3 

33 

(3139) 

55 

(2132) 

2. 

(923.) 

 عالية

   
ادث اإلصابة وآثارها حو " سيلة المحور الثان أ ع  الدراسة عينة أفراد جاباتإ أ  (28) رقم الجدول م  يتبي   

التحليل  حسب ، الفقرات معظم على بدرجة مواف  بشدة ومواف  عالية كانت" الصحية واإلجتماعية واإلقتصادية 
صابة وكذل  اآلثار إلل تعرضهم ثار الصحية تؤثر على العاملي  عندآل  اأوهذا يدل على ، المستخدم  اإلحصاي 

 .ل قلة اإلهتمام بالعاملي  ل  تأثير كبير وواضح م  خمل النتايج اإلجتماعية واإلقتصادية األمر الذي يجع
 
 

 
حوادث اإلصابة وآثارها ) لمتغيرات المحور الثاني حول متوسطات إجابات مفردات الدارسة  Zنتائج اختبار يوضح { 34}جدول رقم 

 (.الصحية واإلجتماعية واإلقتصادية 
 

 العبارة

 

المتوسط  الرتبة

 الحسابي

 اإلنحراف

 المعياري

 

 Zاختبار

 

  

الداللة 

المعنوية 

 المحسوبة 

درجة 

 التقدير

 متوسطة 13111 3.3. 13133 9353 10 .آثار نفسية ةينتج ع  حوادث اإلصاب 1

3.33 93.3 9 .آثار اجتماعية ةينتج ع  حوادث اإلصاب 3  متوسطة 13111 3333 

3133 2311 5 .آثار اقتصادية ةينتج ع  حوادث اإلصاب 9  عالية 13111 113.3 

ينتج ف  حوادث اإلصابة آثار جسدية مرَكبة ف  أكثر م   2
 . موضع

6 9333 3533  عالية 13111 11353 

3393 9333 7 .ينتج ع  حوادث اإلصابة ضرر ف  أجزاء الجسم الحيوية 5  عالية 13111 11339 

 عالية 13111 .339 .1312 9331 8 .لحوادث االصابة تأثيرات متفاوتة على المجتمع  .

3933 2333 1 .سلبية على الفردآثار  ةحوادث اإلصابل 3  عالية 13111 12315 

3.33 2315 4 .لحوادث اإلصابة آثار سلبية على األسرة  3  عالية 13111 13315 

3333 2331 2 .و جزي  للمصابأى عجز كل  إلصابات قد تؤدى إلا 3  عالية 13111 .1933 

3.13 .231 9 .وفاة اإلصابات قد تنته  بال 11  عالية 13111 13339 

526578 388046   ور الثانيـــــــــــــحـــــــــاس المـــــــــــــــيـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــمالي مـــــــــــــــــاج  عالية   

 
 
 
 
 
 
 

حوادث اإلصابة وآثارها " المحور الثان سيلة أ ع  الدراسة عينة جاباتإ أ  الساب  (34) مرق الجدول م  يتبي    
وهنا  إتفا  عالى بي   الكلية الدرجة وعلى الفقرات معظم على عالية كانت" الصحية واإلجتماعية واإلقتصادية 

ثار الصحية واإلجتماعية واإلقتصادية لحوادث اإلصابة م  خمسة نقاط حوا اآل(  3.4) وسط المستجوبي  بمت
بينما كانت . مالمستخدلتحليل اإلحصاي  ا حسب( 4.22 – 3.18) بي  جاباتإلا متوسط يقع حيث بالشركة
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ثار النفسية تؤثر سلبًا على أداء العاملي  اإل أ  اآلإلجتماعية ثار اآلثار النفسية وااآلجابتهم متوسطة بخصوص إ
غوط اإلجتماعية ومالها وكذل  الض وتجعل العامل ف  حالة شرود أثناء العمل مما يقلل تركيزه وكفاءتهم ف  العمل

تؤدى الى إعاقتهم مما يحد م  قدرتهم على الوفاء بإلتزامهم   عند تعرضهم لإلصابة الت م  تأثير على العاملي 
 .معينة تأثير وبذل  تكو  لها نسبة  اإلجتماعية بالصورة المطلوبة

 
 

 
ف  المرتبة األولى م  حيث  "د لحوادث اإلصابة آثار سلبية على الفر  "  وه( 1)حيث جاءت عبارة رقم     

ويعزو الباحث هذه النتيجة الى أ  إصابة العامل تسبب (  2م   4.22)موافقة افراد عينة الدراسة عليها بمتوسط 
جتماعية مما يلح  الضرر بأسرت  وبالمجتمع المحيط ب    .ل  آثار سلبية إقتصادية ونفسية وا 

 

 
ف  المرتبة األخيرة م  حيث موافقة "  حوادث اإلصابة آثار نفسية ينتج ع  "  وه( 8)وجاءت العبارة رقم     
 ويعزو الباحث هذه النتيجة الى أ  الحوادث عادة ماتسبب (  2م   3.21)راد عينة الدراسة عليها بمتوسط أف

ع  أداء مهام عمل  بالصورة المطلوبة  تعطيل ى إلف  إصابة الشخص المصاب بالقل  والخوف كما أنها تؤدي 
 .ع  حوادث آثار  نفسية  عادة ماينتجلذل  و 
 

هنا  عمقة إرتباطية  ذات داللة إحصايية بي  حوادث اإلصابة أثناء العمل ) :ختيار الفرضية الثانية وإل    
إلجابات مفردات عينة الدراسة على يجاد المتوسط العام تم إ( ومعاناة العاملي  الصحية واإلجتماعية واإلقتصادية

           ( وادث اإلصابة وآثارها الصحية واإلجتماعية واإلقتصادية ح) رات المتعلقة بالمحور الثان  جميع العبا
لفرضية الصفرية والبديلة حيث كانت ا أعمهوكانت النتايج كما بالجدول ( 3)حول المتوسط  Zستخدام اختبار وتم إ

- :و التال  على النح
 

ابات مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بالمحور الثان  المتوسط العام إلج -:الفرضية الصفرية 
 ( .3)اليختلف معنويًا ع  

المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بالمحور الثان  يختلف  -:الفرضية البديلة 
 ( .3)معنويًا ع  

 
لذل   0.02معنوية محسوبة ه  أقل مستوى المعنوية  بداللة Zنمحظ أ  قيمة  (91)رقم وم  خمل الجدول 

متوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة يزيد ع  النرفض الفرضية الصفرية ونقبل بالفرضية البديلة ، حيث أ  
 .رتفاع درجة الموافقة على هذه العبارات وهذا يدل على إ( 3)متوسط المفترض 
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تطبيقات لوائح )  عبارات المحور الثالث عنافراد عينة الدراسة إلجابات  راري والتوزيع النسبيالتك التوزيعيوضح   (32)جدول رقم 
رتباط ذلك بحوادث اإلصابة   .( السالمة المهنية وا 

 

 
 العبارة

 التكرار

 %(النسبة ) 

 

 

 

درجة 

 الموافقة

غير 

موافق 

على 

 االطالق

 

 غير موافق

 

 محايد

 

 موافق

 

موافق 

 تماما

ى إلتمام بقواعد السممة يؤدى هإلقلة ا 1
 .ةصابإلوقوع حوادث ا

1 

(3) 3 

- 1 

(3) 3 

23 

(9.33) 

82 

(.133) 

عالية 

 جداً 

العوامل النفسية السيية تهيئ العامل  3
 .خطاء وحصول الحوادثألرتكاب اإل

- 1 

(3) 3 

11 

(335) 

35 

(.933) 

93 

(3333) 

 عالية

يسهم تلوث البيية ف  زيادة فرص وقوع  9
 .ابة اإلص حوادث

- 3 

(539) 

31 

(1533) 

33 

(..33) 

1. 

(1331) 

 عالية

 يؤديلبعض العاملي   غير المهن  السلو  2
 .ى وقوع الحوادثإل

- 2 

(931) 

. 

(235) 

33 

(5332) 

22 

(9931) 

 عالية

 وأدواتتهاو  الشركة ف  توفير معدات  5
 .صابات إلالوقاية الشخصية يزيد م  ا

- 5 

(933) 

3 

(.33) 

53 

(2333) 

.3 

(2.3.) 

عالية 

 جداً 

م  الصناع  والسممة آلمكتب ا تغاض  .
شادية وملصقات إر وضع عممات ع  

لتوعية العاملي  بالمخاطر الموجودة ف  
 . مواقع العمل يؤدي إلى حوادث اإلصابة

- 2 

(931) 

13 

(1333) 

53 

(293.) 

52 

(213.) 

 عالية

الصناع  والسممة  اآلم  لرجا غاض ت 3
زيادة إلى  ذ اللوايح والقواني  يؤدىتنفي ع 

 .اإلصابة حوادث 

- 3 

(135) 

12 

(1135) 

.3 

(5133) 

23 

(9.31) 

 عالية

رشادات إ بإتباعلتزام العاملي  إضعف  3
م  الصناعى والسممة داخل مواقع ألا

 يؤدي الى زيادة حوادث اإلصابة  الشركة

- 1 

(3) 3 

3 

(539) 

53 

(2232) 

.. 

(233.) 

عالية 

 جدا

عدم توفر جوانب السممة المهنية للعاملي   3
والمواد  واآلالتثناء المناولة للمعدات أ

يؤدي إلى رفع م   الشركة مواقع داخل
 . حوادث اإلصابة

- 2 

(931) 

3 

(.33) 

5. 

(2331) 

 

.2 

(2331) 

عالية 

 جدا

الشركة ف  تطبي  العقوبات على  تذبذب 11
ى المخالفي  لتعليمات السممة المهنية يؤد

 .اإلصابة ى زيادة حوادث إل

3 

(135) 

 

3 

(.33) 

1. 

(1331) 

.3 

(2.3.) 

22 

(9931) 

 عالية

عدم حرص إدارة الشركة على توفير بيية  11
عمل مناسبة للعاملي  ف  مواقعها المختلفة 

 .يؤدي إلى حوادث اإلصابة 

3 

(135) 

2 

(931) 

19 

(333) 

31 

(.133) 

92 

(353.) 

 عالية
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لي  الجدد بمخاطر العمل مم العامإع عدم 13
يؤدي إلى زيادة  وطر  الوقاية المزمة

 .حوادث اإلصابة 

- 3 

(.33) 

11 

(339) 

31 

(.133) 

99 

(3233) 

 عالية

العامل ف  مكا  عمل محدد ستقرار إعدم  19
وموصوف يؤدي إلى زيادة معدل حوادث 

 .اإلصابة 

- 3 

(539) 

35 

(1333) 

32 

(553.) 

33 

(3139) 

 عالية

ى زيادة إلال رعاية العاملي  يؤدى إهم 12
 .اإلصابةمعدالت حوادث 

3 

(135) 

3 

(.31) 

15 

(1139) 

31 

(5932) 

93 

(3333) 

 عالية

 

 

والمعدة وشكلها  باآللةهتمام العامل إقلة  15
ومظهرها الخارجى كمؤشر على سممتها 

حتمالية إخطار يسهم ف  ألوخلوها م  ا
 .وقوع الحادث 

3 

(135) 

11 

(339) 

11 

(335) 

.3 

(5131) 

23 

(913.) 

 عالية

والمعدات  لآلالتعدم الفحص المستمر  .1
 .يزيد م  فرص تعرضها للحوادث

- 2 

(931) 

11 

(339) 

.3 

(5131) 

51 

(933.) 

 عالية

المهنية  اإلصابةتعزي مسببات حوادث  13
 .ى العنصر البشريإل

- 19 

(333) 

32 

(1331) 

.3 

(5133) 

33 

(3139) 

 عالية

ى إلتحتاج   على المعدات الت العمل 13
 .ةصيانة يؤدى لوقوع حوادث اإلصاب

- - 15 

(1139) 

31 

(.133) 

93 

(333.) 

 عالية

همال التدريب على المعدات الجديدة يزيد إ 13
 .ةخطار ووقوع حوادث اإلصابألم  ا

- 1 

(3) 3 

. 

(235) 

33 

(533.) 

23 

(9.31) 

 عالية

داخل قلة مهارة العاملي  ف  مجال عملهم  31
سباب وراء وقوع ألموقع العمل كا  أحد ا

 .اإلصابة حوادث 

1 

(3) 3 

3 

(135) 

3 

(539) 

39 

(5233) 

51 

(933.) 

 عالية

عدم وضع الشخص المناسب ف  المكا   31
 .اإلصابةى زيادة حوادث إل المناسب يؤدى

3 

(135) 

- . 

(235) 

31 

(.133) 

22 

(9931) 

 عالية

ى إليؤدى عدم إنتظام عمليات الصيانة  33
 .صابات العاملي إرتفاع معدل إ

2 

(931) 

5 

(933) 

39 

(1339) 

.3 

(2.3.) 

93 

(3339) 

 عالية

م اآلليات والمعدات يسهم ف  زيادة دتقا 39
 .ةحوادث اإلصاب

3 

(135) 

3 

(135) 

1. 

(1331) 

.9 

(2332) 

51 

(933.) 

 عالية

 
تطبيقات لوايح السممة ) سيلة المحور الثالثأ ع  الدراسة عينةأفراد  جاباتإ أ  (32) مرق الجدول م  يتبي    

رتباط ذل  بحوادث اإلصابة التحليل  حسب ، الفقرات كل على بدرجة مواف  بشدة ومواف عالية  تكان (المهنية وا 
هتمام الصحيح للعاملي  وأيضًا إهمال أعمال الصيانة إلقلة التدريب واأ  وهدا يدل على ،  المستخدم االحصاي 
صابات العمل والفحص ل  .آلالت والمعدات األمر الذي ينتج عن  حوادث وا 
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تطبيقات لوائح ) المحور الثالث  حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدارسة لمتغيرات Zنتائج اختيار يوضح  {32}جدول رقم 
رتباط ذلك بحوادث اإلصابة  . ( السالمة المهنية وا 

 

 العبارة

 

 الرتبة

 

المتوسط 

 الحسابي

راف االنح

 المعياري

 

 Zاختبار 
الداللة 

 المعنوية

درجة 

 التقدير

ى وقوع حوادث إلهتمام بقواعد السممة يؤدى إلقلة ا 1
 .ةصابإلا

1 2353 5333  عالية 13111 13391 

خطاء ألرتكاب اإلالعوامل النفسية السيية تهيئ العامل  3
 .وحصول الحوادث

10 2313 5333  عالية 13111 19331 

البيية ف  زيادة فرص وقوع حوادث يسهم تلوث  9
 .ابة اإلص

18 933. .333  عالية 13111 3333 

ى وقوع إل يؤديلبعض العاملي   غير المهن  السلو  2
 .الحوادث

8 2339 .313  عالية 13111 12319 

الوقاية  وأدواتتهاو  الشركة ف  توفير معدات  5
 .صابات إلالشخصية يزيد م  ا

4 2393 3.23  عالية 13111 .1533 

وضع ع  م  الصناع  والسممة آلمكتب ا تغاض  .
شادية وملصقات لتوعية العاملي  بالمخاطر إر عممات 

 مواقع العمل يؤدي إلى حوادث اإلصابةالموجودة ف  
. 

9 2333 3333  عالية 13111 12315 

تنفيذ  ع الصناع  والسممة  اآلم  لرجا غاض ت 3
 .اإلصابة حوادث زيادة إلى  اللوايح والقواني  يؤدى

8 2339 .333  عالية 13111 12319 

م  الصناعى ألرشادات اإ بإتباعلتزام العاملي  إضعف  3
يؤدي الى زيادة حوادث  والسممة داخل مواقع الشركة

  .اإلصابة 

2 2329 .913  عالية 13111 1.323 

ثناء أعدم توفر جوانب السممة المهنية للعاملي   3
 الشركة مواقع والمواد داخل التواآلالمناولة للمعدات 

 . يؤدي إلى رفع م  حوادث اإلصابة

3 2395 3213  عالية 13111 153.1 

الشركة ف  تطبي  العقوبات على المخالفي   تذبذب 11
ى زيادة حوادث إللتعليمات السممة المهنية يؤدى 

 .اإلصابة 

14 2319 3333  عالية 13111 11333 

ى توفير بيية عمل مناسبة عدم حرص إدارة الشركة عل 11
للعاملي  ف  مواقعها المختلفة يؤدي إلى حوادث 

 .اإلصابة 

13 2315 3333  عالية 13111 13312 

مم العاملي  الجدد بمخاطر العمل وطر  إع عدم 13
 .يؤدي إلى زيادة حوادث اإلصابة  الوقاية المزمة

14 2319 3333  عالية 13111 11333 

ف  مكا  عمل محدد وموصوف  العاملستقرار إعدم  19
 .يؤدي إلى زيادة معدل حوادث اإلصابة 

17 9331 3393  عالية 13111 11323 
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ى زيادة معدالت حوادث إلإهمال رعاية العاملي  يؤدى  12
 .اإلصابة

15 2311 3333  عالية 13111 11359 

والمعدة وشكلها ومظهرها  باآللةهتمام العامل إقلة  15
خطار ألممتها وخلوها م  االخارجى كمؤشر على س

 حتمالية وقوع الحادث إيسهم ف  

12 2319 3333  عالية 13111 11333 

والمعدات يزيد م   لآلالتعدم الفحص المستمر  .1
 .فرص تعرضها للحوادث

3 2339 3333  عالية 13111 12333 

ى العنصر إلالمهنية  اإلصابةتعزي مسببات حوادث  13
 .البشري

19 9339 3..3  عالية 13111 3352 

ى صيانة يؤدى إلتحتاج   العمل على المعدات الت 13
 .ةلوقوع حوادث اإلصاب

12 2313 .133  عالية 13111 19359 

همال التدريب على المعدات الجديدة يزيد م  إ 13
 .ةخطار ووقوع حوادث اإلصابألا

5 2391 5313  عالية 13111 15311 

اخل موقع العمل قلة مهارة العاملي  ف  مجال عملهم د 31
 .اإلصابة سباب وراء وقوع حوادث ألكا  أحد ا

6 2333 .333  عالية 13111 123.5 

عدم وضع الشخص المناسب ف  المكا  المناسب  31
 .اإلصابةى زيادة حوادث إل يؤدى

7 2332 .3.3  عالية 13111 12391 

رتفاع معدل إى إلعدم إنتظام عمليات الصيانة يؤدى  33
 . صابات العامليإ

16 9335 3223  عالية 13111 11311 

م اآلليات والمعدات يسهم ف  زيادة حوادث دتقا 39
 .ةاإلصاب

11 2313 3153  عالية 13111 193.1 

.09913 2.51.4  ور الثالثــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــاس المـــــــــــــــــــــــــالي مقيـــــــــــــــــــاجم  عالية   
             

        
تطبيقات لوايح )  سيلة المحور الثالثأ ع  الدراسة عينة أفراد جاباتإ أ  الساب  (32)رقم الجدول م  يتبي     

رتباط ذل  بحوادث اإلصابة  وهنا  إتفا   الكلية الدرجة وعلى الفقرات كل على عالية كانت ( السممة المهنية وا 
 يقع حيث ،حول تطبيقات لوايح السممة المهنية بالشركة ( م  خمسة نقاط  4.8)عالى بي  المستجوبي  بمتوسط 

وهذ يدل على أ  التهاو  ف   ،م المستخد لتحليل اإلحصاي ا حسب( 4.24 – 3.13) بي  جاباتاإل  متوسط
 .تطبي  وتنفيذ لوايح وقواني  السممة المهنية يزيد م  حوادث اإلصابة 

    

ف  المرتبة " ى وقوع حوادث اإلصابة إلهتمام بقواعد السممة يؤدي قلة اإل " وه ( 8) اءت العبارة رقمحيث ج    
ى أ  قلة إلويعزو الباحث هذه النتيجة (  2م   4.24)األولى م  حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط 

ع الحوادث ى الى وقو هتمام بقواعد السممة يجعل العاملي  يقومو  بأعمال خاطية ف  العمل مما يؤدإلا
 .واإلصابات
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ف  المرتبة  " تعزى مسببات حوادث اإلصابة المهنية الى العنصر البشري "  وه( 81)وجاءت العبارة رقم     
ى أ  ويعزو الباحث هذه النتيجة إل(  2م   3.13)الدراسة عليها بمتوسط  األخيرة م  حيث موافقة أفراد عينة

لى تعطل ف  األجهزة أو حراي  أو خمف  مما يجعل  معظم إتؤدي   رتكب األخطاء التي العنصر البشري عادة ما
جراءات  ى العنصر البشريإلمسببات الحوادث المهنية تعزي  ، نظرًا إلهمال العاملي  وضعف إتباعهم لقواعد وا 

 .وتعليمات األم  الصناعى والسممة المهنية 
 

بي  حوادث اإلصابة أثناء العمل وعدم إلتزام العاملي  بالشركة بلوايح  توجد عمقة) : ختيار الفرضية الثالثةوإل
توسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بالمحور يجاد المتم إ( السممة المهنية

رتباط ذل  بحوادث اإلصابة تطبيقات لوايح السممة المهنية و ) الثالث  ( 3)حول المتوسط  Zختبار تم إستخدام ا( ا 
- :حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التال   أعمهفكانت النتايج كما ف  الجدول 

المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بالمحور الثالث اليختلف  :الفرضية الصفرية 
 ( .3)معنويًا ع  

ط العام ألجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بالمحور الثالث يختلف المتوس :الفرضية البديلة 
 . (3) ع معنويًا 

 0.02أقل م  مستوى المعنوية  بداللة معنوية محسوبة ه  Zنمحظ أ  قيمة  (93)رقم وم  خمل الجدول     
العام إلجابات مفردات عينة الدراسة يزيد متوسط اللذل  نقبل الفرضة البديلة ونرفض الفرضية الصفرية ، حيث أ  

 . وهذا يدل على ارتفاع درجة الموافقة على هذه العبارات ( 3)متوسط المفترض الع  
 

الحد من المشاكل )  عبارات المحور الرابع عنفراد عينة الدراسة أ التوزيع التكراري والتوزيع النسبي إلجابات يوضح (33)جدول رقم 
 (. إصابة العمل وتقليل مخاطر حوادث

 

 العبارة

 التكرار

 %(النسبة ) 

 

 

درجة 

 الموافقة

غير 

موافق 

على 

 اإلطالق

غير 

 موافق
 موافق محايد

 

موافق 

 تماما

هتمام بتعليمات السممة الصناعية إلا 1
 .والمهنية واألم  الصناع 

- - - 2. 

(923.) 

87 

(.532) 

 عالية جداً 

نشر الوع  بي  العاملي  بكل صوره  3
ع   يبمغ الفور إلوأشكال  بما ف  ذل  ا

 .ي حادث مهما كا  بسيطًا أ

- - 9 

(339) 

53 

(2232) 

31 

(5932) 

 عالية جداً 

تفادي السلوكيات الخاطية الت  قد تكو   9
 .سببًا للحوادث 

- - 2 

(931) 

.. 

(233.) 

.9 

(2332) 

 عالية
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تفعيل خطط الطوارئ يساعد على  2
ثناء أي  الوقوف على جاهزية العامل

 .الحوادث الفعلية

- - 3 

(.33) 

39 

(5233) 

51 

(9339) 

 عالية

تحليل المخاطر الموجودة ف  الشركة  5
الت  تسهم ف  معرفتها ألخذ اإلحتياطات 

 .المزمة 

3 

(135) 

1 

(3)   3 

11 

(339) 

.3 

(5133) 

51 

(933.) 

 عالية

وضع العامل المناسب ف  المكا   .
 .  محدد وفقًا لتوصيف مهنالمناسب 

- - 3 

(.31) 

53 

(2333) 

.3 

(5131) 

 عالية جداً 

يسهم التدريب المستمر للعاملي  على  3
جراءات القواعد السممة المهنية  خطط وا 

 .ف  الحد م  الحوادث واإلصابات 

- - 11 

(335) 

.1 

(2533) 

.3 

(2.3.) 

 عالية جداً 

اإللتزام بساعات العمل المحددة للعاملي   3
 .المهنية مما يقلل األخطار وفقًا لمعايير

- 12 

(1135) 

13 

(1333) 

5. 

(2331) 

2. 

(923.) 

 عالية

 عداد وتوزيع كتيبات وملصقات ونشراتإ 3
تباع إل ف  مواقع الشركة المختلفة

 .م  والسممة آلتعليمات ا

- - 9 

(339) 

33 

(.133) 

23 

(9.31) 

 عالية

إتباع إجراءات الصيانة الدورية لآلالت  11
 .توالمعدا

- 1 

(3)  3 

2 

(931) 

.3 

(5132) 

.1 

(2533) 

 عالية

ت آلتشغيل اال إلتزام العاملي  لخطوات 11
 .والمعدات بالطر  الصحيحة 

- 1 

(3)  3 

3 

(539) 

53 

(2333) 

.3 

(5131) 

 عالية جداً 

إعادة النظر ف  ترتيب بييات العمل ف   13
المواقع المختلفة مما يقلل م  تعرض 

 .صابة العاملي  لحوادث اإل

- - 33 

(3139) 

.1 

(2533) 

25 

(9933) 

 عالية

 
الحد م  المشاكل وتقليل  ) سيلة المحور الرابعأ ع  الدراسة عينة أفراد  جاباتإ أ  (33)رقم الجدول م  يتبي    

 التحليل اإلحصاي  حسب ، الفقرات كل على بدرجة مواف  بشدة ومواف  عالية كانت ( مخاطر حوادث إصابة
ويتضح أ  اإلجابات على أسيلة المحور الرابع كانت إيجابية مما يعنى أ  أغلب المستجوبي  لديهم ،  المستخدم

جراءات وتعلميات السممة المهنية سوف تقلل م  حوادث اإلصابة   .قناعة تامة م  أنهم لو إتبعوا قواعد وا 
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الحد من المشاكل  ) لمتغيرات المحور الرابع لدراسة حول متوسطات إجابات مفردات عينة ا Zيوضح اختبار  {30}جدول رقم 
 (. وتقليل مخاطر حوادث إصابة العمل

 

 العبارة
 

 الرتبة

المتوسط 

 الحسابي

حراف ناإل

 المعياري
 Zاختبار  

 

الداللة 

 المعنوية

درجة 

 التقدير

هتمام بتعليمات السممة الصناعية والمهنية واألم  إلا 1
 .الصناع 

1 23.5 2333  عالية 13111 13313 

نشر الوع  بي  العاملي  بكل صوره وأشكال  بما ف  ذل   3
 .ي حادث مهما كا  بسيطًا أع   يبمغ الفور إلا

3 2351 5253  عالية 13111 13329 

55.3 2322 2 .تفادي السلوكيات الخاطية الت  قد تكو  سببًا للحوادث  9  عالية 13111 1.3.5 

الوقوف على جاهزية  تفعيل خطط الطوارئ يساعد على 2
 .ثناء الحوادث الفعليةأالعاملي  

3 2393 5353  عالية 13111 15313 

الت  تسهم ف  تحليل المخاطر الموجودة ف  الشركة  5
 .معرفتها ألخذ اإلحتياطات المزمة 

3 2339 3533  عالية 13111 12333 

وفقًا لتوصيف وضع العامل المناسب ف  المكا  المناسب  .
 . مهن  محدد

9 2325 .133  عالية 13111 1.332 

جراءات  3 يسهم التدريب المستمر للعاملي  على خطط وا 
 القواعد السممة المهنية ف  الحد م  الحوادث واإلصابات 

. 2393 .333  عالية 13111 1.312 

اإللتزام بساعات العمل المحددة للعاملي  وفقًا لمعايير  3
 .المهنية مما يقلل األخطار

11 2311 3233  عالية 13111 113.3 

ف  مواقع الشركة  عداد وتوزيع كتيبات وملصقات ونشراتإ 3
 .م  والسممة آلتباع تعليمات اإل المختلفة

3 2392 5313  عالية 13111 15329 

5333 2321 5 .إتباع إجراءات الصيانة الدورية لآلالت والمعدات 11  عالية 13111 1.391 

ت والمعدات بالطر  آلتشغيل اال إلتزام العاملي  لخطوات 11
 .الصحيحة 

2 2322 .993  عالية 13111 1.3.5 

إعادة النظر ف  ترتيب بييات العمل ف  المواقع المختلفة  13
 .مما يقلل م  تعرض العاملي  لحوادث اإلصابة 

11 2312 33.3  عالية 13111 19313 

..0931 2.0351  حور الرابع ـــــمــــــــاس الـــــــــــــيـــــــــــقــــــــــــــــــي مـــــــــــــــمالـــــــــــــــــــــاج  عالية   

 

الحد م  المشاكل وتقليل )  سيلة المحور الرابعأ ع  الدراسة عينةأفراد  جاباتإ  أ (30)رقم الجدول م  يتبي     
وهنا  إتفا  عالى بي   الكلية جةالدر  وعلى الفقرات كل على عالية كانت(  مخاطر حوادث إصابة العمل

 حول الحد م  المشاكل وتقليل مخاطر حوادث اإلصابة بالشركة ( م  خمسة نقاط  4.3)المستجوبي  بمتوسط 
، وهذا يدل على ا  المستخدم  التحليل االحصاي  حسب( 2..4 – 4.08) بي  ما جاباتإلا متوسط يقع حيث

جراءات األم  الصاهم الطر  وأفضلها للوقاية م  الحوادث وا  .ناع  والسممة المهنيةإلصابات هى إتباع قواعد وا 
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ف   " اإلهتمام بتعليمات السممة الصناعية والمهنية واألم  الصناع " وه  ( 8)يث جاءت العبارة رقم ح   
ى إليجة النت ويعزو الباحث هذه( 2م   2..4)المرتبة األولى م  حيث موافقة افراد عينة الدراسة عليها بمتوسط 

جراءاتها المهنيةأ  اإلهتمام بتعليمات السممة  تحد م    يزيد م  تطبي  األساليب الوقايية الت واإللتزام بقواعدها وا 
 . للعامل ومعالجة أسبابها بشتى الطر  وأفضلها كالتوعية والتدريب والتهيية النفسيةحدوث الحوادث 

 

عات العمل المحددة للعاملي  وفقًا للمعايير المهنية مما يقلل لتزام بساإلا" وه  ( 1)وجاءت العبارة رقم     
ويعزو الباحث (  2م   4.08)ف  المرتبة األخيرة م  حيث موافقة افراد عينة الدراسة عليها بمتوسط " األخطار 

كيز العاملي  اإللتزام بساعات العمل المحددة للعاملي  لمنع اإلرها  وتقليل األخطار يزيد م  تر هذه النتيجة الى أ  
تنتج ع  أخطاء   يرتكبوها مما يحد كثيرًا م  حدوث الحوادث خاصة تل  الت  ف  العمل ويقلل م  األخطار الت

 .العاملي  
توجد عمقة إرتباطية بي  إنخفاض حوادث اإلصابة أثناء العمل وتوفر وسايل الحد ) :وإلختيار الفرضية الرابعة 
لمتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة تم إيجاد ا( م  المشاكل والمخاطر

المتوسط حول   Zختبار تم إستخدام إ( ل مخاطر حوادث إصابة العمل الحد م  المشاكل وتقلي) بالمحور الرابع 
 :ال  حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو الت فكانت النتايج كما ف  الجدول أعمه( 3)
 

 المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بالمحور الرابع اليختلف :الفرضية الصفرية 
 ( .3)ع   معنوياً 

المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بالمحور الرابع يختلف  :الفرضية البديلة 
 ( .3)معنويًا ع  

 0.02أقل م  مستوى المعنوية  بداللة معنوية محسوبة ه  Zنمحظ أ  قيمة  (92)رقم مل الجدول وم  خ  
لذل  نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة حيث أ  المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة يزيد 

 .عبارات وهذا يدل على ارتفاع درجة الموافقة على هذه ال( 3)ع  المتوسط المفترض 
 

كيفية تالفي )  عبارات المحور الخامس نافراد عينة الدراسة عالتوزيع التكراري والتوزيع النسبي إلجابات يوضح   { 35}جدول رقم 
 (. النواتج السلبية لحوادث اإلصابة والحد من آثارها عند التعرض العاملين لها

 

 العبارة  

 التكرار

 %(النسبة ) 

 

درجة 

وافق غير م الموافقة

على 

 االطالق

غير 

 موافق

موافق  موافق محايد

 تماما

سعافية والعمجية إلتقديم الخدمات ا 1
 .اإلصابة  المناسبة عند وقوع حوادث

- 3 

(133) 

- 53 

(293.) 

39 

(5233) 

 عالية جداً 

صابات الى اقرب موقع إليتم إخمء ا 3
 .و عمج أسعاف  إ

- - 5 

(933) 

.3 

(2.3.) 

.. 

(233.) 

 جداً  عالية
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سعافية بسرعة دو  تفرق  إلتقدم الخدمات ا 9
 .بي  العاملي 

- 3 

(133) 

2 

(931) 

93 

(3333) 

31 

(.333) 

 عالية جداً 

سعافية والعمجية دورها إلتحق  الخدمات ا 2
يجاب  ف  التخفيف م  اآلثار السيية إلا

 ةصابإللحوادث وا

- - 3 

(.31) 

.3 

(5131) 

53 

(2333) 

 عالية

سعافية المتخصصة إلالخدمات ا يتم توفير 5
 .صابةإلمهما كا  نوع ا

- 2 

(931) 

3 

(539) 

.1 

(2533) 

.1 

(2533) 

 عالية

ى مواقع إلصابات الخطيرة والشديدة إلتنقل ا .
 فضلأسعافية إتتوافر بها خدمات 

- 3 

(135) 

5 

(933) 

23 

(9.31) 

33 

(533.) 

 عالية جداً 

ها سعافية والعمجية دور إلتحق  الخدمات ا 3
نسان  ف  التخفيف على المصابي  إلا

 .وذويهم 

- - 1. 

(1331) 

53 

(293.) 

53 

(2232) 

 عالية جداً 

يتم وضع خطط مدروسة بعناية لتقديم  3
 .سعافية والعمجية ف  الشركةإلالخدمات ا

- 3 

(539) 

11 

(335) 

55 

(2132) 

.1 

(2533) 

 عالية جداً 

هتمام بالعامل المصاب حتى رجوع  إليتم ا 3
 .ى عمل  بعد تلق  العمج المزمإل

- 3 

(135) 

12 

(1135) 

51 

(933.) 

.3 

(5132) 

 عالية جداً 

سعافية والعمجية إلتحق  الخدمات ا 11
 .للمصابي  درجة الرضا الوظيف  للعاملي  

- 2 

(931) 

31 

(1531) 

53 

(293.) 

51 

(9339) 

 عالية

 

كيفية تمف  النواتج  )سيلة المحور الخامسأ ع  الدراسة عينة أفراد جاباتإ أ  (35)م رق الجدول م  يتبي    
 على بدرجة مواف  بشدة ومواف  عالية كانت(  السلبية لحوادث اإلصابة والحد م  آثارها عند التعرض العاملي  لها

وهذا يدل على نسبة الخبرة لها مدلول واضح على تقبل وتفهم ، المستخدم  لتحليل اإلحصاي ا حسب الفقرات كل
 .لعاملي  ف  كيفية تمف  النواتج السلبية لحوادث اإلصابة ا
 

كيفية تالفي  )لمتغيرات المحور الخامس حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة   Zنتائج اختبار يوضح  { 36} جدول رقم 
 (. النواتج السلبية لحوادث اإلصابة والحد من آثارها عند التعرض العاملين لها

 

 العبارة

 

 رتبةال
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

 

 Zاختبار 

الداللة 

المعنوية 

 المحسوبة

درجة 

 التقدير

سعافية والعمجية المناسبة عند إلتقديم الخدمات ا 1
 .اإلصابة  وقوع حوادث

3 2353 5353  عالية 13111 13353 

و أسعاف  إصابات الى اقرب موقع إليتم إخمء ا 3
 .عمج 

9 232. 5313  عالية 13111 1.333 

سعافية بسرعة دو  تفرق  بي  إلتقدم الخدمات ا 9
 .العاملي 

1 23.3 .323  عالية 13111 133.2 
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يجاب  إلسعافية والعمجية دورها اإلتحق  الخدمات ا 2
 ةصابإلف  التخفيف م  اآلثار السيية لحوادث وا

2 2393 53.3  عالية 13111 15333 

فية المتخصصة مهما كا  سعاإليتم توفير الخدمات ا 5
 .صابةإلنوع ا

5 2395 3133  عالية 13111 15353 

ى مواقع تتوافر إلصابات الخطيرة والشديدة إلتنقل ا .
 فضلأسعافية إبها خدمات 

3 2353 .233  عالية 13111 13353 

نسان  إلسعافية والعمجية دورها اإلتحق  الخدمات ا 3
 .ف  التخفيف على المصابي  وذويهم 

. 2393 .313  عالية 13111 .1533 

يتم وضع خطط مدروسة بعناية لتقديم الخدمات  3
 .سعافية والعمجية ف  الشركةإلا

3 2333 3313  عالية 13111 12332 

ى عمل  إلهتمام بالعامل المصاب حتى رجوع  إليتم ا 3
 .بعد تلق  العمج المزم

2 2393 3993  عالية 13111 15333 

سعافية والعمجية للمصابي  درجة إلتحق  الخدمات ا 11
 .الرضا الوظيف  للعاملي  

3 2313 3393  عالية 13111 19359 

.24923 2.09.3  ور الخامس ــــــياس المحـــــــــــــــــــي مقـــــــــــــــمالـــــــــــــــــــــــــــاج  عالية   
 

كيفية تمف  النواتج ) سيلة المحور الخامسأ ع  الدراسة ةعين أفراد  جاباتإ أ  (36) رقم الجدول م  يتبي     
 الدرجة وعلى الفقرات معظم على عالية كانت(  تعرض العاملي  لهاث اإلصابة والحد م  آثارها عند السلبية لحواد

حول كيفية تمف  النواتج السلبية لحوادث  (م  خمسة نقاط 4.3)وهنا  إتفا  بي  المستجوبي  بمتوسط  الكلية
، المستخدم  التحليل اإلحصاي  حسب( 2..4 – 4.81) بي  ما جاباتإلا متوسط يقع حيث ،اإلصابة بالشركة 

وهذا يدل على ا  هنا  تركيز على تقليل الخساير البشرية بالشركة لذل  فعادة مايكو  إهتمام بتقديم الخدمات 
 .اإلسعافية والعمجية المناسبة عند وقوع الحوادث 

 

ف  المرتبة " تقديم الخدمات اإلسعافية بسرعة دو  تفرقة بي  العاملي  "   وه( 3)ت العبارة رقم حيث جاء     
الى عدم ويعزو الباحث هذه النتيجة (  2م   2..4)األولى م  حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط 

دث ولذل  عادة ماتقدم الخدمات اإلسعافية وجود تمييز بي  العاملي  فالهدف األساس  هو إنقاذ األرواح أثناء الحوا
 .بسرعة دو  تفرقة بي  العاملي  

 

ف  " تحق  الخدمات اإلسعافية والعمجية للمصابي  درجة الرضا الوظيف   " وه ( 80)وجاءات العبارة رقم     
 إلىحث هذه النتيجة ويعزو البا(  2م   4.81)المرتبة األخيرة م  حيث موافقة افراد عينة الدراسة عليها بمتوسط 

أ  الخدمات اإلسعافية والعمجية للمصابي  تشعرهم بإهتمام الشركة بهم وبسممتهم األمر الذي يعزز م  شعورهم 
م  درجة الرضا الوظيف  للعاملي  ، وأ  المسؤلي  بالشركة يدركو  مدى أهمية تقديم باألم  الوظيف  ويرفع 

 .  أثناء العمل ودور هذا الجانب ف  رفع معنواياتهم وتحسي  إنتاجيتهم الخدمات االسعافية للمصابي  م  العاملي
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ُتحقااا  الخااادمات المسااااندة دورهاااا اإليجااااب  فااا  التخفياااف مااا  اآلثاااار السااالبية ) :ختيـــار الفرضـــية الخامســـة إل        
لمتعلقاة باالمحور علاى جمياع العباارات اايجااد المتوساط العاام إلجاباات مفاردات عيناة الدراساة  تم( لحوادث اإلصابة

ثام إساتخدام ( كيفية تمف  الناواتج السالبية لحاوادث اإلصاابة والحاد ما  آثارهاا عناد تعارض العااملي  لهاا ) الخامس 
حيااث كاناات الفرضااية الصاافرية والبديلااة لهااا  أعاامهفكاناات النتااايج كمااا فاا  الجاادول ( 3)حااول المتوسااط  Zاختبااار 

 :على اللنحو التال 
توسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بالمحور الخامس الم :الفرضية الصفرية 
 ( .3)اليختلف معنويًا ع  

المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بالمحور الخامس يختلف  :الفرضية البديلة  
 ( . 3)معنويًا ف  

لذل   0.02م  مستوى المعنوية  أقل معنوية محسوبة ه  بداللة Zقيمة  نمحظ أ  (.9)رقم وم  خمل الجدول 
نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة حيث أ  متوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة يزيد ع  

 وهذا يدل على ارتفاع درجة الموافقة على هذه العبارات (  3)المتوسط المفترض 
 

 

 ستبيانإللجميع محاور ا نحراف المعياريإل المتوسط الحسابي واح يوض{  37} جدول رقم 
 

 ستبياناإلمحاور 
المتوسط 

 الحسابي

نحراف إلا

 المعياري
 درجة التقدير الترتيب

 التعرف على األسباب الكامنة وراء حدوث اإلصابة 1
 بالشركة

 عالية 0 0.52 3888

 عالية 5 0.53 3880 اديةواإلقتص واإلجتماعية وآثارها الصحية اإلصابة حوادث 3

رتباط تطبيقات لوائح السالمة المهنية 9 بحوادث  ذلك وا 
 اإلصابة

 عالية 3 0.40 0825

 عالية 2 0.39 0836 العمل إصابة الحد من المشاكل وتقليل مخاطر حوادث  2

والحد من  اإلصابة كيفية تالفي النواتج السلبية لحوادث 5
   آثارها عند التعرض العاملين لها

 عالية 2 0.43 0838

 

كل المحاور  على عالية كانت ستبيا أسيلة اإل ع  الدراسة عينة جاباتإ أ  الساب  (37) رقم الجدول م  يتبي    
م ، المستخد لمقياسا حسب( 4.34 – 3.44) بي  ما جاباتاإل متوسط يقع حيث الكلية، الدرجة وعلى الخمسة

معرفة ودراية بأهمية األم  الصناع  والسممة المهنية م  خمل وهذا يدل على أ  العاملي  بالشركة على 
معرفتهم بأسباب حوادث اإلصابة ودرايتهم بأثارها السلبية مما أدى إلى إلتزامهم بتطبي  اللوايح والتعليمات 

جراءات السممة المهنية األمر الذي أدى إلى قيامهم بتقليل م  حوادث اإلصابة ف  العمل وتمف  النوا تج السلبية وا 
 .والحد م  آثارها عند تعرضهم لها 
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 -:العالقة بين أسباب حوادث اإلصابة واآلثار المترتبة عليها 

 
على ( بيرسو  ) ستخدام معامل اإلرتباط صابة واآلثار المترتبة عليها تم إار العمقة بي  أسباب حوادث اإلختبإل

- :جدول التال  متوسطات إجابات مفردات العينة فكانت النتايج كما ال
 

 ( :بيرسون) يوضح اختبار معامل اإلرتباط ( 38)الجدول رقم 
 

 مستوى المعنوية معامل االرتباط العالقة بين أسباب حوادث اإلصابة واآلثار المترتبة عليها  م8ر

 0.000 0.448 . ابةاااصاااة وراء حدوث حوداث اإلاب الكامنااااسباأل     08
ت لوايح السممة المهنية يؤدى لحوادث لتزام بتطبيقاعدم إ 02

 . اإلصابة
0.4.2 0.000 

 

 :نالحظ أن  (38)ومن خالل الجدول رقم     

 

                وبي  المحور األول  ”اآلثار المترتبة على حوادث اإلصابة“ قيمة معامل اإلرتباط بي  المحور الثان   -8
األقل  م   وه ( 0.000)بداللة معنوية ( 0.448)  ”حوادث اإلصابة حدوث سباب الكامنة وراءاأل“ 

ا ، أي كلم ذات داللة إحصايية( موجبة ) وهذا يدل على وجود عمقة طردية ( 0.02)مستوى المعنوية 
 .تعددت أسباب الحوادث كلما زادت اآلثار المترتبة عليها 

     وبي  المحور الثالث   ”صابةاآلثار المترتبة على حوادث اإل “قيمة المعامل اإلرتباط بي  المحور الثان   -2
بداللة معنوية ( 0.4.2) “ دم اإللتزام بتطبيقات لوايح السممة المهنية يؤدي لحوادث اإلصابةع “
ذات  ( موجبة ) وهذا يدل على وجود عمقة طردية( 0.02)أقل م  مستوى المعنوية   وه( 0.000)

  .آلثار المترتبة عليها كلما تعددت األسباب كلما زادت ا ، أي داللة إحصايية
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 اتـائج والتوصيـالنت: الث ـحث الثـاملب
 

  -:نتائج الدراسة وتفسريها   -أ 
 -:م  خمل تحليل الدراسة أمك  للباحث أستخمص النتايج التالية 

ية سواء تبي  م  خمل تحليل الخصايص الديمغرافية لعينة الدراسة أ  هنا  ضعف ف  برامج الدورات التدريب -1
ف  مجال األم  الصناعى والسممة المهنية أو ف  مجال تطوير األداء لدى العاملي  حيث كانت النسبة مرتفعة 

( 33-33) جدًا للذي  لم يتحصلوا  على دورات تدريبية والذي  تحصلوا  على دورة واحدة فقط والجدول رقم 
 .يوضحا  ذل  

واضحة ف  مجال األم  الصناعى والسممة المهنية وهو العنصر  وهنا نجد أ  الشركة لم تتبع سياسة        
المهم جدًا لدى العاملي  للتقليل م  تعرضهم لحوادث اإلصابة وأ  العاملي  األكثر تدريبًا يكونو  أكثر خبرة 

صابات العمل وتطبيقات ولوايح السممة المهنية واألكثر معرفة باآلثار السلبية المترت بة ع  اسباب حوادث وا 
 .عليها ودرايتهم بالكيفية المثلى للحد منها وتمف  م  نواتجها السلبية 

أوضحت النتايج وجود عمقة ذات داللة إحصايية بي  طبيعة اآلالت والمعدات المستخدمة ف  الشركة -2
ة أ  الداللة المعنوية المحسوبة لكاف( 33)وحوادث األصابة أثناء العمل ، حيث إتضح م  خمل الجدول رقم 

 .الفقرات عالية ف  معظمها ، ومتوسطة ف  فقرة واحدة فقط ، وهذا مايتج  بنا الى إعتماد الفرضية البديلة 

ستخدامها الآلت ومعدات ذات عمر افتراض  منته              ويعزو الباحث هذه النتيجة الى إعتماد الشركة وا 

يانة الدورية والطارية بي  الحي  واآلخر وذل  أو يكاد ، وذل  لمعظم تل  اآلالت والمعدات ، وأ  خضعت للص
ومعدات جديدة منذ إنشايها  فإ  الشركة لم تقم بإحمل آالت ماأستخلص  الباحث بحكم عمل  ف  الشركة ، أيضاً 

موروثة ع  شركة ( الشرايدر ) ا المتمثلة فى آلة تفتيث المعاد وحتى تاريخ إجراء هذه الدراسة بل أ  أهم أالته
م ، وكذل  الحال المكابس وأالت 1191طنية الُمنحلة ، علمًا بأ  تاريخ صنعها يرجع الى سنة الصهر الو 

م ، قبيل إنشاء الشركة بقليل  وهذا مايعزز صحة هذه 1111المناولة الت  يرجع تاريخ إسترادها الى سنة 
 .الفرضية على حد علم الباحث 

ية بي  حوادث اإلصابة أثناء العمل ومعاناة العاملي  إتضح م  خمل النتايج وجود عمقة  ذات داللة إحصاي -3
أ  الداللة المعنوية المحسوبة ( 33)الصحية واإلجتماعية واالقتصادية ، حيث أتضح م  خمل الجدول رقم 

 .لكل الفقرات عالية ف  معظمها ، ومتوسطة ف  فقرتي  ، وهذا مايتج  بنا الى اعتماد الفرضية البديلة 
 

أ   لتدريج لكارث المستخدم ضح م  إجابات العاملي  على الفقرات بدرجة مواف  ومواف  بشدة وفقاإذ يت          
معظم اآلثار الصحية واإلجتماعية واإلقتصادية الت  يتكبدها العاملو  ، إنما مرجعها إلى تل  الحوادث 

كتأثيراتها على األسرة  واإلصابات الت  يتعرضو  لها ، كذا األمر مايترتب ع  ذل  م  آثار أخرى مرافقة
 .والمجتمع 
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نيت النتايج أ  هنا  عمقة بي  حوادث اإلصابة أثناء العمل وعدم إلتزام العاملي  بالشركة بلوايح السممة ب -3
أ  الداللة المعنوية المحسوبة عالية لجميع الفقرات ، وهذا ( 34)المهنية ، حيث أتضح م  خمل الجدول رقم 

 .د الفرضية البديلة مايتج  بنا الى إعتما

وا   كانت هذه الفرضية التربط حوادث اإلصابة ف  الشركة وتقصير العاملي  ف  اإللتزام بلوايح السممة            
فإنهم يدركو  بإ  عدم اإللتزام بقواعد  –إال أنها ووفقًا إلجابة العاملي  على فقرات المحور الثالث  –المهنية 

حدوث حوادث اإلصابة ، فقد كانت درجة الموافقة على الفقرات إما عالية او عالية السممة المهنية يؤدى الى 
 .جدًا وفقًا للتحليل اإلحصاي  المستخدم 

أوضحت النتايج وجود عمقة بي  إنخفاض حوادث اإلصابة أثناء العمل وتوفر وسايل الحد م  المشاكل  -5
وهذا مايتج  بنا وية المحسوبة عالية لكل الفقرات أ  الداللة المعن( 32)والمخاطر ، حيث يوضح الجدول رقم 

 .إلى اعتماد الفرضية البديلة 
 

فإ  درجة الموافقة كانت جميعها إما عالية أو عالية جدًا ( 31)إذ ، م  خمل اإلطمع على الجدول رقم  
حد م  المشاكل وفقًا للتحليل اإلحصاي  المستخدم بمعنى أغلب المستجوبي  ركنوا إلى أ  توفر إحتياجات ال

والمخاطر يؤدى الى التقليل م  حوادث اإلصابة ، وم  ذل  تفعيل خطط الطوارئ واإللتزام بساعات العمل 
عادة النظر ف  ترتيب بييات العمل ، كذا األمر الحرص على التدريب المستمر للعاملي  على  المحددة وا 

جراءات وقواعد السممة المهنية   .خطط وا 
لخدمات المساندة ُتحق  دورها اإليجاب  ف  التخفيف م  اآلثار السلبية لحوادث األصابة ، بينت النتايج أ  ا -3

أ  الداللة المعنوية المحسوبة عالية لجميع الفقرات ، وهذا مايتج  بنا الى ( 33)حيث يوضح الجدول رقم 
 .إعتماد الفرضية البديلة 

ات العاملي  على الفقرات أتسمت بدرجة عالية م  الداللة ووفقًا للتحليل اإلحصاي  المستخدم فإ  إجاب           
قتناعهم  المعنوية ، حيث كانت إجاباتهم ف  مجملها عالية وهذا مايشير إلى رضاهم على الخدمات المقدمة وا 
بمساهمتها ف  خفض اآلثار السلبية لحوادث اإلصابة ، أيضًا قناعتهم بأ  الشركة ُتول  اهتمامًا بتقديم خدمات 

عافية والعمجية المناسبة عند وقوع الحوادث ، كما أ  تل  الخدمات تشعرهم بإهتمام الشركة بهم وبسممتهم اإلس
اآلمر الذى يعزز م  شعورهم باألم  الوظيفى ويرفع م  درجة مدى أهمية تقديم الخدمات اإلسعافية للمصابي  

 .حسي  إنتاجيتهم م  العاملي  أثناء العمل ودور هذا الجانب م  رفع معنوياتهم وت
أتضح م  خمل اإلختبارات اإلحصايية للبيانات المتحصل عليها م  المستجوبي  يتضح بأ  هنا  عمقة   -9

 .بي  أسباب  حوادث اإلصابة واألثار المترتبة عليها ( موجبة ) طردية 
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  -:توصيات الدراسة  -ب 
ورد التوصيات اآلتية لعمج مشكلة حوادث ف  ضؤ ما توصلت إلي  الدراسة م  نتايج ، فإ  الباحث ي      

 -:اإلصابة أثناء العمل للعاملي  بالشركة العامة للخردة على النحو التال  
 .توفير جوانب األم  والسممة المهنية أثناء العمل داخل مواقع الشركة  -1

لسممة المهنية فرض عقوبات رادعة على المخالفي  لتطبي  اللوايح والتعليمات الخاصة بإتباع إجراءات ا -2
 .م  قبل العاملي  

أ  تعمل إدارة الشركة على توفير بيية عمل مناسبة وصحية وآمنة مما يساعد ذل  ف  تقليل نسبة  -3
 .الحوادث واإلصابات داخل الشركة 

 .تقديم الرعاية األسرية ألسرة المصاب بالدعم المادي والمعنوي المستمر  -3

 .  بالشركة توفير تأمي  صحى مناسب ومستمر للعاملي -5

 عقد دورات تدريبية بصفة دورية للعاملي  بالشركة حول السممة المهنية وطر  التعامل مع اآلالت  -3

رشادية وثتقفية للعاملي  بالشركة نحو مخاطر اإلصابات وآثارها المتعددة وطر   -9 عقد دورات توعية وا 
 .الوقاية منها 

الروح المعنوية لهم حتى اليصابو  باليأس اإلحباط تقديم دورات ف  اإلرشاد النفس  للمصابي  للرفع م   -3
. 

التركيز على وضع برامج تدريبية مناسبة للعاملي  بالشركة ترفع درجة كفاءتهم فتقلل م  نسب إحتمالية  -1
 .حدوث الخطأ واإلصابات 

العمل على ضما  ح  العاملي  المصابي  ف  الحصول على العمج المناسب ، واليقتصر هذا العمج  -14
 .العمج الطب  ، بل أيضًا النفس  واإلجتماع   على

      -:سة مقرتحات الدرا
جراءات السممة والصحة المهنية والتكاليف الناجمة إ .8 جراء دراسة لمقارنة التكاليف الناجمة ع  تطبي  وا 

صابات العمل  .ع  حوادث وا 
وعدد العاملي  والجنس على  إجراء دراسة لمعرفة أثر بعض العوامل مثل العمر والمؤهل العلم  والخبرة .2

 .وقوع الحوادث واإلصابات
إجراء مزيد م  الدراسات والبحوث الت  تهتم برصد الحوادث واإلصابات الت  تقع داخل بييات صناعية  .3

سهامًا ف  وضع اإلجراءات والقواعد الت  تساعد ف  الحد م  وقوع مثل هذه اخرى ، تعزيزًا لهذه الدراسة، وا 
 .ستقبمالحوادث وتجبنها م
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 :خالصة الفصل
تناول هذا الفصل اإلطار العلم  والتطبيق  للدراسة حيث ُقسم إلى ثمث مباحث أولهما عر ف بالشركة 

إستمارة اإلستبيا   ، أيضا تقسيمكذل  مجتمع الدراسة والعينة المختارة وطر  جمع البيانات، موضوع الدراسة
جراءات توزيع االستبيا  وألية التعامل معها، هاوصدقها وثباتها واإلتسا  الداخل  بي  فقرات وتطر  المبحث ، وا 

الثان  التحليل اإلحصاي  واألساليب والمقاييس اإلحصايية المستخدمة ف  وصف وتحليل بيانات الدراسة 
 .وتناول المبحث الثالث النتايج والتوصيات، وعرضها

 



 
 

 

 

 المراجع
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 المــراجـــع
 الــكــتــب / اوالً 

 
احمد شكرى الحكيم ، التأمين واعادة التأمين في اقتصاديات الدول النامية،مكتبة االنجلو مصرية ، القاهرة  -1

،1791 . 

األداء ، مؤسسة شباب  –الوقت  –التكلفة : الكفاية االنتاجية للمشأت الصناعية  احمد محمد المصري ، -2

 .2002الجامعة ، االسكندرية ،

 .2000الخرابشة ، العامرى ، السالمة المهنية ، الطبعة االولى ، دار صفاء للنشر ، عمان ، -3

ء شاهين ، الطبعة األولى ، جيريمى سترا نكس ، دليل المدير إلى الصحة والسالمة في العمل ، ترجمة بها -2

 . 2003مجموعة النيل العربية للنشر ، القاهرة ،

إدارة الموارد البشرية ، ترجمة محمد سيد احمد ، عبد المحسن جودة ، دار المريخ للنشر : جارى ديسلر  -5

 .  2003الرياض ، 

المركز العربي للتدريب المهني واعداد المتدربين  جابر ، سميح ، تدريب واعداد مدربي التدريب المهني ، -6

 2001للنشر ،

 1772حسان زيدان  ، السالمة والصحة المهنية ، الطبعة االولى ، عمان ، دار الفكر للنشر ، -9

حمدى ياسين وأخرون ، علم النفس الصناعي التنظيمى بين النظرية والتطبيق ، الطبعة االولى ، دار الكتاب  -8

 . 1777الحديث ، 

 . 1792حسن الفكهاني، موسوعة االمن الصناعي ، الدار العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة، -7

ى   تراتيجي متكامل ، الطبعة االوليوسف الطائي وآخرون  ، إدارة الموارد البشرية ، مدخل اس -10

 .  2006الوراق للنشر والتوزيع ، عمان ،

 . 2002ئل للنشر ، عمان ،سعاد نايف برنوطى ، ادارة الموارد البشرية ، دار وا -11

 . 1782محمود عبدالمولى ، علم االجتماع ، في ميدان العمل الصناعي ، الدار العربية للكتاب ، طرابلس -12

القاهرة فهومه ونشاطه ، مطبعة القاهرة ، عرض تحليليى لم: محمد عبدالسميع ، االمن الصناعي  -13

1772. 

 لتوزيع ، عمان ، الطبعة الثانية االدارة الحديثة للسالمة المهنية ، دار الصفاء للنشر وا حمود العقايلة ،م-12

2002 . 

  2009محمد مسلم ، مدخل الى علم النفس العمل ، دار قرطبة للنشر والتوزيع ، الجزائر ،الطبعة االولى  -15

 . 2008اكتوبر ، ليبيا ، 9منشورات جامعة  مفتاح عبدالسالم الشويهدى ، الصحة والسالمة المهنية ، -16

صول علم النفس الصناعي ،الطبعة الثالثة ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، أمحمد شحاته  -19

 .القاهرة

 محمود جواد كاظم ، محاضرات الدورة الخاصة بالسالمة والصحة المهنية ، الطبعة االولى ، دون ناشر  -18

 . 1781بغداد ،     

محمد عبدهللا ، علم النفس الصناعي بين النظرية والتطبيق ، دار المعرفة الجامعية ،  مجدي احمد -17

 . 2003اإلسكندرية ،
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محمد عاطف عبيد، حمدى فؤاد على ، التنظيم الصناعي وادارة االنتاج ، دار النهضه العربية ،  -20

 . 1792بيروت،

دخل استرتيجى ، عالم الكتب الحديث ادارة الموارد البشرية م: مؤيد سعيد سالم ، عادل حرحوش صالح  -21

 . 2002للنشر والتوزيع ، اربد ، 

الطبعة االولى ، دار الشرق للنشر،عمان ، " ادارة االفراد " مصطفى شاويش، ادارة الموارد البشرية  -22

2000. 

 . 2003مهدى زويلف ، ادارة االفراد ، مكتبة المجتمع العربي للنشر ، عمان ، -23

 2000إدارة الموارد البشرية ، عمان ،دار الصفاء للنشر ، نادر ابو شيخة، -22

المفهوم والمجاالت ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ، " نادية محمد السيد عمر ، علم االجتماع الطبي  -25

2003. 

 .2002سنان الموسوي ، إدارة الموارد البشرية ، وتأثيرات العولمة  عليها ، دار مجدوالي ، األردن ، -26

 2003لة عباس ، إدارة الموارد البشرية ، الطبعة األولي ، عمان ، دار وائل للنشر ،سهي -29

 . 2002سعاد نايف برنوطى ، ادارة الموارد البشرية ، دار وائل للنشر ، عمان ، -28

 2003عربيات ، بدور ،منى ، ادارة السالمة ، الطبعة الثانية ، عمان، معهد السالمة والصحة المهنية ، -27

  2005يلى ، ادارة الموارد البشرية ، بعد استراتيجي ، دار وائل للنشر ، عمان  عمر وصفى عق -30

 . 2002عبدالغفار حنفي ، السلوك التنظيمى وادارة الموارد البشرية ، الدار الجامعية ، االسكندرية ، -31

نشر ، عبدالفتاح محمد دويدار ، اصول علم النفس المهني وتطبيقاته ،دار النهضة العربية للطباعة وال -32

 . 1775بيروت ، لبنان ، 

عبدالرحمن عيسوى ، دراسات في علم النفس المهني والصناعي ، دار المعرفة الجامعية ، الجزائر  -33

،1776 

عزالدين فراح، واخرون ، الصحة المهنية واالمن الصناعي واالسعافات االولية،دار الفكر العربي القاهرة  -32

،1797  

 .1770ى وادارة االفراد ، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة ، عبدالغفار حنفي ، السلوك التنظيم -35

 . 1789عبدالرحمن عمر ، ادارة االفراد ، مكتبة عين شمس ، القاهرة ،  -36

عامر خضير الكبيسي ، ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية ، المنظمة العربية للتنمية االدارية ،  -39

 . 2005القاهرة ،

 2000ادارةاالنتاج ، مركز االسكندرية للكتاب ، االسكندرية ،صالح الشنوانى ،  -38

 .2002صالح الشنوانى ، ادارة االفراد والعالقات االنسانية ، مؤسسة شباب الجامعة ، االسكندرية ، -37

 2000شحادة ، وأخرون ، ادارة الموارد البشرية ، الطبعة االولى ، عمان ، دار الصفاء للنشر ، -20

 . 1779ظيم الصناعي وادارة االنتاج ، المكتب  العربي الحديث ، االسكندرية ،يونس عبدالغفور ، التن -21
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 المؤتمرات والندوات والمجالت/ ثانيا 

 
 . 1781بغداد ، اكتوبر ،( 21)احمد ناجى ، حوادث العمل ، مجلة العمل العربية ، عدد  -1

دراسة مقدمة لمؤتمر العريبي في  المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية ، الوقاية من حوادث العمل ، -2

، منشورات المعهد العربيى للصحة والسالمة المهنية  1776مارس ،23-19القاهرة ( 23)دورته 

 . 1776دمشق ،

 هـ1229المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ، حقيبة السالمة المهنية ، السعودية ، -3

الوقاية من اصابات العمل واالمراض المهنية ، رسالة دوباخ قويدر ،مدى مساهمة االمن الصناعي في  -2

 .، الجزائر  2007ماجستير ، 

، مجلة  82الواقع ومقترحات التطوير ، عدد : وفية احمد الهنداوى ، سياسات االمن والسالمة المهنية  -5

 . 1772االدارة العامة ، معهد االدارة العامة ، مارس 

 الئحة السالمة والوقاية الصناعية للشركة العامة للخردة ، ليبيا ،  -6

مكتب العمل العربي ، محاضرات الدورة الخاصة بالسالمة والصحة المهنية ،دار الصفاء للطباعه  -9

 . 2000والنشر والتوزيع ، بيروت ، 

ورقة بحثية قدمت ) ،  ميلود صقر ، المعايير الدولية والعربية ، ذات الصلة بالصحة والسالمة المهنية -8

بالدورة القطرية بعنوان دور النقابات في تعزيز مبادى السالمة المهنية ، منظمة العمل العربية ، 

 ( 13/02/2002- 7الفترة ، من  طرابلس

دراسة حالة المؤسسة تريفيسود ، مذكرة : مراد كواشي ، التكاليف الخفية ، وأثرها على اداء المؤسسة  -7

                      الماجستير في العلوم التسير ، شعبة تسير المؤسسات ، جامعة منتورى   مكملة لنيل شهادة

 . 2005قسنطنية ، 

                        مرابط اليامنة ، التنكولوجيا واصابات العمل ، رسالة ماجستير ، قسم االجتماع ، جامعة  -10

  .1778قسنطنية ،

في المنظمات االنتاجية والخدمية ،دراسة حالة الشركة العامة  فهد عباس الصحة والسالمة المهنية -11

لالنسجة الحريرية ، سجاد حلب ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في ادار االعمال ، جامعة حلب 

 .1777، سوريا ،

راشد محمد القحطاني ،حوادث واصابات العمل ، مؤتمر الصحة والسالمة المهنية ، الرياض  -12

،2009 

 هـ1231،(  3221)بن احمد خوجه ، جريدة عكاظ العدد توفيق  -13

دون نشر االسم ،مدى فاعلية تعليمات االمن والسالمة المهنية ، رسالة الماجستير في العلوم  -12

 ،  2007االدارية ، جامعة نايف العربية ، الرياض ،
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 ثالثا / الرسائل العلمية والدراسات والبحوث غير المنشورة :

 
دراسة تطبيقية على " أثر حوادث العمل على الكفاية االنتاجية : ساسى الصابري  عبدالسالم -1

المجمع الكيماوى بأبي كماش ، رسالة ماجستير في االدارة والتنظيم غير منشورة  اكاديمية 

 م2003الدراسات العليا ، طرابلس سنة 

ضا العاملين ، رسالة نظم االمن والسالمة والصحة المهنية وأثرها على ر: فتحية على درويش  -2

 .م2005ماجستير غير منشورة ، أكاديمية الدراسات العليا ، طرابلس سنة 

إستراتيجة نظام االمن والسالمة المهنية وأثرها على سالمة العاملين بالشركة :فريدة عمران الزين  -3

 م2006الصناعية ، رسالة غير منشورة أكاديمية الدراسات العليا ، طرابلس سنة 

رسالة الماجستير بعنوان اصابات العمل واثرها على فاعلية المنظمة ، : لود أحفيضه صالح مو -2

 م2009رسالة غير منشورة أكاديمية الدراسات العليا ، طرابلس سنة 

 

 (االنــتــرنـت ) شبكة المعلومات الدولية / رابعا 

 
1/www.http://aieppo-eng.org/vp/showtread.php12/05/2014(01:15:pm). 

2/www.education.gov.ph12/05/2014(05:05:pm).                                       

12/05/2014(05:05:pm)                              3 /www.salama-libya.org 

www.mohp.gov.eg03/06/2014(11:00:pm)                                          /4 

5/www.nauss.edu.sa03/06/2014(11:50:pm) 

03/06/2014(12:40pm): 6/www.smpt.gov.ly  

www.education.gof.bh.03/06/2014(03:15pm)/7 

www.kaahe.org/health:17/08/2014(10:30pm)/8 

 

 

http://www.mohp.gov.eg/
http://www.nauss.edu.sa/
http://www.smpt.gov.ly/
http://www.education.gof.bh/
http://www.kaahe.org/health
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.كشوفات من سجالت الشركة تبني عدد ونوع وأسباب وأماكن وقوع احلوادث واإلصابات/ 1  

.خمرجات التحليل اإلحصائي/ 2  

.الـــــــمالك الوظيفي /3  

.اهلـــــيكل التنظيمي /4  

.الئحة السالمة والوقاية الصناعية /5  

.منوذج التبليغ عن حادث /6  

.اصابةمنوذج التبليغ عن  /7  

.امســـــــاء املــــحكمني /8  

.االستـــــــــــــــبيان /9  
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 واإلصاباتوقوع الحوادث  وأماكنسباب أشركة والتى تبين عدد ونوع و العرض لبعض الكشوفات المتحصل عليها من سجالت 
 حساب معدل التكرار والشدة عن فترة الدراسة المذكورة  إلى باإلضافة، 

 .م 5005 م الى 5002صابات خالل الفترة من إليوضح نوع ا{  1}جدول رقم 

 جمالىإلا ةاوف جروح حروق كسور رضوخ البيان
 

 52 1 11 32 5 8 باتاصإلعدد ا
 

 %111 %1 %21 %44 %11 %15 النسبة المئوية

 .سجالت الشركة : المصدر 

% 21ن نسبة الجروح أبينما نجد ، % 44بات ، حيث بلغت نسبة الحروق اصإلعاله نوع اايوضح الجدول      
 % .1ن نسبة حاالت الوفاة نسبة أونجد  % 11وقد بلغت الكسور، % 15ونجد نسبة الرضوخ 

 

 اتـــــابـــصــــــــــــــوع اإلين نــــيب (  1)م ـــــــــل رقــــــكشـــــ
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23, حروق  

16, جروح  

1, وفاة  
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 .م5005الى  م5002صابات خالل الفترة من إلماكن وقوع اأيوضح {  2 }دول رقم ج

مواقع التجهيز والقص  البيان
 والكبس والمناولة

 جمالىإلا اكن أخرىأم داراتإ

 52 14 2 21 باتاصإلعدد ا

 %111 %34 %1 %18 النسبة المئوية

 .سجالت الشركة : المصدر     

صابات تركزت بمواقع إلكبر نسبة من اأن أصابات ، ونالحظ إلويوضح الجدول السابق أماكن وقوع ا 
من % 1بينما سجلت ما نسبته  صابات ،إلجمالى اإمن % 18التجهيز والقص والكبس والمناولة حيث بلغت مانسبة 

الطبيعة الخطرة التى  إلى، وهذا راجع ى صابات وقعت في أماكن أخر إلمن ا% 34دارية ونسبة إلا صابات والمقارإلا
 ،خرى ألمنه في مواقع التجهيز والقص والكبس والمناولة مقارنة بالمواقع اآلتتسم بها هذه المواقع وعدم توفر البيئة ا

 .وذلك لطبيعة عمل الشركة والتي تتمثل بهذه المواقع 

 

 

 

 اتـــــــــصابــــــوع اإلن وقــــاكـــــــمــــــــين أيب( 2)م ـــــــل رقـــكـــــش
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 .م 5005  م الى 5002صابات على الجسم خالل الفترة من إليوضح توزيع ا{  3}جدول رقم 

 .سجالت الشركة : المصدر 

صابات تركزت إلبر نسبة من اأكن أصابات على الجسم، ونالحظ إليوضح الجدول المذكور اعاله توزيع ا
 س حيث بلغت نسبتهاأصابات الوجه والر إبينما جاءت في الترتيب الثانى  ،% 35في اليدين حيث بلغت مانسبته 

وكانت نسبة % 15صابات متفرقة إ، بينما كانت نسبة % 11بلغت نسبتها  يرجل التألصابات اإيليها ، % 31
ويرجع ارتفاع نسبة االصابات في  صابات العيون ،إ% 9، بينما سجلت مانسبته % 12صابات الظهر والصدر إ

 .س والوجه آتداءهم الى خوذة الر إر تزام العاملين بإرتداء القفازات الحرارية وكذلك عدم إلى عدم إلس آاليدين والوجه والر 

 

 

 على الجسم صـــابـــــــاتوزيع اإليبــــــــين تـــــــــ( 3)شــــــــــكل رقـــــــــــــم 

8 
9 

13 
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11 

5 

 عيون الوجه والرأس الظهر والصدر يدين ارجل متفرقة

الظهر  يدين رجلأ متفرقة البيان
 والصدر

الوجه 
 سوالرآ

 جمالىإلا عيون

 52 5 11 1 12 9 8 باتاصاإلعدد 

 %111 %9 %31 %12 %35 %11 %15 النسبة المئوية
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 .م  5005الى  م 5002صابات خالل الفترة من إليوضح أسباب وقوع ا {4}دول رقم ج

رتداء إعدم  البيان
 المعدات الوقائية

 ظروف غير
 ةمنآ

تصريفات شخصية 
 مخالفة للتعليمات

ظروف خارجة 
 من السيطرة

 جمالىإلا

 52 9 12 11 31 باتاصإلعدد ا

 %111 %11 %34 %19 %41 النسبة المئوية

 .الشركة سجالت : المصدر 
 

تداء المعدات إر كبر كانت بسبب عدم ألن النسبة اأصابات ، ويالحظ إلاأسباب وقوع يوضح الجدول السابق 
بسبب % 19، بينما كانت نسبة % 34ها تصرفات شخصية مخالفة للتعليمات بنسبة ليوت% 41الوقائية وبلغت 

ن أعلى نسبة تتمثل في أ، ويري الباحث % 11عن السيطرة بلغت  ة، وتليها نسبة ظروف خارجةآمن الغير الظروف
 .تدائها إر تزام العاملين بإلتداء المعدات الوقائية وذلك لعدم توفرها وكذلك لعدم إر عدم 

 

 يبــــــــين اســـــــباب وقـــــــــــــوع االصابات( 4)شـــــــــكـــــــــــل رقـــــــــــــم 
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 ظروف غير أمنة  عدم ارتداء المعدات الوقائية

 ورقة ظروف خارجة عن السيطرة تصرفات شخصية مخالفة للتعليمات  
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 .م5005الى م  5002مين الحوادث الشخصية خالل الفترة من أيوضح أقساط ت {  5 }جدول رقم 

 مينأمدة الت الشركة الصادرة عنها عدد العاملين مينأقسط وثيقة الت البيان

 21/13الى / 11/11من  ليبيا للتامين 222 3123912511 3115

 21/13الى / 11/11من  ليبيا للتامين 254 3125182111 3111

 21/13الى / 11/11من  ليبيا للتامين 248 3123122911 3111

 21/13الى / 11/11من  ليبيا للتامين 221 3125422111 3118

 21/13الى / 11/11من  ليبيا للتامين 221 2122552351 3119

3111 -- 211 -- -- 

3111 -- 395 -- -- 

3113 -- 344 -- -- 

 11229112451               المجموع

 سجالت الشركة : المصدر 

قامت الشركة بسدادها لشركات التأمين لتتولى  يمين الحوادث الشخصية التأوضح الجدول السابق أقساط تي
ن الشركة قامت أصابات  ويالحظ ا  هذه الشركات بدورها دفع المصاريف والتعويضات للعاملين عند حدوث حوادث و 

ين وذلك لتقديم هذه الشركة أمم لدى شركة ليبيا للت3119حتى  م3115مين على مستخدميها خالل الفترة من أبت
 يضا  أونالحظ على العاملين من خالل عروض تقدمت بها مجموعة من شركات التأمين ، مين ، أسعار مناسبة للتأل
ن ماآلتعتبر زيادة ا يضافة بنود تأمينية للوثيقة التإلى إويرجع سبب ذلك ،  3119تفاع قسط التأمين في سنة إر 

صابات ، للعاملين وتحفيزهم وضمان دفع المصاريف العالجية والتعويضات لهم في حالة حدوث حوادث  وكذلك وا 
 ويرجع السبب(  3111.,,3113110)نالحظ عدم تجديد وثيقة التأمين للحوادث الشخصية للعاملين في السنوات 

صداردارة الشركة إتغيير لجنة  هو 3111فيما يخص  عروض أخرى عن المختصة للبحث  راتإلداتعليماتها  وا 
تهاء إنعدة شركات تأمين للمقارنة والمفاضلة بينها ، ولم يتم البث فيها حتى  منللتأمين على الحوادث الشخصية 

ندالع حرب ا  فبراير و  11الشركة متوقفة عن العمل نظرا  لقيام ثورة  فإن 3111يما يخص سنة فما أالسنة المذكورة  
فيرجع سبب عدم تجديد وثيقة التأمين للحوادث الشخصية للشركة هو عدم تمكن  3113سنة التحرير وفيما يخص 

الشركة من تشغيل مرافقها بالطاقة المستهدفة ويرجع سبب ذلك عدم تواجد العاملين وذلك للظروف الحرب القائمة 
متوقعة وكذلك لعدم ترتيب دورتها من المستهدفات اإلنتاجية ال% 15نتاجية للشركة إلحيث لم تتجاوز القدرة والكفاءة ا

 .خراب والتدمير وضياع المستندات والوثائق الخاصة بالشركة ال للعبث و ات الشركةر المستندية المتبعة وتعرض مق
إن هذه التأمينات على الرغم من أنها ربما تخفض التكاليف التي تتكبدها الشركة مقابل الحوادث واإلصابات 

 .خسائر مهما بلغت قيمتها في العمل إال أنها تعتبر 
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 ن الحوادث الشخصيةــيـأمــــــاط تــيبين أقس(   5)م ـــــــل رقـــــــكـــش
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 .م 5005الى م  5002اإلصابات والحوادث والحرائق خالل الفترة من  قوة يوضح{  6  }جدول رقم 
 جمالىإلا وفاة بليغة متوسطة بسيطة البيان

 52 1 9 32 31 صابةإ

 54 1 1 19 31 حوادث

 52 1 5 11 21 حرائق

 111 3 31 59 18 جمالىإلا

 . سجالت الشركة: المصدر 

إصابة بسيطة ( 31)إصابة منها ( 52)جمالى إصابات العمل خالل الفترة بلغ إن أعاله أيتبين من الجدول 
حوادث ( 31)حادثا  منها ( 54)فكانت جمالى حوادث الطرقات إا أموفاة ،  واحدة وحالة ةبليغ( 9)متوسطة و( 32)و 

( 52)جمالى الحرائق إحوادث بليغة ونتج عنها حالة وفاة واحدة بينما كان ( 9)حوادث متوسطة و( 19)بسيطة و
جمالى عدد اإلصابات إلى إحرائق بليغة ، وبالنظر ( 5)حرائق متوسطة و( 11)حرائق بسيطة و( 21)حريقا  ، ومنها 

ن عدد أعلى الشركة في حين  ن عددها كبير ولكن تأثيرها قد اليشكل عبء  أيطة يالحظ والحوادث والحرائق البس
و إحداث أو آالت أاإلصابات والحوادث والحرائق البليغة أقل ولكن تأثيرها يكون أكبر نتيجة تسببها في تلف معدات 

 .يئة ى آثار سإلكلي للعامل يحد من قدرته على العمل مما يؤدى أو عجز جزئي  أوحرائق 

 

 صابات والحوادث والحرائقيبين قوة اإل(  6 )م ــــــــل رقــــــــكـــش
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 م 5005الى  م 5002اإلصابات والحوادث والحرائق خالل الفترة من  عدديوضح {  7}  جدول رقم 
 

 جمالىإلا 3113 3111 3111 3119 3118 3111 3111 3115 البيان

 52 4 1 11 9 8 9 5 1 صابةإ

 54 1 1 1 8 11 1 8 13 حوادث

 52 1 1 2 12 11 1 12 5 الحرائق

 111 1 3 31 21 39 32 31 34 مالىإلجا

 .سجالت الشركة : المصدر 

ا حوادث الطرقات فبلغت أمصابة إ( 1)صابات إلبلغ عدد ا 3115من الجدول السابق يتبين أنه في سنة 
صابات ، إ( 5)صابات إلبلغ عدد ا 3111حرائق ، وفي سنة  (5)نة سحادثا  ، وكان عدد الحرائق في هذه ال( 13)

بلغ عدد  3111حريقا  وفي سنة ( 12)وكان عدد الحرائق في نفس السنة وادث ح( 8)بينما بلغت حوادث الطرقات 
 3118نة س حرائق ، وفي( 1)حوادث ، وكان عدد الحرائق ( 1)صابات بينما بلغت حوادث الطرقات إ( 9) اإلصابات
( 11)حادثا  ، وكان عدد الحرائق ( 11)صابات ، بينما بلغت حوادث الطرقات حوادث إ( 8)صابات إلا بلغ عدد

حادثا  ، وكان عدد ( 8)صابات ، بينما بلغت حوادث الطرقات إ( 9)صابات إلبلغ عدد ا 3119حرائق ، وفي سنة 
( 1)، بينما بلغت حوادث الطرقات صابات إ( 11)صابات إلبلغ عدد ا 3111، وفي سنة ( 12)الحرائق لهذه السنة 

صابة واحدة والحوادث إصابات إلبلغ عدد ا 3111حرائق ، وفي سنة ( 2)حادثا  وكان عدد الحرائق في هذه السنة 
صابات ، بينما بلغت حوادث الطرقات إ( 4)صابات إلبلغ عدد ا 3113وجد وحريق واحد ، وفي سنة التالطرقات 

ى توقف الشركة عن إل( 3113-3111)صابات والحوادث والحرائق في سنتي إلا نخفاضإحادث واحد ، ويرجع سبب 
 .العمل نتيجة لحرب التحرير 

 
 قــرائــوادث والحـــات والحــابــصـــــدد اإلن عـــــبيـــي(   7   )م ــــل رقـــكــش
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 م 5005الى م  5002خالل الفترة من  بالشركة  صابةإليوضح معدل تكرار وشدة ا{  8} قم جدول ر 

عدد  البيان
 العاملين

عدد 
 صاباتإلا

عدد 
ساعات 
العمل 
 الكلية

 ماأليا
 الضائعة

ساعات ال
 الضائعة

عدد 
ساعات 
 الفعلية

معدل 
 التكرار

 معدل
 الشدة

3115 222 1 111111 115 841 115111 11253 15128 
3111 354 5 118111 82 114 111221 1211 11122 
3111 248 9 191111 121 1191 194914 13295 191 
3118 221 8 114111 144 1153 113848 11288 314 
3119 221 9 111111 181 1448 158553 12211 314 
3111 211 11 131111 112 1214 118191 11211 31224 
3111 395 1 591111 31 118 589823 1219 2521 
3113 344 4 488111 94 153 487248 8231 19324 
 .سجالت الشركة  :المصدر 

 (1)كة بالشرومعدل وقوع احلادث عدل تكرار وشدة اإلصابة حتساب مإوفيما يلي كيفية        

 عدد ساعات العمل القانونية للفرد يوميًا × عدد أيام العمل الفعلية × عدد العاملين بالشركة = ساعات العمل الكلية 

 ساعات 8×األيام الضائعة = ساعات العمل الضائعة 

 .ساعات العمل الضائعة –ساعات العمل الكلية = ساعات العمل الفعلية 

عدد مرات ونوع اإلصابات ، وتعرف على أنها عدد اإلصابات المقعدة خالل  ويقصد به -:معدل تكرار لإلصابة -0
يقاس صد باإلصابة المقعدة أنها عدد الحوادث مع فترة إنقطاع عن العمل و قعمل في المنشأة ، ون ةمليون ساع

 -:بالمعادلة التالية 

 *               0000000× عدد اإلصابات    =   اإلصابة معدل تكرار 
 عدد ساعات العمل الفعلية                       

 
ويقيس شدتها معبرا  بعدد أيام العمل  )ويقصد به التعرف على مدى درجة بالغة اإلصابة  -:معدل شدة اإلصابة  -1

تمثل الوقت الضائع أو المفقود خالل مليون  يوتعرف على أنها مجموع األيام الت، ( الضائعة بسبب اإلصابة 
 -:ساعة عمل في المنشأة ويقاس بالمعادلة التالية 

 

 



11 
 

  *0000000×    الضائعةاليام عدد ا= معدل شدة اإلصابة 
 عدد الساعات الفعلية                      

 
 

 

صابات العمل ، بإفتراض أن الفرد يعمل      *  إسبوع ( 20)ساعات يومياً  ولمدة (  8) ويعتمد الرقم مليون كأساس في قياس حوادث وا 
نظمة صناعية يعمل ساعة عمل وبإفتراض م( 5000=20×2×8=)أيام عمل في اإلسبوع فيكون عدد ساعات في السنة ( 2)وبمعدل 
وهى تمثل عدد ساعات ( 000000000=5000×200)شخص فإن مجموع  ساعات العمل الكليه لهْوالء األفراد في السنة ( 200)فيها 

 (1).  يمكن أن يتعرض خاللها األفراد الى خطورة اإلصابة أثناء العمل يالعمل الفعليه والت
 
أقترب من الصفر ، فهذا يمثل تحسنًا لسياسة الشركة تجاه الوقاية ، كما يجب أن يكون وتجدر اإلشارة إلى معدل تكرار اإلصابة كلما *

 (5.)وكل قيمة خارج المجال تنذر بالخطر ( 0-0)معدل شدة اإلصابة محصورًا بين القيمتين 
 

مقارنة بين المؤسسات المشابهه وتستخدم هذه المقاييس لمقارنة السالمة المهنية في الشركة في فترة زمنية معينة مع أخرى سابقة أو 
 .أو المماثله

 
 معدل شدة االصابة                                              معدل تكرار اإلصابة                                            

 
 

 معدل تكرار وشدة اإلصابة ن ـــــبيـــي( 8)م ــــل رقـــكــش

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م1001اتيجي ، عالم الكتاب الحديث للنشر والتوزيع ، أربد ،مؤيد سعيد سالم ، عادل حرشوش ، إدارة الموارد البشرية مدخل إستر -,
 .م10,1 – 8العدد  –األكاديمية للدراسات اإلجتماعية واالنسانية -1



Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

األسباب الكامنة وراء حدوث اإلصابة 

 بالشركة

3.9883 .52120 133 

التجهيز والقص باللهب أثناء  4.28 .595 133 

 133 931. 3.83 أثناء عملية كبس الخردة

 133 714. 4.11 أثناء مناولة الخردة والمعدات واآلالت

 133 999. 3.77 حوادث سقوط مختلفة

 133 1.239 3.28 حوادث إنفجارات

 133 1.151 3.87 حوادث إصابات الحرائق

ملية اإلنتاجيةحسب المواد المستخدمة في الع   4.20 .736 133 

 133 551. 4.35 حسب نوع العمل

 133 756. 4.20 حسب نوع المنتج

 

Descriptive Statistics 

 
Mean Std. Deviation N 

األثار الصحية واإلجتماعية واإلقتصادية  

 لحوادث اإلصابة

3.9406 .52657 133 

 133 1.082 3.58 آثار نفسية

 133 967. 3.67 آثار اجتماعية

 133 802. 4.01 آثار اقتصادية

 133 759. 3.92 آثار جسدية مرَكبة في أكثر من موضع

 133 823. 3.89 ضرر في أجزاء الجسم الحيوية

تأثيرات متفاوتة على المجتمع    3.81 1.046 133 

آثار سلبية على الفرد    4.22 .732 133 

آثار سلبية على األسرة     4.05 .869 133 

جز كلي أو جزئي للمصابع  4.21 .729 133 

الوفاة     4.06 .860 133 

 

 



Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

تطبيقات لوائح السالمة المهنية وإرتباط 

 ذلك بحوادث اإلصابة 

4.1582 .39950 133 

 133 592. 4.59 قلة اإلهتمام بقواعد السالمة 

 133 592. 4.19 العوامل النفسية السيئة 

 133 687. 3.86 تلوث البيئة 

 133 670. 4.23 السلوك غير المهني لبعض العاملين 

تهاون الشركة في توفير أدوات الوقاية 

 الشخصية 

4.32 .764 133 

عدم وضع عالمات إرشادية وملصقات 

 لتوعية العاملين بالمخاطر 

4.22 .782 133 

ة تغاضي رجال اآلمن الصناعي والسالم

 عن تنفيذ اللوائح والقوانين 

4.23 .692 133 

ضعف إلتزام العاملين بإتباع إرشادات 

 األمن الصناعى والسالمة 

4.43 .631 133 

عدم توفر جوانب السالمة المهنية أثناء 

 المناولة للمعدات واآلالت والمواد  

4.35 .741 133 

تذبذب الشركة في تطبيق العقوبات على 

 المخالفين 

4.03 .929 133 

عدم حرص إدارة الشركة على توفير 

 بيئة عمل مناسبة للعاملين 

4.05 .782 133 

عدم إعالم العاملين الجدد بمخاطر العمل 

 وطرق الوقاية 

4.03 .778 133 

عدم إستقرار العامل في مكان عمل محدد 

 وموصوف 

3.91 .773 133 

 133 879. 4.00 إهمال رعاية العاملين 

العامل باآللة والمعدة  قلة إهتمام

 ومظهرها الخارجى 

4.03 .929 133 

 133 727. 4.23 عدم الفحص المستمر لآلالت والمعدات 

تعزي مسببات الحوادث إلى العنصر 

 البشري

3.83 .866 133 

العمل على المعدات التي تحتاج إلى 

 صيانة 

4.17 .609 133 

 133 590. 4.30 إهمال التدريب على المعدات الجديدة 

 133 698. 4.27 قلة مهارة العاملين في مجال عملهم 

عدم وضع الشخص المناسب في المكان 

 المناسب 

4.24 .676 133 

 133 944. 3.95 عدم إنتظام عمليات الصيانة 

 133 815. 4.18 تقادم اآلليات والمعدات 



Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

ن المشاكل وتقليل مخاطر حوادث إصابة العملكيفية الحد م  4.3615 .39058 133 

 133 556. 4.44 تفادي السلوكيات الخاطئة 

 133 595. 4.32 تفعيل خطط الطوارئ 

 133 758. 4.23 تحليل المخاطر الموجودة في الشركة 

 133 609. 4.45 وضع العامل المناسب في المكان المناسب 

ملين على إجراءات السالمة المهنية التدريب المستمر للعا  4.39 .626 133 

 133 949. 4.01 اإللتزام بساعات العمل المحددة للعاملين 

 133 521. 4.34 توزيع ملصقات ونشرات في مواقع الشركة المختلفة 

 133 592. 4.41 إتباع إجراءات الصيانة الدورية لآلالت 

 133 633. 4.44 إلتزام العاملين لخطوات تشغيل االآلت 

 133 726. 4.14 ترتيب بيئات العمل في المواقع المختلفة 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

 133 42940. 4.3970 كيفية تالفي النواتج السلبية لحوادث اإلصابة والحد من آثارها 

 133 585. 4.52 تقدم الخدمات اإلسعافية والعالجية المناسبة

م اخالء اإلصابات الى اقرب موقع إسعافي أو عالجييت  4.46 .571 133 

 133 624. 4.62 تقدم الخدمات اإلسعافية دون تفرقه بين العاملين

 133 596. 4.37 الخدمات اإلسعافية والعالجية تخفف من اآلثار السيئة للحوادث 

 133 718. 4.35 توافر الخدمات اإلسعافية المتخصصة مهما كان نوع اإلصابة

 133 647. 4.52 تنقل اإلصابات الخطيرة إلى مواقع بها خدمات إسعافية أفضل

 133 680. 4.32 تخفف الخدمات اإلسعافية والعالجية على المصابين وذويهم 

 133 820. 4.28 يتم وضع خطط مدروسة بعناية لتقديم الخدمات اإلسعافية والعالجية 

ى رجوعه إلى عمله يتم اإلهتمام بالعامل المصاب حت  4.37 .733 133 

تحقق الخدمات اإلسعافية والعالجية للمصابين درجة الرضا الوظيفي 

 للعاملين 

4.17 .793 133 

 

 

 

 

 



CORRELATIONS 

  /VARIABLES=ava avb avc avd ave atotal 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

 

 
Correlations 

Correlations 

 
باب الكامنة وراء األس

حدوث اإلصابة 

 بالشركة

األثار الصحية  

واإلجتماعية 

واإلقتصادية لحوادث 

 اإلصابة

تطبيقات لوائح السالمة 

المهنية وإرتباط ذلك 

 بحوادث اإلصابة 

األسباب الكامنة وراء حدوث اإلصابة 

 بالشركة

Pearson Correlation 1 .460
**
 .264

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .002 

N 133 133 133 

األثار الصحية واإلجتماعية واإلقتصادية  

 لحوادث اإلصابة

Pearson Correlation .460
**
 1 .432

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 133 133 133 

تطبيقات لوائح السالمة المهنية وإرتباط 

 ذلك بحوادث اإلصابة 

Pearson Correlation .264
**
 .432

**
 1 

Sig. (2-tailed) .002 .000  

N 133 133 133 

كيفية الحد من المشاكل وتقليل مخاطر 

 حوادث إصابة العمل

Pearson Correlation .175
*
 .145 .406

**
 

Sig. (2-tailed) .044 .096 .000 

N 133 133 133 

كيفية تالفي النواتج السلبية لحوادث 

 اإلصابة والحد من آثارها 

Pearson Correlation .161 .171
*
 .245

**
 

Sig. (2-tailed) .064 .049 .004 

N 133 133 133 

atotal Pearson Correlation .668
**
 .710

**
 .683

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 133 133 133 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Correlations 

 
كيفية الحد من المشاكل 

وتقليل مخاطر حوادث 

 إصابة العمل

كيفية تالفي النواتج 

السلبية لحوادث 

اإلصابة والحد من 

 atotal آثارها 

األسباب الكامنة وراء حدوث اإلصابة 

 بالشركة

Pearson Correlation .175
*
 .161 .668

**
 

Sig. (2-tailed) .044 .064 .000 

N 133 133 133 

األثار الصحية واإلجتماعية واإلقتصادية  

 لحوادث اإلصابة

Pearson Correlation .145 .171
*
 .710

**
 

Sig. (2-tailed) .096 .049 .000 

N 133 133 133 

نية وإرتباط تطبيقات لوائح السالمة المه

 ذلك بحوادث اإلصابة 

Pearson Correlation .406
**
 .245

**
 .683

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .004 .000 

N 133 133 133 

كيفية الحد من المشاكل وتقليل مخاطر 

 حوادث إصابة العمل

Pearson Correlation 1 .558
**
 .637

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 133 133 133 

كيفية تالفي النواتج السلبية لحوادث 

 اإلصابة والحد من آثارها 

Pearson Correlation .558
**
 1 .611

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 133 133 133 

atotal Pearson Correlation .637
**
 .611

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 133 133 133 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



NONPAR CORR 

  /VARIABLES=ava avb avc avd ave atotal 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

 

 
Nonparametric Correlations 

 

Correlations 

 
األسباب الكامنة وراء 

حدوث اإلصابة 

 بالشركة

األثار الصحية  

واإلجتماعية 

واإلقتصادية لحوادث 

 اإلصابة

Spearman's rho  األسباب الكامنة وراء حدوث اإلصابة

 بالشركة

Correlation Coefficient 1.000 .491
**
 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 133 133 

األثار الصحية واإلجتماعية واإلقتصادية  

 لحوادث اإلصابة

Correlation Coefficient .491
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 133 133 

تطبيقات لوائح السالمة المهنية وإرتباط 

 ذلك بحوادث اإلصابة 

Correlation Coefficient .277
**
 .462

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .000 

N 133 133 

كيفية الحد من المشاكل وتقليل مخاطر 

 حوادث إصابة العمل

Correlation Coefficient .157 .134 

Sig. (2-tailed) .071 .125 

N 133 133 

كيفية تالفي النواتج السلبية لحوادث 

 اإلصابة والحد من آثارها 

Correlation Coefficient .156 .134 

Sig. (2-tailed) .073 .125 

N 133 133 

atotal Correlation Coefficient .641
**
 .756

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 133 133 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Correlations 

 

تطبيقات لوائح السالمة 

المهنية وإرتباط ذلك 

 بحوادث اإلصابة 

كيفية الحد من المشاكل 

وتقليل مخاطر حوادث 

 إصابة العمل

Spearman's rho اإلصابة  األسباب الكامنة وراء حدوث

 بالشركة

Correlation Coefficient .277
**
 .157 

Sig. (2-tailed) .001 .071 

N 133 133 

األثار الصحية واإلجتماعية واإلقتصادية  

 لحوادث اإلصابة

Correlation Coefficient .462
**
 .134 

Sig. (2-tailed) .000 .125 

N 133 133 

تطبيقات لوائح السالمة المهنية وإرتباط 

 ذلك بحوادث اإلصابة 

Correlation Coefficient 1.000 .412
**
 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 133 133 

كيفية الحد من المشاكل وتقليل مخاطر 

 حوادث إصابة العمل

Correlation Coefficient .412
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 133 133 

كيفية تالفي النواتج السلبية لحوادث 

 اإلصابة والحد من آثارها 

Correlation Coefficient .254
**
 .583

**
 

Sig. (2-tailed) .003 .000 

N 133 133 

atotal Correlation Coefficient .688
**
 .576

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 133 133 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Correlations 

 

كيفية تالفي النواتج 

السلبية لحوادث 

اإلصابة والحد من 

 atotal آثارها 

Spearman's rho  األسباب الكامنة وراء حدوث اإلصابة

 بالشركة

Correlation Coefficient .156 .641
**
 

Sig. (2-tailed) .073 .000 

N 133 133 

األثار الصحية واإلجتماعية واإلقتصادية  

 لحوادث اإلصابة

Correlation Coefficient .134 .756
**
 

Sig. (2-tailed) .125 .000 

N 133 133 

تطبيقات لوائح السالمة المهنية وإرتباط 

 ذلك بحوادث اإلصابة 

Correlation Coefficient .254
**
 .688

**
 

Sig. (2-tailed) .003 .000 

N 133 133 

كيفية الحد من المشاكل وتقليل مخاطر 

 حوادث إصابة العمل

Correlation Coefficient .583
**
 .576

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 133 133 

كيفية تالفي النواتج السلبية لحوادث 

 اإلصابة والحد من آثارها 

Correlation Coefficient 1.000 .549
**
 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 133 133 

atotal Correlation Coefficient .549
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 133 133 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scale: ALL VARIABLES 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 133 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 133 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.767 9 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

 753. 413. 19.481 31.62 أثناء التجهيز والقص باللهب

 749. 425. 17.799 32.06 أثناء عملية كبس الخردة

 744. 465. 18.626 31.78 أثناء مناولة الخردة والمعدات واآلالت

 755. 395. 17.688 32.13 حوادث سقوط مختلفة

 736. 524. 15.375 32.62 حوادث إنفجارات

 730. 544. 15.719 32.02 حوادث إصابات الحرائق

حسب المواد المستخدمة في العملية  

 اإلنتاجية

31.69 17.609 .624 .723 

 750. 457. 19.477 31.55 حسب نوع العمل

 761. 327. 19.260 31.69 حسب نوع المنتج

 

 

 

Scale: ALL VARIABLES 



 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 133 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 133 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.804 10 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

 784. 519. 21.371 35.83 آثار نفسية

 766. 642. 21.089 35.74 آثار اجتماعية

 791. 440. 23.651 35.40 آثار اقتصادية

أكثر من موضع آثار جسدية مرَكبة في  35.49 24.252 .388 .797 

 796. 397. 23.858 35.52 ضرر في أجزاء الجسم الحيوية

تأثيرات متفاوتة على المجتمع    35.59 22.591 .407 .798 

آثار سلبية على الفرد    35.19 23.154 .574 .779 

آثار سلبية على األسرة     35.36 22.869 .494 .786 

لمصابعجز كلي أو جزئي ل  35.20 23.022 .597 .777 

الوفاة     35.35 23.622 .403 .796 

 

 

 

 



 
 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 133 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 133 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.884 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

 884. 260. 81.308 91.05 قلة اإلهتمام بقواعد السالمة 

 879. 501. 78.810 91.45 العوامل النفسية السيئة 

 880. 436. 78.641 91.78 تلوث البيئة 

 880. 444. 78.699 91.41 السلوك غير المهني لبعض العاملين 

تهاون الشركة في توفير أدوات الوقاية 

 الشخصية 

91.32 77.203 .495 .878 

قات عدم وضع عالمات إرشادية وملص

 لتوعية العاملين بالمخاطر 

91.42 76.140 .563 .876 

تغاضي رجال اآلمن الصناعي والسالمة 

 عن تنفيذ اللوائح والقوانين 

91.41 75.835 .673 .874 

ضعف إلتزام العاملين بإتباع إرشادات 

 األمن الصناعى والسالمة 

91.21 78.137 .528 .878 

ناء عدم توفر جوانب السالمة المهنية أث

 المناولة للمعدات واآلالت والمواد  

91.29 78.327 .424 .880 

تذبذب الشركة في تطبيق العقوبات على 

 المخالفين 

91.61 76.513 .434 .881 

عدم حرص إدارة الشركة على توفير 

 بيئة عمل مناسبة للعاملين 

91.59 76.275 .553 .877 

عدم إعالم العاملين الجدد بمخاطر العمل 

الوقاية  وطرق  

91.61 75.164 .642 .874 

عدم إستقرار العامل في مكان عمل محدد 

 وموصوف 

91.73 78.547 .386 .882 

 877. 537. 75.460 91.64 إهمال رعاية العاملين 

قلة إهتمام العامل باآللة والمعدة 

 ومظهرها الخارجى 

91.61 79.573 .241 .887 

 877. 554. 76.834 91.41 عدم الفحص المستمر لآلالت والمعدات 

تعزي مسببات الحوادث إلى العنصر 

 البشري

91.81 77.972 .373 .882 

العمل على المعدات التي تحتاج إلى 

 صيانة 

91.47 79.266 .442 .880 

 877. 570. 78.135 91.34 إهمال التدريب على المعدات الجديدة 

 878. 498. 77.810 91.37 قلة مهارة العاملين في مجال عملهم 

عدم وضع الشخص المناسب في المكان 

 المناسب 

91.40 77.135 .576 .877 

 882. 395. 76.990 91.68 عدم إنتظام عمليات الصيانة 

 880. 451. 77.296 91.46 تقادم اآلليات والمعدات 



Scale: ALL VARIABLES 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 133 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 133 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.844 12 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

 830. 564. 19.369 47.68 اإلهتمام بتعليمات السالمة المهنية

نشر الوعي بين العاملين واإلبالغ 

 الفوري عن أي حادث 

47.83 18.659 .639 .824 

 823. 659. 18.504 47.89 تفادي السلوكيات الخاطئة 

طط الطوارئ تفعيل خ  48.02 18.477 .613 .825 

 848. 325. 19.231 48.11 تحليل المخاطر الموجودة في الشركة 

وضع العامل المناسب في المكان 

 المناسب 

47.89 18.571 .577 .827 

التدريب المستمر للعاملين على إجراءات 

 السالمة المهنية 

47.95 19.505 .375 .842 

المحددة للعاملين اإللتزام بساعات العمل   48.33 16.981 .522 .836 

توزيع ملصقات ونشرات في مواقع 

 الشركة المختلفة 

48.00 19.788 .412 .839 

 831. 521. 18.934 47.92 إتباع إجراءات الصيانة الدورية لآلالت 

 834. 488. 18.883 47.89 إلتزام العاملين لخطوات تشغيل االآلت 

المواقع المختلفة ترتيب بيئات العمل في   48.20 17.754 .603 .824 

 



Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 133 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 133 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.831 10 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

تقدم الخدمات اإلسعافية والعالجية 

 المناسبة

39.45 15.901 .470 .820 

اخالء اإلصابات الى اقرب موقع  يتم

 إسعافي أو عالجي

39.51 16.131 .432 .823 

تقدم الخدمات اإلسعافية دون تفرقه بين 

 العاملين

39.35 15.533 .511 .817 

الخدمات اإلسعافية والعالجية تخفف من 

 اآلثار السيئة للحوادث 

39.60 16.090 .417 .825 

توافر الخدمات اإلسعافية المتخصصة 

 مهما كان نوع اإلصابة

39.62 14.509 .624 .805 

تنقل اإلصابات الخطيرة إلى مواقع بها 

 خدمات إسعافية أفضل

39.45 14.962 .611 .807 

تخفف الخدمات اإلسعافية والعالجية على 

 المصابين وذويهم 

39.65 15.700 .422 .825 

يتم وضع خطط مدروسة بعناية لتقديم 

عالجية الخدمات اإلسعافية وال  

39.69 14.033 .608 .806 

يتم اإلهتمام بالعامل المصاب حتى 

 رجوعه إلى عمله 

39.60 14.848 .540 .813 

تحقق الخدمات اإلسعافية والعالجية 

 للمصابين درجة الرضا الوظيفي للعاملين 

39.80 14.451 .557 .812 



RELIABILITY 

  /VARIABLES=a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 c1 c2 c3 

c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 c17 c18 c19 c20 c21 c22 c23 d1 d2 

d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 d12 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 
Reliability 

Notes 

Output Created 03-5302-أبر TTSE 53:30:03  

Comments   

Input Data D:\Papers\2 احصاء\Mohamed 

Hussin\Untitled - 3.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

133 

Matrix Input D:\Papers\2 احصاء\Mohamed 

Hussin\Untitled - 3.sav 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 

valid data for all variables in the 

procedure. 

Syntax RELIABILITY 

  /VARIABLES=a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 

a8 a9 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 

c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 

c13 c14 c15 c16 c17 c18 c19 c20 c21 

c22 c23 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 

d10 d11 d12 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 

e9 e10 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

Resources Processor Time 00:00:00.016 

Elapsed Time 00:00:00.014 

[DataSet1] D:\Papers\2 احصاء\Mohamed Hussin\Untitled - 3.sav 



 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 133 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 133 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.913 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

 912. 299. 360.635 262.97 أثناء التجهيز والقص باللهب

 912. 323. 355.532 263.41 أثناء عملية كبس الخردة

 913. 104. 364.406 263.14 أثناء مناولة الخردة والمعدات واآلالت

 913. 192. 359.464 263.48 حوادث سقوط مختلفة

 912. 346. 350.181 263.97 حوادث إنفجارات

 912. 374. 350.297 263.38 حوادث إصابات الحرائق

حسب المواد المستخدمة في العملية اإلنتاجية   263.05 358.816 .301 .912 

 911. 424. 358.604 262.90 حسب نوع العمل

 911. 423. 355.119 263.05 حسب نوع المنتج

 912. 315. 353.753 263.67 آثار نفسية

 912. 358. 353.806 263.58 آثار اجتماعية

 912. 284. 358.487 263.24 آثار اقتصادية

 912. 247. 360.056 263.33 آثار جسدية مرَكبة في أكثر من موضع

 912. 268. 358.732 263.36 ضرر في أجزاء الجسم الحيوية

مجتمعتأثيرات متفاوتة على ال    263.44 352.960 .349 .912 

آثار سلبية على الفرد    263.03 356.287 .396 .911 

آثار سلبية على األسرة     263.20 351.360 .480 .910 

 910. 499. 353.536 263.04 عجز كلي أو جزئي للمصاب

الوفاة     263.19 351.230 .490 .910 

 911. 377. 358.953 262.66 قلة اإلهتمام بقواعد السالمة 

 911. 474. 356.784 263.06 العوامل النفسية السيئة 

 911. 460. 355.361 263.39 تلوث البيئة 

 911. 424. 356.583 263.02 السلوك غير المهني لبعض العاملين 

 911. 462. 353.888 262.92 تهاون الشركة في توفير أدوات الوقاية الشخصية 

ادية وملصقات لتوعية العاملين عدم وضع عالمات إرش

 بالمخاطر 

263.03 350.378 .573 .910 

تغاضي رجال اآلمن الصناعي والسالمة عن تنفيذ اللوائح 

 والقوانين 

263.02 353.931 .512 .910 

 910. 526. 354.846 262.82 ضعف إلتزام العاملين بإتباع إرشادات األمن الصناعى والسالمة 

المة المهنية أثناء المناولة للمعدات واآلالت عدم توفر جوانب الس

 والمواد  

262.89 357.989 .329 .912 

 912. 336. 355.111 263.22 تذبذب الشركة في تطبيق العقوبات على المخالفين 

 911. 359. 356.552 263.20 عدم حرص إدارة الشركة على توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين 

جدد بمخاطر العمل وطرق الوقاية عدم إعالم العاملين ال  263.22 352.445 .503 .910 

 912. 343. 357.135 263.34 عدم إستقرار العامل في مكان عمل محدد وموصوف 



 912. 348. 355.446 263.25 إهمال رعاية العاملين 

 913. 245. 358.263 263.22 قلة إهتمام العامل باآللة والمعدة ومظهرها الخارجى 

لفحص المستمر لآلالت والمعدات عدم ا  263.02 353.500 .502 .910 

 911. 398. 354.018 263.42 تعزي مسببات الحوادث إلى العنصر البشري

 911. 397. 358.222 263.08 العمل على المعدات التي تحتاج إلى صيانة 

 911. 505. 356.156 262.95 إهمال التدريب على المعدات الجديدة 

العاملين في مجال عملهم  قلة مهارة  262.98 356.734 .399 .911 

 911. 380. 357.568 263.01 عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب 

 913. 260. 357.557 263.29 عدم إنتظام عمليات الصيانة 

 911. 357. 356.109 263.07 تقادم اآلليات والمعدات 

 911. 562. 357.379 262.59 اإلهتمام بتعليمات السالمة المهنية

 911. 469. 357.786 262.74 نشر الوعي بين العاملين واإلبالغ الفوري عن أي حادث 

 911. 492. 357.098 262.80 تفادي السلوكيات الخاطئة 

 911. 494. 356.291 262.93 تفعيل خطط الطوارئ 

 912. 264. 359.576 263.02 تحليل المخاطر الموجودة في الشركة 

 911. 442. 357.208 262.80 وضع العامل المناسب في المكان المناسب 

 912. 301. 360.214 262.86 التدريب المستمر للعاملين على إجراءات السالمة المهنية 

 912. 357. 354.093 263.24 اإللتزام بساعات العمل المحددة للعاملين 

تلفة توزيع ملصقات ونشرات في مواقع الشركة المخ  262.91 365.037 .123 .913 

 912. 272. 361.275 262.83 إتباع إجراءات الصيانة الدورية لآلالت 

 912. 273. 360.795 262.80 إلتزام العاملين لخطوات تشغيل االآلت 

 911. 447. 354.995 263.11 ترتيب بيئات العمل في المواقع المختلفة 

المناسبة تقدم الخدمات اإلسعافية والعالجية  262.73 361.093 .284 .912 

 912. 264. 361.683 262.79 يتم اخالء اإلصابات الى اقرب موقع إسعافي أو عالجي

 911. 383. 358.310 262.63 تقدم الخدمات اإلسعافية دون تفرقه بين العاملين

 913. 179. 363.334 262.88 الخدمات اإلسعافية والعالجية تخفف من اآلثار السيئة للحوادث 

 911. 402. 356.331 262.90 توافر الخدمات اإلسعافية المتخصصة مهما كان نوع اإلصابة

 912. 312. 359.684 262.73 تنقل اإلصابات الخطيرة إلى مواقع بها خدمات إسعافية أفضل

 912. 258. 360.616 262.92 تخفف الخدمات اإلسعافية والعالجية على المصابين وذويهم 

وضع خطط مدروسة بعناية لتقديم الخدمات اإلسعافية  يتم

 والعالجية 

262.97 354.893 .394 .911 

 910. 482. 353.910 262.88 يتم اإلهتمام بالعامل المصاب حتى رجوعه إلى عمله 

تحقق الخدمات اإلسعافية والعالجية للمصابين درجة الرضا 

 الوظيفي للعاملين 

263.08 359.358 .258 .912 

 

 

 

 

 



FREQUENCIES VARIABLES=المؤهاللعلمي المستوىاالداري المسمىالوظيفي العمر الجـنس 

 الدوراتالتدريبيةفيمجااللعمل سنواتالخبرة

 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 الدوراتالتدريبيةفيمجااللسالمة    

b8 b9 b10 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 

    c13 c14 c15 c16 c17 c18 c19 c20 c21 c22 c23 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 

d12 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Frequencies 

Statistics 

 سنوات الخبرة المؤهل العلمي المستوى االداري المسمى الوظيفي العمر الجنس 

N Valid 133 133 133 133 133 133 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Statistics 

 
الدورات التدريبية في 

 مجال العمل

الدورات التدريبية في 

 مجال األمن و السالمة

أثناء التجهيز والقص 

 باللهب

أثناء عملية كبس 

 الخردة

أثناء مناولة الخردة 

 والمعدات واآلالت

N Valid 133 133 133 133 133 

Missing 0 0 0 0 0 

Statistics 

 
 حوادث إنفجارات حوادث سقوط مختلفة

حوادث إصابات 

 الحرائق

حسب المواد المستخدمة في  

 حسب نوع العمل العملية اإلنتاجية

N Valid 133 133 133 133 133 

Missing 0 0 0 0 0 

Statistics 

 
 آثار اقتصادية آثار اجتماعية آثار نفسية حسب نوع المنتج

آثار جسدية مرَكبة في 

 أكثر من موضع

ضرر في أجزاء الجسم 

 الحيوية

N Valid 133 133 133 133 133 133 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Statistics 

 
تأثيرات متفاوتة على   

آثار سلبية على الفرد   المجتمع  

آثار سلبية على   

 األسرة 

عجز كلي أو جزئي 

الوفاة    للمصاب  

N Valid 133 133 133 133 133 

Missing 0 0 0 0 0 

Statistics 

 
قلة اإلهتمام بقواعد 

 تلوث البيئة  العوامل النفسية السيئة  السالمة 

السلوك غير المهني 

 لبعض العاملين 

تهاون الشركة في توفير أدوات 

 الوقاية الشخصية 

N Valid 133 133 133 133 133 

Missing 0 0 0 0 0 

 



Statistics 

 

عدم حرص إدارة 

الشركة على توفير بيئة 

 عمل مناسبة للعاملين 

عدم إعالم العاملين 

الجدد بمخاطر العمل 

 وطرق الوقاية 

عدم إستقرار العامل في 

مكان عمل محدد 

 إهمال رعاية العاملين  وموصوف 

امل باآللة قلة إهتمام الع

والمعدة ومظهرها 

 الخارجى 

N Valid 133 133 133 133 133 

Missing 0 0 0 0 0 

Statistics 

 
عدم الفحص المستمر 

 لآلالت والمعدات 

تعزي مسببات الحوادث 

 إلى العنصر البشري

العمل على المعدات 

 التي تحتاج إلى صيانة 

إهمال التدريب على 

 المعدات الجديدة 

قلة مهارة العاملين في 

 مجال عملهم 

N Valid 133 133 133 133 133 

Missing 0 0 0 0 0 

Statistics 

 

عدم وضع الشخص 

المناسب في المكان 

 المناسب 

عدم إنتظام عمليات 

 تقادم اآلليات والمعدات  الصيانة 

اإلهتمام بتعليمات 

 السالمة المهنية

نشر الوعي بين 

العاملين واإلبالغ 

 الفوري عن أي حادث 

N Valid 133 133 133 133 133 

Missing 0 0 0 0 0 

Statistics 

تفادي السلوكيات  

 تفعيل خطط الطوارئ  الخاطئة 

تحليل المخاطر 

 الموجودة في الشركة 

وضع العامل المناسب 

 في المكان المناسب 

التدريب المستمر 

للعاملين على إجراءات 

 السالمة المهنية 

N Valid 133 133 133 133 133 

Missing 0 0 0 0 0 

 

Statistics 

اإللتزام بساعات العمل  

 المحددة للعاملين 

توزيع ملصقات 

ونشرات في مواقع 

 الشركة المختلفة 

إتباع إجراءات الصيانة 

 الدورية لآلالت 

إلتزام العاملين لخطوات 

 تشغيل االآلت 

ترتيب بيئات العمل في 

تلفة المواقع المخ  

N Valid 133 133 133 133 133 

Missing 0 0 0 0 0 

 

Statistics 

 

عدم وضع عالمات 

إرشادية وملصقات 

لتوعية العاملين 

 بالمخاطر 

تغاضي رجال اآلمن 

الصناعي والسالمة عن 

 تنفيذ اللوائح والقوانين 

ضعف إلتزام العاملين 

بإتباع إرشادات األمن 

مة الصناعى والسال  

عدم توفر جوانب 

السالمة المهنية أثناء 

المناولة للمعدات 

 واآلالت والمواد  

تذبذب الشركة في 

تطبيق العقوبات على 

 المخالفين 

N Valid 133 133 133 133 133 

Missing 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

Statistics 

تقدم الخدمات اإلسعافية  

 والعالجية المناسبة

يتم اخالء اإلصابات 

الى اقرب موقع إسعافي 

 أو عالجي

تقدم الخدمات اإلسعافية 

 دون تفرقه بين العاملين

الخدمات اإلسعافية 

والعالجية تخفف من 

للحوادث  اآلثار السيئة  

توافر الخدمات 

اإلسعافية المتخصصة 

 مهما كان نوع اإلصابة

N Valid 133 133 133 133 133 

Missing 0 0 0 0 0 

Statistics 

 
تنقل اإلصابات 

الخطيرة إلى مواقع بها 

 خدمات إسعافية أفضل

تخفف الخدمات 

اإلسعافية والعالجية 

 على المصابين وذويهم 

يتم وضع خطط 

مدروسة بعناية لتقديم 

الخدمات اإلسعافية 

 والعالجية 

يتم اإلهتمام بالعامل 

جوعه المصاب حتى ر

 إلى عمله 

تحقق الخدمات 

اإلسعافية والعالجية 

للمصابين درجة الرضا 

 الوظيفي للعاملين 

N Valid 133 133 133 133 133 

Missing 0 0 0 0 0 

 
Frequency Table 

 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 100.0 100.0 100.0 133 ذكر 

 العمر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  سنة 03سنة الى اقل من  53من  12 9.0 9.0 9.0 

سنة 03سنة الى اقل من  03من   31 23.3 23.3 32.3 

سنة 03أكثر من   90 67.7 67.7 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 المسمى الوظيفي

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 24.8 24.8 24.8 33 إدارى 

 69.2 44.4 44.4 59 فني

 95.5 26.3 26.3 35 تشغيلي

 100.0 4.5 4.5 6 أخـــرى

Total 133 100.0 100.0  



 

 

 المستوى االداري

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4.5 4.5 4.5 6 مدير ادارة 

 25.6 21.1 21.1 28 رئيس قسم

 90.2 64.7 64.7 86 موظف

 100.0 9.8 9.8 13 أخـــرى

Total 133 100.0 100.0  

 المؤهل العلمي

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 24.1 24.1 24.1 32 بكالوريوس 

 42.9 18.8 18.8 25 دبلوم عالى

 87.2 44.4 44.4 59 دبلوم متوسط

 100.0 12.8 12.8 17 أخــــرى

Total 133 100.0 100.0  

 سنوات الخبرة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  سنوات 2أقل من  7 5.3 5.3 5.3 

سنوات 03سنوات الى أقل من  2من   12 9.0 9.0 14.3 

سنوات 02سنوات الى أقل من  03من   28 21.1 21.1 35.3 

سنة 02أكثر من   86 64.7 64.7 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 الدورات التدريبية في مجال العمل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 28.6 28.6 28.6 38 لم يحصل على دورات 

 66.2 37.6 37.6 50 حصل على دورة واحدة

 89.5 23.3 23.3 31 حصل على دورتين

 100.0 10.5 10.5 14 حصل على ثالثة  دورات فأكثر

Total 133 100.0 100.0  

 الدورات التدريبية في مجال األمن و السالمة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 68.4 68.4 68.4 91 لم يحصل على دورات 

 97.0 28.6 28.6 38 حصل على  دورة واحدة

 98.5 1.5 1.5 2 حصل على  دورتين

 100.0 1.5 1.5 2 حصل على ثالثة  دورات فأكثر



 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Total 133 100.0 100.0  

 أثناء التجهيز والقص باللهب

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 10 7.5 7.5 7.5 

4 76 57.1 57.1 64.7 

5 47 35.3 35.3 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

اء عملية كبس الخردةأثن  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 18 13.5 13.5 13.5 

3 16 12.0 12.0 25.6 

4 69 51.9 51.9 77.4 

5 30 22.6 22.6 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 أثناء مناولة الخردة والمعدات واآلالت

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 5 3.8 3.8 3.8 

3 12 9.0 9.0 12.8 

4 79 59.4 59.4 72.2 

5 37 27.8 27.8 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 حوادث سقوط مختلفة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 21 15.8 15.8 15.8 

3 22 16.5 16.5 32.3 

4 57 42.9 42.9 75.2 

5 33 24.8 24.8 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 حوادث إنفجارات

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 7 5.3 5.3 5.3 

2 38 28.6 28.6 33.8 

3 28 21.1 21.1 54.9 



4 31 23.3 23.3 78.2 

5 29 21.8 21.8 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 حوادث إصابات الحرائق

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 6 4.5 4.5 4.5 

2 18 13.5 13.5 18.0 

3 7 5.3 5.3 23.3 

4 58 43.6 43.6 66.9 

5 44 33.1 33.1 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 

حسب المواد المستخدمة في العملية اإلنتاجية   

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 2 1.5 1.5 1.5 

2 1 .8 .8 2.3 

3 10 7.5 7.5 9.8 

4 75 56.4 56.4 66.2 

5 45 33.8 33.8 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 حسب نوع العمل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 5 3.8 3.8 3.8 

4 77 57.9 57.9 61.7 

5 51 38.3 38.3 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

نوع المنتج حسب  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 3 2.3 2.3 2.3 

3 18 13.5 13.5 15.8 

4 61 45.9 45.9 61.7 

5 51 38.3 38.3 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 آثار نفسية

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 2 1.5 1.5 1.5 



2 28 21.1 21.1 22.6 

3 21 15.8 15.8 38.3 

4 55 41.4 41.4 79.7 

5 27 20.3 20.3 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 آثار اجتماعية

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 3 2.3 2.3 2.3 

2 17 12.8 12.8 15.0 

3 22 16.5 16.5 31.6 

4 70 52.6 52.6 84.2 

5 21 15.8 15.8 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 آثار اقتصادية

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 9 6.8 6.8 6.8 

3 15 11.3 11.3 18.0 

4 75 56.4 56.4 74.4 

5 34 25.6 25.6 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 آثار جسدية مرَكبة في أكثر من موضع

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 5 3.8 3.8 3.8 

3 29 21.8 21.8 25.6 

4 71 53.4 53.4 78.9 

5 28 21.1 21.1 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 ضرر في أجزاء الجسم الحيوية

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 1 .8 .8 .8 

2 6 4.5 4.5 5.3 

3 29 21.8 21.8 27.1 

4 68 51.1 51.1 78.2 

5 29 21.8 21.8 100.0 

Total 133 100.0 100.0  



 

تأثيرات متفاوتة على المجتمع    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 5 3.8 3.8 3.8 

2 9 6.8 6.8 10.5 

3 30 22.6 22.6 33.1 

4 51 38.3 38.3 71.4 

5 38 28.6 28.6 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

آثار سلبية على الفرد    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 4 3.0 3.0 3.0 

3 12 9.0 9.0 12.0 

4 68 51.1 51.1 63.2 

5 49 36.8 36.8 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 

آثار سلبية على األسرة     

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 2 1.5 1.5 1.5 

2 6 4.5 4.5 6.0 

3 17 12.8 12.8 18.8 

4 67 50.4 50.4 69.2 

5 41 30.8 30.8 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 عجز كلي أو جزئي للمصاب

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 3 2.3 2.3 2.3 

3 15 11.3 11.3 13.5 

4 66 49.6 49.6 63.2 

5 49 36.8 36.8 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

الوفاة     

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 1 .8 .8 .8 

2 4 3.0 3.0 3.8 



3 27 20.3 20.3 24.1 

4 55 41.4 41.4 65.4 

5 46 34.6 34.6 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 قلة اإلهتمام بقواعد السالمة 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 1 .8 .8 .8 

3 1 .8 .8 1.5 

4 49 36.8 36.8 38.3 

5 82 61.7 61.7 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 العوامل النفسية السيئة 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 1 .8 .8 .8 

3 10 7.5 7.5 8.3 

4 85 63.9 63.9 72.2 

5 37 27.8 27.8 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 تلوث البيئة 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 7 5.3 5.3 5.3 

3 21 15.8 15.8 21.1 

4 89 66.9 66.9 88.0 

5 16 12.0 12.0 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 السلوك غير المهني لبعض العاملين 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 4 3.0 3.0 3.0 

3 6 4.5 4.5 7.5 

4 79 59.4 59.4 66.9 

5 44 33.1 33.1 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 تهاون الشركة في توفير أدوات الوقاية الشخصية 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 5 3.8 3.8 3.8 



3 9 6.8 6.8 10.5 

4 57 42.9 42.9 53.4 

5 62 46.6 46.6 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 عدم وضع عالمات إرشادية وملصقات لتوعية العاملين بالمخاطر 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 4 3.0 3.0 3.0 

3 17 12.8 12.8 15.8 

4 58 43.6 43.6 59.4 

5 54 40.6 40.6 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 تغاضي رجال اآلمن الصناعي والسالمة عن تنفيذ اللوائح والقوانين 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 2 1.5 1.5 1.5 

3 14 10.5 10.5 12.0 

4 69 51.9 51.9 63.9 

5 48 36.1 36.1 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 ضعف إلتزام العاملين بإتباع إرشادات األمن الصناعى والسالمة 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 1 .8 .8 .8 

3 7 5.3 5.3 6.0 

4 59 44.4 44.4 50.4 

5 66 49.6 49.6 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 عدم توفر جوانب السالمة المهنية أثناء المناولة للمعدات واآلالت والمواد  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 4 3.0 3.0 3.0 

3 9 6.8 6.8 9.8 

4 56 42.1 42.1 51.9 

5 64 48.1 48.1 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 تذبذب الشركة في تطبيق العقوبات على المخالفين 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 2 1.5 1.5 1.5 



2 9 6.8 6.8 8.3 

3 16 12.0 12.0 20.3 

4 62 46.6 46.6 66.9 

5 44 33.1 33.1 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 عدم حرص إدارة الشركة على توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 2 1.5 1.5 1.5 

2 4 3.0 3.0 4.5 

3 13 9.8 9.8 14.3 

4 80 60.2 60.2 74.4 

5 34 25.6 25.6 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 عدم إعالم العاملين الجدد بمخاطر العمل وطرق الوقاية 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 9 6.8 6.8 6.8 

3 11 8.3 8.3 15.0 

4 80 60.2 60.2 75.2 

5 33 24.8 24.8 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 عدم إستقرار العامل في مكان عمل محدد وموصوف 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 7 5.3 5.3 5.3 

3 25 18.8 18.8 24.1 

4 74 55.6 55.6 79.7 

5 27 20.3 20.3 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 إهمال رعاية العاملين 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 2 1.5 1.5 1.5 

2 8 6.0 6.0 7.5 

3 15 11.3 11.3 18.8 

4 71 53.4 53.4 72.2 

5 37 27.8 27.8 100.0 

Total 133 100.0 100.0  



 

 قلة إهتمام العامل باآللة والمعدة ومظهرها الخارجى 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 2 1.5 1.5 1.5 

2 11 8.3 8.3 9.8 

3 10 7.5 7.5 17.3 

4 68 51.1 51.1 68.4 

5 42 31.6 31.6 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 عدم الفحص المستمر لآلالت والمعدات 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 4 3.0 3.0 3.0 

3 11 8.3 8.3 11.3 

4 68 51.1 51.1 62.4 

5 50 37.6 37.6 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 تعزي مسببات الحوادث إلى العنصر البشري

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 13 9.8 9.8 9.8 

3 24 18.0 18.0 27.8 

4 69 51.9 51.9 79.7 

5 27 20.3 20.3 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 

 العمل على المعدات التي تحتاج إلى صيانة 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 15 11.3 11.3 11.3 

4 80 60.2 60.2 71.4 

5 38 28.6 28.6 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

ال التدريب على المعدات الجديدة إهم  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 1 .8 .8 .8 

3 6 4.5 4.5 5.3 

4 78 58.6 58.6 63.9 

5 48 36.1 36.1 100.0 



 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Total 133 100.0 100.0  

مهارة العاملين في مجال عملهم  قلة  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 1 .8 .8 .8 

2 2 1.5 1.5 2.3 

3 7 5.3 5.3 7.5 

4 73 54.9 54.9 62.4 

5 50 37.6 37.6 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 2 1.5 1.5 1.5 

3 6 4.5 4.5 6.0 

4 81 60.9 60.9 66.9 

5 44 33.1 33.1 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 عدم إنتظام عمليات الصيانة 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 4 3.0 3.0 3.0 

2 5 3.8 3.8 6.8 

3 23 17.3 17.3 24.1 

4 62 46.6 46.6 70.7 

5 39 29.3 29.3 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 

 تقادم اآلليات والمعدات 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 2 1.5 1.5 1.5 

2 2 1.5 1.5 3.0 

3 16 12.0 12.0 15.0 

4 63 47.4 47.4 62.4 

5 50 37.6 37.6 100.0 

Total 133 100.0 100.0  



 

 اإلهتمام بتعليمات السالمة المهنية

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4 46 34.6 34.6 34.6 

5 87 65.4 65.4 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 نشر الوعي بين العاملين واإلبالغ الفوري عن أي حادث 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 3 2.3 2.3 2.3 

4 59 44.4 44.4 46.6 

5 71 53.4 53.4 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

دي السلوكيات الخاطئة تفا  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 4 3.0 3.0 3.0 

4 66 49.6 49.6 52.6 

5 63 47.4 47.4 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

يل خطط الطوارئ تفع  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 9 6.8 6.8 6.8 

4 73 54.9 54.9 61.7 

5 51 38.3 38.3 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

يل المخاطر الموجودة في الشركة تحل  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 2 1.5 1.5 1.5 

2 1 .8 .8 2.3 

3 11 8.3 8.3 10.5 

4 69 51.9 51.9 62.4 

5 50 37.6 37.6 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 وضع العامل المناسب في المكان المناسب 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 8 6.0 6.0 6.0 

4 57 42.9 42.9 48.9 



5 68 51.1 51.1 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

دريب المستمر للعاملين على إجراءات السالمة المهنية الت  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 10 7.5 7.5 7.5 

4 61 45.9 45.9 53.4 

5 62 46.6 46.6 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

لتزام بساعات العمل المحددة للعاملين اإل  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 14 10.5 10.5 10.5 

3 17 12.8 12.8 23.3 

4 56 42.1 42.1 65.4 

5 46 34.6 34.6 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 توزيع ملصقات ونشرات في مواقع الشركة المختلفة 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 3 2.3 2.3 2.3 

4 82 61.7 61.7 63.9 

5 48 36.1 36.1 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

اع إجراءات الصيانة الدورية لآلالت إتب  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 1 .8 .8 .8 

3 4 3.0 3.0 3.8 

4 67 50.4 50.4 54.1 

5 61 45.9 45.9 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 

 

 إلتزام العاملين لخطوات تشغيل االآلت 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 1 .8 .8 .8 

3 7 5.3 5.3 6.0 

4 57 42.9 42.9 48.9 

5 68 51.1 51.1 100.0 



 تقادم اآلليات والمعدات 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 2 1.5 1.5 1.5 

2 2 1.5 1.5 3.0 

3 16 12.0 12.0 15.0 

4 63 47.4 47.4 62.4 

5 50 37.6 37.6 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 ترتيب بيئات العمل في المواقع المختلفة 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 27 20.3 20.3 20.3 

4 61 45.9 45.9 66.2 

5 45 33.8 33.8 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

م الخدمات اإلسعافية والعالجية المناسبةتقد  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 2 1.5 1.5 1.5 

4 58 43.6 43.6 45.1 

5 73 54.9 54.9 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

اخالء اإلصابات الى اقرب موقع إسعافي أو عالجي يتم  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 5 3.8 3.8 3.8 

4 62 46.6 46.6 50.4 

5 66 49.6 49.6 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

م الخدمات اإلسعافية دون تفرقه بين العاملينتقد  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 2 1.5 1.5 1.5 

3 4 3.0 3.0 4.5 

4 37 27.8 27.8 32.3 

5 90 67.7 67.7 100.0 

Total 133 100.0 100.0  



 

 

 

 الخدمات اإلسعافية والعالجية تخفف من اآلثار السيئة للحوادث 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 8 6.0 6.0 6.0 

4 68 51.1 51.1 57.1 

5 57 42.9 42.9 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

فر الخدمات اإلسعافية المتخصصة مهما كان نوع اإلصابةتوا  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 4 3.0 3.0 3.0 

3 7 5.3 5.3 8.3 

4 61 45.9 45.9 54.1 

5 61 45.9 45.9 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 تنقل اإلصابات الخطيرة إلى مواقع بها خدمات إسعافية أفضل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 2 1.5 1.5 1.5 

3 5 3.8 3.8 5.3 

4 48 36.1 36.1 41.4 

5 78 58.6 58.6 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 تخفف الخدمات اإلسعافية والعالجية على المصابين وذويهم 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 16 12.0 12.0 12.0 

4 58 43.6 43.6 55.6 

5 59 44.4 44.4 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

وضع خطط مدروسة بعناية لتقديم الخدمات اإلسعافية والعالجية  يتم  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 7 5.3 5.3 5.3 

3 10 7.5 7.5 12.8 

4 55 41.4 41.4 54.1 

5 61 45.9 45.9 100.0 

Total 133 100.0 100.0  



 

 يتم اإلهتمام بالعامل المصاب حتى رجوعه إلى عمله 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 2 1.5 1.5 1.5 

3 14 10.5 10.5 12.0 

4 50 37.6 37.6 49.6 

5 67 50.4 50.4 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 تحقق الخدمات اإلسعافية والعالجية للمصابين درجة الرضا الوظيفي للعاملين 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 4 3.0 3.0 3.0 

3 20 15.0 15.0 18.0 

4 58 43.6 43.6 61.7 

5 51 38.3 38.3 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 
GET 

  FILE='D:\Papers\2 احصاء\Mohamed Hussin\Untitled - 3.sav'. 

DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 

SAVE OUTFILE='D:\Papers\2 احصاء\Mohamed Hussin\Untitled - 3.sav' 

 /COMPRESSED. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 ava b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 

b10 avb c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 c17 c18 c19 c20 c21 

c22 c23 avc d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 d12 avd e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 

e10 ave 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

 
Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 595. 4.28 5 3 133 أثناء التجهيز والقص باللهب

 931. 3.83 5 2 133 أثناء عملية كبس الخردة

 714. 4.11 5 2 133 أثناء مناولة الخردة والمعدات واآلالت

وادث سقوط مختلفةح  133 2 5 3.77 .999 

 1.239 3.28 5 1 133 حوادث إنفجارات

 1.151 3.87 5 1 133 حوادث إصابات الحرائق

حسب المواد المستخدمة في العملية اإلنتاجية   133 1 5 4.20 .736 

 551. 4.35 5 3 133 حسب نوع العمل

 756. 4.20 5 2 133 حسب نوع المنتج

وراء حدوث اإلصابة بالشركة األسباب الكامنة  133 2.56 5.00 3.9883 .52120 

 1.082 3.58 5 1 133 آثار نفسية



 967. 3.67 5 1 133 آثار اجتماعية

 802. 4.01 5 2 133 آثار اقتصادية

 759. 3.92 5 2 133 آثار جسدية مرَكبة في أكثر من موضع

 823. 3.89 5 1 133 ضرر في أجزاء الجسم الحيوية

ثيرات متفاوتة على المجتمعتأ    133 1 5 3.81 1.046 

آثار سلبية على الفرد    133 2 5 4.22 .732 

آثار سلبية على األسرة     133 1 5 4.05 .869 

 729. 4.21 5 2 133 عجز كلي أو جزئي للمصاب

الوفاة     133 1 5 4.06 .860 

األثار الصحية واإلجتماعية واإلقتصادية لحوادث  

 اإلصابة

133 2.60 5.00 3.9406 .52657 

 592. 4.59 5 1 133 قلة اإلهتمام بقواعد السالمة 

 592. 4.19 5 2 133 العوامل النفسية السيئة 

 687. 3.86 5 2 133 تلوث البيئة 

 670. 4.23 5 2 133 السلوك غير المهني لبعض العاملين 

 764. 4.32 5 2 133 تهاون الشركة في توفير أدوات الوقاية الشخصية 

عدم وضع عالمات إرشادية وملصقات لتوعية العاملين 

 بالمخاطر 

133 2 5 4.22 .782 

تغاضي رجال اآلمن الصناعي والسالمة عن تنفيذ 

 اللوائح والقوانين 

133 2 5 4.23 .692 

ضعف إلتزام العاملين بإتباع إرشادات األمن الصناعى 

 والسالمة 

133 2 5 4.43 .631 

جوانب السالمة المهنية أثناء المناولة للمعدات  عدم توفر

 واآلالت والمواد  

133 2 5 4.35 .741 

 929. 4.03 5 1 133 تذبذب الشركة في تطبيق العقوبات على المخالفين 

عدم حرص إدارة الشركة على توفير بيئة عمل مناسبة 

 للعاملين 

133 1 5 4.05 .782 

العمل وطرق الوقاية عدم إعالم العاملين الجدد بمخاطر   133 2 5 4.03 .778 

 773. 3.91 5 2 133 عدم إستقرار العامل في مكان عمل محدد وموصوف 

 879. 4.00 5 1 133 إهمال رعاية العاملين 

 929. 4.03 5 1 133 قلة إهتمام العامل باآللة والمعدة ومظهرها الخارجى 

 727. 4.23 5 2 133 عدم الفحص المستمر لآلالت والمعدات 

 866. 3.83 5 2 133 تعزي مسببات الحوادث إلى العنصر البشري

 609. 4.17 5 3 133 العمل على المعدات التي تحتاج إلى صيانة 

 590. 4.30 5 2 133 إهمال التدريب على المعدات الجديدة 

 698. 4.27 5 1 133 قلة مهارة العاملين في مجال عملهم 

في المكان المناسب عدم وضع الشخص المناسب   133 1 5 4.24 .676 

 944. 3.95 5 1 133 عدم إنتظام عمليات الصيانة 

 815. 4.18 5 1 133 تقادم اآلليات والمعدات 



تطبيقات لوائح السالمة المهنية وإرتباط ذلك بحوادث 

 اإلصابة 

133 3.26 5.00 4.1582 .39950 

 477. 4.65 5 4 133 اإلهتمام بتعليمات السالمة المهنية

 545. 4.51 5 3 133 نشر الوعي بين العاملين واإلبالغ الفوري عن أي حادث 

 556. 4.44 5 3 133 تفادي السلوكيات الخاطئة 

 595. 4.32 5 3 133 تفعيل خطط الطوارئ 

 758. 4.23 5 1 133 تحليل المخاطر الموجودة في الشركة 

 609. 4.45 5 3 133 وضع العامل المناسب في المكان المناسب 

 626. 4.39 5 3 133 التدريب المستمر للعاملين على إجراءات السالمة المهنية 

 949. 4.01 5 2 133 اإللتزام بساعات العمل المحددة للعاملين 

 521. 4.34 5 3 133 توزيع ملصقات ونشرات في مواقع الشركة المختلفة 

 592. 4.41 5 2 133 إتباع إجراءات الصيانة الدورية لآلالت 

 633. 4.44 5 2 133 إلتزام العاملين لخطوات تشغيل االآلت 

 726. 4.14 5 3 133 ترتيب بيئات العمل في المواقع المختلفة 

كيفية الحد من المشاكل وتقليل مخاطر حوادث إصابة 

 العمل

133 3.50 5.00 4.3615 .39058 

 585. 4.52 5 2 133 تقدم الخدمات اإلسعافية والعالجية المناسبة

 571. 4.46 5 3 133 يتم اخالء اإلصابات الى اقرب موقع إسعافي أو عالجي

 624. 4.62 5 2 133 تقدم الخدمات اإلسعافية دون تفرقه بين العاملين

الخدمات اإلسعافية والعالجية تخفف من اآلثار السيئة 

 للحوادث 

133 3 5 4.37 .596 

لمتخصصة مهما كان نوع توافر الخدمات اإلسعافية ا

 اإلصابة

133 2 5 4.35 .718 

تنقل اإلصابات الخطيرة إلى مواقع بها خدمات إسعافية 

 أفضل

133 2 5 4.52 .647 

تخفف الخدمات اإلسعافية والعالجية على المصابين 

 وذويهم 

133 3 5 4.32 .680 

يتم وضع خطط مدروسة بعناية لتقديم الخدمات اإلسعافية 

 والعالجية 

133 2 5 4.28 .820 

 733. 4.37 5 2 133 يتم اإلهتمام بالعامل المصاب حتى رجوعه إلى عمله 

تحقق الخدمات اإلسعافية والعالجية للمصابين درجة 

 الرضا الوظيفي للعاملين 

133 2 5 4.17 .793 

كيفية تالفي النواتج السلبية لحوادث اإلصابة والحد من 

 آثارها 

133 2.60 5.00 4.3970 .42940 

Valid N (listwise) 133     

 

 

 

 



معامالت االرتباط بين محاور االستبيان وبعضها البعض والحد 

 االعلي للقياس لالستبيان
 

Spearman's rho correlation 
 

األسباب الكامنة 

وراء حدوث 

 اإلصابة بالشركة

األثار الصحية 

واإلجتماعية 

واإلقتصادية 

 لحوادث اإلصابة

ات لوائح السالمة تطبيق

المهنية وإرتباط ذلك 

 بحوادث اإلصابة

كيفية الحد من المشاكل 

وتقليل مخاطر حوادث 

 إصابة العمل

كيفية تالفي النواتج 

السلبية لحوادث 

اإلصابة والحد من 

 آثارها

الحد  

االعلي 

للقياس 

باالستبي

 ان

األسباب الكامنة وراء 

حدوث اإلصابة 

 بالشركة

معامل 

 االرتباط

1.000 .491
**
 .277

**
 .157 .156 .641

**
 

 000. 073. 071. 001. 000. . الداللة

األثار الصحية 

واإلجتماعية 

واإلقتصادية لحوادث 

 اإلصابة

Correlation 

Coefficient 

.491
**
 1.000 .462

**
 .134 .134 .756

**
 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .125 .125 .000 

تطبيقات لوائح السالمة 

المهنية وإرتباط ذلك 

 بحوادث اإلصابة

Correlation 

Coefficient 

.277
**
 .462

**
 1.000 .412

**
 .254

**
 .688

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .000 . .000 .003 .000 

كيفية الحد من المشاكل 

وتقليل مخاطر حوادث 

 إصابة العمل

Correlation 

Coefficient 

.157 .134 .412
**
 1.000 .583

**
 .576

**
 

Sig. (2-tailed) .071 .125 .000 . .000 .000 

كيفية تالفي النواتج 

السلبية لحوادث 

اإلصابة والحد من 

 آثارها

Correlation 

Coefficient 

.156 .134 .254
**
 .583

**
 1.000 .549

**
 

Sig. (2-tailed) .073 .125 .003 .000 . .000 

الحد  

االعلي 

للقياس 

 باالستبيان

Correlation 

Coefficient 

.641
**
 .756

**
 .688

**
 .576

**
 .549

**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 . 
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One-Sample Z: a1; a2; a3; a4; a5; a6; a7; a8; ...  
 
Test of mu = 3 vs not = 3 

The assumed standard deviation = 1 

 

 

Variable    N    Mean   StDev  SE Mean       95% CI           Z      P 

a1        133  4.2782  0.5948   0.0867  (4.1082; 4.4481)  14.74  0.000 

a2        133  3.8346  0.9308   0.0867  (3.6646; 4.0045)   9.62  0.000 

a3        133  4.1128  0.7141   0.0867  (3.9428; 4.2827)  12.83  0.000 

a4        133  3.7669  0.9991   0.0867  (3.5970; 3.9369)   8.84  0.000 

a5        133  3.2782  1.2392   0.0867  (3.1082; 3.4481)   3.21  0.001 

a6        133  3.8722  1.1508   0.0867  (3.7022; 4.0421)  10.06  0.000 

a7        133  4.2030  0.7361   0.0867  (4.0331; 4.3730)  13.87  0.000 

a8        133  4.3459  0.5511   0.0867  (4.1759; 4.5158)  15.52  0.000 

a9        133  4.2030  0.7564   0.0867  (4.0331; 4.3730)  13.87  0.000 

b1        133  3.5789  1.0816   0.0867  (3.4090; 3.7489)   6.68  0.000 

b2        133  3.6692  0.9670   0.0867  (3.4992; 3.8391)   7.72  0.000 

b3        133  4.0075  0.8024   0.0867  (3.8376; 4.1775)  11.62  0.000 

b4        133  3.9173  0.7592   0.0867  (3.7473; 4.0872)  10.58  0.000 

b5        133  3.8872  0.8225   0.0867  (3.7173; 4.0572)  10.23  0.000 

b6        133  3.8120  1.0456   0.0867  (3.6421; 3.9820)   9.36  0.000 

b7        133  4.2180  0.7317   0.0867  (4.0481; 4.3880)  14.05  0.000 

b8        133  4.0451  0.8692   0.0867  (3.8752; 4.2151)  12.05  0.000 

b9        133  4.2105  0.7288   0.0867  (4.0406; 4.3805)  13.96  0.000 

b10       133  4.0602  0.8595   0.0867  (3.8902; 4.2301)  12.23  0.000 

c1        133  4.5865  0.5920   0.0867  (4.4165; 4.7564)  18.30  0.000 

c2        133  4.1880  0.5923   0.0867  (4.0180; 4.3579)  13.70  0.000 

c3        133  3.8571  0.6869   0.0867  (3.6872; 4.0271)   9.89  0.000 

c4        133  4.2256  0.6699   0.0867  (4.0556; 4.3955)  14.13  0.000 

c5        133  4.3233  0.7642   0.0867  (4.1534; 4.4933)  15.26  0.000 

c6        133  4.2180  0.7818   0.0867  (4.0481; 4.3880)  14.05  0.000 

c7        133  4.2256  0.6921   0.0867  (4.0556; 4.3955)  14.13  0.000 

c8        133  4.4286  0.6311   0.0867  (4.2586; 4.5985)  16.48  0.000 

c9        133  4.3534  0.7406   0.0867  (4.1834; 4.5233)  15.61  0.000 

c10       133  4.0301  0.9288   0.0867  (3.8601; 4.2000)  11.88  0.000 

c11       133  4.0526  0.7816   0.0867  (3.8827; 4.2226)  12.14  0.000 

c12       133  4.0301  0.7779   0.0867  (3.8601; 4.2000)  11.88  0.000 

c13       133  3.9098  0.7732   0.0867  (3.7398; 4.0797)  10.49  0.000 

c14       133  4.0000  0.8790   0.0867  (3.8300; 4.1700)  11.53  0.000 

c15       133  4.0301  0.9288   0.0867  (3.8601; 4.2000)  11.88  0.000 

c16       133  4.2331  0.7270   0.0867  (4.0631; 4.4030)  14.22  0.000 

c17       133  3.8271  0.8661   0.0867  (3.6571; 3.9970)   9.54  0.000 

c18       133  4.1729  0.6094   0.0867  (4.0030; 4.3429)  13.53  0.000 

c19       133  4.3008  0.5901   0.0867  (4.1308; 4.4707)  15.00  0.000 

c20       133  4.2707  0.6977   0.0867  (4.1007; 4.4406)  14.65  0.000 

c21       133  4.2406  0.6759   0.0867  (4.0707; 4.4106)  14.31  0.000 

c22       133  3.9549  0.9444   0.0867  (3.7849; 4.1248)  11.01  0.000 

c23       133  4.1805  0.8150   0.0867  (4.0105; 4.3504)  13.61  0.000 

d1        133  4.6541  0.4774   0.0867  (4.4842; 4.8241)  19.08  0.000 

d2        133  4.5113  0.5452   0.0867  (4.3413; 4.6812)  17.43  0.000 

d3        133  4.4436  0.5561   0.0867  (4.2737; 4.6136)  16.65  0.000 

d4        133  4.3158  0.5950   0.0867  (4.1458; 4.4857)  15.17  0.000 

d5        133  4.2331  0.7577   0.0867  (4.0631; 4.4030)  14.22  0.000 

d6        133  4.4511  0.6089   0.0867  (4.2812; 4.6211)  16.74  0.000 



d7        133  4.3910  0.6256   0.0867  (4.2210; 4.5609)  16.04  0.000 

d8        133  4.0075  0.9495   0.0867  (3.8376; 4.1775)  11.62  0.000 

d9        133  4.3383  0.5206   0.0867  (4.1684; 4.5083)  15.43  0.000 

d10       133  4.4135  0.5920   0.0867  (4.2436; 4.5835)  16.30  0.000 

d11       133  4.4436  0.6326   0.0867  (4.2737; 4.6136)  16.65  0.000 

d12       133  4.1353  0.7259   0.0867  (3.9654; 4.3053)  13.09  0.000 

e1        133  4.5188  0.5852   0.0867  (4.3488; 4.6887)  17.52  0.000 

e2        133  4.4586  0.5709   0.0867  (4.2887; 4.6286)  16.82  0.000 

e3        133  4.6165  0.6243   0.0867  (4.4466; 4.7865)  18.64  0.000 

e4        133  4.3684  0.5964   0.0867  (4.1985; 4.5384)  15.78  0.000 

e5        133  4.3459  0.7182   0.0867  (4.1759; 4.5158)  15.52  0.000 

e6        133  4.5188  0.6467   0.0867  (4.3488; 4.6887)  17.52  0.000 

e7        133  4.3233  0.6803   0.0867  (4.1534; 4.4933)  15.26  0.000 

e8        133  4.2782  0.8198   0.0867  (4.1082; 4.4481)  14.74  0.000 

e9        133  4.3684  0.7331   0.0867  (4.1985; 4.5384)  15.78  0.000 

e10       133  4.1729  0.7931   0.0867  (4.0030; 4.3429)  13.53  0.000 
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Welcome to Minitab, press F1 for help. 

Retrieving project from file: 'D:\PAPERS\ 2احصاء  \MOHAMED 

HUSSIN\ANALYSIS\MINITAB.MPJ' 

 

Results for: Untitled - 3 
  

Wilcoxon Signed Rank Test: a1; a2; a3; a4; a5; a6; a7; a8; a9; b1; b2; b3; b4;   
 
Test of median = 3.000 versus median > 3.000 

 

          N for    Wilcoxon         Estimated 

      N    Test   Statistic   P       Median 

a1   133    123     7626.0  0.000      4.500 

a2   133    117     6111.0  0.000      4.000 

a3   133    121     7168.5  0.000      4.000 

a4   133    111     5386.5  0.000      4.000 

a5   133    105     3622.5  0.004      3.500 

a6   133    126     6699.0  0.000      4.000 

a7   133    123     7387.5  0.000      4.000 

a8   133    128     8256.0  0.000      4.500 

a9   133    115     6572.5  0.000      4.000 

b1   133    112     4956.0  0.000      3.500 

b2   133    111     5169.5  0.000      4.000 

b3   133    118     6638.5  0.000      4.000 

b4   133    104     5267.5  0.000      4.000 

b5   133    104     5145.5  0.000      4.000 

b6   133    103     4671.5  0.000      4.000 

b7   133    121     7235.0  0.000      4.500 

b8   133    116     6374.0  0.000      4.000 

b9   133    118     6916.0  0.000      4.500 

b10  133    106     5468.0  0.000      4.000 

c1   133    132     8687.0  0.000      4.500 

c2   133    123     7582.5  0.000      4.000 

c3   133    112     5988.5  0.000      4.000 

c4   133    127     7960.0  0.000      4.500 

c5   133    124     7592.5  0.000      4.500 

c6   133    116     6660.0  0.000      4.500 

c7   133    119     7068.0  0.000      4.500 

c8   133    126     7970.5  0.000      4.500 

c9   133    124     7628.0  0.000      4.500 

c10  133    117     6390.0  0.000      4.000 

c11  133    120     6885.0  0.000      4.000 

c12  133    122     7098.0  0.000      4.000 

c13  133    108     5599.0  0.000      4.000 

c14  133    118     6503.0  0.000      4.000 

c15  133    123     6983.0  0.000      4.000 

c16  133    122     7357.0  0.000      4.500 



c17  133    109     5455.5  0.000      4.000 

c18  133    118     7021.0  0.000      4.000 

c19  133    127     8088.0  0.000      4.500 

c20  133    126     7824.0  0.000      4.500 

c21  133    127     7919.0  0.000      4.500 

c22  133    110     5579.0  0.000      4.000 

c23  133    117     6654.0  0.000      4.000 

d1   133    133     8911.0  0.000      4.500 

d2   133    130     8515.0  0.000      4.500 

d3   133    129     8385.0  0.000      4.500 

d4   133    124     7750.0  0.000      4.500 

d5   133    122     7274.5  0.000      4.500 

d6   133    125     7875.0  0.000      4.500 

d7   133    123     7626.0  0.000      4.500 

d8   133    116     6289.0  0.000      4.000 

d9   133    130     8515.0  0.000      4.500 

d10  133    129     8350.5  0.000      4.500 

d11  133    126     7971.5  0.000      4.500 

d12  133    106     5671.0  0.000      4.000 

e1   133    133     8850.0  0.000      4.500 

e2   133    128     8256.0  0.000      4.500 

e3   133    129     8345.0  0.000      4.500 

e4   133    125     7875.0  0.000      4.500 

e5   133    126     7869.0  0.000      4.500 

e6   133    128     8205.0  0.000      4.500 

e7   133    117     6903.0  0.000      4.500 

e8   133    123     7405.5  0.000      4.500 

e9   133    119     7087.0  0.000      4.500 

e10  133    113     6315.0  0.000      4.000 

 

 

 



 أسماء المحكمين
 جامعة مصراتة/ عضو هيئة التدريس  حسن عبد السالم العشري.د 01

 تةاجامعة مصر / عضو هيئة التدريس  عمرو عبدالعظيم.د 02

 تةاجامعة مصر / عضو هيئة التدريس  محمد صالح بن صالح-أ 00

 تةاجامعة مصر / عضو هيئة التدريس  محمد الجبو –أ  00

 تةاجامعة مصر / عضو هيئة التدريس  عبدالمنعم شلوف-أ 00

 تةاجامعة مصر / عضو هيئة التدريس  على ابو جالله-أ 00

 



       وزارة التعليم العايل والبحث العلمي                   
هفرعأمرصاتأ–اكدمييةأالليبيةألدلراساتأالعلياأال أ  

أأأأأأأأأأأأأأأأةداريةأواملاليمأال أمدرسةأالعلوأ         

أأدارةأوالتنظميمأال أقس    
 

:أخى الفاضل    

 السالم عليكم
العملأللعاملنيأابلرشكةأأ ثناءأصابةأل أحوادثأا)أ:أوموضوعهاأأال ستبانةهذهأعرضأعليمكأأ أأأأأأ

س تمكــــوذكلأمايشمهلأموض(بابأوالآاثرأــأسأل أاأ..أالعامةأللخردة أتطلباتــــأاًلأملأــــوعأدراس ىتأا 

.اكدمييةأالليبيةألدلراساتأالعليال أمنأااملاليةأداريةأوأل أعىلأدرجةأاملاجس تريأيفأالعلومأااحلصولأ  

 

حىتأتتحققأأأ س ئلهتاأنعأابل جابةنأتتكرمواأأ أوأ،أهامتممكأستبانةأاب أل أىأهذهأاظرجوأأ نأحتأ أأأأأأ

ممأــهتل أةأواــعأالعنايــضوأبأ نأهذهأاملعلوماتأس تكونأمأعلمًأ.أمنأهذهأادلراسةأأالفائدةأالعلمية

لأولنأتس تخدمأ،أوالرسيةأ .البحثأالعلميأأغراضل أا   
 

........ تقبلوا حتيايت واحرتامي  
 
 

ثالباح  
 



 
-:املرتبطة باخلصائص الدميوغرافية ولية البيانات األ/ اولا   

ستيفاء البيانات المطلوبة لكل عبارة من ، مع التكرم بإختيار المناسب أمام اإل ( √)  ضع علمة  ...فضلا          
:العبارات االتية   

 
 
 

 

 

 

 

 

سالجـن ذكــر أنثي  

فأكثر  سنة 04من    أقل  سنة الى 34من  
سنة  04 من   

سنة 34 أقل من ىسنة إل 04من  سنة 04أقل من    العمر 

دارىإ فني   تشغيلي  رىـــــــــــــــــــــــــــــــــــأخ الوظيفي المسمى   

رىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخ   المستوى اإلداري مدير ادارة  رئيس قسم موظف 

رىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخ متوسط دبلوم   المؤهل العلمي   بكالوريوس دبلوم عالى 

فأكثر سنة 51من   سنة 51 أقل من ىإل 54من    سنوات  54 إلى أقل من 1من    سنوات 1ل من أق  سنوات الخبرة داخل  

 الشركة 

ةصل على دور لم أح حصلت على دورة واحدة الدورات التدريبية التى  

حصلت عليها في مجال 

بالشركة  عملك فأكثر  حصلت على ثلثة دورات   حصلت على دورتين 

صل على دورةلم أح حصلت على دورة واحدة الدورات التدريبية التى تحصلت  
 من والسلمةمجال األعليها في 
فاكثر  حصلت على ثلث دورات  بالشركة  حصلت على دورتين 



 

-:حماور الدراسة /ثانيا   
 

-:بالشركة  صابةالتعرف على األسباب الكامنة وراء حدوث اإل -:المحور االول       
   :تية آلالعبارات اناسباا لكل عبارة من ختيار الذي تراه مإلمام اأ(  √) وضع علمة .. الرجاء       

  
: واإلقتصادية جتماعيةوآثارها الصحية واإل صابةاإلحوادث  -:المحور الثاني    
   :ية آلتاسباا لكل عبارة من العبارات اختيار الذي تراه منإلمام اأ ( √) وضع علمة  .. الرجاء  

غري موافق 
طالقعلى اإل  

غري 
 موافق

 موافق حمايد
موافق 
 متاما  

م.ر الفقرة  

.ثناء التجهيز والقص باللهبأ ةإصابيقع بالشركة حوادث        45 
.الخردة سبثناء عملية كأ ةإصابيقع بالشركة حوادث        40 
.ثناء مناولة الخردة والمعدات واآلالت والموادأ ةإصابيقع بالشركة حوادث        43 
.يقع بالشركة حوادث سقوط مختلفة       40 
.إنفجاراتيقع بالشركة حوادث        41 
.إصابات الحرائقيقع بالشركة حوادث        40 
.نتاجيةإلا ةيب المواد المستخدمة في العملاإلصابة حستختلف نوعية حادث        40 
.في الشركة حسب نوع العمل ةاإلصابحوادث نواع اتختلف        40 
.حسب نوع المنتج ةاإلصابوادث حتختلف        40 

غري موافق 
طالقعلى اإل  

غري 
 موافق

 موافق حمايد
موافق 
 متاما  

م.ر العبارة  

.آثار نفسية ةاإلصابينتج عن حوادث        45 
.آثار اجتماعية ةاإلصابينتج عن حوادث        40 
.آثار اقتصادية ةاإلصابينتج عن حوادث        43 
 40  .كثر من موضعبة في أثار جسدية مرك  آ اإلصابةينتج في حوادث      
.الحيويةجزاء الجسم بة ضرر في أصاإلاحوادث ينتج عن        41 
.على المجتمع  متفاوتةلحوادث االصابة تأثيرات        40 
.سلبية على الفرد آثار ةاإلصابحوادث ل       40 
. سلبية على األسرة ارثآ صابةاإل لحوادث       40 
.و جزئي للمصابأى عجز كلي إلصابات قد تؤدى إلا       40 
.هي بالوفاة تصابات قد تناإل       54 



 
-:صابة بحوادث اإل رتباط ذلكمة المننية وا  تطبيقات لوائح السال -:المحور الثالث   

: اآلتيةاسباا لكل عبارة من العبارات ختيار الذي تراه منإلمام اأ(  √) وضع علمة .. الرجاء      

غري موافق 
طالقعلى اإل  

غري 
 موافق

 موافق حمايد
موافق 
 متاما  

م.ر العبارة  

.ةصابإلاحوادث ى وقوع إلبقواعد السلمة يؤدى  هتمامإلا قلة       45 
.خطاء وحصول الحوادثألارتكاب إلمل النفسية السيئة تهيئ العامل العوا       40 
.ابة اإلصزيادة فرص وقوع حوادث  يسهم تلوث البيئة في       43 
.ى وقوع الحوادثإل يؤديلبعض العاملين  غير المهني السلوك       40 
.صابات إلالوقاية الشخصية يزيد من ا وأدواتتهاون الشركة في توفير معدات        41 
شادية وملصقات إر علمات وضع عن من الصناعي والسلمة آلمكتب ا تغاضي     

. ى حوادث اإلصابةمواقع العمل يؤدي إلبالمخاطر الموجودة في  لتوعية العاملين  
40 

زيادة إلى  وائح والقوانين يؤدىتنفيذ الل عنالصناعي والسلمة  مناآل لرجا غاضيت     
.اإلصابة حوادث   

40 

 من الصناعى والسلمة داخل مواقع الشركةألرشادات اإ بإتباعلتزام العاملين إضعف      
  .يؤدي الى زيادة حوادث اإلصابة 

40 

والمواد  واآلالتثناء المناولة للمعدات أجوانب السلمة المهنية للعاملين عدم توفر      
. ى رفع من حوادث اإلصابةيؤدي إل الشركة مواقع داخل  

40 

لتعليمات السلمة المهنية يؤدى الشركة في تطبيق العقوبات على المخالفين  تذبذب     
.اإلصابة ى زيادة حوادث إل  

54 

ملين في مواقعها المختلفة للعادارة الشركة على توفير بيئة عمل مناسبة عدم حرص إ     
.ى حوادث اإلصابة يؤدي إل  

55 

لى زيادة يؤدي إ لم العاملين الجدد بمخاطر العمل وطرق الوقاية اللزمةإع عدم     
.حوادث اإلصابة   

50 

ى زيادة معدل حوادث في مكان عمل محدد وموصوف يؤدي إل العاملستقرار إعدم      
.اإلصابة   

53 

.اإلصابةحوادث ى زيادة معدالت إللعاملين يؤدى رعاية اإهمال        50 
كمؤشر على سلمتها  والمعدة وشكلها ومظهرها الخارجى باآللةهتمام العامل إقلة      

.حتمالية وقوع الحادث إخطار يسهم في ألوخلوها من ا  
51 

.والمعدات يزيد من فرص تعرضها للحوادث لآلالتعدم الفحص المستمر        50 
.ى العنصر البشريإلالمهنية  اإلصابةحوادث تعزي مسببات        50 
.ةاإلصابانة يؤدى لوقوع حوادث ى صيإلتحتاج  يالعمل على المعدات الت       50 
.ةاإلصابحوادث خطار ووقوع ألالجديدة يزيد من اهمال التدريب على المعدات إ       50 



 
 

: العمل إصابة الحد من المشاكل وتقليل مخاطر حوادث -:المحور الرابع   
-:ختيار الذي تراه مناسباا لكل عبارة من العبارات االتية إلمام اأ(  √) وضع علمة .. الرجاء   

 
 
 
 

سباب وراء وقوع ألعمل كان أحد اعملهم داخل موقع القلة مهارة العاملين في مجال      
.اإلصابة حوادث   

04 

.اإلصابةحوادث ى زيادة إل المكان المناسب يؤدىعدم وضع الشخص المناسب في        05 
.صابات العاملينإرتفاع معدل إى إلت الصيانة يؤدى عدم إنتظام عمليا       00 
.ةاإلصابيسهم في زيادة حوادث  م اآلليات والمعداتدتقا       03 

غري موافق 
 على االطالق

غري 
 موافق

 موافق حمايد
موافق 
 متاما

م.ر العبارة  

.هتمام بتعليمات السلمة الصناعية والمهنية واألمن الصناعيإلا       45 
عن  يبلغ الفور إلبكل صوره وأشكاله بما في ذلك ا بين العاملين نشر الوعي     

.ي حادث مهما كان بسيطاا أ  
40 

.قد تكون سبباا للحوادث  تفادي السلوكيات الخاطئة التي       43 
ثناء الحوادث أعلى الوقوف على جاهزية العاملين خطط الطوارئ يساعد  تفعيل     

.الفعلية  
40 

تسهم في معرفتها ألخذ اإلحتياطات  التيتحليل المخاطر الموجودة في الشركة      
.اللزمة   

41 

.وفقاا لتوصيف مهني محدد وضع العامل المناسب في المكان المناسب        40 
جراءات القواعد السلمة المهنية       يسهم التدريب المستمر للعاملين على خطط وا 

.في الحد من الحوادث واإلصابات   
40 

ة مما يقلل ياإللتزام بساعات العمل المحددة للعاملين وفقاا لمعايير المهن     
.األخطار  

40 

تباع إل في مواقع الشركة المختلفة عداد وتوزيع كتيبات وملصقات ونشراتإ     
.من والسلمة آلتعليمات ا  

40 

.إتباع إجراءات الصيانة الدورية لآلالت والمعدات       54 
.ت والمعدات بالطرق الصحيحة آلتشغيل اال إلتزام العاملين لخطوات       55 
من تعرض ظر في ترتيب بيئات العمل في المواقع المختلفة مما يقلل إعادة الن     

.العاملين لحوادث اإلصابة   
50 



 
 
 

:والحد من آثارها عند التعرض العاملين لنا  اإلصابةكيفية تالفي النواتج السلبية لحوادث  -:المحور الخامس   
-:ختيار الذي تراه مناسباا لكل عبارة من العبارات االتية إلمام اأ ( √) وضع علمة  .. الرجاء  

 

:مالحظات ترغب في تقديمها في هذا المجال  أي  

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 
........................................................................................................  

........................................................................................................ 
  
 

 

غري موافق 
االطالقعلى   

غري 
 موافق

 موافق حمايد
موافق 
 متاما

م.ر العبارة  

.اإلصابة  حوادثوالعلجية المناسبة عند وقوع  سعافيةإلتقديم الخدمات ا       45 
.و علجيأسعافي إصابات الى اقرب موقع إليتم إخلء ا       40 
.سعافية بسرعة دون تفرقه بين العاملينإلتقدم الخدمات ا       43 
ي في التخفيف من اآلثار يجابإلسعافية والعلجية دورها اإلتحقق الخدمات ا     

ةصابإلواحوادث السيئة ل  
40 

.صابةإلسعافية المتخصصة مهما كان نوع اإليتم توفير الخدمات ا       41 
فضلأسعافية إى مواقع تتوافر بها خدمات إليدة صابات الخطيرة والشدإلتنقل ا       40 
نساني في التخفيف على إلسعافية والعلجية دورها اإلتحقق الخدمات ا     

.المصابين وذويهم   
40 

سعافية والعلجية في إلمدروسة بعناية لتقديم الخدمات ايتم وضع خطط      
.الشركة  

40 

.ى عمله بعد تلقي العلج اللزمإلتمام بالعامل المصاب حتى رجوعه هإليتم ا       40 
.سعافية والعلجية للمصابين درجة الرضا الوظيفي للعاملين إلتحقق الخدمات ا       54 



 

 

 

 

 

 

 


