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  :المقدمـــة

دور بين الكثير من الباحثين و رجال الصناعة، جدل طويل حول العديد من المواضيع التي ي

الصناعية، و لعل من أكثر الموضـوعات جـدال و مناقشـة     تتتعلق بوظيفة اإلدارة في المؤسسا

ـ    اج       موضوع الكفاءة اإلنتاجية، و كيف يمكن لإلدارة التعرف عليها و توجيهها نحـو زيـادة اإلنت

  .و تحقيق أقصى ما يمكن من ربح

على  ؛عامة مر الهامة التي استدعت اهتمام دول العالومن األم ،اإلنتاجيةيعد موضوع الكفاءة 

مؤشر للربح و كفاءة األداء معيار أساسي في تقييم المؤسسات الصناعية و مسيريها، و اعتبار أنها 

 بالمستوى المعيشي للفـرد   ةالوطيدقتها المباشرة و عال أهميتهاو مما يزيد من  ؤسسات،مهذه الفي 

    كمية مـن السـلع   أكبر  كإنتاججتماعية، اقتصادية و افهي وسيلة لبلوغ أهداف  ؛و المجتمع عامة

و الخدمات بأسعار منخفضة، زيادة األرباح و الدخل الحقيقي للمؤسسة، زيادة الـدخل و النـاتج   

   .جتماعي للمجتمع البشريالقتصادي و االس ا، و بصفة عامة تقوية األسا...نيوطال

فـي عمليـة التنميـة     ،بأهمية الدور الذي تلعبه الكفاءة اإلنتاجية ،عتراف المتزايدالأدى القد 

و الباحثين العمليـين بدراسـة و تحليـل     نجتماعية، إلى قيام العديد من األكاديمييالقتصادية و االا

    نتاجية في المؤسسة الصناعية، هذه العوامل التـي تتعـدد   مختلف العوامل المؤثرة على الكفاءة اإل

و تختلف في طبيعتها و شدة تأثيرها و كذا طريقة التأثير، فالبعض منها يؤدي إلى رفـع الكفـاءة   

  .اإلنتاجية و البعض يفضي إلى خفضها، وعدد منها يؤثر بشكل مباشر و أخر بشكل غير مباشر

مجال يحمل العديد من العوامل المـؤثرة علـى الكفـاءة     ،الصحة المهنيةالسالمة و مجال و 

  .بسبب ظاهرتي حوادث العمل و األمراض المهنية ؛في المؤسسة الصناعية اإلنتاجية

إختلـف  التي تعبر عن مستوى السالمة فـي المؤسسـة الصـناعية،     ،ظاهرة حوادث العمل

   نهم من أرجعها للمناخ البيئـي ، فمنهم من أرجعها ألسباب وراثية، و مهاالباحثون في تفسير أسباب

على أن العوامل اإلنسـانية  أجمعت للعامل، غير أن األغلبية  ةقتصاديالجتماعية و االو الظروف ا

       فحوادث العمل ظاهرة تسـتدعي التحقيـق فيهـا و تحليلهـا      .هي السبب الرئيس لوقوع الحوادث

  .وقوف على أسبابها الحقيقيةلفهمها و ال ،و تسجيلها و قياسها في المؤسسة الصناعية

فهي تختلـف عـن   و التي تعبر عن مستوى الصحة المهنية،  ،أما ظاهرة األمراض المهنية

ع فجأة بل تظهر بعد مدة زمنية من ممارسة العمل بسبب طبيعته قألنها ال ت ،ظاهرة حوادث العمل
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و األمراض المهنية  .، و تصيب بشكل أكبر األشخاص الذين لديهم قابلية وراثية للمرضو ظروفه

     في تزايد مستمر بسبب تزايد العمل الصناعي في العالم و تزايد متطلباتـه الكيميائيـة، الفيزيائيـة    

  .و الحيوية

اإلنسان بالنشاط اإلنتاجي، لكن  إلى بداية قيامهتمام بمجال الصحة و السالمة المهنية، الايعود 

إذ تسارعت الدول في إصدار  ؛من أخطار صناعية و ما صاحبها الصناعيةتطوره كان بعد الثورة 

و تحليله، أما  القوانين و التشريعات في هذا المجال، كما لم يتوان الباحثون و المفكرون في دراسته

   فقد ظهر هذا اإلهتمام في تنظيم قسم أو إدارة خاصة بالصـحة   ،على مستوى المؤسسة الصناعية

  .لق بهاتتكفل بكل ما يتع و السالمة المهنية

قتصادية المترتبة الجتماعية و اال، ااإلنسانيةاإلهتمام المتزايد بهذا المجال، هو اآلثار  سبب و

ـ    و  ،عن حوادث العمل و األمراض المهنية فـي   ةالتي تؤثر في النهايـة علـى الكفـاءة اإلنتاجي

  .و على كفاءة اإلقتصاد الوطني ألي بلد ،المؤسسات الصناعية

  :اإلشكالية

مؤشر لكونها هتمام المؤسسات الصناعية، استدعت الكفاءة اإلنتاجية من األمور التي بما أن ا

  .الربح و األداء فيها، فإنه من الضروري البحث عن مختلف العوامل المؤثرة عليها

و بإعتبار الصحة و السالمة المهنية أحد المجاالت المؤثرة على الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسة 

يظهر التساؤل الرئيس لهذه الدراسة  اهرتي حوادث العمل و األمراض المهنية، بسبب ظ الصناعية،

  :في ما يلي

  "؟  المؤسسة الصناعيةفي أثر الصحة و السالمة المهنية على الكفاءة اإلنتاجية ما هو " 

األمـراض  العمـل و  يعبر عنه بمؤشري حـوادث   ،بما أن متغير الصحة و السالمة المهنية

  :معالجة التساؤل الرئيس من خالل األسئلة الفرعية التالية ، ارتأيناالمهنية

  ما هو واقع ظاهرة حوادث العمل في المؤسسة الصناعية ؟ -1

  ما هو واقع ظاهرة األمراض المهنية في المؤسسة الصناعية ؟ -2

  ما هو أثر حوادث العمل على الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسة الصناعية ؟ -3

  ض المهنية على الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسة الصناعية ؟ما هو أثر األمرا -4
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  .و سنحاول اإلجابة عن هذه األسئلة من خالل بحثنا هذا

  :فرضيات الدراسة

  : ة الرئيسة التاليةألجل معالجة اإلشكالية المطروحة نضع الفرضي

في المؤسسة يؤدي إلى إنخفاض الكفاءة اإلنتاجية  ،إنخفاض مستوى الصحة و السالمة المهنية" 

  ."الصناعية 

         حـوادث العمـل    يـدل عليـه إرتفـاع    الصحة و السالمة المهنية إنخفاض مستوى بما أن 

  : مراض المهنية، فانه تتفرع عن هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التاليةإرتفاع األو 

  .ةسسة الصناعييؤدي إلى إنخفاض الكفاءة اإلنتاجية في المؤ ،إرتفاع حوادث العمل -1

  .يؤدي إلى إنخفاض الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسة الصناعية ،إرتفاع األمراض المهنية -2

  .و سنحاول إثبات أو نفي الفرضية الرئيسة، من خالل إثبات أو نفي الفرضيات الفرعية

  :أهداف الدراسة

  :بقة، فإن هذه الدراسة تهدف إلىافي ضوء التساؤالت الس

  .و األمراض المهنية في المؤسسة الصناعية العمل تي حوادثبيان واقع ظاهر  -1

و األمراض المهنية على الكفاءة اإلنتاجيـة فـي المؤسسـة    العمل بيان أثر ظاهرتي حوادث   -2

 .الصناعية

  :أهمية الدراسة

كعلـم   ؛من طرف العديد من العلـوم  اهتمامالقي  ،ن موضوع الصحة و السالمة المهنيةأبما 

، فإننا نرى أن أهمية هذه الدراسة تكمن قتصادالعلم الهندسة البشرية و علم ا، عجتماالعلم ا،النفس

  :فيما يلي

إلـى   ،ما يمكن أن تساهم به في إثارة الباحثين و الدارسين لحوادث العمل و األمراض المهنية  -1

قتصادي في دراسة هذه الظواهر، بجانب غيره من المـداخل النفسـية،   الالمدخل التسييري و ا

  .تماعية، التقنية و الهندسيةجالا

محاولة تحسيس مسيري المؤسسات الصناعية، بمدى حجم التكاليف المترتبة عن هذه الظواهر   -2

  .لدراستها يهتمام الكافالا ىقالتي ال تل) تكاليف خفية( و خاصة التكاليف غير المباشرة

   :مبررات إختيار الموضوع
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  :ار هذا الموضوع فيما يليلى إختيامبررات التي دفعتنا التكمن إجماال 

  .تخصص الباحث في مجال التسيير و تحديدا تسيير الموارد البشرية -1

 .حداثة الموضوع، و قلة البحوث و الدراسات فيه في الدول النامية -2

بدء اإلهتمام بمجال الصحة و السالمة المهنية، على مستوى المؤسسات الصناعية في الـدول   -3

 .النامية

 .ميل الباحث إلى دراسة عوامل ضعف الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسات الصناعية -4

  :دود الدراسةح

بهدف تيسير معالجة اإلشكالية المطروحة و تحقيق أهدافها، سنضع إطارا يحدد هذه الدراسة 

  :ةو المتمثل في الحدود التالي

  األمراض مهنيـة  موضوع الصحة و السالمة المهنية موضوع واسع يتضمن حوادث العمل و -1

 .    و برامج الوقاية منهما، كما يتناول ظروف العمل لعالقتها بحوادث العمل و األمراض المهنية

سنقتصر في هذه الدراسة على  ،في بحث واحدهذا الموضوع جوانب جميع و لصعوبة تناول 

ـ  ري، ظاهرتي حوادث العمل و األمراض المهنية، و سنتناول ظروف العمل في الجانب النظ

  .كمدخل لحوادث العمل و األمراض المهنية، و ليس لدراستها تطبيقيا

تعد الحوادث و األمراض المهنية ظاهرتين مالزمتين للنشاط اإلنتاجي و في شتى القطاعـات     -2

 .و لضبط مجال الدراسة، إقتصرنا تناولها في المؤسسات الصناعية دون غيرها

جتمـاع  التشترك فيه عدة علوم، كعلم الـنفس، ا  نظرا ألن موضوع الصحة و السالمة المهنية -3

 .قتصاد، فإنه ال يمكننا اإلعتماد على مقاربة واحدة في هذه الدراسةالالهندسة، ا

لقياسـه  فإننا سـنعتمد  نظرا لكون متغير الكفاءة اإلنتاجية متغير ال يمكن قياسه بمؤشر واحد،  -4

 .على بعض المؤشرات التي تتناسب مع هذه الدراسة

  :دراسة و أدوات جمع المعلوماتمنهج ال

كثير من الباحثين أن المنهج هو المرشد و الدليل الذي يقود الباحث، قصد الوصول إلى تبر يع

  .ختالف مواضيع البحثانتائج موضوعية، و تختلف المناهج ب

ختبار صـحة الفرضـيات   او من أجل اإلجابة على األسئلة المطروحة في هذه الدراسة، و 

عتماد عليه في النا سنعتمد على المنهج الوصفي التحليلي في اإلطار النظري، وكذا االموضوعة، فإن



 6

الجانب التطبيقي، إلى جانب منهج دراسة حالة و المنهج اإلحصائي الذي يسمح بدراسة العالقـات  

  .الممكنة بين المتغيرات

  :أما أدوات الدراسة التي إعتمدنا عليها فهي

  :التاليةألطراف امع بإجراء مقابالت : المقابلة -1

  .مسؤولي مديرية الصحة و السالمة المهنية -

مصلحة األجور، مصلحة تسيير األفـراد، مصـلحة   .( مسؤولي  مديرية الموارد البشرية -

  )الشؤون اإلجتماعية

  .مسؤولين في مصلحة المحاسبة العامة -

  .مسؤولين في مديرية اإلنتاج -

  .عينة من مشرفي اإلنتاج -

  .العمال المصابين بحوادث العملعينة من  -

  .العمال المصابين باألمراض المهنية -

  .طبيب العمل -

  .مدير المركب و مساعدته -

  .باإلضافة إلى مفتش العمل التابع لهيئة الضمان اإلجتماعي -

  فهناك أطراف أجريت معها مقابالت بشكل منـتظم   ؛وتختلف هذه المقابالت من طرف آلخر

  .منتظمو أخرى بشكل غير 

الخاصة بحـوادث العمـل          و التقارير سجالت الحيث تم اإلعتماد على : التقارير و السجالت -2

الخاصة بساعات العمل و الغيـاب     ،ذا تقارير مديرية الموارد البشريةو ك ،و األمراض المهنية

         ثـائق  ، باإلضـافة إلـى بعـض الو   نتاج السـنوي الخاصة بحجم اإل ،و تقارير مديرية اإلنتاج

  .ركبو الكتيبات الخاصة بالم

عنـد اإلطـالع علـى    إلى جانب األدوات السابقة، استعملنا أداة المالحظة خاصة  :المالحظة -3

  .ةتتبع مراحل العملية اإلنتاجيمصالح اإلنتاج بالمركب، و 

  :تنظيم البحث

من خاللها محاولـة  خمسة فصول، نسعى  رتأينا تقسيم هذا البحث إلىاإلنجاز هذه الدراسة، 

  :التي جاءت كما يلي ،تغطية جوانبه النظرية و التطبيقية
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  .الصحة و السالمة المهنية و ظروف العمل في المؤسسة الصناعية: الفصل األول

 :بالتطرق إلـى  ،و السالمة المهنية ةالصح ؛األولسنتناول في المبحث  ،مبحثينو الذي يضم 

ظروف العمل و أثرها على  ؛وسنتناول في المبحث الثاني .هامفهومها، تطورها، هيكلها و مسؤوليت

جتماعيـة،  الظروف العمل الماديـة، ظـروف العمـل ا    :، بالتطرق إلىالصحة و السالمة المهنية

  .ظروف العمل التنظيمية، و بيان كيف تتسبب كل منها في حوادث العمل و األمراض المهنية

  .نية في المؤسسة الصناعيةحوادث العمل و األمراض المه: الفصل الثاني

حوادث العمل في المؤسسة الصناعية  ؛سنتناول في المبحث األول، يضم هذا الفصل مبحثين

، أسبابها، العوامل المؤثرة عليها، التحقيق امفهومها، تصنيفاتها، النظريات المفسرة له :بالتطرق إلى

األمراض المهنية فـي المؤسسـة    ؛يوسنتناول في المبحث الثان .فيها، تحليلها، تسجيلها و قياسها

  .تسجيلها و مفهومها، خصوصياتها، تصنيفاتها، أسبابها، إثباتها :الصناعية، بالتطرق إلى

أثر حوادث العمل و األمراض المهنية على الكفـاءة اإلنتاجيـة فـي المؤسسـة      :الفصل الثالث

  الصناعية

 :بالتطرق إلـى  فاءة اإلنتاجيةالك ؛سنتناول في المبحث األول ،يضم هذا الفصل ثالث مباحث

و سنتناول  .العوامل المؤثرة عليهاوأهميتها، قياسها بعض المصطلحات ذات العالقة بها، مفهومها، 

 :أثر حوادث العمل على الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسة الصناعية، بالتطرق إلى ؛في المبحث الثاني

شرة لحوادث العمل، التكاليف غير المباشرة التكاليف المبا مختلف تصنيفات تكاليف حوادث العمل،

ة على الكفاءة اإلنتاجيـة فـي   يلحوادث العمل، أما المبحث الثاني سنتناول فيه أثر األمراض المهن

التكاليف المباشرة و غير المباشرة المترتبـة عـن األمـراض     :، بالتطرق إلىالمؤسسة الصناعية

  المهنية

مركب شلغوم  ،الجزائر-مراض المهنية بالمؤسسة هنكلحوادث العمل و األواقع : الفصل الرابع

   .العيد

      الجزائـر -تعريف المؤسسة هنكـل  ؛سنتناول في المبحث األول ،فصل مبحثينالويضم هذا 

و كذا التعريف بـالمجمع   هامراحل تطور :نتطرق في تعريف المؤسسة إلىسو تعريف المركب، 

ة تاريخية عنه، هيكله التنظيمـي، تطـور إنتاجـه     نبذهنكل، وسنتطرق في التعريف بالمركب إلى 

تطور مبيعاته، العملية اإلنتاجية و مخاطر المواد المستعملة فيها، باإلضافة إلى دراسة خصـائص  

   .موارده البشرية
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، محاولين إسقاط ما حوادث و األمراض المهنية بالمركب؛ واقع و سنتناول في المبحث الثاني

تطور الصحة و السالمة المهنية بالمركب، دوافـع   :، بالتطرق أوال إلىيتناولناه في الجانب النظر

أسـبابها، إجـراءات   تصنيفاتها، حوادث العمل، بدراسة  :اإلهتمام بها و جهازها، ثم التطرق إلى

واقـع  التطرق إلـى  ، ثم و كذا إجراءات تسجيلها و قياسها  ،التصريح بها، التحقيق فيها و تحليلها

  .أسبابها و إجراءات إثباتها و تسجيلها من خالل دراسة في المركب،األمراض المهنية 

  أثر حوادث العمل و األمراض المهنية على الكفاءة اإلنتاجية في المركب: الفصل الخامس

سنتناول في المبحث األول أثر حوادث العمـل علـى الكفـاءة     ،و يضم هذا الفصل مبحثين

شري إنتاجية العمل و التكاليف، وسنتناول في المبحـث  اإلنتاجية في المركب، و ذلك باستعمال مؤ

  .الثاني أثر األمراض المهنية على الكفاءة اإلنتاجية في المركب، باستعمال مؤشر التكاليف

   .أهم النتائج التي توصلنا إليها، و التوصيات التي نقترحها و في األخير سنتناول
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  :الفصل األول

  الصحة و السالمة المهنية و ظروف العمل في المؤسسة الصناعية

  

  : تمهيــد

العديـد مـن   الهامة التي استدعت اهتمام جاالت الصحة و السالمة المهنية، من الممجال يعد 

إذ تسارعت  مختلـف  ألسباب إنسانية، إجتماعية و إقتصادية، ، دول العالم والباحثين و المؤسسات

في إصدار القوانين و التشريعات التي تنظم هذا المجال، كما لم يتوان الباحثون و المفكرون الدول 

، أما على مستوى المؤسسة الصـناعية، فقـد ظهـر    هو تحليل و تفسير مختلف جوانب ةفي دراس

اإلنتـاج،  (في إعتبارها وظيفة أساسـية كبـاقي الوظـائف     ،اإلهتمام بالصحة و السالمة المهنية

، بل الصناعية ةليست مسؤولية الجهاز الخاص بها في المؤسستها ، مع العلم أن مسؤولي...)المالية،

  .مسؤولية عدة أطراف داخل المؤسسة و خارجها

حماية عناصـر اإلنتـاج مـن     ،و لما كان الهدف األساسي لمجال الصحة و السالمة المهنية

في المؤسسة الصـناعية   ف العملحوادث العمل و األمراض المهنية، التي تساهم في وقوعها ظرو

معرفة مكونات هـذه الظـروف   قبل التعرض لظاهرتي الحوادث و األمراض المهنية، فمن المهم 

 بإعتبار ظروف العمل تمثل الوسط الذي يعمل فيه العمال، وأثرها على الصحة و السالمة المهنية، 

  .ظروف تنظيميةقسم هذه الظروف عموما إلى ظروف مادية، ظروف إجتماعية و حيث تن
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  الصحة و السالمة المهنية :األولالمبحث 

والدراسـة، خاصـة مـن طـرف      االهتماممجال حديث يستدعي  المهنيةحة والسالمة الص

عمل معينة ألداء عمله، قد يترتب عنه عدة مخـاطر  بيئة فتواجد العامل في الصناعية،  المؤسسات

 اجتماعيـة ية الصحة والسالمة المهنية هي مسـؤولية  لذا فمسؤول ،تؤثر سلبا على عناصر اإلنتاج

  .يلتزم بها كل فرد داخل المؤسسة وحتى خارجها واقتصادية

I-  بها االهتمام ودوافعالمهنية مفهوم الصحة و السالمة: 

I-1- فتعاري: 

تبعا لتباين وجهـات نظـر مختلـف     ،المقدمة للصحة و السالمة المهنية اتتعددت التعريف 

 (*):ما يلي اتلتعريفو من هذه ا ،الباحثين

تـأثيرات  مـن ال  ،مجال يهدف إلى حماية مختلف فئات العمـال  :الصحة و السالمة المهنية"

البيئـة  و التقنية  الشخصية، درعالجة المصامن خالل م المدى،أو البعيدة  الصحية الخطيرة الفورية

  )1(."اجتماعية مناسبة نفسية و بدنية،بشكل يسمح للعمال التمتع بصحة  ،المؤدية إلى هذه المخاطر

حماية العنصر البشري  ؛نالحظ أن هذا التعريف، حصر مجال الصحة و السالمة المهنية في

  .من مختلف األخطار المهنية، كما تطرق لمصادر هذه األخطار وقسمها إلى شخصية، تقنية و بيئية

للحفاظ  ،و صحية توفير بيئة عمل آمنة"  :تعني البسيطفي مفهومها الصحة والسالمة المهنية 

ضمن خلق جـو مـن    والمادة، اآللة، اإلنسان، :اإلنتاجعلى ثالثة من المقومات األساس لعناصر 

 هنفسالوقت و في  المهنية،لحماية العنصر البشري من الحوادث و األمراض  الطمأنينة،السالمة و 

تخفـيض تكاليفهـا        و بالتالي من احتماالت التلف و الضياععناصر اإلنتاج األخرى الحفاظ على 

   )2(." و الرفع من كفايتها اإلنتاجية

ه ال يحصر مجال الصحة و السالمة المهنيـة  كونهذا التعريف أوسع من التعريف السابق، ل

ـ          ، افي حماية العنصر البشري، بل يتعدى ذلك لحماية بقية عناصر اإلنتاج بهـدف الحفـاظ عليه

  .تها اإلنتاجيةءو الرفع من كفا

                                                
 .فاتآلالبراءة من العیوب و ا: ، و السالمة لغویا ھيالجسم و سالمتھ اعتاللعدم : الصحة لغویا ھي (*)

 .124: ، ص2002، دار الصفاء، عمان، 1، طاإلدارة الحدیثة للسالمة المھنیة ،یاب العقابلةذمحمود  )1(
اإلدارة  دعھم مجلة اإلدارة العامة،، 82 عدد الواقع و مقترحات التطویر، :وفیة أحمد الھنداوي، سیاسات األمن و السالمة المھنیة )2(

 .53: ، ص1994مارس العامة، 
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تستدعي العديد من  ،مجموعة نشاطات معقدة : "على أنها الصحة والسالمة المهنية رفتع و

إلزالة الخطر الذي قد  ؛....ةعلم اإلجتماع ، الهندسة البشري ،علم النفسكالتخصصات و المجاالت  

   هو مجال يهتم بتوفير الصحة النفسـية  و  ،حوادث العمل و األمراض المهنيةبسبب  ،يلحق بالعامل

  )1( ."لمالع لرفاهية فيو ا

مـن   العديـد  مجال معقد يسـتدعي  ؛أن مجال الصحة و السالمة المهنية ،يبين هذا التعريف

من الوظائف  تعدبالصحة النفسية و الرفاهية في العمل، و التي اهتمامه كما أضاف  .التخصصات

  .الحديثة في هذا المجال

   :أنهاعلى الصحة والسالمة المهنية  يمكننا تعريف ،السابقة اتانطالقا من التعريف 

اإلجراءات التنظيمية التي و  ،ذلك المجال الذي يضم مجموعة األسس اإلنسانية و المادية

وحماية  ،من أخطار حوادث العمل و األمراض المهنية ،البشرية تهدف إلى حماية عناصر اإلنتاج

تها ءو الرفع من كفاحفاظ عليها بهدف ال ن األضرار التي يمكن أن تلحق بهاالعناصر المادية م

  . اإلنتاجية

  :هي أن الصحة و السالمة المهنية ،التعريفات السابقةنستخلص من أن  يمكن

إلى  ،إال أن مهمته تتعدى ذلك ،مجال يهدف إلى حماية العنصر البشري بالدرجة األولى -1

   .راألضرامن مختلف  حماية بقية عناصر اإلنتاج

و األمراض المهنية مـن   ،البحث عن األسباب الحقيقية لحوادث العمل مجال يعمل على -2     

 .و العمل على معالجتها و منع تكرارها، مصادرها اإلنسانية و المادية

و يهـتم   ،المادة و بيئة العمـل  ،اإلنسان: بالعالقة بين المكونات التالية ى علم جديد يعن -3     

 .سة و المجتمعالمؤس ،لمبتنسيق هذه العالقة لخدمة العا

 مالعلو ،الهندسةعلوم  ،علوم األوبئة ،العديد من العلوم كعلوم الصحة ظافرتمجال يستلزم  -4     

  .الخ....النفسيةو  االجتماعية

  .(*)بل يهتم بجميع أنواع المؤسسات، مجال ال يقتصر على المؤسسات الصناعية فحسب -5     

  

                                                
 )1( Shimon Dolan et Autres, La gestion des ressources humaines : tendances, enjeux et pratiques 

actuelles, 3éme édition, éd. Renouveaux Pédagogique, Paris, 1995, P: 552. 
غیر أن ھذا المفھوم تطور و أصبح .مھ باألخطار المھنیة في المؤسسات الصناعیة، الھتما"باألمن الصناعي" كان یسمى ھذا المجال (*)

 ".الصحة و السالمة المھنیة"یشمل كافة أنواع األعمال و المھن، لذا استبدلت ھذه التسمیة باسم 
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I-2-  يةالمهنبالصحة و السالمة دوافع االهتمام: 

  :التالية لالعتباراتنظرا ، بالصحة و السالمة المهنية هتماماالتدعو الحاجة إلى  

I-2-1- اإلنساني االعتبار:  

نظرا ؛ المهنية بالصحة و السالمة االهتمامالعامل اإلنساني أهم سبب يدعو إلى ضرورة  ديع 

       جسـدية بب اآلثار البس ةمعاناالو األلم  له تسببالتي و  ،لإلصابات و األمراض التي تلحق بالعامل

  )1(:كما يليالمترتبة عنها، جتماعية اإلنفسية و الو 

آثار غير مستحبة على  ،قد يترتب عن الحوادث و األمراض المهنية :األثر الجسدي -أ

و غيرها من  ،....اإلصابة بمرض مزمن، كلي أومثل اإلصابة بعجز جزئي  ،العامل

  .تعويضال يساويها أي ، كبيرة ةمعانا العاملاإلصابات التي تكلف 

      على الحالـة النفسـية للعامـل    ،تنعكس الحوادث و األمراض المهنية: األثر النفسي -ب

ألنه يمارس أعماله في بيئة مليئة بالمخاطر التي  ؛فهو يشعر بخوف دائم ،و على معنوياته

  .مستقبلهحياته و  ،صحته تهدد

فتزايـد   ،مقولة يعرفها غالبيـة النـاس  " سم السليمالعقل السليم في الج" :األثر العقلي -ج

       و بالتالي فقدان القـدرة علـى التركيـز     ،العامل للقلق و االكتئاب العمل يعرضضغوط 

   .صحيحو التفكير بشكل 

 الخ...الوفيات ،األمراض المزمنة، اإلعاقات، إن األضرار الصحية :االجتماعياألثر  -د

        سـرة أفوفـاة عامـل يعيـل    . األسـرية و االجتماعيةحياة بية على التحدث انعكاسات سل

 فـي و هذا األثر ال يسـتهان بـه    ،يجعل أفراد أسرته في ضياع ،أو إصابته بعجز دائم

  .المجتمع

من خالل سجالت حوادث العمل الموجودة -فرنسا أثبتت الدراسة اإلحصائية  ففي"

اب بحادث عمل، له حظ واحـد  أن العامل حتى ال يص -في صندوق الضمان االجتماعي

كما بينت " ".و أنه تعرض لخمسة حوادث عمل طوال حياة عمله ،)في المعدل(على خمسة 

وفـاة   1651 المهنية من األمراضارتفاع عدد الوفيات بسبب الحوادث و  ،دراسة أخرى

                                                
 .576 ، 575: ، ص2005دار وائل للنشر، عمان،   بعد استراتیجي،: ، إدارة الموارد البشریةعمر وصفي عقیلي )1(
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ـ  .  20%، أي بزيادة قدرها حوالي 1971وفاة سنة  2383إلى  1960 سنة  دهذا مـا يع

  )1(."بالصحة و السالمة المهنية مضحا على تفاقم أخطار العمل، و ضرورة االهتمادليال وا

I-2-2- االقتصادي االعتبار: 

لمـا لهـا مـن     ،بالصحة و السالمة المهنية االهتمامضرورة  االقتصادي االعتباريستدعي  

  :يليالوطني كما  االقتصادعلى المؤسسة و على  انعكاسات

 تؤدي إلـى  ،عديدةحوادث و األمراض المهنية آثار يترتب عن ال: بالنسبة للمؤسسة -أ

هـذه   .فيها المباشرةو ارتفاع تكاليف التشغيل المباشرة و غير  ،انخفاظ إنتاجية المؤسسة

علـى  سـلبا  مما يؤثر  ،عبئا ماليا و اهتالكا غير عادي لعناصر اإلنتاج تعداألخيرة التي 

  .يهدد بقاءها مع مرور الزمنما ك ،و على ربحيتها لمؤسسةفي اة اإلنتاجية ءالكفا

لمعرفة الدافع إلـى   ،في إحدى الدراسات التي أجريت بالواليات المتحدة األمريكية

فـي تخفـيض    أساساتبين أنه يتمثل  ،تخفيض معدل تكرار الحوادث و األمراض المهنية

أن دوافع اإلدارة  ،االستقصاءمن الذين شملهم % 98 أجابحيث . هانالتكاليف المترتبة ع

  )2( .يتمثل في تخفيض تكاليف التشغيل ،العليا لتأييد برامج الوقاية

 زيادة الوقـت الضـائع  ، انخفاض اإلنتاج في المؤسسات :الوطني لالقتصادبالنسبة  -ب

، كلهـا  ....المدربـة فقدان اليد العاملة الماهرة و  ،زيادة تعويضات الحوادث و األمراض

 فاالهتمام .الوطني ألي بلد االقتصادبالتالي على  و ،عوامل تؤثر على الناتج الوطني الخام

   .ضرورة لنمو و تقدم أي بلد ،اآلن بالصحة و السالمة المهنية و الوقاية من األخطار

مليون  إصابة األمريكيةفي الواليات المتحدة ، سجلت  1947عام على سبيل المثال 

ـ ت ء ذاك فقـدر أما الخسائر من جرا ،في مجال الصناعة )17.000(عامل و قتل    :بـ

تكاليف الحوادث و األمراض المهنية في إنجلترا سـنة  كما قدرت . رمليون دوال) 5000(

مـن إجمـالي النـاتج    %) 8,7(مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل ) 1200( ـب 1984

  )3( .القومي

  

                                                
 .195:ص ،1984 ، الدار العربیة للكتاب، طرابلس،علم االجتماع في میدان العمل الصناعيمحمود عبد المولى،   )1(
    . 469:ص ،2001عمان، ، دار وائل للنشر،إدارة الموارد البشریةسعاد نایف برنوطي،   )2(
 .48:، ص، مرجع سبق ذكرهوفیة أحمد الھنداوي  )3(
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I-2-3- اعتبارات أخرى:  

  بالصـحة   االهتمامعي توجد اعتبارات أخرى تستد، السابقة الذكر االعتباراتباإلضافة إلى 

رغم صـعوبة  ، على البقاء قدرتهاعلى المؤسسة و  رباحأعلى من آثار  لها امل، و السالمة المهنية

  )1(:ما يلي االعتباراتو أهم هذه  .تقييمها ماديا

 ايخلق شعور ؛السالمة المهنية عموماالصحة و باالهتمام : تخفيض معدل دوران العمل -أ

ما يـؤدي   أهدافها،لتحقيق  اإلدارة ممجرد أداة تستعمله وليس مهو أنم، ل بأهميتهالدى العم

  .تقليل تركهم لمناصب عملهم و بالتالي ،رضاهمزيادة و م لى ارتفاع معنوياتهإ

التقليل من الحـوادث واألمـراض    و تحسين ظروف العمل :تخفيض معدالت الغياب -ب

  .ل عن العملامالع غيبهاتيالمهنية يؤدي إلى تخفيض عدد األيام التي 

يؤدي  بالصحة و السالمة المهنية االهتمام :تحسين سمعة المؤسسة و عالقتها العامة -ج

ممـا   ،و يؤدي إلى تحسين عالقاتها العامة ،تجاه المنافسين إلى خلق سمعة جيدة للمؤسسة

  .بأفضل الكفاءات و القدرة على استقطابها االحتفاظيجعلها تتمتع بالقدرة على 

II-  ة و السالمة المهنيةتطور الصح: 

 ،جـذورها التاريخيـة  : نقاط ةمن خالل ثالثسوف نتناول تطور الصحة و السالمة المهنية  

 .أكثر تطور هذا المجال و أهميته زو هذا ما يبر .اإلداريةالنظريات  و التشريع

II-1- الجذور التاريخية: 

إال أن ، لحديثـة على الرغم من أن مجال الصحة والسالمة المهنية تطور مع التشـريعات ا  

  .به يعود إلى بداية قيام اإلنسان بالعمل اإلنتاجي االهتمام

الذين كان  قدم وصفا للعبيد ؛قد) م .ق 260-470" (أبوقراط"فلقد ذكرت المراجع القديمة أن 

كما وصـف األعـراض    .صغو هم يبتلعون الحصى و يعانون من آالم الم ،يؤجرهم اإلقطاعيون

و تناول في وصفه مـا  ، استخراج المعادن و الصياغة و الحياكةبعمال المرضية التي كانت تحل 

  .كان يصيب الفالحين و الصيادين من قروح في أيديهم

يلبسها العمال لمنع  ،ووصف نوعا من األقنعة الواقية ،بعد الميالد  Beleliny)بلليني( و جاء

  .بالزنك و الكبريت التسمم أعراضووصف ، األتربةو األبخرة و  اتزبالغاأخطار التسمم 

                                                
)1( Shimon Dolan et Autres, op.cit, P: 554. 
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إذ قال في زيارتـه لمنـاجم   . )م 200 – 150(ما بين )   Galinousجالينوس(و جاء بعده 

كـي ال  ، سرعة و هم يحملون النحاس المنصـهر  بأقصىكان العمال يركضون "النحاس بقبرص 

  ."يدركهم الموت اختناقا داخل المنجم

ففي أواخـر   ؛و دراسات عميقة يرةجاء علماء و أطباء أضافوا حقائق كثبمرور الزمن، و 

و كتابه القيم الذي كتبـه   ) Ramasinyيرامازين(اإليطاليذاع صيت الطبيب ، القرن السابع عشر

جورج ( األلماني إضافة إلى الطبيب.مراض الخاصة بشؤون الصناعة و التجارة و الزراعةاألعن 

و عمـال   لها عمال المناجمالذي قدم وصفا لألخطار التي يتعرض  ) G.Ajri coolaكوال أجري

   )1(.و غيرهم من األطباء الذين اهتموا خاصة باألمراض المهنية. استخالص المعادن

و صاحب  حيث ظهرت اآلالت و المخترعات ،عصر الصناعة ءعشر جافي القرن التاسع 

خاصة بالنسبة للفالحين الذين انخرطوا في العمـل  ، ذلك كثرة اإلصابات و الحوادث و األمراض

كما ظهرت في هذه الفترة طبقة أصـحاب   .أو تدريب سابق دون معرفة أو دراية، داخل المصانع

و كان معروفا وقتئذ أنه إذا حدث للعامل إصابة . الذين أصبحوا يتحكمون في طبقة العمال، األموال

و صاحب العمل ال يلتـزم بـأي    فإنه ال يستحق تعويضا على إصابته ،و كان هو السبب في ذلك

  .اتجاه ذلك شيء

وارتفعـت معـدالت    ،و انتشرت األمراض و سوء التغذية ،بهذا ساء حال العمال في أوربا

و بدأت الـدول فـي    .االشتراكيةما أدى إلى ظهور الحركات العمالية وانتشار المبادئ  ،الحوادث

  )2(.إصدار القوانين و التشريعات المحققة للعدالة

II-2- الصحة و السالمة المهنية في التشريع:  

ريعات ـارعت الدول في إصدار التشـس، المهنية الحوادث و األمراضنتيجة الرتفاع 

و أولى تشريعات تفتيش العمل كانت في النمسا سنة  .العمال من مخاطر المهن ي تحميـالت

التفتيش على المصانع منذ احتالل قانون  و في بلجيكا سن ،1802و في بريطانيا سنة  ،1772

ذ صدر ، إو استمرت كافة الدول في تطوير تشريعاتها .بصورة دائمة 1810 نابليون للبالد سنة

 عن أعمارهم تقل الذيناألفراد و منع تشغيل  ،بفرنسا قانون يهدف إلى حماية األطفال 1841عام 
                                                

 .4 – 1: دون تاریخ، ص صالقاھرة، دار الفكر العربي، ، الصحة المھنیة و األمن الصناعي و اإلسعافات األولیة، عز الدین فراج  )1(
اإلداریة، جامعة نایف ، رسالة ماجستیر في العلوم مدى فعالیة تطبیق أنظمة األمن و السالمة المھنیة و التقنیةفھد بن محمد المدیفر،   )2(

 :على الموقع . 18:، ص2005العربیة، الریاض، 
 3/as176.htmwww.nauss.edu.sa/NAUSS/Arabic/Menu/ELibrary/ScLetterResearch/Masters/year2/part، 9/1/2005.  

http://www.nauss.edu.sa/NAUSS/Arabic/Menu/ELibrary/ScLetterResearch/Masters/year2/part
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و العمل على  ،حماية األطفال و النساءل يهدف 1982 سنةو ظهر على إثره قانون آخر ، سنوات 8

  .تقوم بأعمال السالمة و إجراءات التفتيش إيجاد هيئات رقابية

و ظهر صندوق جماعي يهدف ، 1945سنة " مة الجماعيةالسال"كما صدر في فرنسا قانون 

واليـات  فـي ال  أما. يمنح التعويضات المستحقة ،إلى حماية العمال و عائالتهم من جميع المخاطر

ـ ( 1970صـدر ألول مـرة قـانون سـنة      المتحدة األمريكية فقد             WILIAMSامز سـتايجر ويلي

STAGER  و أصبح هذا القانون يطبق على جميع المؤسسات الصناعية ) للصحة و السالمة المهنية

  )1(.أو التجارية التي يعمل بها عامل أو أكثر

في إنشاء الهيئات  برزت هناك جهود دولية، إضافة إلى الجهود المبذولة من طرف كل دولة

الجمعيـة   ،منظمة الصحة العالميـة  :مثل الصحة و السالمة المهنية لمجاالدولية المتخصصة في 

 بالذكر، ونخص ...الدولية تاإلتحادا ،وكالة الطاقة الذرية ،الدولية للضمان و التأمينات االجتماعية

الدراسات وإقرار  التي تهدف إلى حماية العمال عن طريق إجراء البحوث و، العمل الدولية منظمة

  )2(.و التوصيات الدولية االتفاقيات

 ايـة مـن  تتعلق بالوق و ،1929لسنة  31رقم  االتفاقيةحيث أصدرت منظمة العمل الدولية 

حيث  الخاصة بحماية صحة العمال في أماكن العمل ،1953لسنة  97رقم  االتفاقيةو إصابات العمل

لسنة  112رقم  ةاالتفاقيكما أصدرت  .توجب على صاحب العمل توفير الظروف البيئية الضرورية

لسـنة   119و كذا االتفاقية رقـم   ،بشأن الخدمات الخاصة بالصحة المهنية في مكان العمل 1959

ضـافة  باإل ،المتعلقة بمنع بيع و تأجير و استعمال اآلالت التي ال تتوفر فيها أجهزة الوقاية 1963

   )*(.هإلى ما صدر من اتفاقيات و توصيات تتعلق بحماية صحة العامل و بيئة عمل

فقد اهتمت منظمة العمل ، على المستوى الدوليت توصياجانب ما ذكرنا من اتفاقيات و  إلى

       إصـدار اتفـاقيتين    :به هـو  و أهم ما قامت، بمجال الصحة و السالمة المهنية -كذلك  –العربية

 20مـن   المهنية و هي مكونـة  الصحة والسالمةبشأن  1966العربية لسنة  االتفاقية ؛و توصيتين

 .مواد 8و تتكون من  ،ن الصحة و السالمة المهنيةأبش 1966لسنة  1التوصية العربية رقم  .مادة

                                                
 .20:، صھنفس المرجع )1(
 .48: ، صمرجع سبق ذكرهوفیة أحمد الھنداوي،  )2(
الخ و لمزید من ...اتفاقیة ساعات العمل، حمایة األمومة، العمل اللیلي، الفحص الطبي، الحمایة من اإلشعاعات: من بین االتفاقیات )*(

  .المعلومات أنظر المرجع الموالي
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و التوصية العربيـة   ،مادة 14مكونة من  بيئة العمل بشأن 1981 لسنة  13العربية رقم  االتفاقية

  )1(.مواد 6بشان بيئة العمل و مكونة من  1981لسنة  5رقم 

II-3- اإلدارية نية في النظرياتالصحة و السالمة المه:  

لهذا اختلف تحليلها  والمهنية،  السالمةتناولت بعض النظريات اإلدارية موضوع الصحة و  

  )2( :ما يليو أهم هذه النظريات  ،مفكرحسب اختالف وجهة نظر كل  ،الموضوع

II-3-1 -  ظلماسلو(نظرية سلم الحاجات Maslow(:  

و أن عملية إشباع حاجة من الحاجات  ،اناإلنستقوم هذه النظرية على أساس تعدد حاجات  

تنـدرج   و قد قسم ماسلو هذه الحاجات إلى خمسة أقسـام  ،السعي إلشباع حاجة أخرى إلى ييؤد

 ثـم تليهـا فـي األهميـة     ، الخ...سكنال س،االلب م،االطعك ةالطبيعيتبدأ بالحاجات  .أهميتهاحسب 

حماية من المخاطر أيا كان نوعهـا يكـون   اإلنسان باألمن و ال رفشعو ،احتياجات األمن و الحماية

كحـب   االجتماعيـة ثم تليهـا الحاجـات    غيرها،في إشباع حاجاته الطبيعية و  الستمرارهضمانا 

  .الذاتثم حاجات تأكيد  الزمالء،العالقات مع 

إذ ، يرى بعض العلماء أن حاجات إشباع األمن هي أهم دوافع اإلنسـان العامـل و أقواهـا   

   مـن هـذا   %  70أهمية خاصة لحاجة األمن في الترتيـب الهرمـي بنسـبة     أفردت هذه النظرية

 الحاجـات  تشـتمل  ،جات أوليةاح همابعض العلماء يرى أن التقسيم يقوم على أساسين  و .مالتقيي

مما يعكس أهمية األمن و السالمة  الحاجات، باقي تشمل و أخرى ثانوية ،الطبيعية و حاجات األمن

  .في هذه النظرية

II-3-2 - لهزبرغ(ة العاملين نظري  Herzberg(: اتحاجتقسم  ،حسب هذه النظرية 

  :اإلنسان إلى

و هي العوامل التي توجد في محتوى العمل الخـارجي  : مجموعة العوامل الخارجية -أ

 المؤسسـة سياسـة   :مثـل  و تسمى العوامل الصـحية  ،نفسهأكثر من وجودها في العمل 

 المرؤوسـين مستوى العالقات مع الرؤساء و  العمل،ظروف  بالعامل، االعتراف اإلدارة،

و يؤدي عدم وجود هذه العوامـل   .الشخصيةاألمن الوظيفي و الحياة  ،االجتماعيالمركز 
                                                

، محاضرات الدورة الخاصة بالسالمة و الصحة المھنیةالقانون الدولي و القوانین العربیة،  ينان العابد، الصحة و السالمة المھنیة فعد )1(
 .18، 17: ، ص1981شر، بغداد، جوان ا، دون ن1ط

اریة، جامعة نایف العربیة، الریاض، ، رسالة ماجستیر في العلوم اإلدمدى فاعلیة تعلیمات األمن و السالمة المھنیةدون نشر االسم،  )2(
 :على الموقع. 16-13:دون نشر السنة، ص ص

ar2/part3/as96.htmwww.nauss.edu.sa/NAUSS/Arabic/Menu/ELibrary/ScLetterResearch/Masters/ye  ،9/1/2005. 

http://www.nauss.edu.sa/NAUSS/Arabic/Menu/ELibrary/ScLetterResearch/Masters/ye
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إطار  تصب في نجدها جميعا ،إذا نظرنا لهذه العوامل .العاملين رضاو عدم  االستياءإلى 

    مة الجسـدية للعامـل  الصحة و السال إضافة إلى، االجتماعيةالنفسية و الصحة والسالمة 

  .-العملخاصة في بند ظروف -

رها يؤدي يو توف، و هي العوامل التي تتعلق بالعمل نفسه :الدافعةالعوامل مجموعة  -ب

النمو فـي  ، التقدم ،بجهود الفرد االعتراف اإلنجاز، العمل،تحدي  :مثل العاملإلى رضا 

كانـت  إن  ى صحة و سالمة الفرد وعل اتأثيرهذه العوامل كذلك لها  .العمل و المسؤولية

و كانـت نتائجهـا أن    الدراسات،طبقت هذه النظرية في كثير من  .بطريقة غير مباشرة

 إنتاجيـة أكثر  و كانو –أي االطمئنان و األمان-الرضا األفراد يشعرون بدرجة عالية من 

  .وأقل عرضة للحوادث

II-3-3 -  لفايول(نظرية التنظيم اإلداري  H.Fayol(:  

المختلفـة   )les opérations(قسم فـايول العمليـات   اإلداري،منه لتنظيم العمل في محاولة  

  التجاريـة الوظيفـة   فنيـة، الوظيفة ال :هيبعضها على بعض و  يعتمد ،وظائف ةستللمؤسسة إلى 

  .ةاإلداريالوظيفة  و المحاسبيةالوظيفة  ،منيةاألوظيفة ال المالية،الوظيفة 

وظيفـة  المباشرة إلى األهمية التي يجب أن تأخـذها   وأشار الذينوائل األأحد  ،فايول يعدو 

    لمـوارد البشـرية   ا حماية ؛ذلك أن تحقيق هذه األخيرة ألهدافها المتمثلة في ،ة في المؤسسةمنياأل

  .اإلنتاجيةة ءلكفامن اتحقيق مستوى مرتفع  يؤدي إلى المتاحة،و المادية 

إلى  ،من اهتمام تدافع عنه التشريعات العمالية الوظيفة األمنية،نقلت  ،إن مساهمة فايول هذه

  ...).المالية اإلنتاج،(عن الوظائف األخرى  أهميةال تقل  ،وظيفة فنية ضرورية في المؤسسة

II-3-4 - النظريات اإلنسانية: 

فقد كان  مشاكل،بالعالقات اإلنسانية بعد الثورة الصناعية و ما صاحبها من  االهتمامازداد  

هـذه النظـرة تغيـرت بفعـل      غير أن .دون اعتبار لمشاعره اإلنسانية ةآل ينظر للعامل على أنه

أهـم روادهـا    ومن .ت باحترام إنسانية العاملدالتي نا ،اإلدارية و الفلسفية االتجاهاتالمدارس و 

   E.Mayo) . مايوإلتن (

منصبة على دراسة ظـروف العمـل    ؛نركانت دراسة إلتن مايو و فريقه في تجربة هاوثو

ألن  بصحة و سالمة العمال االهتمامو هذا دليل على  ،للعمال اإلنتاجيةة ءأثرها على الكفا المادية و

   .المجالقسما من هذا  تعد ظروف العمل المادية
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      و بالرغم من أن التجربة لم تمكن من تحديد العالقة مباشرة بين ظـروف العمـل الماديـة    

في تغيير العديد مـن  الكبير كان لها األثر  ،رةثيئق كإال أنها توصلت إلى حقا ،ة اإلنتاجيةءو الكفا

  صـحة   ىأثر عللها  ة،رسميغير  اتو تنظيم في اكتشاف وجود عالقات إنسانية تتمثل ،المفاهيم

مـا   ،قسما هاما من بيئة العمل االتصاالتو  العالقات اإلنسانية تمثل إذ .العمالة ءو سالمة و كفا

الصحة و السالمة المهنية و خاصة من جانب بيئة العمل المادية يؤكد تناول هذه النظرية لموضوع 

   .االجتماعيةو 

III-  المهنيةجهاز الصحة و السالمة: 

ـ أن  غير،تؤكد أغلب القوانين على إنشاء جهاز خاص بالصحة و السالمة المهنيـة   هتنظيم

فقـد   ،...طبيعة نشاطها ، هاحجم ؛مؤسسةإذ يتحدد تبعا لظروف كل  ألخرى،من مؤسسة يختلف 

    كـل قسـم    سرئـي  أو طة صاحب العملاتتم عملية اإلشراف على الصحة و السالمة المهنية بوس

ترى  أما المؤسسات المتوسطة و الكبيرة فإنها .الصغيرةو يتم هذا عادة في المؤسسات  مشرف،أو 

بعـة  أو مصلحة تا ،بهذه المسؤولية في شكل إدارة مستقلة اخاص اقسم يءمن األفضل أن تنش ،أنه

تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهـات و اإلدارات فـي    و قد يعهد بها إلى لجنة خاصة .معينةإلدارة 

  )1(.المؤسسة

III-1-  قسم الصحة و السالمة المهنية:  

III-1-1- قسم الصحة و السالمة المهنيةل اإلداريتنظيم ال: 

عموما  و. قسم الصحة و السالمة المهنية اتختلف الجهة اإلدارية التي يمكن أن يكون تابعا له

  )2(:التاليةيتبع هذا القسم إلى أحد الجهات يمكن أن 

و هـذا   ،يلحق قسم الصحة و السالمة المهنية مباشرة باإلدارة العليا :اإلدارة العلــيا -أ

و بالتالي سيكون هذا القسم عبـارة عـن إدارة   . قصد تدعيم جهوده مباشرة في المؤسسة

  .باقي اإلداراتك رئيسة في المؤسسة

      ترى بعض المؤسسات أنه من األفضل أن يكـون قسـم الصـحة     :البشريةوارد الم -ب

أن  باعتبـار  و ذلـك  ؛في شكل مصلحة تابعة إلدارة الموارد البشـرية  ،و السالمة المهنية

و أن من المهام األساسية  بالعامل،مرتبطة ارتباطا قويا  و األمراض المهنيةحوادث العمل 

                                                
 .489 ، 488: ص ،1974، دار النھضة العربیة، بیروت، التنظیم الصناعي و إدارة اإلنتاجعاطف محمد عبید، حمدي فؤاد علي،  )1(
 .489 ، 488: ص، ھنفس المرجع )2(
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  ل بما يساعد على تقليل الحـوادث  اتدريب العمتوعية و ختيار و ا البشرية،إلدارة الموارد 

  .المهنيةو األمراض 

 تهـتم التي  و اإلنتاج،يلحق أحيانا قسم الصحة و السالمة المهنية بإدارة  :إدارة اإلنتاج -ج

  .المؤسسةالمالئمة في  ماديةو توفير الظروف ال اإلنتاج،تفتيش و صيانة معدات ب

III-1-2-  1(:التاليةألساسية يقوم بالمهام ا :يةالمهن ةلسالممهام قسم الصحة وا(  

تهدف إلى جمع كل المعلومات الضرورية التـي   فهي وظيفة،عد أهم ت :مهمة البحث -أ

قوم بتحليل أسباب حوادث يإذ  .تساهم في دراسة واقع الصحة و السالمة المهنية بالمؤسسة

إنشاء وثائق  البرامج،إعداد  ها،بات الخاصة ءو إعداد اإلحصا المهنية،العمل و األمراض 

  .الخ...تنظيميةتقنية و 

تقوم من خاللها بالتفتيش و المراقبة و التحقق من سالمة مكان و آالت  :عمليةمهمة  -ب

   المهني  باالختيارالعناية  العمال،تنظيم و تنشيط حمالت نشر الوعي الوقائي لدى  اإلنتاج،

  .مشرفيهمو تدريب العمال و  للعمال،

تجهيـزات الوقايـة    رالعمل، تـوفي حيث تعمل على تحسين ظروف  :مهمة وظيفية -ج

المسـاهمة   العمل،مع مصلحة طب  باالشتراكدراسة مناصب العمل  والجماعية،الفردية 

  .الخ...الصيانةو أساليب  اإلنتاج،تغيير طرق  المباني،في دراسة تصميم 

مختلـف   العمـل، طبيب  المهنية،مة الصحة و السال التنسيق مع لجنة :ةتنسيقيمهمة  -د

 المجـال التنظيمات الخارجية المعنية بهذا  العمال،النقابة أو ممثلي  المؤسسة،أقسام إدارة 

  .الخ....االجتماعيكهيئة للضمان 

III-2-  المهنيةمشرف الصحة و السالمة:  

  في القسم الذيالمهنية اإلشراف على الصحة و السالمة  ،يتولى رئيس كل قسم من المؤسسة 

و خاصـة فـي    توكل إليه جميـع المهـام  ، و عادة ما ينصح بوجود مشرف متخصص .يرأسه 

فـإن   المهنيـة، والسـالمة   المؤسسات التي تحوي مصلحة الصـحة  أما في .الصغيرةالمؤسسات 

                                                
)1( Jecker Boisselier, Prévention et gestion des risques industrielles dans l’entreprise, les édition 

d’organisation, Paris, 1979, P: 46. 
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يتوقف عليه إلى حد كبير نجاح  و المهام،العديد من ب إذ يقوم المصلحة،هذه  ةسئاالمشرف يتولى ر

  )1(.امالمهأو فشل هذه 

III-2-1- عدة مسـؤوليات   على المشرفتقع  :الصحة و السالمة المهنية واجبات مشرف

  )2(:منها

 متقسي  ،متابعة الكشوف الطبية للعامل،الصحية  و النفسية ،إجراء الدراسات االجتماعية -أ

 .الخ....العملع ونو  السنالعمال إلى فئات حسب 

 كيفيـة   العمال،يرها على صحة تأث  المستخدمة،إجراء الدراسات حول نوع المواد  -  ب

 الخ...التخلص منها تخزينها، الضارة،تداول المواد 

 .الصيانةمراقبة أعمال  لآلالت،دراسة وقائية  -ج

 .تحسينهابيئة العمل و التغيرات الحاصلة فيها و كيفية  دراسة -د

 .نتوصيف الوظائف و تحليلها و تحديد االحتياجات الالزمة من العمال المناسبي -هـ

 .، و مدى مالءمتها للعمالالوقائيةدراسة الوسائل  -و

       إعـداد بـرامج الصـحة     ية،بالتدريإعداد البرامج  ات،ءاإلحصاالمساهمة في إعداد -ز 

 .المهنيةو السالمة 

III-2-2- الصحة و السالمة المهنية الشروط الواجب توفرها في مشرف : 

  )3(:أهمهاجملة من الصفات  هوجب أن تتوفر في عالية،عمله بكفاءة المشرف ألداء 

و طرق األداء  أن تكون له خبرة سابقة بالعمل ؛من هذه الصفات :الصفات الشخصية -أ

أن تكون له القدرة على استمالة األشخاص  .المؤسسةيكون دائم الحركة داخل  أن .ةميالسل

  .الخ....التعليماتو تحفيزهم على احترام القواعد و  معهمو التعامل 

       لصـحة  ا ءيو بمبـاد يجب أن يكون ملما باألسـاليب الفنيـة    :المتخصصةفة المعر -ب

على حضـور   بالمواظبةة و يمكن له تدعيم هذه المعرف .العملفي بيئة المهنية و السالمة 

كما  .و حضور المؤتمرات ،الكتبو  المقاالتاإلطالع على و  المتخصصة،  المحاضرات

و كـذا   ،التصميماتو قراءة الرسومات و  هندسيةجب على المشرف معرفة الجوانب الي

كما يجـب أن   .العمالالتي تمكنه من تحليل و تفسير سلوكيات  السيكولوجية،المعلومات 

                                                
 .488: ، صمرجع سبق ذكره، عاطف محمد عبید، حمدي فؤاد علي )1(
 .178،177: ، صمرجع سبق ذكرهمحمود ذیاب العقایلة،  )2(
  .645-643 :ص ص، 2002یة، ، الدار الجامعیة، اإلسكندرالسلوك التنظیمي و إدارة الموارد البشریةعبد الغفار حنفي،  )3(
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و توظيفها فـي   المؤسسة،و عمليات  المحاسبية، التنظيمية،، يكون ملما بالمبادئ اإلدارية

  .اإلدارةعالقاته و اتصاالته بمختلف أقسام 

III-3- المهنيةالسالمة  لجنة الصحة و:  

إحدى األدوات الرئيسة و الفعالة التي تعمل المؤسسـة   ،تعد لجنة الصحة و السالمة المهنية

الجيد بـين مختلـف    من خالل التنسيق ؛ة مستوى الصحة و السالمة المهنيةمن خاللها على ترقي

ضى القـانون الـذي   إجباريا بمقتإنشاؤها  و غالبا ما يكون" . األطراف المعنية بالصحة و السالمة

للصحة و السالمة المهنية على مستوى كل مؤسسـة   متساوية األعضاءيؤكد على أن تؤسس لجان 

  (*)) 1(." عامال 50يعمل بها أكثر من 

III-3-1-  لجنة الصحة و السالمة المهنيةتنظيم :  

      :يتوقف تنظيم لجنة الصحة و السالمة المهنيـة علـى خصـائص المؤسسـة مـن حيـث      

   )2(:يليكما  ،....وحداتهاعدد  بها،عدد العمال  اإلنتاجية،قسام عدد األ حجمها،

المدير العام  يرأسهاتوجد على مستوى المؤسسة لجنة رئيسة  :على مستوى المؤسسة -أ

   :من تها كاليعضوفي و تضم  نوابه،أو أحد 

  .المدير الفني للمؤسسة -

 .مدير قسم الصيانة -

 .مشرف الصحة و السالمة المهنية -

 .ؤسسةطبيب الم -

 .ممثل عن مختلف اإلدارات و أقسام اإلنتاج -

  .العمالممثلين عن  -

كن للمؤسسات التي تحتوي على عدد من األقسـام  يم :اإلنتاجيعلى مستوى القسم  -ب

  :يليبحيث يضم كل فرع ما  ،ء فروعا للجنة على مستوى كل قسميأن تنش ،اإلنتاجية

  .عرئيس القسم اإلنتاجي الذي يتولى رئاسة هذا النو -
                                                

 )1( Pierre Remelaer, Gestion ressources humaines, Armand colin édition, paris, 1993, p: 265.  
من  23أما في الجزائر و حسب المادة ). cssct(حسب القانون الفرنسي و الكندي، وتسمى لجنة الصحة و السالمة وظروف العمل (*)

تعلق بالوقایة الصحیة و األمن و طب العمل، فإنھ تؤسس لجان متساویة األعضاء للوقایة الصحیة و األمن، في كل الم 07-88القانون رقم 
  .عمال 09مؤسسة تشغل أكثر من 

، مطبعة 4عدد سلسلة الثقافة العمالیة، : ، الصحة و السالمة المھنیة للعاملین في قطاع النفطأحمد ناجي عوض، عبد الرزاق الخطیب )2(
 .251، 250: توسط، بغداد، دون تاریخ، صالم
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 .مهندس الوقاية بالقسم -

 .مشرف اإلنتاج أو مالحظو العمل -

 .طبيب المؤسسة -

 .ممثلين عن العمال -

 عـدة  مكونة مـن  ،في حالة ما إذا كانت المؤسسة :المؤسسةعلى مستوى وحدات  -ج

ينشأ في كل وحدة من الوحـدات   فيها،طبيعة العمل القائم سبب وحدات مستقلة أو مختلفة ب

   .السالمة المهنيةلجنة فرعية للصحة و 

III-3-2-  1( :يليتتمثل أهم مهامها في ما  :المهنيةمهام لجنة الصحة و السالمة(  

  .وضع السياسة الواجب إتباعها بغية التحكم في أخطار العمل و الوقاية منها -أ

 .متابعة تنفيذ برامج الصحة و السالمة المعتمدة من طرف المؤسسة -ب

     إضافة إلى ضبط النفقات التي تسـتدعيها الحـوادث    للوقاية،الميزانية الالزمة إعداد  -ج

 .و األخطار الطارئة

          مـع تقـديم المقترحـات     ليهـا، إدراسة و فحص التقارير و التوصيات المرفوعـة   -د

 .و التوصيات الالزمة لمنع تكرارها

 .التنسيق مع مختلف الجهات و إدارة المؤسسة -هـ

 .الهيكل التنظيمي لقسم الصحة و السالمة بالمؤسسة إقرار التغيرات الجوهرية في -و

IV-   المهنيةمسؤولية الصحة و السالمة: 

بناء على األهمية التي توليها المؤسسة لمجال الصحة والسالمة المهنية فإن مسؤوليتها هـي   

من  امسؤولية كل فرد داخل المؤسسة، وهي مسؤولية عدة جهات خارجها كالدولة، النقابات وغيره

  : و نخص بالذكر ما يلي. اتالهيئ

  

  

IV-1-  العمال: 

 في هذا مسؤوليتهمو. ألنها تعني حياتهم المهنية،هم أول المعنيين بمسألة الصحة و السالمة  

  )1(:تحديد واجباتهم و حقوقهم كما يلي طريق عنتتحدد  مجالال
                                                

 .648:، صمرجع سبق ذكرهعبد الغفار حنفي،  )1(
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IV-1-1-  العمالواجبات: 

   :همهاأ واجباتتفرض على العمال عدة  المهنية،مسؤولية الصحة و السالمة  

  .القواعد و القوانين المنصوص عليها في المؤسسة و التعليمات و تطبيق احترام -  أ

 .كافة اإلجراءات الالزمة لحماية صحتهم و سالمتهماتخاذ  - ب

وإجـراء الفحـوص الطبيـة     ،رصحة و سالمة العمال اآلخرين للخطعدم تعريض  - ج

 .المنصوص عليها في قوانين المؤسسة

 .ة مهما كان نوعهااإلبالغ عن األخطار المالحظ - د

 .تطبيقهاو طرق  الوقايةمعرفة برامج  -هـ

 .التنسيق و التعاون مع مشرف الصحة و السالمة للجنة و مع مفتش العمل - و

IV-1-2-  العمالحقوق:  

لـى  إو نشير  .احقوق فان لهم المهنية،واجبات اتجاه مسؤولية الصحة و السالمة ال لعمل كما 

    و أهم هـذه الحقـوق   .خاصة في الدول الصناعية ، حديثاأن حقوق العمال لم تعط لها األهمية إال

   )2(:يليما 

 .الحق في ظروف عمل صحية و آمنة تضمن صحة و سالمة العمال -أ

 .النصائح و اإلشراف المناسب التعليم، ،الحق في خدمات التدريب -ب

نـد  و تقاضي األجر الخاص بفترة الغياب عن العمل ع العمل،من طب  االستفادةحق  -ج

 .الطبيةإجراء الفحوص 

  سـواء تعريـف   المهنيـة، حق المشاركة في كل ما يتعلق بمجال الصحة و السالمة  -د

 .الخ...اقتراحاتتقديم  أو منهاأو الوقاية  األخطار،

       يـرى أنـه يعـرض صـحته      و أن ال يمارس عمال العمل،حق العامل في رفض  -هـ

 .و سالمته و صحة و سالمة اآلخرين للخطر

يشـكل خطـورة علـى    في عمله  االستمرارإذا كان  ،حق العامل في التقاعد الوقائي -و

 .حياته

                                                                                                                                                       
)1(  Gerard Philippe Réhayem, Supervision et gestion des ressources humaines, 2éme éd, Gaétan Morin, 

paris, 1997, p: 206. 
)2(  Ibid, p: 207. 
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حق العامل في العودة إلى العمل و إعادة تأهيله بعد تعرضه إلصابات ألحقت ضررا  -ز

 .بصحته

و ألنها توضح  ،و ذلك ألهميتها بالنسبة للعامل من جهة، و في ما يلي تفصيل لبعض الحقوق

  .أخرىالحاصلة في هذا المجال من جهة  التطورات

 ،حديثةمن الحقوق ال المهنيةالمشاركة في مجال الصحة و السالمة تعد  :المشاركةحق  -أ

ـ إذ  فقـط، ذ كان يعتقد في السابق أنها مهمة مقتصرة على صاحب العمل إ تـوفير   هعلي

تغيـرت   عاتلكن مع مرور الوقت و تطور القوانين و التشـري  .العملالسالمة في أماكن 

  )1(.محاربتهاو كذا  عنهاو أصبح للعامل الحق في تعريف األخطار و الكشف  المفاهيم

                   الخـاص بالصـحة   ) Saskat chewan(عن  1972بعد صدور قانون  ،ففي كندا

و كذا المشاركة في  المهنية،أصبح للعامل الحق في التعريف باألخطار  المهنية،و السالمة 

أكد القانون على تأسـيس لجـان مشـتركة     و لتأكيد هذا الحق منها،رامج الوقاية وضع ب

المؤسسات التي تحتوي على  العمل فيتضم العمال و أصحاب  المهنية، للصحة و السالمة

  .عمال 10أكثر من 

 االعتقـادات نتيجـة   المهنية،لم يتطور االهتمام بالصحة و السالمة  أما في اليابان

أن الخطر هو جزء مـن   دعتقاالاو التي دفعت العمال إلى  ،سائدةكانت  التي االجتماعية

سـمح القـانون    ،1972أما بعد سـنة   .االعتراضال يجوز  مقدس وو أن العمل  العمل،

  الموجودة تحفيز العمال على اإلعالن عن األخطار و األفكارو  االعتقاداتالصادر بتغيير 

  )2(.للحوادث او منح العالوات للعمال األقل ارتكاب 

و رفض القيام بـأي   عقوبة،من حق أي عامل التوقف عن العمل دون  :حق الرفض -ب

عملية ممارسـة  و  .للخطرمن حوله  و سالمتهعمل يعتقد أن ممارسته يعرض صحته و 

   )3(:التاليةبالمراحل  هذا الحق تمر

ضـه  و عن رفطر الغ العامل عن وجود الخأول خطوة هي إب :الخطراإلبالغ عن  -

 .اللجنةعضو من  السالمة أوممثل  والمباشر أللمشرف  ،لممارسة عمله

                                                
)1( Lakhdar sekiou, Gestion du personnelles, édition d’organisation, paris, 1986, p : 451. 
 )2( Ibid, p: 451,452. 
 )3( Shimon Dolan et Autres, op.cit, p: 561 
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و إذا قام  العمل،يقوم صاحب العمل بإجراء تحقيق في مكان  :العملتحقيق صاحب  -

بعـدم   هأما في حالة إقرار .إلزالته الالزمة فإنه يتخذ اإلجراءات الخطربإثبات وجود 

إذ  –خارج المؤسسة  - )*(ةالمسؤولالجهة  يقدم شكواه إلى العامل فإن الخطر،وجود 

 .طة مفتشابوس بمعاينة مكان العمل تقوم هذه األخيرة

فإنـه يعطـي التعليمـات بتصـحيح      إذا أقر المفتش بوجود الخطر :المفتشقرار  -

      العمـل العامل يفقد حقه فـي رفـض    الخطر فإنأما إذا أكد أنه ال يوجد  الوضعية،

التـي   المسؤولة،لى الجهات إ رفع استئناف ضد قرار المفتش و يمكنه في هذه الحالة

 .للتعديلقابل التصدر القرار النهائي غير 

إذ يمكن للعامل  العامل،هدف التقاعد الوقائي هو حماية صحة : حق التقاعد الوقـائي  -ج

 ةو هذا في حال –قبل الوصول إلى سن التقاعد العادي  –ممارسة هذا الحق و ترك العمل 

 )1(:التالية، و ممارسة هذا الحق تمر بالمراحل المرضبسبب  صحتهر تدهو

هـذا   المؤسسـة، يقوم العامل بطلب شهادة طبية من طبيب  :الطبيةتقديم الشهادة   -

يؤدي  في عمله االستمرارأن  و ،العاملسبب سوء صحة  الشهادةاألخير يؤكد في هذه 

عامل بتقديم هذه الشهادة الطبيـة  يقوم الو  ،و يعرضه للخطر الصحية إلى تفاقم حالته

  .العمللصاحب 

قبول طلـب العامـل    :إجراءينيمكن لصاحب العمل أن يتخذ : قرار صاحب العمل -

و في هذه الحالة يحصل العامل على تعويضـات مـن الجهـة     ،عن العملبالتوقف 

  آخـر يمكن لصاحب العمل نقل العامل لمنصـب  و  .أجرهبنسبة معينة من  المسؤولة

خـارج   –و رفع الشكوى للجهة المسـؤولة   اإلعراض،الحالة يمكن للعامل  وفي هذه

 .للتعديلقابل الالتي تقوم بفحصه و تقديم القرار النهائي غير  –المؤسسة 

 و التي طبقت في  الحديثة،تصنف ضمن الحقوق  للعامل حقوق أخرى ،إضافة لهذه الحقوق

 

  )1(:أهمهابعض الدول الصناعية المتقدمة و 

                                                
تقدم لھا الشكوى حسب قانون و تنظیم كل بلد، ففي كندا ترفع الشكوى إلى مجلس الصحة و السالمة  يتختلف الجھة المسؤولة، الت )*(

 .ما في الجزائر فإن الشكوى ترفع إلى مفتشیة العمل، أ)CSST(المھنیة 
 )1( Gerard Philippe Réhayem, op.cit, P: 206. 
)1(  Petit Bélanger et Autres, Gestion stratégique et opérationnelle des ressources humaines, Gaétan 

Morin, paris, 1999, p: 685, 686. 
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بسـبب   ،هذا الحق يعطي األولوية للعامل الذي تغيب عن عمله :العملالعودة إلى  حق -أ

إذا كـان   عملهفي العودة إلى  ،اإلصابة التي تعرض لها جراء الحادث أو المرض المهني

لـه  تـوفير   األصلي أوو بالتالي فالعامل له حق إعادة دمجه في منصبه  .ذلكقادرا على 

  )*( .منصب عمل يكافئ عمله األصلي

عظيم للعمال  انتصارشك هو  دون ،تأهيلهحق العامل في إعادة  :التأهيلحق إعادة  -ب

        األسـاس و الحاليـة لقـوانين الصـحة      االنشغاالتفإعادة التأهيل من  الشغل،في عالم 

مـرض  لحـادث أو  لعلى أن العامل المصاب الذي تعرض  فهو ينص .المهنيةو السالمة 

 المهنـي أو  االجتماعيالقدرة على التكيف  أفقده ،نفسياجسديا أو  ألحق به ضررا مهني و

و هذا الحق يكلف المؤسسة و الدولة مبـالغ طائلـة    .عملهيحق له إعادة تأهيله لممارسة 

باحتياجات العامـل   ىألنها عبارة عن برامج فردية تعن، )**(لتطبيق البرامج الخاصة بذلك

للعامل على اإلدارة و هذا دليل على تطور نظرة  .ملإلعادة تأهيله و دمجه في الع ةالالزم

   .عنهليس التخلي  فيه و االستثمارأنه مورد يمكن 

IV-2- 2(:كما يلي مهنية حقوقو  واجباتالعمل صاحب  على :صاحب العمل(  

IV-2-1- على أصحاب العمل عدة واجبات أهمها:واجبات أصحاب العمل:  

 .لعمل توفر الصحة و السالمة للعامليناتخاذ جميع الوسائل الالزمة للتأكد من أن بيئة ا -أ

 .اتخاذ الوسائل العلمية و المناسبة لمنع أو تقليل األخطار في مكان العمل -ب

، و تدريب العمال علـى كيفيـة   ....كالمالبس، المعدات توفير الوسائل الكافية للوقاية -ج

 .استعمالها

 .إتباع طرق و أساليب عمل تضمن الصحة و السالمة للعمال -د

       اإلعالن عن القواعد و التعليمات و التوجيهات في أماكن يسـهل للعامـل رؤيتهـا     -هـ

 .و استيعابها

 .الخ...كطب العمل، الوجبات الغذائية الصحية توفير الخدمات االجتماعية -و

 .اإلشراف المناسب للعمال وتقديم التدريب، التوجيه  -ز

                                                
 )سنتین حسب القانون الكندي(تغیبھ، تختلف من تشریع آلخر  من مرور فترة زمنیةبعد یفقد العامل ھذا الحق   )*(

  .نالذي أعد برامج فردیة مناسبة للعمال المصابی)  CSST(تعتبر كندا من السباقین لتبني ھذا التطبیق، عن طریق   )**(
 )2( Gerard Philippe Réhayem, op.cit, p: 457. 
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صابات التي تلحق بهم أثناء عملهم، حيث ضرورة تأمين جميع العمال ضد مختلف اإل -ح

  طع من أجر العامل و نسبة تنسبة تق ،يدفع أصحاب العمل إلى هيئة التأمين اإلجتماعي

 (*).تدفعها المؤسسة نيابة عن عمالها

IV-2-2-  العملحقوق صاحب: 

  التدريب و التوجيه الذي يسمح له بإنجاز مسؤولياته بشكل  التعليم،لصاحب العمل الحق في  

  البحث المعايير و برامج و كما له الحق في المشاركة الفردية و الجماعية في وضع القواعد .أفضل

  .فيما يخص الصحة و السالمة المهنية 

IV-3- الوقايةأخصائي: 

فإن ألخصائي الوقاية دور كبيـر فـي    ،العملأصحاب  العمال،إضافة إلى مسؤولية كل من 

  تفرض ضرورة تميزهمسؤوليته في هذا المجال ف المهنية،نجاح المهام الخاصة بالصحة و السالمة 

ـ   )G.Gibeaultجيبولت (إذ قام  .مميزاتعدة خصائص و ب عية الحاليـة لـدور   بتشـخيص الوض

التي يجب أن يكون عليها ) Profils(و توصل إلى وضع الخصائص و المميزات  ،أخصائي الوقاية

  )2( :يليكما  )1(في المستقبل

IV-3-1- الحاضر أخصائي الوقاية في الماضي و:  

  ةــمتابع :هيالمهام األساس التي يقوم بها  و وقايةتقني  يعدلحد اآلن أخصائي الوقاية 

  القيام  ات،ءاإلحصاع ـجم السالمة،إعداد طرق عمل تضمن  التقارير،إكمال مأل  الحادث،تحقيق  

  الخ...لإلدارةتوفير المعلومات  الوقاية،  هيكلة برامج التوصيات،تقديم  بالتفتيش،

IV-3-2-  المستقبلأخصائي الوقاية في: 

   .:يكونالوقاية المستقبلي يجب أن  يللمؤسسة، فأخصائ االجتماعيةزدياد المسؤولية النظرا  

  .معنوياتهاو رفع  العمل،يعمل على بعث الحركة في جماعات  :)Animateur(منشط  -أ

   .اإلداريةمن المبادئ ا مكنتميكون  :)Administrateur( إداري -ب

  لـيكون متمكنا من إجراء مختلف العالقات داخ :)Relationniste(ب عالقات صاح -ج

  .خارجهاالمؤسسة و 

                                                
حیث یلجأ إلیھ بھدف تخفیض التكالیف المباشرة لحوادث  ؤسسةت التي یمكن أن تؤثر على مستوى الوقایة بالمیعتبر التأمین أحد األدوا (*)

 .لمھنیةالعمل و األمراض ا
)1(  Lakhdar Sekiou, op.cit, P: 457 . 
 )2( Ibid, p: 457,458.  
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  .الخ....القراراتاتخاذ  األزمات،القدرة على تسيير  :)Dépanneur(منقذ  -د

IV-4- النقابة:  

و إنما هي تعبير عن طبيعة الظروف  ،حسب للعمال و اجتماعيةلم تنشأ النقابة لتلبية حاجات 

من المسيرين هناك و  .مارس من خاللها النشاط اليومييالتي  االجتماعية و االقتصاديةية و السياس

أما  .فيهاو ال دخل للنقابة  من مستلزمات اإلنتاج المهنية تعدمن يرى أن مسائل الصحة و السالمة 

حسـاب   اإلدارة تعمل على زيادة اإلنتاج و تحقيق أكبر ربح ممكن على أنترى  األخيرة فإنهاهذه 

لدراسـة   ،إلى تكوين لجنة مشتركة من ممثلي العمـال و اإلدارة يلجأ  لدى ،صحة و سالمة العمال

  )1( .العنصر البشري جميع المسائل المرتبطة بسالمة مقومات اإلنتاج و خاصة

IV-5- الدولة:  

فهي التي تقوم بوضع القوانين و التشريعات الخاصـة   المجال،للدولة مساهمة كبيرة في هذا 

و هـي   ،و القوانين الخاصة بالتعويضات الممنوحة للمتضررين العمل،حة و السالمة و بيئة بالص

و تضـع  . الخ...مناولة المواد، الصيانة ،المصانعالتي تضع القواعد التقنية التي تنظم عمليات بناء 

ـ ...ضوضاء تهوية، إضاءة،معايير الصحة و معايير بيئة العمل الواجب مراعاتها من  ل ، كما تعم

 كمفشـية  ،ها عن طريق هيآتها التنفيذيـة ضعالتي ت مراقبة الضوابطالدولة على تطبيق و متابعة و 

  )2(.المهنيةالتي تفوضها عدة صالحيات لمتابعة المهام الخاصة بالصحة و السالمة  العمل

يمكن القول أن مسؤولية الصحة و السالمة المهنية هي مسؤولية الجميع داخـل المؤسسـة       

  .ولية عدة أطراف خارجهاو مسؤ

لظاھرتي  تعرفنا على مختلف المفاھیم المتعلقة بالصحة و السالمة المھنیة، و قبل تطرقنا  بعد

من المھم  ،الصناعیة لمؤسسةفي ا اإلنتاجیةة ءعلى الكفا احوادث العمل و األمراض المھنیة و أثرھم

  لصحة و السالمة المھنیة، بإعتبارظروف العمل في المؤسسة الصناعیة و أثرھا على امعرفة أوال 

تمھد لنا فھم الوسط الذي یعمل فیھ العامل، و الذي یمكن أن یتعرض فیھ ألخطار ظروف العمل  

   (*).الحوادث و األمراض المھنیة

  

                                                
)1(  Ibid, p: 454 . 
 )2( Ibid, p: 456. 

ادث و كذا من أسباب األمراض المھنیة، و إرتأینا تناولھا في جزء منفصل قبل التطرق لحوادث ظروف العمل من أسباب وقوع الحو دتع (*)
 .اھو إنما نقتصر على أھم ،العمل و األمراض المھنیة، و نشیر إلى أننا لن نتناول جمیع ظروف العمل في المؤسسة الصناعیة
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ظروف العمل في المؤسسة الصناعية و أثرها على الصحة و السالمة : المبحث الثاني

  :المهنية

االت االهتمام الخاصة بميدان الصحة والسالمة المهنية، و من ظروف العمل من أهم مج تعد

، لفهم المخاطر التي تتعرض لها في المؤسسة الصناعية المهم معرفة مكونات هذه الظروف

  .عناصر اإلنتاج و على رأسها العنصر البشري

I-  مفهوم ظروف العمل:  

        امـة الععمل من قبـل  العمل، غالبا ما يست ظروفمصطلح أن في البداية يجب اإلشارة إلى 

في حين  ،...، الحرارةكاإلضاءة، الضوضاء ،المادية للعمل الظروفو بعض الكتاب، للداللة على 

االجتماعية و التنظيميـة   نواحيالليشمل بعض  ،العمل لظروفتعطي مصادر أخرى معنى أوسع 

يختلف حسـب  العمل يعطي محتوى صعب التحديد و ظروف فمصطلح . و حتى خارجه في العمل

من التعريفات المقدمة في هـذا  و  )1( .و يتغير حسب الحقب التاريخية و حسب المؤسسات الكتاب

  :المجال نذكر ما يلي

ظروف العمل هي كل ما يحيط بالفرد في عمله و يؤثر في سلوكه و أدائه، وفـي ميولـه   " 

  )2(".مؤسسة التي ينتمي إليهااتجاه العمل و المجموعة التي يعمل معها و اإلدارة التي يتبعها و ال

نالحظ أن هذا التعريف لم يظهر بوضوح مختلف مكونات ظروف العمـل، و ربمـا كـان    

  .جتماعيةالتركيزه على ظروف العمل ا

قبل كل شيء ذات طبيعة مادية على أنها "ظروف العمل ) H.Savalهنري سافال (عرف و 

العالقات األفقية بسيكولوجية و معنوية، ك و كذلك ذات طبيعة ،...كاإلضاءة ، الضوضاء  الحرارة

محتوى العمل ك ذات طبيعة تنظيمية هيو ، العالقات العمودية مع السلم اإلداريو مع باقي العمال

  )3(."و طبيعته  و أهميته 

ختلف جوانب ظـروف العمـل فـي المؤسسـة     متضمن نرى أن هذا التعريف أشمل؛ ألنه 

 :ثالثة أقسام أساسية هيالمؤسسة الصناعية في  لعمل فيا ظروفو عليه يمكن إجمال . الصناعية

                                                
)1(  P.Jardillier, Les conditions de travail, E.M.E , Paris, 1976, P: 25. 

 .205: ص، 2004مؤسسة شباب الجامعة، السكندریة،  األھداف،مدخل : صالح الشنواني، إدارة األفراد و العالقات اإلنسانیة )2(
)3(  H.Saval, Enrichir le travail humain: L'évaluation économique, 2émé édition, Dunod, Paris, 1979,    

P: 28.  
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تفصـيل   و فيما يلي. العمل التنظيمية و ظروفالعمل االجتماعية ظروف  ،العمل المادية ظروف

   .لكل من هذه الظروف

II-  و أثرها على الصحة و السالمة المهنية ظروف العمل المادية: 

وفيما يلي سنتطرق إلى أهم هذه  ،ملموسالعوامل التي لها كيان ظروف العمل المادية هي  

  .العوامل

II-1- الظروف الفنية والتقنية :  

ظروف العمل الفنية والتقنية، من ظروف العمل المادية التي تؤثر سـلبا علـى صـحة     تعد

  : نذكر من هذه الظروف ما يلــي .وسالمة العمال إذا كانت غير مالئمة

II-1-1 - موقع المصنع وتصميم المباني :  

        من القرارات الهامة التـي تسـبق نشـاط المؤسسـة     ) المؤسسة(المصنع  اختيار موقع يعد

وسـالمة  ، دقيق لهذا الموقع، يمكن أن يؤثر سلبا على صحة وسـالمة العمـال  الغير  االختيارو 

  )1(:مختلف عناصر اإلنتاج، بسبب عدة عوامل أهمها

 .قل الموادالبعد عن مصادر المواد األولية يزيد من احتماالت وقوع حوادث ن −

 .البعد عن وسائل النقل من الممكن أن يعرض العاملين لإلجهاد والتعب −

 .البعد عن مراكز البيع من الممكن أن يعرض المنتجات لحوادث النقل −

  .كما أن المواقع ذات نسبة التلوث المرتفعة، تؤثر على صحة العمال وسالمتهم −

  )2(:، خاصة من خاللالعمال ةمناسب على صحة وسالمالباني غير كما يؤثر تصميم الم

  .عدم احترام المواصفات الالزمة في تصميم وتشييد المباني −

  .مناسبة، كاإلسمنت المسلحالاستعمال مواد البناء غير  −

  .عدم احترام المقاييس المتعارف عليها علميا −

  ...االهتزازاألرضيات غير المستوية، غير الصلبة، سريعة  −

  .ن حيث نوعية المواد المستعملة واأللوان المطلية بهاعدم مالءمة األسقف والجدران، م −

  ...عدم توفر إجراءات النجدة، كالمخارج، الساللم، في حاالت الطوارئ، −

                                                
      .140،141: ، ص2000، مركز اإلسكندریة للكتاب، اإلسكندریة، إدارة اإلنتاج ،ينصالح الشنوا )1(
           . 158، 157: ، صمرجع سبق ذكره ،عز الدین فراج )2(
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II-1-2 - تخطيط وتنظيم مكان العمل :  

الذي يقـوم فيـه   نفسه يمكن للمؤسسة أن تنظم مكان العمل وترتبه ترتيبا كامال، في الوقت 

  ويستعان . بها، وتصميم عملية مناولة المواد، داخل المؤسسةالخبراء بتصميم أماكن اآلالت وترتي

  . (1) (*)في ذلك بخبراء في الهندسة البشرية

و يؤثر سوء تخطيط وتنظيم مكان العمل، على صحة وسالمة العمال وعلى سالمة عناصـر  

 عـدم وجـود  : اإلنتاج األخرى كالمواد، اآلالت، المنتجات، من خالل مجموعة من العوامل أهمها

عـدم تـرك المسـافات    ، انعدام ترتيبات النجدة في الموقع اإلنتاجي، ممرات آمنة يستعملها العمال

 عدم وجود مساحات كافية للتخـزين ، ضيق المواقع اإلنتاجية، المناسبة بين اآلالت أو سوء ترتيبها

  (2).إلخ....عدم نظافة المواقع اإلنتاجية، صعوبة تداول المواد

مـن إجمـالي    %6جد في الواليات المتحدة األمريكيـة أن حـوالي   و على سبيل المثال، و

من العاهات المؤقتة، سـببها   %25من العاهات المستديمة،  %21اإلصابات البالغة في الصناعة، 

   )3(.أعمال مناولة المواد

كما يتعرض العمال بسبب مناولة المواد اليدوية إلى عدة أمراض، كأمراض الجلـد نتيجـة   

ئم بالمواد خاصة الخطرة، و أمراض العمود الفقري وآالم أسفل الظهر، والذي أصبح الدا االحتكاك

يمثل مشكلة كبيرة في العمليات اإلنتاجية في معظم أنحاء العالم، إذ تقدر نسـبة آالم الظهـر فـي    

  )4(.من جميع اإلصابات %13الحاالت المهنية التي جرى التعويض عنها بـ 

II-1-3 -  وقايـةاآلالت والمـواد ووسائـل ال:  

تمثل اآلالت جزءا مهما من ظروف العمل، وتؤثر علـى صـحة وسـالمة      :اآلالت - أ

  )5(:العمال خاصة في الحاالت التالية

  ).عدم قدرة العامل على التكيف معها(عدم مالءمة اآللة للعامل  −

  .مأمونالالتصميم غير  −

                                                
الھندسة البشریة ھي ذلك العلم الذي تشترك فیھ عدة علوم و اختصاصات، و الذي یھتم بتصمیم اآلالت و المعدات الصناعیة و تھیئة  (*)

ث الظروف الفیزیقیة المحیطة بالعامل، بحیث تتالءم مع قدراتھ اإلنسانیة و النفسیة و الحركیة و قدراتھ على التعلم و مع أبعاد جسمھ، حی
 .تحقق لھ الراحة و األمن و الرضا عن العمل

  . 456 :، صمرجع سبق ذكره ،محمد عاطف عبید (1)
  .456: ، صھنفس المرجع (2)

 .143: ، ص1997، المكتب العربي الحدیث، اإلسكندریة، التنظیم الصناعي و إدارة اإلنتاج ،یونس عبد الغفور )3(
 .189: ، صمرجع سبق ذكره ،محمود ذیاب العقایلة )4(
 .44: ص، 1972، الدار العربیة للنشر و التوزیع، القاھرة، 2، جموسوعة األمن الصناعي ،حسن الفكھاني )5(
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  .عدم تسوير األجزاء اآللية الخطيرة −

  ...والصدأ، أجهزة وآالت سريعة التآكل استخدام −

صحة وسالمة العمال، أثناء اختيار التقنيـات التكنولوجيـة    بمراعاةوإدارة المؤسسة مطالبة 

  )1(.والمعدات واآلالت اإلنتاجية

المواد من ظروف العمل اليومية التي يتعامل معها العمال، والتي من  دتع :المــواد -ب 

  )2(:، بسببممكن أن تؤثر على صحتهم وسالمتهمال

  .جهزة التغليف الضرورية لهاضعف أ −

  .طبيعتها الخطرة كالمواد الكيماوية، اإلشعاعية، القابلة لالنفجار −

  ...عدم احترام الشروط الالزمة في تخزينها، −

وسائل الوقاية الشخصية من العوامل التي تحول دون د تع  :وسائل الوقاية الشخصية -ج

يتم اللجوء إليهـا عنـدما يتعـذر    تعرض العامل إلى حوادث العمل واألمراض المهنية، و

  )3(.استئصال المخاطر من مصادرها

مدى توفر هذه الوسائل للعاملين في المؤسسة، من ظروف العمل المادية التي  دويع

يعملون فيها، و عدم توفر هذه الوسائل أو توفرها بمواصفات غير مالئمة، كـأن تكـون   

، يؤدي إلى ...ل، تسبب اإلرهاق، ثقيلةصعبة االرتداء والنزع، غير مناسبة لمقاييس العما

  )4(.زيادة إصابة العمال بالحوادث واألمراض المهنية

II-2- اءةــإلضا: 

II-2-1 - تعريف اإلضاءة، قياسها، أنواعها: 

و يمكـن  . تعرف اإلضاءة بأنها كمية الضوء الساقطة على مساحة معينة مثل مكان العمـل 

      ة قيـاس اإلضـاءة هـي    ، ووحـد )PHOTOMETER -فوتـومتر  (قياسها بجهاز يعرف باسـم  

                                                
 . 165: ص، مرجع سبق ذكره، نتاجإدارة اإلصالح الشنواني،  )1(
 268: ، صھنفس المرجع )2(
، الدورة الخاصة بالسالمة والصحة المھنیة محاضراتدور السالمة والصحة المھنیة في حمایة العاملین بالمصانع،  ،أركان الزھاوي )3(

 .86: مرجع سبق ذكره، ص
)4(  Shimon Dolan et Autres, op.cit, P: 576.  
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-و هناك وحدة قياس أخرى غير مترية تعرف بالقدم .و هي وحدة قياس مترية، )LUX -لوكس(

  )1(.قدم مربع تهو تعبر عن ضياء شمعة على سطح مساح، شمعة

الضوء الطبيعي  ؛ويقصد بها اإلضاءة الطبيعية هناك مصدران لإلضاءة في المؤسسة همـا

تنتج من األجسام المضيئة نتيجة الرتفاع  و ؛اإلضاءة الصناعية .الشمسأو ضوء النهار ومصدره 

: درجة حرارتها، سواء تم ذلك بطرق طبيعية أو كيماوية، وتستخدم في ذلك المصابيح بأنواعها مثل

  )2(.الخ....المصابيح المتوهجة، النيون، استخدام العاكسات

تـف   ألنه في كثير مـن األحيـان ال   ،من الخطأ االعتماد على اإلضاءة الطبيعية لوحدهاو 

غير كاف في بعض األوقات أو الفصول، ممـا   فقد يصبح الضوء الطبيعي. بالشروط الضرورية

بل من األفضل وجود نظام يعمـل علـى   ، إقامة نظام جيد لإلضاءة الصناعيةضرورة يدعو إلى 

  )3(.تكامل اإلضاءة الطبيعية و اإلضاءة الصناعية

II-2-2 - على صحة و سالمة العمال وانو األل آثـار اإلضاءة:   

   الزيادة أو النقص في شدتهافي مكان العمل،  جيدالغير  التوزيعب اإلضاءة إذا كانت تتميز

     .المإضاءة غير جيدة و لها آثار سلبية على صحة و سالمة الع تعدفي الوهج، فإنها  لتباينا أو

، إلى ...ل التصوير، عمال اللحامفقد يتعرض العاملون في العراء كاألماكن الصحراوية، عما

تدريجي في قوة اإلبصار نتيجة إجهاد العين، التـأثير  الضعف ال: شدة اإلضاءة، و التي تؤدي إلى

ضافة إلـى إرتفـاع   ، إعلى الجهاز العصبي المركزي، مما يؤدي إلى الشعور باإلجهاد و الصداع

اإلضاءة بين األماكن المتقاربة من  نسبة الحوادث و اإلصابات، خاصة عند التفاوت الكبير في شدة

  . المصنع

، إلـى ضـعف   ...و يتعرض عمال المناجم، األنفاق، عمال التحميض في معامل التصوير

ارتخاء العضالت المتصلة بالعدسـة  اإلضاءة، و التي تؤدي إلى اتساع حدقة العين إلى أكبر حد، 

  .ى جعل المرئيات تهتز أمام العينالذي يؤدي إل ،كما قد يصاب هؤالء العمال بمرض دوار العين

                                                
)1(  Françoise Guland, Eléments d'analyse les conditions de travail: l'éclairage, éd. C.N.R.S, paris, 

1978, p: 4,5. 
 .371:ص، 2003دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، ، علم النفس الصناعي بین النظریة و التطبیقمجدي أحمد محمد عبد اهللا،  )2(
 .209: ، صمرجع سبق ذكره: عالقات اإلنسانیةإدارة األفراد و الي، نصالح الشنوا )3(
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فـالوهج   العمـال؛  ةو سالم ةعمل كذلك أضرار و تأثيرات على صحللوهج في أماكن الو 

يحدث نتيجة تسلط مصدر الضوء على مجال الرؤية مباشرة أثناء العمل، أو ينـتج عـن األشـعة    

يـؤدي إلـى   ، إذ مللساقطة على العين من بعض المواد المصقولة و الواقعة في مجال رؤية العاا

  )1(.العينين، إضافة إلى متاعب جسدية و نفسية في الشعور بألم

العمـل   تمن إصابا %5أن  في الواليات المتحدة األمريكية أجريت دراسة علمية، أظهرت

مـن   %20كان السبب المباشر فيها نقص اإلضاءة في موقع العمل، كما أظهـرت الدراسـة أن   

  .حوادث العمل تعود إلى اإلجهاد البصري وسوء اإلضاءة

ألف حادث صناعي بإحدى شركات التأمينات االجتماعية األمريكية  81كما وجد أنه من بين 

  )2(.كفاية اإلضاءةمنها بسبب عدم  32,8%كانت 

لـوكس    200وفي دراسة أخرى في الواليات المتحدة األمريكية، ظهر أن رفع اإلضاءة إلى 

جـاءت بهـا   نفسها النتائج . %32في أقسام اإلنتاج، خفض من معدالت إصابات العمل بما يعادل 

  )3(.دراسات أخرى في أماكن مختلفة من العالم

أن  بحوثعدة  تثبتأ فقد. ان كذلك أهمية في هذا المجالإضافة إلى مزايا اإلضاءة، فان لأللو

ـ  . للضوء عالقة باأللوان، و لأللوان عالقة بطبيعة العمل ألوان فاأللوان المحيطة بمكان العمـل، ك

     و بالتالي على صـحته و سـالمته   ، لها تأثير على نفسية العامل،...الجدران، األرضيات، اآلالت

و مجموعة األلوان البـاردة   ،حمر، البرتقالي، األصفر تشعر بالدفءفمجموعة األلوان الحارة كاأل

ـ         ذات تـأثير مـريح و منشـط،     اكاألزرق، األخضر، البنفسجي تشعر بالبرد، كما أن هناك ألوان

إضافة إلى استعمال األلوان في تمييز بعض األمور . إلخ....وألوان عاكسة تزيد من شدة اإلضاءة

و قد أثبتت العديد من التجارب  )4("  ،...ف اآللة، حافات الساللم، أزرار اإلنذارالهامة  كأزرار إيقا

د التقليل من التعـب  صقبأن االستعمال الرشيد و العقالني لأللوان لم يكن من باب الكماليات و إنما 

  )5(."العاملين  ةالبصري و تحسين مرد ودي

                                                
، 1980، ، دار ألف باء للطباعة والنشر، بیروت12عدد ،الیةمسلسلة المكتبة الع :اإلضاءة و أثرھا على صحة العاملینحكمت جمیل،  )1(

 .61-57 :ص ص
 .120 :، صمرجع سبق ذكره ،محمود عبد المولى )2(
 .77 :، مرجع سبق ذكره، صة العاملیناإلضاءة وأثرھا على صححكمت جمیل،  )3(
 .134: ، ص1982، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، علم النفس واإلنتاج ،عبد الرحمان عیسوي )4(
 . 121: ، صمرجع سبق ذكرهحمود عبد المولى، م )5(
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بـاللون البـارد الباعـث علـى       في إحدى المؤسسات قام المدير بدهن حجرات المكاتب" 

، فاشتكت العامالت في فصل الشتاء من شدة البرد، وعندما غير المدير لون حجـرات  االسترخاء

  المكاتب إلى اللـون األصفر الدافئ واألخضر، أحست العامالت بالدفء رغم أن درجة الحـرارة 

   )1(".كانت كما هي عليه في السابق

ين آالتها، لتحسين صحة العمال وسالمتهم وإنتاجيتهم، فمثال كذلك قامت بعض المصانع بتلو" 

لونت األجزاء المتحركة بلون فاتح كالبرتقالي واألجزاء الثابتة بلون ممايز كاألخضر، وبذلك أصبح 

  )2(".أثرها مريحا على العمال وارتفعت إنتاجيتهم، وقلت معدالت ارتكابهم للحوادث

، لما او كيفية استعمالهم ،إلضاءة و خصائص األلوانمعرفة الجيدة بخصائص اال فمن المهم

   .لالهما من أثر على صحة و سالمة العم

II-3-  اءـوضـالض: 

II-3-1 - مفهوم الضوضاء و قياسها:  

و على هذا يمكن ، مرغوب فيهاالتلك األصوات غير هناك من يعرف الضوضاء على أنها "

ا، فتقـديرات األشـخاص   اعتبار القطعة الموسيقية ضوضاء، إذا لم يرغب اإلنسان فـي سـماعه  

  )3(".ه آخرون كذلكدبينما ال يع ،صوتا معينا ضوضاء دللضوضاء تختلف، فبعضهم يع

فالضوضاء هي تداخل الموجات الصوتية بطريقة غير "  ،أكثر دقة الذا وجب أن نحدد تعريف 

  علىاألذن و جانبية على  امنتظمة، فتتغير باستمرار من حيث طولها و ترددها، مما تسبب آثار

  )4(."الصحة العامة للجسم  

ن الضوضاء هي إحدى العوامل الملوثـة  أعلماء يقولون القرن العشرين، بدأ و في أواخر ال

، ...السامة، األتربة  تالغازاللجو، و التي ال تختلف عن الملوثات األخرى، كتلوث الجو بالدخان، 

المسـموح  شدتها عن الحد األعلى في حالة ارتفاع  ،لما لها من أثر سيء على صحة الفردو ذلك 

إحدى المشاكل الرئيسية في كثيـر  إضافة لكونها حد مشاكل البيئة المعاصرة، أ دفالضوضاء تع. به

                                                
 .135: صمرجع سبق ذكره، ، علم النفس واإلنتاج ،عبد الرحمان عیسوي )1(
 .158: ، صع سبق ذكرهمرجیونس عبد الغفور،  )2(
، 1980، ، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالیة، بغداد4، عدد الیةمسلسة المكتبة الع :الضوضاء و أثرھا على صحة العاملینحكمت جمیل،  )3(

 .25 :ص
)4(  G.Françoise et Autres, Pour une analyse des conditions de travail ouvrier dans l’entreprise, 

Armand colin, paris, 1975, p:40.  
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     علـى صـحة    ةلوضع أفضل الحلول للحد من تأثيراتها السـيئ  هالذا وجب دراست. من الصناعات

  )1(.العمال و سالمة

، و تسمى وحـدة  ) Sonometreالسنومتر(تقاس الضوضاء بجهاز قياس الصوت و يسمى 

و الرقم المتعارف عليه عالميا كحد أعلى للضوضاء دون  (*).)dB( بـ و يرمز لها القياس ديسيبل

، وإذا تجاوزت شدتها هذا الحد يصـبح لهـا   )ديسيبل 85(أن يؤثر على الجهاز السمعي للفرد هو 

  )2(.تأثيرات ضارة على صحة و سالمة العمال

III-3-2- على صحة و سالمة العمال الضوضاء أثر:  

    و خاصة إذا زادت قـوة الصـوت عـن    ،صحة و سالمة العاملينب ةر ضارالضوضاء أثل

تنقسم تأثيرات الضوضاء إلى تأثيرات سمعية و تأثيرات غير سمعية و عموما  .ديسيبل) 90 – 85(

  :  كما يلي

    لمتعرض لها للسمعي و نعني بها تأثيرات الضوضاء على الجهاز ا :التأثيرات السمعية -أ

  )3(:و تنقسم هذه التأثيرات إلى ثالث أنواع هي

إن الخاليا الشعرية الحسية في الجسم الحلزوني باألذن الداخلية  :التأثيرات المؤقتة •

هذه الخاليا في نهاية فترة العمل لو تؤدي إلى ضعف القدرة السمعية  ،تتأثر بالضوضاء

االبتعـاد عـن    مـن ر يزول بعد عدة سـاعات  يلكن هذا التأث .)ساعات  8(اليومي 

سـاعات يوميـا    8الـذي يتعـرض لمـدة     عاملفال. الضوضاء، أي بعد ترك العمل

لكن استمرار  ،ساعة في اليوم نفسه 16للضوضاء أثناء العمل، سوف يبتعد عنها فترة 

أيام في األسبوع سوف يضعف  6للضوضاء يوما بعد يوم، و لمدة  عاملتعرض هذا ال

  .قدرته السمعية مع مرور الزمن

ر من بإن تعرض الفرد للضوضاء، و خاصة إذا كانت شدتها أك :التأثيرات الدائمة •

إلى تحلل الخاليا الشعرية الحساسة في الجسم الحلزوني من األذن  ييؤدديسيبل،  85

                                                
 .25 :، صمرجع سبق ذكره، ثرھا على صحة العاملینأالضوضاء و حكمت جمیل،  )1(

الحقیقة ألنھ لیس في ھا العالم الفیزیائي ألكسندر كراھامبیل، و ھو مقیاس وھمي  عھو وحدة قیاس الصوت، اختر):  dB(  الدیسیبل (*)
 .وباسكال ألن قراءتھا غیر مریحة بسبب كبرھاربالمیك استعملھ لتجنب األرقام ،خطي بل لوغاریتمي

 .24:، صمرجع سبق ذكرهمحمود عبد المولى،  )2(
)3(  J.Clafon, Le bruit et la surdité professionnelle, XIVes journées national de médicine du travail, 

Masson éditeur, paris, 1977, pp: 21-23. 
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من حساسيتها إلى األبـد، و يتعـرض    قد هذه الشعيرات جزءو عند ذلك تف، الداخلية

و الذي يعرف بأنه النقص التدريجي في  ،الصمم المهنيبالتالي الفرد إلى حالة تسمى 

 6ثمانية ساعات في اليـوم،   -االمعرض تعرضا مستمر ،كفاءة الجهاز السمعي  للفرد

     األعلـى  الحـد  عن  تزيدلضوضاء  -سنوات 10أيام في األسبوع، و لمدة تزيد عن 

  .ير قابلة للشفاءو أصبحت الحالة غ

ن التعرض المستمر للضوضاء العالية قد يؤثر على جزء من إ :التأثيرات المشتركة •

عـن مصـدر     العامـل عـد  تبإو إذا  ،و لـيس الكـل  الشعرية الحسية للعامل الخاليا 

ذا يكون تأثيرها من هذه الخاليا الشعرية الحساسة، و هك االضوضاء، قد يستعيد جزء

  .جزئيا، حيث يصاب الفرد بالصمم الجزئي و ليس الكلي

  )1(:سمعية ما يليالو تشتمل التأثيرات غير  :ةسمعيالالتأثيرات غير   -ب

 ة ـاء تمنع االتصال المباشر بين العمال، لصعوبـالضوض :االتصالتأثيرات على  •

ع أحد العمال تحذير اآلخر من أخطار عندما ال يستطيلوقوع يؤدي أحيانا ما  ،المخاطبة

إضافة إلى ذلك فإن عدم المقدرة على السمع بين العمال تحرمهم من تكـوين   .الخطر

  .جتماعية، التي يحتاجها كل فردالاالعالقات 

األماكن التي تكثر فيها الضوضاء، أن العاملين  فيغالبا ما نالحظ  :تأثيرات نفسية •

صبية، و هي ظواهر لها أثر كبير على الصحة يشعرون بالضيق، االكتئاب، القلق، الع

 .يةهرمون تالنفسية للعامل، خاصة إذا ما صاحب هذه التأثيرات تغيرات و اضطرا با

كثير من الدراسات أظهرت أن اإلرهاق نتيجة الضوضاء قد  :تأثيرات فيزيولوجية •

ينعكس على الفرد، و يسبب له انقباضات في األوعية الدموية، اضـطراب نبضـات   

سرعة عملية التنفس، ارتفـاع نسـبة    ،لقلب، ارتفاع ضغط الدم، اضطراب التوازنا

و هـذا مـا   . عاملصحة و سالمة البو غيرها من اآلثار الضارة  ،...الدمفي السكر 

الفيزيولوجية  اإلضطراباتيبين النسبة المئوية لمختلف  الذي ،الموالييوضحه الشكل 

  .)ةطمتوس- ةمرتفع(الضوضاء  تايبداللة مستو

  

                                                
)1(  Jacques Jouhandeau, Effet du bruit sur l'homme, Techniques de l'ingénieur  : traité environnement, 

imprimerie strasbourgeois, paris, 2006, G 2720: 1 – 13. 
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  اإلضطرابات الفيزيولوجية بداللة مستويات الضوضاء: )1- 1(شكل رقم             

   )عامل صناعي 1005معطيات لـ(                               

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  
  

      . Jacques Jouhandeau, op.cit, B.G2 720 – 11                                                       :المصدر 

نالحظ من الشكل أن اإلضطرابات الفيزيولوجية، ترتفع نسبتها في الصـناعة التـي تتميـز    

بضوضاء مرتفعة، و تنخفض في الصناعة ذات الضوضاء المتوسطة، هذا ما يؤكد أن للضوضاء 

يـا مـع شـدة    ، و أن نسبة هذه التـأثيرات تتناسـب طرد  العاملصحة تأثيرات فيزيولوجية على 

   .الضوضاء

II-3-3 -  العوامل المؤثرة

  :في نتائج الضوضاء

لضوضاء، وجب أن نشير إلى أن هذه التأثيرات تختلف حسب عدد من ابعد معرفة تأثيرات 

  )1(:هذه العوامل تتمثل فيما يليهذه التأثيرات، من التي يمكن لها أن تضاعف أو تقلل و  ،العوامل

 مـع  طرداتناسب تأثيراتها لمعرضين لها، و تتؤثر الضوضاء على ا :شدة الضوضاء -أ

  .شدتها

                                                
 .25،26 :، صمرجع سبق ذكره، الضوضاء و أثرھا على صحة العاملینحكمت جمیل،  )1(

 اضطرابات التوازن

 فیزیولوجیة اضطرابات

 دوران الدم اضطرابات

 القلب اضطرابات

 ( %)النسبة المئویة 
0                   20                  40                   60                     80 

N = 410 
N= 165 

N = 1615 
N = 53 

N = 128 
N = 51 

 صناعة تتمیز بضوضاء عالیة

 متوسطة صناعة تتمیز بضوضاء 

N  :       عدد الحاالت المالحظة  
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يزيد تأثير الضوضاء كلما زادت مدة التعرض لها، سـواء   :مدة التعرض للضوضاء -ب

كانت هذه المدة، عدد ساعات التعرض تحت شدة معينة، أو عدد السنوات التـي قضـاها   

ي العالقة بين شـدة  و يبين الجدول التال. و كان معرضا لتأثير الضوضاء العامل في عمله

  .الضوضاء و مدة التعرض لها

  العالقة بين شدة الضوضاء و مدة التعرض لها ) : 1-1(جدول رقم                

  )ساعة( فترة التعرض   )dB(شدة الصوت 

80  16  

85  8  

90  4  

95  2  

100  1  

105  0.5  

110  0.25  

115  0.125  

  .98: ، صبق ذكرهمرجع سمحمود ذياب العقايلة، : المصدر     

نه كلما زادت شدة الضوضاء، كلما وجب إنقاص عدد ساعات العمـل  أنالحظ من الجدول        

 85ساعة، وعند  12ديسيبل يمكن للفرد العمل  80فعند الشدة . لهذه الشدة فردالتي يتعرض فيها ال

(*).ساعات، وهكذا 8ديسيبل يجب أن ال تتجاوز عدد ساعات العمل 
  

وجد أن شدة الضوضـاء تقـل    :التي تفصل العامل عن مصدر الضوضاءالمسافة  -ج

  ديسيبل، إذا ابتعد العامل إلى مسافة تقدر بضعف المسافة األولى عن مصدر  6بمقدار 

  .الضوضاء

و هي تؤثر على األصوات المنعكسة من الحوائط و األسـقف، ممـا    :مساحة المكان -د

  .تسبب في اختالف شدتها ت

                                                
دیسیبل، لذا تقل ساعات العمل من 80دیسیبل تعبر ضعف 85ف عن الوحدات الخطیة، فـ نشیر إلى أن وحدة القیاس اللوغارتمیة تختل (*)

 .ساعات8ساعة إلى  16
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ما تعددت الموجات الصوتية الداخلة في تكـوين  لك :ونات الضوضاء تركيب أو مك -هـ

 .الضوضاء كلما زاد التأثر بها 

و هي عدد  ،)Hz(و هو تردد موجات الصوت و يعبر عنها بالهرتز  :تردد الضوضاء - و

و تنحصر األصوات التي تسمعها . االهتزازات التي يصدرها المصدر في الثانية الواحدة

 :و ذلك حسب الشكل الموالي.هرتز  20.000هرتز و  20أذن اإلنسان بين 

  )هرتز(سلم تردد الموجات الصوتية): 3-1(شكل رقم                   

   تحت سمعي                              منطقة السمع                         فوق سمعي 

  

  

 .Françoise Guélaud et Autres, op.cit, p: 41                                                            :المصدر

هرتز، ال يمكن ألذن  20.000هرتز و المنطقة فوق 20نالحظ من الشكل أن المنطقة تحت 

فأذن اإلنسـان تتحسـس لهـا    ھرت ز،   ]20.000،  20[لكن المنطقة الواقعة بين . اإلنسان سماعها

 .  ھرت ز  ]20.000،  1600[تأثيرا في المنطقة الواقعة بـين  بدرجة مختلفة، و الصوت يكون أكبر 

، بس بب تغی ر   ص حة العام ل   فان ھ یمك ن أن ی ؤثر عل ى    ثابت ة،  ) dB(ش دة الص وت   ون ك  لذا فبالرغم م ن  

   .هتردد

عدد يختلف تأثير الضوضاء على العامل، حسب  :سن العامل، جنسه و حالته الصحية -  ز

، فكلما كان العامل متقدما في السن كلما ...ةجنس، الحالة الصحيالسن، من الخصائص كال

أثبتت بعض البحوث و الدراسات أن للضوضاء أثرا على كما  .زاد تأثير الضوضاء عليه

   .النساءعلى  هالرجال أكثر من

تتعرض مختلف المؤسسات في العالم اآلن لضغوط متزايدة من ممثلي نقابات العمال، لتخفيف 

في البداية  االتجاهبعد أن كان . وفير وسائل فعالة للحماية من آثارهاحدة الضوضاء ومستوياتها أو ت

بدأ  االتجاهإعتبار الضوضاء في المصانع على أنها أمر يتعود عليه الفرد مع الزمن، غير أن هذا 

 يختفي اآلن، وأخذت المؤسسات تواجه طلبات تعويض مرتفعة بسبب الضرر الذي يلحق بسـمع  

              20.000                        1600                             400                        20                  0 
 صفیر حاد عالي                صوت عادي           صوت البوق  
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في أخطار الضوضاء الصناعية، في معهد أبحاث الصوت بإنجلترا، أنه  يائأخص إذ أكد (1). العمال

مـن   1/5ديسيبل، فإنه يصـاب  ) 90-85(حتى عند مستويات الضوضاء التي ال يجب تجاوزها

هذا يبين لنا خطورة هذا العامـل مـن    (2).العمال الذين يتعرضون لها، بدرجة ما من فقدان السمع

  .صحة و سالمة العمال على عوامل ظروف العمل المادية

II-4- ةـويـروف الجـالظ:  

الرطوبة   ،درجة الحرارة: مهابعدة عوامل أهالعمل تتحدد الظروف الجوية السائدة في مكان  

    عوامـل متكاملـة   د ، و تع...التهوية، و كذا مدى وجود الغازات، الروائح الكريهة السامة، الغبار

ا آثارالعوامل و لهذه  .مكان، وقت و نوع العمل و مرتبطة ببعضها، و طبيعي أن تختلف باختالف

هـذه  أهـم  سنوضح و فيما يلي  )3(.ة، إذا لم تكن بالمستويات الالزمصحة و سالمة العمالضارة ب

  .العوامل

II-4-1 -  رارةـالح:  

في أعمـالهم  يتعرض العاملون ، و و هي درجة الدفء أو البرودة السائدة في مكان العمل 

 :تتميز بارتفاع درجة حرارة مكان العمل مثل أعمالفهناك  ،الحرارةالمختلفة لدرجات متباينة من 

العمـل   ،صناعة الحديد و الصلب، األعمال التي تتم تحت سطح األرض مثل استخراج المعـادن 

، و كلها أعمال يحتمل أن يصاب ....لى األعمال التي تتم في العراء كشق الطرقإبالمناجم، إضافة 

تقلصـات عضـلية     ،نفسـية و عصـبية   تاضطرابا :المرضية التاليةالفرد فيها بإحدى الحاالت 

  .الخ....اإلجهاد الحراري، )ضربة الشمس(تهابات الجلد، التهابات العيون، الصدمة الحرارية ال

     ، العمـل بأعـالي الجبـال    بعض األعمال تتطلب درجة حرارة منخفضة كمخازن التبريدو 

  تقلص األوعية الدموية المنتشرة في الجلـد   :إلىا العمال و غير ذلك من األعمال التي يتعرض فيه

أمراض الجهاز التنفسـي، الرومـاتيزم   ، تضرر األعصاب و العضالتتشقق الجلد،  و األطراف،

  )4(.لماالتي تؤثر على صحة و سالمة الع و األمراض و غيرها من األعراض....ألنفلونزا

                                                
  .128،129: ، صمرجع سبق ذكره ،محمود عبد المولى (1)
  .128: ، صھنفس المرجع (2)

)3(  G.Francoise et Autres, op.cit, p:47. 
، دار الصفاء للطباعة و النشر و التوزیع، 11، عدد الیةمسلسلة المكتبة الع :نالحرارة و أثرھا على صحة العاملی ،حكمت جمیل )4(

 .75 -73: ص ، ص1980، بیروت
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ان العمل، فإنه من الممكن أن تساعد على األمراض الناتجة عن درجة حرارة مك لىإضافة إ

فقد كشفت دراسة أحد الباحثين، أن عددا قليال من حوادث العمل تقع عنـدما  . وقوع حوادث العمل

، بينما يرتفع معدل الحوادث ارتفاعـا ملحوظـا، عنـدما    )م°21(تكون درجة الحرارة في حدود 

  )1().م°23(إلى ما فوق وعندما ترتفع) م°19.5(تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من 

وفي دراسة أخرى وجد أحد الباحثين، أن بعض المناجم بلغ عدد الحوادث البسيطة فيها ثالث 

أضعاف الحوادث في مناجم أخرى، بسبب إرتفاع درجة الحرارة فيها عن األخرى، كما وجـد أن  

  )2().م°25(عدد الحوادث البسيطة يرتفع كلما ارتفعت درجة الحرارة عن 

II-4-2 -  ةـوبـرطـال: 

هي أكثر أهمية من تأثير  النسبية للهواء على صحة العامل، تأثير الرطوبة"  يرى البعض أن 

إذ تعرف الرطوبة النسبية على أنها كمية الرطوبة الموجـودة فـي    .من وجهة نظر طبية الحرارة

مكـان  عند درجة حـرارة   -الهواء-الهواء بالنسبة إلى الحد األقصى للكمية التي يمكن أن يمتصها

  )3(".العمل

و تتطلب بعض الصناعات درجات منخفضة من الرطوبة كصناعة األدوية، بينمـا تتطلـب   

صناعات أخرى درجات مرتفعة من الرطوبة، كالصناعات الجلدية، وهناك صناعات تتطلب التحكم 

  .في درجة الرطوبة بحيث ال تكون عالية أو منخفضة، كصناعة الغزل والنسيج

، كصناعة الساعات وتخزين السكر إذ يزيـد اإلنتـاج   المنتجاتجودة  وتؤثر الرطوبة على

  )4(.المعيب، كما تؤثر على صحة وسالمة العاملين، وتسبب لهم الضيق والتوتر وعدم التركيز

II-4-3 - ةـويـالته:  

إلى جانب درجتي الحرارة و الرطوبة، فإن جو العمل في حاجة إلى تجديد الهـواء بصـفة    

، بهدف توفير طرد الهواء الفاسد من مكان العملإدخال الهواء النقي و "ا فالتهوية يقصد به ،مستمرة

ة الالزمة، مع توفير الصحة و السالمة للعاملين داخل ءالجو المناسب و الصالح ألداء العمل بالكفا

                                                
 .138: ، صمرجع سبق ذكره ،محمود عبد المولى )1(
 .138: ، صھنفس المرجع )2(
 .164: ، صمرجع سبق ذكرهیونس عبد الغفور،  )3(
  .192: ذكره، ص، مرجع سبق إدارة اإلنتاج ،صالح الشنواني )4(
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كافية، تؤدي إلى عدة أعراض كالصداع، النوم، اإلرهاق تعكـر  الفالتهوية غير  )1(".تلك األماكن 

و غيرها من الملوثات فـإن  ، ....، أما إذا كان الهواء مشبعا باألتربة و الغازات السامة....المزاج

قدم مكعب من الهواء المتجدد لكل  1000لذا ال بد من توفير  ،إصابات خطيرةعدة ذلك يؤدي إلى 

مرات كل ساعة  ةقدم مكعب في المكاتب، على أن يتم تغييرها ثالث 2000فرد في المصانع وإلى 

  )2(.مرة) 20-10(مرات وفي المعامل الكيماوية من ) 6-2(في المصانع فيجب تغييرها من  أما

II-4-4 -  وثـلـالت :  

بأنه ذلك الجو الفاسد الممتلئ بالغبار، الغازات، األتربة و الدخان نتيجة عدم " يعرف التلوث  

 عامـل لاعـرض  يو عدم صالحية جو مكان العمل، و ما به من هـواء   )3(."صالحية بيئة العمل 

توقف إلى حد ت ،يرى الخبراء بأن مقدرة الفرد على إتقان العمل، إذ لحوادث و إصابات و أمراض

  :خص بالذكر العوامل الملوثة التاليةنو فيما يلي  )4(. لى جودة الهواء و صالحيته للتنفسكبير ع

بة األدخنة تتكون كيميائيا من جزيئات دقيقـة صـل  : ازاتـرة و الغـة، األبخـاألدخن -أ

و األبخرة هي الحالة الغازية لمواد تكون في الحالة العاديـة  ، نتيجة احتراق مواد معدنية

 أما الغازات فهي عديمة الشكل و تنقسم إلى غازات خانقة، غازات سامة، سائلة أو صلبة

العمـال، إذ تتسـبب فـي    صحة و سالمة ضارة بو لهذه العوامل آثار . غازات مهيجة و

بعض الغـازات  كما أن  ،و اإلصابة بمرض الربوات المسالك التنفسية ، التهاباالختناقات

هذا إلـى  . و غيرها من األمراض، ....التهاب األعصاب ؤدي إلى تضخم الكبد،تالسامة 

 )5(.في وقوع العديد من اإلصابات و الحوادثجانب تسببها 

كـالطحن   و هي الجسيمات الصلبة الناتجة عن العمليـات الميكانيكيـة   :ةـربـاألت -ب

 ، و تنتشر في جو العمل حيث تأثر على العاملين، فتؤدي إلى إصابتهم بأمراض ....الطرق

حاالت التسمم نتيجة امتصـاص أتربـة    -خاصة أتربة القطن و الكتان  –جهاز التنفس 

  …، المنغنيز، الزرنيخالرصاص

                                                
 . 374: ، صمرجع سبق ذكرهمجدي أحمد محمد عبد اهللا،  )1(
 .127: ، صالعربیة، بیروت، دون تاریخ ، دار النھضةإدارة النشاط اإلنتاجي في المشروعات الصناعیة ،الشرقاويعلي  )2(
 .139: ، صمرجع سبق ذكرهمحمود عبد المولى،  )3(
 .139: ، صھنفس المرجع )4(
، رس الة لنی ل ش ھادة    دراسة حالة المؤسسة الوطنیة للعدانة و تحوی ل المع ادن غی ر الحدیدی ة    : األمن الصناعيرین، علي ق )5(

 .64، 63: ، ص ص1994-1993الماجستیر في العلوم اإلقتصادیة، فرع اقتصاد صناعي، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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أتربة عضوية؛ تنتج عن أصـل عضـوي   : وتنقسم األتربة من حيث أنواعها إلى 

، أتربة غير عضـوية؛ وتضـم   ....القطن، التبغ، الصمغ، الحبوب: يواني أو نباتي مثلح

، ومجموعـة األتربـة الرئويـة    ...األتربة المعدنية كأتربة الرصاص، الحديد، المنجنيـر 

  )1( .الخ...الفحم ،كالسيليكا

II-5- اتـاعـاإلشع :  

ـ  ون لهاخطرا كبيرا على صحة و سالمة العاملين الذين يتعرض تاإلشعاعاتشكل  بيئـة  ي ف

  )2(:كما يلي تنقسم إلى إشعاعات غير مؤينة و إشعاعات مؤينةالعمل، و 

و من أهم  ،األشعة الغير قابلة على تأيين الوسط الذي تمر فيه :هي اإلشعاعات غير المؤينة

تنتج في عمليـات   ؛األشعة فوق البنفسجية .و األشعة تحت الحمراء األشعة فوق البنفسجية :هاأنواع

و قد ثبت ،  في حجرات معقمة بهذا النوع من األشعةالتي تتم حام أو في صناعة أمبوالت الحقن الل

أما األشـعة  . طانرسبب مرض الستلعينين و افي  اأنها تسبب احمرارا و حروقا في الجلد، التهاب

 تتولد من العمل باألجهزة الكهربائية التي تستخدم دوائـر إلكترونيـة بشـكل    ؛فهيتحت الحمراء 

أضرارا للجلد كما تسـبب  و تسبب هذه األشعة  )صناعة الزجاج(رئيس، كذلك تتكون في األفران 

  .عتامة عدسة العين

أجهزة األشعة و النظائر المشعة، كمـا توجـد فـي األجسـام     عن  اإلشعاعات المؤينة تنشأ

العقم، ألنيميا، اللعامل  تسبب هذه اإلشعاعات. ات التي تطلى بمواد مشعةماألرقام و العالكالمضيئة 

  .و غيرها من اآلثار الضارة، ...سرطانال ،حروق الجلد

تشدد على إجراءات الوقاية في هذا المجال، لما له من آثار خطيـرة  اآلن، جميع دول العالم 

  (*).على صحة و سالمة اإلنسان و على سالمة البيئة بصفة عامة

II-6- زازاتـاإلهت:  

ملة في العمل، بسبب شدة اهتزازهـا كـأجهزة   تنشأ االهتزازات عن بعض األجهزة المستع

كما تنتج عن أخطاء فـي  . حركة في الدقيقة 50000-100الحفر األوتوماتيكية، التي تبلغ حوالي 

                                                
 .83: ، صالمرجع نفسھ )1(
 .61، 60: ، صالمرجع نفسھ )2(

 .بل تمتد إلى البیئة العامة و بالتالي یصبح خطر الملوثات أوسع و أكثر ضررا ،ثار ظروف العمل على العمال في المؤسسةآ تنحصر ال (*)
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كما أن اآلالت التي تصدر عنها الضوضاء ينتج عنها . استعمال اآلالت أو اتصال آالت بمواد معينة

   (1).اهتزازات تنتقل عبر األرض أو الحوائط

  )2(:ؤدي هذه االهتزازات إلى عدة أمراض، نذكر فيما يلي بعضها والشدة التي تقابلهاوت

  هرتز                              آالم في مختلف مناطق الجسم 9 -4

  هرتز                             آالم في الرأس10 -9

  هرتز                           نقص حدة النظر 20 -10

  هرتز                           اضطراب الرؤية  40 -20

  هرتز                         حكة األصابع 300 -40

  هرتز                      حرقة في األصابع 300أكثر من 

إضافة إلى هذه األضرار الجسدية، فالعامل يتأثر بهذه االهتزازات حتى بعد انقضـاء مـدة   

  .لى نفسيته وعلى قدرته على االسترخاءالعمل، مما يتأثر سلبا ع

II-7- وضعيـة العمــل حركيـة و:  

  .العمل الساكن والعمل الديناميكي ،يمكن أن نصنف العمل حسب حركيته إلى نوعين أساسين

العمل الديناميكي؛ وفيه يكون شـد  . العمل الساكن؛ وفيه تستمر تقلصات العضالت لمدة من الزمن

ي كال النوعين يتعرض العامل لبعض األضرار الصحية خاصة وف )3(.واسترخاء مستمر للعضالت

  .إذا كانت وضعية العمل غير مريحة

II-7-1 - العمل الساكــن:  

في العمل الساكن يأخذ الجسم وأجزاؤه وضعية ثابتة مستمرة لفترة زمنية ما، مما يؤدي إلى 

  ها عرقلة دوران الدم، نقص استهالك األكسجين من طرف خاليا الجسم، ونقص طرح فضالت

ولكل وضعية عمل في العمل الساكن أخطار مصاحبة  )4(.وبالتالي تظهر عدة أمراض وآالم

   )5(:لها نذكر منها ما يلي

                                                
(1) D.Picard,La veille social, vuibert gestion, paris, 1991 P: 36. 

)2(  Jean Marie- Peretti, Ressources humaines, 5éme éd, vuibert édition, paris, 2000, p: 449. 
 )3(  Ibid, p: 449. 

)4(  Ibid, p: 449. 
)5(  D.Picard, op.cit, P: 33. 

 
 
 



  48

وتؤثر مع مرور الوقت على الساقين وتؤدي إلى مـرض الـدوالي   : وضعية الوقوف -أ

  :إضافة إلى أضرار أخرى وذلك حسب هيئة الجسم عند وضعية الوقوف، فعلى سبيل المثال

مثل عمل الميكانيكي الذي يركب قطعة معينة فـي آلـة     ): إلى أعلى(األيدي في الهواء  •

  .هنا يكون خطر إصابة اليدين والرقبة

العمال الذين يعملون على اآلالت، هنا يزيد خطـر إصـابة اليـدين    : اليدين إلى األمام •

 .والكتفين

قيلة، حيث يكون العامل مثل عمال مراقبة خطوط إيصال البضائع الث: اليدين إلى الخلف •

واقفا في وسط خطين، مما يضطر الستعمال يده إلى الخلف، ما يسبب له خطر إصابة 

  .اليدين، الكتفين والظهر

مثل عمال اإللكترونيك، الرسم الصـناعي  : النصف العلوي من الجسم يميل إلى األمام •

  .آالم وأمراض الظهر -خاصة–حيث يقومون بأعمال دقيقة يترتب عليها 

مثل العمال الذين يقومون بتموين : النصف العلوي ملتوي بالمقارنة مع النصف السفلي •

  .اآلالت بالمواد التي تكون موضوعة بجانبهم، و تكثر إصابتهم في الظهر واألرداف

تكثر هذه الوضعية خاصة في أعمال المكاتب مثل العمـل علـى   : وضعية الجلوس - ب

لوس التي تسبب خطرا علـى صـحة وسـالمة    الكمبيوتر وآلة الطباعة، ومن مظاهر الج

  :العامل ما يلي

  .تزداد فيه اإلصابة باالنزالق الغضروفي، وإصابة العضالت: جلوس دون إسناد الظهر •

يزداد خطر إصـابة المفاصل،السـاق   ): مقارنة مع الوسيلة التي يعمل بها(جلوس عالي •

  .الرجلين

  .يزداد خطر إصابة الكتفين واليدين: جلوس منخفض •

  .يزداد خطر إصابة الكتفين واليدين: س مع مد اليدينجلو •

إن اإلصابة باألخطار السابقة سواء في وضعية الجلوس أو الوقوف يزداد حسب عدة عوامل 

  . عدم راحة أو مالءمة وضعية العمل لجسم اإلنسان، عدم توازنها و طول مدتها الزمنية: أهمها
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II-7-2 - العمــل الحــركي:  

عمل الساكن، فإن العمل الحركي كذلك يسبب مخاطر صحية للفـرد  كما هو الحال بالنسبة لل

العامل، فلكل عمل طبيعة الحركات الضرورية إلنجازه، فإذا كانت هذه الحركات غير متناسبة مع 

قدرة الفرد، أو زادت عن حد معين، فإنها تسبب له أضرار صحية، كأمراض المفاصل، التعرض 

يث يفقد العامل كميات كبيرة من الماء واألمالح، ارتفاع للتعب الشديد خاصة في فصل الصيف، ح

   (1). ، وغيرها من األعراض الصحية...ضربات القلب، إرتفاع ضغط الدم، انخفاض سكر الدم

إلى ظروف  يبعد تناولنا مجموعة من العناصر المكونة لظروف العمل المادية نتطرق فيما يل

 (*).المة المهنيةالعمل اإلجتماعية و أثرها على الصحة و الس

III-  و أثرها على الصحة و السالمة المهنية العمل اإلجتماعيةظروف:   

إذا كانت الظروف المادية للعمل تهاجم اإلنسان في كيانه الجسدي  بما في هذه الظروف من "

جوانب فيزيولوجية، كيماوية و بيولوجية، فان ظروف العمل االجتماعية تهاجم اإلنسان في كيانـه  

   )2(".النفسي

عـن   أهميـة  العمل اإلجتماعية، ال تقلظروف تبين من خالل تجارب هاوثورن، أن و قد 

توفير جو عمل يمكنهم من و الرفاهية للعمال  و ةجتماعيالالعمل المادية، فتوفير الخدمات ا ظروف

م يتهذا ما س .أكيد له أثر كبير على صحة و سالمة العمال، ...تاتصاالإو  ةإنسانياإقامة عالقات 

  :فيما يليبيانه 

III-1-  ةـجتماعيالات اـالخدم: )*(   

  جتماعية من العوامل التي ترفع معنويات العمال، و تقيهم من األخطار الالخدمات ا دتع 

  )3(:ما يليو أهم هذه الخدمات ، التي تهدد صحتهم و سالمتهم

  

                                                
(1) Ibid, P: 34. 

مرسوم تنفيذي : ، أنظر....)التھویة، نظافة مكان العمل، اإلضاءة( لإلطالع على األحكام الخاصة ببعض ظروف العمل المادیة في القانون الجزائري (*)
   م، يتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصـحة  1991يناير  19هـ الموافق 1411رجب  3مؤرخ في  05-91رقم 

هـ، 1411رجب  7و األمن في أماكن العمل، المنشور في الجديدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الصادرة في 
   .4عدد 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، دون سلسلة دروس العلوم االجتماعیة: دراسة ظروف العمل مساھمة فيدمري أحمد،  )2(
 .97: تاریخ، ص

 .155-144: ص ، صمرجع سبق ذكرهمحمود عبد المولى،  )3(
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III-1-1- ذيةـغـالت:   

التي يتناولها، و إن كانت هذه إن الطاقة التي يبذلها العامل في عمله ناتجة عن وجبات الغذاء 

د أمام الوجبات الغذائية غير كافية من حيث الكم و النوع، سرعان ما يفقد العامل قدرته على الصمو

زيادة  :لذا فتقديم الوجبة الغذائية المناسبة صحيا تحقق عدة مزايا منها .ما تتطلبه أعضاؤه من طاقة

نقص الحوادث و األمراض التي سببها اإلجهـاد   حيوية العامل، نقص التأخير في فترات الراحة،

  .الناتج عن نقص التغذية

من الموضوعات الهامة التي تشغل خبراء  ،وبهذا أصبحت التغذية المناسبة و الصحية للعمال

و أصبح وجود المطاعم و النوادي في بيئـة   ،التغذية، ورجال الصحة المهنية في الوقت الحاضر

   . تطلبات الصناعة الحديثة، كما أصبح مطلبا من حق العمالالعمل أمرا ضروريا، و من م

III-1-2- لـب العمـط:  

    .الصـحية  تهمكما يقوم بمتابعة حـال للعمال، عالجية الخدمات اليتمثل طب العمل في تقديم  

و الواقع أن طب العمل يعد فرعا جديدا من فروع الطب، إذ استحدث بشكل واضح فـي البلـدان   

مـا  قديم الخدمات الصحية، هو حل مشاكل العمال الصحية و النفسـية، و و الهدف من ت ،المتقدمة

، وقايتهم مـن  النفسي و نشاطهم الجسماني ةارتقاء مستواهم الصحي، مضاعف منيترتب على ذلك 

   .حوادث العمل و األمراض المهنية، والعمل على تكييفهم مع بيئة العمل

III-1-3- نـكـالس:  

التي تساهم في الصـحة و السـالمة    ،جتماعيةاالمات ر السكن للعمال من أهم الخدتوفي ديع 

، كـأن  مة الواجب توفرها في السكن الصحيو قد حدد خبراء الصحة الشروط العا. النفسية للعامل

  و أن يوفر الراحة النفسـية  ..) ماء ، كهرباء( يكون متسعا و نظيفا، يحتوي على مستلزمات الحياة

  .و الجو المناسب للحياة 

 ، إنما هو دليل على اإلهتمام اإلنسـاني  هالامالئم لعمالصحي و السكن ال مؤسسة ال إن توفير

      مرفـع معنويـاته   ،هذا ما ينعكس عليها في زيادة والء عمالهـا ، العنصر البشريجتماعي بالو ا

     .المزريةجتماعية الا تهمحالض األمراض الناتجة عن اخفان، و همص تكاليف نقليتقل

III-1-4- نقــلـال:  

  ات التيـأو من ناحية النفق سواء من ناحية الجهد الذي يبذله ،ضارة على العاملا آثار للنقل
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 .رفاهيتهم و االحتفاظ بقدرتهم على العمـل ل، هو ضمان هالعمالالنقل لذا فتوفير المؤسسة . يتكبدها

  .النقلالتي سببها  الغياباتو  تالتأخراكالتقليل من  ،إضافة إلى مزايا أخرى

III-1-5- رفاهية و المشكالت األسريةهتمام بالالا:  

البد من التشديد على الخدمات التـي تقـدم    ،...إضافة إلى خدمات التغذية، النقل، اإلسكان

إذ أصبحت رفاهية العامل و اإلهتمام بمشاكله العائلية، مـن مسـتلزمات    .أسرتهو  لرفاهية العامل

و تشمل . خل المؤسسة و خارجهاباعتبار أن ذلك يجعل العامل عنصرا إيجابيا دا ؛النهوض بالعامل

توفير نوادي للنشاطات الترفيهية، توفير الحضانة بالنسبة ألطفال العامالت، تـوفير   :هذه الخدمات

و لهذه الخدمات أثر كبير على . الخ...طبيب نفسي يقوم بمتابعة مشاكل العامل النفسية و اإلجتماعية

و الضغوط النفسـية  وقايته من حوادث العمل و  تكييفه مع بيئة عملهالصحة النفسية للعامل و على 

  .األسريةالمشاكل ها العمل أو كون سببيالتي 

III-2-  ةـانيـات اإلنسـالعالق :  

     ) فـي إطـار الجماعـة   (التفاعالت التي تربط العمال ببعضهم تتكون العالقات اإلنسانية من 

قات أثر كبيـر علـى صـحة          ولهذه العال .اإلدارة عموماب، و )الرؤساء(و بالمسئولين المباشرين 

  :من خالل العناصر التالية ههذا ما نوضح تهم،و سالمالعمال النفسية خاصة، 

III-2-1- العالقة بجماعة العمل :  

تعرف الجماعة على أنها كيانات، تشمل اثنين أو أكثر من األفراد المتفاعلين مع بعضـهم  " 

   )1(".على تحقيق أهداف مشتركة ونلميعالبعض، و الذين يجمع بينهم نمط ثابت من العالقات و 

من الدور الكبير الذي تلعبه في التأثير علـى   ،تنبع أهمية دراسة الجماعة في إطار العملو 

أعضائها، فالتجارب التي أجريت في الغرب حول علم اإلجتماع، بينت لنا أن  تمدركات و سلوكيا

  .من أية ظاهرة أخرىأكثر  اا و سلوكياتننا و دوافعنفر على مواقيانتماءنا إلى جماعة، له تأثير كب

فالجماعة يمكن لها أن تؤثر على مدركات و مفاهيم و معتقدات و تصرفات الفرد من خالل 

  )2(.ما تسيطر عليه من مثيرات و مدعمات تحيط بالفرد و تشكل جزء من واقعه اإلجتماعي

 ألنماط السلوك المتعـددة  يمتثلون و تلجأ الجماعة إلى المحافظة على مصالح األعضاء الذين 

بينما تعاقب األعضاء المنحرفين عن هذه األنماط، من خالل عدم مجالستهم، إبالغ المشرفين عـن  
                                                

 .256: ص ،2002، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مدخل بناء المھارات: السلوك التنظیميأحمد ماھر،  )1(
 .148، 147: ص ،2001، ، الدار الجامعیة، اإلسكندریةالسلوك اإلنساني في المنظماتح الدین محمد عبد الباقي، صال )2(
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، بمعنى أن التفاعل بين أفراد الجماعة ...مشاكلالم وسائل إنتاجهم لتوريطهم في ينقائصهم، أو تحط

    على نفسية سلبات سلبية، تؤثر و ضغوطا تأو بين الجماعات، من شأنه أن يخلق صراعا الواحدة

و قد تتحول هذه الصراعات أحيانا إلى أعمال عنف، تؤدي إلى  .و على استقراره و صحة العامل

إضافة إلى هذا فإن عدم قدرة العامل على التركيز بسبب هـذه  . وقوع إصابات و قد تسبب الوفاة

  )1(. الصراعات و الضغوط، قد يجعله عرضة لحوادث العمل

و زمالئه الباحثين الذين  )Elton Mayo إلتون مايو(ير إلى أن الفضل الكبير يعود إلى نش و

حيث بينوا أن العمال ال في تجارب هاوثورن؛  بينوا أهمية جماعة العمل و تأثيرها على أعضائها

ة يتأثرون فقط بأوامر وإجراءات اإلدارة الرسمية، إنما يتأثرون كذلك بقيم واتجاهات تضعها الجماع

  (2).ألعضائها

III-2-2- ة باإلدارةـالعالق :  

عالقة العمال باإلدارة، كذلك ل، فإن ا بينهم أثر على صحتهم و سالمتهمكما لعالقة العمال فيم

لها أثـر   ،فال يفوتنا أن نشير إلى أن سياسات و تصرفات اإلدارة إزاء عمالها. أثر في هذا المجال

لدى العمال  االستياءأن أحد أسباب تولد ظاهرة  إذ ؛سلوكهم و أدائهمصحتهم النفسية و كبير على 

، ...سلبية كالتغيب، حوادث العمل، ضغوط العمل، الالمبـاالة  تسلوكياو ما يتبعها من ظواهر و 

  هـارزبرغ (و هذا كما يبينه . و اهتمامها بالعنصر البشري سياسات و طرق تسيير المؤسسة ،هو

(Herzberg  ه اإلدارة من جهود للتأثير على بيئة العمـل، مـن   ال يمكن أن ننكر ما تقدم" بقوله

 و بذلك يتمسـك العـاملون بأعمـالهم    ،و ما تقدمه من تحسينات ظروف و أساليب صحيحة للعمل

و إقرار  بإنسانيته ردـر الفـشعتة بجهود إنسانية، ـود المادية مقرونـشريطة أن تكون هذه الجه

  )3( ."لمشتركة حتمية تعاونه مع اإلدارة في إنجاح أهدافهما ا

أن الصناعة ليست مجـرد آالت، بـل هـي     " في هذا اإلطار) Sheldonشلدون ( يقولو 

خلق حياة متجددة و مرفهـة    ومجموعة من المجهودات البشرية، و اهتمام اإلدارة بالكائن البشري 

                                                
، رسالة لنیل شھادة الماجستیر في تحسین ظروف العمل لرفع مستوى أداء العاملین في المؤسسة الصناعیة الجزائریة ،توفیق برباش )1(

 .17:، ص1997-1996مات، جامعة فرحات عباس، سطیف، تسییر المنظ: العلوم اإلقتصادیة، فرع
  .17 :ص، ھنفس المرجع (2)

 .59: ، ص1982، ، المنظمة العربیة للعلوم اإلداریة، األردنعلم النفس اإلداري ومحددات السلوك اإلداري، فمھدي محمد حسن زویل )3(



  53

رجـع  و إنما ت أغلب متاعب العمل اآلن، ال ترجع في الحقيقة إلى انخفاض مستوى األجور،إذ أن 

   )1(."انة بالشخصية اإلنسانية من جهة، وإلى التغيير اإلقتصادي من جهة أخرى هفي اإلست

III-2-3- نـة بالمشرفيـالعالق :  

لعمل، على اعتبار أنه ل المالئم جواليمثل المشرف أو رئيس العمال، عنصرا أساسا في خلق 

هذا اإلنجاز وفق ما  و طبيعي أن ال يتحقق. طة أشخاص آخريناأهداف تنظيمية بوس مكلف بإنجاز

      له، إال إذا نجح المشرف في التأثير إيجابيا على مرؤوسـيه، مـن خـالل تشـجيعهم      خطيط تم الت

   ة عالية، في إطار جو عمل مليء بمظاهر التعـاون و التفـاهم   ءو تحفيزهم على أداء أعمالهم بكفا

  )2(.و اإلحترام المتبادل 

تتفق حول فكرة أساسية، و هي قدرة المشرف على  هاو إن كانت البحوث على اختالف نتائج

من خالل سلوكه القيـادي فإنهـا    ،التأثير في سلوك و مستوى أداء األفراد العاملين الذين يرأسهم

         قـام بهـا  التـي  تجربـة  ال ففـي   .تختلف في نمط اإلشراف الذي يكون أكثر كفاءة و إنتاجيـة 

القيادة  :، تبين أن هناك ثالثة أنماط من القيادة) Whiteايتو(و ) Lippitلبيت (مع ) Lowinلوين (

 والشك أن لطريقة تسيير المشرف )3( ).الحرة(المتسلطة، القيادة الديموقراطية، و القيادة المتساهلة 

ضغوط العمـل  ، كالصراعات ،في بروز ظواهر سلبية لدى العمال دوراو نمط القيادة التي يتبعها 

فإحساس العامل بأنه أداة لإلنتاج مهمته تنفيذ ، ان التأثير بطريقة غير مباشرة، و إن ك...رك العملت

اإلحترام و عدم أهمية العمل، مما يؤدي إلـى انخفـاض    ، عدماألوامر سيجعله يحس بعدم التقدير

أو يـؤدي بـه    و عدم الرضا الذي يسبب له ضغوطا نفسـية  االستياءمعنوياته، ظهور إنتاجيته و 

  .العمل ثللوقوع في حواد

   جتماعية، نتطرق فيما يلي لظروف العمل التنظيميـة البعد تطرقنا لظروف العمل المادية و ا

  .و أثرها على الصحة و السالمة المهنية

IV- و أثرها على الصحة و السالمة المهنية ظروف العمل التنظيمية:  

لظـروف  ن فـإ ، جتماعية أثر على صحة و سالمة العمالالالمادية و الظروف العمل كما 

  .و وقت العمل ، و ذلك من خالل تنظيم العملفي هذا المجال التنظيمية كذلك أثر العمل

                                                
 .163،164: ، صمرجع سبق ذكره محمود عبد المولى، )1(
 .205:، ص، دار النھضة العربیة، بیروت 2، طاألسس والسلوكیة و أدوات البحث التطبیقي: ، إدارة القوى العاملةورأحمد صقر عاش )2(
 .198،197: ، مرجع سبق ذكره، صالسلوك اإلنساني في المنظماتصالح الدین محمد عبد الباقي،  )3(
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IV-1- تنـظيـم العـمـل:  

أي التنظيم كوظيفة  ،تنظيم العمل الذي سوف نتناوله، ال نعن به دراسة تنظيم عمل المؤسسة

بين كافة المسـتويات  الذي يعني كيفية توزيع المهام و األنشطة و المسؤوليات  ؛ وداخل المؤسسة

، و إنما نقصد بتنظيم العمل في هذا الموضع، كيفية تنظيم عمـل  ...اإلدارية، و إيجاد التنسيق بينها

طريقة، بأي بمعنى كيف يؤدون مهامهم اإلنتاجية، و بأي . العمال المنفذين في الورشات الصناعية

حه من خـالل تركيزنـا علـى    هذا ما سنوض ،قدر من اإلشباع النفسيحجم من المسؤولية و بأي 

  .التنظيم العلمي للعمل وآثاره

IV-1-1-  وآثاره لـالتنظيم العلمي للعم:  

هو نظرية قائمة بذاتها، و قد اهتمت هذه النظرية بكل ما يمـس إدارة  التنظيم العلمي للعمل 

تـايلر  (و أهم رواد هذه النظرية هـم   .المؤسسة من خالل محاولة عقلنة و علمنة تسيير أنشطتها

F.Taylor( ،) جانبH.Cant( ،) جيلبيرتH.Gilbert( و قد ارتبطت أبحاثهم و أعمالهم . و غيرهم

نظرا لمساهمته الكبيرة في إرساء قواعد  ،و هذا نسبة لتايلر " Taylorisme" "التايلورية"بما يسمى 

  )1(.التنظيم العلمي للعمل

ـ  و رفع لتايلر هو محاربة تقييد اإلنتاج و لما كان الهدف األول ال  هإنتاجية العامل، رأى أن

تحليل مختلف مهـام   وكل عامل، بل البد من إجراء دراسة لإلدارة ترك حرية أداء العمل لينبغي 

و إلزامها جميع العمال الذين يؤدون أنشـطة   غرض تحديد طريقة األداء المثلى،بالعملية اإلنتاجية، 

فصل  :ة في تنظيم العمل مبدأين أساسيين هماالتايلوريمن بين المبادئ التي قامت عليها و  .متماثلة

تخطيط العمل عن إنجازه، و تقسيم األعمال التنفيذية كلما أمكن الوصول إلـى عمليـات قصـيرة    

  )2(.و بالتالي تكون سهلة التنميطمحددة بشكل دقيق 

التي كانت تعتمد علـى   بشكل كبير بما يسمى دراسات الحركة و الزمن، ارتبط هذا التنظيمو

و كان . أكثر إقتصادية و بأقل جهدبطريقة العمل ، قصد يل طرق العمل و المواد و التجهيزاتتحل

اإلنتاج بالجملة، و العمل على خط التجميع، يمثالن المجال الذي نشطت فيه كثيرا دراسات الحركة 

   )3( .و الزمن، نظرا لما يقتضيه هذا النوع من اإلنتاج من تخصص شديد في العمل

                                                
 .30:، صمرجع سبق ذكره، إدارة اإلنتاجصالح الشنواني،  )1(
 .90:، صمرجع سبق ذكره، عبد الغفور یونس )2(
 .90: ، صھنفس المرجع )3(
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العمل وفق الطريقة التايلورية، قد ساهم بشكل كبير في تحسين مستوى أداء العمال إن تنظيم 

ضرورية، مما نـتج عنـه   المن خالل ترشيد الحركات الضرورية، وإبعاد أو تقليل الحركات غير 

  .في اإلنتاج  زيادة إنتاجية العمل و ارتفاع

تمثلت  عنه عدة آثار سلبية  ترتبلكن على الرغم من هذه النتائج اإليجابية، فإن هذا التنظيم ت

  .نساني للعمل و الهيمنة التكنولوجيةاإلأساسا في جانبين هما إضفاء الطابع غير 

إذ نتج عن تجزئة العمليات اإلنتاجية، أن أصبح العامل مجبرا على تنفيذ العمل وفق حركات 

هذا ما  ،هانفس مليةو ملل، نتيجة تكرار الع إجهادة و في وقت محدد، يكون مصدر طمحددة و منم

. أدى إلى شعوره بعدم الرضا و انخفاض معنوياتـه  وأفقد العامل كل معنى لما يقوم به من عمل، 

هذا من جهة و من جهة أخرى، اعتبار اإلنسان جزء من العملية اإلنتاجية، و تطبيق نظام الحوافز 

 و بالتـالي ، المكافآت المادية ابل الحصول علىالمادية، أدى بالعمال إلى إجهاد أنفسهم في العمل مق

  )1(.تعرضهم لمخاطر اإلجهاد، الحوادث و األمراض 

فرض علـى  يو زيادة على كل هذا فإن متطلبات اإلنتاج الذي يعتمد على التنظيم التايلوري، 

شروط الصحة و السالمة كتلوث البيئة، انتشـار الضـجيج، العمـل    لالعمل في بيئة تفتقد  ،العمال

هذا التنظيم يمنع تكوين عالقات إنسانية، سواء بين العمال  أن ، إلى جانب ...ل الليليبالتناوب، العم

اإلرهـاق   ،، مما نتج عنه إضطرابات نفسية للعمال، زيادة ضغوط العملبين العمال و اإلدارة أو

 ، وغيرها من الظواهر السلبية التي تؤثر على صحة و سالمة العمال و على كفايتهم...ترك العمل

  )2(.نتاجيةاإل

، و إن اآللية إلنجاز العملية اإلنتاجيـة عتماد الشبه كلي على إلأما الهيمنة التكنولوجية، فهي ا

تدخل العامل في عدد كبير من المهام الخطرة و المكررة و المتعبة، إال أنه خلـق أنواعـا    منقلل 

لعامل عن جزئيـة  من جهة أخرى فإن مسؤولية ا. جديدة من المخاطر على صحة و سالمة العمال

، و هي حالة يشعر العامل فيهـا  "بالعزلة المكانية"ما يسمى عنه صغيرة من العملية اإلنتاجية، نتج 

  )3(.بالتعب خاصة إذا كان العمل الذي يؤديه فارغ المحتوى و عديم األهمية 

  

                                                
 .75 :، ص1992، ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائرأسس علم النفس الصناعي التنظیميمصطفى عشوین،  )1(
 .75:، صھنفس المرجع )2(
 .44، 43:، مرجع سبق ذكره، صإدارة اإلنتاجصالح الشنواني،  )3(
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  تطبيقعن ال ناتجةالتنظيم التايلوري للعمل كانت في الغالب سلبيات يمكن القول أن أخيرا و 

  .السيئ له و الذي أغفل الجانب اإلنساني في تنظيم العمل

IV-2- لـت العمـتنظيم وق:  

  اتــإن الثورة الصناعية، و ما رافقها من احتجاج كبير لليد العاملة المنفذة، أدت بالمؤسس

ساعة يوميا، قصد الحصـول   12اإلنتاجية إلى تشغيل العمال و حتى األطفال و النساء ألكثر من  

أنه كلما طال يوم العمل كلما ارتفعت إنتاجيـة   ،إذ كان االعتقاد السائد. بر قدر من اإلنتاجعلى أك

       لـى اإلجهـاد العضـلي   إغير أن العديد من الدراسات أثبتت أن  طول يوم العمل يؤدي  .العامل

مـال  ، خاصة إذا ما كانـت األع و تدني اإلنتاجيةو النفسي، الذي يخلق صعوبة تجديد قوة العمل، 

  )1(.مادية صعبة ظروفالتي يؤديها العامل تتسم بالتكرارية، و تتم في 

جتماعية و االقتصادية و تزايد وعي العمال من خالل المطالبـة بتحسـين   الو تطور الحياة ا

العمل، كانت من العوامل التي ساهمت في تخفيض ساعات العمل اليومية بصفة تدريجيـة   ظروف

ساعات في بعض الدول، دون حدوث أي انخفـاض فـي إنتاجيـة     8قل من أإلى أن وصلت إلى 

مـن   )% 8.6(ـ ب إن أوقات العمل في فرنسا انخفضت"  بل على العكس يقول جارديلي. العامل

   )2(." )%130(، و مع ذلك ارتفعت اإلنتاجية الصناعية بنسبة 1960إلى غاية  1936سنة 

مازال موجـودا   ،ساعات العمل اليوميةالعمالي من خالل زيادة  االستغاللرغم هذا فإن  و

خاصة في بعض مناطق قارة آسيا، حيث نجد الشركات المتعددة الجنسيات هناك تعمل على تشغيل 

  .، مع منح سبعة أيام فقط كعطلة سنوية مدفوعة األجرساعة في األسبوع و ربما أكثر 48 العمال

السابق كان يسود شكل واحد ما سبق ذكره يخص ساعات العمل، أما من حيث تنظيمها، ففي 

غير أن العصر الحالي يعـرف  . هو تقسيم يوم العمل إلى فترة صباحية و فترة مسائية ، ولتنظيمل

حيـث أن  . الذي فرضته قيود تقنية و أخرى اقتصاديةالتناوبي، استعماال واسعا لما يسمى بالعمل 

ها مشـتعلة  ؤ، يستدعي بقاجدا ذات درجة الحرارة المرتفعة  بعض الصناعات المستعملة لألفران،

، كما أن بعض التجهيـزات الضـخمة، ذات التكـاليف    ...دون توقف كصناعة الحديد و الصلب 

                                                
 )1( P.Jardillier, Le Devloppement humain dans l’entreprise :manuel de psychologie du travail 

appliquée, P.U.F, Paris, 1986, p:326. 
 )2( Ibid, p:327. 
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، يقتضي األمر تشغيلها دون توقف قصد ضمان اهتالكها في اقصر فتـرة   )*(االقتصادية الباهضة

 )1(.إنتاجية ممكنة

على نفس مناصـب العمـل   العمل  هو نظام تتعاقب من خالله فرقالتناوبي العمل نظام  و

و يعرف العمل وفق هذا . إلنجاز نفس المهام اإلنتاجية، و هذا خالل فترات العمل المسائية و الليلية

  )2(:النظام ثالثة أشكال رئيسة هي

سـاعة   24من خالل تشغيل المؤسسة أقل من ، ) x 8 2( بفرقتين نظام العمل المتقطع -1

  .يل و في نهاية األسبوع مع توقف العمل في الل ،يوميا

ساعة  24من خالله يتم تشغيل المؤسسة ،)3x8(فرق  ةبثالثنظام العمل شبه المتواصل   -2

  .و لكن مع توقف في نهاية األسبوع دون راحة في الليل، ،يوميا

ساعة في اليوم  24من خالل تشغيل المؤسسة ) 3x8(فرق ةبثالثنظام العمل المتواصل  – 3

   .خالل أيام األعيادو دون توقف في اليوم، في نهاية األسبوع، ، ألسبوعو سبع أيام في ا

و المتمثلـة فـي   وفرها العمل وفق نظام الورديـات،  اإلقتصادية التي في مقابل اإلمتيازات 

لطاقات اإلنتاجية للمؤسسات، فإنه ساهم في تغيير العديد من عادات العمال و خلق لاإلستعمال الجيد 

أدى  ،المساء و الليلو فطول فترة العمل و تغيير تنظيمها بين الصباح  ،نفسية مشاكل اجتماعية و

هم      و النفسية، التي تـؤثر علـى صـحت    د، و اإلضطرابات الفيزيولوجيةاجهإلى تعرض العمال لال

يمثل جانبا رئيسـيا مـن    حفعدد ساعات العمل و تنظيمها أصب ،للحوادث و اإلصابات متعرضهو 

مطلبا دائما للعمال األجراء في مختلف دول العالم، ما أدى إلى البحث عن طرق و  ،العملظروف 

  .هنظيم العمل و ساعاتأخرى أكثر فعالية في ت

  

  

  

  

                                                
نظرا للتطور التكنولوجي السریع و ظروف المنافسة العالیة، أصبحت التجھیزات ضخمة و مكلفة و ال تلبث أن تتقادم لظھور تجھیزات  ) *(

 .لى العمل على االستفادة القصوى منھا في اقل فترة ممكنةإكثر تطورا، مما دفع أصحاب العمل أخرى أ
 .34: ، صمرجع سبق ذكرهتوفیق برباش،  )1(

)2(  Françoise Guélaud, op.cit, p:178. 
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  :ملخــص

الصحة المهنية هي خلو العمال من األمراض المهنية، و السالمة المهنية هي سالمة جميـع  

الصحة حوادث العمل، و بالتالي فمجال  عناصر اإلنتاج من مختلف األضرار التي يمكن أن تسببها

والسالمة المهنية، مجال يهتم بحماية العنصر البشري بالدرجة األولى، وحماية بقية عناصر اإلنتاج 

العديد  وهو مجال واسع يستدعي الناتجة عن الحوادث و األمراض المهنية،  من مختلف األضرار

   .إلنسان والمادة والبيئةوالنشاطات التي تنظم العالقة بين ا من التخصصات

تعـرض  ف ،قتصاديةا و جتماعيةانسانية، إوتدعو الحاجة لالهتمام بهذا المجال لعدة اعتبارات 

 الضرر بصحته الجسدية والنفسية والعقلية يؤدي إلى إلحاق  ،مهنيض امرلو العامل لحادث عمل أ

د تؤدي إلفالسها، وخسائر سبب في خسائر فادحة للمؤسسة قيتيلحق الضرر بأفراد أسرته، كما و 

  .لالقتصاد الوطني ككل

لكن تطوره كـان بعـد    ،واالهتمام بهذا المجال يعود إلى بداية قيام اإلنسان بالنشاط اإلنتاجي

 تسارعت الـدول فـي إصـدار القـوانين     إذ ؛صناعية الثورة الصناعية وما صاحبها من أخطار

أمـا علـى   ، وتحليلـه  والمفكرون في دراسته والتشريعات في هذا المجال، كما لم يتوان الباحثون

صحة دارة أو لجنة خاصة بالإتنظيم قسم أو في االهتمام، ا فقد برز هذ الصناعية مستوى المؤسسة

و في الحقيقة ، تتكفل بمتابعة كل ما يتعلق بها، بتعاون مختلف الجهات واإلدارات والسالمة المهنية،

ولية كل فرد داخل المؤسسة، ومسؤولية العديـد مـن   هي مسؤمسؤولية الصحة و السالمة المهنية 

  .الجهات خارجها كالدولة والنقابة

          و لما كان محور إهتمام مجال الصحة و السـالمة المهنيـة، ظـاهرتي حـوادث العمـل      

، فإن هذا المجال يهتم كذلك بظروف العمل التي يعمل فيها األفراد، لما تحملـه  و األمراض المهنية

  .يمكن أن تتسبب في حوادث العمل و األمراض المهنية من أخطار

و عموما تنقسم ظروف العمل التي يعمل فيها األفراد في المؤسسات الصناعية إلـى ثـالث   

 إلخ و ظروف العمل....كاإلضاءة، الضوضاء، الحرارة ؛ظروف العمل المادية: أقسام رئيسة هي

يرى البعض أنها أكثر أهميـة مـن   التي  ،نسانيةو العالقات اإلكالخدمات اإلجتماعية  ؛اإلجتماعية

كتنظيم العمل و وقت العمل، و جميـع هـذه    ؛و أخيرا ظروف العمل التنظيمية ،الظروف المادية

   .وقوع الحوادث و األمراض المهنيةالظروف إذا كانت بمستويات غير مالئمة، فإنها تتسبب في 
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  :الفصل الثاني

  حوادث العمل و األمراض المهنية في المؤسسة الصناعية

  

  :تمهـيــــد

قسمها مختصو  هذه األسباب حوادث العمل ظاهرة معقدة إختلف الباحثون في تفسير أسبابها، 

     الصحة و السالمة المهنية إلى مجموعتين رئيسيتين، هما األسباب اإلنسـانية و األسـباب الماديـة   

  التي تؤدي إلى وقوع حوادث العمل توجد مجموعة من العوامل ترفـع   ،جانب هذه األسبابو إلى 

  .أو تقلل من معدل وقوعها 

و للوقوف على األسباب الحقيقية لحوادث العمل و العوامل المؤثرة فيها، علـى المؤسسـة   

تقارير و السجالت الصناعية إجراء مختلف التحقيقات و التحليالت الالزمة، باإلضافة إلى إعداد ال

الخاصة بحوادث العمل و التي ال تقل أهمية عن مختلف السجالت في المؤسسة، أما قياس حوادث 

العمل في المؤسسة الصناعية يمكنها من معرفة مستوى السالمة فيها، و المقارنة مع فترات زمنية 

  .مختلفة في المؤسسة، أو المقارنة مع مؤسسات أخرى

بل يظهر المـرض   ألنها ال تقع فجأة ؛نية تختلف عن حوادث العملو ظاهرة األمراض المه

و األمراض المهنية عديدة تتحدد من خالل الجداول الخاصـة  المهني بعد مدة من ممارسة العمل، 

و إلثبـات أن   .على الصحة الجسدية و النفسية للعامـل  ؤثرتبكل بلد، وهي في تزايد مستمر، و 

           ال بد مـن إجـراء الفصـوص الطبيـة اإلبتدائيـة      ض مهني مرالمرض الذي أصيب به العامل 

  .و الدورية
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  في المؤسسة الصناعية حوادث العمل: األولالمبحث 

ها، و اختلفت النظريات في تحليلها و تفسـيرها     اتحوادث العمل ظاهرة معقدة، تعددت تعريف

من العوامل اإلنسانية و المادية، كما يـؤثر   غلب الباحثين، على أنها تقع بسبب مجموعةأو أجمع 

تحليلها و تسجيلها و قياسها فـي  التحقيق فيها، على معدل وقوعها عدة عوامل، لذا من الضروري 

    .الصناعية المؤسسة

I- و النظريات المفسرة لها ، تصنيفهامفهوم حوادث العمل:  

I-1- تعريفات:  

     عا لتباين وجهات نظر الباحثين حـول أسـبابها  المقدمة لحوادث العمل، تب اتالتعريفتعددت 

  :ما يلي اتالتعريفو النتائج المترتبة عنها، و من هذه 

حدث غير متوقع و ليس مخططا له، يقع أثناء العمل أو خـالل   :يعرف حادث العمل بأنه" 

  )1( ."الذهاب إليه أو بسببه

كذا بين أبعاد عالقة العمـل  نالحظ أن هذا التعريف تعرض لعنصر المفاجأة في الحادث، و 

  .، لكنه لم يبين العوامل المسببة له، و ال الضرر الذي يسببه)*(بالحادث

يؤثر سلبا على  ، وكل ما يقع أثناء العمل صدفة أو بسببه :أنه " على كما يعرف حادث العمل

  )2(".القدرة اإلنتاجية لعوامل اإلنتاج

ابق، تأثير حـادث العمـل علـى القـدرة     نالحظ أن هذا التعريف أضاف على التعريف الس

  .لكن لم يبين العوامل المسببة لهاإلنتاجية لعوامل اإلنتاج، 

   ، بشـرية  اعتيادي، يقع لتفاعل أسباب بيئية، تقنيـة حدث غير  :بأنه" و يعرف حادث العمل 

 )3(."و يؤدي على انقطاع اإلنتاج، حرائق، صدمات كهربائية و يسبب أحيانا الموت 

                                                
          ارات الدورة الخاصة بالسالمة ضمحمحمود جواد كاظم، أھمیة دراسة حوادث و إصابات العمل و اإلحصائیات الخاصة بذلك،  )1(

 . 109: ، صمرجع سبق ذكره، لصحة المھنیة في الوطن العربياو 
أبعاد عالقة الحادث بالعمل، أن الحادث یقع خالل تأدیة العمل أو بسببھ، أو أثناء الذھاب و اإلیاب، كحادث الطریق  أو حوادث بیقصد  (*)

 .نقل المنتجات و المواد
)2(  Jean Pierre Citeau, , Gestion ressources humaines: principes généraux et cas pratiques, Armand colin, 

4éme édition, dalloz, paris, 2002, p: 135.  
)3(  Lakhdar Sekiou, op.cit, p: 447 . 
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 بشرية، كما ذكر و تقنية ،بيئة :لىإا التعريف إلى العوامل المسببة للحادث و قسمها تطرق هذ

الحادث عالقة بعض األضرار التي يسببها، و كاد أن يكون تعريفا شامال، لوال إهماله لبيان أبعاد  

  .بالعمل

تطرق المشرع الجزائري إلى حوادث العمل في نصوص قانونيـة  إضافة للتعريفات السابقة، 

     المتعلـق بحـوادث العمـل    "  1983جويلية  2" المؤرخ في " 83/13"متعددة، أهمها القانون رقم 

و الذي يهدف إلى تأسيس نظام موحد لها، تسري أحكامه على كل القطاعـات   و األمراض المهنية

    )1( :كما يليو لقد ورد مفهوم حادث العمل في هذا القانون  .التي ينتمي إليها العامل

إص ابة بدنی ة    ن ھ ع انج رت عم ل ك ل ح دث    الیعتب ر ح ادث    "منه ) 06(سب المادة السادسة ح -

  ".ناتجة عن سبب مفاجئ و خارجي و طرأ في إطار عالقات العمل 

یعتبر حادث العمل كل حادث طرأ أثناء القیام خارج المؤسسة بمھمة ذات  ") 07(حسب المادة  -

   ".حب العمل طابع استثنائي، أو دائم طبقا لتعلیمات صا

یك ون ف ي حك م ح ادث العم ل، الح ادث ال ذي یط رأ أثن اء المس افة الت ي             ") 12(حسب المـادة   -

یقطعھا المؤمن للذھاب إلى عملھ أو اإلی اب من ھ، و ذل ك أی ا كان ت وس یلة النق ل المس تعملة، ش ریطة أال          

      أو ظ  رف ع  ارض   أو الض  رورة  ن بحك  م االس  تعجال ایك  ون المس  ار ق  د انقط  ع أو انح  رف، إال إذا ك     

  " .أو ألسباب قاھرة

حوادث العمل في تلك التـي تخلـق    رنرى أن التعريف الوارد في القانون الجزائري، يحص

اإلصابات فقط، و التي تستوجب بمقتضى القانون منح التعويضات الالزمة من طرف هيئة التأمين 

و بالتالي ال يمكن . تاج األخرىتطرق لمختلف األضرار التي تمس بعناصر اإلني ، و لماإلجتماعي

  .اعتباره تعريفا شامال، يعتمد عليه في تحديد مفهوم حادث العمل

مختلف الحاالت المؤذية، التي تقع للعامل و التي يمكـن أن  على أنها " إصابة العمل  تعرف

يـة  جميع األمراض المهنعن  تنجم عن الحوادث التي تقع خالل العمل أو سببه أو بما يتعلق به، و

   (*) )2(. "الموصوفة التي تقع للعامل

                                                                                                                                                       
 

يتعلق بحوادث العمل و األمـراض المهنيـة،    1983يوليو  2هـ الموافق لـ 1403رمضان  21مؤرخ في  13-83قانون رقم  )1(
يوليـو   05هـ الموافق 1403رمضان  24، الصادرة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبيةمنشور في ال

 .28م، عدد 1983
 .13 :، ص1972، القاھرة ،، مطبعة القاھرةعرض تحلیلي لمفھومھ و نشاطھ: األمن الصناعيمحمد عبد السمیع،  )2(

 .سبق زمنيا اإلصابةيأي أن الحادث اإلصابة هي نتيجة للحادث،  (*)



 63

  :اعتمادا على ما سبق ذكره، نقدم التعريف التالي لحوادث العمل

 من ھ حادث عمل، كل حدث غیر متوقع، یقع أثناء العمل أو بسببھ أو عند الذھاب و اإلی اب   دیع

 بالمنش  آتر ق الض  راح  إلنتیج ة تفاع  ل ع دة عوام  ل إنس  انیة و مادی ة، ت  ؤدي إل ى إص  ابة العام  ل، و     

  .، كما تلحق الضرر بالبیئة العامة...اآلالت و المواد
  : السابقة نستخلص النقاط التالية اتالتعريفانطالقا من 

مل، ذلك أن اإلصابة هي كـل مـا يلحـق    أشمل من معنى إصابة الععمل المفهوم حادث  

غيـر أن  . أو المرض المهني العامل من أضرار جسمية و عقلية و نفسية نتيجة الحادثب

يكون أبعد خطرا و أعمق أثرا على عناصر اإلنتاج، لما يخلفه من أضرار تمـس  الحادث 

  .اآلالت، المنشآت و مواد اإلنتاج ،العامل

يندرج ضمن حـادث   ثحادث العمل هو الذي يقع أثناء العمل أو بسببه أو متصل به، حي 

ـ  ،العمل، األضرار التي تصيب عناصر اإلنتاج خارج مكان العمـل   وادث الطريـق كح

  .حوادث نقل المعدات و المواد و المنتجات

حادث العمل هو فعل غير متوقع، و مفاجئ، ينقص من القدرة اإلنتاجية لعوامل اإلنتـاج   

  .البشرية و المادية، لذا فإن األعمال المتعمدة، ال يمكن إدراجها ضمن حوادث العمل

 .حوادث العمل تقع نتيجة عوامل مادية و بشرية 

I-2- صنيف حوادث العملت:   

    ، الحـادث  أسـاس مسـببات   على إما ؛أسسعدة  حسبحوادث العمل  يتم تبويب و تصنيف

نه ينبغي مقارنة الحوادث التي من نفس النوع حتى أعلى الخ، ...أو طبيعته، أو اآلثار الناجمة عنه

عمل و بالتـالي  و تصنيفات حوادث العمل تساعد على فهم ظاهرة حوادث ال ،تكون المقارنة دقيقة

  )1(.إمكانية التقليل منها

I-2-1-  2(:و تنقسم إلى :التصنيف حسب المسببات(  

هي التي يكون العامل اإلنساني سببا مباشرا في  :حوادث عمل نتيجة أسباب إنسانية - أ

وقوعها، سواء المرتبطة بأداء العمل أو الخارجة عنه، و أهمها سوء االختيـار، نقـص   

  .الخ...تعليمات الوقاية، عالقات العملالتدريب، إهمال قواعد و 

                                                
 .587: ، صمرجع سبق ذكرهعبد الغفار حنفي،  )1(
 .47:، ص1981، بغداد، أكتوبر21، عددمجلة العمل العربیةأحمد ناجي، حوادث العمل،  )2(
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             سـببها مباشـرة إمـا بجوانـب      يـرتبط و  :حوادث عمل نتيجـة أسـباب تقنيـة    -ب

تقنية راجعة لطبيعة اآلالت و المعدات، أو لنوعية المواد المستعملة، أو لعدم كفاءة أعمال 

  .الخ...الصيانة

         لقـة بظـروف العمـل، كاإلضـاءة     و هي المتع :حوادث عمل نتيجة أسباب بيئيـة  -ج

الخ و التي تؤدي إلى وقوع ...الحرارة، التهوية، الضوضاء، ساعات العمل، عبء العمل

  .حوادث و إصابات

I-2-2-  1(:لىإو تنقسم : التصنيف حسب األثر الناتج(  

     لعمل ا لى حوادث تؤدي إلى توقفإو تنقسم بدورها  :حوادث تضر باستمرارية العمل -أ

Accident avec arrêt (AAA) ) ( ،تؤدي إلى توقف العمل و حوادث ال                  

) (Accident sans arrêt (ASA)  

عجز كلي : يمكن أن تكون عبارة عناإلصابة  و: حوادث العمل التي تصيب العاملين -ب

     ةاالستمرار بالعمل لفتـرة قصـير   فيمؤقت؛ و هو العجز الذي يؤثر على قابلية العامل 

عجز جزئي دائم؛ و ينتج عنه عدم المقدرة علـى اسـتعمال    .و من ثم العودة إلى العمل

، و يمكن للعامل أن يـؤدي بعـض   ...يد ،أصبع ،رجل :مثل ،عضو أو جزء من عضو

و يمكن للحادث أن يؤدي إلى الوفاة نتيجـة اإلصـابات الخطيـرة    . األعمال دون أخرى

  .الخ...نفجارات، االنهيارات، الحرائقالاك

حوادث تلحـق الضـرر    :و تنقسم إلى: حوادث العمل التي تصيب العناصر التقنية -ج

و تقع أثناء  ؛حوادث تلحق الضرر بالمواد و المنتجات .الت، معدات اإلنتاجاآلبالمنشآت، 

. النهائية، أو أثناء تخزينها، أو أثنـاء العمليـة اإلنتاجيـة    تنقل المواد األولية أو المنتجا

سواء كانت بيئة العمل الداخليـة أو الخارجيـة، فمخلفـات     ؛لحق الضرر بالبيئةحوادث ت

، الناتجة عن حوادث العمل، لها أثر كبير على الجـوار و علـى   ...تنفجاراالاالحرائق، 

  .البيئة العامة

كونها إصابات بسيطة سـطحية،  لو يكون معظمها غير مسجلة، : حوادث عمل بسيطة -د

غير أن الكثير من الباحثين يرى انه بالرغم من بساطتها إال أنهـا  "  ،ال تستدعي التسجيل

                                                
 . 111، 110: ، صمرجع سبق ذكره، محاضرات الدورة الخاصة بالسالمة و الصحة المھنیةمحمود جواد كاظم،  )1(
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  تلحق ضررا بالمؤسسة، نتيجة ارتفاع عدد اإلجازات المرضية، التي يطلبها المصـابين،  

  ." العمل  يةتأثيرها على إنتاج بالتالي و

I-2-3- تصنيفات أخرى:   

، نذكر منها التصـنيف  حوادث العملات لتصنيف، توجد عدة باإلضافة إلى التصنيفات السابقة

  )1(:حسب

  ...، حوادث صناعية،محوادث مرور، حوادث مناج: نوع الحادث -

  .حادث خطير، حادث بسيط: خطورة الحادث -

  ....إصابة رقبة، إصابة يد،: مكان اإلصابة -

  ....رضوض، كسور، إلتواء،: طبيعة الضرر -

  ....عامل يدوي، مخزني، إداري،: مهنة المصاب -

   ..سواء الساعة، أو اليوم، أو الشهر،: ع الحادثزمن وقو -

  ....ورشات اإلنتاج، اإلدارة،: مكان وقوع الحادث -

I-3- النظريات المفسرة لحوادث العمل:   

اختلفت النظريات المفسرة لحوادث العمل، باختالف منطلقات و أبعاد الدراسة المعتمدة مـن  

  :وأهم هذه النظريات ما يلي. طرف الباحثين

I-3-1-  رية االستهداف للحوادثنظ:  

فهي . هذه النظرية من أقدم النظريات التي فسرت حوادث العمل من الناحية السيكولوجية دتع

الحالة  تفترض وجود صفات وراثية شخصية، بدنية، نفسية و عقلية، كضعف الذكاء، ضعف البصر

   غيرهم من العمال من ثرـون الحوادث بصفة متكررة أكـملين تجعلهم يرتكبا، في الع...اليةعاإلنف

  )2(."مستھدفي الحوادث "إذ يطلق على هؤالء إسم . هانفس الذين يعملون في الظروف

و قد أجريت عدة دراسات لمعرفة مميزات المستهدفين للحوادث أهمها الدراسة التي قام بهـا  

قلـة    ،اهاالنتبعدم : و التي استخلص منها عدة مميزات أهمها )Tomas.N.Jenkinsتوماس جانكنز (

 ،جتماعيـة الدات و تقاليد الجماعة، األوضـاع ا اإلدراك بالخطر، االنفرادية، العدوانية، مخالفة عا

لى أن هذه الصفات مالزمة إ، و أشار الباحث ...الميل إلى إيذاء و عقاب النفس، االعتزاز بالنفس

                                                
 .205: ص، مرجع سبق ذكرهمحمود عبد المولى،  )1(
  .200: ، صالمرجع نفسھ )2(



 66

       قاية هي الكشف عنهم و أن أفضل وسيلة للو. لألفراد المستهدفين للحوادث مهما اختلفت الصناعات

   )1(.و استبعادهم خاصة أثناء القيام بعملية اختيار العمال الجدد

 حقيقـة  إال أن األدلة العلمية على صـحتها متعارضـة   ،على الرغم من شيوع هذه النظرية

    ىـو عل. ليس إال ضرورة رياضية ،فالكثير يرى أن تركيز غالبية الحوادث في يد قلة من العمال

بمـا يزيـد عـن     ،هو األمثلة التي تكررت في الحـوادث  ،فالدليل الوحيد لتأييد هذه النظرية لكذ

  )2(.الصدفة

I-3-2-   اليقظةو نظرية الحرية و األهداف:  

يئا، أي ناتج عن بعض السلوك السيئ الذي يحـدث  ذالحادث سلوكا ر ديع طبقا لهذه النظرية

ة علـى عملـه و ال   أفاالمكيتلق العامل  في بيئة سيكولوجية غير مواتية أو غير مشجعة، حيث ال

قتصـادية  الفكلما كان المناخ الصناعي، يوفر الفرص السـيكولوجية و ا  ...يشعر بالعدالة والرضا

  .، كلما كان سلوك العامل خاليا من الحوادثللعامل

يجـب أن   ،ة و الجزاء على ما يبذله من جهـد أالمكافكإن المناخ الصحي الذي يوفر للعامل 

تكـوين عـادة    إلى صة و ضع األهداف البعيدة و القريبة المدى، فمثل هذه الفرص تقوديوفر فر

      قتصادية المواتية، تشجع العامل على اليقظة الالظروف السيكولوجية و ا، ألن التيقظ و جودة اإلنتاج

ثيـرا  تعطي ك ،و الحوادث يو الدراسات التي أجريت على المناخ السيكولوج .و االنتباه و الحيطة

  )3(.من األدلة لتأييد هذه النظرية، و أثرها في الوقاية من حوادث العمل

I-3-3-  نظرية الضغط و التكيف:  

كد على أهمية طبيعة بيئة العمل و مناخ العمل، كعامل محدد أساس للحوادث  ؤهذه النظرية ت

تعددة تفـرض  فهناك ضغوط سلبية م .لى بيئة داخلية و خارجيةإنظرية مناخية تقسم البيئة  دتع ؛إذ

أو من ...) سمات الشخصية ، مرض األعضاء، تناول الكحوليات(الداخلية  تهبيئ من على الفرد إما

و حسب هذه  ...)تزايد اإلضاءة، مستوى الضوضاء، زيادة عبء العمل الجسدي( البيئة الخارجية 

ـ دث يكون أكثر عرضة للحـوا  ،النظرية فإن العامل الذي يقع تحت ظروف الضغط و التوتر ن م

  )4(.العامل المتحرر من الضغط و التوترات

                                                
 .616، 615: ، صمرجع سبق ذكرهعبد الغفار حنفي،  )1(
 . 106: ، دار الراتب الجامعیة، اإلسكندریة، دون تاریخ، صالعمل و العمال ةسیكولوجیعبد الرحمان عسیوي،  )2(
 .275: ، صمرجع سبق ذكره، اإلنتاجعلم النفس و عبد الرحمن عیسوي،  )3(
 . 414: ، صمرجع سبق ذكرهمجدي أحمد محمد عبد اهللا،  )4(
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I-3-4- جتماعيةالالنظرية ا:  

من النظريات التي ربطت حوادث العمل بالعامل، و خاصة بظروفه  ،جتماعيةالتعد النظرية ا

متعلقة بالسـكن، األسـرة، المحـيط    فالحالة االجتماعية الصعبة للعامل ال ،مالئمةالجتماعية غير الا

لة من االنفعال و االضطراب المستمر، و بتفاعلها مع ظروف العمل المادية ، تولد حا..جتماعيالا

 جتماعيـة  الو لمعالجة هذه األسباب ، يتطلب األمر تحسين الحالة ا .تكون سببا في وقوع الحوادث

  )1(.قتصادية للعمال و معالجة مختلف المشاكل المرتبطة بهذا المجال الو ا

I-3-5-  النظرية الوظيفية:  

بالشمول و التكامل في تفسيرها لظاهرة حوادث العمـل   ،ظرية بخالف سابقاتهاتتسم هذه الن

فجميع النظريات السابقة أرجعت سببها إلى عامل واحد، في حين ترى هذه النظريـة أن حـادث   

ظاهرة لها أسبابها المتعددة و المترابطة فيما بينها، إذ ال يمكن إرجاعها إلى عامل واحد  بل  ،العمل

من العوامل المادية و اإلنسانية، فحادث العمل يمثل ظاهرة معقدة لتعـدد و تـداخل   لى مجموعة إ

   )2(.أسبابها

  إن هذه النظرة الجديدة ألسباب الحوادث أدت إلى تطور كبير في ميدان الوقاية منها، ذلك أن

من شأنه المساهمة بشكل فعال في الـتحكم   ،مباشرة للحادثالتحديد األسباب المباشرة و غير 

  . فيها و منع تكرارها و خاصة في المؤسسات الصناعية

II- أسباب حوادث العمل :  

التي أرجعوها  ، ولظاهرة حوادث العمل –كل حسب تخصصه  –الباحثين تطرق العديد من 

غير أن أخصائي الصحة و السالمة المهنيـة، وضـعوا تصـنيفين    . إلى أسباب و عوامل متعددة

  :  نتطرق لكل منهما فيما يلي  )3(.اإلنسانية و األسباب المادية األسباب أساسين لهذه األسباب هما

II-1-  األسباب اإلنسانية لحوادث العمل :  

  تمثل العوامل اإلنسانية السبب الرئيس لوقوع الحادث، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

                                                                                                                                                       
 
 .30: ، ص1971، دار المعارف، القاھرة، حوادث العمل في ضوء علم النفسعباس محمود عوض،  )1(

)2(  Lakhar Sekiou, op.cit, p: 447.  
 .203، 202: ، صمرجع سبق ذكرهمحمود عبد المولى،  )3(
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و تنقسـم هـذه   . باختالف مسؤولية كل عنصر بشري فـي المؤسسـة   ،إذ تختلف هذه العوامل 

  : لمسؤولية إلىا

II-1-1 -  مسؤولية اإلدارة العليا:  

إن وضوح األهداف الرئيسة لإلدارة العليا و اهتمامها بالعنصر البشري، هدف رئيس يتحقق 

من خالل التدريب في كافة المجاالت و على رأسها الصحة و السالمة المهنية، إذ عليها البحث عن 

    و تطبيق أقصى العقوبـات   ،يق أنظمة السالمةع العمال لتطبيسبل االبتكار لتقليل الحوادث و تشج

  .الخ ...و تشجيع األبحاث و الدراسات 

تسيير هذه المؤسسة و على رأسها اإلدارة العليا بمشـاركة بقيـة    في طريقة فيمكن أن نجد

   التطبيقـات التنظيميـة  : اإلدارات سبب الحادث، فال ننسى أن اإلدارة العليـا هـي التـي تقـرر    

   المستعملة، شراء المعدات و األدوات، طرق العمل، برامج التدريب، بـرامج الصـحة   التكنولوجيا 

فأي خطأ أو تقصير من جانـب اإلدارة  . الخ ...ساعات العمل، نظام األجور، المراقبة  و الوقاية،

  )1(.العليا سيكون عامال مباشرا أو غير مباشر في وقوع الحادث

II-1-2 -  مسؤولية إدارة الموارد البشرية:   

لى جانب مسؤولية اإلدارة العليا، فإن إدارة الموارد البشرية تلعب دورا كبيرا فـي وقـوع   إ

  :الحوادث أو الحد منها، و ذلك عن طريق 

         ة العامل لعمله يـرتبط بمـدى تـوفر المواصـفات     ءمإن مال :سوء االختيار المهنـي  -أ 

ضرورية حتى يتمكن من التكيـف   دو القدرات الجسمية، العقلية و النفسية فيه، و التي تع

و بالمقابل فإن غيابها عند اختيار العامل يرفـع مـن   . مع اآللة و ظروف العمل السائدة

المهني توظيف عمال  االختيارو من أهم مظاهر سوء . احتمال تسببه في وقوع الحوادث

أكثر  مما يجعله ،الخ...مستهدفين للحوادث، وضع العامل في موقع ال يتناسب مع قدراته 

  )2( .عرضة للتسبب في الحوادث

           االختيـار  ، بسـبب سـوء  و الخسائر الناجمة عن الحوادث التي تنجم عن العمـال 

من الحوادث ترجع إلى  %)43(أن ) Frois زفروا(ل حي على ذلك، إذ يرى االتوجيه مث و

                                                
)1(  Gerard Philippe Réhayem, op.cit, p: 227 . 

 .205: ، ص، مرجع سبق ذكرهمحمود عبد المولى )2(
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          يـة نهنتيجـة لـنقص فـي المـؤهالت الم     %) 10(سوء تكيف العامل، ومن هذه النسبة 

  )1(.سببها ضعف نفسية العامل %) 18(قصور أو عيب فسيولوجي، و  %) 15(و 

تستدعي طبيعة العمل الصناعي، أن يكون العامل متحكما من طريقـة   :نقص التدريب -ب

جهـل بهـذه   فالالعمل السليمة، و مدربا على الكيفية المناسبة لتشغيل اآلالت و األجهزة، 

غير مأمونة تكون  تسلوكيامواقف و  زمن شأنه أن يبر ،التدريبنقص في الاألساليب أو 

و أجهـزة   العمل بمعدل سـرعة أكبـر، إسـاءة اسـتعمال اآلالت    ك ،الحوادث سببا في

   )2(.الخ...المناولة

على إدارة الموارد البشرية تصميم برامج  :الية برامج الصحة و السالمة المهنيةععدم ف -ج

و ذلـك بمشـاركة عـدة     ،تقي من وقوع األخطار المهنية تيالصحة و السالمة المهنية ال

فإدارة الموارد البشرية ال تكتف بااللتزام بالتشريعات و التعليمات، إذ يجب عليها . أطراف

   لذا فأي تقصير في وضع هـذه البـرامج   . أن تسعى لوضع برامج فعالة لتجنب األخطار

فـي  كون سببا مباشرا أو غير مباشر قد ت ،راتثغو في تطبيقها و متابعتها سوف يخلق أ

  )3(.وقوع الحوادث 

II-1-3 -  مسؤولية المشرف المباشر:  

إن أي تعليمات تصدر عن إدارة المؤسسة والمتعلقة بالصحة و السالمة المهنية ، لن يكـون  

لها أي تأثير ما لم يوجد جهاز يتولى اإلشراف و المتابعة و المراقبة، و على رأس هـذا الجهـاز   

  . ر المشرف المباش

       تميز المشرف بضعف المهارات، عدم الجدية، ضعف الشخصية، عـدم جدارتـه   يترتب عن 

نقص التوجيه و اإلشراف، عـدم  : يمكن أن تكون سببا للحادث مثل ،تسلوكيا، عدة ...بالمسؤولية

التفتيش عن مواقع الخطر، عدم مراقبة التطبيق السليم لقواعد الصحة و السـالمة، عـدم إشـراك    

لية أعمال و برامج الوقاية و عدم كفاءتها، عدم تحديد مسؤولية ااملين في أعمال الوقاية، عدم فعالع

الحوادث التي تقع، عدم وجود نظام يتم بموجبه الكشف عن العمال الجدد من حيث لياقتهم البدنية، 

   )4(.الخ و غيرها من المظاهر التي قد تشكل خطرا على المؤسسة...النفسية و العقلية 

                                                
 .206: ص، ھنفس المرجع )1(
 . 526: ، صمرجع سبق ذكرهعبد الغفار حنفي،  )2(

)3(  Shimon Dolan et Autres, op.cit, p: 566. 
 . 128: ، صمرجع سبق ذكرهمحمود ذیاب العقایلة،  )4(
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II-1-4- مسؤولية العمال:  

تصـرفات غيـر    ،يصدر عن العمال خاصة عمال التنفيذ الذين في تماس مباشر مع اآللـة 

  )1(:تكون سببا مباشرا للحادث منها مأمونة

  .تشغيل اآلالت دون إذن أو تصريح  -

 .العمل بمعدل سرعة غير مأمون أو تجاوز المعدل -

 .لهااستعمال أدوات الوقاية الشخصية أو عدم استعما سوء -

 .استعمال اآلالت و المواد الخطرة سوء -

 .أثناء العمل االنتباهود الفكر و عدم التركيز و شر -

 .عدم التبليغ عن ظروف غير مأمونة -

 .تباع القواعد و التعليمات السليمة للعملإعدم  -

  .الخ...مواقف غير آمنة ، كالوقوف تحت أحمال معلقة  ذاتخا -

دورا في إصـابات و حـوادث    ،سوي لبعض العاملينو بنفس األهمية، يلعب السلوك غير ال

، ما يؤدي إلى فقد العامـل  العمل، مثل تناول المشروبات الكحولية، و تعاطي المخدرات بأنواعها

 تالسلوكياثر بشكل بالغ بالتصرفات و أتتحوادث و إصابات العمل ف .وعيه أو تركيزه أثناء العمل

  )2(.فاعلية أنظمة الصحة و السالمة المهنية الخاطئة للعمال، األمر الذي يحد كثيرا من

II-2-  األسباب المادية لحوادث العمل:  

وتتمثل األسباب المادية لحوادث العمل في ظروف العمل المادية التي تحيط بالعامل و التـي  

 ف، و أهم هـذه الظـرو  ةتسبب في وقوع حوادث العمل إذا كانت بمستويات غير مالئمتيمكن أن 

المباني، تخطيط و تنظيم مكان العمل، اآلالت، المواد، وسـائل الوقايـة،    موقع المصنع و تصميم

اإلضاءة، الضوضاء، الحرارة، الرطوبة، التهوية، التلوث، اإلشعاعات، اإلهتزازات، وضعية العمل  

   (*)الخ....رباءالكهو 

نسـانية  و رغم إعطائهم األهمية للعوامل اإل ،إن الباحثين في مجال الصحة و السالمة المهنية

أن هناك أسبابا مادية  تـؤدي   هنفسو إقرارهم بدورها في وقوع الحوادث، لكنهم يرون في الوقت 

                                                
 .600: ، صذكره قسب مرجععبد الغفار حنفي،  )1(
 .63: ، صمرجع سبق ذكرهوفیة أحمد الھنداوي،  )2(

 .مادیة و كیف تتسبب في وقوع حوادث العملالعمل الإعتمادا على المبحث الثاني من الفصل األول، حیث تطرقنا فیھ إلى ظروف  (*)
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بل  يرى البعض انه ال يمكن أن نأخذ العامل اإلنساني فـي المؤسسـة   . إلى وقوعها بنسبة معتبرة

ي العمل و تطـور  السيما أن السرعة ف ،ما لم تكن الوسائل البيئية و التقنية متوفرة ،بعين االعتبار

  )1(."التقنية تجعل هذه الحقيقة أكثر وضوحا 

II-3-  التفاعل بين األسباب اإلنسانية و المادية:   

و إنمـا   ؛الواقع أن العوامل المادية و العوامل اإلنسانية ال يعمل كل منهما مستقال عن اآلخر

سؤول عن وقوع ليس من الضروري أن يكون المف. يحدث دوما تظافر أو تفاعل بين هذه العوامل

، و لكن قد يحدث أن يكون المسؤول عن وقـوع  نساني واحدالحادث عامل مادي واحد أو عامل ا

  )2(. ةعوامل اإلنسانيالالحادث، عدد من العوامل المادية و من 

العديد من الدراسات و األبحاث من طرف العديد من المنظمات  ،و قد تم في هذا الخصوص

        ريكي للسالمة المهنية، منظمة العمـل الدوليـة، مركـز البحـوث     مثل المركز األم ،المتخصصة

و عـدد مـن   ، مكتب عمل بنسلفانيا،  )IRSST(و الدراسات في الصحة و السالمة المهنية بكندا 

و قد استهدفت تلك الدراسات و األبحاث محاولة تحديد مـا إذا   ،...هنريش، فرنيس :مثل الباحثين

يجة تصرفات غير سلمية من طرف العامل، أم سبب ظروف بيئية غير كانت حوادث العمل تقع نت

   .الدراسات بعضنتائج  التاليو يوضح الجدول . )3( هنفسآمنة و مناسبة، أم االعتبارين في الوقت 

   النسب التقديرية الحتماالت وقوع حوادث العمل: )1-2(رقم  جدول        

  الجهة التي قامت بإعداد الدراسة
ر تصرفات غي

  آمنة

ظروف غير 

  آمنة

االعتباران في 

  نفس الوقت
  إجمالي

  دراسات مكتب عمل بنسلفانيا

  نيةلمهاالسالمةاألمريكي مركز الدراسة 

  ) Heinrich(دراسة هينريش

  )Franiss(دراسة فرنيس 

  )mints(دراسة مينتز 

  )Hegglund(دراسة هيجالند 

32%  

29%  

88%  

16%  

28%  

54%  

3%  

18%  

12%  

14%  

 -  

16%  

65%  

53%  

 -  

84%  

68%  

30%  

100%  

100%  

100%  

100%  

100%  

100%  

  .61: ، صمرجع سبق ذكرهوفية أحمد الهنداوي، : المصدر

  إنسانيةيقع ألسباب  حوادث العملمن  اترى أن جزء ،نالحظ من الجدول أن أغلب الدراسات
                                                

  . 63: ، صمرجع سبق ذكرهوفیة أحمد الھنداوي،  )1(
 .116: ص ،، مرجع سبق ذكرهسیكولوجیة العمل و العمالعبد الرحمن عیسوي،  )2(
 .61، 60: ، صمرجع سبق ذكرهو فیة أحمد الھنداوي،  )3(
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اء دراسة هنريش باستثن. اإلنسانية و الماديةاألسباب لتفاعل بين ل اجزء و ،ماديةألسباب  او جزء  

، و دراسة فرنيس  %) 12(و المادية بـ  % )88( الذي حصر األسباب في العوامل اإلنسانية بنسبة

 -إنسـاني  (و التفاعل بين العاملين %) 16(الذي أرجع أسباب الحادث إلى عوامل إنسانية بنسبة 

مل المسببة للحوادث غير أنه من المالحظ أن أغلب الدراسات تبين أن العوا%). 84(بنسبة ) مادي

  .ال تعمل بمعزل عن بعضها البعض، بل هي عوامل متفاعلة متظافرة فيما بينها

III-   حوادث العملعلى العوامل المؤثرة:   

إضافة إلى العوامل المادية و اإلنسانية التي تعد أسبابا مباشـرة و غيـر مباشـرة لوقـوع     

العوامل : مباشرة على تكرارها أهمها الحوادث، توجد عوامل أخرى من شأنها التأثير بطريقة غير

، و عوامل أخرى كالحالـة  ...الشخصية كالعمر، الجنس، الخبرة، مستوى الذكاء، سمات الشخصية

 لبعض و فيما يلي تفصيل . الخ...جتماعية للعامل، جنسيته، التغيرات التكنولوجية، حجم المؤسسةالا

  :العوامل

III-1-  ةـل الشخصيـالعوام:  

وامل الشخصية التي أثبت التجارب تأثيرها على وقوع حـوادث مـن   هناك مجموعة من الع

  :أهمها

III-1-1- رــالعم:  

  أن حوادث العمل تكون مرتفعة لدى فئة خمسة و عشرين ،لقد أظهرت بعض الدراسات

، ثم تبدأ في االرتفاع من جديد )سنة 45(نخفاظ حتى سنة خمسة و أربعون ال، ثم تبدأ في ا)سنة 25(

عـدم   ،نجد قلة التجربة ،ارتفاعها لدى فئة الشباب فسرمن األسباب التي ت و. حتى سنوات التقاعد

في حين يرجع ارتفاعها . و التهور، اإلفراط في بذل الجهد، مع غياب المسؤولية العائلية االنضباط

       إلى نقص الجهد الجسدي و الحسي، عـدم القـدرة علـى التركيـز      ،فما فوق )سنة 45(لدى فئة 

  )1(.ى تدريبات جديدة و الحاجة إل

III-1-2-  رةـالخب:   

في ارتباطـه بمعـدالت    ،في الصناعة يظهر عامل الخبرة، حيث يكون أكثر تأثيرا من السن

  ، فكلمادل الحوادث يتناسب عكسيا مع الخبرةـأن مع  )Ficherفيشر ( ، فقد وجد  حوادث العمل

                                                
)1(  Jacques Charbonnier, L'accident du travail et le management de la prévention, éd.hommes et 

techniques, paris, 1980, p: 88. 
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   )1(.زادت الخبرة قلت اإلصابة، و كلما قلت الخبرة زادت اإلصابة

III-1-3- الجنس: 

لتحديد العالقـة بـين معـدالت     ،)J.Grimaldجريمالدي (في إحدى الدراسات التي قام بها 

         الـرج )18446( نة مكونة منـعلى عي ،)أنثى -ذكر(ل ـالعام جنسدة الخدمة و ـالحوادث و م

  :الجدول الموالي توصل إلى النتائج المبينة في )2(سيدة، )52136(و  

  العالقة بين معدالت الحوادث و مدة الخدمة و جنس العمال : )2-2(جدول رقم  

  طول مدة الخدمة
  عامل) 1000(معدالت تكرار الحادث لكل 

  سيدات  رجال

  8,78 10,64  شهر إلى أقل من شهرين

  5,47  5,90  شهور 3شهران إلى اقل من 

  3,31  3,41  شهور 6 شهور إلى أقل من 3

  1,72  1,81  شهور إلى أقل من سنة 6

  0,93  0,84  سنوات 3سنة إلى أقل من 

  0,46  0,43  سنوات 5سنوات إلى أقل من  3

  0,23  0,21  سنوات 10سنوات إلى أقل من  5

  0,05  0,06  سنة 25سنوات إلى أقل من  10

 سنة 35سنة إلى  25
  

0,02  0,01  

  .74: ، صمرجع سبق ذكرهوفية أحمد الهنداوي، : رالمصد 

    بمعدالت حوادث أعلى من السـيدات   ميزون يت ،أن الرجال بصفة عامة ،نالحظ من الجدول

فعند مدة الخدمة شهر  .مدة الخدمةبشكل مستمر مع زيادة  ،و أن كليهما تنخفض معدالت حوادثهما

عند ) 020,(و انخفض إلى) 64,10(إلى أقل من شهرين، كان معدل تكرار الحوادث عند الرجال 

 ).01,0(إلى ) 78,8(ة، وانخفض عند النساء من سن) 35-25(مدة  الخدمة 

                                                
 . 402: ، صمرجع سبق ذكرهأحمد محمد عبد اهللا،  مجدي )1(
  .74: ، صمرجع سبق ذكرهوفية أحمد الهنداوي،  )2(
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III-1-4- مستوى الذكاء:   

نه ال توجد عالقة بين الذكاء و حوادث العمل، غير أن الـبعض  أهناك من الباحثين من يرى 

ذلـك أن األفـراد ذوي    ؛اآلخر وجد أن هناك عالقة عكسية بين مستوى الذكاء و معدل الحوادث

أكثر عرضة للحـوادث مـن ذوي مسـتوى الـذكاء     ) سطأقل من المتو(مستوى الذكاء المنخفض 

       مسـتقرة الالمتوسط، خاصة في األعمال التي تتطلب تصرفات سريعة لمعالجة األوضـاع غيـر   

  هذا ما. و استخلص من ذلك وجود حد أدنى للذكاء يمكن الفرد من إدراك الخطر الذي يهدد سالمته

  )1(.عمل، عند عملية اختيار العمال الجددالذكاء في تخفيض حوادث ال تاختباراأهمية يبن 

III-1-5-  القدرة على اإلبصار:   

التي حدثت في شـركة ميـل   ، أن معظم حوادث العمل و اإلصابات)  Tiffin تفين(الحظ "

تحدث للذين يكون نظرهم أقل من المستوى المطلوب للعمل الذي يقومـون   ،)steel Mill(للصلب 

  )2(."بأدائه 

الـذين اجتـازوا    والئـك أبين العمل، حوادث الذين تعرضو ل نسبةو دلت دراسة أخرى أن 

بين أوالئـك الـذين لـم يجتـازوا هـذه       %)67(، بينما بلغت %)37(اختبارات الكشف البصري 

و التأكد مـن تـوفر المسـتوى     ،لى ضرورة الكشف عن العمال الجددإو يدعو هذا . ختباراتاال

  )3(."البصري المطلوب قبل إلحاقهم بالعمل 

III-1-6- لة االنفعالية و سمات الشخصيةالحا:   

للسكك ) كليفالندا(من سائقي شركة  )50(للحوادث بين  االستهدافتمت دراسة لمعرفة أسباب 

التهور، الخوف، القلق و الحالة النفسـية   ،االندفاع، االكتراثالحديدية، و قد اتضح أن حاالت عدم 

  )4( .من الحوادث %) 32(في  تتسبب

. كد وجود عالقة بين سمات الشخصية و القابلية للوقوع في الحوادث و كثير من األبحاث تؤ

      في الفترات التي يكون فيها العمـال يشـعرون باألمـل     ،%)8(لقد وجد أن اإلنتاج يرتفع بنسبة " 

عمـال   أن حوادث العمل تـنخفض، لـدى ال  ، و ...و السعادة، عما لو كانوا غاضبين أو متوترين

                                                
)1(  P.Boullache ,Les responsabilités de l’entreprise en matière d‘accident du travail, sirey, paris, 

1967, p: 65. 
 .610: ، صمرجع سبق ذكره، اهللامجدي أحمد محمد عبد  )2(
  .610: ، صمرجع سبق ذكرهعبد الغفار حنفي،  )3(
 .97:، مرجع سبق ذكره، صسیكولوجیة العمل و العمالعبد الرحمان عیسوي،  )4(
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يمكـن اسـتخدام سـمات     لذا يرى بعض الباحثين أنـه   )1(."يقظة و انتباها لكونهم أكثر نالمنطوي

  .باختيار العامل المناسب في المكان المناسب ،الشخصية في التقليل من الحوادث

III-2-  عوامل أخرى:  

اقتصادي  ،هناك عوامل أخرى لها أثر في معدل ارتكاب حوادث العمل، منها ما هو اجتماعي

   :من العوامل ، نذكر منها ما يليتكنولوجي، تنظيمي و غيرها 

III-2-1- قتصادية للعاملالجتماعية و االالحالة ا:   

  إجهادا ،قتصادية و المعيشية الصعبةالو الوضعية ا ،ةـة المزريـجتماعيالة اـتسبب الحال

كالشرود الذهني، القلق أثناء العمل، األمر الذي يفقده السـيطرة علـى    لو اضطرابات نفسية للعام

  .ادثوالحفي وقوع و يجعله عرضة لل ،لى معدالت اإلنتاجأداء عمله و ع

        المشـاكل األسـرية    :قتصادية و اإلجتماعية التي تـؤدي إلـى ذلـك   االو من بين الحاالت 

          قتصـادي عمومـا للدولـة، عـدم تـوفر     الضعف المستوى ا ،ضعف المستوى المعيشي للعامل

  )2(.الخ... االتصال وسائل

III-2-2- لجنسية العام:  

وجدت دراسات إحصائية لحوادث العمل تبعا لجنسية العامل، أن هناك عالقة بينهما، إذ يزيد 

أن الخصائص ) B.Sollinsو سولينز  Arliandأرليان (إذ يقول . معدل حوادث العمل لدى األجانب

  )3( .عرضة للحوادثأكثر يولوجية التي يتميز بها األجانب تجعلهم وسالس

III-2-3- طبيعة العمل:  

بسـبب طبيعتهـا أو اآلالت و األدوات    –عن ممارسة الكثير من الوظائف و األعمال ينتج 

فوظيفة عامل على آلـة  . عدد من المخاطر تهدد صحة و سالمة من يمارسونها –المستخدمة فيها 

ينتج عنها إصابات أكثر من وظيفة المالحظ أو المشرف، بل إن عمال بعض األقسام يكون أخطر 

  )4(.عض الصناعات و القطاعات يكون أخطر من غيرهامن غيره، و نشاط ب

III-2-4- التغيرات التكنولوجية:  

  إن التطور الصناعي يتميز بحدوث تغيرات تكنولوجية مستمرة، سواء في المواد ، اآلالت

                                                
 .97:، صھنفس المرجع )1(

)2(  Boullache, op.cit, p: 65. 
)3(  Pierre Trin Quet, Maîtriser les risques du travail, presse universitaires du France, paris, 1996, p: 29. 
 )4( Gerard Philippe Rehayem, op.cit, p: 224. 
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إذ تحدث هذه التغيرات بدورها انعكاسات مباشرة على . أو األساليب الفنية المستخدمة في الصناعة

هذه التغيرات مـن عـدة    قلصتار الصناعية، و ما تسببه من حوادث؛ فقد طبيعة و نوعية األخط

     جديدة لـم تكـن قائمـة     اأخطار هنفسفي الوقت  تأخطار كانت موجودة في الماضي، لكنها خلق

  )1(.من قبل

ل ئأن التطورات التكنولوجية السريعة فـي أسـاليب و وسـا    )Ashfordأشفورد (كما أشار 

وجيا حديثة و آالت ضخمة و كثيرة التعقيد، تزيد يوميـا مـن احتمـاالت    اإلنتاج، و ظهور تكنول

  )2(.تعرض العاملين في مجال اإلنتاج لمخاطر حوادث العمل

التي  ،، لتكييف العامل مع هذه التطوراتجديداع على إدارة الموارد البشرية تحديا ضهذا ما ي

ما يؤثر سـلبا علـى تكيـف    مبية، أصبحت تفوق سرعتها سرعة تطور المناهج التعليمية و التدري

  )3(.العامل مع بيئة عمله

III-2-5- حجم المؤسسة:  

قل من المؤسسات المتوسـطة  أمعدالت حوادث  ،تسجل المؤسسات الصغيرة و الكبيرة الحجم

و يعود ذلك إلى أن المشرف العام في المؤسسات الصغيرة، يهتم بمتابعة و كشف األخطار . الحجم

أما المؤسسات الكبيرة الحجـم، فهـي   . ه في المؤسسات المتوسطةعن ،و تطبيق إجراءات الوقاية

تتوفر على جهاز مستقل يهتم بمجال الصحة و السالمة المهنية، إذ يعمل هذا الجهاز على تطبيـق  

أما المؤسسـات المتوسـطة   . نها تقليل معدالت الحوادث في المؤسسةأمختلف البرامج التي من ش

مة مدرجا تحت إدارات معينة، و ال يكون االهتمام بـه بشـكل   فعادة ما يكون قسم الصحة و السال

  )4( .مباشر و فعلي

حـول   ،)Michele Garvail  و آخرون لميشال جارفي(هذا ما تؤكده الدراسة التي قام بها 

معـدل   ،إلـى أن  و، إذ توصل)Québec(ظروف العمل و الصحة و السالمة المهنية لعمال كيبك 

                                                
 .74: ، صمرجع سبق ذكرهوفیة أحمد الھنداوي،  )1(
 . 177: ، مرجع سبق ذكره، صإدارة اإلنتاجي، نوانصالح الش )2(
 .74: ، صھنفس المرجع )3(

)4(  Shimon Dolan et Autres, op.cit, p: 566. 
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المؤسسة، و هو مرتفع في المؤسسات المتوسطة التي تحتـوي   يختلف حسب حجمالعمل حوادث 

  )1(. عامل ]100- 51[ على

IV- تحقيق و تحليل، تقرير و تسجيل، و قياس حوادث العمل:   

و تسجيلها و إعداد التقارير الخاصـة بهـا    ،من الضروري إجراء تحقيق و تحليل الحوادث

مدى  يبينلجتها، إضافة إلى ذلك فقياس الحوادث للوقوف على أسبابها الحقيقية و بالتالي إمكانية معا

  .الصناعية في المؤسسة شدتها و خطورتها

IV-1- العمل تحقيق و تحليل حوادث:  

IV-1-1-  التحقيق في حوادث العمل:  

ـ  العمـل  لحوادثاإلنسانية ة و ـجتماعيالا ،قتصاديةالبسبب اآلثار ا ي ـ، فالحـادث يستدع

  . داخلي و خارجي ،ي الحادثو هناك نوعان من التحقيق ف .التحليل و قـالتحقي

تكليف شـخص  بمن طرف صاحب المؤسسة أو  ،التحقيق الداخلي يتم على مستوى المؤسسة

أو هيئة مختصة بذلك من أجل القيام باإلجراءات الالزمة، و ذلك بمساعدة العمال الذين يلتزمـون  

   ع صـاحب العمـل   عن إجراء أي تغييرات، و التعاون م االمتناعبالمحافظة على مواقع الحادث، 

  .أسبابهأو الهيئات المكلفة بالتحقيق، في الكشف عن مجريات الحادث و 

مفتش العمل الذي يتلقى اسـتدعاء مـن   ك: أما التحقيق الخارجي، فيتم من طرف عدة جهات

 .أو مفتشية العمل للتحقيق في الحادث و كشف أسبابه و نتائجـه  ،جتماعيةالطرف هيئة التأمينات ا

  لتحقيق من طرف الشرطة، و خاصة في الحوادث الجسمية التي تخلف أضرارا كبيـرة  كذلك يتم ا

   )2(.و على صاحب المؤسسة و العمال التعاون مع رجال الشرطة .و خاصة الوفاة

IV-1-2-  تحليل حوادث العمل:  

تفيد عملية تحليل الحادث في الكشف عن األسباب الحقيقة التي أدت إلى وقوعـه و تحديـد   

  )3(:ائج التي تسبب فيها، و تضم عملية تحديد الحادث ثالث مراحل هياآلثار و النت

   ...، المصابنوعه، مكانه، زمان وقوع :من حيثالحادث تحليل   - 1

                                                
)1(  Michèle Garvais, Paul Massicotte, Danièle Champoux, Conditions de travail de santé et de sécurité 

des travailleurs du Québec, Etude de recherche, Montréal, 2006, p: 60. sur le site: 
www.irsst.qc.ca/files/documents/pubLrsst/R-449.pdf , 9/8/2005 

)2(  Jean Paul Antona ,Richard Brunois, Hygiène et sécurité dans l'entreprise: prévention et 
sanction,édition Dolloz, paris, 1991, p:230.  

)3(  Gérard Philippe Réhayem, op.cit, p: 226. 

http://www.irsst.qc.ca/files/documents/pubLrsst/R-449.pdf


 78

        .تحليل األعمال المالحظة و كيفية وقوع الحادث و الوسـيط المباشـر فـي الحـادث     - 2

  .توصيات و تقديم الالحقيقية، و أخيرا البحث عن األسباب  - 3

  .يبين نموذجا لتحليل حادث عملو الذي الشكل الموالي و لمزيد من التوضيح نقدم 

أدى  ،وقع حادث ألحد العاملين بورشة نجارة، و هو يعمل على منشار ميكانيكي: النموذج -

أثناء قيامه بمناولـة جسـم    ،إلى قطع في إصبع اإلبهام، و حادث آخر تسبب في إصابة بقدم عامل

من مكننا تالتي و األسئلة، مجموعة من ، لتحليل هذين الحادثين يجب علينا اإلجابة على ...معدني 

 .حات التي يجب تنفيذها لمنع تكرارها مستقبالاقترتحديد سبب اإلصابة و اال

   عمل نموذج لتحليل حادث): 3-2(رقم  جدول                              

  نوع الحادث
أثناء العمل على قطع إصبع اإلبهام لعامل 

  منشار ميكانيكي
إصابة بقدم عامل أثناء قيامـه  

  بمناولة جسم معدني

ما العمل الذي كـان يقـوم بـه    
 التالعامــل المصــاب و اآل 

  المستعملة عند اإلصابة ؟
  قطع لوح خشب على منشار آلي

تحميل جسم معدني ثقيل علـى  
  عربة ذات أربع أرجل

  سالح المنشار أثناء دورانهاصطدام اإلبهام ب  كيف أصيب العامل ؟
أفلت الجسم المعدني من قبضته 
  ووقع على أصابع قدمه اليمنى

مأمون الـذي  الما التصرف غير 
  قام به العامل و أدى إلى إصابته؟

لقد قام العامل بدفع لوح الخشب بإصـبعه  
اإلبهام متخطيا الحاجز الواقي و في اتجاه 

  سالح المنشار
  حمل أثقال فوق طاقته

ي أوجه القصور التي كانت ما ه
موجودة سواء في وسيلة العمل أو 
طريقة أداء العمل أو في محـيط  

  العمل ؟

الحجز الواقي كان أقصر من الالزم أو غير 
  موجود

عدم اإلستعانة بغيره لمساعدته 
  في تحميل الجسم المعدني

ما هي طريقة الوقاية المناسـبة  
التي يجـب أن تسـتعمل لمنـع    

  اإلصابة ؟

حاجز واقي يمنع مرور أصابع اليد  تركيب
  .لبس األحذية الواقية   تحته عند العمل

ما هـي اإلجـراءات الواجـب    
اتخاذها لمنـع تكـرار الحـادث    

  مستقبال ؟

تدريب العمال على تنفيذ العمل بطريقة  -
  .صحيحة 

عدم السماح للعامل غير المدرب بالعمل -
  على المنشار

  تعديل حواجز الوقاية-
جز الوقاية بمختلـف اآلالت  مراجعة حوا-

  المماثلة
للتأكد مـن   اآلالتالتفتيش الدوري على -

  وجود حواجز الوقاية بصفة مستمرة

توجيه العامل إلى ضـرورة   -
طلب المعونة و المسـاعدة   
  في األعمال التي تطلب ذلك،

  استعمال أحذية وقائية -
التأكد من ارتـداء األحذيـة    -

  .الوقائية 
الميكانيكية استعمال الرافعة  -

  .اآللية في مثل هذه األعمال

 :الموقععلى ، إصابات العملآدم البربري، :المصدر

 http://www.education.gov.bh/divisions/safety/work%20accident.htm ،9/5/2006.              

http://www.education.gov.bh/divisions/safety/work%20accident.htm
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IV-2-  العمل تقارير و سجالت حوادث:  

       من أهم المصادر األساسية للبيانـات، لكـل مـن اإلدارة     ،تقارير و سجالت الحوادث دتع

         االقتراحـات ، حيث تشمل كافة البيانـات عـن الحـادث و    المهنيةو مختصي الصحة والسالمة 

  .و التوصيات التي يقدمها مشرفو األقسام

IV-2-1-  عمل تقرير حادث:  

كي يحقق التقرير الغرض المرجو منه، يجب أن يشمل كافة البيانات التـي تهـم مختلـف    ل

  يعد كما ه،أسباب عنالكشف و الحادث تحليل المختصين، إذ تمكن هذه البيانات مهندس الوقاية من 

  )1(.بطريقة تمكن من تصنيف نوع الحادث 

معلومـات   :ل مختلف الجوانبأما المعلومات و البيانات التي يشملها التقرير، يجب أن تشم

عن مكان وقوع الحادث، معلومات عن المصاب، معلومات عن اإلصـابات و الخسـائر الناتجـة    

الفورية التي تمـت لمعالجـة نتـائج الحـادث     اإلجراءات أسباب الحادث، وصف دقيق للحادث، 

   )2(.التوصيات الفنية، الشخصية، الخاصة بالحد من تكرار الحادث

IV-2-2-  لعملا سجالت حوادث:  

ها في سجالت ليمكن الرجوع إليها و التعـرف  بويببعد إعداد التقارير األصلية للحادث، يتم ت

دارة، و خاصة المعلومات الخاصـة بعـدد األيـام    اإلولي السالمة أو ؤعلى أية معلومات تهم مس

  .،و مصاريف أخرى...الضائعة، التكاليف المترتبة على ذلك من مصاريف عالج، تعويضات

داد سجالت تتضمن معلومات تفصيلية للحادث، كما تعد سجالت أخـرى تتضـمن   يجب إع

  )3(.لحوادث و تصنيفها حسب النوع، أو درجة اإلصابة أو أي تصنيف آخرلملخص إجمالي 

          ال تقل أهمية سجالت الحوادث عن سـجالت اإلنتـاج و التكـاليف، و حسـاب األربـاح     

ذه السجالت تحتوي على خالصة المالحظة التي تعتمد عليها تالزم كل مؤسسة، فه يالخسائر التو 

في وضع مختلف السياسات و البرامج، فهي تكشف للمشرفين المصادر الرئيسية للحوادث و تثيـر  

تظهر من معدل تكرار، كما تفيد في عملية المقارنة بين معدالت حـوادث مختلـف    الم ،اهتمامهم

إضافة إلى أن سجالت الحوادث تحكم علـى   .ة أو القطاعأقسام المؤسسة و بين المؤسسات المماثل

                                                
)1( Jean Paul Antona ,Richard Brunois, op.cit, p: 231. 

 .141:، صمرجع سبق ذكرهمحمود ذیاب العقایلة،  )2(
 .667: ص ،مرجع سبق ذكرهعبد الغفار حنفي،  )3(
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بما يتبين من انخفـاض أو ارتفـاع فـي     ،مدى فاعلية نظام الصحة و السالمة المهنية و برامجه

  )1(.معدالت الحوادث

IV-3- قياس حوادث العمل:   

إن تطبيق برامج الصحة و السالمة في أي مؤسسة، يستلزم التحقق من نجاح هذا البرنـامج  

الحوادث أو التقليل منها، و يحتاج األمر أحيانا إلى مقارنة السالمة المهنية في المؤسسة في في منع 

ما يستدعي وضع  ،فترة معينة مع فترة أخرى سابقة، أو مقارنة بين المؤسسات المشابهة أو القطاع

 االستخدامو في ما يلي أهم المعايير الشائعة  )2(.مقياس معين تنسب إليه حالة السالمة في المؤسسة

  )3(:لقياس حوادث العمل

IV-3-1-   التي ينتج عنهـا  حوادث العمل تكرار يشير هذا المعدل إلى  :الحوادثمعدل تكرار

 :للعالقة التالية  مقارنة بعدد ساعات العمل الفعلية خالل فترة زمنية معينة وفقاتوقف العمل 

  خالل فترة زمنية مع توقف العمل حوادث عدد                                 
  X 610   ---------------------------  = حوادث العملمعدل تكرار                        

  خالل نفس الفترة الفعلي وقت العمل إجمالي                                    

 .عمل  ساعة 1000.000لكل العمل حوادث تكرار  معدلو يمثل    

  

IV-3-2-  ثالحواد خطورةيستخدم هذا المقياس لإلشارة إلى  :العمل حوادثخطورة معدل ،

  :وفقا للعالقة التاليةالمعبر عنها بعدد األيام الضائعة، 

  

  خالل فترة زمنية  بسبب الحوادثم العمل الضائعة اعدد أي                            
  X   610--------------------------------- =خطورة حوادث العملمعدل  

  خالل نفس الفترة  الفعليإجمالي وقت العمل                                     

  .ساعة عمل  1000.000و تعبر عن الوقت الضائع في كل     

                                                
 .663: ، صھنفس المرجع )1(

 
)2(  Pierre Romelear, Gestion des ressources humaines, Armand colin éditeur, paris, 1993, p:260. 
)3(  Ibid, p: 260. 
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بعدما تطرقنا لظاهرة حوادث العمل في المؤسسة الصناعية، تتطـرق فيمـا يلـي لظـاهرة     

  .األمراض المهنية

 في المؤسسة لصناعية األمراض المهنية: لثانياالمبحث 

       النشـاطات   فاخـتال و  د، بتعـد تختلف درجة خطورتهـا تتعدد أنواع األمراض المهنية و 

  .فيما يلي تفصيل لهذه الظاهرةو  ،و األعمال التي يمارسها العامل

I-  تصنيفها مفهوم األمراض المهنية، خصوصياتها و: 

I-1- تعريف المرض المهني:  

و الشأن بالنسبة لحوادث العمل، فقد تباينت و اختلفت التشريعات الدولية في تعريـف  كما ه

األمراض المهنية الخاصـة بكـل      تحدد التي  طريق الجداول عنحاليا  يعرف ذ، إالمرض المهني

  : األمراض المهنية نذكر ما يلي اتو من تعريف. )1(بلد 

كل مرض تكثر اإلصابة بـه بـين    : "نهعرفت منظمة العمل الدولية المرض المهني على أ

  )2(".العاملين في مهنة أو مجموعة من المهن دون سواها 

من خالل هذا التعريف، ينحصر المرض المهني في المرض الناتج عن ممارسة مهنة معينة 

  .هذه المهنةيمارسون وتظهر أعراض هذا المرض لدى األشخاص الذين 

م ا ینش أ م ن خط ورة خاص ة متعلق ة        : "ن ھ أعل ى  نـي  يعرف القانون البريطاني المرض المه 

  )3(."بالعمل و لیست خطورة عامة یتعرض لھا المواطنون جمیعا 

من خالل هذا التعريف يتضح أن المرض المهني له عالقة بأخطار المهنة التـي يمارسـها   

  .العاملون، و ليست تلك األخطار العامة التي يتعرض لها الجميع

المرض الذي ينتج عـن مزاولـة    " :رض المهني إذ عرف على أنهو هناك تعريف آخر للم

  )4(".مهنة هذه اليظهر في صورة أعراض مرضية تالزم العامل في  إذ ،مهنة معينة لمدة من الزمن

و الذي تتجلى بوادره فـي   ،هذا التعريف حدد مدة زمنية لظهور المرض المهني نالحظ أن

 .مهنة معينة مزاولة حب هذه األعراضتصا وصورة أعراض غريبة عن جسم المصاب، 

                                                
)1( A.Haray, Accident de travail et maladie professionnelle, 2émeéd, Masson, paris, 1998, p:7. 

 .160: ، صمرجع سبق ذكرهمحمود ذیاب العقایلیة،  )2(
  .16، 15: ص ،مرجع سبق ذكره ،محمد عبد السمیع )3(

)4(  A.Harlay, op.cit, p:7. 
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كأمراض مهنية، كل أعراض التسمم و التعفن و االعـتالل   دتع" و حسب القانون الجزائري 

    )1(".إلى مصدر أو بتأهيل مهني خاص  ىالتي تعز

كل أنواع التسمم و التعفن    ؛المرض المهنياعتبر نالحظ من التعريف، أن القانون الجزائري 

و القانون الجزائري يحدد األمراض المهنية بشكل أدق، عـن  . لتي يكون سببها المهنةو االعتالل ا

  .)1(رقم ، الممثلة بالملحق طريق الجداول، التي تضم قائمة األمراض المهنية المعوض عنها

، الذي يكثـر  ضالمرض المهني هو المر: السابقة يمكن تقديم التعريف التالي اتالتعريفمن 

راد العاملين الذين يمارسون  مهنة معينة، حيث تظهر عليهم مجموعـة مـن   انتشاره بين األف

  .... كالتسمم، التعفن، و االعتالل ،األعراض بعد مدة زمنية من ممارسة العمل

و بشكل  مرضا مهنيا إذا تحققت الشروط التالية دأن الحالة المتوقعة تع مما سبق ذكره، يتضح

  :تكاملي 

  .سبب لهمة بين المرض و العمل كوجود عالقة سببية و محدد -

 .أن يحصل المرض لدى شخص يعمل في عمل خاص و محدد ضمن مهنة معينة -

 .نه بين بقية فئات المواطنينم أن يحصل المرض بين أصحاب تلك المهنة، أكثر -

 .ال يتسم بصفة المفاجئة، بل يظهر بعد مدة من الزمن -

I-2- 2(:المهنية بخصوصيات أهمهاتتميز األمراض  :خصوصيات األمراض المهنية(  

إن األمراض المهنية تحصل لألشخاص العاملين في مهنة معينة، حيث يتـوفر المسـبب    -

في حين أن األمـراض   .للمرض، و يتم التعرض له أثناء ممارسة عمل محدد بتلك المهنة

  .ه و مهنتهعالعادية قد تصيب أي شخص مهما كان موق

اص لديهم قابلية و استعداد أكثر مـن غيـرهم، ممـن    تظهر األمراض المهنية، لدى أشخ -

 (*) .نفسها والظروف البيئية نفسها  الوظيفةبيعملون 

قد تصل إلى عدة من التعرض للمسببات، عادة ما تظهر األمراض المهنية بعد فترة زمنية  -

 .سنوات لذا يصعب معالجتها أو شفاؤها التام

                                                
  .63:ة، المادكرهسبق ذ عمرج، 83/13رقم  نقانو )1(
 .68 :، صذكرهمرجع سبق  ،المھنیةو الصحة  الخاصة بالسالمةمحاضرات الدورة  المھنیة،األمراض  جمیل،حكمت  )2(

 لو قد استعم. ةقابلیة التعرض للمرض أكثر من غیرھم بسبب جیناتھم الو راثیدیھم أن ھناك بعض األشخاص لأثبتت علمیا  (*)
 .یة للكشف عن األشخاص األكثر عرضة لإلصابة، الستبعادھم عند عملیة التوظیفبكندا بعض االختبارات الجین
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خاصة في الحاالت التي ال تترافق بعوارض تشخيص المرض المهني ليس باألمر السهل،  -

 .مرضية واضحة، و من هنا جاءت أهمية الفحوصات الطبية األولية و الدورية

األمراض المهنية لها تبعات مالية كبيرة، بالمقارنة مع األمراض العادية و ذلـك بسـبب    -

يـل المهنـي   الطويل عن العمل، خدمات التأه االنقطاعتكاليف العالج، البدالت اليومية، 

 .الخ ...التدريب، كذلك تعويض العجز المرتب

العديد من األمراض المهنية ال يمكن القضاء عليها نهائيا، لكونها ناتجة عن طبيعة العمـل    -

 .منهاالتقليل نفسه إال أنه يمكن 

من خصوصيات األمراض المهنية، تزايدها المستمر، ليس مـن عـدد الحـاالت     دكذلك يع       

من حيث عدد األنواع المكتشفة، فما لم يكن يعتبر مرضا مهنيا فـي السـابق    كذلك، فقط المسجلة

  )1(:و يعود تزايد األمراض المهنية إلى عدة عوامل أهمها (*).أصبح اليوم كذلك

  .عدد المواد الكيماوية المستخدمة، و التي تجاوز عددها نصف المليون مادة ارتفاع -

            إلنتاجية، و تطور صناعات جديدة ذات استعماالت لـم تكـن   توسع القاعدة الصناعية و ا -

مألوفة سابقا، كاستعمال التجهيزات و اآلالت الضخمة، ذات الطاقة الحرارية، اإلشـعاعية  

  .التي تؤدي إلى العديد من المخاطر و ،..الغازية

  .ناعي لمعظم الدولافقة للتطور الصرنقية المالالعوامل البيئية المرتبطة بالبيئات غير  -

  .عدم وجود برامج وقائية فاعلة الكتشاف مسببات األمراض في بيئة العمل -

I-3- 2(:يمكن تصنيف األمراض المهنية حسب عدة أسس منها :تصنيف األمراض المهنية(  

I-3-1-  و على سبيل المثال  :حسب طبيعة المهنة:  

  .ةالبتروكيماوياألمراض المهنية للعاملين في المصانع  -

 .مراض المهنية للعاملين في مصانع الغزل و النسيجاأل -

 .األمراض المهنية للعاملين في صناعة األغذية -

 .األمراض المهنية للعاملين في صناعة الزجاج -

 ...،األمراض المهنية للعاملين في المستشفيات و المختبرات -

                                                
 الدول الرائدة في مجال الصحة و السالمة المھنیة،  تھتم بالبحث عن األمراض المھنیة و مصادرھا، خاصة فیما یتعلق باألمراض  (*)

 . نامیةفي الدول ال المھنیة و التي تغیب عن جداول األمراض النفسیة، المھنیة
 .160: ، صمرجع سبق ذكره محمود ذیاب العقایلة، )1(
 .164- 161:ص ، صھنفس المرجع )2(



 84

I-3-2-  و تشمل  :حسب أجهزة الجسم  

 .أمراض الجهاز التنفسي -

 .ز الدوراني و الدمأمراض الجها -

 .أمراض الجهاز الحركي و العصبي -

 .أمراض المسالك البولية -

 ... ،أمراض الجلد، العيون، األنف، الحنجرة -

 ...،)حاالت العدوى(إصابة أكثر من جهاز  -

I-3-3-  وتنقسم إلى :حسب العوامل المسببة للمرض: 

  ).فيزيقية(األمراض المهنية الناجمة عن العوامل الطبيعية  - 

   .األمراض الناجمة عن العوامل الكيماوية -

  .األمراض الناجمة عن العوامل الحيوية -          

II-  ،تسجيلها و قياسهاإثباتهاأسباب األمراض المهنية ،: 

II-1- أو كيماويـة  /تقع األمراض المهنية بسبب عوامل فيزيقية و: أسباب األمراض المهنية

 :أو حيوية كما يلي/و

II-1-1 -  فيزيقية(ة ـالعوامل الطبيعي(:  

     و هي العوامل التي توجد في بيئة العمل، و تؤثر على العاملين نتيجة خواصـها الطبيعيـة  

اإلضـاءة   :وأهم هذه العوامل ،و ليس نتيجة التفاعل الكيماوي، بين هذه العوامل و أنسجة اإلنسان

يرها من العوامل وغ، ...الضوضاء الحرارة، الرطوبة، التهوية، االهتزازات اإلشعاعات، الكهرباء

مـع   ،التي تؤدي إلى ظهور، أعراض و أمراض مختلفة خاصة إذا كانت بمستويات غير مالئمـة 

  (*) .انعدام وسائل و تعليمات الوقاية

II-1-2 -  ةـالعوامل الكيماوي : 

  األمراض المهنيـة، تأتي بسبب كثرة استعمال المواد الكيماوية المختلفة في الصناعـة ظممع

و المواد الكيماوية المستعملة، قد تكون على شكل مـواد   .ة العاملـى صحخطرة عل دو التي تع 

أو سـائلة   .الفسـفور، الزئبـق   ،كالمعادن و الفلزات العضوية و الالعضوية، كالرصاص ،صلبة

                                                
 .األولالفصل المبحث الثاني من  إعتمادا على ما تم تقدیمھ في (*)
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       أو على شكل أبخرة و غازات كثـاني أكسـيد الكربـون و النتـروجين      .كالحوامض و القلويات 

  .تربة الكاربون، السيليكا، األسبست و غيرهاأو أتربة كأ. و األمونيا

: إن الضرر الذي تحدثه المواد الكيماوية على صحة الفرد، تعتمد على عدة عوامـل منهـا  

إضـافة   ،...تركيز و نوع المادة، كميتها، صفاتها، حالتها، مدة التعرض لها، طريقة دخولها للجسم

  )1(.إلى طبيعة العامل و مدى استعداده الجسدي الوراثي

II-1-3 - ةـالعوامل الحيوي:   

و تنتج عن البكتيريا و الفيروسات، بانتقالها من مصادر عضوية إلى اإلنسان أو من إنسـان  

عـن   أو أكثر هذه األمراض انتشارا، السل الرئوي الذي ينش .إلى إنسان أو من حيوان إلى إنسان

  .الخ...استنشاق األتربة العضوية، مثل تراب عظام الحيوانات، القطن، الكتان

و هناك مجموعة كبيرة من األمراض المعدية تنتقل من الحيوان إلى اإلنسـان، فقـد دلـت    

  )2(.التحاليل الطبية أن هذه األمراض تزيد عن الخمسمائة مرض، و تحدث العدوى

II-2-  وتسجيل األمراض المهنيةإثبات :  

   )3(:نشير أنه إلثبات المرض أنه مرض مهني البد من الشروط التالية

  .ات أن مكان العمل به مخاطر يمكن أن تسبب المرض المهنيإثب -1

إثبات أن الحالة المرضية ناتجة عن مخاطر مكان العمل، و ذلك بمقارنة الفحوص الطبية  -2

  .اإلبتدائية و الدورية

  .أن تكون مدة التعرض للخطر كافية لحدوث المرض -3

  .بالبلدأن يكون المرض مدرجا بجدول األمراض المهنية الخاصة  -4

و لم يكن المرض مدرجا بجداول األمراض المهنية للبلـد،   3إلى  1إذا تحققت الشروط من 

مرضا مهنيا، بل مرض ذو طابع مهني، و ال يحق للعامل التعويض عنـه فـي حالـة     دفإنه ال يع

   .اإلصابة به

  

                                                
، مرجع لمھنیةمحاضرات الدورة الخاصة بالسالمة و الصحة احكمت جمیل، دراسة المخاطر الفیزیائیة و الكیمیائیة في بیئة العمل،  )1(

 .80:سبق ذكره، ص
 .81: ، صھنفس المرجع )2(
  .www.mohp.gov.eg/environmentstatistics/statis10.doc  ، 2/7/2006: ، على الموقعاألمراض المهنية )3(

 

http://www.mohp.gov.eg/environment
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  ببه المهنة،ثبات أن المرض سإلف .فيما يلي نركز على الفحوص الطبية اإلبتدائية و الدوريةو 

  الفحوص االبتدائية ،المتمثلة فيو  الخاصة بالعمال البد من الرجوع إلى سجالت الفحوص

  .والدورية للعمال

حيث ، ق بالمؤسسة ألول مرةالتحيريد االيقوم به طبيب العمل لكل عامل  ،الفحص االبتدائي

قد يكون  ما، بمرض افي معرفة ما إذا كان العامل مصاب ،يفيد هذا الفحص .يجري له فحص شامل

، وبالتـالي رفـض   العامـل  أو وفاةحدوث مضاعفات لهذا المرض في تشغيله في المؤسسة سببا 

، يفيد في المستقبل الجديد أن تسجيل نتائج هذا الفحص في بطاقة صحية خاصة بالعامل كما .تشغيله

  )1(.اب أخرىالعمل أو أسب هسبب ،فيما إذا كان المرض الذي يعاني منه العامل ،في إثبات

ل ستة أشهر أو سنة، بهدف معرفـة الحالـة الصـحية    كالفحوص الدورية، هي فحوص تتم 

للعمال، كما تفيد في معرفة درجة التزامهم باستعمال أدوات الوقاية، وكذا تشخيص األفراد الـذين  

  )2(...يجب نقلهم إلى أقسام أخرى

حديد ما إذا كان المرض الذي يعاني بمقارنة نتائج الفحوص األولية والفحوص الدورية، يتم ت

إذا كان مسجال في جـداول األمـراض    ،بعد ذلك يتم التحقق من المرض. امهني امنه العامل مرض

البلد الذي يعمل به العامل، فإذا ثبت وجود المرض يعلـم الطبيـب أو مسـؤول    الخاصة بالمهنية 

ا ذكما يصرح بهجتماعي، الالتأمين التقديم طلب التعويض لهيئة  ،المريض الصحة والسالمة المهنية

ويسجلها في سـجل األمـراض    ،داد تقرير للحالةإعويقوم بجتماعي، الالمرض إلى هيئة التأمين ا

   )3(.اتءأو إلعداد اإلحصا، جتماعيالا المهنية ليكون مرجعا لإلدارة و لهيئة التأمين

II-3- قياس األمراض المهنية:  

  )4(:والمتمثلة فيما يليرات قياس حوادث العمل، شستعمل نفس مؤراض المهنية، تلقياس األم

II-3-1 -  شير إلى نسبة اإلصابات بالمرض المهني في المؤسسة يو: معدل األمراض المهنية

 :وفقا للعالقة التالية ،خالل فترة زمنية معينة

  
                                                

 .86: سبق ذكره، ص، مرجع الحرارة وأثرھا على صحة العاملینحكمت جمیل،  )1(
 .44 ،43: ، مرجع سبق ذكره، صالضوضاء وأثرھا على صحة العاملینحكمت جمیل،  )2(

)3(  A.Harlay, op.cit, p:20. 
  .606: ، صمرجع سبق ذكره، بعد استراتیجي: الموارد البشریة المعاصرة إدارةعمرو صفي عقیلي، )4(

 



 87

  عدد األمراض المهنية خالل فترة زمنية                                  

  1000×         =                                                معدل األمراض المهنية

  مجموع عدد العمال خالل الفترة الزمنية ذاتها                                

  .عامل 1000وتمثل معدل األمراض المهنية لكل 

II-3-2 -  ر اإلصابات باألمراض المهنيـة  تكراير إلى شوي: معدل تكرار األمراض المهنية

  : لتاليةاوفقا للعالقة  معينة،خالل فترة زمنية  ،تغلةشبعدد ساعات العمل الفعلية الم مقارنة

  عدد األمراض المهنية خالل فترة زمنية                        

   610× =                                                    معدل التكرار  

  الفعلي خالل نفس الفترةإجمالي وقت العمل                       

  .ساعة عمل 1 000000 ويمثل عدد األمراض المهنية لكل  

II-3-3 -   ويستخدم لإلشارة إلى عدد األيام الضائعة  :األمراض المهنية) شدة(معدل خطورة

  : حسب العالقة التالية ،إلى إجمالي وقت العمل الفعلي ،بسبب األمراض المهنية

  
  خالل فترة زمنيةبسبب األمراض المهنيةل الضائعة عدد أيام العم                    
         610×       =                                                                  معدل الخطورة

  إجمالي وقت العمل الفعلي خالل نفس الفترة                             

  .ساعة عمل 1 000 000في كل  نيةبسبب األمراض المه ويعبر عن وقت العمل الضائع

III- نماذج من األمراض المهنية:  

نذكر فيما يلي بعض النماذج من األمراض المهنية على سبيل المثـال ولـيس الحصـر ألن    

  .عددها كبير

III-1- أمراض الجهاز التنفسي المهنية:  

  :الجهاز التنفسي المهنية بعضا من أمراض فيما يلي  ندرج

III-1-1- الربو المهني: 

الربو الذي تتسبب فيه طبيعة العمل، و التعريف المعتمد من قبـل منظمـة    المهني هوالربو 

  مع ضيق ،حالة التهابية للطرق التنفسية ، هذه الحالة تسبب أزيزا نوبيا: " الصحة العالمية للربو هو
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  )1(" نفس و سعال و خاصة في الليل و الصباح الباكر

       المـريض بصـعوبة دخـول     ضيق النفس من أشيع األعراض في الربو، حيث يشـعر  ديع

  و خروج الهواء إلى داخل الصدر و يشتد ضيق النفس أحيانا عفويا، ومن األعراض أيضا السعال 

  .الذي يشتد ليال، و ينتهي غالبا بطرح قشعات مخاطية لزجة

و هناك مضاعفات حادة تحدث خالل النوبة الشديدة و المديدة؛ فقد تختلط هذه النوبة بالقصور 

الذي قد يؤدي إلى موت المريض ما لم يسعف مباشرة، ومن المضـاعفات الحـادة    الحاد،سي التنف

و الـريح   ،جدار الرئة تجمع الهواء في المسافة بين جدار الصدر و: كذلك الريح الصدرية، وهي

و هي عبارة عن تجمع الهواء في المسافة ما حول القلب،  و اللذان يؤديان إلنضـغاط  : المنصفية

   .القلب و إعاقة عملهما، و يتطلب كال اإلختالطين عالجا سريعا النقاد حياة المريض الرئة و

و بالرغم من تفسير اآللية التـي   ،الربو المهني كأي نوع آخر من الربو له عوامل مسببة له

إال أنه يشتبه في وجود عوامل أخرى ما زالت آلية عملها مجهولة، و فـي   ،تعمل بها هذه العوامل

ال يتأثر كل فرد بالرغم مـن تماثـل    إذ ؛جميع العوامل تعمل على درجة حساسية المعني الحقيقة

       )2( .التعرض للمسببات

III-1-2-  سيليكوزس(مرض السحار السيليسي silocosis(:(*)  

، وهي عبارة عن ثاني أكسـيد السـيليكون   )الحرة(وينشأ من استنشاق غبار السيليكا السائبة 

)sio2( ، دقة جسيماتها  :علىتها توقف خطورو ت .في األنسجة الرئويةتسبب التليف حيث) أقل من

باإلضافة إلى مدة التعرض، هي العامل الفعال فـي   ،كا السائبة في الغبارينسبة السيل، )ميكرون 5

  )3(.اإلصابة بالمرض

  )4(:ليسي على عدة أشكاليوتكون األعراض والصور المرضية لإلصابة بالسحار الس

ليكا  يمدة التعرض للسما تكون غالبا ، ظهور األعراض المرضيةل: لتطورالشكل السريع ا −

عند العمال الذين يعملون في أمكنة مغلقـة   ،شهرا، وهذا يالحظ مثال) 18-8(قصيرة نسبيا 

 .نفاقكالخزانات واأل

                                                
 .lection18/1762.htmwww.rmayel.com/s ،9/5/2006 :، على الموقعالربو القصبي  )1(
 .www.mrame.net/vb/showthread.php?t ،9/5/2006: ، على الموقعالربو المهني )2(

 .ة الدول األوروبيةمن األمراض المهنية لدى مجموع دعي همن األمراض المهنية عند أغلب الدول العربية، و لكن دال يع (*)
 .164: ، صمرجع سیق ذكرهمحمود ذیاب العقایلة،  )3(
 .164:، صالمرجع نفسھ )4(

http://www.rmayel.com/s
http://www.mrame.net/vb/showthread.php?t
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ـ  ، ويكون التعرض ألوهي الحالة الغالبة في هذا المرض: منزالشكل الم − ليكا يتربـة الس

 *) (.زيد على عشرات السنوات، وتظهر أعراض المرض بصورة تدريجيةالسائبة لمدة ت

  )1(:هيبهذا المرض إلصابة اأما األعمال والصناعات التي يكثر فيها 

 ).الجرانيت والكوارتز(األحجار  المحاجر وقطع −

 ).أتربة السيليكا وغربلتها وخلطهاعملية طحن (صناعة الزجاج  −

 .)الخامات والصقل بالطبقة الزجاجية  تحضير(صناعة الفخار والخزف الصيني  −

 ).شي المعدنية والتجليخعند تنظيف المسبوكات بالفرا(مسابك وصناعة المسبوكات ال −

 .من الصخر الرملي جلخالمعادن باستعمال أحجار  *)*(تجليخ −

  .إلى درجة كبيرة من النعومة هطحنعند  حيث يتطاير الكوارتز ميل،جصناعة مساحيق الت −

III-1-3- داء االسبست( داء األميانت) (Asbestosis(:   

على هيئة صخور هشة، سهلة التفكك إلى ألياف ناعمة المعـة   ة،يوجد االسبست في الطبيع

أليـاف  في شكل  ،واالسبست عبارة عن أمالح سيلكيات المغنيزيوم .يخريسمى الحرير الص لذلك

تغـزل أليـاف    يمكن فصل بعضها عن بعض بسهولة، ومن الممكن أن ،رخوة، ذات مرونة رقيقة

   )***(.ةشاالسبست على هيئة أقم

  .التي تحدث تليفـا فـي األنسـجة الرئويـة     ،وداء األميانت من أمراض تغبر الرئة المزمنة

وتتراوح مدة التعرض وظهور المرض من شهور إلى سنوات، ولكنها أسرع كثيرا مـن مـرض   

من العمل الذي يكـون   ،سنة) 30-20(وعادة ما يصاب العامل بالسرطان بعد  .يليسيسالسحار ال

  )2(*)***(.المغطية للصدر غشيةفيه التعرض لغبار االسبست، ويظهر كسرطان للرئة، أو سرطان األ

  )3(:لتي يكثر فيها هذا المرض ما يليمن األعمال والصناعات ا

 .أعمال الحفر والتنقيب واستخالص الخامات −

                                                
من المصابین بالسحار وباألخص ) %60(یؤدي السحار السیلیسي إلى زیادة اإلصابة بمرض التدرن الرئوي وقد وجد أن نسبة كبیرة  (*)

 .في الحاالت المتقدمة منھ، یصابون بالسل الرئوي
 .165: ، صمرجع سیق ذكرهمحمود ذیاب العقایلة،  )1(
 .بمعنى حدده وصقلھ: نقول جلخ المعدن *)*(

من الخصائص ھذا النسیج أنھ یقاوم الحرارة، غیر قابل لالحتراق، موصل رذيء للحرارة، ال یوصل التیار الكھربائي، ال تؤثر فیھ  )**(*
 .وعوامل الجو تالكیماویا

من األمراض المھنیة في مختلف الدول العربیة واألوروبیة، ومعتمدا في جدول األمراض المھنیة في منظمة العمل  دعداء األمیانت، ی *)***(
 .الدولیة 

 .166: ، صالمرجع نفسھ )2(
 .166:، صالمرجع نفسھ )3(
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 .لف وغزل ونسيج ألياف األميانتعمليات  −

 .تطالء األميان −

 .صناعة الفرامل −

 .ذات المضادة للحريقصناعة المالبس والخو −

 .ف األنابيب كمادة عازلة للحرارة تغلي −

III-2- أمراض الجلد المهنية :  

        هي األمراض التي تصيب الجلد نتيجة ظروف العمـل، أو الـتالمس مـع بعـض المـواد      

المهنية، قد تصل لنصـف  أو األدوات المستعملة في العمل، وهي تشكل نسبة كبيرة من األمراض 

  (1) .إلصابات المهنيةمن  العدد الكلي

  (2): في قابليتهم لإلصابة بهذه األمراض تبعا لعدة عوامل أهمها دويختلف األفرا

 . فاألجناس الملونة أقل عرضة لإلصابة بسبب كثافة الطبقة الملونة في الجلد: العرق −

 .وهي أكثر وقوعا عند صغار السن: السن −

 .هانفس ضمن الظروف ،نساء أكثر تأثرا من الرجالفال: لجنسا −

 .تكثر اإلصابة لدى األشخاص الذين لديهم قابلية أكثر للتعرق : التعرق −

 .وجود حاالت موضعية جلدية أخرى تساعد على اإلصابة بالمرض الجلدي المهني −

 .تكثر اإلصابة صيفا بسبب التعرق الشديد : فصول السنة −

 .لدى الشخص على سهولة حصول المرضتساعد الحساسية : الحساسية −

  .بعض اإلصابات السابقة قد تخلق مناعة: المناعة −

  )3(:ترجع أسباب األمراض المهنية الجلدية إلى ما يليو 

 .تعمل على تهيج أو تحسن الجلد وهذه العوامل: العوامل الكيماوية −

تتعـرض   ، الضغط، الخدوش، وهذه اإلصـابات قـد  االحتكاكمثل : العوامل الميكانيكية −

 .التهابية ثانوية لمضاعفات

                                                
  .70: ص، مرجع سبق ذكره، محاضرات الدورة الخاصة بالسالمة والصحة المھنیةاألمراض المھنیة،  ،حكمت جمیل(1)
  .70: ، صھنفس المرجع (2)

 .70،71: ، صھفسن المرجع )3(
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     قد تسـبب حـروق    و ،اإلشعاعاتمثل الحرارة، الرطوبة، الكهرباء، : العوامل الفيزيائية −

  .أو ظهور طفح أو سرطانات جلدية

   وتشمل البكتيريا والفطريات والحشرات وهذه قد تسبب إصابة أوليـة  : العوامل البيولوجية -

  .ثانوية لعامل آخر  أو

   )1(:أهم النماذج الشائعة لألمراض المهنية الجلدية ما يلي ومن

 .)تصبغ الجلد، البهاق(تغيرات لون الجلد  −

 .)الزيوت، القطران : التعرض لبعض المواد مثل(الجلد  تلتهاباا −

ينـة   ئ، التعـرض لإلشـعاعات الم  أشعة الشمس فوق البنفسجية(مهنية سرطانات الجلد ال −

  ). لقطران ، الزرنيخ الزفت ،ا: التعرض لمواد مثل

 ).الفطريات(آفات األظافر المهنية  −

 ...، الثعلبةكزيماإلا −

III-3- السرطان المهني :  

م، عندما اكتشـف الجـراح البريطـاني    1775لقد عرفت العالقة بين السرطان والمهن سنة 

  .ين يعملون بتنظيف المداخنذسرطان الخصية في العمال ال )barcaval bot  بركافال بوت(

قد تتراوح من  ،بعد مدة طويلة من التعرض للمواد المسرطنة ،سرطان المهني عادةويظهر ال

   ومن األمثلة على المواد المسببة للسرطان المهنـي، غـاز الفحـم    .عشرة إلى خمسة وثالثين سنة

 اإلشـعاعات زيت البترول، الزفت، الكروم، النيكل، الزرنيخ، البنزين، األشعة فـوق البنفسـجية،   

ويأتي  ،من مجموعة السرطانات التي تصيب اإلنسان ،%1شكل السرطان المهني بحدود وي .ينةئالم

ـ    %) 75-70(في المقدمة سرطان الجلد المهني بنسبة  ه ـمن مجموع السـرطانات المهنيـة ويلي

يتميز السرطان المهني و  )2(.)%15-10(ية السرطانات بنسبة ــوبق %10سرطان الرئة بحدود 

    )3(:األخرى بما يلي عن غيره من السرطانات

 .سنة )35-10(يظهر بعد فترة طويلة من التعرض للمواد المسرطنة  −

 .حصول اإلصابة مرتبط بوجود المسبب في بيئة العمل  −

                                                
 .71: ، صھنفس المرجع )1(
 .168: ، صمرجع سبق ذكره: محمود ذیاب العقایلة )2(
 .168: ، صھنفس المرجع )3(
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 :فمـثال للسـرطان،   غالبا ما يسبق ظهور المرض أعرضا تميزه، حسب المادة المسـببة  −

 .عام بالجسمالسرطان الناجم عن الزرنيخ يسبقه تعرض الفرد لحالة تسمم 

III-4-  األمراض النفسية المهنية:  

قام مجلـس   1918بدأ اإلهتمام باألمراض النفسية المهنية، منذ بداية القرن الحالي، ففي عام 

بدراسات متعـددة تتعلـق    ،والمعهد القومي لعلم النفس الصناعي بإنجلترا ،بحوث الصحة المهنية

التغيب عـن  ة ذلك باإلنتاجية من جهة وبحاالت وعالق ،بمدى تأثير العمل على الحالة النفسية للفرد

ما  بعين اإلعتبار األخذيجب النفسي المرض المهني و للبحث عن أسباب  )1(.العمل من جهة أخرى

  )2( :يلي

جتماعية، المهارات  الالعمر، الجنس، المستوى الثقافي، الخلقية ا مثل :أسباب تتعلق بالفرد −

 .للعمل، التكوين الشخصيمة ءالخبرة، الرغبة في العمل، المال

 ....، طبيعة اآلالت، نوع العملالبيئة: أسباب تتعلق بالعمل مثل −

 .ه االقتصادية وحوافزه التشجيعيةمردودات أسباب تتعلق بإدارة العمل وعالقاته اإلنسانية و −

  :أما األشكال التي يظهر بها المرض المهني النفسي فهي كما يلي 

 . )psychological( ية نفسيةفمظاهر سلوكية ذات خل −

 ) .psychosomatic(مظاهر مرض جسمية ذات بعد نفسي  −

  ).psychatric(مظاهر مرض عقلي  −

III-5- األمراض المهنية المعدية :  

 ، الطفيليات البيكتيرياء، الفيروسات، الفطريات :هي األمراض التي تسببها الكائنات الحية مثل

ا تشمل األمراض التي قد تنتقـل بـين األفـراد    كما أنه ،والتي تتواجد في بيئة العمل ،أو الطحالب

 وكذلك تشمل ،)العملين في مستشفى التدرن قد يتعرضون للتدرن الرئوي(العاملين في مهنة معينة 

  )3().مثل الجمرة الخبيثة (األمراض التي تنتقل لألفراد من الحيوانات التي يتعاملون معها 

    )4(:ومن أمثلة هذه األمراض ومسبباتها

                                                
 .169: ، صھنفس المرجع )1(
 .169: ، صھنفس المرجع )2(
 .71: ص ،، مرجع سبق ذكرهصة بالسالمة والصحة المھنیةمحاضرات الدورة الخااألمراض المھنیة، : حكمت جمیل )3(
  .71 :، صھنفس المرجع )4(
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 ....،، تسمم الطعام، الطاعونرئويالجمرة الخبيثة، التدرن ال: تيرياالبيك −

 ...،داء الكلب، التهاب الكبد الفيروسي، نيوكاسل الدجاج: الفيروسات −

 ...،إصابة األقدام وبين األصابع :طرياتفال −

  ...،المالريا، األميبا المرضية، البلهارسيا: الطفيليات والديدان −

III-6- 1(:منها ما يلي :دوراني والدماألمراض المهنية للجهاز ال(  

III-6-1- منها نذكر: أمراض القلب المهنية : 

  .البرودة ،الحرارة ومن مسبباته أول أكسيد الكربون، :أمراض الشرايين المغذية للقلب -أ

  . ومن مسبباته مادة الكوبالت :حتقانيعتالل عضلة القلب اإلإ -ب

 .لكربون، العوامل النفسيةومن مسبباته أول أكسيد ا :عدم انتظام ضربات القلب -ج

III-6-2- منهانذكر  :أمراض األوعية الدموية : 

، أو غير مباشر )الحاالت النفسية والتوتر(بسبب مباشر  :فرط التوتر الشريانيمرض  - أ

  .)إصابة الكلى(

ومن مسبباته التعرض ألول أكسيد الكربون، النترات لدى  :تصلب الشرايينمرض  - ب

  .ألشعة المؤينةبرودة والحرارة، اصانعي األدوية، ال

ظهر ي و ،دوالي الساقينمرض . ومن مسبباته البرودة الزائدة :تشنج الشرايينمرض   - ج

 .في المهن التي تتطلب وقوفا طويل

III-6-3- منها نذكر :أمـراض الـدم:  

كوبالـت، نقـص   ومن مسبباته التعرض لمـادة ال  :فرط تصنيع الدم في نقي العظام - أ

  .األكسجين

، البنزين، قطـران : عرض لمواد مثلن مسبباتها التوم :أمراض تؤدي النحالل الدم - ب

  .النحاس، الزرنيخ ،الرصاص ،الفحم

 .من خالل التعرض لنترات الصوديوم وذلك :أمراض تؤدي لخلل في أصباغ الدم -ج

                                                
 .170،171: ، صمرجع سبق ذكره: محمود ذیاب العقایلة )1(
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بسبب خلل في صـنع   :)الهيموجلوبين(أمراض تؤدي إلى نقص في تكون الخضاب  -د

التعرض لبعض المواد مثل الكحول،  عنجم هذا جزيئة الهيم، ومن ثم ينشأ فقر الدم، وين

  .الرصاص

III-7- األمراض المهنية في الجهازين الحركي والعصبي:  

ويتكون الجهاز العصبي  ،ريتكون الجهاز الحركي من العظام والمفاصل والعضالت واألوتا

مجموعـة  (والجهاز العصـبي الطرفـي   ) الدماغ والحبل الشوكي(من الجهاز العصبي المركزي 

   ). العقد العصبية في ممرات األعصابو الناقلة لإلحساس وردود الفعل  باألعصا

  : المهنية للجهاز الحركي ضوأهم األمرا

   .بسبب اإلهتزازات الشديدة أو تغيرات الضغط الجوي :نخر العظام المهني -أ

  ة ـت اإللتوائيور الناجمة عن الحركاـكالكس :أمراض الفقرات المهنية -ب

   .حركات عنيفة ومفاجئة بغضروفي بسباإلنزالق ال و  

   أمراض المفاصل واألوتار -ج

  : هم األمراض المهنية للجهاز العصبيأو

الرصـاص، أوكسـيد    :لدى التعرض لمواد مثـل  :إصابة الجهاز العصبي المركزي -أ

  ...الكربون

الرصاص الزرنيخ، :بسبب التعرض لمواد سامة مثل :تلف الجهاز العصبي الطرفي -ب 

   .د الكربون، الزئبق، أول أكسيد الكربونكلوري

III-8-  مي والبوليهضالمهنية في الجهاز ال ضاألمرا:  

أمراض المعدة بسبب ابتالع القواعـد  ، أمراض الفم بسبب التسمم بالرصاص :منهـانذكر 

   تسمم الكلى، ...لوريد الكربون، الكحول اإليتيليأمراض الكبد بسبب رابع ك ،القلوية أو األحماض

  )1( ....المعادن كالزئبق، اليورانيومبنتيجة التسمم  ،الياها وفشلهاوموت خ

III-9- يمكن تصنيفها حسب المسبب كما يلـي:  أمراض العين المهنيـة:  

والتي تسبب تهيجا أو حروقا،أو العمـى   ،)أحماض(التعرض لمواد كيماوية عن األمراض الناجمة 

: التعرض لعوامـل فيزيائيـة مثـل   األمراض الناجمة عن  .الكلي بسبب ضمور العصب البصري

وهو ينتشر بين نافخي الزجاج أو عمـال األفـران    ،الحرارة والتي تسبب مرض الساد الحراري

                                                
 .172: ، صھنفس المرجع )1(
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 .كذلك سوء اإلضاءة يؤدي لإلجهاد والصداع، وقد يؤدي لمرض عتمة عدسـة العـين   .الحرارية

 ي إلـى حـدوث  التعرض لألشعة فوق البنفسجية يـؤد و سبب الساد، يكذلك التعرض ألشعة إكس 

التحسسي والساد الهرمي، أما األشعة تحت الحمراء تسبب الساد الحراري، في حـين أن   االلتهاب

أمراض العصب البصري، كما هي الحال فـي   ).تلف الشبكة(أشعة الليزر تؤدي إلى دمار العين 

صـب  الع ، حيث يتأثر الجهاز العصبي بما فيـه ...لزئبق والزرنيخا حاالت التسمم بالرصاص و

  )1(.وقد يحدث العمى البصري،

التي يعاني منها يوميا العمال في أعمـالهم   وبهذا نكون قد تعرضنا لبعض األمراض المهنية،

باإلضافة لكونها تؤثر سـلبا   وتكلفتهم الكثير من العناء واأللم، ،والتي تؤثر على صحتهم وسالمتهم

      .ألن صحة المؤسسة من صحة عمالها ة،ة اإلنتاجية للمؤسسءالكفاتهم اإلنتاجية و على ءكفاعلى 

في الفصل الموالي إلى سنتطرق بعدما تطرقنا لظاهرتي حوادث العمل و األمراض المهنية، 

  .في المؤسسة الصناعيةة اإلنتاجية ءالكفاهما على أثر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .73: ، مرجع سبق ذكره، صیةمحاضرات الدورة الخاصة بالسالمة والصحة المھناألمراض المھنیة، ، حكمت جمیل )1(
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  :ملـخـص

هم هذه األخطار ينتج عن ممارسة الفرد لعمله، عدة أخطار تهدد صحته و سالمته المهنية، و أ

حوادث العمل، التي ال تلحق الضرر بالفرد العامل فقط، و لكن بجميع عناصر اإلنتاج، من منشآت، 

، و قد اختلف الباحثون حول أسبابها و النتائج المترتبة عنهـا، إال أنهـم   ....آالت، مواد و منتجات

  .عأجمعوا على أنها خطر حقيقي يهدد كال  من الفرد، المؤسسة و المجتم

لقد اختلفت النظريات في تفسير أسباب حوادث العمل، منها ما أرجعها ألسباب وراثية و منها 

، و األغلبية تجمع علـى أن  ...ما أرجعها للمناخ البيئي و للظروف االجتماعية، االقتصادية للعامل

أن نأخـذ   و البعض يرى أنه ال يمكننا، العوامل اإلنسانية هي السبب الرئيسي لوقوع حوادث العمل

و الحقيقة أن ظـاهرة  ، العوامل اإلنسانية بعين االعتبار، ما لم تكن الوسائل البيئية و التقنية متوفرة

تتفاعل فيها األسباب اإلنسانية و المادية، و تؤثر فيها مجموعـة مـن    ،حوادث العمل ظاهرة معقدة

  .الخ...ؤسسةالعوامل، التي تزيد أو تقلل من حدتها كخبرة العامل، جنسه، حجم الم

و لمعرفة األسباب الحقيقية لحوادث العمل و العوامل المؤثرة فيهـا، و اتخـاذ اإلجـراءات    

     .الالزمة للحد منها، البد من التحقيق فيها و تحليلها وكذا إعداد التقارير و السجالت الخاصـة بهـا  

و خطورتهـا   ل تكرارمعدالذي يدل عليه  ،مستوى السالمةمن معرفة  المؤسسة فيمكن ،أما قياسها

بين فترات مختلفة في المؤسسة أو المقارنـة  مستوى السالمة  مقارنةحوادث العمل، كما يمكنها من 

  . مع مؤسسات أخرى

و يظهـر  ، العامل بصحة الفردالتي تضر و من األخطار المهنية كذلك األمراض المهنية  دتع

كبـر  أبشكل يصيب ته و ظروفه، و بعد مدة زمنية من ممارسة العمل بسبب طبيعالمرض المهني 

  .وراثية للمرض بهقابلية األشخاص الذين لديهم 

األمراض المهنية في تزايد مستمر بسبب تزايد العمل الصناعي في العالم وتزايـد متطلباتـه   

من خـالل  و تحدد  و هي عديدة تصيب جميع أجزاء الجسم .الخ...والحيوية ةالكيماوية، الفيزيائي

  .بكل بلدالجداول الخاصة 

إجراء الفحوص االبتدائية تحليل المخاطر الموجودة بمكان العمل، و ومن المهم في المؤسسة 

 .و الدورية، إلمكانية إثبات أن المرض ذو طبيعة مهنية
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  : الفصل الثالث

  المؤسسة الصناعية أثر حوادث العمل و األمراض المهنية على الكفاءة اإلنتاجية في

  

  :دــتمهي

 لربحية و كفاءة األداء فيها، كمـا تعـد  ل اتعد الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسة الصناعية مؤشر

مرار، وكذا المسـاهمة  كزيادة األرباح الحقيقية والنمو والبقاء واالست ،وسيلة لتحقيق أهداف أخرى

ة ءقيـاس الكفـا  ، لذا من المهم في زيادة الدخل االقتصادي الوطني ورفاهية العمال والمجتمع ككل

   .الصناعية اإلنتاجية في المؤسسة

في عملية التنميـة   ،ة اإلنتاجية المرتفعةءأهمية الدور الذي تلعبه الكفابعتراف المتزايد إلإن ا

ة ءإلى قيام العديد من الباحثين، إلى دراسة وتحليل محـددات الكفـا   االقتصادية واالجتماعية، أدى

        والعوامل التي تعيق نموها، سواء كـان علـى مسـتوى الفـرد    الصناعية في المؤسسة اإلنتاجية 

  . أو المؤسسة والقطاع أو على مستوى االقتصاد الوطني

فـي   ة اإلنتاجيةءة على الكفاجزء من العوامل المؤثر ،مجال الصحة والسالمة المهنية ديعو 

          بسبب التكاليف المباشرة و غير المباشـرة المترتبـة عـن حـوادث العمـل      ؛المؤسسة الصناعية

  .و األمراض المهنية
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   في المؤسسة  ة اإلنتاجـيةءلكفامدخـل ل :األولالمبحث 

المصـطلحات ذات  من المهم التعرف علـى مختلـف    ،ة اإلنتاجيةءالستيعاب موضوع الكفا

إضافة إلى مختلف العوامـل المـؤثرة    ،العالقة بها و كيفية قياسها و المؤشرات المستعملة في ذلك

  .عليها والتي تعيق نموها

I- مصطلحات( اتتعريف(: 

وتتعدد اإلجابات التي يمكن أن  ،يثار تساؤل حول لماذا تنجح دولة أو مؤسسة و لماذا تفشل

كمـا  . شير إلى الكفاءة والفعالية وحسن االستخدام و المهارة اإلداريةتسمعها، فتسمع مثال ألفاظا ت

كما تسمع ألفاظـا تـدل    ،تسمع ألفاظا أخرى تشير إلى إهدار الموارد أو استخدامها بصورة حسنة

، و غير على كمية و جودة النواتج، و أخيرا قد تسمع ألفاظا تشير إلى وضوح األهداف من عدمه

   (1).ذلك من األلفاظ

 ة اإلنتاجيـة   ءتأينا أن يكون من األفضل، عرض بعض المصطلحات ذات الصلة بالكفاارذا ل

   .ة، وفي هذا العرض سنالحظ الصلة بين هذه المصطلحاتءو ذلك باعتبارها تمهد لمعنى هذه الكفا

I-1 -  الفعالية )Efficacité (: 

سسة تتحدد بقياس مدى ففعالية الفرد أو المؤ .يشير المصطلح إلى القدرة على تحقيق األهداف

   (2).أو المؤسسة لألهداف الموضوعة تحقيق الفرد

نقـول أن العمليـة    )la lange économique courante(و في اللغة االقتصادية المتداولـة  

 (3).، إذا أعطت أفضل النتائجفعالة) نشاط معين(

I-2-   الكفاءة(Efficience): 

كمـا   (4).و الموارد في تحقيق األهداف  ئلاستخدام أقل الوسا ،كفاءة الفرد أو المؤسسة هي

يشير مصطلح الكفاءة إلى درجة االقتصاد أو الترشيد في استخدام المدخالت  للحصول على نفـس  

  (5).عة من المخرجات بنفس المدخالتالنتائج المتوق

                                                
  . 45:، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، دون تاریخ، صدراسات الجدوىو  اقتصادیات اإلدارةأحمد ماھر،  (1)

(2) Jean Mari Peretti, Dictionnaire des ressources humaines, 2éme édition, vuibert, paris, 2001, p: 95. 
(3) Mokhtar Lakehal, Dictionnaire économie contemporaine et des principeaux faits politiques et 
sociaux, 2éme éd, vuibert, paris, 2001, p: 279. 
(4) Jean Mari Peretti, Dictionnaire des ressources humaines, op.cit, p: 95.  

، الدار )عربي-إنجلیزي(المعجم الشامل لمصطلحات العلوم اإلداریة  و المحاسبة و التمویل و المصارف ، بشیر عباس العالق (5)
  .185:الجماھیریة، لیبیا، دون تاریخ، ص



 101

.        مصطلح الكفاءة ال يختلف عن مصطلح الكفاية، ويعني فعل أشياء على نحـو صـحيح      

اإلنتاجيـة  (تخدم هذا المصطلح عادة، لدى التعرض لبعد األداء المتعلق بالعمليـة اإلنتاجيـة   و يس

 (1)) .والتكاليف

و بالتالي فمصطلح الفعالية يشير إلى القدرة على تحقيق األهداف، أما مصطلح الكفاءة فهـو  

  .  يشير إلى حسن استخدام الموارد أو القدرة على استخدام المدخالت بشكل جيد 

I-3 - األداء الجيد)Performance(:  

عل  ى تحقی  ق أكب  ر ق  در ممك  ن م  ن  ...) أو القس  م أو الم  دیر( یش  یر المص  طلح إل  ى ق  درة المؤسس  ة 

        فالمؤسس  ة الت  ي تحق  ق أھ  دافھا فھ  ي مؤسس  ة فعال  ة      . األھ  داف المطلوب  ة باس  تخدام أق  ل م  وارد ممكن  ة    

الفعالی   ة (و إذا تحق  ق االثن   ین مع   ا   .و المؤسس  ة الت   ي تس   تخدم أق  ل م   وارد ممكن   ة فھ  ي مؤسس   ة كف   أة   

  (2).فإننا نقول أن أداء المؤسسة عال أو جید) والكفاءة

I-4- اإلنتاجية ( Productivité): 

       (out puts) بأنها النسـبة بـين المخرجـات     ،عرفت اإلنتاجية من قبل منظمة العمل الدولية

  (3) .للحصول عليهامن عناصر اإلنتاج الالزمة )   In puts(مجموع المدخالت  و 

  .فاإلنتاجية إذن هي النسبة بين الناتج أي  السلع و الخدمات، و الداخل أي الموارد المستخدمة

فقد ينسب إلى العمل أو رأس المال المستخدم أو المواد الخـام   ،و ينسب الناتج إلى عوامل مختلفة

  (4).الخ ...

ـ  ،السابق ذكره )Efficacité(ة ءلو قرنا مفهوم الكفا ة ءالكفـا ن مفهـوم  أباإلنتاجية لوجدنا ب

          إنتـاج  (اإلنتاجية يدل على االستخدام االقتصادي للموارد إلنتاج أكبـر كميـة مـن المخرجـات     

و بالتالي فهدف المؤسسة ليس تحقيق اإلنتاجية المرتفعة، بل هو  (*).وبأقل تكلفة ممكنة، )و خدمات

  .ة اإلنتاجية المرتفعةءتحقيق الكفا

                                                
وري ، منشورات جامعة منت18، عدد مجلة العلوم اإلنسانیةعبد الفتاح بو خمخم، تحلیل و تقییم األداء االجتماعي في المنشاة الصناعیة،  (1)

 . 130:، ص2002قسنطینة، دیسمبر
  .47: ، مرجع سبق ذكره، صاقتصادیات اإلدارة و دراسات الجدوىأحمد ماھر،  (2)
 ،سجاد حلب - دراسة حالة الشركة العامة لألنسجة الحریریة: الصحة و السالمة المھنیة في المنظمات اإلنتاجیة و الخدمیةعباس،  فھد (3)

  .60:، ص1999-1998جستیر في إدارة األعمال، جامعة حلب، سوریا، رسالة مقدمة لنیل شھادة الما
  .548: ، صمرجع سبق ذكرهعبد الغفار حنفي،  (4)
  .ھناك أبعاد أخرى باإلضافة إلى اإلنتاج المرتفع و التكالیف المنخفضة، كالجودة و الزمن سنأتي على ذكرھا (*)
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      مزيد من التوضيح، من المهم الوقوف على االختالف بين مفهـوم اإلنتاجيـة و اإلنتـاج    و ل

  .                                                                     ة ءو الكفا

I-4-1 - اإلنتاجية واإلنتاج: 

فمـع أن   .نهمـا االخـتالف بي  أكثر المفاهيم التي تخلط باإلنتاجية رغم دإن مفهوم اإلنتاج يع

إال أنه يمثل إجمالي السلع والخدمات المنتجة في فترة                                  ،هو أساس اإلنتاجية )Production(اإلنتاج 

    ن مفهوم اإلنتاجية، الذي يمثل معدل هذا اإلنتاج إلـى أحـد   عو هذا المفهوم يختلف  .زمنية معينة 

  .قد ال تعني دوما زيادة اإلنتاجية في اإلنتاج لك فإن الزيادة لذ. أو مجموع عناصر اإلنتاج

هي ناتج قسمة اإلنتاج على عنصر أو أكثر من عناصر اإلنتاج، فاإلنتـاج يمثـل   فاإلنتاجية 

و بالتالي فإن تغير اإلنتاجية . يمثل مقام المعادلةالبسط في المعادلة، بينما عنصر أو عناصر اإلنتاج 

المكونة لهذا ر الحاصل في اإلنتاج مقابل التغير في عنصر أو عناصر اإلنتاج يعتمد على مدى التغي

من خالل مضاعفة عناصر اإلنتاج مـع  و على ذلك فإنه من الممكن أن يتضاعف اإلنتاج . اإلنتاج

كبر في عناصر اإلنتـاج الداخلـة فـي    أانخفاض و قد ينخفض اإلنتاج مقابل . بقاء اإلنتاجية ثابتة

  أو تزداد عناصر اإلنتاج مقابل زيادة أكبر في اإلنتاج، و عندئذ تزداد اإلنتاجيـة   ،جيةالعملية اإلنتا

  (1).ت اإلنتاج الأكثر داللة من استخدام معدفي القياس فاستخدام اإلنتاجية . و العكس صحيح

I-4-1 - ةءاإلنتاجية و الكفا: 

ة تعني استمرار  ءلكفاغير أن ا. ةءيالحظ أن هناك استخدام مترادف لمفهومي اإلنتاجية والكفا

بينما . بنفس اإلمكانيات المتاحة ،زيادة اإلنتاج كما و نوعافي مساهمة لل تحسين قدرة عنصر اإلنتاج

و كمثال على ذلك اسـتخدام آلـة    ؛ةءقد تزداد اإلنتاجية لهذا العنصر اإلنتاجي دون زيادة في الكفا

امل سوى نفس الخبرة السابقة إلدارتهـا   حديثة مقابل آلة قديمة من نفس النوع، وال تتطلب من الع

إال أن هـذه الزيـادة فـي     ،، نتيجة حداثة اآللةإنتاجية العامل في هذه اآللة فمن المتوقع أن تزداد

 ة العامل، يتمثل في زيادة إنتاجه ءحيث أن تحسن كفا. ة العاملءال تعني تحسن مستوى كفااإلنتاجية 

المواد المستخدمة، بنفس اإلمكانيات المتاحة نتيجـة زيـادة   أو تقليل التبذير في  أو تحسين نوعيته

ة دوما، بينمـا  ءلذلك فإن زيادة اإلنتاجية ال تعني زيادة الكفا .الخ...، تدريبه أو زيادة وعيهمهارته

   .ة تعني زيادة اإلنتاجيةءزيادة الكفا

                                                
  .79، 78: ، ص1980، دار الرسالة للطباعة، بغداد، جیةتقییم األداء في األنشطة اإلنتاحسن جھاد فلیح،  (1)
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ـ ة اإلنتاجية أو مقياس مهم ءهي جزء من الكفا و من هذا يالحظ أن اإلنتاجية،    .هامن مقاييس

  (1).ة اإلنتاجية أوسع من مفهوم اإلنتاجيةءو أن مفهوم الكفا

ـ رتعالمختلف سنركز فيما يلي على  فإننا اإلنتاجية،ة ءقة بالكفاالباعتبار موضوعنا له ع  اتيف

   .هاعليو أهميتها و قياسها و كذا العوامل المؤثرة المقدمة لها 

II- ة اإلنتاجية وأهميتهاءمفهوم الكفا: 

II-1- ة اإلنتاجيةءوم الكفامفه: 

ـ  .ا المجالذة اإلنتاجية، من قبل الباحثين في هءالتي تناولت  الكفا اتتعددت التعريف ه ذمن ه

  (*): ما يلي اتالتعريف

ة اإلنتاجية هي العالقة بين مدخالت العملية اإلنتاجية من جهـة، وبـين المخرجـات    ءالكفا" 

ة اإلنتاجية كلما ارتفعت نسبة الناتج إلى ءع الكفاه العملية من جهة أخرى، حيث ترتفذالناتجة من ه

  (2)."المستخدم من الموارد

ا التعريف تقليدي، فطالما نتحدث عن المدخالت والمخرجات، فمن األهميـة  ذير إلى أن هنش

  .ه المدخالت ذأن نوضح ما هو المقصود بكل منهما، كما أن التعريف لم يوضح طريقة استغالل ه

االستخدام االقتصادي بصفة عامة، إلنتاج أكبر كميـة  :" ة اإلنتاجية على أنهاءاو عرفت الكف       

  (3)".من الثروة وبأقل تكلفة ممكنة 

يبين طريقة استغالل المدخالت، بمعنى االستخدام االقتصادي لها  فا التعريذبالرغم من أن ه

إضافة إلى أنـه لـم    ،نم، إال أنه أهمل عوامل أخرى مثل عامل الجودة وعامل الز)أقل التكاليف(

  .يوضح ما المقصود بكل من المدخالت والمخرجات

طة أدوات وآالت ابوس أداء الشيء السليم بطريقة سليمة،" على أنها  ةة اإلنتاجيءو تعرف الكفا

ج اإلنتـاج  وبأفراد مهرة، في الزمان والمكان المالئمين، وبالتكلفة المناسبة، إلخـرا  ومواد جيدة،

  (4)". الجيدة والخدمات

                                                
  .80، 79: ، صالمرجع نفسھ (1)
  .حالة یكون بھا الشيء مساویا لشيء آخر: الكفاءة لغویا ھي (*)
  .27:، ص1997، دار زھران  للنشر، عمان، إدارة القوى العاملةعمرو صفي عقیلي،  (2)
  .546: ، صمرجع سبق ذكرهعبد الغفار حنفي،  (3)
، 2004، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، األداء –الوقت  –التكلفة : الكفایة  اإلنتاجیة للمنشآت الصناعیة أحمد محمد المصري، (4)
  .14: ص
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بط في وجودها بأداء عناصرها تة اإلنتاجية ألي مؤسسة، ترءن الكفاأ" يرى صاحب التعريف     

بـل   به باألداء ليس أي نوع من األداء، دقصي، ولكن ما ...آالت وأفراد ،من مواد أولية ،اإلنتاجية

فيذه فـي الوقـت   ا فحسب، بل هو األداء الذي يتم تنذوليس ه .هو األداء الجيد الذي يخلق التفوق

ولكن  ،ة اإلنتاجية العالية، فقد يكون األداء جيدا والوقت مالئماءلك لتحقيق الكفاذوال يكف . المالئم

            (1)".المالئم وبالتكلفة المناسبة ا يجب أن يكون األداء الجيد في الوقتذالتكلفة باهضة، ل

آالت،  مواد( لمدخالتاألنه عرف كل من  ،السابقة اتا التعريف أشمل من التعريفذنرى أن ه      

ا بين الطريقـة االقتصـادية السـتغالل المـدخالت      ذوك) خدمات-إنتاج(والمخرجات ، )...أفراد

  .والنوعية الجيدة في المخرجات 

ة اإلنتاجية هـي االسـتخدام   ءالكفا: نتاجيةة اإلءبناء على ما سبق نقدم التعريف التالي للكفا

 ، واالستمرار في تحسين قدرة هذه العناصـر ...مواد، آالت، أفراد: نتجةاالقتصادي للعناصر الم

خدمات بنوعية أحسن، وبتكلفـة  –المنتجة كما ونوعا، بشكل يسمح بتحقيق أعلى مستوى إنتاج 

  .أقل و في الزمن المناسب 

 :ترتكز على العوامل  التالية  ذا التعريفة اإلنتاجية اعتمادا على هءفالكفا      

  .مثل بين عناصر اإلنتاجف األيلالتو  -1     

  .عامل اإلنتاج المرتفع -2     

  .عامل النوعية الجيدة -3     

  .عامل التكلفة األقل -  4   

  .عامل الزمن المناسب -5     

  . عامل االستمرارية في تحسين قدرة عناصر اإلنتاج -6     

II-2- ة اإلنتاجيةءأهمية الكفا: 

ال الصناعة و الباحثين جدل طويل حول العديد من المواضـيع التـي   يدور بين الكثير من رج    

ة ءتتعلق بوظيفة اإلدارة في المؤسسات، ولعل من أكثر الموضوعات جدال و مناقشة، موضوع الكفا

أقصى ما يمكن  وتحقيق اإلنتاجية، وكيف يمكن لإلدراة التعرف عليها وتوجيهها نحو زيادة اإلنتاج،

  (2).من فائض أو ربح
                                                

  .7، 6: ، صالمرجع نفسھ (1)
  .5: ، صالمرجع نفسھ (2)
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ة اإلنتاجية، من األمور الهامة التي استدعت اهتمام دول العالم عامة  على ءيعد موضوع الكفا     

ة ءلك، إلى اعتبار الكفاذويعود السبب في  .ؤسساتة األداء في المءاعتبار أنها مؤشر للربحية، وكفا

رتفعة، عامل رئـيس  ة اإلنتاجية المءفالكفا .اإلنتاجية المعيار األساس في تقييم المؤسسات ومديريها

عالقتها المباشـرة والوطيـدة بالمسـتوى     ؛ومما يزيد من أهميتها. لتقديم مستوى عال من الربحية

  (1).لمعيشي للفرد و المجتمع عامةا

 ل هي وسـيلة لبلـوغ أهـداف اقتصــادية    ة اإلنتاجية ليست هدفا في حد ذاتها، بءفالكفا       

    (2) :أهمها ةواجتماعي

  .بتكلفة أقل وبأسعار منخفضة كبر من السلع والخدمات،كمية أ إنتاج -1      

  وارتفـاع   زيادة األرباح والدخل الحقيقي للمؤسسة، نتيجة ارتفاع الطلب على المنتـوج،  -2       

  .معدل المبيعات 

  .تحسين األجور وبقية الحوافز المادية المقدمة للعمال -3      

  .انية تخفيض ساعات العملتحسين ظروف العمل، مع إمك -4      

ثمار واالستغالل كتوظيـف  زيادة الدخل والناتج الوطني، مع إمكانية زيادة معدالت االست -5      

  .بصفة عامة تقوية األساس االقتصادي للمجتمع البشريو . المتاحة الموارد

III- ة اإلنتاجية ومؤشراتهاءقياس الكفا: 

تحتاج من القائمين بهـا خبـرة ودرايـة     قة عملية فنية،ة اإلنتاجية هو في الحقيءقياس الكفا       

كما تتطلب في بداية تطبيقها إجراء . واسعة باإلنتاج والعناصر المنتجة، وتنظيم العمليات اإلنتاجية

وزمن كل  ليل حركاتالعديد من الدراسات والبحوث عن أداء و نشاط كل العناصر اإلنتاجية، وتح

ا األداء، ثم وضع المستويات القياسية ألداء و زمن و تكلفـة كـل   ذحركة، والتكلفة التي يتطلبها ه

ه الدراسات إلى الخبراء المتخصصين فيها، حتى ذو من األفضل إسناد ه .ه العناصرذعنصر من ه

  .ة اإلنتاجيةءضمن دقتها وجديتها في إبراز الكفاي

ط الواجب توفرها فـي  يتوقف على بعض الشرو كما أن النجاح في استخدام وسائل القياس،       

ة اإلدارة وقدرتها على االستفادة مـن  ءحجم عناصره المنتجة وكفا طبيعة النشاط، ؛المؤسسات منها

ل جعقد ي ،فالخطأ في طريقة تطبيق وسائل القياس. ة اإلنتاجيةءنتائج القياس في التعرف على الكفا

                                                
  .28: ، مرجع سبق ذكره، صإدارة القوى العاملةعمرو صفي عقیلي،  (1)
  .547: ، صمرجع سبق ذكرهفار حنفي، عبد الغ (2)
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لية القياس يجب أن تتم على أساس فعم. من النتائج المحصلة عليها مضللة أو ال يعتمد عليها كثيرا

وليس فيه مجال للحدس والتخمين، أو وضع األحكام التقريبية أو التقديريـة غيـر   علمي و سليم، 

  .مؤيدة بالوقائع والحقائقال

مـن حيـث قواعـدها     لذا وجب على اإلدراة قبل استخدام وسائل القياس فهم عملية القياس،     

    (1).لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها تزام بهاومراحلها المتسلسلة الواجب االل

III -1 -  مراحل عملية القياس: 

  (2):مراحل أساس متتابعة كما يلي ةعلى ثالث ،ة اإلنتاجيةءتتم عملية قياس الكفا    

III-1-1- مرحلة القياس األولية:  

ظل في  ،)مؤسسة(المتاحة للوحدة اإلنتاجية  ةوتتناول الدراسة الدقيقة لجميع العناصر المنتج        

لك ذه العناصر أثناء العملية اإلنتاجية مستخدمين في ذا تحليل أداء هذوك .الذاتية ااتهيوإمكانظروفها 

األساليب العلمية لدراسة الزمن والحركة وتحليل القيمة، بهدف الوصول إلى وضـع المسـتويات   

 المختارةسطات هذه المتوواعتبار  .األكثر مالئمة لظروف العمل، أو متوسطات القراءات المختلفة

  .ة اإلنتاجية الذاتيةءكمستويات قياسية تتحدد منها الكفا

III -1-2 - مرحلة القياس المستمرة:  

وهي التي تتناول تجميع البيانات اليومية من داخل الوحدة اإلنتاجية، ومن واقع نتائج األداء        

ة ءن وسائل قيـاس الكفـا  ه البيانات في تكويذالفعلي لجميع عناصر العملية اإلنتاجية، ثم استخدام ه

  .ة اإلنتاجية الفعليةءاإلنتاجية، واستخراج نتائجها التي تمثل مستوى الكفا

III -1-3 - مرحلة تقييم نتائج القياس:  

بالمستويات القياسية المحددة  ،وتتناول مقارنة المستويات الفعلية المستخرجة من األداء الفعلي       

وجبة أو السالبة، ودراسة أسـبابها ومبرراتهـا وتقيـيم    موتحدد االنحرافات ال .في المرحلة األولية

ة ءه الكفاذوالتعرف على االتجاه الذي تسير فيه ه .ة اإلنتاجية على ضوء ما تجمع من حقائقءالكفا

  تعديالت و التحسينات الضرورية فـي األداء والـزمن و التكلفـة   المن ذلك و ما يتبع  ،اإلنتاجية

  (*). اجية الذاتيةة اإلنتءللوصول إلى مستوى الكفا

                                                
  .24، 23: ، صمرجع سبق ذكرهأحمد محمد المصري،  (1)
  .40: ، صالمرجع نفسھ (2)
ة اإلنتاجیة باألسلوب العلمي، قد تجد صعوبة في المرحلة األولى من ءنالحظ أن بعض المؤسسات اإلنتاجیة التي لم یسبق لھا قیاس الكفا (*)

 ویمكنھا أن تستعین بخبراء خارجیین في  تحلیل العمل وقیاسھ. ھذه المرحلة من جھد كبیر، ودرایة وخبرة بالقیاسالقیاس، نظرا لما تتطلبھ 
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III -2-   القياسمؤشرات:  

، تلك المعدالت التي تستخدمها إدارة المؤسسة  للتعـرف علـى   مؤشرات القياسبالمقصود  "      

حقائق موقفها اإلنتاجي، كنتيجة لتفاعل عمليات األداء المختلفة، التي أنجزتهـا عناصـر العمليـة    

  (1)."المتاحة تاإلمكانيافي إطار  اإلنتاجية،

  :التـي تتمثـل فـي   و  ،تاج اإلدارة إلى وسائل القياس الرياضية واإلحصائية البسيطةا تحذل

تقيس كل جـزء مـن    ، التيزمنيةالجداول البيانية أو الرسوم الرياضية أو النسب المعادالت أو ال

  (2).كل عنصر من العناصر المنتجة تكلفةو العملية اإلنتاجية، وتتابع تقييم أداء و زمن 

استخدامها   ه الوسائل، السهولة والوضوح بحيث يمكن لإلدارةذما يجب أن تتميز به ه وأهم       

سبب مجموعة مـن العوامـل   غير أنه في كثير من األحوال تتعذر عملية القياس، ب .في أي وقت

  (3):أهمها

         ضعف مستوى األداء المحاسبي، مما يؤدي إلى تعـذر الحصـول علـى المعلومـات     -1     

  .الالزمة لعملية القياس ياناتو الب

ي يـؤدي إلـى صـعوبة    ذوال ؛غياب تطبيق أنظمة التكاليف، وأنظمة المحاسبة الموحدة -2      

المقارنة بين الوحدات اإلنتاجية الختالف المقومات التكاليفية، التي فـي إطارهـا يـتم    

  .ة اإلنتاجية ءاستخراج كل مؤشر من مؤشرات قياس الكفا

بسبب نقص الوعي وغيـاب الحـوافز    ؛ذا النظامتمام العاملين أنفسهم بجدوى هعدم اه -3      

ـ  ،اإليجابية وعدم وضوح إلزام جميع المستويات في المؤسسات ه ذبضرورة تبني مثل ه

  .و األساليب العلمية إلنجازها األنظمة

  .به األساليذعدم تبني اإلدارات المسؤولة  في المؤسسات، لفكرة تطبيق مثل ه -4      

  .أو درجة جودته االختالف في طبيعة المنتج ونوعه، -5      

  

  

                                                                                                                                                       
وإذا كانت المؤسسة كبیرة الحجم، من األفضل أن تخصص لعملیة القیاس مكتبا أو قسما متخصصا  . دراسة الزمن والحركة والتكلفة

  . ارة العلیا بالتطورات الحاصلة  في الكفایة اإلنتاجیةبعملیات القیاس و المتابعة، إلمداد اإلد
  .25،24: ، صمرجع سبق ذكرهأحمد محمد المصري،  (1)
  . 31 :، صھنفس المرجع (2)
  . 47، 46: ، ص مرجع سبق ذكرهحسن جھاد فلیح،  (3)
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وفيمـا يلـي    (1).مؤشرات قياس الكفاءة اإلنتاجيةأهم من  و التكاليفإلنتاجية امؤشري  ديع

  .نتناول كل مؤشر

III-2-1- مؤشر اإلنتاجية:   

مؤشـرات   مؤشرات اإلنتاجية الكلية و:  اإلنتاجية، إلى نوعين رئيسيين هما مؤشراتتنقسم        

  .اإلنتاجية الجزئية

وهي التي تقيس العالقة بين الناتج النهائي من جهة، وبين   :مؤشرات اإلنتاجية الكلية - أ

و يمكـن   (2).العملية اإلنتاجية من جهة ثانية التي استخدمت في وعناصر اإلنتاج مجتمعة 

  (3):ترجمتها بالمعادلة التالية

       خرجاتالم                                   
      =اإلنتاجية الكلية           

  دخالتالم                                   

تتعلق بتوحيد وحدات القياس المختلفة لعوامل  ؛مؤشر اإلنتاجية الكلية من صعوبات يعانيو         

و لهـذا  . اإلنتاج، وكذلك لإلنتاج عندما يكون هناك منتجات عديدة و مختلفة في وحدات القيـاس 

  (*) (4).السبب فإن الكثير من الباحثين يفضلون مقاييس اإلنتاجية الجزئية لبساطتها وسهولة احتسابها

وهي مؤشرات جزئية تقيس العالقة بين المنتج النهائي  :مؤشرات اإلنتاجية الجزئية -  ب

من ناحية وعنصر واحد من عناصر اإلنتاج المستخدمة، وبهذا نحصـل علـى إنتاجيـة    

  (5).إنتاجية اآلالتأو أو إنتاجية رأس المال، العمل، 

، كما الطريقة المادية و الطريقة النقدية: ة اإلنتاجية الجزئية بطريقتينءتقاس الكفاو        

  (6):توضحها المعادالت التالية

  اإلنتاج           )قيمة(كمية                                              
  =   لمواد األولية إنتاجية ا  -      

 المواد األولية المستخدمة )قيمة(كمية                                      

                                                
  .128: ، صمرجع سبق ذكرهبوخمخم عبد الفتاح،   (1)
  . 23: ، ص2001، دار وائل للنشر، عمان،عياالقتصاد الصنامدحت كاظم القریشي،  (2)
  .23:، صالمرجع نفسھ (3)
   .29: ، مرجع سبق ذكره، صإدارة القوى العاملةعمرو صفي عقیلي،  (4)
  .أو بین القطاعات .ة اإلنتاجیة الكلیة، خاصة في المقارنة بین الوحدات اإلنتاجیة أو بین المؤسسات من نفس القطاعءیفید مؤشر الكفا (*)

  .124: ، صمرجع سبق ذكرهمدحت كاظم القریشي،   (5)
  .125، 124: ، صالمرجع نفسھ (6)
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  اإلنتاج )قيمة(كمية                                           
  =     إنتاجية اآلالت   -      
  اآلالت المستخدمة في اإلنتاج )قيمة(عدد                                

  اإلنتاج )قيمة(كمية                              
  =   إنتاجية العمل  -      

  عدد العاملين                                 

       ألنهـا تعطـي مؤشـرات دقيقـة      ؛أفضل الطرق لقياس اإلنتاجيةالمادية من  الطريقة دوتع       

لكنها تواجه الكثير من المشاكل العمليـة   .نتاجو محددة لمستوى إنتاجية كل عنصر من عناصر اإل

األمـر الـذي    ،لمنتجات المتعددة لدى المؤسسات الصناعيةاالختالف وحدات قياس  ،في التطبيق

  .يجعل من الصعوبة توحيدها بوحدة قياس واحدة

يـة  النقد الطريقـة ه الطريقة، يلجأ أغلب الباحثين إلى اسـتخدام  ذولتفادي مشاكل القياس به       

عندما تكون المنتجات مختلفة األنواع ومختلفة في  ،ه الطريقةذتستخدم هحيث . للمتغيرات األساسية

  (1) .وحدات القياس، إذ يمكن إضافة المنتجات غير المكتملة، وكذلك العمل المقدم للغير

ـ    دإلنتاجية، فإن مؤشر إنتاجية العمل يعل ةومن بين المؤشرات الثالث        رات مـن أهـم المؤش

لك ألهمية العنصر البشـري فـي العمليـة    ذفي الدراسات التطبيقية، و ااستخدامووأكثرها شيوعا 

فالعمل هو أهـم  . ا المؤشر، ومقارنته في ما بين المؤسسات المختلفةذاإلنتاجية ولسهولة احتساب ه

ـ   .عوامل اإلنتاج على اإلطالق، وال يمكن التعويض عنه بشكل كامل ير ودون العمل ال يمكـن س

  (2). ة استخدام العملءس مستوى كفاوعليه فإنتاجية العمل تعك ،عملية اإلنتاج

على الرغم من أن إنتاجية األرض، المواد واألجهزة الرأسمالية ذات أهمية كبيـرة، فـإن   ف       

رت كلمة اإلنتاجيـة دون  ذكإنتاجية العمل حظيت بنصيب كبير في الوقت الحاضر لدرجة أنه إذا 

  (3).م أن المقصود إنتاجية العمليفه ،تمييز

لكن قد تظهر مشكلة نتيجة االهتمام بعنصر العمل، وإهمال العناصر األخرى، وبالتالي عدم        

 االستخدام االقتصادي لها، وخاصة أن أهمية عنصر العمل، تتفاوت من دولة ألخرى، ومن صناعة

تكلفة المـواد ورأس المـال ينبغـي    ففي الصناعات حيث تكلفة العمل منخفضة، مقارنة ب .ألخرى

                                                
  .126: ، صالمرجع نفسھ (1)
  . 126: ، ص مرجع سبق ذكرهأحمد محمد المصري،  (2)
  . 549: ، صمرجع سبق ذكرهعبد الغفار حنفي،  (3)
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ة ءاالستخدام االقتصادي للمواد واآلالت، وعدم  إهمال هذه العناصر ألن ذلك سـيؤثر فـي الكفـا   

  (1).اإلنتاجية للمؤسسة

  :و هناك مؤشرات أخرى لقياس إنتاجية العمل نذكر منها        

   كمية اإلنتاج                                                 
  =  إنتاجية العمل في الساعة   -       

  إجمالي عدد ساعات العمل                                           

ه الطريقة ببساطتها و سهولة شرحها للعاملين عند تقييمهم، غير أن استخدامها عليه ذتتميز ه       

 يتميـز نتاج النمطـي، الـذي   نه يصطلح استخدامها في المؤسسات ذات اإلأ :أهمها ،بعض المآخذ

ل نطـاق اسـتخدام هـذا    جعهذا ما يو  .ةءمواصفات واحدة وثابتة باستخدام آالت متساوية الكفاب

تهم اإلنتاجية إلى تحميل ءإلى دفع العاملين في سبيل رفع كفا ه، كما قد يؤدي استخداماضيق المؤشر

القدرة اإلنتاجية للمؤسسة على  التأثير ياآلالت فوق طاقتها، مما يؤثر في معدالت اهتالكها، و بالتال

  (2).لمدى الطويلفي ا

  القيمة المضافة                                                                       
  = نصيب ساعة العمل من القيمة المضافة -       

   ةالمحدد العمل الفعلية في الفترة عدد ساعات                                                        

هناك من يرى أن القيمة المضافة، هي المقياس األفضل إلنتاجية العمل بدال من قيمة اإلنتاج        

و ذلك ألن القيمة المضافة تحسب عن طريق طرح قيمة المستلزمات التي استخدمت في  ،اإلجمالية

  (3).الذي تحقق في نهاية فترة القياس من قيمة المنتج ،اإلنتاج خالل فترة زمنية محددة

    . ما يؤدي إلى تضخم قيمـة اإلنتـاج   قد يكون هناك هدر و ضياع في مستلزمات اإلنتاج،ف       

ـ  ،...قيد التشغيل و قد يدخل في اإلنتاج أجزاء مصنعة، أو مواد ه ذبدال من المواد الخام، و في ه

وبالتـالي يمكـن   . ل كامال، وإنما ساهم فيه آخرونالحالة نجد أن عمال المؤسسة، لم يقوموا بالعم

  (4).استعمال مؤشر القيمة المضافةه المشكلة بذالتغلب على ه

                                                
  550: ، صالمرجع نفسھ (1)
  .32: ، مرجع سبق ذكره، صإدارة القوى العاملةعمر وصفي عقیلي،  (2)
  .   128:، صمرجع سبق ذكرهمدحت كاظم القریشي،  (3)
  .550: ، صمرجع سبق ذكرهعبد الغفار حنفي،  (4)
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ه الطريقة بدقة نتائجها من جهة، وإعطاءها صورة واضحة وفعلية عن إنتاجية العمل ذتتميز ه     

ة ءنجاحها يعتمد على كفا لكن ).تكاليف -إيرادات(من جهة ثانية، ألنها تعتمد على بيانات محاسبية 

   (1).إعداد البيانات الالزمة

  إنتاجية العمل في الفترة الحالية                                               
  =                                            معدل النمو في إنتاجية العمل -       

  إنتاجية العمل في الفترة السابقة                                                

  .هذا المؤشر يحدد معدل النمو في إنتاجية العمل، عن طريق المقارنة بفترة زمنيـة سـابقة   

ـ و وهو يكشف عن مدى تحسن أو تقهقر إنتاجية العمل،  ا التحسـن   ذبالتالي البحث عن أسباب ه

          و محاولـة تصـحيحها  التقهقـر   لتشجيعها واالستمرار فيها و تطويرها، أو البحث عن أسـباب 

  (2).و معالجتها

يتضح أن سهولة وبساطة قياس إنتاجية العمل سهولة ظاهرية، إذ يحتاج قياسها إلى جهـود         

خاصة ما تعلق منها بحساب التكلفة و التكلفة الخفية خاصة، لتتم عملية القيـاس بالشـكل    ،متنوعة

  .المطلوب

III-2-2- مؤشر التكاليف:  

القيمة النقدية التي تدفع في سبيل الحصول على سلعة أو خدمـة  "في معناها العادي  التكاليف

معينة، إال أن معناها العلمي في مجال الدراسات التجارية ال يفيد معنى محدد إال إذا أضـفنا لهـا   

فالتكاليف أداة من أدوات القيـاس و إن  . الصفة الدالة عما نقصده من أغراض القياس و الحساب

  (3)."ت طرق حسابها باختالف الغرض من القياس نفسهاختلف

التكلفة الكلية و التكلفة المتوسطة و التكلفة الحدية، أو التكلفة : أن إلىتصنيف التكاليف يمكن 

الصناعية و التكلفة البيعية و التكلفة اإلدارية، أو التكلفة المضافة و التكلفـة التفاضـلية و التكلفـة    

  و تكاليف تكاليف ظاهرة بالنظام المحاسبي: نإلى قسمين رئيسي هافيتصنكن كما يم (4)...المباشرة،

  (*)". coûts cachés"تسمى تكاليف خفية  ،غير ظاهرة بالنظام المحاسبي 

                                                
  .204: ، صمرجع سبق ذكرهأحمد محمد المصري،  (1)
  .71: ، صمرجع سبق ذكرهحسن جھاد فلیح،  (2)
  .11:الجامعات المصریة، اإلسكندریة، دون تاریخ، ص ، دارالتكالیف في الوحدات الصناعیةمحمد أحمد خلیل،  (3)
  .11:، صالمرجع نفسھ (4)
  .سنركز على التكالیف الخفیة باعتبار أغلب التكالیف المترتبة عن حوادث العمل و األمراض المھنیة ھي تكالیف خفیة (*)
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اإلنتاجيـة  رهان من شأنه أن يؤثر بدرجة كبيرة على مستوى الكفاءة  ،تشكل التكاليف الخفية

التي تتحمل تكاليف الصناعية أن المؤسسة  ،ن األبحاثفي المؤسسة الصناعية، حيث أثبتت العديد م

و التـي يمكـن أن    ،ةالمردوديهامة من  تاحتياطياتخفي  الوقتهي في نفس  ؛خفية بمبالغ كبيرة

  (1).تسهم بشكل كبير في بقاء هذه المؤسسة و ازدهارها ، إذا ما استغلت بفعالية

المعروفـة   المحاسبيةالمفسرة في النظم  تلك التكاليف غير : "تعرف التكاليف الخفية على أنها

  (2)"...المحاسبة العامة، المحاسبة التحليلية، لوحة القيادة،: في المؤسسة مثل

وهـي مرتبطـة أساسـا     ،الكبيرة على تفسير نوعية التشغيلبقدرتها  تتميز التكاليف الخفية

يف خفية مرتبطـة  فمثال وجود تكال . "sont d’origine phénoménologique"  بظواهر معينة

  .المتخذة لمعالجتها باإلجراءاتيشير إلى أن تشغيل المؤسسة متأثر سلبا بتغيب األفراد و  ؛بالتغيب

ال تسمح بتبيان  أشكالهانظرا لكون أنظمة المعلومات المحاسبية المعروفة حاليا على اختالف 

، فقد تـم  بإنقاصهاتابعتها و ال و بالتالي فإنها ال تسمح ال بم ،بعض التكاليف التي تتحملها المؤسسة

 األخيـرة االتفاق على تسمية التكاليف غير الظاهرة بالتكاليف الخفية، و ذلك بالرغم من كون هذه 

  .موجودة فعال

  (3) :أهمهاو هناك أسباب تقف وراء عدم قدرة المؤسسات على تقييم تكاليفها الخفية 

ـ عدم وجود وعي و إطالع مسبق على هذا النوع مـن ال  - ليف مـن طـرف مسـيري    اتك

  .المؤسسات

حيث أن أنظمة المعلومات المحاسبية المطبقة حاليا فـي  ؛ عدم وجود أدوات قياس مالئمة -

  .تعد غير مؤهلة لمراعاة ظواهر على مستوى كبير جدا من الثقة ،مختلف المؤسسات

ريف مصـا  63ح : و إذا كانت المحاسبة العامة تعتمد على تصنيف التكاليف حسب طبيعتها

، و إذا كانت المحاسبة التحليلية تصنف التكاليف حسب غايته ....ضرائب و رسوم 64العاملين، ح 

يمكن أن  محاسبة، فإن تقييم التكاليف الخفية يعتمد على ....تكلفة الشراء، تكلفة اإلنتاج: أو مقصدها

                                                
علوم التسییر، فرع  تسییر المؤسسات، جامعة  ، رسالة ماجستیر فيالتكالیف الخفیة و أثرھا على أداء المؤسسةمراد كواشي،  (1)

   .09: ، ص2005-4004قسنطینة، 
          ,H.Saval , V.Zared , Maîtriser les coûts et les performances cachés : نقال عن. 09: ص ، المرجع نفسھ (2)

éd.Economica, 1995, p : 105.     
  .11 :، صالمرجع نفسھ (3)
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يتعلق بتقييم كل  مراألإذ أن ، " la comptabilité d’agent" نطلق عليها تسمية المحاسبة بالعون 

  (1).التكاليف الناجمة عن النشاط اإلنتاجي للعون بغض النظر عن الموضوع أو الغاية المتعلقة بها

تجزئـة   (*) " H.Saval" "هنري سـافال "من أجل تسهيل عملية تقييم التكاليف الخفية اقترح 

: ل إلى خمسة مكونات هيالتكاليف التي يمكن أن تتحملها المؤسسة من جراء معالجة خسائر التشغي

سنوضح . ، و عدم خلق طاقات جديدةاإلنتاجالزائد، عدم  االستهالكاألجر الزائد، الوقت الضائع، 

  (2):كل مكونة من المكونات على حدى

على أجر أعلى مما كان يحصل عليه  ،و ذلك عندما يحصل العامل البديل مثال: األجر الزائد

في مقابل أداء العامل البديل لنفس العمل أو حصـول العامـل   العامل األصلي الذي تغيب، و هذا 

المتغيب على أجر إذا كان تغيبه مبرر، و ذلك بالرغم من أنه لم يقدم مقابل للمؤسسة فـي شـكل   

  .عمل

و هو يرتبط بأنشطة المعالجة؛ كالوقت الزائد الناجم مثال عن عملية البحث عن : الوقت الزائد

، أو عن عملية تقديم التوجيهات و النصائح للعامل البـديل مـن   )لهاتفالتكلم في ا(العامل البديل 

  .طرف رئيسه في العمل لكي يكون مؤهال الستخالف العامل المتغيب

مثل تكلفة المواد المستهلكة المتضمنة في الوحدات المنتجة المعيبة، حيـث  : االستهالك الزائد

  .معتمدة في دفاتر المؤسسةتقيم هذه االستهالكات على أساس األسعار الفعلية ال

إنتاجيته و ذلك مثال بسبب استخالف العامل األصلي بعامل بديل يكون مستوى : عدم اإلنتاج

، أو بعدم استخالف العامل المتغيب، مما يؤدي إلى توقف اآللة التي كان يعمل بها، أي شـغور  أقل

خاصة إذا كانت هـذه األخيـرة   ، اإلنتاجية، و هذا ما ينجم عنه توقف كل العملية اإلنتاجيمركزه 

مرتبطة ببعضها البعض، و تعكس هذه المكونة الفرصة الضائعة التي تتحملهـا المؤسسـة خـالل    

  .الفترة المعنية

بخسائر التشغيل و كيفيـة   les acteursحيث أن إهتمام بعض الفاعلين : عدم خلق الطاقات

قل أهمية بالنسبة لبقاء و اسـتمرارية  ت معالجتها في المؤسسة، قد يشغلهم عن بعض األمور التي ال

                                                
  .12: ، صالمرجع نفسھ (1)
  .أنظر المرجع السابق  H.Savalلمزید من المعلومات عن نمودج   (*)
  .71، 70: ، صالمرجع نفسھ (2)
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المؤسسة، مثل عمليات التخطيط و التنفيذ لألهداف االستراتيجية، و بذلك تعكس هذه المكونة تكلفة 

  .لكن على المدى الطويل ،الفرصة الضائعة التي تلحق بالمؤسسة

لحصول ل ،أن المؤسسة تهدف من وراء حيازتها على عناصر التشغيل ،نا القولنمما سبق يمك

مقارنة -التكاليف في المؤسسة  فارتفاععلى أحسن و أجود المخرجات و بأقل التكاليف الممكنة، لذا 

         .هايدل على إنخفاض الكفاءة اإلنتاجية في -بالمخرجات

IV- لمؤسسةفي اة اإلنتاجية ءالعوامل المؤثرة في الكفا:  

في عملية التنمية  ةة اإلنتاجيءه زيادة الكفابأهمية الدور الذي تلعب ،لقد أدى االعتراف المتزايد     

و الممارسين العمليين بدراسـة وتحليـل    نإلى قيام العديد من األكاديميي ،االقتصادية و االجتماعية

سواء كان  لعوامل التي تعيق نمو اإلنتاجية بتعبير آخر دراسة و تحليل ا .ة اإلنتاجيةءمحددات الكفا

  (1).المؤسسة و القطاع أو على مستوى االقتصاد الوطنيعلى مستوى الفرد أو على مستوى 

 ةالمعرفـة المسـبق  : طالقة هؤالء المهتمين و الباحثين، كانت من حقيقة مفراهـا أن ان نإو    

ة اإلنتاجية و اإللمام بتأثيراتها المختلفة، إنما هو الشرط الـذي  ءبمجاميع العوامل المؤثرة على الكفا

  (2).اإلنتاجيةالكفاءة ي مستوى و معدل نمو صول إلى أية زيادة فغنى عنه إذا ما أريد الو ال

إلى الحد الذي دفع باالقتصادي  ،وقبل التطرق لهذه العوامل، نشير إلى أنها كثيرة ومتشبعة       

تكاد ال توجد ظاهرة في الحياة االقتصادية أو الحياة "إلى القول بأنه ) A.Bajt باجت( اليوغسالفي 

  ".على إنتاجية المؤسسة، و خاصة إنتاجية العمل  عموما ال تؤثر

ة اإلنتاجية عموما، خصائص تميزه عن غيـره  ثرة على الكفاءو لكل عامل من العوامل المؤ

اقتصادية، و أخرى ذات خصائص اقتصادية  -فهناك عوامل ذات خصائص اجتماعية .من العوامل

  ، ...إدارية –ت خصائص بشرية تكنولوجية، و أخرى ذا –سياسية و أخرى ذات خصائص فنية 

و هـي   .و عالقات تبادلية وتأثير تفـاعلي فيما بينها إضافة إلى كونها تتميز بارتباطات . و هكذا

  (3).اعية و التكنولوجية المختلفةمتغيرة وفقا للتطورات السياسية و االقتصادية و االجتم

ـ  رة، يمكن القول بأنه ال يوجد ـل كثيـدون الدخول في تفاصي و ل ـتصنيف موحـد للعوام

ـ  ة اإلنتاجية، فقدءلمؤثرة في الكفاا ون و اإلداريـون فـي   ـتباين الباحثون والمفكرون االقتصادي
                                                

  .103: ، ص1982، دار الطلیعة، بیروت، مفھومھا، قیاسھا، العوامل المؤثرة فیھا: اإلنتاجیةوجیھ عبد الرسول العلي،  (1)
  .103: ، صنفسھ المرجع (2)
  .104: ، صنفسھ المرجع (3)
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و في ما يلي سنتطرق إلى ثالث تصنيفات، أسهم في إعدادها خبراء . ة أو أسلوب تصنيفهاـطريق

  (1): ات هيهذه التصنيف .و أساتذة جامعيون بارزون أخصائيون

  . ILOسلوب مكتب العمل الدولي أ -1     

  ).A. Judson  جودسون( أسلوب الخبير اإلداري  -2     

  ).R. Sutermeisterسوتيرميستر ( أسلوب البروفيسور  -3     

IV-1-   أسلوب مكتب العمل الدوليILO  :  

 ة اإلنتاجيـة ءبتجميع عوامل الكفـا  ،قام أخصائيو مكتب العمل الدولي في محاولة رائدة لهم       

عامال مختلفـا يـؤثر علـى     )37(توصلوا من خاللها إلى تحديد  ،العامة في ثالث مجاميع رئيسة

   .و الجدول الموالي يوضح هذه العوامل. ة اإلنتاجية في المؤسسةءمستوى الكفا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .104 :، صھنفس المرجع (1)
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 في المؤسسةة اإلنتاجية ءتصنيف مكتب العمل الدولي لعوامل الكفا): 1-3(جدول رقم 

  .108، 071 :، صمرجع سبق ذكرهوجیھ عبد الرسول العلي،  :المصدر 

  :عوامل العامةمجموعة ال
   .....)الحرارة والرطوبة، الرياح  ،األمطار :الظروف الجوية و المناخية ( الطقس  - 1
 .التوزيع الجغرافي للموارد والخامات الطبيعية - 2
 .السياسات المالية واالئتمانية التي تتبعها الدولة - 3
 .التنظيم العام لسوق العمل في الدولة  - 4
 .، شبه البطالة ، معدل دوران العمل نسبة القوى العاملة إلى مجموع السكان - 5
 .توفر مراكز البحث العلمي و التكنولوجي  - 6
 .التنظيم التجاري وحجم السوق - 7
 .نشر نتائج البحوث والدراسات العلمية والتكنولوجية  - 8
 .التغيرات في تركيبة أو بنية المنتجات - 9

 .نتاجإنتاجها إلى الحجم الكلي لإلنسبة أثر المنشآت ذات الكفاءة المنخفضة و  - 10
 :مجموعة العوامل الفنية و التنظيمية

 .درجة التكامل في اإلنتاج  - 11
 .معدل استغالل الطاقة اإلنتاجية في المؤسسات المختلفة  - 12
 .حجم اإلنتاج ودرجة استقراره  - 13
 .التي تستخدمها المؤسسات اإلنتاجية ) الخامات(جودة المواد األولية   - 14
 .ها درجة مالئمة المواد األولية و انتظام تدفق  - 15
 .التقسيم الفرعي للعمليات اإلنتاجية   - 16
 .توازن خط اإلنتاج  - 17
 .تعدد أنظمة اآلالت   - 18
 .األجهزة والوسائل الرقابية  - 19
 .جودة المنتجات  - 20
 .ترشيد وتنميط العمل و المواد  - 21
 ).المصنع(الترتيب الداخلي والموقع الجغرافي للمؤسسة   - 22
 .....تاءة ، الصوالصناعة والخدمات الهندسية الخاصة باألمان ، اإلض  - 23
 .نوعية أدوات اإلنتاج و سهولة الحصول عليها و تداولها بين العمال  - 24
 .واألدوات درجة إهتالك اآلالت - 25
 .المتاحة لكل عامل ) أو القوى المحركة (  التكمية اآل - 26
التناسب بين القوى العاملة المخصصة ألعمال الصيانة و القوى العاملة المخصصـة ألعمـال اإلنتاجيـة      - 27

 .باشرة الم
 .طول أو مدة ساعات العمل اليومي و كيفية توزيعها  - 28
 .طرق اختيار األفراد  - 29

  :مجموعة العوامل البشرية
  .العالقة بين اإلدارة والعاملين   - 30
 .األحوال االجتماعية و النفسية للعمل  - 31
 .األجور التشجيعية  - 32
 .درجة التوافق أو التكيف للعمل واالرتباط به  - 33
 .العملالتعب الجسماني أثناء   - 34
 )السن ، الجنس، المهارة، اإلعداد الفني: ( تركيب القوى العاملة من حيث   - 35
 .في مجال اإلنتاج) المحاكاة(تنظيم المباريات و روح التنافس   - 36
  .دور التنظيمات العمالية  -37
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ـ    كتب العمل الدمنالحظ من خالل الجدول أن         ةولي، اعتمد في هـذا التصـنيف علـى ثالث

امل خارجية عن المؤسسة كالطقس، وأغلبها عو  ؛مجموعة العوامل العامة: مجموعات أساس هي

و هي عوامل داخليـة خاصـة    ؛مجموعة العوامل الفنية والتنظيمية .الخ...المالية للدولةالسياسات 

مجموعة العوامل . الخ...ف العمل المادية داخل المؤسسةبالمؤسسة و تتعلق باآلالت، المواد، ظرو

   التعـب   حفيز العمـال و تخص العالقات اإلنسانية، مدى ت  و هي عوامل داخل المؤسسة ؛البشرية

  .وعوامل أخرى تخص العنصر البشري  ،و اإلرهاق الذي تتعرض له اليد العاملة

IV-2-  جودسون (أسلوب الخبير اإلداريA. Judson(:  

و هو رئيس أحد بيوتـات الخبـرة اإلداريـة فـي      - )A. Judson( األسلوب الذي قدمه ديع     

من األساليب الهامة لتصنيف العوامل المحددة لمستوى و معدل تغير  -الواليات المتحدة األمريكية 

اإلنتاجيـة  الكفـاءة  و لعل أهم ما يميز هذا األسلوب هو إبرازه لكل من عوامل ، اإلنتاجيةالكفاءة 

  (1).و الجدول الموالي يوضح هذا التقسيم .ارجية والداخليةالخ

  في المؤسسة ة اإلنتاجيةءلعوامل الكفا)   A. Judson(تصنيف ): 2-3(جدول رقم 

  العوامل الداخلية  العوامل الخارجية

  .التكنولوجيا  -1
 .الوضع االقتصادي العام -2
 .بيئة األعمال  -3
 .التشريعات الحكومية  -4
 .تهلكينالمس) احتياجات(طلبات  -5
 .التجديد واالبتكار -6
  .العالقات الصناعية  -7

  .األفراد العاملون في المؤسسة -8
 .بيئة وتنظيم العمل داخل المؤسسة  -9

  .سياسات المؤسسة -10
علومات وأنظمة الرقابة المستخدمة الم -11
  .اخل المؤسسةد

  .عملية اإلشراف داخل المؤسسة  -12
  .نوعية اإلدارة  -13
لمكافآت التي تطبقها أنظمة الحوافز و ا -14

  .المؤسسة
نوعية المعدات واآلليات التي تطبقها  -15

  .المؤسسة
األوضاع التنظيمية السائدة داخل  -16

  .المؤسسة

  .11: ، صمرجع سبق ذكرهوجیھ عبد الرسول العلي،  :المصدر

خارجيـة   اإلنتاجية إلى عوامـل الكفاءة قسم عوامل  ،من الجدول نالحظ أن الخبير اإلداري 

المبينة في الجدول، قام الخبير بتثبيت  )16(و في إطار كل مجموعة من المجموعات الـ  .وداخلية

  :مبينة في الشكل التالي عدد من العوامل
                                                

  . 111: ص، ھنفس المرجع (1)
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  A. Judsonة اإلنتاجية كما صورها ءتقسيمات عوامل الكفا) 1- 3(شكل رقم 

  .113: ، صمرجع سبق ذكرهوجيه عبد الرسول العلي، : المصدر   

  
                                التكنولوجيا

                                                 درجة التعقيد     ●
االستقرار                         ●
التمايز أو االنفرادية                  ●
  

الوضع االقتصادي العام                      
التضخم                                          ●
البطالة                          ●
 النمو االقتصادي   ●
القيود االقتصادية                                                 ●
  

العاملون                                                               
المهارة والمعرفة                                                 ●
وية                                        المواقف والروح المعن●
العدد و النوعية                                                  ●
ــاعي                                                  ● ــلوك الجمــ الســ
مقــدار عــرض العمــل                                                ●
ية                                            العوامل الديموغراف●
  

بيئة وتنظيم العمل                                                        
تصميم الوظيفة                                                  ●
الترتيب الداخلي للمصنع                                              ●
الفئات الوظيفية                    ●
موسمية العمل                       ●
نوبات العمل                          ●
  المعايير و المقاييس●
درجة استخدام المكننة                ●
الوسائل الرقابية                                       ●
  

المنشأة                                         سياسات
مستويات األجور والرواتب                            ●
قواعد وتعليمات العمل                 ●
قواعد الترقية                         ●
إجراءات التنظيم                             ●
                                    العالقات بين العاملين         ●

أنظمة الرقابة و المعلومات                
الدقة                                  ●
التوقيت                               ●
أثر الدوافع                            ●
اإلعتمادية                             ●
                      العدالة       ●
  

  
   طلبات المستهلك

  السعر●
                    الجودة   ●
  مواعيد التسليم●
  التنوع ●
  الخدمات    ●
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اإلدارة   
  األسلوب المعتقدات،●
  واالتجاهات اإلدارية       

  العدالة و الكياسة  ●
  القابلية الفنية    ●
  الستمرارية                    ا ●

          
  اإلشراف    
  الشخصية  ●
  المعرفة و الخبرة           ●
  المهارات القيادية  ●
  االستمرارية      ●

  العالقات الصناعية      
          االتفاقات الجماعية          ●
  القيادات النقابية             ●
  الفعاليات غير الرسمية      ●
          السياسات النقابية              ●
  الخلفية التاريخية و الجو العام  ●

                                                                   

  
  بيئة األعمال  

  طبيعة المنافسة السائدة ●
  درجة نضج الصناعة ●
  القوى أو العوامل اإلستراتيجية●

    عوائد/ خارجية 
  تكاليف  / اخلية د 
   

  التشريعات الحكومية
 تشريعات حماية البيئة●
  تشريعات حماية العاملين●
  
  المكافآت/ الحوافز  

أسس دفع األجور والرواتب                         ●
  المساهمة في العوائد●
  االعتراف بأهمية الفرد●
 مبدأ المشاركة●
  نوعية حياة العمل●
  فياتجاهات التقدم الوظي●
   التنافس●
التهديد المباشر ألمن الفرد و ( الخوف●

 ) استقراره
  
  

  التجديد واالبتكار
  التبدالت الخارجية   ●
  (R & D)البحوث والتطور ●
 أساليب حل المشاكل   ●
  

       المعدات و اآلليات
  الحالة الفيزيائية للمعدات واآلالت●
   فترة حياة المعدات و اآلالت●
  قة اإلنتاجيةنسبة استخدام الطا●
  احتياجات الصيانة ●
  

  التنظيم
  البنية التنظيمية    ●
  حجم التنظيم●
  األنشطة الوظيفية●
  عمليات اتخاذ القرارات●
وسائل أو صيغ المشاركة في اتخـاذ  ●

 القرارات و رسم السياسات 
  
  

محددات 
 الكفاءة 
 اإلنتاجية
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أن الخبير اإلداري قسم العوامل المؤثرة على السابق، الجدول الذي يرافق  الشكلنالحظ من        

     .عـن المؤسسـة   العوامل الداخلية و العوامل الخارجيـة  :فئتين رئيستين هماإلى ة اإلنتاجية ءالكفا

عامال مختلفا لـه   )64(قام بتحديد مجموعة من العوامل، بلغ مجموعها الكلي مجموعة و داخل كل 

  .في المؤسسة ة اإلنتاجيةءلى مستوى و معدل تغير الكفاتأثيره ع

IV-3-  أسلوب البروفيسور)R. Sutermeister(:   

من التصنيفات األخرى الجديرة باالهتمام و الدراسة، ذلـك التصـنيف الـذي جـاء بـه             

ة ءحيث جمـع عوامـل الكفـا    .من جامعة واشنطن) R. Sutermeisterسوتيرميستر (البروفيسور

  (1).مجموعة العوامل اإلنسانية  ومجموعة العوامل الفنية  :في مجموعتين رئيستين هماجية اإلنتا

IV-3-1- مجموعة العوامل الفنية: 

نوعية اآلالت : من العوامل الفرعية نذكر أهمها اأدرج البروفيسور تحت هذه المجموعة عدد 

  .و أساليب العمل و المعدات المستخدمة، تصميم العمليات اإلنتاجية، جودة المواد األولية، طرق

الكفـاءة  لى مستوى و معدل تغير تأثيرها الواضح ع ،و ال شك أن لمجموعة العوامل الفنية       

طرق وأساليب العمـل،  ، معدات اإلنتاج المستخدمة، جودة المواد األولية يةفكمية و نوع ،اإلنتاجية

اجيـة، تصـميم العمليـات    مواقع اآلالت و المعدات، تصميم و جودة المنتجات حجم الوحدة اإلنت

  (2).ات جوهرية في مستوى اإلنتاجية، كلها عوامل تؤدي إلى إحداث تغيرالخ...اإلنتاجية 

من الوقت الالزم لإلنتـاج   % 90فقد أمكن على سبيل المثال، في بعض الصناعات توفير        

لعادي، وبذلك قل عـدد  ، والمعدات اإللكترونية بدال من اإلنسان ا)Robot(باستخدام اإلنسان اآللي 

  .األفراد المطلوبين للعملية اإلنتاجية، وارتفعت نتيجة ذلك معدالت اإلنتاجية

تخفيض عدد مرات تعطل المغزل نتيجـة اسـتخدام   ، كما أمكن في صناعة الغزل و النسيج       

مسـتوى إنتاجهـا   بكذلك استطاعت صناعات أخرى عديدة االرتفاع . نوع أفضل من القطن الخام

عـن   فضل استخدامها لمواد خام جديدة، تختلف في خواصها التكنولوجية و الطبيعية و الميكانيكيةب

  (3).المواد السابق استخدامها

                                                
  .144: ، صھنفس المرجع (1)
 .422: ، ص2004، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مدخل تطبیقي معاصر: إدارة الموارد البشریةصالح الدین محمد عبد الباقي،  (2)
  .144: ، ص مرجع سبق ذكرهوجیھ عبد الرسول العلي،  (3)
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IV-3-2- مجموعة العوامل اإلنسانية : 

: أما هذه المجموعة فقد قسمها البروفيسور إلى عنصرين أساسيين من عناصر األداء همـا  

  (1). دائهو الرغبة في أالقدرة على أداء العمل 

     نجد أن مساهمة العنصر البشري في العملية اإلنتاجية، تتوقف على كل من عاملي القـدرة         

قادر على القيام بما يناط به من أعمـال، فـإن أداءه   غير الفرد إذا كان ف. و الرغبة في أداء العمل

مثل فإن الفرد الذي ال يشعر و بال .الفعلي يكون ضعيفا حتى و إن كانت لديه رغبة أكيدة  في العمل

ـ  إنجازبرغبة حقيقية في    اأداء جيـد  هاألعمال أو المهام التي كلف بها، فإنه ال يمكن أن نتوقع من

  .العمل كبيرة علىحتى وإن كانت لديه مقدرة 

ما عامالن متكامالن و يساهمان سويا في تحديد ه و الرغبة في العمل،لذا فإن عاملي القدرة        

  (3):وضيح ذلك بالمعادلة التالية و يمكن ت (2).لعاملاة ءأداء و كفامستوى 

  .الرغبة في العمل    xالمقدرة على العمل = مستوى األداء               

:  أهمهايتوقف عامل القدرة على أداء العمل على أمور عديدة  ،البروفيسورذكره وطبقا لما        

و هذا يعنـي أن عامـل   . القدرات الذاتية االستعداد الشخصي و التدريب، الخبرة العملية،، التعليم

فضال عن القدرات الطبيعية  ،تأثر بما يكتسبه الفرد من معارف و مهاراتيالقدرة على أداء العمل 

الظـروف  : ما عامل الرغبة في العمل، يتحدد بثالث عوامل أساسية هـي أ .الموروثة التي يمتلكها

  (4).احتياجات الفرد ورغباتهوتماعية للعمل الظروف االج ،المادية للعمل

   بعدما تناولنا بعض المفاهيم المتعلقة بالكفاءة اإلنتاجية، نتناول فيما يلي أثر حـوادث العمـل   

في التكاليف  يتمثل هذا األثر، و و األمراض المهنية على الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسة الصناعية

  .عنهماالمباشرة و غير المباشرة المترتبة 

  

  

  

                                                
  .422: مرجع سبق ذكره، ص مدخل تطبیقي معاصر، : إدارة الموارد البشریةح الدین محمد عبد الباقي، صال (1)
  .27، 26: ، مكتبة غریب، القاھرة، دون تاریخ، صإدارة األفراد والكفاءة اإلنتاجیةعلي السلمي،  (2)
  .   27: ص المرجع نفسھ، (3)
  .30، 29: ، صالمرجع نفسھ (4)
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  .أثر حوادث العمل على الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسة الصناعية: المبحث الثاني

ر على تكـاليف  تأثبعناصر اإلنتاج البشرية و المادية، و بالتالي حوادث العمل تلحق الضرر 

التشغيل بمقدار التكاليف المباشرة و غير المباشرة المترتبة عنها، و التي تؤثر على الكفاءة اإلنتاجية 

  .و فيما يلي سنتناول التكاليف المترتبة عن حوادث العمل. في المؤسسة الصناعية

I-  تصنيفات تكاليف حوادث العمل:   

غلبهم استعملوا تصـنيف  أيف حوادث العمل، و قام عدد من الباحثين و المؤلفين بتصنيف تكال

   .مباشرة، و البعض اآلخر صنفها حسب الجهة المتضررةالالتكاليف المباشرة و غير 

تمثل عموما المصاريف المسجلة في النظام المحاسـبي  لحوادث العمل، فالتكاليف المباشرة " 

ب حوادث العمل، لكنها ال تظهـر  هي ما تفقده المؤسسة بسب ،ةمباشر غيرالأما التكاليف . للمؤسسة

  coûts caché)(".(1)في النظام المحاسبي للمؤسسة  بمعنى أنها تكاليف خفية 

مباشـرة، سـنقوم بعـرض بعـض     الو قبل التطرق إلى عناصر التكاليف المباشرة و غير 

  .قام بها الباحثون في هذا المجال التصنيفات التي

I-1-   تصنيف هنريشHeinrich)  1931(:  

  )مباشـرة الغير (يش من أوائل الباحثين الذين اهتموا بدراسة و بحث التكاليف الخفية هنر ديع

األحداث المترتبة عن حوادث العمل  " إذ قال أن . ظاهرة بالنظام المحاسبي، لحوادث العملالو غير 

ؤسسة و التي تؤثر سلبا على قدرة الم ،مباشرةالتكلف المؤسسة العديد من التكاليف المباشرة و غير 

  :ممثل بالجدول الموالي حوادث العملو تصنيفه لتكاليف (2) ".تها اإلنتاجية ءو كفا

  

  

  

  

  

  
                                                
(1) Maurice Gosselin, Analyse des avantages et des coûts de la santé et de la sécurité au travail en 
entreprise, Etude et recherche, Montréal, 2004, P: 1. Sur le site : 
www.irsst.qc.ca/files/documens/PUBIRSST/R-375.pdf , 10/5/2006. 
(2) Ibid, p: 02. 

http://www.irsst.qc.ca/files/documens/PUBIRSST/R-375.pdf
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  تصنيف هنريش لتكاليف حوادث العمل): 3- 3(جدول رقم                    

  تكاليف غير مباشرة  تكاليف مباشرة

  .تعويضات األجر - 
  .مصاريف المستشفى - 
  .وفر للمصابمصاريف األدوية و العالج التي ت - 
  

 وقت العمل الضائع بسبب العامل المصاب      - 
  .و العمال اآلخرين 

  .  الوقت الضائع بسبب التحقيق في الحادث - 
  . الخسائر المادية المترتبة - 
  .انقطاع اإلنتاج - 
  .الخدمات االجتماعية المقدمة - 
  .فقدان الربح - 
ه األجر المقدم للعامل مع انخفاض إنتاجية بعد عودت - 

  .للعمل
  . انخفاض معنويات العمال - 
  . الخ....أعباء الكهرباء، التدفئة - 

              .Maurice Gosselin, op. cit, p: 2                                                                          :           المصدر

         ضـات األجـر المقدمـة للعامـل المصـاب      تعوي عدمن خالل الجدول نالحظ أن هنريش           

الخ هي تكاليف مباشرة، و ما عدا ذلك فهي تكـاليف  ...و مصاريف العالج، من المستشفى، أدوية

  . غير مباشرة لحادث العمل

لقد توصل هنريش من تصنيفه لتكاليف حوادث العمل و محاولة تقييمها، إلـى أن التكـاليف   

بمعنـى أنـه إذا أرادت المؤسسـة    . أضعاف التكاليف المباشرة 4 مباشرة لحادث عمل تبلغالغير 

حساب التكاليف اإلجمالية لحوادث العمل، فإنها تقوم بحساب التكاليف المباشرة و تضـربها فـي   

  x5.(1) تكاليف مباشرة لحوادث العمل = تكاليف إجمالية لحوادث العمل :   خمسة كما يلي

يف حوادث العمل، القت العديد من النقد، بسبب أنه لـم  ريش لتقييم تكالنغير أن طريقة ه    

جميع و الستعمال في جميع القطاعات، و جميع أنواع المؤسساتل ايبين إذا كان هذا المعدل صالح

 (2).أنواع حوادث العمل

I-2- تصنيف برودي و آخرونBrody et Autres )   1990(:  

مباشرة  لحوادث العمل، لكن بنـوع  القام برودي و زمالؤه بدراسة التكاليف المباشرة و غير 

 دراسةكان الهدف من هذه ال. مؤسسة 583 ـبريدي ل بمن التدقيق و التعقيد، باالستعانة باستجوا

و البحث عن العوامل  ،مباشرة لحوادث العملالهو البحث عن العالقة بين التكاليف المباشرة و غير 

                                                
  .577: ، صمرجع سبق ذكرهعبد الغفار حنفي،  (1)
  .577: ، صھنفس المرجع (2)
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خصائص المؤسسة، خصـائص  : اسية هيتوصال إلى ثالث عوامل أس، وهذه العالقة فيالمؤثرة 

باشـرة  مالنا من خالل هذه الدراسة تحديد نسبة التكاليف غير مكو ت. المصاب و خصائص الحادث

  .) 0,83 : 1(  إلى التكاليف المباشرة بـ

إال أنهما أكدا  ،يبدو ضعيفا بالمقارنة بالتكاليف المباشرة ،مباشرةالمع أن معدل التكاليف غير  

تكلفـة  : و على سـبيل المثـال   ،ة تختلف باختالف العوامل السابق ذكرها بشكل كبيرأن هذه النسب

  (1).دوالر في قطاع المناجم 2236ى دوالر في قطاع المشروبات إل 317الحادثة تتراوح من 

هي تكاليف تعويضات األجر و المصاريف العالجية، أما باقي  ةو اعتبرا أن التكاليف المباشر

  :كما يوضحها الجدول الموالي   ،ف غير مباشرةالتكاليف فهي تكالي

  تصنيف برودي و آخرون لتكاليف حوادث العمل ): 4-3(جدول رقم                

  تكاليف غير مباشرة  تكاليف مباشرة

  .تعويضات األجر - 
  .تعويضات مصاريف العالج - 

  .  تصليح داخلي و خارجي -  
 .تلف اآلالت و المعدات  - 
 .ف و الصيانةتكاليف التنظي - 
 .تكوين العامل الجديد  - 
 .تكاليف التحقيق و المتابعات القضائية - 
 .تكاليف الخدمات االجتماعية - 
 .تكاليف الساعات اإلضافية - 
تكاليف الوقت الضائع بسبب المصاب والعمال  - 

 .اآلخرين
إنتاجية : تكاليف انخفاض اإلنتاج بسبب انخفاض -  

صاب بعد عودته للعمل، العمال اآلخرين، إنتاجية الم
  .إنتاجية العامل المعوض للعامل المصاب

                                                                               .Brody et Autres, op.cit, pp: 10,17         :المصدر 

هنريش لتكـاليف حـوادث    ، يتشابه مع تصنيفنالحظ أن التصنيف الذي قام به الباحثان            

باعتبار تكاليف تعويضات األجر و مصاريف العالج تكاليف مباشرة، و بقية التكاليف هي  ؛العمل

مباشرة إلى التكلفة المباشرة التكاليف غير مباشرة، لكنهما اختلفا عن هنريش في معدل التكلفة غير 

نـوع القطـاع،   : ذا المعدل مثلإذ أخذا بعين االعتبار مجموعة من العوامل في حساب ه ؛للحادث

        .خصائص المؤسسة، خصائص المصاب، خصائص الحادث، تكوين العامل

                                                
 
(1) Bernard Brody, Yves Létourneau, André Poirier, Les coûts indirects des accidents du travail, Etudes 
et recherches, Montréal, 1990, P: 8. Sur le site:   
www.irsst.qc.ca/files/documens/PUBIRSST/R-044-pdf , 10/5/2006. 
 

http://www.irsst.qc.ca/files/documens/PUBIRSST/R-044-pdf
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I-3-تصنيف منظمة العمل الدولية:   

قامت منظمة العمل الدولية بتصنيف تكاليف حوادث العمل إلى تكاليف مؤمن عليها وتكـاليف  

سـنويا   ةلتامين التي تدفعها المؤسسأقساط ا ؛و تتمثل التكاليف المؤمن عليها في. غير مؤمن عليها

لمؤسسات التأمين ضد حوادث و إصابات العمل، و يمكن حساب هذا النوع من التكاليف بـالرجوع  

الخسائر و األضرار المادية  ؛مؤمن عليها هيالأما التكاليف غير . إلى السجالت و الدفاتر المحاسبية

و الجدول الموالي يوضـح   (1).صاحب المؤسسةو المعنوية المترتبة على الحادث، و التي يتحملها 

 .هذا التصنيف

  تصنيف منظمة العمل الدولية لتكاليف حوادث العمل ): 5-3(جدول رقم             

  تكاليف غير مؤمن عليها  تكاليف مؤمن عليها

تعويضات العاملين و مصاريف العالج المتمثلة في  - 
  .األقساط المدفوعة للضمان االجتماعي

  
  

  .وقت الضائع بسبب العمال المصابينال - 
  .الوقت الضائع للعمال اآلخرين - 
  .أعباء المصلحة الطبية - 
  .خسائر اآلالت والمعدات و المواد - 
  األجر الممنوح للعمال المتضررين في حين - 

  )زيارة الطبيب،مستشفى(عدم تواجدهم بالعمل
  .انخفاض إنتاجية المصاب بعد عودته للعمل - 
  .ل الجديدتدريب العام - 
  .انخفاض إنتاجية العامل الجديد - 
  .تكاليف التحقيق - 
  .انخفاض معنويات العاملين - 
  .انخفاض سمعة المؤسسة و انخفاض مبيعاتها - 
  

 .Maurice Gosselin, op.cit, p: 5                                       :                                    المصدر

تكاليف حوادث العمل المباشرة، هي األقساط  عدتاعتبرت مة العمل الدولية، نالحظ أن منظ

أما التكـاليف  . المدفوعة لمؤسسات التأمين ضد حوادث وإصابات العمل، و هي تكلفة مؤمن عليها

غير المباشرة، هي التكاليف غير المؤمن عليها و التي تلحق بصاحب المؤسسة، و المتمثلة في جميع 

  .ية و المعنوية المترتبة عن حادث العملالخسائر الماد

من خالل التصنيفات و الدراسات السابقة الذكر، نالحظ أن أغلب المؤلفين أجمعوا على أنـه  

المؤسسة، و اختلفـوا فـي   تتحملها حوادث العمل تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة تترتب عن 

شرة، كما أكد هؤالء الباحثين أنه من الصعب مباشرة  إلى التكاليف المباالتقدير نسبة التكاليف غير 

  . تقدير التكاليف غير المباشرة لحوادث العمل، ألنها تكلفة خفية يصعب حسابها

                                                
  .576،  574: ، صمرجع سبق ذكرهعبد الغفار حنفي،   (1)
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II-   التكاليف المباشرة لحوادث العمل:  

تتمثل التكاليف المباشرة لحوادث العمل، في األقساط المدفوعة من طرف المؤسسة إلى شركة 

ريعات، المؤسسات اإلنتاجية بضرورة تأمين جميـع مسـتخدميها ضـد    إذ تلزم أغلب التش. التأمين

حوادث العمل، وهذا بالتعاقد مع شركة للتأمين، حيث تلزم المؤسسة بدفع أقساط مالية منتظمة إلـى  

مقابل  (1)تدفعها المؤسسة نيابة عن عمالها، ةنسبة تقتطع من أجر العامل، و نسب هذه الشركة، تضم

   (2):ما يلي أن تتولى هذه األخيرة

  .دفع تعويضات نقدية للعمال المصابين بسبب حوادث العمل،خالل مدة توقفهم عن العمل -1

  .، للعامل المصاب...تغطية المصاريف الطبية من مستشفى، عالج، أدوية -2

و تختلف نسبة التعويض التي تقدمها شركة التأمين للعمال، بحسب نسبة العجز و مدة التوقف 

  .عن العمل 

هذه األقساط المدفوعة من طرف المؤسسة لهيئة التأمين، تعد تكلفة مباشرة للحادث تتحملهـا   

المؤسسة، و يمكن أن تكون تكلفة ثابتة أو تكلفة متغيرة، و ذلك حسب نظام التأمين ضد حـوادث  

  (3):العمل المتبع، والذي يتخذ الشكلين التاليين

II-1- التأمين الذاتي:  

األفضل لها، تأمين عناصر إنتاجها من أضرار حـوادث العمـل   بعض المؤسسات ترى أنه من  

بنفسها، بحيث تقوم بحساب االقتطاعات، التي تبقى ادخارا تتصرف فيه و تستثمره حين الحاجـة  

  .على أن تقوم في حالة إصابة العامل بدفع التعويضات الالزمة

عتمـادات المخصصـة   اليسمح للمؤسسة باستثمار مدخراتها، و رفع اهذا النوع من التأمين 

النقابية  ماتحاداتهغير أنه غير مرغوب فيه من طرف العمال و . للوقاية، و تحسين ظروف العمل

  .لظروف التي يمكنها مواجهتهاابسبب  ؛نتيجة عدم ثقتهم في إمكانية وفاء المؤسسة

II-2- التأمين التعاقدي:   

لقى من المؤسسـة أقسـاطا   يتم هذا التأمين بالتعاقد مع شركة أو هيئة تأمينية متخصصة، تت

  :و هنا نميز حالتين. دورية، على أن تقوم بتقديم التعويضات حسب النسب المتفق عليها

                                                
  .111: ، ص1971 ، مكتبة األنجلو مصریة، القاھرة،في اقتصادیات الدول النامیةالتأمین و إعادة التأمین أحمد شكري الحكیم،  (1)
  .111: ، صالمرجع نفسھ (2)
 112،111: ، صالمرجع نفسھ (3)
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II-2-1 - األقساط المتغيرة:  

في هذه الحالة ترتبط نسبة األقساط التأمينية المدفوعة من طرف المؤسسة بمجموعـة مـن   

  .وادث بالمؤسسةالعوامل منها، مدى توفر أجهزة الوقاية، معدل تكرار و شدة الح

إذا ظهرت نتائج المؤسسة في ما يخص الصحة و السالمة المهنيـة، سـيئة فـإن    بمعنى أنه 

و هذا ما يعتبر تكلفة متغيرة بالنسبة للمؤسسة، ارتفاعها يؤثر  .األقساط التأمينية التي تدفعها سترتفع

  . تها اإلنتاجيةءسلبا على كفا

تحسين الصحة و السالمة المهنيـة و تخفـيض    هذا النوع من األقساط، يحفز المؤسسة على

   (*).، و بالتالي تخفيض تكاليفها المباشرةالعمل معدالت حوادث

II-2-2 - األقساط الثابتة:  

و بالتـالي  . األقساط التي تدفعها المؤسسة إلى الهيئة التأمينية، تبقى في غالب األحيان ثابتة 

هذه الطريقة فـي نظـر الكثيـر مـن      دو تع. تتحمل المؤسسة تكلفة مباشرة ثابتة لحوادث العمل

المهتمين بالصحة والسالمة المهنية، غير مؤثرة على ترقية الوقاية في المؤسسة باعتبار أن ارتفاع 

  (**).معدل الحوادث أو انخفاضها، ال يترك أي أثر على تلك األقساط الثابتة

، هـي تكلفـة مباشـرة    و بالتالي يمكن القول أن األقساط التي تدفعها المؤسسة لهيئة التأمين

، فـي حالـة نظـام    اإلنتاجيةتها ءتتحملها بسبب حوادث العمل، و يزيد تأثير هذه التكلفة على كفا

التأمين باألقساط المتغيرة، حيث كلما ارتفعت معدالت الحوادث في المؤسسة، كلما ارتفعت قيمـة  

و لتوضيح هذا األثـر  . ؤسسةاألقساط المدفوعة، كلما ارتفعت التكاليف المباشرة التي تتحملها الم

أكثر، فإن الجدول الموالي يوضح التكاليف المباشرة لحوادث العمل و األمراض المهنية في كنـدا  

  :1978إلى سنة  1969من سنة 

  

  

  

  

  

                                                
  .كندا، كیبك،  فرنسا: من بین الدول التي تتبع نظام األقساط المتغیرة (*)

  .تعمل الجزائر بنظام األقساط الثابتة(**)
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    )1978-1969(التكاليف المباشرة لحوادث العمل واألمراض المهنية في كندا ): 6-3(جدول رقم 
  دوالر 100: الوحدة                                                                             

  المجموع  العالج الطبي  تعويضات األجر  السنة

1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  

120443  
134192  
148389  
177845  
209565  
264007  
337241  
411416  
453538  
494008  

68159  
76805  
79612  
86115  
96939  

106070  
137275  
162769  
173544  
198281  

188602  
210997  
228001  
263960  
306504  
370077  
474516  
574185  
627082  
890570  

  

  :Lakhdar Sekiou, op.cit, p .465                                                                               :المصدر

 ،ف المباشرة لحوادث العمل و األمـراض المهنيـة فـي كنـدا    نالحظ من الجدول أن التكالي

       ، هذا ما يبين ارتفاع معـدالت الحـوادث  1978إلى سنة  1969مرات من سنة  3بـ تتضاعف

التي تـؤثر علـى كفاءتهـا     و األمراض المهنية في هذه الفترة، وبالتالي ارتفاع تكاليفها المباشرة

 . اإلنتاجية

III-  لحوادث العمل مباشرةالالتكاليف غير:  

عن  ةمباشرة لحوادث العمل، هي جميع التكاليف المترتبالكما سبق و أشرنا أن التكاليف غير 

و فيمـا  . الحادث باستثناء التكاليف المباشرة، ومنها ما يمكن تقييمه ماديا ومنها ما ال يمكن تقييمه

  .مختلف الباحثين يلي سنحاول جمع مختلف عناصر التكاليف غير المباشرة، حسب ما جاء به

III-1- و تتمثل في: التكاليف المرتبطة بالعامل المصاب:   

III-1-1- لوقت الضائع أثناء إصابة العاملاألجر المقابل ل :  

  إصابة العامل تؤدي إلى توقفه عن العمل ساعات معينة، غالبا ما تكون الساعات المتبقية من

في هذه الحالـة يعـد   . ذهاب للمستشفىفترة العمل اليومية، أو أثناء تلقيه اإلسعافات األولية، أو ال 

   (1).األجر المدفوع للعامل عن الوقت الضائع، تكلفة غير مباشرة تحمل للحادث

  

                                                
  .562: ، صمرجع سبق ذكره، عبد الغفار حنفي (1)
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III-1-2- األجر الذي يتحصل عليه العامل المصاب رغم انخفاض إنتاجه:  

  ة و النفسية التي تتركها اإلصابة في العامل، انخفاضا في إنتاجيته بعد يتسبب اآلثار البدن 

األجر المقابل للفارق في اإلنتاجية تكلفة  دو بالتالي يع. عمل، مقارنة بإنتاجيته قبل اإلصابةعودته لل

  (1).غير مباشرة للحادث، خاصة إذا كان نظام األجر المعتمد مبنيا على وحدة الزمن

III-1-3-  مؤمن عليهاالالمصاريف الطبية غير :  

لية، والرعاية الطبية بالقسم حسب متطلبات القانون فإنه من الضروري توفير اإلسعافات األو

هذه التكلفة تكلفة متغيرة، فكلما ارتفـع عـدد الحـوادث     دو تع. الصناعية الطبي داخل المؤسسة

  (2). واإلصابات ارتفعت هذه المصاريف، و هي مصاريف تتحملها المؤسسة

III-1-4- تكلفة دوران العمل:  

العمال نتيجة االنتقـال     خروج: يشير دوران العمل إلى حركية القوى العاملة داخل المؤسسة"

الخ، باإلضافة إلى حركة انضـمام العمـال الجـدد    ...أو المعاش أو الوفاة أو الترقية أو االستقالة

  (3)".للمؤسسة

 فقد يتسبب حادث العمل في وفاة العامل أو عجزه الدائم، و بالتالي يترك العمل نهائيا، و يمكن 

 .اإلصابة جديدة، أو تخوف العامل الذي لم يصب منأن يتركه بإرادته، تخوفا من تعرضه إلصابة 

  (4):إن ترك أو دوران العمل، يترتب عليه تكاليف خفية تتمثل أساسا في

  .نفقات التوظيف -      

  .نفقات التكوين األولي -      

  .نفقات التأهيل -      

، فمـن  )لبشـرية استثمارات في الموارد ا(و بما أن هذه التكاليف، تعتبر تكاليف استثمارية 

. هتالك أو مدة الحياة المعياريةالالواجب اهتالكها على عدة سنوات، حيث يتطلب ذلك تحديد مدة ا

لذا فإن االستثمار في الموارد البشرية، غير مهتلك بسبب ترك أحد األفراد للعمل نتيجة الحادث يعد 

  (5).الصناعية لدوران العمل، تتحملها المؤسسة) غير مباشرة(تكلفة خفية

                                                
  .565 :، صھنفس المرجع (1)
  .566 :، صھنفس المرجع (2)
  .237: ، صمرجع سبق ذكرهأحمد محمد المصري،  (3)
  .108، 106: ، صمرجع سبق ذكرهمراد كواشي،  (4)
  .108: ، صھنفس المرجع (5)
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III-2-  و تضم ما يلي :غير مباشرة المرتبطة بالعمال اآلخرينالالتكاليف: 

III-2-1-  تكلفة الوقت الضائع للعمال مكان الحادث:   

إن وقوع حادث عمل، غالبا ما يدفع بالعمال إلى ترك مواقع عملهم لمعرفة ما جرى، خاصة 

تعطلهـا، أو عـدم   كما يتوقف العمال نتيجة توقـف اآلالت و  . إذا تعلق األمر بإصابة زميل لهم

مما يؤدي على تعطل اإلنتاج، و خاصـة إذا  . وصول المواد األولية أو تلفها بسبب حوادث العمل

إن األجور التي يتقاضاها العمـال مقابـل األوقـات    . كان نظام اإلنتاج المتبع من النوع المستمر

 (1).الضائعة، تمثل تكلفة غير مباشرة لحوادث العمل

III-2-2- ة بسبب العمل اإلضافيتكلفة األجور اإلضافي:   

قد يتطلب األمر لتعويض النقص الحاصل في اإلنتاج بفعل الحوادث، العمل وقتـا إضـافيا   

              تتحمل المؤسسة بسببه تكاليف إضـافية، تتمثـل فـي األجـور اإلضـافية المدفوعـة للعمـال        

                 الكهربـاء  هـذا باإلضـافة إلـى تكـاليف اإلضـاءة،      . و المشرفين مقابل عملهـم اإلضـافي  

   (*) (2).النقص في اإلنتاج خارج فترات العمل العادية ضالخ، إذا كان تعوي....و الحرارة

III-2-3- تكلفة توظيف و تدريب عامل جديد:  

 يترتب على مغادرة الفرد المصاب و تغيبه عن عملـه، أن تلجأ المؤسسة إلى توظيف عامل

و في الحالـة األولى . لشاغر و إحالله محل العامل المتغيبجديد، أو نقل عامل قديم لسد الموقع ا

تكاليف توظيف العامل الجديد و تكاليف تدريبه و تهيئته ألداء العمـل،  : الصناعيةتتحمل المؤسسة 

. تكـاليف تدريبـه فقـط    :أما في الحالة الثانية فهي تتحمل. تكن له خبرة بهذا العمل خاصة إذا لم

 (3).، هي تكاليف غير مباشرة تتحملها المؤسسة بسبب حوادث العملتكاليف التوظيف و التدريب

III-2-4- تكلفة الوقت المستغرق في استقصاء و تحقيق الحادث: 

يترتب على وقوع الحادث، ضرورة القيام بعملية تحقيق و استقصاء شامل لمعرفة أسـبابها  

  ل المؤسسة تكاليف ، كل هذا يحمسليمبهدف استبعادها و إرجاع األوضاع إلى وضعها المناسب و ال

                                                
(1) Jacques Charbonnier, op.cit, p: 52. 
(2) Ibid, p : 52. 

كان تعویض النقص في اإلنتاج خالل الفترات العادیة لتشغیل اآلالت، فإن المؤسسة، ال تتحمل تكلفة إضافیة خاصة بالحرارة، إذا  (*)
  . الخ....اإلضاءة، كھرباء

(3) Jecker Boisselier, op.cit, p: 42.  
 



 130

  (1):أهمها

     (*).تكلفة الوقت المبذول من المشرفين و المكلفين بالتحقيق -         

  .تكلفة وقت العمال الخاضعين للتحقيق -         

  .المصاريف اإلدارية التي يتطلبها التحقيق و كتابة التقارير -         

III-3- تكاليف مرتبطة بانخفاض اإلنتاج:  

العمل في انخفاض إنتاجية العمال، و إنتاجيـة اآلالت و المـواد وبالتـالي    تتسبب حوادث  

، و تؤثر سـلبا علـى   الصناعية انخفاض اإلنتاج، الذي تترتب عليه عدة تكاليف تتحملها المؤسسة

  :و أهم مصادر انخفاض اإلنتاج ما يلي. تها اإلنتاجيةءكفا

III-3-3- انخفاض إنتاج العامل المصاب بعجز مؤقت:   

طل ععامل بعجز مؤقت، يعني خروجه من عمله لمدة مؤقتة، هذا ما يؤدي إلى تإن إصابة ال

  .العمل و خسارة إنتاجه حتى عودته، إذا لم يتم تعويضه بعامل آخر

قام الباحث باحتساب  -سجاد حلب –في دراسة ميدانية في الشركة العامة لألنسجة الحريرية 

، لمعرفة 1990واحد و خالل النصف الثاني من سنة متوسط إنتاجية العاملين من األقمشة في اليوم ال

مقدار االنخفاض في اإلنتاجية الكلية، عندما يصاب أحد العاملين بحادث ما و يخرج عـن خطـوط   

ساعات عمل يبلـغ   8توصل الباحث في هذه الدراسة، إلى أن متوسط إنتاج العامل خالل . اإلنتاج

 و قيمـة هـذا الفاقـد   . ض عدم تعويضه بعامل آخرتفقدها المؤسسة، عند غيابه بافترا) 2م15,26(

و استنتج الباحث أن هذه التكلفة ستكون أكبر، عندما يصاب عدد ). ليرة سوري 446,25( بالمتوسط

   (2).أكبر من العاملين، و يغيبون أليام عديدة

III-3-2- انخفاض إنتاجية العاملين الجدد :  

  ،...ابته بعجز دائم، عجز مؤقتيؤدي إلى وفاة العامل، إصإن وقوع حادث ما في المؤسسة 

مما يتطلب تعويضه بعنصر بشري آخر يحل محله، و هو عنصر يحتاج إلى التدريب على العمـل  

  .الجديد و لفترة زمنية، ليصل مستوى أدائه و إنتاجيته إلى مستوى أداء و إنتاجية العنصر المصاب

                                                
(1) Bernard Brody et Autres, op.cit, p: 17.  

ھذا من جھة، من جھة أجرى، فإن . فع للمشرف أكثر مما یستحق من أجر إال إذا أنفق وقتا إضافیامن الطبیعي أن المؤسسة لن تد   (*)
  .  الوقت الذي ینفقھ المشرف في التحقیق، قد كان یمكن تخصیصھ لألعمال األساسیة

  .69 -67: ص ص،مرجع سبق ذكرهعباس،  فھد (2)
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 (1).هذا الفارق بين إنتاجية العنصرين، يؤدي إلى انخفاض اإلنتاج

توصل الباحث الذي قام  -شركة حلب العامة لألنسجة الحريرية –في الدراسة السابق ذكرها "

التي بلغـت   ،1990من سنة ) مارس، أفريل، ماي(بدراسة إنتاجية العامل القديم خالل ثالثة أشهر

ارق أي بف  )  ²م87,63(، ف ي ح  ین بل غ ھ  ذا المتوس ط بالنس  بة للعام ل الجدی  د، بع د تدریب  ھ      )²م89,39(

         بمعن    ى أن العام    ل الجدی    د تق    ل إنتاجیت    ھ ع    ن العام    ل الق    دیم بنس    بة تت    راوح ب    ین          ). ²م52,25(

. بالمتوسط   )ليرة سوري 747,360(و یكون الفاقد المالي في ھذه الحالة ما قیمت ھ   .)25% -20%(

  (2)".الصناعية و هي تكلفة تتحملها المؤسسة

III-3-3- انخفاض إنتاجية زمالء العمل:   

قوع الحادث يتوقف العمال عن اإلنتاج فترة زمنية ما، أو يـنخفض معـدل إنتـاجهم    عند و

  (3):بسبب

  .زميلهم المصاب فإسعا -       

  (*).تخوفهم من اإلصابة، وبالتالي تعمد إبطاء وتيرة اإلنتاج -       

   (**).انخفاض معنوياتهم، بالتالي انخفاض إنتاجهم من دون تعمد ذلك -       

  .خروجهم عن خط اإلنتاج، إلجراء التحقيقات -       

إن توقف العمال عن اإلنتاج لفترة زمنية، أو انخفاض معدل إنتاجهم عن المعدل العادي لهم 

 . سيؤدي إلى انخفاض اإلنتاج الكلي

و فـي االستقصـاء الوجـه     -شركة حلب العامة لألنسجة الحريريـة  –في دراسة ميدانية " 

نتاجي و الخدمي، عن أثر حادث العمل و المرض المهني لزميل لهم، هـل  للعاملين في القطاع اإل

من العاملين يتأثر معدل أدائهم   % 65,13فقد أتضح أن نسبة . يتأثر معدل اإلنتاج لديهم تبعا لذلك

  (4)".للعمل و اإلنتاج عندما يصاب زميل لهم

  

                                                
(1) Maurice Gosselin, op.cit, p: 31. 

  .75 - 73: ، ص صرجع سبق ذكرهم ،عباس فهد (2)
  .562: ، صمرجع سبق ذكرهعبد الغفار حنفي،  (3)
   .حسب الفروق الفردیة بین العمال ھذه الحالة تكون لفترة زمنیة مؤقتة، و تختلف من شخص آلخر (**) (*)
  .71، 70: ، صمرجع سبق ذكره،  عباس فهد (4)
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III-3-4- انخفاض إنتاجية اآلالت :  

فيمكن . العامل فقط، بل تؤثر سلبا على إنتاجية اآلالتإن حوادث العمل ال تؤثر على إنتاجية 

أن يؤدي الحادث إلى تعطل اآللة نهائيا، و توقفها فترة زمنية عن اإلنتاج، خاصة إذا كـان نظـام   

تهـا اإلنتاجيـة      ءأو يمكن أن تتضرر أحد أجزائها، مما يخفض من كفا. اإلنتاج من النوع المستمر

قطعة في  97قطعة في الساعة، تصبح تنتج  100ثال بدال من إنتاج فم(و من معدل إنتاجها الساعي 

بمعنى انخفاض أدائها بعد الحادث عن أدائها العادي قبل الحادث، ما يؤدي إلى انخفاض ). الساعة

 (1).اإلنتاج المقرر إنتاجه

III-3-5- انخفاض إنتاجية المواد:  

  (2):و المتمثل فية اإلنتاجية للمواد، ءلشرح ذلك نستعمل إحدى مؤشرات قياس الكفا

  إجمالي كمية الوارد من المواد األولية                          

 =     معدل سرعة التسليم

  عدد الساعات التي تم فيها تسليم المواد                           

صنع إجمالي كمية الوارد من المواد األولية، الرقم الفعلي لكمية المواد الالزمة لتشغيل الم ديع

أما عدد الساعات التي يتم فيهـا  . باستمرار ودون توقف، و ذلك حسب ما حدد في جداول اإلنتاج

التسليم فيقصد بها تلك الفترة الزمنية، التي تستغرق من وقت تسلم المادة من مصدر جلبها حتى يبدأ 

  (3).تشغيلها

سواء كان عند . كيف يؤثر على هذا المعدل -حادث طريق-و يمكن أن نتصور حادث العمل

فوقوع هـذا الحـادث   . نقل المواد، عند التفريغ، أو عند التخزين، بمعنى قبل بدء العملية اإلنتاجية

سوف يؤدي إلى تأخر وصولها إلى ورشات اإلنتاج، و بالتالي التأخر في اإلنتاج، و التأخر فـي  

بها الضرر  قأما إذا ألحهذا بافتراض أن الحادث أثر في وقت تسليم المواد فقط، . تسليم الطلبيات

مـا يضـاعف   . و التلف فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى توقف العملية اإلنتاجية، أو انخفاض اإلنتاج

  . الصناعية التكاليف التي تتحملها المؤسسة

                                                
  .105: ، صمرجع سبق ذكرهأحمد محمد المصري،  (1)
  . 70: ، صھنفس المرجع (2)
  .70: ، صھنفس المرجع (3)
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تكاليف تتمثـل   إن انخفاض اإلنتاج، أو تأخره بسبب العوامل السابق ذكرها، يحمل المؤسسة

  (1):في

يات المؤكدة، و عقود البيع التي تم إبرامها، و بالتالي انخفاض أربـاح  فقدان أرباح الطلب -

  .المؤسسة، عما كانت عليه سابقا

  :عدم قدرة المؤسسة على الوفاء بالطلبيات في اآلجال المحددة يعرضها إلى -

  .دفع تعويضات التأخر في تسليم طلبيات البيع المؤكد عليها •

  .التنافسي اهتزاز سمعتها السوقية، و فقد موقعها •

  .انخفاض معدل مبيعاتها •

III-4-  تكاليف الخسائر المادية: 

خسـائر   -إضافة إلى اإلصابات المتفاوتة التي تلحق بالعامـل -دث العمل اتترتب على حو 

  .مادية هامة، تتمثل أساسا في الخسائر التي تلحق باآلالت، التجهيزات، و المواد األولية والمنتجات

III-4-1-  ،التجهيزات، المعداتالتكاليف المتعلقة باآلالت:  

تكاليف  أو توقفها بسبب حوادث العمل يحمل المؤسسة )تجهيزات، معدات(إن تعطل اآلالت 

  (2):تتمثل أساسا في. تها اإلنتاجيةثر على تكاليف اإلنتاج و على كفاءغير متوقعة، تؤ

  .تكلفة اآللة التالفة التي توقفت نهائيا عن العمل -

  .اآللة التالفة تكلفة شراء آلة جديدة تعوض -

  .تكلفة قطع الغيار المستبدلة في حالة تضرر أجزاء معينة -

 .تكلفة الصيانة العالجية، و إصالح األعطاب -

III-4-2-  تكاليف المواد و المنتجات التالفة :  

المواد األولية غالبا ما تكون في وضعية تحويل مستمرة، من المورد إلى المخازن إلى موقع 

ر الذي يمكن أن يعرضها للحوادث سواء أثنـاء شـحنها، نقلهـا، تفريغهـا      العملية اإلنتاجية، األم

تكاليف بقيمـة المـواد   ، و بالتالي تتحمل المؤسسة. نتاجيةتخزينها، أو عند إدخالها في العميلة اإل

  .المتضررة و قيمة شراء مواد جديدة

                                                
(1) Jacques Charbonnier, op.cit, P: 54. 
(2) Maurice Gosselin, op.cit, P: 30. 
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يـة، أو حـادث   أما في حالة تضرر المنتوج النهائي، سواء بحادث في موقع العملية اإلنتاج

تتحمل تكلفة كبيرة، تضـم تكـاليف اإلنتـاج     طريق عند نقل المنتجات لنقاط البيع، فإن المؤسسة

   (*) (1).كما تتأثر قيمة مبيعاتها و ربحيها و سمعتها السوقية. مباشرةالالمباشرة و غير 

باشـرة  مما سبق يمكن القول أن حوادث العمل، تترتب عليها تكاليف مباشرة و تكاليف غير م

فـي  ة اإلنتاجية ءفكلما ارتفعت هذه التكاليف كلما انخفضت الكفا .ة اإلنتاجية للمؤسسةءتضر بالكفا

  .الصناعية لمؤسسةا

أثر حوادث العمل، سنتطرق فيما يلي ألثر األمراض المهنية على الكفاءة اإلنتاجية أبعد تناولنا 

  (**).اشرة و غير المباشرة المترتبة عنهافي التكاليف المب -األثر-في المؤسسة الصناعية، المتمثل

  

 :على الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسة الصناعية ثار األمراض المهنيةأ: المبحث الثالث

تمثل األمراض المهنية خطر آخر من أخطار الصحة والسالمة المهنية، ويمس الفرد بالدرجة 

إذ تتسبب األمراض  .انتشارهفيها ستهان به، خاصة في األعمال التي يكثر ي األولى، وهو خطر ال

في ة اإلنتاجية ءالمهنية في مجموعة من التكاليف المباشرة وغير المباشرة، التي تأثر سلبا على الكفا

 .وفيما يلي نتعرض لمختلف عناصر هذه التكاليف  .الصناعية مؤسسةال

I-  التكاليف المباشرة لألمراض المهنية:  

في األقساط المدفوعة من طرف المؤسسة إلـى   ،لمهنيةتتمثل التكاليف المباشرة لألمراض ا

 ،للعمال المصابين بالمرض المهني ،مقابل أن تتولى هذه األخيرة دفع تعويضات نقدية ،هيئة التأمين

 .و أدوية تغطية المصاريف الطبية من مستشفى، عالجو  خالل مدة توقفهم عن العمل

تكلفة مباشرة للمرض  دتع ،لهيئة التأمين الصناعيةهذه األقساط المدفوعة من طرف المؤسسة 

تتبع مسـتوى الصـحة و السـالمة فـي     ( ةريغمتالاألقساط ب نظام الدفع كان و تتغير إذا ، المهني

  (2)).الصناعية المؤسسة

                                                
  . 563: ، صالمرجع نفسھ (1)
سة تكلفة تعیین   نشیر إلى أن أغلب تكالیف حوادث العمل، تكالیف مزدوجة، فمثال تعویض  العامل المصاب بعامل جدید، یحمل المؤس (*)

كذلك توقف اآلالت تتحمل المؤسسة تكلفة األجور المدفوعة . و تدریب العامل الجدید، و كذا تكلفة انخفاض إنتاجھ عن العامل المصاب
  .و ھكذا.....للعمال في وقت التوقف، كذا تكلفة انخفاض اإلنتاج

لیف مشابھة للتكالیف المترتبة عن حوادث العمل ، لذا سنتناول عناصر ھذه لكون التكالیف المترتبة عن األمراض المھنیة في أغلبھا تكا (**)
  .التكالیف بشكل مختصر

(2) D.Picard, op.cit, p: 86. 
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II-  مباشرة لألمراض المهنيةالير غالتكاليف:  

 ،المؤسسـة تكاليف غير مباشـرة تتحملهـا    ،إصابة العاملين باألمراض المهنية ىترتب علي

 : تها اإلنتاجية، أهم هذه التكاليف ما يليءوتؤثر سلبا على كفا

II-1- (1):وتنتج عما يلي: تكاليف مرتبطة بالعامل 

II-1-1 - لوقت الضائع أثناء إصابة العاملاألجر المقابل ل : 

ـ    رات ـالفرد الذي يعاني من مرض مهني يتعرض من وقت آلخر إلى مضـاعفات أو تأثي

العمل وبالتالي توقفه للساعات المتبقية مـن فتـرة   مواصلة نه من المرض، ما يؤدي إلى عدم تمك

العمل، أو ذهابه لتلقي اإلسعافات األولية والعالج عند طبيب المؤسسة، أو الذهاب إلى المستشـفى  

  .تكلفة غير مباشرة للمرض المهني داألجر المدفوع للعامل عن الوقت الضائع يع .إلجراء الفحوص

II-1-2 -  يه العامل المصاب رغم انخفاض إنتاجيتهاألجر الذي يتحصل عل : 

لكن  ،تواجده في العمل: ية العامل بسبب المرض المهني في حالتينإنتاجن أن تنخفض ـيمك

 .النقاهة و بعد عودته من فترة ،منخفضة إنتاجيةب

وبالتالي تتباطأ حركاته ويزيـد  ، العامل المصاب أكثر عرضة من غيره لإلرهاق واإلجهادف 

د عودته من فترة ـكما يمكن أن تنخفض إنتاجية العامل بع، ستراحته السترجاع طاقاتهمن فترات ا

تكلفـة   وبالتالي تتحمل المؤسسة بسبب اآلثار البدنية والنفسية التي يتركها المرض المهني، ؛النقاهة

  .األجر المقابل للفارق في إنتاجية العمل

II-1-3 - المصاريف الطبية غير المؤمن عليها:  

حوادث العمل فحسب المتطلبات القانونية فإنه من الضروري توفير اإلسعافات  كما أشرنا في

ـ   ،األجهزة والرعاية الطبية بالقسم الطبي داخل المؤسسـة  ،األولية، األدوية هـذه  د وبالتـالي تع

  .رتفعت اإلصابات باألمراض المهنيةالمصاريف تكلفة غير مباشرة لألمراض المهنية، ترتفع كلما ا

II-1-4 - دوران العمـل :  

الذي ألحقه به  ئيأو الجز العجز الكلينتيجة  ،بسبب المرض المهني قد يترك العامل وظيفته

وبالتالي تتحمـل   .تخوفه من تفاقم المرضو  انخفاض معنوياته ره نتيجةأو يتوقف باختيا ،المرض

                                                
  )بتصرف.(564-562:، ص صمرجع سبق ذكرهعبد الغفار حنفي،  (1)
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ـ  )التكوين األولي والتأهيل توظيف،نفقات ال( ماريةثذلك، التكاليف اإلستنتيجة المؤسسة  ي لـم  الت

  (∗). تهتلك

تكاليف عن قراره يعلم المؤسسة مسبقا دون أن  ،عن عملهالفجائي كما ينتج عن توقف العامل 

  ...كالوقت المستغرق في البحث عن عامل جديد وتكلفة انخفاض اإلنتاج، أخرى

II-2- 1(:وتنتج هذه التكاليف عن: تكاليف مرتبطة بالعمال اآلخرين( 

II-2-1 -  بب العمال اآلخرينبسلوقت الضائع األجر المقابل ل : 

كارتفاع ضغط الدم، نوبات  قد يتعرض العامل المصاب بمرض مهني إلى انعكاسات مفاجئة،

مما يضطر زمالءه إلى التوقف  .، وبالتالي سقوط العامل أو اإلغماء عليه...قلبية، ارتفاع سكر الدم

ر التي يتقاضـاها العمـال   أو لتقديم اإلسعافات األولية لزميلهم، فاألجو عن العمل لمعرفة ما جرى

 .تمثل تكلفة غير مباشرة للمرض المهني ،مقابل توقفهم عن العمل

II-2-2 -  فياألجور اإلضافية بسبب العمل اإلضا : 

قد يتطلب األمر لتعويض النقص الحاصل في اإلنتاج، بسبب غياب العامل المريض، العمـل  

للعمـال والمشـرفين وكـذلك     تكاليف األجور المدفوعة، هذا ما يحمل المؤسسة .لساعات إضافية

الخ  إذا كانت ساعات العمل اإلضافية خارج الساعات المقررة ...التهوية التدفئة، تكاليف اإلضاءة،

 .للعمل

II-2-3 -  توظيف وتدريب عامل جديد:  

تعيـين عامـل    ،بمرض مهني أو توقفـه عـن العمـل    مصابيترتب على غياب العامل ال

ديـد وتدريبـه   حمل المؤسسة تكاليف توظيف العامل الجوبالتالي تت ،جديد ليحل محله) مؤقت،دائم(

  .، خاصة إذا لم تكن له خبرة كبيرة فيهوتهيئته ألداء العمل

II-3- تكاليف انخفاض اإلنتاج:  

 (2): تتحمل المؤسسة تكاليف أخرى بسبب انخفاض اإلنتاج تتمثل أساســا في

 .فقدان األرباح المقابلة لإلنتاج المفقود −

 : الطلبيات في اآلجال المحددة يعرضها إلىب عدم القدرة على الوفاء −

                                                
  .سبق اإلشارة إلیھا في حوادث العمل (∗)

)1( Jacque charbonnier, op.cit, p: 52.( فبتصر(   
(2) Ibid, p:54. 
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 .طلبيات البيع المؤكد عليهاتعويضات دفع  •

 .اهتزاز سمعتها السوقية وفقد موقعها التنافسي •

  .مبيعاتها معدل انخفاض •

  (1):عن الحاالت التالية اإلنتاجوينتج انخفاض 

II-3-1 -  نخفاض إنتاجية المصاب بمرض مهنيإ: 

انعكاسـات  عليـه  شـتد  عنـدما ت خاصة و  رض مهني،تنخفض إنتاجية العامل المصاب بم 

مما يؤدي إلى انخفاض اإلنتاج، خاصة  ،بعد عودته من فترة النقاهة كما تنخفض إنتاجيتهالمرض، 

  .إذا ارتفع عدد المصابين باألمراض المهنية في المؤسسة

II-3-2 -  انخفاض إنتاجية زمالء العمل : 

نويات العمال، بسبب تخـوفهم مـن   بسبب كثرة األمراض المهنية في المؤسسة، تنخفض مع

كما تنخفض إنتاجيتهم عند التوقف إلسعاف  ،إبطاء وتيرة العمل كلما أمكنهم ذلك هماإلصابة، وتعمد

 . زميلهم المصاب

II-3-3 -  نخفاض إنتاجية العاملين الجددإ : 

غياب العامل المصاب بمرض مهني أو توقفه عن العمل، يتطلب تعويضه بعامل آخر يحـل  

 ىالعمل الجديد ولفترة زمنية، ليصل بمستوى إنتاجيته إل ىامل يحتاج إلى التدريب علهذه الع. محله

 .ما يؤدي إلى انخفاض اإلنتاج لفترة من الزمن. مستوى إنتاجية العامل المصاب

II-3-4 - إنخفاض إنتاجية اآلالت والمواد : 

كانـت  بسبب تعرض العامل للمرض المهني، فإنه أحيانا يفقد التركيز في عمله، خاصـة إذا  

فقد السيطرة على اآللـة التـي    ىما يؤدي به إل ،اإلصابة في العينين أو الجهاز العصبي والحركي

اإلنتاج المقابـل   يعمل عليها، أو الخطأ في تشغيلها، مما يزيد من تعطالتها، وبالتالي تفقد المؤسسة

كذلك عدم تركيـز  . تكاليف الصيانة و التصليح و قطع الغيار إضافة إلى تحملها لمدة توقف اآللة،

وليـة، وبالتـالي   العامل، وشروده بسبب المرض المهني، يؤدي به إلى زيادة استخدام المـواد األ 

انخفاض المخزون وتعطل اإلنتاج، إضافة إلى تكلفة المواد المستهلكة الزائدة عن الكميات المقررة، 

  .من اإلنتاج) العادم( دوزيادة الفاق

                                                
  )بتصرف.(263، 262:، صمرجع سبق ذكرهعبد الغفار حنفي،  (1)
  



 138

  

II-4- تكاليف حوادث العمل : 

يفقـد  يمكن أن ، المصاب بمرض مهني أللم والتعب واإلجهاد الذي يعاني منه العاملبسبب ا

 وبالتالي تتحمل المؤسسة . السيطرة على توازنه وتركيزه، مما قد يؤدي به للوقوع في حادث عمل

   (1).والسابق ذكرها ،باشرة التي تترتب عن حوادث العملالتكاليف المباشرة وغير الم

II-5- لخاطئة والفرصة الضائعةتكاليف القرارات ا: 

يصعب على متخذ القرار التفكيـر  قد الجسدية، النفسية والعقلية،  المرض المهني بسبب آثار

ـ . ئةخاطات بطريقة سليمة، ما يحمل المؤسسة تكاليف اتخاذ قرار التـي يعـاني    ةكما أن المؤسس

وبالتـالي   ،يرات البيئـة مواجهة تغ اال يمكنه ؛أفرادها من األمراض المهنية التي تستنزف طاقاتهم

  (2).التي من شأنها إضعاف مركزها اإلقتصادي ،تحمل تكاليف الفرص الضائعةت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                
(1) D.Picard, op.cit, p: 86. 
(2) Ibid, p: 86. 
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  :الملخص

 الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسة الصناعية مؤشر الربحية و كفاءة األداء فيها، كمـا تعـد   تعد

قاء واالستمرار، وكذا المسـاهمة  كزيادة األرباح الحقيقية والنمو والب ،وسيلة لتحقيق أهداف أخرى

ة ءقيـاس الكفـا  ذا من المهم ل، في زيادة الدخل االقتصادي الوطني ورفاهية العمال والمجتمع ككل

   .ويعتبر مؤشري اإلنتاجية و التكاليف من أهم مؤشرات قياسها، اإلنتاجية في المؤسسة

في عملية التنميـة   ،ية المرتفعةة اإلنتاجءأهمية الدور الذي تلعبه الكفابعتراف المتزايد إلاإن 

ة ءاالقتصادية واالجتماعية، أدى إلى قيام العديد من الباحثين، إلى دراسة وتحليل محـددات الكفـا  

        والعوامل التي تعيق نموها، سواء كـان علـى مسـتوى الفـرد    الصناعية في المؤسسة اإلنتاجية 

  . أو المؤسسة والقطاع أو على مستوى االقتصاد الوطني

 ة اإلنتاجيـة ءعلى الكفاسلبا من العوامل المؤثرة  اجزءمجال الصحة والسالمة المهنية  ديعو 

و  في المؤسسة الصناعية بسبب التكاليف المباشرة و غير المباشرة المترتبة عن حـوادث العمـل  

  .األمراض المهنية

أقساط التـأمين   في ،تتمثل التكاليف المباشرة المترتبة عن حوادث العمل و األمراض المهنية

لهيئة التأمين اإلجتماعي عن الحوادث و األمراض المهنية، و تتغير  الصناعية التي تدفعها المؤسسة

هذه األقساط حسب نظام التأمين المتبع في كل بلد، فالبلد الذي يتبع نظام التـأمين الثابـت ضـد    

مين اإلجتماعي، أما البلدان التي و األمراض المهنية، تدفع مؤسساته أقساط ثابتة لهيئة التأ الحوادث 

لهيئة التأمين اإلجتماعي تتغير حسـب   هتتبع نظام التأمين المتغير فإن األقساط التي تدفعها مؤسسات

  .هذه المؤسسات مستويات الصحة و السالمة المهنية في

والتي فـي أغلبهـا    ،أما التكاليف غير المباشر ة المترتبة عن الحوادث و األمراض المهنية

األجر المقابل للوقـت   :تكاليف مرتبطة بالعامل المصاب و تضم: كاليف خفية فيمكن تقسيمها إلىت

، األجر الذي )المرض المهني حادث، توعك العامل بسبب مضاعفات(العامل ع بسبب إصابةئالضا

يتحصل عليه العامل رغم إنخفاض إنتاجيته، المصاريف الطبية غير مؤمن عليهـا، تكلفـة دوران   

الوقت الضائع للعمال اآلخرين، تكلفـة األجـور    :تكاليف مرتبطة بالعمال اآلخرين و تضم .العمل

حـوادث  فـي  اإلضافية بسبب العمل اإلضافي، تكلفة توظيف و تدريب عمال جدد، تكلفة التحقيق 

بالنسبة لحوادث ، تكاليف الخسائر المادية  تكاليف مرتبطة بإنخفاض اإلنتاج:باإلضافة إلى  .العمل

  .عمل و تكاليف و القرارات الخاطئة و الفرصة الضائعة بسبب األمراض المهنيةال
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  : الفصل الرابع

  الجزائر مركب شلغوم العيد- واقع حوادث العمل و األمراض المهنية في المؤسسة هنكل

  

  :دـــتمهي

   يتضمن هذا الفصل دراسة ميدانية أجريت بأحد المركبـات الصـناعية، التـابع للمؤسسـة     

العـالمي   مواد التنظيف، هذه المؤسسة تعد أحد فروع المجمع إنتاجالجزائر، المختصة في -هنكل

  .هنكل

استكمال مجموعة األفكار و المفاهيم التي تعرضنا لهـا   ،سوف نحاول من خالل هذا الفصل

إال إذا تجسدت عمليا علـى أرض   ،في القسم النظري، و التي قد ال يتضح معناها بالقدر المطلوب

  .الواقع

جانب النظـري،  يهدف بصفة رئيسة إلى تكملة ال ،ا العمل الميدانيذوعلى هذا األساس فإن ه

بإعطاء نظرة عن واقع حوادث العمل و األمراض المهنية في المؤسسة  ،حيث يسمح لنا هذا الفصل

          حـل الدراسـة   مللتعريـف بالمركـب    ،األول من هذا الفصـل  الجزءحيث خصصنا . الصناعية

      ث العمـل  و المؤسسة التابع لها، أما الجزء الثاني، فقد خصص إللقاء الضوء على واقـع حـواد  

  . و األمراض المهنية في المركب
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  مركب شلغوم العيد الجزائر -التعريف بالمؤسسة هنكل: المبحث األول

الجزائر، و هذه األخيرة تعد فـرع  -يعد مركب شلغوم العيد وحدة إنتاجية من المؤسسة هنكل

  .ؤسسة، ثم التعريف بالمركبمن فروع المجمع العالمي هنكل، لذا سنتناول أوال التعريف بالم

I-  الجزائر-التعريف بالمؤسسة هنكل:  

يستدعي تسليط الضوء على المؤسسة الوطنية لمـواد  الجزائر -التعريف بالمؤسسة هنكلإن 

ثم  ،من خالل التعرف على تاريخ نشأتها و عملية هيكلتها و فروعها، أنادالتنظيف و مواد الصيانة 

 أنـاد  -العالمي هنكل و كيف تكونت المؤسسة المختلطة هنكـل نتناول عقد الشراكة مع المجمع س

و أخيرا سنتناول مجمع هنكل  ،الجزائر بعد انتهاء الشراكة -هنكلالمؤسسة و من بعدها ، الجزائر

  .يلعالما

I-1- هنكل ناد قبل عقد الشراكة مع المجمع الدولي أتاريخية عن  ةنبد"enkelH ":  

عن عملية إعـادة  ، (*) ENADناد أف و مواد الصيانة انبثقت المؤسسة الوطنية لمواد التنظي

، هذه األخيرة خالل الفتـرة  1983في سنة  (**) SNICهيكلة الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 

  .الجزائرية الكيماوية كانت تقوم بجميع الصناعات 1983و  1967الممتدة ما بين 

الشـكل البيـاني   يمثلهـا  كما  ،توحدا ستةعن خلق  SNICو قد أسفرت عملية إعادة هيكلة 

  :التالي

  SNICوحدات الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية ) : 1-4(شكل رقم       

 
  .الطالبة، إعتمادا على المعلومات المقدمة من إعداد :المصدر

هيكلتهـا، حيـث    يمثل الشكل وحدات الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بعد عملية إعادة

  :كما يلي تفرعت عنها خمسة وحدات لإلنتاج و وحدة للتوزيع

  .ENADالمؤسسة الوطنية لمواد التنظيف و مواد الصيانة  - 

                                                
(*)    ENAD : Entreprise Nationale des détergents et produits d'entretien. 

(**)   SNIC : Société Nationale Des Industries  Chimiques. 

SNIC 

 وحدة 
DIPRO 

 وحدة
ENAC 

 وحدة
ENAD 

 وحدة
EDIC 

 وحدة
ENAVA 

 وحدة 
ENAP 
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  .ENAPالمؤسسة الوطنية لصناعة الدهون  -

  .ENAVAالمؤسسة الوطنية لصناعة الزجاج  -

  .EDICتطوير الصناعات الكيماوية الوطنية ل مؤسسةال -

  .ENACطنية لصناعة الخزف الوة مؤسسال-

  .DIPROCHIMالمؤسسة الوطنية لتوزيع المنتجات الكيماوية  -

على الرغم مما أسفرت عليه عملية إعادة هيكلة الشـركة الوطنيـة للصـناعات الكيماويـة      

SNIC، اللية المالية، إال أنه كان هناك تعاون ما بين المؤسسة قمن جعل جميع وحداتها تتمتع باالست

وطنية لتوزيع المنتجات الكيماوية، من مع المؤسسة ال ،نادأوطنية لمواد التنظيف و مواد الصيانة ال

  . نادأ، حيث كانت هذه األخيرة تقوم بتوزيع جميع منتجات مؤسسة خالل عقود التوزيع المتجددة

" اإلدارة العامـة الجهويـة   " نظام جديد للتسيير المسمى  1998ناد في جانفي أتبنت مؤسسة 

ناد أحيث أعطت لجميع فروعها الممتدة من الشرق إلى الغرب استقاللية مالية، و تكون بذلك مجمع 

  :الذي أصبح يضم أربعة فروع هي 

  :تضمو : منطقة الشرق -أ

يتكون من مركب المنظفات بشلغوم العيد المدعو بمركب الرمال، الـذي  : SODERفرع  - 

إلى وحدتي سكيكدة و العوينات المختصتان في إنتـاج مـاء   يقوم بإنتاج المواد المنظفة، باإلضافة 

  .جافيل و قريزيل، و ما شابه ذلك من مواد التنظيف

  :ضمتو  :منطقة الوسط  -ب

وحـدة   :المتواجد بالجزائر العاصمة، و يتكون من ثالثة وحدات هي: SHYMICAفرع  - 

وحدة الرغاية تنتج ، و ماء جافيلتنتج و وحدة حسين داي ، الرويبة تختص بإنتاج المواد التجميلية

 .المنظفات على شكل مساحيق

    مركـب صـور الغـزالن    :و يضم )البويرة(المتواجد في صور الغزالن : SIDETفرع  -

 .وحدة األخضرية

  :و تضم :منطقة الغرب -ج

ع فـرو و يمكن تمثيل  .مركب عين تيموشنت ووحدة السعيدةيتكون من : SODEORفرع  - 

  :شكل البياني التالي ناد في الأمؤسسة 
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  ادـــنأة ـــفروع مؤسس): 2-4(شكل رقم                      

  

  .الطالبة، إعتمادا على المعلومات المقدمة من إعداد : المصدر

  :ناد يضم عشرة مؤسسات هي أنستنتج من خالل الشكل أن مجمع 

 ).، مركب في الوسط و مركب في الغرب مركب متواجد في الشرق(ثالث مركبات  -

 ).بطريقة غير متجانسة على الشمال الجزائري موزعة(وحدات  سبعة -

التي عرفت  ،كانت جميع هذه المؤسسات تنتج و توزع جميع أنواع مواد التنظيف و الصيانة

 الخ، البعض من....إزيس، ثلج، ندى، نور ، قريزيل ، صفا : مثل  ،على مستوى السوق الوطني

  .في السوق و البعض اآلخر لم يعد له وجود اهذه المنتجات مازال موجود

على سوق مواد التنظيف و الصيانة على مستوى السوق  هيمنة كبيرة  نادأو قد كان لمؤسسة 

  .مند سنوات الثمانينات  %90و % 80الجزائري، باإلستحواد على حصة سوقية تتراوح بين 

و ما صاحبه من التدفق الكبير و السريع لمختلف أنـواع   نه بانفتاح السوق الجزائريأغير 

فيليـب و أوبـالن، و العالمـات العالميـة     ، البهجـة : مثـل  مواد التنظيف من العالمات المحلية

   انعدام عالقة المؤسسـة بالسـوق    :، باإلضافة إلىPERSIL, SKIP, LE CHAT, ARIEL, OMO:مثل

منتجـات  التهلكين، و االنشغال باإلنتاج فقط و بيـع  و مستجداتها و جهلها برغبات و حاجات المس

أدى بالمؤسسـة إلـى عقـد     ،الخ...عدم المسؤولية و سوء التسييرلتكلفة إنتاجها من بأسعار أقل 

  .الجزائر-نادأو هو ما سنتطرق إليه في المؤسسة المختلطة . الشراكة مع مؤسسة عالمية

  

 إناد

 فرع
SODEOR 

 فرع
SIDET 

 فرع
CHYMICA 

 فرع 
SODER 

مركب عین 
یموشنتت  

 وحدة السعیدة

مركب صور 
 الغزالن

وحدة 
 األخضریة

 وحدة الرویبة

داي سینحوحدة   

 وحدة الرغایة

مركب شلغوم 

 وحدة سكیكدة

وحدة 
 العوینات
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I-2-  ناد الجزائرأ –المؤسسة المختلطة هنكل:  

يجب أن نتعرف علـى ظـروف عقـد     ،الجزائر أناد –ف بالمؤسسة المختلطة هنكليللتعر

  .العالمي الشراكة مع مجمع هنكل

ناد عقد الشراكة مع مؤسسـة  أاختارت مؤسسة  ،فمن أجل التكيف مع كل المستجدات الجديدة

  :عالمية معروفة بهدف

  .ضم منافس عالمي لهابالتخفيف من حدة المنافسة، و هذا  -

 .اب مهارات جديدة في التنظيم و التسييركتسإ -

 .تحسين اإلنتاج كما و نوعا -

 .زيادة رأسمال المؤسسة و ضمان مورد تمويلي إضافي و دائم -

ناد بعرض بيع أسهمها في المزاد العلني، الذي جلب لها عدادا كبيـرا  أو بهذا قامت مؤسسة 

و المجمـع   UNILEVERالهولندي  -طانيالمجمع البري: من المؤسسات العالمية، نكتفي بذكر أهمها

حيث قام كل مجمـع   .الخ.... HENKELو المجمع األلماني   GAMBLE & PROCTERاألمريكي 

  :من هذه المجمعات بوضع العروض التالية 

  .اقتراح شراء مركب شلغوم العيد: UNILEVERمجمع  -

  .اقتراح شراء مركب صور الغزالن: GAMBLE & PROCTERمجمع  -

  ووحدة الرغاية، و القيـام بالمقاولـة    اقتراح شراء مركب عين تيموشنت: HENKEL مجمع -

  .من الباطن التجارية لمركب شلغوم العيد

     يحقق مزايـا اجتماعيـة    ؛فكان أما لجنة مساهمات الدولة اختيار عرض مجمع هنكل لكونه

  ).ثمارات جديدةااللتزام بعدم تقليص عدد العمالة و القيام باست(و اقتصادية هامة 

و بهذا أسفرت عملية االنتقاء الشراكة مع المجمع الدولي هنكل، حيث تم التوقيع على عقـد  

، الذي صادق عليه السيد رئيس الحكومة، حيث اعتبر هـذا  2000 ماي 23في  أناد-كة هنكلاالشر

  :و ينص على العقد كمرحلة أولى لعملية الشراكة

  . %60يموشنت بنسبة شراء وحدة الرغاية و مركب عين ت -

 23.000المقاولة من الباطن التجارية لمركب شلغوم العيد، على أن يقوم هذا األخير بإنتـاج   -

طن سنويا من منتج إزيس، لصالح مجمع هنكل للفترة الممتدة من جويليـة   35.000طن إلى 

لى جانب ، إ %60بنسبة  2002، إلى حين يتم شراؤه فعليا في جانفي 2001إلى ديسمبر  2000
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مركب عين تيموشنت ووحدة الرغاية، باإلضافة إلى شرط أن ال ينخفض معـدل الربحيـة   

  .خالل فترة المقاولة %12للمركب عن 

عدم سماح الدولة باالستثمار األجنبي في هذا المجال لمدة ثالثة سنوات من تـاريخ إبـرام    -

  .العقد

قة عليه من طرف لجنة مساهمات الدولة الذي تم المصاد ،أما المرحلة الثانية من عقد الشراكة

إنـاد  -إلى الشركة المختلطـة هنكـل   ،نادأفي مشروع تحويل مركب المنظفات شلغوم العيد  تمثلت

  :و أهم بنود عقد الشراكة نلخصها في النقاط األربع التالية  2002جانفي  13، في  HEAالجزائر

خالل فترة تمتد من ثالثـة إلـى    ،يكيمليون دوالر أمر 15القيام ببرنامج استثمار يقدر بـ  -

  .أربعة سنوات

مليون دينار جزائري، مع العلم بأن هذا المخطط يدمج  300تنفيذ برنامج تكوين لألفراد بقيمة  -

  .عمال مركب شلغوم العيد الذي لم يتم شراؤه

  .الحفاظ على إجمالي اليد العاملة في جميع الوحدات اإلنتاجية -

  .شهر مند تاريخ إبرام عقد الشراكة عيد بعد ثمانية عشرةحيازة مركب شلغوم ال -

يرورة اإلنتاج بصفة تدريجية، حتى سو الجدير بالذكر أن هدف برنامج االستثمار، هو تعديل 

  .يصل هذا األخير إلى نفس مستوى جودة المنتجات األصلية لمجمع هنكل العالمي

 :مـن   HEAنـاد الجزائـر  أ -نكلتكونت الشركة المختلطة ه 2002 ماي 23تاريخ بو هكذا 

        المؤسسـة الوطنيـة لمـواد التنظيـف    و س مال الشركة أرمن  %60 هنكل بنسبةدولي المجمع ال

  .من رأس مال الشركة %40بنسبة  )مؤسسة عمومية جزائرية(نادأو الصيانة 

ل صت كحيث خصاإلنتاجية،  هاالجزائر بإعادة توزيع نشاط وحدات أناد-قامت المؤسسة هنكل

  :إنتاج معين كما يليفي حدة و

  :و اختص في إنتاج و تسويق مسحوق غبرة أكياس و يضم : مركب شلغوم العيد -

  ).كلغ 1غ،  550غ،  600غ،  400غ،  200 :إزيس أكياس(

  :اختص في إنتاج و تسويق مسحوق غبرة علب و يضم: مركب عين تيموشنت –

  .غ 400 إزيس قوة زرقاء •

• PERFECT غ 400 قوة زرقاء.  

• PERFECT غ 200 قوة زرقاء.  
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• LE CHAT:  غ 500غ،  400لليد  ، كلغ4غ، 500آلة غسيل.  

  :و اختصت في إنتاج السوائل و تسويقها وتضم: وحدة الرغاية -

  .ل 1/2ل و 1) بعطر الليمون، تفاح، فراز، نعناع(إزيس سائل  •

  .ملل 900جافيل  •

  .ملل 30جافيل برلينقو  •

I-3-  الجزائر -المؤسسة هنكل: 

من رأس مال الشركة التـي  المتبقية  %40قام المجمع العالمي هنكل بشراء  2004يسمبر في د

         كانت لصالح المؤسسة أناد، و بهذا أصبحت المؤسسة إحـدى فـروع المجمـع العـالمي هنكـل     

   .الجزائر-و أصبحت تسمى هنكل

I-3-1- أغراض)Objectifs (و أهداف)Buts (الجزائر-هنكل:  

في ميدان التسويق  زائر األساسي هو أن تكون في مرتبة األوائلالج-المؤسسة هنكل غرض

و هذا يتم بفضل العالقات الراقية مع زبائنها، و مموليها في داخل و خارج البالد بالمساهمة فـي  

الجزائر تتمثـل  -أما أهداف هنكل، حماية البيئة و المستهلك و جعلهم عاملين أساسيين في المنافسة

  :فيما يلي 

  .ISO 9001:2000 ،ISO 14001:2004 :بتصديق نظام وفق المراجع الدوليةالقيام  -

نتائج االستماع و الفحص، نسبة إرضاء  ؛التحكم و السيطرة الدائمة آلليات المؤسسة، بواسطة -

  .الموضوعة SHEQالزبائن الداخليين و الخارجيين، و كذا المؤشرات 

  ...).بائن، االنحراف، الطوارئعائدات الز(مرغوب فيها الاستباق األحداث غير  -

  .م ألداء المؤسسةالتحسين الدائ -

  .ضمان أفضل و أحسن الشروط للتخزين و التسليم -

  .المساهمة في دعم النظرة الحسنة لصورة المؤسسة -

الي ماهر مترى المؤسسة أنها لن تتوصل إلى هذه األغراض و األهداف إال بواسطة هيكل ع 

الجزائر لدورات تعليمية -تخضع كل عمال هنكل ،ان ذلك فإن المؤسسةذو معنويات عالية، و لضم

كما تسعى ، متواصلة و مناسبة من أجل أن يحس كل واحد بأهميته و فعاليته ضمن سياسة المؤسسة

المؤسسة للتحكم في آليات تحسين مرافقها و مناهجها من أجل ضمان مستقبل متواصل في جميـع  

  .المجاالت
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I-3-2- الجزائر-هنكل التزامات و سياسات:  

  :ترى المؤسسة أنه لتحقيق أغراضها و أهدافها، فإنها تتعهد بااللتزام بـ

  . ضمان الجودة لمنتوجاتها و خدماتها -

  .ضمان األمان لجوارها و لزبائنها و عمالها -

  .المحافظة على البيئة أثناء اإلنتاج و أثناء استعمال منتجاتها -

  .SHEQاحترام سياسة و التزامات  -

  .فعالية خارقة، امتيازات مهمة بإعطاء منتجاتها التي تصنعها و تسوقها مااللتزا -

زامـات التـي عقـد    لتقانون و اإلالاستعمال آخر التكنولوجيات مع ضمان احترام ب االلتزام -

  .إتباعها

  .االلتزام بخصوص التحسين الدائم -

  .يم دوري للنظام اإلدارييقياس التحسن عن طريق تق -

الجزائر، مستوحاة من قوانين و إرشادات موضوعة من قبل مجمع هنكـل   -ياسة هنكلأما س

، التي عن طريقها هنكل يعترف و يتحمـل كـل   بالجزائر وإدارة قطاع المنظفات و مواد الصيانة

  .المستمر هالمسؤوليات المتعلقة بالمجتمع، و بالتالي يساهم في تطور

 .عرف بإختصار فيما يلي على المجمع العالمي هنكلالجزائر، نت -بعد تقديمنا للمؤسسة هنكل

I-4-  يـل العالمـع هنكـمجم:   

I-4-1- جمعالتطور التاريخي للم:  

األلمانيـة،   Aachenبتأسيس صناعة الغسول بمنطقـة   1876سبتمبر 26في  Fritz Henkelقام 

  .اسمه، والذي سمي على حيث قام بإنتاج أول غسول بالعلب في العالم

األلمانية، بسـبب ظـروف    DÜSSELDORFر المؤسسة إلى منطقة نقل مق 1878و في سنة 

لـك  تو انطالقا من هذا التاريخ استقرت المؤسسة فـي   ،النقل المالئمة التي ميزت المنطقة آنذاك

    )1(.و هو مكان تواجد المقر االجتماعي الحالي لمجمع هنكل العالمي المنطقة

و يبلـغ   ،)2007السداسي األول لسـنة   خالل(دولة عبر العالم  125يتواجد مجمع هنكل في 

خـارج   %77عامل في كل فروعه في أنحاء العالم، بتواجـد   50.000إجمالي األفراد العاملين به 

  .ألمانيا

                                                
)1(  www.henkel.com , 4/3/2007. 

http://www.henkel.com
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  46097:يقدر بــ   2002مع العلم أن عدد العاملين بالمجمع كان خالل السداسي األول لسنة 

عامـل   3903: ارتفاع في عدد العمال بــ   ناكهدولة في أرجاء العالم، أي أن  75و يتواجد في 

  .دولة 50: و زيادة في عدد الدول بـ % 78بنسبة  

  :و من بين دول العالم التي يتواجد فيها نذكر ما يلي 

  .الخ...، فرنسا، إيطاليا، إنجلترا، إسبانيا،)المؤسسة األم(ألمانيا: أوروبا

  .الخ...الجزائر، تونس، المغرب، مصر،: أفريقيا

  .الخ....الواليات المتحدة األمريكية، أمريكا الالتينية، المكسيك،: كاأمري

  . الخ.....إسرائيل، إيران، سوريا،: آسيا

I-4-2- المجمع مجال نشاط:  

توسع دائرة أعمـال  ببدأ مجمع هنكل نشاطه بصناعة الغسول و هو النشاط الرئيسي له، و 

  العناية بالمنازل و األفراد،  :في المجمع، أصبح ينشط في ثالث مجاالت حيوية و رئيسية ، تتمثل

تندرج ضمن أربع قطاعات نشاط رئيسة  هذه المجاالت اإلستراتيجية و. اللواصق و التكنولوجيات

  :هي

  .المنظفات و مواد الصيانة -

 .مواد التجميل -

  . الغراءات و اللواصق العامة و المهنية -

  .تكنولوجيات هنكل -

I-4-3- تقبلشعار مجمع هنكل و التحضير للمس:  

"                                      A Brand like a Friend"  "العالمـة مثـل الصـديق   " ينشط مجمـع هنكـل تحـت شـعار    

اعتبار عالمة المؤسسة كصديق للعمالء و المستهلكين النهائيين، و لذا مـن الواجـب علـيهم     أي

  .ماالوثوق و الوفاء و اإلخالص لمنتجات المؤسسة، مثل األصدقاء تما

إشباع متطلبات و حاجات المستهلكين بأكبر فعالية ممكنة، ليس فقط مـن  في و يرتكز هنكل 

 بل القيام بتوقع التوجهات و التطورات الممكنة الحدوث  ،خالل معرفة و إدراك التغيرات الحادثة

 ت و اكتسـاب مهـارا   ،بتركيز الجهود العلمية و العملية لبناء و خلق تكنولوجيات جديدة ؛و هذا

savoir-faire   و حلول مبدعـةsolution innovatrices     و منتجـات تلبـي رغبـات المسـتهلكين ،          

  .لجهودهذه امع مالحظة أن الزبون هو جوهر كل  ،و خدمات جيدة
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I-4-4- المبادئ األساسية لمجمع هنكل:  

انيـا  خـارج ألم  % 77و التواجد بمعدل  )دولة 125(إن التموقع في مناطق متعددة من العالم

متعددة، و من هنا تبدو أهمية التعرف علـى المحـيط    تهنياذيجعل من المجمع يواجه ثقافات و 

الخارجي، و احترام المجتمعات التي يتطور و ينمو فيها، و بهذا جاءت فكرة وضع مبادئ يجـب  

ردها عشرة قيم، سيتم س نيااللتزام بها، عند كل عمل يقوم به المجمع، و تتمثل هذه المبادئ في تب

   (*):بطريقة مختصرة

  .إرضاء المستهلك -1

  .تطوير المنتجات و أساليب التكنولوجيا -2

  .تشجيع االبتكار و اإلبداع -3

  .تشجيع كل تغيير بناء -4

   .النجاح يكون من خالل فريق العمل -5

  .     تقدير أهمية حقوق المساهمين -6

  .االهتمام بالبيئة -7

  .عليهالمشاركة في المجتمع و فا -8

  .التواصل بوضوح و فاعلية -9

  .العمل كأسرة واحدة -10

 و المجمـع العـالمي هنكـل    الجزائر و تطورها التاريخي -بعد تعرفنا على المؤسسة هنكل

أحـد وحـدات   الذي يعد نتعرف فيما يلي على المركب محل الدراسة و هو مركب شلغوم العيد، 

  . الجزائر—لمؤسسة هنكلا

II- العيد التعريف بمركب شلغوم 

تطور إنتاجه، تطور مبيعاته تاريخية عنه، هيكله التنظيمي،  نبذة :سنعرف المركب من خالل

و العملية اإلنتاجية و مخاطر المواد المستعملة فيها، باإلضافة إلى دراسة خصائص موارده البشرية 

   .مؤشراتعدة  من خالل تطور اليد العاملة فيه وتصنيف عماله حسب

II-1- المركب ة تاريخية عنذنب 

  1970أكتوبر 22 المؤرخ في 70/59شأ مركب شلغوم العيد للمنظفات بمقتضى المرسوم رقم ن
                                                

  .الجزائر -سة هنكلهذه القيم متبناة من قبل المؤس (*)
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  المؤرخ 74/68باقتراح من السيد بلعيد عبد السالم وزير الصناعة و الطاقة آنذاك، وفقا لألمر رقم 

ايـة  إلـى غ  1974الممتد من ثاني ، و قد تم إدراجه ضمن المخطط الرباعي ال1974 جوان 24في 

مليون دينار جزائري، و الذي كان تابعا لمؤسسـة   499و تم تحديد غالفه المالي آنذاك بـ ، 1977

SNIC حيث أبرمت هذه األخيرة عقدا مع الشركة اإليطالية ،"ITAL-CONUSLT   "  لغرض إنشـاء

و كـان االنطـالق    1967 جويلية 12، و بدأت األشغال بتاريخ 1975نوفمبر  12هذا المشروع في 

بسـبب   1979 أوت 01، لكن األشغال توقفت فـي  1976 ديسمبر 12لرسمي إلنجاز المشروع في ا

  .%60بنسبة إنجاز تقدر بـ  1980إفالس الشركة اإليطالية، و تم تسليم المشروع في 

تنميـة  منها مؤسسة عدة مؤسسات عنها ، فنشأت SNICتمت هيكلة مؤسسة  1982في سنة  

مليـون   609رفع الغالف المالي للمشروع إلى م في نفس الوقت ، و تEDIC الكيماويةالصناعات 

                    و الشـركة اإليطاليـة  EDIC عقد اتفاق بين مؤسسـة   م، ت1994 أفريل 15في ، و دينار جزائري

 "ITALIMPIANT  "و تـم التسـليم   1984لتكمل بقية المشروع، و بدأت األشغال فعال في سبتمبر ،

و بدأت عملية  1986 جويلية 01، و قد بدأت عملية التجريب في 1986أفريل  األولي للمشروع في

المؤسسة إلى  ه، و قد أسندت مهمة مراقبة المشروع و تسيير1986 جويلية 30اإلنتاج فعليا بتاريخ 

، ثم أصبح تحت إشراف شركة المنظفات للرمال التي تمثل القسم الشرقي EDICالوطنية الكيماوية 

 .ENADي للمؤسسة الوطنية للمنظفات و مواد الصيانة للمجمع الصناع

ناد الجزائر، بعـد خوصصـته و طـرح    أ-هنكل: أصبح المركب يحمل اسم 2002في ماي 

، أصبح المركـب  2004و في ديسمبر  .ك األلماني هنكليفائدة الشرل %60رأسماله للشركاء بنسبة 

  .من طرف هنكل %100الجزائر بعد شرائه  -هنكل: يحمل اسم

كلم من مركز المدينة  03على بعد حوالي ، 05على جانب الطريق الوطني رقم ركب قع المي

و بالقرب منه يتمركز سوق الجملة للخضر و الفواكه و ثكنة عسكرية، يتربع على مساحة إجمالية 

هكتار و المساحة  4,9أما المساحة المغطاة  هكتار، 13,70هكتار، يشغل المركب منها  24تقدر بـ 

أما اإلدارة تتمركز على مساحة مقـدرة بــ    % 20هكتار، أي  4,6صصة لألغراض التقنية المخ

  .%1هكتار أي  0,23

II-2- التنظيم الداخلي للمركب:  

  نوضحه  ، الذيالتنظيمي هالتعرف على هيكل ركبتستدعي عملية دراسة التنظيم الداخلي للم

  :الشكل البياني التاليمن خالل 
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          مـديريات   9و الـذي يتكـون مـن     ،يمثل الشكل السابق الهيكل التنظيمي الحالي للمركـب 

  :و سكرتارية و وحدة لألمن الداخلي، و فيما يلي شرح مختصر عن مهام كل منهم

II-2-1 -  السكرتارية:  

  :مساعدة للمدير، تتولى المهام التالية السكرتاريةبتعمل 

  .جمع المعلومات -

  .ات و االجتماعاتتنسيق اللقاء -

  .تسجيل الصادرات و الواردات من الوثائق -

  .الرد على الهاتف و إرسال الفاكسات و البريد اإللكتروني -

  .اإلشراف على قاعة االجتماعات   -

  .استقبال الضيوف، الزبائن والزوار -

  .م خارج المكتبامهالالفنادق، في حالة  فيشراء تذاكر السفر و الحجز  -

  .بعض الوثائق، بتفويض من المديرإمضاء  -

  .و يشترط في جميع مهام مساعدة المدير السرية التامة في العمل

II-2-2 -  األمن الداخلي:  

مهمته مراقبة جميع الوحدات الموجودة داخل المركب و المخازن، باإلضافة إلى المسـاعدة  

    .المركـب  ورونزيقوم بحماية األجانب الذين يفي إخماد الحرائق إن وقعت داخل المركب، كما 

   .تأمين الحماية للمواد الحساسة المستوردةو 

II-2-3 -  مديرية الموارد البشرية:  

  :تهتم مديرية الموارد البشرية بتسيير اليد العاملة بالمؤسسة و تتكون من أربعة مصالح هي

تقوم هذه المصلحة بتسيير ملفات العمال و المستخدمين : مصلحة تسيير المستخدمين -أ

  .األقدميةو  تالتأخرا ،عمليات التوظيف، و متابعة الغياباتو تشرف على 

  . تهتم هذه المصلحة بإعداد األجور: مصلحة األجور -ب

االجتماعية  ضعيةتسهر هذه المصلحة على تحسين الو: مصلحة الشؤون االجتماعية -ج

عـالوات االجتماعيـة، تسـيير تعاونيـة     الللعمال عن طريق الضمان االجتماعي، دفع 

  .الخ....الالعم
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تهتم بتنظيم البرامج التكوينية للعمال و اإلداريين، و إجراء الدورات : مصلحة التكوين -د

  . التدريبية، و اإلشراف على المتربصين

II-2-4 -  هي و تتكون من أربعة مصالح: مديرية المالية و المحاسبة:  

  :تقوم هذه المصلحة بما يلي :اآللي ممصلحة اإلعال -أ

  .ماتية داخل المركبكة المعلوبإدارة الش •

  .صيانة نظام تشغيل الشبكة •

  .إدارة المستخدمين •

  ).الخ...كومبيوتر، طابعات(تخزين المعلومات، صيانة األجهزة •

  .مساعدة المستخدمين في استعمال البرامج •

  .صيانة البرامج •

  .تدوين داخلي للمستخدمين •

و التقييـد الـدائم    تهتم مصلحة المحاسبة العامة بالتسجيل :مصلحة المحاسبة العامة -ب

، كما تهـتم بتسـيير   )إيرادات -مصاريف(لكافة العمليات المالية، حسب تسلسلها الزمني

حسابات الموردين و الزبائن، و تسجيل أقساط االهتالكات و المؤونـات دون أن ننسـى   

  .دورها في إعداد الميزانيات المحاسبية، ميزان المراجعة، و جدول حسابات النتائج

الهدف و  1995العمل بمحاسبة المواد في المركب سنة  أبد :حاسبة الموادمصلحة م -ج

منها هو المعرفة الدقيقة و المتابعة المحاسبية للمخزون على أساس المخطـط المحاسـبي   

هذه المصلحة تهدف إلى معرفة حركات المخزون من المواد  ،19الوطني في المادة رقم 

تمكن المؤسسة من معرفة القيمـة   ، كماالنهائية واألولية و كذا المنتجات النصف مصنعة 

الحقيقية للمخزون في أي دورة من دورات السنة، دون انتظار الجرد السنوي و من هنـا  

 . تعتبر محاسبة المواد، وسيلة تسييرية هامة

تهتم مصلحة الخزينة بضمان التوازن المالي للمؤسسـة، إذ تقـوم   : مصلحة الخزينة -د

     لنقدية الحاصلة، فتتولى عمليات استالم األموال في حالـة اإليـرادات  ا بمراقبة التدفقات

  .و تقوم بتسديد المصاريف، و إنجاز كل اإلجراءات الالزمة لذلك
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لخزينة يقوم بجميع التعامالت النقدية السائلة، سواء كانت لهو فرع تابع : الصندوق -هـ

دج بصفة  100000بنك بمبلغ و يتم تمويل الصندوق من طرف ال. مقبوضات أو مدفوعات

  .دورية لمواجهة المصاريف الطارئة

II-2-5 -  مديرية اإلنتاج : 

لمديرية اإلنتاج في متابعة العمليات اإلنتاجية، حسب البرنامج المسـطر   يتمثل الدور األساسي

  : من طرف المديرية العامة، و تتكون من أربعة مصالح هي

ل المواد من شكلها الصلب إلى السائل هذه المصلحة بتحويتقوم : المصلحة المساعدة -أ

أو من السائل إلى الصلب، و التي تستعمل إلنتاج المادة الفعالة، إلـى جانـب تحضـير    

   .مختلف المواد المساعدة الداخلة في العملية اإلنتاجية

مصلحة بكافة اإلجراءات التي تهدف إلى الحصول على هذه التهتم : السلفنةمصلحة  -ب

  .ن خالل إجراء تحويالت كيماوية على المواد األوليةالمادة الفعالة م

بعد تحضير المادة الفعالة يأتي دور هذه المصلحة المتمثلـة فـي   : مصلحة التصنيع -ج

  .ت للحصول على المسحوق النهائياخالل عدة عملي ىمزج المادة الفعالة بمواد أخر

تعبئـة  بأتوماتيكيـة  تقوم هذه المصلحة باستخدام أجهـزة و آالت  : مصلحة التعليب -د

  (*) .األكياس بالمسحوق النهائي، و هذا بعد وزنها و معايرتها من طرف المخبر

II-2-6 - الهندسة مديرية:  

جميع اآلالت الموجودة فـي المركـب و اإلهتمـام    لتتمحور مهمة هذه المديرية في صيانة 

  :مصالح هي ةبالمشاريع و اإلستثمارات، و تتكون من ثالث

ة هذه المصلحة في توفير جميع اللوازم التي تحتاجهـا مصـلحة   تتمثل مهم: اللوازم -أ

  .الكهرباء، الماء، الغاز، البخار، الهواء المضغوط: اإلنتاج و المتمثلة في

  تتمثل مهمة هذه المصلحة في دراسة المشاريع المتعلقة بشراء المعـدات  : المشاريع -ب

  .و اللوازم إلتمام عملية اإلنتاج

   .ةحالة جيدي المحافظة على اآلالت في مثل مهمة هذه المصلحة فتت:مصلحة الصيانة -ج

  

  

                                                
  سنتطرق بالتفصیل إلى ھذه المراحل في عملیة تصنیع الصابون  (*)
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II-2-7 -  مديرية تسيير المواد األولية : 

من المواد  ،تقوم هذه المديرية باإلشراف على تموين المؤسسة بكل االحتياجات و المستلزمات

  :و هي مقسمة إلى مصلحتين هما ،األولية و األغلفة و قطع الغيار

   تهتم هذه المصلحة بشراء المواد األوليـة و األغلفـة    ):مشترياتال(مصلحة التموين  -أ

و قطع الغيار الالزمة للمؤسسة، سواء كانت تلك المشتريات محلية أو مستوردة، كما تقوم 

  .بمراقبة المشتريات كما و نوعا

 :هذه المصلحة مخازن المواد األولية، و المتمثلة فيسير ت :مصلحة تسيير المخازن -ب

لمواد الخطيـرة، و مخـزن مـواد    ا ، مخزنلمواد السائلةا مخزنلمواد الصلبة، امخزن 

إضافة إلى سـائقي   ،نجد في كل مخزن مسؤوال يسمى أمين مخزن و ،و التغليف ةالتعبئ

هذه المصلحة على عمليات دخول و خروج تشرف  و .عربات الشحن و العمال اليدويين

   .المواد األولية و مواد التعبئة و التغليف

II-2-8 -  ةـة اإلمداديـمديري : 

ن دور هذه المديرية في تسيير المنتجات النهائية و توفير وسائل نقلها من و إلى المؤسسة ميك

  :، و هي مكونة من مصلحتين)نقل المنتجات ما بين فروع المجمع، و نقلها ألغراض البيع(

ازن المنتجات تهتم هذه المصلحة بتسيير مخ: مصلحة تسيير مخازن المنتجات النهائية -أ

و عمليـات   ،النهائية من خالل اإلشراف على عمليات التحويل ما بين الوحدات اإلنتاجية

  .البيع النهائي للزبائن

مصلحة بتوفير كل وسائل النقل الضرورية لنقل المنتجات هذه التهتم : مصلحة النقـل -ب

  .)وسائل نقل داخلية و خارجية(النهائية

II-2-9 -   مديريةS.H.E.Q )Hygiène, Environnement, QualitéSécurité, ( :(*)  

 :هي مع هنكل، و تتكون من أربعة مصالحد الشراكة مع مجعب خلقهاهي مديرية جديدة، تم  

ــن ــة)sécurité(مصــلحة األم ــة مصــلحة  ،)Hygiène(، مصــلحة النظاف               )Environnement(البيئ

  ).Qualité(و مصلحة الجودة

II-2-10- تهتم هذه المديرية بعدة مهام نذكر منها: مديرية مراقبة التسيير:  

  .إعداد الميزانية التقديرية و تحديد الفروق كل سنة -

                                                
.من ھذا الفصلالثاني سنتطرق لھا بالتفصیل في المبحث   (*)   
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  .متابعة رقم األعمال كل أسبوع مع مصلحة المحاسبة العامة و المبيعات -

  .الفرق بالزيادة أو النقصان و تبرير النتيجة 1+حساب كل شهر من السنة ن -

  .هاية كل شهرفي نمنتوج الحساب سعر تكلفة  -

  .الخ...المواد األولية، األغلفة: ستهالكات مثلاإلمتابعة كل  -

II-2-11- المديرية التجارية:  

تسيير المبيعات، االستقبال المباشر للوكالء التجاريين و استالم طلبيـاتهم  المديرية تتولى هذه 

  .روج البضاعةكما تهتم بإعداد ملفات الزبائن الحاليين و الجدد، و إعداد فواتير و وصوالت خ

II-3- بـاط المركــنش:  

إنتاج المركب، دراسة تطور مبيعاته  دراسة تطور: من خاللدراسة نشاط المركب،  سنتناول

  .فيهامستعملة لا و التطرق إلى عملية صناعة الصابون و مخاطر المواد

II-3-1 -  اج المركبـور إنتـتط:  

اء مـن حيـث أنـواع    إنشائه إلى الوقت الحالي، سو ذشهد المركب تحوالت في اإلنتاج، من

  :المنتجات أو من حيث الكميات المنتجة، هذا ما نوضحه من خالل الجدول الموالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 158

  2006إلى سنة  1986تطور إنتاج المركب من سنة ): 1-4(دول رقمج
  طن: الوحدة                                                                                    

  لسنةا
  اإلنتاج

  المجموع
  (**)منتجات خاصة (*)Recurents  سوائل  غبرة

1986  15471  814  576  0  16861  

1987  27178  2695  1197  0  31070  

1988  34135  5648  1123  0  40906  

1989  33219  6033  1556  0  40808  

1990  34272  7813  1727  0  43812  

1991  31126  1258  940  0  33324  

1992  25283  2497  369  0  28149  

1993  32966  3503  702  206  37377  

1994  44624  4148  146  0  48918  

1995  28253  1760  415  289  30717  

1996  24966  2048  274  161  27449  

1997  21741  3121  169  370  25401  

1998  27800  4744  112  464  33120  

1999  27886  6780  0  447  35113  

2000  27864  6073  69  743  34749  

2001  24107  5102  0  1890  34099  

2002  32908  604  0  1237  34749  

2003  49250  0  0  0  35150  

2004  36452  0  0  0  36452  

2005  32327  0  0  0  32327  

2006  32619  0  0  0  32619  

  7242070  5807  9375  64641  644447  المجموع

  .من مديرية اإلنتاجالمقدمة وثائق الاعتمادا على الطالبة،  من إعداد :لمصدرا  

  الغبرة و السـوائل : نالحظ من الجدول أن المركب كان ينتج أربع أنواع من المنتجات و هي

           ).  1993تاجها في سـنة  بدأ إن هذه األخيرة(نصف مصنعة ال، و المنتجات LES RECURENTSو 

       1991، ثم بدأ فـي االنخفـاض سـنتي    1990إلى سنة  1986من سنة  شهد اإلنتاج ارتفاعا مستمرا

، بسبب أزمة ركود االقتصاد الوطني، و نقص المواد األولية، التي كانت تسـتورد مـن   1992و 

                                                
(*)   Recurents  :مثل ندى.  

 ).الحامض(منتجات نصف مصنعة : خاصة منتجات  (**)
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  طـن   48918 ، 1994حيث سجل سنة  من جديد، االرتفاعاإلنتاج في  أبد 1993، و في سنة ارجالخ

  .2002استقرار إلى غاية شبه بسبب ظروف السوق و الطلب، و بقي في  2005و انخفض سنة 

قامت  ، حيث، توقف المركب عن إنتاج السوائل و المنتجات نصف المصنعة2002في جوان 

غوم العيـد  هنكل، بإعادة توزيع نشاطات وحداتها اإلنتاجية، و خصص مركب شـل -نادأالمؤسسة 

  .غبرة أكياسصابون إلنتاج 

 بالرغم من إنخفاض عـدد العمـال   ارتفاعا في اإلنتاج 2004، 2003و لقد حقق المركب سنة 

بسبب سياسة الترويج التي اتبعتها المؤسسة، و كذا زيادة ساعات العمـل، بإتبـاع نظـام العمـل     

سبب انخفاض اليد العاملة نتيجـة  ب 2006، 2005تي سن االنخفاضبدأ اإلنتاج في المستمر، و بعدها 

   .سياسة تقليص العمالة

II-3-2 -  تطور مبيعات المركب:  

  :السنوية من خالل الجدول الموالي ركبيظهر تطور مبيعات الم

   2006إلى  1986تطور مبيعات المركب من سنة ): 2-4(جدول رقم       

  طـن: الوحدة                                                                         

  .مديرية المبيعاتمن  الطالبة، إعتمادا على المعلومات المقدمة من إعداد :المصدر

     خـالل المـدة   فمبيعات المركب تتغيـر مـن سـنة ألخـرى،      ؛يتبين من خالل الجدول أن

طن سنويا، وهي الفترة التي كان المركب تابعا  29000كان يقدر متوسط المبيعات بـ ) 1986-2002(

إلى  2003طن سنة  29295من  ا سنويا إبتداء، و قد سجل ارتفاع مستمرالجزائر -نادللمؤسسة أفيها 

  .2006طن سنة  31761

منافسة  في ظل يعات، و بسؤالنا مدير المبيعات عن سبب هذا االرتفاع المستمر في كمية المب

ناتج عن سياسات مجمع هنكل فـي  كانت إجابته أن هذا االرتفاع ، مستوردةالمحلية و المنتجات ال

، حيث يعتمد مجمع هنكـل بشـكل كبيـر علـى     في السابق أنادسياسات بمجال المبيعات، مقارنة 

  :حاليا في المركب ما يليالمنتهجة  تو أهم السياساسياسات ترويج المنتجات، 

    فردا موزعة على شـرق، وسـط   12هناك فرقة مختصة تتكون من : دراسة السوق -أ

حيث يتحاور داخل البيوت،  ISISالمنتوج و غرب الجزائر، مهمتها هي إيصال و تعريف 

  2006  2005  2004  2003  2002- 1986  السنوات

  31761  30782  30636  29295  29000  المبيعات
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و يشـرحون لهـم مميـزات    مع عينة من المستهلكين، خاصة ربات البيوت  الفرقة أفراد

لخاصة بالنقائص و العيـوب التـي يرونهـا فـي     ائهم ارالمنتوج، كما يحاولون معرفة أ

  .تهالمنتوج، و التي تؤخذ بعين االعتبار في تحسين جود

: هـي  شـهارية إوسائل  ةلمبيعات، على ثالثتعتمد سياسة هنكل الخاصة با: اإلشهار -ب

  .الالفتات و اإلشهار المباشر مع العائالت في البيوت ،التلفزة

هنكل على معاملة الزبائن معاملة جيـدة و محفـزة،   تعتمد سياسة  :معاملة الزبائن -ج 

للزبون الذي يصل طلبه على منتوج المركب  ،جزائري دينارمليون ) 3-2(حيث تقدم مبلغ 

  .المؤسسة ستفادةاو  بين الزبائنهذا ما أدى إلى خلق المنافسة  ،رقما معينا

قات الموجودة في و تهدف المؤسسة من ورائها إلى دراسة المعو: الملتقيات الجهوية -د

 ؤسسة، و هم المشـرفين علـى الملتقـى   ر هذا الملتقى مسؤولين من المضالسوق، و يح

زبون ذو طلب منخفض،  ( ومجموعة من الزبائن الذين تصنفهم المؤسسة إلى أربعة فئات

و كل نوع  ،)زبون ذو طلب متوسط، زبون ذو طلب مرتفع، زبون ذو طلب دائما مرتفع

: مـثال ( تسويقه المنتوجطرح مجموعة المعوقات التي تواجهه أثناء ي من هؤوالء الزبائن

 كما يحضر الملتقـى مجموعـة مـن المسـتهلكين     ،)...مشاكل النقل، الجودة التخزين،

         ، و يقدم كل من الزبائن و العـائالت وجهـات نظـرهم الخاصـة بـالمنتوج     )عائالت(

من طـرف   التي تؤخذ بعين االعتبارو  و اقتراحاتهم الخاصة بتحسين نوعيته و تسويقه

  .المركب

فمن الضـروري  " إزيس أكياس"بما أن المركب تخصص في إنتاج و تسويق صابون غبرة 

  .و مخاطر المواد المستعملة فيها جيةااإلنتمعرفة عملية إنتاج هذا الصابون، بمعرفة مراحل العملية 

II-4- العملية اإلنتاجية و مخاطر المواد المستعملة فيها :  

II-4-1- عملية تصنيع الصابون في المركب:     

، وحدة الصناعة وحدة السلفنة: وحدات أساسية هي ةبثالثبالمركب تم عملية تصنيع الصابون ت

إلى  ،العمليات التي تتم على مستوى كل وحدةسنتطرق بشكل عام إلى  يوحدة التعليب، وفيما يل و

  .)أكياسرة صابون مسحوق غب(لصنع اغاية الحصول على المنتوج التام 

و التـي   )La matière Active(في هذه الوحدة يتم إنتاج المادة الفعالـة   :وحدة السلفنة -أ

  :المسحوق و يتم إنتاج هذه المادة عبر المراحل التالية ةتدخل بشكل أساسي في تركيب
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من الصلب إلى السائل في قنوات خاصة بريت يتم تحويل الك :إنتاج الكبريت السائل -

، و بهذا يتم الحصول علـى كبريـت   )م°180 –م °150(خار درجة حرارته بينبواسطة ب

  ).م°150 –م °140(سائل درجة حرارته بين

يتم جلب الهواء من الجو بواسطة أجهزة خاصة، و تبريده فـي  : نتاج الهواء النقيإ -

م، و تنقيته ونزع الرطوبة منه، بواسطة جهاز المتصاص الرطوبة وبهذا °2مبرد حتى 

  .من الرطوبة يالحصول على الهواء النقي الخاليتم 

إلنتاج هذا الغاز يتم حرق الكبيرت السائل في فرن درجة حرارتـه  : So3إنتاج غاز  -

الذي يمـر   So2م، بمساعدة الهواء النقي، و بالتالي التحصل على غاز الكبريت 700°

 So2ول على غاز و نشير إلى أن الهدف من هذه العملية ليس الحص. على عملية التبريد

 مـع بنتكسـيد فانـاديون    So2لذا يتم القيام بعملية تفاعل  So3بل الحصول على غاز 

)pentoxyde vanadium (ٍ)V2O5( و هو عبارة عن منشط للحصول على غاز SO3.   

مع مـادة   So3يتم تفاعل غاز  ):DDBSH Acide Sulfonique( أنتاج أسيد سلفونيك -

و هي إحدى مشتقات البترول، في درجة حرارة " dodecy benzène" "دودي سي بنزين"

للحصول على أسيد سلفونيك و هو مادة نصف مصنعة يمكن بيعها أو اسـتعمالها  م 85°

  .كمادة أولية

 يتم تعديل أسيد السلفونيك ألنه حمض قوي، و مزجه مع المـاء   :إنتاج المادة الفعالة -

لكـل   يدة، حيث يوجد ميزان أوتومـاتيك الذائبة بمقادير محد )NaOH(و الصودا الكاوية

و التـي   )La matière Active( مادة، و بهذا نحصل من هذا المزيج على المادة الفعالـة  

   .صابونالتدخل في إنتاج 

و في هذه الوحدة يتم صناعة المسـحوق غبـرة، عبـر    : الصناعةوحدة الصناعة  -ب

  :المراحل التالية

لمواد األولية الصلبة، بمقادير محددة حيـث يوجـد   مزج المواد األولية السائلة مع ا -

ميزان أوتوماتيكي لكل مادة و قناة خاصة بكل مادة، و يتم ضخ هذه المواد إلى جهـاز  

  :فيما يليالمواد السائلة و تتمثل  ،خاص لتمزج فيه

و دورها األساسي هو إخراج الوسخ من القماش إلى السطح و منعه  :المادة الفعالة •

  .لى القماشالرجوع إ من 
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      جيدة، يعاد تـذويبها فـي المـاء    الو هو عبارة عن الغبرة غير  :Rofonteروفنت  •

  .و استعمالها

  .الغبرة و يحافظ على اليدين ريساعد على تكوي :Silicateسيليكات  •

  .يساعد على ترطيب الماء: Sokalanسوكالن  •

  :تتمثل فيف المواد الصلبةأما 

  .درجة الحموضةو تعدل بها  :carbonate de sodiumكربونات الصوديوم  •

  .دوره تضخيم حجم الصابون: solfate de sodiumسلفات الصوديوم  •

دوره ترطيب الماء و كذلك منـع   ):CMCكربوكسيل ميتيل سيليلوز (سي أم سي  •

  .الوسخ من الرجوع إلى القماش

• ABO: يعطي بياض للقماش.  

بواسـطة   هاضخ، يتم متجانسة تصبح عجينةخاص،  مزج هذه المواد في جهازبعد  -

في داخـل   )tour atomisation(إلى برج بأعلى المركب  )pompe haute préssion( مضخة

البرج توجد أجهزة بها فتحات ذات قطر صغير جدا يتم ضخ العجينة من خاللها، لتنزل 

  .في جهاز آخر

تجاه المعاكس م، و إدخاله في اال°300يتم جلب الهواء من الجو و تسخينه إلى درجة  -

تفتت إلى حبيبات تلنزول العجينة، و بالتالي عند تعرضها لهذا الهواء الساخن، تجف و 

كبير، لفصل الغبرة الخشنة عن الغبرة  ييار أوتوماتيكسصغيرة غير متجانسة، تمر إلى 

      الغبرة الجيدة يتم ضخها إلى غرفة كبيرة الحجم بـأعلى المركـب، لتسـتريح     .الجيدة

ض درجة حرارتها أما الغبرة السميكة يتم تحليلها في الماء إلعادة استعمالها من و تنخف

  .(*)جديد

  :بعد استراحة الغبرة و انخفاض درجة حرارتها يضاف إليها المواد التالية -

  .و ذلك لترطيب الماء و نزع البقع الصعبة: STPP bleuالحبيبات الزرقاء  •

 .تهترطيب الماء و تعديل حموضو يساعد على  :Bicarbonateبيكربونات  •

  .و يعطي نصاع للقماش :Tinoluxتينوليكس  •

                                                
  .الذكر ، أنظر المواد السائلة السابقة Refonteو تسمى  (*)
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بعد إضافة هذه المواد يتم تعطير الغبرة، لتمر مباشرة إلى وحدة التعليب عبر قنوات  -

"cellules."  

  :وحدة التعليب -ج

تصل الغبرة إلى وحدة التعليب عبر قنوات خاصة، ووحدة التعليب منفصـلة عـن    -

العمل في هذه الوحدة يتم في شكل خطوط إنتاج حيث  ،)وحدة الصناعة(بقةالوحدة السا

   .خطوط إنتاج، في كل خط يوجد جهاز الستقبال الغبرة 4توجد 

اشرة ـتنزل الغبرة مبحيث   (**)الجهاز يوجد مكان لتركيب شريط التعليب في نفس -

األعلى، للحصول و من و لصقه أتوماتيكيا من األسفل  هط ، و يتم قصـشريهذا الفي 

على كيس به غبرة و بالحجم المحدد كذلك أتوماتيكيا، حيث يتم برمجـة اآللـة علـى    

  .المقدار الذي تنزل به الغبرة في الشريط

، le tapis transporteurتمر أكياس المسحوق الجاهزة على بساط نقـل أوتومـاتيكي    -

و يقومان  ةسي خاصاكرهذا البساط حيث يجلس عامالن فوق نهاية تتجمع األكياس في 

  .بوضع هذه األكياس في العلب الورقية ووضعها في جهاز لغلقها بشريط الصق آليا

يتم ترتيب مجموعة من هذه العلب و تغليفها بالبالستيك الشفاف، للمحافظـة علـى    -

  .جودتها و بالتالي تصبح جاهزة للشحن

المحدد لها، حيث يوجد  يتم نقلها بواسطة رافعات إلى المخزن، ووضعها في المكان -

كل مكان خاص بنوعيـة   ،النهائية، وهذا القسم مجزأ إلى أماكن تقسم خاص بالمنتجا

، و هذا لتسـهيل عمليـة   ...غ،500غ، مسحوق 200مسحوق : معينة من المسحوق مثال

  .الشحن

و بهذا تنتهي عملية تصنيع المسحوق و لمتطلبات البحث نتطرق فيما يلي للمخاطر التي يمكن 

  .أن تنتج عن المواد المستعملة في تصنيع هذا المنتوج

II-4-2- مخاطر المواد المستعملة في تصنيع المنتوج:  

سنتطرق في هذه النقطة إلى أهم المخاطر التي يمكن أن تنتج عن المواد الداخلة في تركيـب  

  ىفـي إحـد   جة عن عملية التصنيع داخل المركبالمنتوج، سواء كانت مواد أولية مشتراة، أو نات

  .مراحل العملية اإلنتاجية، سنتناول هذه المواد بالترتيب الذي جاء في شرح عملية اإلنتاج

                                                
 .شریط التعلیب، یتم تصنیعھ خارج المركب، بالمواصفات التي یحددھا المركب (**)
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مادة قابلة لالشتعال، رائحته مضرة بالجهاز التنفسي، غير قابـل  :Soufre (s)الكبريت  -أ

  .و في حالة تسربه للمعدة البد من عالج سريع، يسبب التهاب العينين كللأل

ر و سام لدرجة كبيرة، يسبب االختناق، و إذا تسرب إلى الجو و غاز خطي :So3غاز  -ب

  .يقتل خاليا الجسم ³مم/غ13زاد تركيزه عن 

عبارة عن حمض مضر بالعينين، يسبب حروق للجلد، في  :DDBSHأسيد سلفونيك  -ج

  .حالة تسربه إلى المعدة البد من عالج سريع

أشرنا أنه البـد مـن    So2نتاج عند عملية حرق الكبريت إل :H2OS4أسيد سلفيريك  -د

المتصـاص الجيـد   استعمال الهواء النقي الخالي تماما من الرطوبة، و في حالة عـدم ا 

كون فيما بعد حمض يسمى سلفيريك و هو مضر بالعينين، و يسبب يتللرطوبة، يمكن أن 

  . لكي ال يفسد المسحوق تفريغهحروق للجلد، و البد من 

       C12 H25 -        O       - SO3Na و يرمـز لهـا   :La matière Activeالمادة الفعالة  -ه

و هي مضرة للعينين، تسبب حروق للجلد و حروق للجهاز الهضمي في حالة تسربها إلى 

  .داخل الجسم

مادة قابلة للصدأ، مضرة، تسبب آالم و أضـرار فـي    :silicate SiO33Naسيليكات  -و

  .مضر بالجهاز التنفسي االجلد، غباره

ليس له رمز كيميائي، مضر بالجلد، العينين، و بالجهاز الهضمي : sokalanسوكاالن  -ز

  .في حالة ابتالعه

مضر بالعينين، البد من الغسل : carbonate sodium CO4  2Naكربونات الصوديوم -ح

  .بالماء مباشرة في حالة مالمستهما بهذه المادة

مضر في حالة استنشاقه، غير مضر : sulfate sodium SO4  2Naسلفات الصوديوم -ط

  .بالبيئة ألنه من األمالح الطبيعية

تعتبر من أخطر المواد المستعملة في العملية اإلنتاجية، حيث : NaOH الصودا الكاوية-ي

تسبب حروق في الجلد، تسبب ذوبان العين في حالة مالمستها، بخاره و مسحوقه مضران 

  .بالحنجرة و الرئة

يعتبر أحد مشتقات البترول، يسـبب حساسـية   : Dodecy benzèneدودي سي بنزين  -ك

  .الجلد في حالة عدم استعمال وسائل الوقاية
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  .غير مضر باألفراد و ال بالبيئة: STPP Bleuالحبيبات الزرقاء  -ل

  .غير مضر، و يعتبر من األمالح الطبيعية: Bicarbonate  HCO3   Naبيكربونات  -م

  .مضرة ألنها تدخل في تركيبة المنتوج بنسب ضئيلة جداغير : Tinolux, ABO,CMC -ن

مادة مضرة، تسبب حساسية الجلد في حالة تماسها، مضـرة للـرئتين    :الرائحة المعطرة

  .كذلك مضرة بالبيئة العاملة

بالرغم من توقف المركب عن استعمالها، نشير إلى أضـرارها، فهـي   : األنزيمات -س

حمض أميني، تتواجد في الطبيعة و  250أكثر من  عبارة عن بروتينات معقدة تتكون من

و لها دور كبير في المنظفات، يتمثل في نزع األوسـاخ بسـهولة مـن     هي سهلة التحلل

  .(*)األقمشة غير أن لها أخطارا تتمثل أساسا في أمراض الحساسية و الربو و السرطان

II-5- لمركبفي ا خصائص الموارد البشرية:   

تي يمكن االعتماد عليها في دراسة و تحليل خصائص المـوارد  هناك العديد من المؤشرات ال

لمركب، غير أننا ارتأينا التركيز على بعض المؤشرات، المتمثلة فـي تطـور حجـم    في االبشرية 

لجنس، مستويات األعمار، مسـتويات الخبـرة المهنيـة    ا: العمالة و تصنيف عمال المركب حسب

  .لعمالالمستويات التعليمية، و الفئات المهنية ل

II-5-1 -   في المركبتطور عدد العمال الشهري 

في المركب في المرحلة أناد الجزائر و الذي كـان يقـدر فـي    نظرا إلستقرار عدد العمال 

  .عامل، ارتأينا دراسة عدد العمال من بدء الشراكة مع المجمع هنكل 780بـ المتوسط

  2006إلى سنة  2003تطور عدد العمال الشهري من سنة  :)3-4(جدول رقم          

   .اعتمادا على الوثائق المقدمة من مديرية الموارد البشريةالطالبة،  من إعداد: المصدر

                                                
 .SHEQوثائق مقدمة من طرف مدیریة  (*)

  الشهر

  

  السنة

  المتوسط  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  رسبتمب  أوت  جويلية  جوان  ماي  افريل  مارس  فيفري  جانفي

2003  788  784  655  650  647  644  623  652  593  553  551  548  641  

2004  538  514  506  499  493  492  491  491  491  490  490  490  499  

2005  476  473  467  465  464  464  464  463  457  450  444  440  461  

2006  435  427  416  413  406  402  400  399  399  398  398  375  406  
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نالحظ من الجدول االنخفاض المستمر في عدد عمال المركب من شهر آلخر و مـن سـنة   

و المجمع " نادأ"بين المؤسسة الوطنية للمنظفات القول أنه عند بدأ الشراكة و عموما يمكن ، ألخرى

، بدأت المؤسسة هنكل في تطبيق سياسة تقليص حجم العمالة فـي  2002في جوان " هنكل"األلماني 

  : و كانت تهدف من وراء ذلك إلى ،2003إبتداء من  المركب

ن المركب كان يوظف أعداد زائدة مـن  أل: من العمالالوصول إلى العدد الحقيقي و الالزم  -

توظيف أكبر عدد مـن  (العمال، نتيجة سياسة التوظيف العشوائي، و الخاضع للحكم االشتراكي

  .)العمال

 )عقود محددة المدة(، و استبداله بنظام التوظيف بالتعاقد (*)االستغناء عن نظام التوظيف الدائم -

المركـب،  لسوق يتطلب كميات أكبر من منتجات و ذلك للتماشي مع سياسة السوق، فإذا كان ا

المركـب  بالتالي يتمكن العكس صحيح، فهذا يتطلب توظيف عدد أكبر من العمال المؤقتين، و 

  .من تقليل تكاليف األجور و التشغيل

  .زيادة فعالية و كفاءة المركب -

  :ما يلي سياسة تقليص العمالفي و اتبعت المؤسسة  

  .ك باتفاق بين ممثلي العمال و اإلدارةو ذل: التسريح اإلرادي -

 .في حالة ما إذا رغب العامل في ترك العمل :التقاعد النسبيتطبيق قانون  -

 تقديم مبالغ مالية لتـاركي العمـل   و لقد دعمت سياسة تقليص العمالة، بمحفزات مادية، أي

، و تتغير من سنة عن نهاية الخدمة، و تحدد حسب عدد سنوات العمل و أجر منصب العمل كمكافأة

    .2007كما طبقت في سنة  2006، 2005، 2004و لقد تكررت عملية تقليص العمالة سنة  .ألخرى

II-5-2- مختلف تصنيفات العمال في المركب(*):   

: يمكن تصنيف عمال المركب حسب عدة مؤشرات، و ارتأينا اختيـار المؤشـرات التاليـة   

  .مي و الفئات المهنيةالجنس، العمر، الخبرة المهنية، المستوى التعلي

يمكن توزيع عمال المركب حسب جنسهم كما يبـين الجـدول    :جنس عمال المركب - أ

 :الموالي

  

  
                                                

  . ال یعني االستغناء نھائیا عن المناصب الدائمة، بل تبقى بعضھا  (*)
  .عامال 375، و المقدر بـ 2006مبر من سنة إن مختلف التصنیفات المقدمة لعمال المركب تخص عدد العمال في نھایة دیس  (*)
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  حسب جنسهمالمركب توزيع عمال ): 4-4(جدول رقم               

  المئوية ةـالنسب  رارــالتك  ةــالفئ

 99,2 %  372  رجال

  0,8 %  3  نساء

  100 %  375  المجموع

  .اعتمادا على الوثائق المقدمة من مديرية الموارد البشريةالطالبة،  دمن إعدا :المصدر

، و هو ما يبـين تركيـز   0,8%نالحظ من الجدول أن نسبة فئة النساء في المركب تقدر بـ 

، و ذلك بسبب سياسة التسريح و تقليص العمالـة مـن   99,2%النسبة األكبر للعمال في فئة الرجال 

يتطلب جهدا بدنيا كبيرا في ظل ظروف عمل خل المركب، و الذي جهة، و بسبب طبيعة العمل دا

  .الخ...صعبة، من مواد كيميائية، حرارة، غازات، أتربة،

يعتمد المركب على طاقة بشرية تنتمي في غالبيتهـا  : مستوى أعمار عمال المركب - ب

 :إلى الفئة الكهلة، و هذا حسب ما يوضحه الجدول الموالي

       رتوزيع عمال المركب حسب مستويات العم):  5-4(جدول رقم            

  النسبة المئوية  رارــالتك  )بالسنوات(ر ـفئات العم

 ]10 -20]  0  % 0 

30 - 20]]  1  % 0,27  

40 - 30]]  41  % 10,93  

50 - 40]]  307  % 81,87  

60 - 50][  26  % 6,93  

  100 %  375  وعـالمجم

  .وثائق المقدمة من مديرية الموارد البشريةاعتمادا على الالطالبة،  من إعداد: المصدر

  من خالل الجدول نالحظ أن أغلب عمال المركب، تتراوح مستوياتهم العمرية ما بين

    بنسـبة  ][50 - 60، و فئـة  10,93 %بنسبة  [[30 - 40، و يليها فئة  81,87 %سنة بنسبة  [[40 - 50

  .الثين سنة، فلم تسجل إال حالة واحدة، أما عدد العمال الذين لم يتجاوزوا عتبة الث6,93 %

و نتيجة سياسة هنكل المعتمدة على تقليص العمالة، و توقيف التوظيف بشكل مؤقت، فإننا ال 

فئة الشباب في هذا المركب، كما نالحظ أنه يعتمد على طاقة بشرية في غالبيتها، تنتمي إلـى  نجد 

هذه الفئة، سيحال على التقاعد في نفس الفترة مما  الفئة الكهلة، و الملفت لالنتباه  أن عددا كبيرا من

  .يوجب على المؤسسة وضع سياسة توظيف مالئمة
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  يتوفر المركب على عمال ذو خبرة معتبرة :مستوى الخبرة المهنية لعمال المركب  - ج

  :و هذا حسب ما يوضحه الجدول الموالي

  ة المهنيةمركب حسب مستويات الخبرتوزيع عمال ال): 6-4(جدول رقم        

  النسبة المئوية  التكرار  )بالسنوات(فئات الخبرة المهنية 

]01 - 05]   0  % 0 

]05– 10]  5  % 1,33  

]10– 15]   4  % 1,06  

]15– 20]  290  % 77,34  

]20– 25]   67  % 17,87  

]25 - 30[   9  % 2,4  

  100 %  375  المجموع

  .دمة من مديرية الموارد البشريةاعتمادا على الوثائق المق ،الطالبة من إعداد :المصدر   

سـنة، يمثلـون   [ 15 –05[نالحظ من خالل الجدول، أن العمال الذين تتراوح خبرتهم ما بين 

، و التي تعتبـر  77,34 %سنة يمثلون نسبة [ 20 –15[، و الذين تتراوح خبرتهم ما بين 2,39% نسبة 

و الذين تفوق  17,87 %فيمثلون  سنة )25 – 21(أكبر نسبة، أما الذين تتراوح خبرتهم المهنية بين 

  . 2,4 %سنة يمثلون  25خبرتهم 

سنة، مما ينعكس باإليجاب على  16كما نالحظ أن أغلب عمال المركب تفوق خبرتهم المهنية 

  .المهارات المكتسبة لديهم، و كذا مرونتهم، و قدرتهم على إنجاز المهام

كب حسب مستوياتهم التعليميـة  يوزع عمال المر: المستوى التعليمي لعمال المركب -  د

     ما بين ثانوي و خريجـي معاهـد   ،إلى عمال بدون مستوى، عمال ذو مستويات مختلفة

 :و هذا حسب ما يوضحه الجدول الموالي ،و جامعي
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  مستويات التعليميةالتوزيع عمال المركب حسب ):  7-4(الجدول رقم            

  المئوية النسبة  التكرار  المستوى التعليمي

 56,54 %  212  دون المستوى
  ثانوي

  )تكوين أو تمهين(خريج معهد
  تقني

105  % 28  

  مهندس
  ليسانس

  تقني سامي
  كفاءة ةشهاد

58  % 15,46  

  100 %  375  المجموع

  .اعتمادا على المعلومات المقدمة من مديرية الموارد البشرية ،الطالبة من إعداد: المصدر    

و العمال  ،من عمال المركب دون مستوى تعليمي 56,54%أن نسبة  نالحظ من خالل الجدول،

، أما 28%الذين لديهم المستوى الثانوي و خريجي معاهد التكوين و التمهين والتقنيين، فيمثلون نسبة 

العمال الحاملين شهادات جامعية، من مهندسين، ليسانس، تقنيين سـامين، و الحـاملين للشـهادات    

  .، من عمال المركب15,46%امعية، يمثلون المكافئة للشهادة الج

أكبر نسبة من عمال المركب دون مسـتوى تعليمـي، و أغلـبهم عمـال      دو على العموم تع

       مؤشرا سلبيا للمؤسسة، ألنه يحد مـن قـدرات األفـراد العـاملين      داإلنتاجية، و هذا يع تالورشا

  .و مستوى استيعابهم للمعلومات

     يضم المركب أربعة أنواع مـن الفئـات المهنيـة     :ال المركبالفئات المهنية لعم  -هـ

و الجدول المـوالي   ،اإلطارات، أعوان التحكم، أعوان التنفيذ و العمال المؤقتين: و هي

  .يوضح توزيع عمال مركب حسب مختلف هذه الفئات

  عمال المركب حسب الفئات المهنية توزيع): 8-4(جدول رقم            

  النسبة المئوية  التكرار  يةالفئات المهن

  58,67 %  212  أعوان التنفيذ

  28 %  105  أعوان التحكم

  13,33 %  58  اإلطارات

  %  0  0  العمال المؤقتين

 100 %  375  المجموع

  .اعتمادا على الوثائق المقدمة من مديرية الموارد البشرية ،الطالبة من إعداد :المصدر   

  إطارات بنسبة: يوزعون حسب الفئات المهنية إلى نالحظ من الجدول أن عمال المركب،
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، %0، و العمال المؤقتين بنسبة  58,67%، أعوان التنفيذ بنسبة 28%، أعوان التحكم بنسبة %13,33 

و تمثل فئة أعوان التنفيذ أكبر نسبة من مجموع العمال في المركب، و هذا بسبب طبيعة العمـل،  

  .ير من عمال الورشاتفالعملية اإلنتاجية تحتاج إلى عدد كب

المبحث  تتطرق في ،الجزائر و المركب محل الدراسة-بعدما تطرقنا للتعريف بالمؤسسة هنكل

  .في المركبواقع حوادث العمل و األمراض المهنية إلى  الموالي

  و األمراض المهنية في المركب حوادث العمل واقع   :لمبحث الثانيا

حة و السالمة المهنية في المركب و دوافع اإلهتمـام  تطور الصأوال  الجزء،سنتناول في هذا 

ظاهرتي حوادث العمـل و األمـراض   تحليل ل طرق، ثم سنتبها وكذا الجهاز الخاص بهذه الوظيفة

  .المهنية في المركب، و ذلك بإسقاط الجانب النظري الذي تناولناه سابقا

I-  جهازها، دوافع اإلهتمام بهاتطور الصحة و السالمة المهنية في المركب ، 

I-1- تطور الصحة والسالمة المهنية في المركب  

شهد المركب تحوال كبيرا في مجال الصحة و السالمة المهنية من مرحلة كونه تابعا للمؤسسة 

و فيما يلي سنحاول تسليط الضوء على .الجزائر-ا للمؤسسة هنكلعإلى أن أصبح تاب" أناد"العمومية 

  .(*)المرحلتينواقع الصحة و السالمة المهنية في كال 

I-1-1-  أنـادمرحلة:  

 إرتفـاع عـدد   : الظواهر التاليةيشهد  أنادكان المركب في مرحلة تبعيته للمؤسسة العمومية 

غيـاب  ، التحقيق و التحليل الحقيقية، عـدم تحديـد المسـؤوليات    حوادث العمل، غياب إجراءات

  .امةعنى فوضى عوقائي، بمو الوعي ال ، انعدام الوقايةمزورةالعقوبات تصريحات كاذبة، شهادات 

بلغ (بة، التي كان يعمل في ظلها عدد كبير من العمال عهذا باإلضافة إلى ظروف العمل الص

في ظروف عامال،  270وخاصة وحدة التعليب التي كان يعمل بها حوالي ، )عامل 700في المتوسط 

وسـائل الوقايـة    حرارة، برودة، عدم مالئمة سقف الوحدة عدم تـوفر ، (*)صعبة، من غبارعمل 

      حوادث العمل إلى ارتفاع هذا ما أدى ي و المسؤولية عنقص الوإن توفرت، دم ارتدائها عالجيدة، و 

  .شكاوى العمال، و انخفاض معنوياتهمو األمراض في المركب و كذا إرتفاع 

                                                
  .حسب ما قدم لنا من معلومات  من مختلف المدیریات   (*)
  .كان غبار المسحوق ینتشر بكثرة عند عملیة التعلیب، إذ لم یكن ھناك حاجز بین المسحوق و العامل  (*)
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بشكل كبير بسب الغبـار   )عين، أنف، حنجرة، رئة(مرض الحساسية  ؛كان يعاني العمال من

و آالم المفاصل بسبب وضعية العمل و التي غالبـا مـا    ،في وحدتي الصناعة و التعليبلمنتشر ا

ظروف العمل المادية بسبب ل مدة عمله، إضافة إلى اإلضطرابات العصبية ايكون العامل واقفا طو

خاصـة   ،و التخوف من األمراض المهنية و ارتفاع عدد العمال التناوبي ة العملعو طبي ،بةعالص

باإلضافة إلـى عوامـل أخـرى،     .التي كان العمال يحملون فكرة عنها أنها مميتة اإلنزيمات من

رسمية، و العالقات السـيئة مـع بعـض    الكالصراعات االجتماعية و ظهور جماعات العمل غير 

  .المشرفين و اإلدارة

I-1-2- الجزائر-و هنكل أناد-مرحلة هنكل:  

االهتمام بمجال الصحة و السـالمة المهنيـة    بعد عقد الشراكة مع المجمع العالمي هنكل، بدأ

حيث بدأ االهتمام بتحسين ظروف العمل، و الوقاية مـن   ،يبرز و يأخذ موقعا متميزا في المركب

سـتثمارات ضـخمة   إهذا ما كلف المؤسسة جهدا كبيـرا و  و  ،حوادث العمل و األمراض المهنية

  .ه اليومللوصول بمستوى الصحة و السالمة المهنية إلى ما هي علي

فقد وضعت المؤسسة إجراءات صارمة للتحقيق في حوادث العمل، و البحث عـن أسـبابها   

و تطبيق العقوبات نها، إضافة إلى تحديد المسؤوليات الحقيقية، و اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد م

لوقاية و توفير وسائل ا تعليمات لألمن و السالمة المهنية،لكل من يخالف قوانين المؤسسة، ووضع 

  .الشخصية ذات الجودة العالية و المواصفات العالمية

حقيق رضا العمال و رفـع  و ت ،كما عملت المؤسسة على تحسين ظروف العمل في المركب

، فعلى سبيل المثال قامت المؤسسة بتكييف جو العمل في وحدة التعليـب للـتحكم فـي    معنوياتهم

  كما تم ترميم السـقف   دج 18000000ؤسسة حوالي ما كلف المو هو الحرارة والبرودة و التهوية، 

، كما قامت المؤسسة  (*)" BOX"  لغباربحاجز لمزودة  بآالت جد متطورةالتعليب و استبدال آالت 

المعـايير   الغبـار  أن تتجـاوز قياسـات  بتركيب جهاز لقياس الغبار في الهواء، بحيث ال يجـب  

 بد من التحقيق و البحث عن األسباب و معالجة فالتها و إذا تجاوز (**).هنكلالموضوعة من قبل 

  .الوضع

و من بين األدلة كذلك على تطور االهتمام بمجال الصحة و السالمة المهنية في المركب هو 

هتمام المؤسسة بموضوع األنزيمات، و خطورتها على صحة العمال، حيث أجري فحص للعمال إ
                                                

  ).2( م أنظر ملحق رق حیث یكون كحاجز بین العامل و المسحوق أثناء التعلیب،  (*)
  .من الھواء ³م/مغ1عدم تجاوز : تعتبر معاییر ھنكل من اشد المعاییر عالمیا، حیث تحدد معاییر الغبار بـ  (**)
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عن طريق بعث عينـات مـن دم    ،)تعليب، تخزين إنتاج،(الذين لديهم احتكاك كبير مع األنزيمات 

قامت بتحليل عينات الدم، و بعثت نتائج التحليالت  و التي، هؤالء العمال إلى مخابر المجمع بألمانيا

، خاصة فيما يخص إبعاد العمال المصابين فورا عن أماكن في المركب و التوصيات الالزم إتباعها

إلى  ،و لقد عملت المؤسسة على تطوير منتوج المركب  زمةالال عملهم، و اتخاذ إجراءات الوقاية

أن تخلت عن استخدام األنزيمات نهائيا، و كان السبب في ذلك هو خطورة هذه األنزيمـات علـى   

  .العمالصحة 

كما أن االهتمام بالصحة و السالمة المهنية في المركب برز جليا، بخلق مديرية مستقلة تابعة 

ميع األمور المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية، هذه المديرية على اتصـال  لإلدارة العامة، تهتم بج

   و مجـال الصـحة     ، و هي من أهم المديريات على مستوى المركببألمانيا المجمع مباشرة بمقر

  (*).و السالمة المهنية من أولى اهتمامات المؤسسة

I-2- دوافع االهتمام بالصحة و السالمة المهنية في المركب:  

        ككـل  هنكـل  دوافـع المجمـع  هي االهتمام بالصحة و السالمة المهنية في المركب  عدواف

  :و المتمثلة في دافعين أساسيين هما

I-2-1- الدافع اإلنساني:   

   واهـو االرتقاء بمست هـه و سالمتـنصر البشري و الحفاظ على صحتعو هو االهتمام بال

نصر البشري عو المحافظة على ال لروح البشريةو قدراته، ألنه في مبادئ هنكل ال يوجد أهم من ا 

و حمايته من مختلف األخطار، التي تسبب له األلم و المعاناة و ألفراد عائلته و للمجتمع ككل، ففي 

   .نظرة المجمع تطور المؤسسات و المجتمعات يعتمد على تطور عنصرها البشري

I-3-2-الدافع المادي:   

إرتفاع تكاليف التشغيل  ،هو في نظر هنكل مة المهنيةبالصحة و السال لالهتمامالدافع المادي 

  الناتجة عن تكاليف حوادث العمل و األمراض المهنية، و التي تؤدي إلى إنخفاض كفاءة المجمـع  

ـ من أهم المؤ تعدحوادث العمل و األمراض المهنية  اتمؤشرباإلضافة إلى أن و فروعه،  رات ش

فارتفـاع هـذه   شـركات أخـرى،    ععقود الشراكة مالتي تؤثر على أسعار أسهم المجمع و على 

مـا يـؤدي إلـى    المؤشرات دليل على إنخفاض مستوى الصحة و السالمة المهنية في المجمـع،  

العديد من الدول فأسعار أسهمه في البورصة و تقل فرص شراكته مع مؤسسات أخرى، إنخفاض 
                                                

  .SHECحسب ما قدم لنا من معلومات من طرف  مدیریة   (*)
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، و بالتـالي  "سالمة عمالها صحة و سالمة المنظمات من صحة و"مل تحت شار عالمتقدمة اليوم ت

  :حوادث العمل و األمراض المهنية في جميع فروع المجمع هنكل يؤدي إلى مؤشراتفانخفاض 

  .في فروع المجمعتقليل تكاليف التشغيل  -

  .المجمعتحسين صورة  -

  .   في البورصة هو زيادة حصتالمجمع  ارتفاع أسهم -

  . ؤسسات أو دول أخرىم عقد الشراكة معتحسين ظروف االستثمار و  -

I-3- جهاز الصحة و السالمة المهنية في المركب:  

يتمثل جهاز الصحة و السالمة المهنية في المركب، في قسم الصـحة و السـالمة المهنيـة    

، هذه األخيرة موجودة في المركـب  "CHS"و في لجنة األمن و الصحة " SHEQ"المتمثل حاليا في 

  فقد خلقت بعد مجيء هنكل و فيما. SHEQئري، أما مديرية من بداية عمله، بموجب القانون الجزا

  :يلي نتطرق لكل منهما 

I-3-1-قسم الصحة و السالمة المهنية:   

فقبـل مجـيء   ، شهد قسم الصحة و السالمة المهنية، تطورا قبل مجيء هنكل و بعد مجيئـه 

تتكـون مـن    هنكل، كان يطلق على قسم الصحة و السالمة المهنية اسم دائرة األمن العام، و التي

   حيث تقوم مصـلحة األمـن   ، مصلحة األمن و التدخل، و مصلحة األمن و الوقاية: مصلحتين هما

    أما مصلحة األمـن   ،و كل األخطار الطبيعية و الصناعية الفيضاناتو التدخل بمكافحة الحرائق و 

يـة مـن الحـوادث    و الوقاية تقوم بحماية المركب من االعتداءات الخارجية و الداخليـة، و الوقا 

  .الصناعية و حماية المحيط و مراقبة اآلالت و السهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات

 SHEQخلقت مديرية جديدة بالمركب أطلق عليها اسم  ،مجمع هنكل عأما بعد عقد الشراكة م
الحالي  و الشكل الموالي يوضح موقع هذه المديرية في الهيكل التنظيمي .2002ماي  29، بتاريخ (*)

  .للمركب

  

  

  
                                                

(*)  SHEQ   :S  : Sécurité األمن.  
                   H : Hygiène النظافة.  
                   E  :Environnement بیئةال.  
                   Q  :Qualité   الجودة  
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  في الهيكل التنظيمي للمركب   SHEQموقع مديرية ): 4-4(شكل رقم                

  
  .الطالبة، إعتمادا على المعلومات المقدمة من إعداد: المصدر

ن باقي هي مديرية تابعة للمديرية العامة شأنها شأ SHEQنالحظ من خالل الشكل أن مديرية 

المديرية إلى تنقسم هذه المديريات، هذا ما يزيد من مركزها و قوة القرارات المتخذة على مستواها، 

، و لكل مصلحة (*)مصلحة األمن، مصلحة الصحة، مصلحة البيئة و مصلحة الجودة: مصالح أربعة

  : يلي ما مهام خاصة بها سنتناولها في

  :ل مهام هذه المصلحة فيما يليو تتمث :)Sécurité(مهام مصلحة األمن  -أ

  .حماية العمال و الممتلكات -

  . التقليص من حوادث العمل و األمراض المهنية -

  .(*)مراقبة ظروف العمل وتحسينها -

  .الوقاية من الحرائق و الفيضانات و مكافحتها في حالة وقوعها -

  .توفير معدات الوقاية الشخصية -

  .و مراقبتها توفير وسائل اإلنذار، تركيبها -

  .توفير مخارج النجدة في المركب -

                                                
یتبادر للذھن أن مصلحتي البیئة و الجودة ال عالقة لھما بالصحة و السالمة المھنیة، غیر أنھ في المفھوم الحدیث للصحة و السالمة   (*)

لذا فھنكل یدمج البیئة و الجودة مع . و الجوار و سالمة البیئة العامة المھنیة، ال بد من حمایة صحة و سالمة جمیع المتعاملین مع المؤسسة،
       و نشیر إلى أننا سنركز على مھام مصلحتي األمن و الصحة دون الدخول في تفاصیل مھام مصلحتي البیئة ،الصحة و السالمة المھنیة

  .و الجودة
  .work place risk assessment  المركب، لتحلیل ظروف العمل یسمى ھناك إجراء یتبع في  (*)

 المدیریة العامة

 السكرتاریة دائرة األمن الداخلي

 مدیریة اإلنتاج SHEQمدیریة  

S الصحة  األمن H     البیئةE    الجودةQ  

 مدیریة الموارد البشریة 
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  .أمن المخازن -

  ...).مصاعد، محوالت،(متابعة العتاد الخاضع للقانون -

  .مراقبة تطبيق شروط األمن -

         التعريف بالمواد الخطيرة عن طريـق بطاقـات، و اسـتعمال المعلقـات للتوعيـة       -

  .و التحذير

  السـالمة الصحة و مة لإلنتاج، فالبد أن تطابق معايير التدخل في شراء المواد الالز -

  .و الجودة

تفقد و ، اتخاذ اإلجراءات األمنية الالزمة، قبل بدء العمل لتجنب الحوادث و الحرائق -

  .مكان العمل و تسجيل أي مالحظات

  .عمليات التحسيس و التوعية -

راء يهدف إلى حماية البيئة إطفاء الضوء في النهار و استعماله في الليل، و هذا اإلج -

فـي  co2 العامة، ألن زيادة استهالك الكهرباء يؤدي إلى زيادة استهالك الغاز و طرح 

   .الجو الذي يضر بالبيئة العامة

تهدف مصلحة الصحة إلى حماية العمال بواسطة  :)Hygiène( مهام مصلحة الصحة -ب

إذ يهـدف طـب    (*)الوطنيـة  ال يتجزأ من السياسة الصحية اجزء دطب العمل، الذي يع

  (1):الذي تعد مهمته وقائية أساسا و عالجية أحيانا إلى ،العمل

الترقية و الحفاظ على أكبر قدر من راحة العمال البدنية و العقلية في كافة المهن من  -

  .ةأجل رفع مستوى قدراتهم اإلنتاجية و اإلبداعي

تنجر عنها الحوادث و األمـراض  حماية و وقاية العمال من األخطار التي يمكن أن  -

  .المهنية و كل األضرار الالحقة بصحتهم

التي قد تضر بصحة العمال في أماكن العمل، و كذا مراقبتهـا   لتشخيص كل العوام -

  .بهدف التقليل منها أو القضاء عليها

تعيين العمال في أعمال تتماشى و قدراتهم الفيزيولوجية و النفسية، و كـذا تكييـف    -

  .مع اإلنسان و كل إنسان مع مهمته العمل

                                                
  .نشیر إلى أن المركب تابع لمؤسسة أجنبیة متعددة الجنسیات، لكنھ یخض للقانون الجزائري  (*)
للجمھوریة یتعلق بالوقایة الصحیة و األمن و طب العمل، المنشور في الجریدة الرسمیة  1988ینایر  26المؤرخ في  07- 88حسب القانون رقم   (1)

  .120، 119: ، ص1988ینایر  27، بتاریخ 4لدیمقراطیة الشعبیة، العدد الجزائریة ا
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  .تخفيض حاالت العجز و ضمان تمديد الحياة النشيطة للعامل -

  .تقييم مستوى صحة العمال في وسط العمل -

مال و التكفل بالعالج المتواصل و مـداواة األمـراض   عتنظيم العالج اإلستعجالي لل -

  .المهنية و األمراض ذات الطابع المهني

   .ماية البيئة بالنسبة لإلنسان و الطبيعةالمساهمة في ح -

    (2):أما مهام و صالحيات طبيب العمل، فتحدد حسب القانون الجزائري، و تتمثل فيما يلي

نـد عمليـة   عإجراء الفحص الطبي للتشغيل، و هو فحص يجرى للموظفين الجـدد   -

ر، التأكد ن سالمة العامل من أي داء خطيعالبحث : االختيار و يهدف هذا الفحص إلى

من أن العامل مستعد صحيا للمنصب المرشح لشغله، واقتراح التعديالت التـي يمكـن   

  .إدخالها عند االقتضاء على منصب العمل المرشح لشغله

فحص طبي جديد لكل تحويل في منصب العمل بهدف التأكد من أن العامـل أهـل    -

  .لمنصب العمل المرشح لشغله

رض عمالها على فحـص طبـي   عكل مؤسسة أن تإجراء الفحوص الدورية، فعلى  -

دوري مرة واحدة في السنة على األقل للتأكد من استمرار أهليتهم لمناصب العمل التي 

   .يشغلونها

  .يمكن لطبيب العمل إجراء فحوص تكميلية أو اللجوء إلى اختصاصي -

، بشـأن  يشارك طبيب العمل في أشغال الهيئة المكونة قانونا في الهيئات المستخدمة -

  . جميع المسائل المتعلقة بحفظ الصحة و األمن و طب العمل

       يشارك طبيب العمل في إعادة تكييف المعوقين و المصابين فـي حـوادث العمـل    -

  .و إعادة تأهيلهم

لم بطبيعة المواد عإضافة إلى المهام السابقة، يجب على طبيب العمل أن يكون على  -

فيات استعمالها و المناصب التي تعالج فيها هذه المواد، كما و تركيباتها و كي المستعملة

  .يكون على علم بإدخال أساليب عمل جديدة، و نتائج كل اإلجراءات و التحاليل المنجزة

                                                
، یتعلق بتنظیم طب العمل، والمنشور في الجریدة الرسمیة 1993ماي  15المؤرخ في  120-93حسب المرسوم التنفیذي رقم   (2)

  .13-11: ، ص ص1413ذي القعدة  27، بتاریخ 33للجمھوریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
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يتمتع طبيب العمل بحرية الدخول إلى كل أماكن العمل أو األماكن التـي تخصـص    -

  .لراحة العمال

  .إلستعجالي للمصابين بحوادث أو توعكاتمن مهام طبيب العمل كذلك العالج ا -

على طبيب العمل التصريح بجميع حاالت األمراض الواجب التصريح بها، و كذلك  -

  .األمراض ذات الطابع المهني

   على طبيب العمل أن يحرر زيادة على التقرير السـنوي عـن النشـاط، الوثـائق      -

  (1):التالية

  .بي الفرديةالملف الطبي الفردي و بطاقة الفحص الط •

   .السجالت التي تمسك تحت مسؤولية طبيب العمل •

  :بالمهام التاليةمصلحة البيئة  تقوم ):Environnement(مصلحة البيئة -ج

فالمؤسسة تقوم بتقدير احتياجاتهـا   ؛تسيير مصادر الطاقة كالغاز و الكهرباء و الماء -

  .من الطاقة الالزمة بناء على األهداف الموضوعة

قابلة للبيع، و النفايات القابلة للبيع الغير و منها القابلة للبيع و : الصلبةلنفايات تسيير ا -

كاألكياس البالستيكية و الورقية الخاصة بالمواد األولية، يتم بيعهـا لمؤسسـة خاصـة    

  .قابلة للبيع، ترمى في قمامة البلديةالأما النفايات غير  ،(*)المركب عمتعاقدة م

المياه المستعملة في العملية اإلنتاجية ما عـدا   يتم جمع حيث: مائيةتسيير النفايات ال -

في أحواض، و يعاد بعثها إلى المركب الستعمالها في اإلنتاج بدال مـن   مياه الصرف 

  .طرحها في المحيط

نتيجة للعملية اإلنتاجية، يتم طرح بعض أنواع الغـازات إلـى    :التحكم في الغازات -

،  ISO:9001:2000:ع متطلبات الحفاظ على البيئة وفقا لمعاييرو بهدف التماشي م المحيط

لهـا أقـل   علتصفية النفايات الغازية، و ج"  les filtres"فإن المركب يستعمل المصفيات 

  .و الجوار و البيئة العامةو عمال الضررا على 

اخل ينتج عن العملية اإلنتاجية الغبار، الذي يضر بصحة العمال د :التحكم في الغبار -

المركب، و يضر بالجوار إذا انتشر في المحيط، لذلك تعمل مصلحة البيئة جاهدة للتقليل 

                                                
حسب القرار الوزاري المشترك، المتعلق بتحدید محتوى الوثائق المحررة إجباریا من قبل طبیب العمل و كیفیات إعدادھا و مسكھا،   (1)

مارس  27، بتاریخ  21، المنشور في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 2001أكتوبر  16المؤرخ في 
  .23-4:، ص ص 2002

  . ھذا اإلجراء یعود بالنفع على المؤسسة، لكن األھم من ذلك ھو المحافظة على البیئة بالتقلیل من النفایات القابلة إلعادة االستعمال  (*)
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من الغبار في الجو، و تستعمل في ذلك أجهزة خاصة بامتصاص الغبار داخـل مكـان   

ة المستمر، كما تستعمل المصفيات لمنع تسرب الغبار إلى يالعمل، إلى جانب نظام التهو

   .المحيط

حة البيئة كذلك نظافة المركب من الداخل و الخـارج، و يقـوم بهـذه    من مهام مصل -

  .تعمل تحت إشراف مصلحة البيئة، المهمة هيئة خاصة متعاقدة مع المركب

  :تقوم المصلحة بالمهام التالية  (*)):Qualité(مصلحة الجودة -د

  ).الخ...سائلة، صلبة، غازية( تحليل نوعية المواد األولية -

  ).الحامض(المنتجات النصف مصنعة تحليل نوعية  -

  .ISOتحليل نوعية المنتجات النهائية و السهر على مطابقتها شهادة  -

  .مراقبة نوعية مواد التعليب -

  .مراقبة النوعية في جميع مراحل العملية اإلنتاجية -

  .متابعة نوعية المنتوج لدى الزبائن -

  .االستماع إلى شكاوي المستهلكين -

  .السوق، و كذا تحليل منتجات المنافسين متابعة -

  .متابعة قضايا الغش كتقليد المنتوج -

لجنـة  و  SHEQيتمثل في قسم   ،ما أشرنا فإن جهاز الصحة و السالمة المهنية في المركبك

  .و التي نتناول مهامها وتشكيلها فيما يلي CHSو الصحة  األمن 

II-3-2 -  لجنة األمن و الصحة)CHS(:  

ضمن كل " لجان المؤسسة " و األمن، تدعى  ة األعضاء للوقاية الصحيةتؤسس لجان متساوي

عنـدما تكـون    ،عمال ذوي عالقة عمل غيـر محـددة   )9(هيئة مستخدمة تستعمل أكثر من تسعة 

المؤسسة مكونة من عدة وحدات تؤسس ضمن كل واحدة منها لجنة متساوية األعضـاء للوقايـة   

  (1)".لجنة الوحدة " الصحية و األمن تدعى 

                                                
 مصلحة الجودة لھا عالقة بمجال الصحة و السالمة المھنیة، ألنھ من مسؤولیة ھذه األخیرة سالمة و صحة المستھلكین الذین یستعملون  (*)

اجیة المنتوج النھائي، و كذا سالمة و صحة عمال المركب و الجوار و البیئة التي یمكن أن تضربھا نوعیة المواد المستعملة  في العملیة اإلنت
  .و ما ینتج عنھا من مخلفات

ن المتساویة األعضاء و ، یتعلق باللجا2005ینایر  08الموافق لـ  1425ذي القعدة  27المؤرخ في  09-05المرسوم التنفیذ ي رقم   (1)
ینایر  9بتاریخ   04:مندوبي الوقایة الصحیة و األمن، المنشور في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة العدد

  . 23- 20:، ص ص2005
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 الجزائـر -ث التابعة لمؤسسة هنكلوحدة من الوحدات الثال دو بما أن مركب شلغوم العيد يع

  :لجنة وحدة، و التي نتناول مهامها حسب المرسوم فيما يلي دفإن لجنة األمن و الصحة تع

      د التشريعية و التنظيمية المعمول بها في مجـال الوقايـة الصـحية    عالتأكد من تطبيق القوا -

  .األمن و

اقتراح التحسينات التي تراها ضرورية، و تشترك في هذا الصدد في كل مبـادرة تتضـمن    -

و مجمـوع    السيما طرق و أساليب العمل األكثر أمنا و اختيار و تكييف العتـاد و األجهـزة  

  .األدوات الالزمة لألشغال المنجزة و كذا تهيئة مناصب العمل

  .ث عمل أو مرض مهني خطير بهدف الوقايةإجراء كل تحقيق إثر وقوع أي حاد -

المساهمة في إعالم العمال و في تكوين المستخدمين المعنيين و تحسين مستواهم في مجـال   -

  .الوقاية من األخطار المهنية

  .  تنمية اإلحساس بالخطر المهني و الشعور باألمن لدى العمال -

  .المهنية ات المتعلقة بحوادث العمل و األمراضءإعداد اإلحصا -

  .إعداد تقرير سنوي عن نشاطاتها  -

المراقبـة   تفتيش أماكن العمل قصد التأكد من احترام القواعد التنظيمية و تطبيقها في مجال - 

الدورية و مراجعة اآلالت و المنشآت و األجهزة األخرى، الصيانة الحسنة و االستعمال الحسن 

  .ألجهزة الحماية و تقييم نتائج هذا التفتيش

 )2(عضـوين و  يمثالن مديريـة الوحـدة   )2(عضوين :من فإنها تتكون لجنةأما عن تشكيل ا

و يعين األعضاء الممثلون للعمال ضمن لجان المؤسسة أو لجان الوحدة من  .يمثالن عمال الوحدة

ضاء اللجنة حسب مؤهالتهم أو خبـرتهم فـي   عكما يتم اختيار أ، قبل الهيكل النقابي األكثر تمثيال

و يشارك طبيب العمل التابع للمركـب، حسـب الحالـة بصـفة     ، الوقاية الصحية و األمنمجال 

  .   مستشار

تجتمع لجنة األمن و الصحة، مرة واحدة في الشهر على األقل، كما تجتمع باسـتدعاء مـن   

رئيسها إثر وقوع أي حادث عمل خطير أو طارئ تقني هام، كما تجتمع هذه اللجنة بطلـب مـن   

و تـدون محاضـر   ، لين للعمال أو بطلب من طبيب العمل أو بمبادرة من رئيسـها األعضاء الممث

اجتماعات اللجنة و كذا التقارير التي تعدها هذه اللجنة في سجل الوقاية الصحية  األمـن و طـب   

  .العمل
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دوافـع اإلهتمـام بهـا             و بعدما تطرقنا إلى تطور الصحة و السالمة المهنية في المركـب 

  .حوادث العمل في المركبواقع نتطرق فيما يلي إلى  جهازها،و 

II-  حوادث العمل في المركب:  

دراسـة  و تصـنيفاتها، و  نتناول حوادث العمل في المركب من خالل دراسة تطور عددها، 

، محاولين فـي ذلـك   سجيلها و قياسهاتأسبابها، و كذا مختلف إجراءات التحقيق فيها و تحليلها و 

  .الجانب النظريإسقاط ما تناولناه في 

II-1- تطور حوادث العمل في المركب: 

لعدم توفر المعلومات الكافية عن حوادث العمل خالل سنوات نشاط المركب، سنتناول تطور 

  .2006-1996د حوادث العمل خالل الفترة دع

  )2006-1996(تطور عدد حوادث العمل في المركب ): 9-4(جدول رقم        

  المجموع  عمل بدون توقف حوادث  حوادث عمل بتوقف  السنة

1996  46  6  52  

1997  48  22  70  

1998  34  9  43  

1999  34  8  42  

2000  28  4  32  

2001  35  3  38  

2002  23  2  25  

2003  20  3  23  

2004  12  5  17  

2005  8  4  12  

2006  5  3  8  

  .إعتمادا على سجالت المركب الطالبة، من إعداد: المصدر

وادث العمل التي تؤدي إلى توقف المصـاب عـن العمـل    حظ من الجدول ارتفاع عدد حنال

مقارنة بحوادث العمل التي ال تؤدي إلى توقف المصاب، كما نالحظ إرتفاع عدد حوادث العمل في 

و هي المرحلة التي كان المركب تابع فيها للمؤسسة أناد، و يعود السبب إلى  ،)2001-1996(الفترة 

، و نالحظ إنخفـاض عـدد   (*)ت الوقاية و الوعي الوقائيإرتفاع عدد العمال، و إنخفاض إجراءا

                                                
  .أنظر تطور الصحة و السالمة المھنیة في المركب  (*)
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-و هي الفترة التي كان المركب تابعا فيها للمؤسسة هنكل )2004-2002(حوادث العمل في الفترة 

الجزائر، و سبب هذا اإلنخفاض هو زيادة إجراءات الوقاية و الوعي الوقائي وهـذا  -أناد ثم هنكل

، نتناول فيما )2006-1996(وادث العمل في المركب للفترةبعد دراسة تطور ح .حسب تعليمات هنكل

  ).2006-2004(يلي مختلف تصنيفات حوادث العمل في المركب خالل الفترة

II-2-  2006 -2004(لفترة خالل االمركب الواقعة في  حوادث العملتصنيف(:  

راسة حوادث العمل بالمؤسسة الصناعية، من خالل تصنيفها حسـب عـدة جوانـب    يمكن د

الخ، هذه الدراسات .....فها حسب خطورتها، أو حسب مكان وقوعها، أو حسب زمن وقوعهاكتصني

تمكن المؤسسة أو الباحث ، من الوقوف على عدة عوامل تؤثر على المصاب  أو على الحادث و 

و فيما يلي سـنقوم  . بالتالي التمكن من فهم هذه الظاهرة، و اتخاذ اإلجراءات المناسبة للتقليل منها

  .حسب عدة تصنيفات) 2006 - 2004(سة حوادث العمل الواقعة في المركب خالل الفترة بدرا

II-2-1- دراسة حوادث العمل حسب توقف العمل و الخطورة:   

حوادث بدون توقف؛ و هي الحوادث التي يقع فيها العامل : يمكن تصنيف حوادث العمل إلى

التي يتحصل فيها العامل على  لكنها ال تستوجب عطلة مرضية، حوادث مع توقف؛ و هي الحوادث

عطلة مرضية، الحوادث المميتة؛ و هي التي يتوفى المصاب فيها، و يمكن توزيع حوادث العمـل  

  :، حسب هذا التصنيف كما يبين الجدول الموالي)2006–2004(التي وقعت بالمركب خالل الفترة 

  )2006-2004( خالل الفترة ورةتصنيف حوادث العمل حسب توقف العمل و الخط: )10-4(جدول رقم  

       SHEQمن مدیریة  الطالبة، إعتمادا على المعلومات المقدمة من إعداد :المصدر 

  تكرار الحادث: ت  

  النسبة المئویة: م.ن 

  السنــة

  طبيعة الحادث

  المجموع  2006  2005  2004

  م.ن  ت  م.ن  ت  م.ن  ت  م.ن  ت

 32,34%  12  37,57%  3 33,33 %  4 29,42 %  5  حادث بدون توقف

  67,56 %  25  62,5 %  5  66,67 %  8  70,58 %  13  حادث مع توقف

  0 %  0  0 %  0  0 %  0  0 %  0  حادث مميت

  100 %  37  100 %  8  100 %  12  100 %  17  المجموع
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لثالثـة األخيـرة   أن حوادث العمل التـي وقعـت خـالل السـنوات ا     ،نالحظ من الجدول

، إذ )AAA(َََمـل بتوقـف   عكان أغلبها حوادث ، حادث 37و التي بلغ عددها  )2006،2005،2004(

مل بـدون  ع، و يأتي في المرتبة الثانية حوادث 67,56%حادث أي بنسبة  37حادث من  25سجلت 

، فلم يسجل المركب أي حادث خالل هـذه  ، أما الحوادث المميتة32,44%توقف و التي تمثل نسبة 

  .الفترة

II-2-2- حوادث العمل حسب مكان وقوع الحادث دراسة:  

حسب مكان  )2006 -2004(يمكن توزيع حوادث العمل و التي وقعت في المركب خالل الفترة 

  :وقوعها، كما يبين الجدول الموالي

  )2006-2004(خالل الفترة  توزيع حوادث العمل حسب مكان وقوع الحادث: )11-4(جدول رقم   

  . SHEQمديرية المعلومات المقدمة من اعتمادا على الطالبة،  من إعداد: المصدر

ـ  ،نالحظ من الجدول         ي وقعـت فـي المركـب خـالل الفتـرة     أن أغلب حوادث العمل الت

حادث  37حادث داخل الورشات من  29، وقعت داخل ورشات اإلنتاج، فقد سجل )2006 - 2004(

مل داخل ورشات عالنسبة األكبر من العمال ت ؛، و يعود السبب في ذلك  إلى أن78,39 %نسبة بأي 

  يجعل العمال  ،و مناخ العمل المستعملة فة إلى طبيعة العمل داخل الورشات و الوسائلاإلنتاج، إضا

  السنـــة

 مكان

  وقوع الحادث

  المجموع  2006  2005  2004

  م.ن  ت  م.ن  ت  م.ن  ت  م.ن  ت

 5,4 %  2 0 %  0 16,66 %  2 0 %  0  حادث طريق

  2,7 %  1  12,5 %  1  0 %  0  0 %  0  إدارة

  2,7 %  1  0 %  0  0 %  0  5,88 %  1  مخازن اإلنتاج

  2,7 %  1  0 %  0  0 %  0  5,88 %  1  مدخل المركب

  78,39 %  29  50 %  4  83,34 %  10  88,24 %  15  ورشات اإلنتاج

  2,7 %  1  12,5 %  1  0 %  0  0 %  0  مخبر

  2,7 %  1  12,5 %  1  0 %  0  0 %  0  دورة المياه

  2,7 %  1  12,5 %  1  0 %  0  0 %  0  ورشة الميكانيك

  100 %  37  100 %  8  100 %  12  100 %  17  المجموع



 183

  .أكثر عرضة للحوادث، من العمل في أماكن أخرى

II-2-3- المصاب حوادث العمل حسب نوع مهنة دراسة  

يمكن توزيع حوادث العمل، حسب نوع المهنة التي يمارسها المصاب، و ذلك كما يوضـحه  

  :الجدول الموالي

  )2006-2004(خالل الفترة  ب مهنة المصابتوزيع حوادث العمل حس): 12- 4(جدول رقم        

                                                                         السنة

            

  نوع المهنة

  المجموع  2006  2005  2004

 م.ن  ت  م.ن  ت  م.ن  ت  م.ن  ت

 8,1 %  3 -    16,66 %  2 5,88 %  1  المهام عامل متعدد

 19,1 %  7  -   -   16,66 %  2  29,41 %  5  عامل يدوي

 35 %  13  -   -  50 %  6 41,19 %  7  عامل على آلة

 8,1 %  3 12,5 %  1 8,34 %  1 5,88 %  1  مخزني

 5,4 %  2 12,5 %  1  -   -   5,88 %  1  كهربائي

 2,7 %  1  -     -   -   5,88 %  1  لحام

 5,4 %  2 12,5 %  1  -     5,88 %  1  )مكيس(مغلف

 2,7 %  1 12,5 %  1  -   -   -   -   مخبري

 2,7 %  1 12,5 %  1  -   -   -   -   ول صيانةمسؤ

 2,7 %  1 12,5 %  1  -     -   -   مختص باالكترونيك

 5,4 %  2 12,5 %  1  8,34 %  1  -   -   ميكانيكي

 2,7 %  1 12,5 %  1  -     -   -   إداري

  100 %  37  100 %  8  100 %  12  100 %  17  المجموع

  . SHEQية مديرالمعلومات المقدمة من اعتمادا على الطالبة،  من إعداد: المصدر 

  بنسـبة  )Opérateurs(نالحظ من الجدول أن أكبر عدد من اإلصابات سجل لدى عمال اآلالت

   .لم تسجل أي إصابة 2006، أما سنة 2005سنة 50 % ، و نسبة 2004سنة  41,19 %

  اآلالتأكبر نسبة من اإلصابات لدى عمال  دتع) 2006،2005،2004( عموما خالل الثالثة سنوات
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ي ، و العمال المتعدد19,1%بنسبة   (Ouvriers)و يليها اإلصابات لدى العمال اليدويين ، 35%بنسبة 

  . ، و باقي الحوادث تتوزع على مختلف الوظـائف 8,1%بنسبة  (Ouvriers polyvalents)الوظائف 

إلـى  بشكل أكبـر،   المهام ي اليدويين و المتعدد العم ال و يعود السبب في إصابة عمال اآلالت و 

عددهم كبير بالمقارنة مع إجمالي عدد العمال في المركب و إلى احتكاكهم المباشر باآلالت، لكون 

  .المواد و ظروف العمل

II-2-4-  شهر السنةأدراسة حوادث العمل حسب:  

حسب أشهر ) 2006 - 2004(يمكن تصنيف حوادث العمل التي وقت في المركب خالل الفترة 

  :السنة، كما يبين الجدول الموالي

   )2006 -2004(خالل الفترة توزيع حوادث العمل حسب أشهر السنة ): 13-4(قمجدول ر 

  سنوات

  األشهر

  المجموع  2006  2005  2004

  م.ن  ت  م.ن  ت  م.ن  ت  م.ن  ت

  10,8%  4  -   -  16,66%  2 11,76%  2  جانفي

  13,5%  5  12,5%  1  8,34%  1  17,64%  3  فيفري

 8,1%  3 12,5%  1 8,34%  1 5,88%  1  مارس

  2,7%  1  -   -   -   -   5,88%  1  أفريل

 21,6%  8  12,5%  1 25,46%  3 23,56%  4  ماي

  2,7%  1  -   -   -   -   5,88%  1  جوان

  -   -   -   -   -   -   -   -   جويلية

  2,7%  1  -   -   -   -   5,88%  1  أوت

  13,5%  5  12,5%  -   16,66%  2  17,64%  3  سبتمبر

  8,1%  3  12,5%  1  16,66%  2  -   -   أكتوبر

  10,8%  4  25%  2  8,34%  1  5,88%  1  نوفمبر

  5,5%  2  25%  2  0%  0  -   -   ديسمبر

  100%  37  100%  8  100%  12  100%  17  المجموع

  . SHEQمديرية المعلومات المقدمة من اعتمادا على الطالبة،  من إعداد :المصدر  
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حيث تمثل نسبة  2004نالحظ من الجدول، أن حوادث العمل ترتفع في شهر ماي خالل سنة 

أما   25,46%في نفس الشهر و تقدر بنسبة  2005تفع سنة ، كما تر23,56%الحوادث في هذا الشهر

فـي كـل    25%فترتفع في شهري نوفمبر و ديسمبر، إذ تقدر نسبة الحوادث فيهما بـ  2006سنة 

حسب أشـهر السـنة،    )2006 -2004(يمكننا تمثيل مجموع الحوادث الواقعة خالل الفترة . منهما

  :بالشكل البياني التالي

  )2006 -2004(خالل الفترة ع حوادث العمل حسب أشهر السنة توزي): 5-4(شكل رقم

0
1
2
3
4
5
6
7
8

عددحوادث 
العمل

جانفي
فیفري
مارس
أفریل
ماي
جوان
جویلیة
أوت
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
دیسمبر

  
  .الطالبة، إعتمادا على الجدول السابق من إعداد :المصدر

، أن حوادث العمل التي وقعـت خـالل السـنوات    للجدول السابقنالحظ من الشكل الموافق 

ولى من السنة، خاصة شهر جانفي و فيفري لتبدأ خالل الشهور األ كانت 2006،2005،2004: الثالثة

 8في االنخفاض في شهر أفريل و ترتفع من جديد بشكل مالحظ في شهر مـاي، حيـث سـجلت    

، ثـم نالحـظ   21,6%حادث في السنوات الثالثة أي بنسـبة   37حوادث في شهر ماي من مجموع 

ود االرتفاع ابتداء من شهر انخفاض هذه الحوادث في شهر جوان و انعدامها في شهر جويلية لتعا

  .سبتمبر

، SHEQو قد حاولنا تفسير هذه النتائج، باالعتماد على األسئلة التي وجهناها لمسؤولي مديرية 

ترتفع حوادث العمل في : و كذا مفتش العمل التابع للضمان االجتماعي و توصلنا إلى التفسير التالي



 186

، و في هذا الشـهر، يحـس العمـال    (*)للعمال شهر ماي، ألنه الشهر الذي يسبق العطلة السنوية

، إن صـح التعبيـر   )ماي-سبتمبر(و اإلرهاق، الناتج عن عدة أشهر متواصلة من العمل  اإلجهادب

لإلصابة بالحوادث، أما في شهر سبتمبر و أكتوبر تكـون  تعب متراكم، بالتالي تزيد قابلية العمال 

نون غير مستعدين و مهيئين للعمل، أمـا زيـادة   من العطلة السنوية، و فيها يكوعودة العمال من 

، فقد كان رأي المسؤولين، أنه فـي  )جانفي، فيفري، مارس(اإلصابة في الشهور األولى من السنة

جسـم  إضافة إلى أن هذه األشهر يشتد البرد، الجليد و أحيانا الثلج، ما يزيد من إصابات االنزالق، 

  .أكثر عرضة للحوادثالتالي يكون ب، و بسبب نزالت البرد يكون ضعيفالعامل 

II-2-5- حوادث العمل حسب أيام األسبوع دراسة:  

من حيث  ،)2006- 2004(و من أجل دراسة حوادث العمل التي وقعت في المركب خالل الفترة

  :توزيعها على مختلف أيام األسبوع، ارتأينا تقديم الجدول الموالي

  )2006إلى  2004( خالل الفترة بوعتوزيع حوادث العمل على أيام األس): 14-4(جدول رقم

  السنة

  

  األيام

  المجموع  2006  2005  2004

  م.ن  ت  م.ن  ت  م.ن  ت  م.ن  ت

 21,6 %  8 25 %  2 25 %  3 17,64 %  3  السبت

 18,9 %  7 25 %  2 35,35 %  4 5,88 %  1  األحد

  13,5 %  5  12,5 %  1  16,66 %  2  11,76 % 2  االثنين

 10,8 %  4 12,5 %  1 8,33 %  1 11,76 %  2  الثالثاء

  18,9 %  7  12,5 %  1  8,33 %  1  29,44 %  5  األربعاء

  5,5 %  2  0 %  0  8,33 %  1  5,88 %  1  الخميس

 10,8 %  4  12,5 %  1 0 %  0 17,64 %  3  الجمعة

 100 %  37 100 %  8 100 %  12  100 %  17  المجموع

  . SHEQمديرية المعلومات المقدمة من اعتمادا على الطالبة،  من إعداد :المصدر

   29,44%، ترتفع حوادث العمل يوم األربعاء بنسبة 2004نالحظ من الجدول أنه خالل سنة 

                                                
  .شھر، جوان، جویلیة، أوت  عادة ما تكون العطلة السنویة للعمال في  (*)
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يومي السبت و األحد ترتفع  2006و في سنة ،  35,35 %يوم األحد بنسبة ، فترتفع 2005أما سنة 

ـ الثالث، سنوات الحوادث العمل الواقعة خالل مجموع يمكننا تمثيل . في كليهما 25 %بنسبة  ى عل

  :أيام األسبوع بالشكل البياني التالي

  )2006إلى  2004( خالل الفترة توزيع حوادث العمل على أيام األسبوع): 6-4(شكل رقم   

21,60%

18,90%

13,50%10,80%

18,90%

5,50%
10,80%

السبت
األحد
االثنین
الثالثاء
األربعاء
الخمیس 
الجمعة

  
  .الطالبة، إعتمادا على الجدول السابق من إعداد:المصدر

 )2006 -2004(الفتـرة   ، أن حوادث العمل خـالل للجدول السابق قنالحظ من الشكل المواف

، حيث تقدر نسبة الحوادث في هذه )السبت، األحد، االثنين(ترتفع خالل األيام األولى من األسبوع 

  18,9%،من مجموع الحوادث الواقعة، كما نالحظ ارتفاعها يوم األربعاء بنسبة 54 % األيام بـ 

في األيام األولى من األسـبوع   و يمكن تفسير ذلك بأن العامل يكون. من مجموع الحوادث الواقعة

كما يأتي للعمل و هـو يحمـل مشـاكل أسـرته             . غير مستعد جسديا و نفسيا و غير مهيأ للعمل

و المجتمع و يلزمه الوقت ليندمج من جديد مع عمله، هذه الفترة يكون فيها العامل أكثر عرضـة  

و اإلرهاق و الملل الذي يصيب  اإلجهادبلإلصابة، أما ارتفاع الحوادث يوم األربعاء فيمكن تفسيره 

العامل و تفكيره في العطلة األسبوعية، حيث يفقد جزء من طاقته و تركيزه و مرونته، و يكـون  

  .  أكثر عرضة لحوادث العمل

II-2-6- دراسة حوادث العمل حسب نوبات العمل:  

راسة توزيـع  بعد ما تناولنا توزيع حوادث العمل على مختلف أيام األسبوع، نأتي اآلن إلى د

  هذه الحوادث على مختلف فرق العمل التناوبي و ساعات العمل اليومية، وهذا ما سوف نقدمه من 

  :خالل الجدول الموالي
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  )2006-2004(خالل الفترة  توزيع حوادث العمل على نوبات العمل بالمركب): 15-4(جدول رقم    

  أربع نوبات  النوبات الزمنية
2004  2005  2006  

  م.ن  ت  م.ن  ت  م.ن  ت

  النوبة األولى

  )النوبة الصباحبة(

  سا 13-سا 05

  07- 05:الربع األول

  09- 07: الربع الثاني

  11- 09:الربع الثالث

  13- 11:الربع الرابع

4  

1  

2  

1  

%23,56 

5 ,88  %  

11,76 % 

5,88 % 

2  

1  

2  

1  

16,66 %  

8,34 %  

16,66 %  

8,34 %  

0  

0  

2  

0  

0 %  

0 %  

25 %  

0 %  

  النوبة الثانية

  )ة المسائيةالنوب(

  سا 21- سا13

  07- 05:الربع األول

  09- 07: الربع الثاني

  11- 09:الربع الثالث

  13- 11:الربع الرابع

3  

0  

3  

0  

17,64 %  

0 %  

17,64 %  

0%  

2  

0  

1  

0  

16,66 %  

0 %  

8,34 %  

0 %  

0  

0  

0  

0  

0 %  

0 %  

0 %  

0 %  

  النوبة الثالثة

  )النوبة الليلية(

  سا 05- سا21

  07- 05:الربع األول

  09- 07: لثانيالربع ا

  11- 09:الربع الثالث

  13- 11:الربع الرابع

1  

0  

0  

0  

%5,88  

0 %  

0 %  

0 %  

0  

0  

1  

0  

0 %  

0 %  

8,34 %  

0 %  

1  

0  

0  

0  

12,5 %  

0 %  

0 %  

0 %  

  النوبة العادية

  سا16-سا08

  07- 05:الربع األول

  09- 07: الربع الثاني

  11- 09:الربع الثالث

  13- 11:الربع الرابع

1  

0  

1  

0  

5,88 %  

0 %  

5,88 %  

0 %  

2  

0  

0  

0  

16,66 %  

0 %  

0 %  

0 %  

2  

1  

1  

1  

25 %  

12,5 %  

12,5 %  

12,5 %  

 100 %  8 100 %  12 100 %  17    المجموع

  . SHEQمديرية المعلومات المقدمة من اعتمادا على الطالبة،  من إعداد :المصدر

، ألن 2005و 2004من خالل الجدول سنحاول التركيز على الحوادث الواقعة خـالل سـنتي   

و أول ما نالحظه، إرتفـاع حـوادث   . كانت في النوبة العادية 2006غلب الحوادث الواقعة خالل أ

  .العمل في النوبة الصباحية و المسائية مقارنة بالنوبة الليلية والعادية

و في النوبات الصباحية و المسائية ، ترتفع حوادث العمل في الربع األول من النوبة و الربع 

سير ذلك بأن العامل غالبا ما يبدأ ممارسة عمله مـن دون أن يكـون مسـتعدا         الثالث، و يمكن تف

أو مهيأ ذهنيا و جسديا، مما يتسبب في وقوع هذه الحوادث، أما الربع الثالث هو الربع الذي يسبق 
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مما يعرضهم  تركيزالو الجوع، و يفقدون جزءا من  اإلجهادفترة االستراحة، و فيه يشعر العمال ب

  .       (*) .اإلصابات لمختلف

أما فيما يخص النوبة الليلية، فنالحظ انخفاض حوادث العمل و بمحاولة استفسارنا عن سبب 

ذلك، توصلنا إلى أن أغلب المشرفين يرون أن العامل يكون مستريحا طوال النهار، و يأتي للعمل 

تبدأ أعـراض التعـب   ليال، أين  3:00: و هو نشط، و مستفيق و يعمل بشكل عادي، حتى الساعة

كما أن بعـض  . بالظهور لذا نجد أغلب حوادث العمل في هذه النوبة تقع بعد الساعة الثالثة صباحا

العاملين أشارو إلى نقطة مهمة، و هي نقص المشرفين، و تعدد األوامر و التوجيهات في النوبـة  

  .ي تقع في هذه النوبةالليلية، يجعل العامل أكثر هدوء و تركيزا، لذا تقل نسبة الحوادث الت

أما فيما يخص النوبة العادية، كذلك كانت أغلب اإلصابات في الساعات األولى من العمـل،  

  .  بسبب عدم استعداد العامل النفسي و الجسدي للعمل

II-2-7- حوادث العمل حسب موقع اإلصابة أو الضرر في جسم اإلنسان دراسة:  

مل، ارتأينا أن ندرسها كذلك من حيـث  بعد دراستنا لحوادث العمل حسب مختلف نوبات الع

موقع اإلصابة أو الضرر في جسم اإلنسان، للتعرف على أكثر أماكن اإلصابة، الخاصة بالحوادث 

  :هذا ما نلخصه في الجدول الموالي ،)2006- 2004(الواقعة في الفترة الممتدة من

  )2006- 2004(ل الفترة خالتوزيع حوادث العمل حسب موقع الضرر في الجسم ): 16-4(جدول رقم  

  السنة              

  موقع الضرر

  المجموع  2006  2005  2004

  م .ن  ت  م .ن  ت  م. ن  ت  م .ن  ت

 8,1 %  3  0 %  0 8,34 %  1 11,76 %  2  عمود فقري

 48,67 %  18 62,5 %  5 41,66 %  5 47,08 %  8  أيدي

  2,7 %  1  0 %  0  0  -  5,88 %  1  ظهر

 10,8 %  4 0 %  0 16,66 %  2 11,76 %  2  أرجل

  2,7 %  1  0 %  0  8,34 %  1  %0  0  أكتاف

  21,62 %  8  12,5 %  1  25 %  3 23,52 %  4  أصابع

  5,4 %  2  25 %  2  0 %  0  0 %  0  أذن

  100 %  37  100 %  8  100 %  12  100 %  17  المجموع

  . SHEQمديرية المعلومات المقدمة من اعتمادا على الطالبة،  من إعداد :المصدر

                                                
هذا حسب ما صرح به مجموعة من العمال الذين أجرينا مقابالت معهم وحسب رأي مسؤول األمن، و كذا بعض مفتشي العمل (*)

  .التابعين للضمان االجتماعي
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و  47,08 %كانت في األيدي بنسبة 2004، أن أغلب إصابات العمل في سنة نالحظ من الجدول

فقد كانت أغلب إصابات العمل في األيـدي كـذلك    2005أما في سنة . 23,52%في األصابع بنسبة 

، كانـت أغلـب   2006و في سـنة  . 25 %، و تليها اإلصابات في األصابع بنسبة  41,66 % بنسبة

  .25 %، و تليها إصابات األذن بـ 62,5 %اإلصابات في األيدي بنسبة 

 )2006 -2004(و عموما يمكن تمثيل النسب الخاصة بمجموع اإلصابات المسجلة في الفتـرة  

  :حسب موقع الضرر في الجسم بالشكل الموالي

  )2006- 2004(خالل الفترة  توزيع حوادث العمل حسب موقع الضرر في الجسم): 7-4(شكل رقم     

 
  

  .إعتمادا على الجدول السابق ،الطالبة من إعداد :المصدر

إلـى   2004نالحظ من الشكل أن أكبر نسبة من اإلصابات التي وقعت في الفترة الممتدة من 

، من مجموع اإلصابات الواقعة، و تليها إصابات 70,2% ، كانت في األيدي و األصابع بنسبة2006

، و أخيـرا إصـابات   10,8%، و كذا إصابات األرجل بنسبة 10,8%العمود الفقري و الظهر بنسبة 

 %  70,29أیدي و أصابع 

  % 5,4أذن 

 % 2,7كتف 

ظھر و عمود 
  فقري 

10,8 % 

  أرجل
 10,8 % 
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و يمكن تفسير ارتفاع نسبة اإلصابات في أيدي و أصابع العمـال بـأن كـل    . 5,4%األذن بنسبة 

  .التدخالت في العمل و معالجة األعطاب يدوية

II-2-8-  عمرالدراسة حوادث العمل حسب فئات:  

ا دراستها من خالل توزيعها على الفئات إضافة إلى الدراسات السابقة لحوادث العمل، ارتأين

  : العمرية للعمال المصابين، و هذا ما يمثله الجدول الموالي

  )2006 - 2004(خالل الفترة  توزيع حوادث العمل حسب فئات عمر المصابين): 18-4(جدول رقم  

  السنوات

  الفئات العمرية

2004  2005  2006  

  م .ن  ت  م .ن  ت  م .ن  ت

  0 %  0  0 %  0  0 %  0  سنة [30 – 20[

 12,5 %  1 16,66 %  2 17,64 %  3  سنة [40 – 30[

 75 %  6 66,68 %  8 70,6 %  12  سنة[50 - 40[

  12,5 %  1  16,66 %  2  11,76 %  2  سنة] 60– 50[

  100 %  8  100 %  12  100 %  17  المجموع

  . SHEQمديرية المعلومات المقدمة من اعتمادا على الطالبة،  من إعداد :المصدر   

تمثلت نسـبها   2006، 2005، 2004الحوادث التي وقعت خالل السنوات  نالحظ من الجدول أن

      كان ضحيتها عمـال تتـراوح أعمـارهم بـين     .75 % ، 66,68 %، و 70,6 %: على التوالي

، و ال (*)أن أغلبية عمال المركب ينتمون إلى هذه الفئة العمريةب، و يمكن تفسير ذلك، سنة [50 -40[

  .نا المقارنة بفئات أخرى، ألن المركب لم يوظف عمال جدديمكن

II-2-9- الخبرة المهنية دراسة حوادث العمل حسب فئات:  

إن دراسة حوادث العمل من زاوية العمر، يدفعنا إلى الحديث عن توزيع هذه الحوادث حسب 

  :للعمال، و هذا ما سوف نتناوله من خالل الجدول الموالي) األقدمية(الخبرة المهنية 

  

  

  

 

                                                
  ).6-4 ( أنظر جدول رقم (*)
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  )2006- 2004(خالل الفترة توزيع حوادث العمل وفقا للخبرة المهنية): 18-4(جدول رقم     

  السنوات                               

  فئات الخبرة 

  السنواتب المهنية

2004  2005  2006  

  م.ن  ت  م.ن  ت  م.ن  ت

]01 - 05]  0  %0  0  %0  0 %0 

]05– 10]  0  %0  0  %0  0  %0  

]10– 15]  3  %17,64 0  %0  0  %0  

]15– 20]  14  %82 ,36  8  %66,66  2  %25  

]20– 25]  0  %0  4  %33,34  6  %75  

]25 - 30[  0  %0  0  %0  0  %0  

  100%  8  100%  12  100%  17  المجموع

  . SHEQمديرية المعلومات المقدمة من اعتمادا على الطالبة،  من إعداد :المصدر 

   ح  وادث العم  ل بش  كل كبی  ر ل  دى الفئ  ة  وقع  ت  2005، 2004 تيس  ن ف  ي نالح  ظ م  ن الج  دول أن  ھ 

، وقع ت  2006و ف ي س نة   66,66% .، 36, 82% التالی ة عل ى الت والي   مھنی ة بنس بة   س نة خب رة    [20 –15[

و بمحاول  ة تفس  یر ھ  ذه  .  75% س  نة خب  رة مھنی  ة، بنس  بة   [25 –20[ر نس  بة م  ن الح  وادث ل  دى فئ  ة   ب  أك

یمثل ون أكب ر ع دد    سنة،    [20 –15[رتھم المھنیة بینتتراوح خبالذین عمال الالظاھرة ، یمكننا القول أن 

و المؤسسة ل م توظ ف عم اال ج ددا، ل ذا ال یمكنن ا إج راء مقارن ة  لح وادث العم ل حس ب            . (*)من العمال

  .فئات الخبرة المھنیة

  .بعد تصنیفنا لحوادث العمل حسب عدة أسس، نتناول فیما یلي أسباب حوادث العمل في المركب

II-3- مل في المركبأسباب حوادث الع :  

،  في محاولتنا للبحث عن أسباب حوادث العمل في المركب، أجرينا مقابلة مع عدة مسؤولين

، مسؤول األمن ، مسؤول مديرية الموارد البشرية، و بعض المشرفين  SHECمسؤول مديرية :منهم

و هذا  (*) 2006و  2005، التي وقعت خالل سنتي و قمنا بتحليل أسباب حوادث العملالمباشرين، 

  :ما يبينه الجدول الموالي

  

  

                                                
  ).6-4(أنظر حدول رقم  (*)

  یة للسنوات السابقة ألنھ لم تكن تجري التحلیالت الالزمة و البحث عن األسباب الحقیقیة، لم نتمكن من الحصول على األسباب الحقیق  (*)
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  .2006و  2005أسباب حوادث العمل في المركب لسنتي ): 19-4(جدول رقم 

  )بعد التحريات(األسباب   تاريخ وقوع الحادث
تكرار األسباب 

  اإلنسانية
تكرار األسباب 

  المادية

16-01-2005  

انزالق في ساللم وحدة اإلنتاج بسبب وجـود   -
  1    .الساللم غبرة المسحوق في

  1    .نقص اإلضاءة -

  1    .يلليلاعمل ال -

23-02-2005  

  1  الشرود -
 

  
    1  .االنتباهفقدان -

    1  .عدم ارتداء الحذاء -

21-05-2005  

  1  .عدم ارتداء وسائل الوقاية -
 

  
    1  .عدم االنتباه -

    1  السرعة في العمل -

8-09-2005  

    1  .عدم ارتداء وسائل الوقاية -

    1  .عدم التركيز -

  1    العمل ليلي -

17-10-2005  

  1  عدم إتباع تعليمات استعمال المصعد -
 

  
    1  عدم اإلنتباه-

    1  الشرود -

28-11-2005  

    1  .عدم ارتداء وسائل الوقاية -

    1  .عدم االنتباه -

    1  عدم التركيز -

04-02-2006  

  1  .عدم االنتباه لسقوط الرفوف  -
 

  

المصاب من المفروض ال يتدخل في عمليـة   -
    1  .تركيب الرفوف، ألنها ليست مهمته

عدم وجود متسع مـن المكـان فـي غرفـة      -
  .التركيب

  1  

18-12-2006  

  1  .عدم استعمال القفازات من طرف المصاب -
 

  
    1  .عدم االنتباه و التركيز -

  1    .خلل في الخزانة الكهربائية -

19-12-2006  
  1  .ر بسرعةالسي -

 
  

    1  .عدم التركيز -
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    1  عدم استعمال حافة الساللم -

06-11-2006  

  1  .السرعة في العمل -
 

  

    وقوع الحادث في النوبة الليلية -
  

 
1  

رفع العتاد الثقيل من طرف المصـاب بـدون    -
    1  .طلب المساعدة

18-10-2006  

    1  .السرعة في العمل -

افعة، لرفع غطاء اآللـة  عدم استعمال اآللة الر -
  1  .كلغ 80الذي يزن 

 
 

  

    1  .عدم التركيز -

  7  26  المجموع

  .SHEQاعتمادا على المعلومات المقدمة من مسؤول الطالبة،  من إعداد: المصدر

      2006و  2005تضمن الجدول السابق، حوادث العمل التي وقعت في المركب خـالل سـنتي   

عن العمل فترة زمنية معينة، و لقد أستثني من هـذه الحـوادث    و التي تسببت في توقف المصاب

حوادث الطريق، حيث أدرجنا في الجدول تاريخ وقوع الحوادث و األسباب التي أدت إلى وقوعها 

   اإلنسـانية أسباب إنسانية أو أسباب مادية أو لكالهما، كما أدرجنا تكرار األسباب  :حيث تنقسم إلى

مقارنة  اإلنسانيةو ما نالحظه من الجدول ارتفاع األسباب . في كل حادث و تكرار األسباب المادية

  .باألسباب المادية

و لمزيد من التوضيح، نقدم الجدول الموالي و الشكل الموافق له، اللذان يبينان نسب كل نوع 

  .من أسباب حوادث العمل

  )2006، 2005(لمركبفي ا أسباب حوادث العمل اإلنسانية و المادية): 20-4(جدول رقم      

  المئوية  النسبة  التكرار  األسباب

 79 %  26  إنسانية

 21 %  7  مادية

 100 %  33  المجموع

  .عتمادا على الجدول السابقالطالبة، إ من إعداد :المصدر     

يمثل الدائرة النسبية التي تمثل نسب كل الذي الشكل الموالي، قبل التعليق على الجدول ندرج 

  .لمادية و األسباب اإلنسانية لحوادث العملمن األسباب ا
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  )2006، 2005(نسب األسباب اإلنسانية و المادية لحوادث العمل): 8-4(شكل رقم 

79%

21%

إنسانیة مادیة
  

  .، إعتمادا على الجدول السابقالطالبة من إعداد: المصدر

سباب إنسانية بنسـبة  أن أغلب حوادث العمل، تقع ألالمرافق له الشكل الجدول و نالحظ من 

  . أسباب مادية 21 % ،مقابل %79

و في الحقيقة إذا حاولنا تحليل األسباب التي اعتبرناها مادية و التي أدرجناها فـي الجـدول       

  :، فإننا نجد أغلبها أسباب إنسانية في األصل، فعلى سبيل المثال)9-4(رقم

، كان يمكن تجنبـه، بـإجراء الصـيانة          )2006-12-18حادث (وجود خلل في الخزانة الكهربائية -

  .و التفتيش، فالسبب األصلي إنساني و يتمثل في إهمال مراقبة الخزانة و صيانتها

كذلك يعبر في األصل بسبب إنساني ألنه من المفروض أن ، )2005-01-16حادث (نقص اإلضاءة-

فالسبب كـذلك  . حة األمنتكون متابعة لإلضاءة و شدتها في مختلف آماكن العمل، من طرف مصل

  .إنساني و يتمثل في التقصير في متابعة مستويات اإلضاءة

، كذلك السبب في أصـله  )2005-01-16حادث (انزالق في الساللم بسبب وجود غبرة المسحوق -

إنساني، ألنه من المفروض أن تكون الساللم نظيفة، و ال توجد بها أي مواد، يمكن أن تؤدي إلـى  

  .عدم االلتزام بتعليمات النظافة وعدم االنتباه: فالسبب كذلك إنساني، و يتمثل في  انزالق العمال،

و حسب ما صرح المسؤولين الذين تمت مقابلتهم بشأن أسباب حوادث العمل، خاصة مسؤول 

و مسؤول األمن و مسؤول مديرية الموارد البشرية و بعض مشرفي اإلنتاج، فإنـه   SHEQمديرية 

     سباب اإلنسانية تحتل المرتبة األولى في أسباب حوادث العمـل فـي المركـب،    يمكن القول أن األ
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عدم استعمال وسائل الوقاية، عدم التركيز، عدم االنتباه، و عدم إتباع تعليمات األمن : و على رأسها

   .و الوقاية

ب  حوادث العمل في المرك فيتحليل و التحقيق التصريح، و إجراءات و فيما يلي نتطرق إلى 

  . والتي تؤدي إلى كشف أسبابها الحقيقية

II-4-   ،حوادث العمل في المركبفي  تحليلالتحقيق و الالتصريح:   

II-4-1 -  التصريح بحوادث العمل و التقارير المرافقة لها:  

المتعلق بحوادث العمل و األمراض المهنية، يجب  13-83من القانون رقم  13حسب المادة 

  :أن يتم التصريح بحادث العمل من قبل

ـ  24المصاب أو من نائب عنه لصاحب العمل، في ظرف  -   هرة اساعة، ما عدا في حاالت ق

  .و ال تحسب أيام العطل

فـي   يلهيئة الضمان االجتماع تاريخ ورود نبأ الحادث إلى علمه صاحب العمل اعتبارا من -

  . ساعة، و ال تحسب أيام العطل 48ظرف 

ش العمل، المشرف على المؤسسـة أو الموظـف   هيئة الضمان االجتماعي، على الفور لمفت -

  .الذي يمارس صالحياته بمقتضى تشري خاص

و فيما يلي، سنتناول التصريح بحادث العمل من قبل المصاب و صاحب العمل، و التقـارير  

  .و هذا حسب اإلجراءات القانونية المطبقة في المركب ،المرافقة لهذا التصريح

الة إصابة العامل، ينقل مباشرة إلى عيادة المركب أيـن  عند وقوع حادث العمل، و في ح -أ

يوجد طبيب العمل، الذي يشرف على عالجه في حالة كون اإلصابة بسيطة، و يكتب تقريرا طبيـا  

عن حالته الصحية، و هو الذي يحدد إن كانت حالة العامل، تستوجب التوقف عن العمل و عدد أيام 

، فإن المصاب ينقل بسيارة )الليل ، الخميس و الجمعة( ل التوقف، وفي حالة عدم وجود طبيب العم

إسعاف خاصة بالمركب إلى أقرب مركز إسعاف، و بالتالي يقدم هذا المركز شهادة طبية تبين حالة 

  .المصاب، تماثل الشهادة التي يقدمها طبيب العمل

عـد وقـوع   يقوم المشرف المباشر على العامل المصاب، بكتابة تقرير باليد مباشـرة، ب  -ب

شـاهدين و  الو أسماء ، هف كيفية وقوعصاسم المصاب، تاريخ وقوع الحادث، و : الحادث، يضم

  .   همائإمضا
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يقوم المشرف المباشر عن العامل المصاب، بتقديم التقرير المكتوب باليد، إلـى رئـيس    -ج

أل تقريـر  و يقوم رئيس مصلحة األمن بم. ساعة من وقوع الحادث 48مصلحة األمن، قبل انتهاء 

وقـوع   يـوم اسم المركـب،  : يضم). الجزائر -مجمع هنكل( آخر، و هو نموذج مصمم من قبل

الحادث، الساعة، اسم المصاب، مهنته، نوع الحادث، مكان وقوعه، وصف الحادث، مكان الضرر 

ن العمـل، أسـماء الشـهود و    عفي الجسم، اسم الطبيب الذي نقل إليه المصاب، عدد أيام التوقف 

اتهم و إمضاء رئيس مصلحة األمن، هذا التقرير يمأل بناء على ما تم كتابته مـن طـرف   إمضاء

  .ن العامل المصابعالمشرف المباشر 

 -يرسل الملف المتكون من التقرير المكتوب باليد و التقرير الخـاص بمجمـع هنكـل     -د

لخاص بالتصـريح  يقوم بإعداد الملف اعامل الجزائر إلى مصلحة الشؤون االجتماعية، أين يوجد 

   :و يبعثه لهيئة الضمان اإلجتماعي، و يضم هذا الملف ما يليبحادث العمل كامال 

  ).مكتوب باليد(تقرير المشرف المباشر عن المصاب -1

  ).3(ملحق رقمممثل بال، تقرير الطبيب -2

  .)4(ملحق رقم ممثل بال، الجزائر -خاص بمجمع هنكل ،تقرير رئيس مصلحة األمن -3

ـ  ،العمـل  لتصريح بحادثلة خاصة بهيئة الضمان االجتماعي، وثيق -4    ملحق بـال  ةممثل

   ).5(رقم 

ساعة من وقوع الحادث، و يحتفظ  48يرسل الملف إلى هيئة التأمين االجتماعي، خالل  -هـ

بنسخة من هذه التقارير، في المؤسسة لدى مسؤول الشؤون االجتماعية، و نسـخة أخـرى لـدى    

  .حسب سنوات وقوع الحوادث) Classeur(ِرية، و يصنف في حامل أوراق مسؤول الموارد البش

 عمل بالتصريح عن أي حـادث عمـل يقـع        شير إلى أن القانون الجزائري، يلزم صاحب الن

يقـوم مسـؤول األمـن    و و حتى لو كانت إصابة العامل بسيطة، و لم تسبب توقفه عن العمـل،  

  المركب، مهما كان نوعها، غير أن إجراءات التحقيـق  بالتصريح عن جميع الحوادث التي تقع في

و التحليل و التقارير التي تبعث إلى مقر مجمع هنكل العالمي في ألمانيا، تتعلق بحوادث العمل التي 

      هذه اإلجراءات سنتناولها فيما يلـي فـي تحقيـق    . (*) )AAA(تسببت في توقف العامل عن العمل

  .و تحليل حوادث العمل

                                                
، وصلت تعلیمة للمركب من مقر المجمع في ألمانیا، بإجراء التحقیقات و التحلیالت 2007في الثالثي األول من سنة   (*)

)Investigation (ت توقف العامل عن العمل، أو لم تسبب توقفھالالزمة، لحوادث العمل، مھما كان نوعھا، سواء سبب.  
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II-4-2 -  ق و تحليل حوادث العمل في المركبتحقي:   

كانـت اإلجـراءات الخاصـة    " الجزائر-أناد"في السابق عندما كان المركب تابعا لمؤسسة 

  .بحوادث العمل تتوقف بمجرد التصريح عنها و تسجيلها

فإن اإلجراءات الخاصة بحـوادث   ،أما اليوم و عندما أصبح المركب ينتمي إلى مجمع هنكل

د إعداد التقارير و التصريح بها و تسجيلها، و إنما يجب التحقيق فيها و تحليلها، العمل ال تتوقف عن

و فيما يلي سنتناول مراحل . و البحث عن أسبابها الحقيقية، و اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد منها

  .بألمانيا" المجمع العالمي هنكل " التحقيق و التحليل، و كذا التقارير التي تبعث إلى مقر

بـالتحقيق فـي حـادث    ، )Sécurité(، و رئيس مصلحة األمن)SHEQ(يقوم رئيس مديرية  -أ

حيث يتم التقصي عـن   ،العمل، و تحليله، باالستعانة أحيانا ببعض األفراد التابعين لمصلحة األمن

إذا وقع الحادث و أدى إلى : مجريات الحادث و كيفية وقوعه، و تحليل كل جزء من الحادث بمعنى

  : امل باآللة التي كان يعمل عليها، فعلى المسؤولين، تحليل كل منإصابة الع

من هو؟هل سبق ووقع له حادث عمل؟ هل هو متعود على افتعال الحوادث، سنه، : العامل -

  .الخ...تاريخ توظيفه،

  .الخ...هل هي في وضعية جيدة؟ هل تمت عملية صيانتها؟: اآللة -

هل قام العامل بتصليح اآللة و هي تعمـل؟ هـل   : أو كيفية وقوع الحادث، مثال: طيالوس -

  . الخ....استعمل وسائل الوقاية؟ هل اتخذ إجراءات األمن الالزمة

من مختلف هذه التحقيقات، يمكن للمسؤولين التوصل إلى األسباب الحقيقية لوقوع الحـادث،  

لحادث، و أحيانـا  باإلضافة إلى سؤال المصاب نفسه، و الشهود، و العمال اآلخرين الذين شاهدو ا

و الوصول إلـى   العمل استعمال طرق غير مباشرة للوصول إلى الحقيقة، ألن التحقيق في حادث

  (*)أسبابه الحقيقية ليس باألمر السهل، خاصة إذا كان مفتعل و تستر الشهود على زميلهم المصاب

     مـل الجزائر، و هو إجراء مكمل لتحليل حـادث الع  -هناك إجراء خاص بمجمع هنكل -ب

، )Conte rendu accident de travail  Décision Responsabilité( :و يتمثل في مأل وثيقة تسـمى 

  ).6(ممثلة بالملحق رقم 

                                                
ھ في ارتكاب الحادث، و یرید الحصول على ئھذه ظواھر كثیرا ما تحدث في المؤسسات الجزائریة، فالعامل ال یتحمل مسؤولیة خط(*)

ال أخرى، و الحصول في تعویض مھما كان الحادث، و أحیانا یفتعل العمال الحادث الستغالل أیام التوقف عن العمل في الراحة أو أعم
  .المقابل على التعویض من ھیئة الضمان االجتماعي
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و هي وثيقة خاصة بتحديد المسؤوليات، بمعنى مسؤولية وقوع الحادث يمكن أن تشترك فيها عدة  

  :تنقسم هذه الوثيقة إلى قسمين .(*)أطراف

       ) Responsable de Quart (يكتب فيه كل من مسؤول الربـع فـي نوبـة العمـل      :القسم األول -

و مشرف فرقة األمن، و مسؤول المصلحة و مسؤول المديرية التابع لها المصاب، األسباب التـي  

  .الخ....يرونها أدت إلى وقوع الحادث، و يحددون لمن يعود الخطأ، مثال العامل، المشرف

، و مدير المركب، حيث SHECيضم مسؤول األمن، المسؤول الطبي، مسؤول  و :القسم الثاني -

منهم أسباب الحادث و لمن يعود الخطأ في ارتكاب الحادث، إضـافة إلـى تحديـد     يحدد كل واحد

إحالة المصاب على : اإلجراءات الواجب اتخاذها للحد من هذه الحوادث، فمن بين اإلجراءات مثال

خالفته قواعد األمن و عدم ارتدائه وسائل الوقاية، مما أدى به للوقوع في المجلس التأديبي، بسبب م

  .الخ.....الحادث، كما يمكن إحالة مشرفه المباشر، إذا تبين أن الخطأ يعود إليه

، بإرسـال  SHECمديريـة   (**)بعد إجراء التحقيقات و التحليالت الالزمة يقوم رئـيس  -ج

 :ا، و يضم كل تقرير ما يليتقريرين إلى مقر مجمع هنكل في ألماني

يضم هذا التقرير مجموعة من المعلومات مقسمة بالشـكل   :)7(ممثل بالملحق رقم التقرير األول  -

  :الموالي

  .اسم المركب، مكانه، نشاطه، المديرية التي بعثت التقرير: معلومات عن المركب •

  :لى مجموعة األسئلة التاليةاليوم، الوقت، نوع الحادث، مكانه باإلضافة إ: معلومات عن الحادث •

  نعم             ال :   هل الضحية أصيب  -

  نعم             ال   : هل تلقى إسعافات أولية -

  نعم              ال :  ساعة 24عند وقوع الحادث، توقف الضحية عن العمل  - 

  نعم             ال:   هل وقع حريق -

  ال              نعم  :  هل وقع انفجار -

  نعم             ال:  هل تطايرت الشظايا الخطيرة -

  نعم            ال:   هل تسربت مواد كيماوية -

  نعم            ال:   هل تسربت مواد قابلة لالنفجار -
                                                

سبق و أشرنا في الجانب النظري أن مسؤولیة الحادث یمكن أن تشترك فیھا عدة أطراف، فظاھریا یمكن تصور أن العامل ھو المسؤول  (*)
  . دت إلى وقوع ھذا الحادثالوحید عن الحادث، لكن بالتحقیق و التحلیل، یمكن التوصل إلى عدة أطراف أ

  )Interface(، الممثل الوحید الذي یتعامل مباشرة مع مقر ھنكل في ألمانیا SHECیمثل رئیس  (**)
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  نعم             ال :  هل تضرر الجوار و البيئة العامة -

  ال           نعم :  هل تدخل الرأي العام -

  )      €1000أكثر من           €1000أقل من (كم تقدر الخسائر المترتبة عن الحادث  -

  :...........................................................وصف الحادث -

  نعم           ال   :  هل قمتم بتحريات -

  ..................................:.............نتائج تحاليل و تحريات الحادث -

  : و تضم: معلومات خاصة بالضحية •

  .).…مميت، سبب عجز جزئي أو كلي، بسيط( خطورة الحادث -

  ).الخ..…جرح، حرق، كسر،(طبيعة اإلصابة -

  .مكان الضرر في الجسم -

       .عالميحيث تدخل هذه األيام في قاعدة معلومات مجمع هنكل ال: عدد أيام التوقف عن العمل -

  .تقديم المعلومات الكافية عنهم: في حالة وجود عدة ضحايا -

، الخاصة بمجمع هنكل Intranet(*) ترنيتبعد إعداد هذا التقرير، يبعث عن طريق شبكة األن 

، كما يبعث إلى المقـر فـي الجزائـر    ثساعة من وقوع الحاد 48العالمي إلى ألمانيا، في ظرف 

  .)بدالي إبراهيم(العاصمة 

، بإعداد تقرير آخر، يبعث إلى المقـر  SHECيقوم مدير   :)8(ممثل بالملحق رقم التقرير الثاني -

و الهـدف مـن هـذا    ). Fax report incident(أيام من وقوع الحادث، و يسمى  3في ألمانيا، خالل 

التقرير هو تحسيس جميع مواقع هنكل في العالم بالحوادث التي وقعت في المركب، يضـم هـذا   

  :التقرير ما يلي

  .جزء خاص بالمركب، و اسم المسؤول عن كتابة التقرير -

حيث يقوم  ؛يرفق هذا الوصف بصورة الحادث إذجزء خاص بوصف الحادث و كيفية وقوعه،  -

أو شخص آخـر إلـى    ،أصيب إن أمكنه ذلكالذي أو مساعد له بأخذ الشخص  SHECرئيس قسم 

) بجميع األخطاء التي ارتكبهـا  العامـل  (يفية وقوع الحادثمكان وقوع الحادث، و القيام بتمثيل ك

)Simulation( و هذا بالطبع، بعد إجراء التحقيقات و التحليالت، و سؤال الضحية للتمكن من تمثيل ،

                                                
(*)  Internet :و لمزید من التوضیح نشیر إلى أن. خاصة بالمؤسسة و فروعھا داخلیة ھي شبكة معلوماتیة :Intranet : ھي شبكة خاصة

  .ھي الشبكة العالمیة:  Internetوسعة ألقرب المتعاملین معھا، أما  بالمؤسسة و فروعھا و م
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، حيث )2005(هذه التقريرات، و هو خاص بحادث وقع  يمثل أحد )8(و الملحق رقمالحادث بدقة، 

  .ه العاملتظهر الصورة الخطأ الذي ارتكب

جزء خاص بأسباب الحادث و اإلجراءات المتخذة لمنع حدوث أو تكرار هذا الحـادث أو مـا    -

  .يشابهه، حيث تقدم ثالثة أسباب للحادث، و ثالث إجراءات

 )Globale SHEQ(الخاص بمجمع هنكل العـالمي   SHECيبعث هذا التقرير إلى مسؤولة قسم 

اب المقدمة، و هل هي منطقية، و كـذا تحليـل اإلجـراءات    في ألمانيا، و التي تقوم بتحليل األسب

و إذا اقتنعت بهذا التقريـر، فإنهـا    ،المتخذة، إن كانت فعالة، في عدم وقوع حوادث أخرى مماثلة

ترسله لجميع مواقع هنكل في العالم، و إلى أقـرب   و، )PDF(تقوم بإعادة صياغته في شكل ملف 

لذي وقع، و ليس هذا فحسب، بل جميع مواقع هنكل ملزمـة  المتعاملين معها لتحسيسهم بالحادث ا

و االلتزام بعدم وقوع حادث مشابه للحـادث   ،)Intranet(بدراسة هذا التقرير الذي يصلها عن طريق

   .ضمه التقريرتالذي 

II-5-  سجيل و قياس حوادث العمل في المركب  

II-5-1 -  تسجيل حوادث العمل في المركب  

ن هذا البحث، أن سجالت و تقارير حوادث العمـل،  كما سبق و أشرنا في الجانب النظري م

من أهم المصادر األساسية للبيانات لكل من اإلدارة و أخصائي األمن، حيـث تشـمل كافـة     دتع

البيانات التي تهم اإلدارة و أخصائي األمن، إضافة إلى أهميتها في تصميم برامج الوقاية و تخفيض 

  .حوادث و إصابات العمل

جميع حوادث العمل التي تقع مهما كان نوعها، فـي سـجل خـاص     و في المركب، تسجل

الذي  (1) 98 -96بحوادث العمل، و ذلك بموجب المادة األولى و الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 

حيث تنص المـادة  . يحدد قائمة الدفاتر و السجالت الخاصة التي يلزم بها المستخدمون و محتواها

  :جالت الخاصة التي يلتزم بها المستخدمون و المتمثلة فيالثانية على الدفاتر و الس

  .دفتر األجور -

  .سجل العطل المدفوعة األجر -

  .سجل العمال -

  .سجل العمال األجانب -
                                                

 13، الصادر في 17، في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 1996مارس  06الموافق لـ  1416شوال  17المؤرخ في   (1)
   .م 1996مارس 
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  .سجل الفحص التقني للمنشآت و التجهيزات الصناعية -

  .سجل حفظ الصحة و األمن و طب العمل -

  .سجل حوادث العمل -

  :فس المرسوم، فإن سجل حوادث العمل يتضمن العناصر اآلتيةمن ن 12و حسب المادة 

  .اسم العامل ضحية الحادث و لقبه -

  .التأهيل -

  .تاريخ وقوع الحادث و ساعته و مكانه -

  .اإلصابات المترتبة -

  .أسباب الحادث و ظروفه -

  .مدة العجز عن العمل المحتملة -

حوادث التي تقع في المركب، حسـب  تسجل فيه كل ال الذيإضافة إلى سجل حوادث العمل 

القانون الجزائري، فإن حوادث العمل تسجل كذلك في مقر المجمع العالمي هنكل بألمانيا و ذلـك  

  ".  Base de données henkel"هنكـل  قاعدة المعلوماتإلى بإدخال جميع البيانات المتعلقة بالحوادث 

   .ات خاصة بحوادث العملو يتم التسجيل في أجهزة اإلعالم اآللي، بإعداد ملف

II-5-2 -  قياس حوادث العمل في المركب:  

  ا ــها، يتم قياسهـة في المركب و تسجيلـبعد إعداد التقارير الخاصة بحوادث العمل الواقع

  .باستخدام مؤشرات قياس حيث يتم قياس حوادث العمل في المركب بطريقتين

انون الجزائري، و يستخدم في ذلك و هي قياس حوادث العمل، حسب متطلبات الق :الطريقة األولى

 :المؤشرات التي سبق ذكرها في الجانب النظري و المتمثلة في
  عدد حوادث العمل بتوقف خالل فترة زمنية                          

     x  1000000 =                                               معدل تكرار الحوادث 
  عدد ساعات العمل الفعلية لنفس الفترة                              

  .و يمثل عدد حوادث العمل في كل مليون ساعة عمل

  عدد األيام الضائعة خالل فترة زمنية                          
     x  1000    =                                           الحوادث  خطورةمعدل 

  عدد ساعات العمل الفعلية خالل نفس الفترة                             

  .ساعة عمل 1000ويمثل عدد األيام الضائعة بسبب حوادث العمل في كل 
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و يتم حساب حوادث العمل، حسب المؤشر المستعمل من طرف المجمع العـالمي   :الطريقة الثانية

  :غة التاليةهنكل، و هو مؤشر موحد بين جميع فروع المجمع، و الذي يتم حسابه حسب الصي

  x 1500000 عدد حوادث العمل                                            
              Indice Rate  (IR)  =                                   

  عدد ساعات العمل الفعلية لنفس الفترة                                        

المعياري، الذي ال   (IR)كل مليون و نصف ساعة عمل و يعتبر و يعبر عن عدد حوادث العمل في

  .)1,5(أي فرع آخر من المجمع هو في يجب تجاوزه في المركب، أو 

في المركب شهريا من طرف مسؤول األمـن، باسـتعمال برنـامج      (IR)و يتم حساب هذا المعدل

  .بالمجمع العالمي هنكل"  Logiciel" خاص 

    تكرار و خطورة حوادث العمـل فـي المركـب خـالل الفتـرة      و فيما يلي ندرج معدالت 

1996-2006.  

   )2006 - 1996(تطور معدالت تكرار وخطورة حوادث العمل ) 21-4(جدول رقم        

  السنة
ساعات العمل الفعلية 

  (*))سا(

عدد حوادث 

  العمل بتوقف

أيام العمل 

  الضائعة

معدل تكرار 

  الحوادث

معدل خطورة 

  الحوادث

1996  1460357  46  384  31,5  0,26  

1997  1442450  48  444  33,27  0,30  

1998  1424164  34  298  24,08  0,20  

1999  1411702  34  312  23,87  0,22  

2000  1400602  28  281  20,00  0,20  

2001  1348710  35  304  25,95  0,22  

2002  1347592  23  220  17,07  0,16  

2003  1362254  20  205  14,68  0,15  

2004  1581632  12  155  7,58  0,098  

2005  889660  8  85  8,99  0,09  

2006  809816  5  69  6,17  0,085  

   .عتمادا على وثائق وسجالت المؤسسةالطالبة، إ من إعداد: المصدر

                                                
  مجموع ساعات الغياب في السنة  –ة ساعات العمل النظرية في السن=  ساعات العمل الفعلية في السنة (*)

 ساعات 8 ×عدد أيام العمل في الشهر ×عدد العمال في السنة =  أما ساعات العمل النظرية في السنة     
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ترتفع بارتفاع حوادث  نالحظ من الجدول عموما أن معدالت تكرار وخطورة حوادث العمل،

و لقد تم حساب هذه المعدالت   ،و تنخفض بانخفاضهابة عنها ترالعمل وارتفاع األيام الضائعة المت

 ارتأينا ،تكرار و خطورة حوادث العمل و لسهولة المقارنة بين معدالت  .السابق ذكرهاالعالقات ب

لثالث التي كان في المراحل ا ،حساب متوسط عدد حوادث العمل و متوسط المعدالت المترتبة عنها

  : الموالي يوضحه الجدول ما، هذا المركب تابعا لها

متوسط عدد حوادث العمل و معدالت تكرارها و خطورتها خالل مراحل تبعية ): 22-4(جدول رقم 
  المركب

  .بق، اعتمادا على الجدول السامن إعدادنا :المصدر

ركب تابعـا للمؤسسـة   أن ارتفاع  عدد حوادث العمل في مرحلة كون الم نالحظ من الجدول

حيث بلغت في المتوسـط   العمل،أدى إلى ارتفاع معدالت تكرار وخطورة حوادث  ،أنادالعمومية 

     وانخفاض عدد حوادث العمل المستمر في كـل مـن المـرحلتين     ) 0،23) (  26،45( على التوالي 

  .لى انخفاض ملحوظ في هذه المعدالتأدى إ الجزائر –هنكل و أناد -هنكل

وادث الجزائر نجد أن معدالت تكرار وخطورة ح -هنكل و ،أنادوإذا ما قارنا بين مرحلتي  

  .ترتفع بثالث مرات عن المعدالت في مرحلة هنكل الجزائر ،أنادلعمل في المرحلة ا

يمكننا القول أن قياس حوادث العمل في المركب يمكن من معرفة مستويات السـالمة فيهـا       

  .و كذا مقارنة هذه المستويات خالل فترات زمنية مختلفة في المركب

في مختلف  )Indice rate(حوادث العملؤشر موحد لقياس يستعمل مهنكل نشير إلى أن المجمع 

  (*).فروعهذه الهذا ما يمكنه من إجراء المقارنة بين مستويات السالمة المهنية بين مختلف  ه،فروع

ـ  ظاهرة لواقع بعدما تطرقنا  ظـاهرة  واقـع  ل يحوادث العمل في المركب، نتطرق فيمـا يل

  .ألمراض المهنية فيها

  
                                                

، حیث أطلعنا على ملف خاص بالمجمع ھنكل، أجرى فیھ مقارنة بین فروعھ فیما   SHEQحسب المعلومات المقدمة لنا من مدیریة  (*)
، و لم نتمكن من إدراج ھذه المقارنة، ألن المعلومات سریة و الملف متاح  indice rateالسالمة المھنیة المقاسة بـ یخص مستویات 

 .فقط في فروع المجمع SHEQلمسؤولي 

  مراحل تبعية المركب
  متوسط  عدد حوادث 

  العمل بتوقف

متوسط معدل تكرار 

  حوادث العمل

متوسط معدل خطورة 

  حوادث العمل

  0.23  26.45  38  )2001-1996(أناد 

  0.15  15.87  22  )2003-2002(ناد أ–هنكل 

  0.091  7.58  8  )2006- 2004(الجزائر  - هنكل
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III- بـي المركة فـاألمراض المهني:  

نوعين من األمراض المهنية، هما الربو المهني و الصمم المهني، و فيما يلي يوجد بالمركب 

  .ستنطرق لكل مرض

III-1-  الربو المهني:  

ـ ذوه، 2004تم إكتشاف حالتين من الربو المهني في المركب سنة  م دا بعد إجراء فحوص ال

نعرض فيه تاريخ ميالد المصابين وتاريخ والجدول الموالي  ،كل بألمانياهنالتي طلبها مقر المجمع 

  .وكذا مكان عملهما قبل المرض وبعده ،هماوظيفت

  المركب في  حاالت الربو المهني): 23-4(جدول رقم                            

 المصاب تاريخ الميالد تاريخ التوظيف مكان العمل

  ) 2001- 1988(  اإلنتاجمصلحة الطباعة بدائرة  -

  )2004-2002( لتعليب مصلحة ا -

 2004عامل آبار ابتداء من فيفري  -

 م.ز 1961 08-05-1988

تابع لمصلحة الشؤون االجتماعية دائرة  خعون طبا -

  )2001-1988( الموارد البشرية 

  )2004 -  2002(مصلحة التعليب -

 2004عامل آبار إبتداء من نوفمبر  -

 ج.م 1966 01-10-1988

  .ملإعتمادا على المعلومات المقدمة من طبيب العبة، الطال من إعداد: المصدر

سنة وكانـت   43رض المهني ل األول كان عمره عند إصابته بالمنالحظ من الجدول أن العام

وحسب رأي  ،سنة 16سنة وكانت له أقدمته  39أما العامل الثاني فقد كان عمره  سنة، 16له أقدمته 

أما عامل الخبرة فليس له تـأثير   ،ضئيل ال يمكن تأكيدفإن عامل العمر كان له تأثير العمل طبيب 

، ألن المصابين لم يعمال في مصلحة واحدة طول فتـرة عملهمـا، فالسـبب    في حصول المرض

 عـين حيـث   ،األنزيمات التي تعرض لها العاملين في مصلحة التعليب مادة المباشر للمرض هو

وتـم   ،بعد عقد الشراكة مع المجمع هنكل 2002جويلية  يففي هذه المصلحة  )م.ز ( ولالعامل األ

ـ بمعنى أنه ت 2004 فيفري 15نقله من هذه المصلحة بسبب المرض المهني في         رض لألنزيمـات ع

  .أشهر  سبع لمدة عام و )مسبب المرض ( 
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وتم نقله من هذه المصلحة  ،2002عين في مصلحة التعليب في جويلية  )ج.م(والعامل الثاني 

أشهر  ثالثرض لألنزيمات لمدة عامين وعبمعنى أنه ت ،2004نوفمبر 21هني في بسبب المرض الم

كانـت كافيـة لظهـور    لمادة األنزيمات، رض لها العاملين عأن المدة التي ت وحسب رأي الطبيب،

  .المرض المهني

وهذا كم  1بحوالي كال العاملين تم تعينها كحارسين على آبار مياه تابعة للمركب وتبعده عنه 

  .لتعليمات لجنة األمن والوقاية  طبقا

كان السبب المباشر فيها هو مادة  ،أن حاالت الربو المهني في المركبمما سبق يمكن القول 

و يرى طبيب العمل أن للخصائص الوراثية لألفـراد، كـذلك دور فـي اإلصـابة      (*).األنزيمات

  .حالتان من اإلصابة عامل معرض للظروف نفسها، و جدت 270بالمرض، ألنه من بين أكثر من 

III-2-  الصمم المهني:  

 50وهذا بعد إجراء فحوص السمع لـ  ،2006من الصمم المهني في أكتوبر  حالتين كتشفتا

رض فيه تاريخ مـيالد  عوالجدول الموالي ن .ديسيبل 85ضون إلى ضوضاء أعلى من يتعر عامال،

  .وبعدها اإلصابةما قبل المصابين وتاريخ توظيفهما ومكان عمله

   المركب في حاالت الصمم المهني ) : 24-4(جدول رقم                        

مكان العمل بعد 

 االصابة

مكان العمل قبل 

 االصابة
 المصاب تاريخ الميالد تاريخ التوظيف

 ن.م 1950 1986 وحدة السلفنة وحدة السلفنة

 ع.ت 1951 1986 وحدة السلفنة وحدة السلفنة

  .إعتمادا على المعلومات المقدمة من طبيب العمل ،الطالبة عدادمن إ: المصدر

سـنة   56كان عمره عند إصابته بالمرض المهني  )ن.م(نالحظ من الجدول أن العامل األول 

 55عند إصابته بالمرض المهني كان عمره  )ع.ت (المصاب الثاني  أما، سنة 20 أقدميةوكانت له 

  .سنة  20 أقدميةوله  سنة

ـ   ؛وحسب رأي طبيب المركب فيهـا   اأن عمر المصابين وعدد سنوات العمل التـي تعرض

عوامل مهمة في إصابتهما  ،ديسيبل )100-90(  والتي تتراوح شدتها بين ،للضوضاء بوحدة السلفنة

الـذين أجريـت لهـم    عامال  50بين فمن  ،إلى القابلية الشخصية للمرض هذا باإلضافة ،بالمرض

                                                
  2005توقف المركب عن استعمال هذه المادة سنة  (*)
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ظـروف  تعرض العمال اآلخـرين ل بالرغم من هني، عامالن مصابان بالصمم الموجد الفحوص، 

  .هانفس العمل

       الربـو المهنـي   والمتمثلة فـي   ،باإلضافة إلى حاالت المرض المهني المكتشفة في المركب

لكنهـا   ،العمال في المركببعض فإن هناك مجموعة من األمراض يعاني منها  ،الصمم المهني و

لكنهـا ال توجـد فـي     هم في حدوثها عوامل بيئة العمل،بمعنى أنها أمراض تسا ،ذات طابع مهني

وأهـم هـذه   التعويض عنها في حالة إصابته بهـا،  أي ال يحق للعامل  ،اول األمراض المهنيةجد

  :األمراض

  .الناتجة عن الغبار ) أنف ،حنجرة ،عين ،صدر ،جلد(أمراض الحساسية  -

  .بسبب طبيعة العمل العضلي : آالم الفاصل -

هـذا   ،النفسية و الجسدية الناتجة عن نظام العمـل التنـاوبي  بسبب اضطرابات : األعصاب -

   .اإلرهاق واإلجهاد ، فزةرالن، يؤدي إلى اضطرابات النوماألخير 

يسبب العطل المرضية  تسبب في ارتفاع الغياب في المركب،تمهني الطابع األمراض ذات ال

  .المركب القصيرة األجل والتي من الممكن أن تؤثر على كفاءة 

III-3-  وتسجيل األمراض المهنية بالمركب  ،إثبات ،كتشافإ :إجراءات  

مـرض   ،الذي أصاب العاملالمرض أن أنه إلثبات كما سبق و أشرنا في الجانب النظري، 

   (1):مهني البد من الشروط التالية

   .وذلك بتحليل مكان العمل ،المرضفي تسبب تإثبات أن مكان العمل به مخاطر يمكن أن  -1

وذلك بمقارنـة الفحـوص الطبيـة     ،ات أن الحالة المرضية ناتجة عن مخاطر العملإثب -2

  .الدوريةمع الفحوص  االبتدائية

  .للخطر كافية لحدوث المرضالتعرض أن تكون مدة   -3

 .أن يكون المرض مدرجا بجدول األمراض المهنية الخاصة بكل بلد   -4

جداول األمراض المهنية للبلد فإنه ولم يكن المرض مدرجا ب 3إلى  1إذا تحققت الشروط من 

بل مرض ذو طابع مهني  وال يحق للعامل التعويض عنه في حالة اإلصابة  ،مهنيا اعتبر مرضي ال

   .به

                                                
  .مرجع سبق ذكره، األمراض المھنیة  (1)
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تقوم لجنة األمـن و الوقايـة بالمركـب    في المركب الكتشاف و إثبات األمراض المهنية و 

              يسـمى  نكـل  خـاص به وذلـك بإتبـاع إجـراء    ، بدراسة و تحليل ظروف العمل في المركـب 

" work place risk Assessment"  بهـذه  اللجنـة  تقـوم   ،" اطر منصب العملخحليل مت"بمعنى

ألخطار المكتشفة و التي يمكن أن تتسبب في المرض المهني هي إرتفاع او ، العملية بشكل دوري

  .(*)إستعمال مادة األنزيمات في صناعة الصابون، الضوضاء بوحدة السلفنة

  :بما يلي فيما يخص الصمم المهني ام المركبقنتيجة لهذه المخاطر و 

االتصال بمصلحة طب جامعة قسنطينة و استدعاء فرقة متخصصة من أطباء لديهم أجهـزة   -

        التي ترتفـع فيهـا شـدة الضوضـاء عـن       تحديد األماكن األكثر خطورة، لقياس الضوضاء

 يتعداها العامل وهو فـي  ن الأجب يوضع األزمنة التي  وكذا –الحد المسموح به–ل بسييد 85

به  ظهذه الدراسة أعدها هؤالء األطباء في شكل ملف يحتف. المنطقة التي ترتفع بها الضوضاء

يمكن  كما  ،طبيب العمل حيث يمكن االعتماد عليه في إثبات وجود خطر الضوضاء بالمركب

  .فعلى هذا المل اإلطالعلمفتش الضمان االجتماعي 

ـ قام طبيب العمل بمتابعة العمال الذين يعملون من المناطق التي ترتفـع    -  ،ا الضوضـاء فيه

مقارنة هذا الفحص مع الفحـوص  بو،  "radio audiogramme"فحص قياس السمع أجرى لهم و

شير إلى أن الفحوص الدورية نوإكتشاف حالتين من الصمم المهني، تمكن من ، االبتدائية للعامل

و سـنتين  أكل سـنة  لهم إذا البد من متابعة العمال وإجراء فحوص دورية  ،نيهي شرط قانو

ـ   ألن العامل في بداية المرض ال ،إلكتشاف حاالت نقص السمع المبكرة وعالجها أي يحـس ب

  .تغيرات 

قام طبيب العمل بعد إكتشاف حالتين من نقص السمع بتشكيل ملف طبي للعاملين المصابين  -

تقريـر طبيـب   ، و فحص قياس السمع، (**)الضمان االجتماعي هيئةوثائق خاصة ب :يتكون من

مفتش العمل الـذي  أرسلت هذه األخيرة  ،إلى هيئة الضمان االجتماعي، و أرسل الملفين العمل

بأن   اوكتب تقرير ،نيةهعلى جدول األمراض الم واإلطالعقام بالتحقيقات والتحريات الالزمة 

 .حق لهما التعويض عنهاملين يهي صمم مهني وأن الع ،حالتي الصمم

  

                                                
  .مركب توقف عن إستعمال هذه المادةحاليا زال هذا الخطر، ألن ال  (*)
  .یمثل وثیقة التصریح بالمرض المھني) 9(الملحق رقم (**)
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   :فإن المركب قام بالخطوات التالية ،فيما يخص الربو المهنيأما 

) تخـزين  ،تعليب ،إنتاج(بعث عينات من دم العمال الذين لديهم احتكاك كبير بمادة األنزيمات  -

  .لتحليلها وهذا بطلب من مقر المجمع هنكل" dusseldorf"ر هنكل بألمانيا بإلى مخا

د إجراء هذا الفحص ومقارنته بالفحوص االبتدائية للعمال أثبتت وجود حالتين مرضـيتين  بع -

 .من الربو كان السبب فيهما مادة األنزيمات

أن إثبـات  ، تم الضمان االجتماعيو إرسالهما إلى هيئة  تشكيل ملفين للعاملين المصابينبعد  -

 .وأن العامل يحق التعويض عنه زائراألمراض المهنية بالج مدرج بجدولالمرض مهني وهو 

قام طبيب العمل بتسجيل هذه  ،مهنيالمهني وحالتي الربو الحالتي الصمم وجود بعد إثبات  و

  .األمراض في سجل األمراض المهنية

بعد دراستنا لواقع ظاهرتي حوادث العمل و األمراض المهنية في المركب، بمحاولة إسـقاط  

في الفصل الموالي دراسة أثر هذه الظـواهر علـى الكفـاءة    الجانب النظري على الواقع، نحاول 

  .اإلنتاجية في المركب
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  :الملخص 

يعد مركب شلغوم العيد المختص في إنتاج صابون غبرة أكياس، أحد أهم المركبات الصناعية 

ني؛ ، دورا مهما في اإلقتصـاد الـوط  )الجزائر-هنكل(في الوطن، إذ يلعب مع المؤسسة التابع لها

  .لكونها تلبي الجزء األعظم من االحتياجات الوطنية فيما يتعلق بمواد التنظيف

الجزائر -شهد المركب تحسنا كبيرا في مستويات الصحة و السالمة المهنية في مرحلة هنكل

بسبب تحسين ظروف العمل و تقليل معدالت الحوادث و األمراض المهنية و ذات الطابع المهني، 

و تتمثـل  . ة مستقلة تهتم بكل ما يتعلق بالصحة و السالمة المهنية في المركـب و كذا خلق مديري

المحافظـة  : دوافع اإلهتمام بالصحة و السالمة المهنية في المركب و التي تعد أهداف المجمع في

على العنصر البشري و صيانته، وكذا تخفيض تكاليف التشغيل و رفع أسعار أسهم المجمـع فـي   

  .روف الشراكة مع مؤسسات أخرىالبورصة و تحسين ظ

الجزائـر، مقارنـة   -شهد المركب انخفاضا مستمرا في حوادث العمل خالل المرحلة هنكـل 

مكن من فهم عدة جوانب  ،)2006-2004(بالمرحلة أناد، و دراسة حوادث العمل الواقعة خالل الفترة

تحتل المرتبة األولى مقارنة  ، فقد أظهرت أن األسباب اإلنسانيةمن هذه الظاهرة، أما دراسة أسبابها

المسؤولون فـي المركـب   و للكشف عن األسباب الحقيقية لحوادث العمل، يتبع  .باألسباب المادية

  . إجراءات تحقيق و تحليل حوادث العمل، خاصة بالمجمع هنكل

في سجل قانوني خاضع للقانون الجزائري، و تسجل فـي  في المركب، تسجل حوادث العمل 

  ات بمقر المجمع هنكل، لكي تكون مرجعا للمعنيين بالسالمة المهنية داخل المركـب  قاعدة المعلوم

بطريقة تخضع للقانون الجزائـري و طريقـة تخضـع    فيتم؛ العمل  قياس حوادثأما . و خارجه

و مقارنة هذه  ،هنكل، هذه القياسات تسمح بمعرفة مستويات السالمة المهنية في المركب إلجراءات

  .مع فروع المركب تهاو مقارن ،فترات زمنية مختلفة المستويات خالل

أما عن األمراض المهنية، فقد اكتشفت أربعة حاالت من المرض المهني؛ حالتان من الربـو  

المهني بسبب األنزيمات التي كانت تدخل في تركيبة المنتوج، و حالتان من الصمم المهني بسـبب  

يرى طبيب العمل أن للخصائص الوراثية لألفراد  مستويات الضوضاء العالية في وحدة السلفنة، و

هنية، قام المسؤولون في المركب متشاف هذه األمراض و إثبات أنها كو إل. دور في هذه اإلصابات

، حيث أثبت و الدورية اإلبتدائيةبتحليل المخاطر الموجودة بمكان العمل، و مقارنة الفحوص الطبية 

  .المهنية بالجزائروجود مرضين، مندرجين بجدول األمراض 
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  الفصل الخامس

  أثر حوادث العمل و األمراض المهنية على الكفاءة اإلنتاجية في المركب

  

  :تمهيد

سنتطرق في  ،بعدما تعرفنا على واقع ظاهرتي حوادث العمل و األمراض المهنية في المركب

  .هذا الفصل إلى أثر هذين الظاهرتين على الكفاءة اإلنتاجية في المركب

مؤشر إنتاجية العمل؛ و ذلك بحساب : لعمل  باستعمال مؤشرينحيث سنتطرق ألثر حوادث ا

معامل االرتباط بيرسون بين عدد حوادث العمل و إنتاجية العمل، المعبر عنها بإنتاجيـة العامـل       

عـن   المترتبة ،مؤشر التكاليف؛ بحساب التكاليف المباشرة و غير المباشرة .و إنتاجية ساعة العمل

     للتمكن من إجراء المقارنة بين عـدد حـوادث العمـل     ،)2006-2004(رة حوادث العمل خالل الفت

  .و التكاليف المترتبة عنها

بحساب التكاليف المترتبة  ؛من خالل مؤشر التكاليف ،ثرهاتطرق ألأما األمراض المهنية فسن

المهنية و سنستكمل دراسة أثر األمراض  ،2006إلى نهاية  اكتشافها، من يوم ةعن األمراض المهني

  .على الكفاءة اإلنتاجية في المركب بدراسة أثر األمراض ذات الطابع المهني

و نشير إلى أن إنخفاض مؤشر اإلنتاجية و إرتفاع مؤشر التكاليف يدل على إنخفاض الكفاءة 

اإلنتاجية، كما نشير إلى أن أغلب التكاليف المترتبة عن حوادث العمل و األمراض المهنية، هـي  

ية يصعب حسابها، لذا سنحاول اقتصار الدراسة علـى التكـاليف التـي تـوفرت لنـا      تكاليف خف

  .المعلومات و الطرق الالزمة لحسابها
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  :أثر حوادث العمل على الكفاءة اإلنتاجية في المركب: األولالمبحث 

ارتأينا دراسة أثر حوادث العمل على الكفاءة اإلنتاجية في المركب مـن خـالل مؤشـري    

  :تاجية و التكاليف كما يلياإلن

 ،مـل االع إنتاجيـة  (العمل  إنتاجيةدراسة أثر حوادث العمل على و ذلك ب: مؤشر اإلنتاجية -

 إنتاجيـة أن  باعتبـار هذا و ،)Pearson بيرسون(باستعمال معامل ارتباط  )ساعة العمل إنتاجية

لى األثـر السـلبي   ل عها يدضوانخفا ،في المؤسسة اإلنتاجيةقياس الكفاءة  تمن مؤشراالعمل 

  .على هذه الكفاءة

خـالل   حساب بعض عناصر التكاليف المترتبة عن حوادث العملو ذلك ب: مؤشر التكاليف -

 ،في المؤسسة اإلنتاجيةمن أهم مؤشرات قياس الكفاءة التكاليف  ؛باعتبار أن ،فترة زمنية معينة

  .األثر السلبي على هذه الكفاءةتفاعها يدل على روا

I- دث العمل على إنتاجية العملأثر حوا:  

نشير إلى أنه من من المهم أن إنتاجية العمل، دراسة طبيعة العالقة بين عدد حوادث العمل و ل

ر تغيمدراسة تتعلق بسلوك ظاهرة أو إذا كانت لدينا بيانات عددية موضوع  ؛وجهة نظر اإلحصاء

مكن قياسـها بإحـدى مقـاييس    كأجور عمال في قطاع ما أو أطوال طالب معهد ما، فإنه ي ،واحد

كانت البيانات العددية تتعلق بسلوك ظاهرتين أو متغيرين أو أكثر، كما لو كانـت   إذا، أما التشتت

فلمعرفة ما إذا كانت هناك عالقة بينهما وتحديد مقدار هذه  ،ونفقاتهم األفرادالبيانات تتعلق بدخول 

، ومن أهم مقـاييس  االرتباطتحليل با يسمى فإن ذلك  يستلزم م ،العالقة ونوعها في حالة وجودها

  )1( .االرتباطومعامل  ، الخطأ المعياري للتقدير،واالنحدارالمستخدمة معادلة التقدير  االرتباط

ولمعرفـة نـوع هـذه     شدة العالقة بين المتغيرين أو، يستخدم لقياس درجة االرتباطومعامل 

بالتـالي إذا زادت   ،واحد اتجاهفي  ) y(و ) × (هل هي عالقة طردية بمعنى أن المتغيرين  ،العالقة

تغيـر  أم هي عالقة عكسية بمعنـى أن   ،قيمة المتغير المستقل تميل قيمة المتغير التابع إلى الزيادة

 األخـرى مضاد ، بالتالي فإذا زادت قيمة إحدى الظاهرتين تميل قيمة الظاهرة  اتجاهالمتغيرين في 

  )2(.إلى النقصان

                                                
 .176: ، ص1996، منشورات جامعة باتنة، مطابع عمار قرفي، باتنة، مبادئ اإلحصاءمحمد بونوارة خزار،  )1(
 .178:، صھنفس المرجع )2(
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هذا الجزء من الدراسة معرفة نوع العالقة بين حوادث العمـل وإنتاجيـة   وبما أن هدفنا في 

 و الـذي عدد حوادث العمل وإنتاجية العمل بيرسون بين ارتباطا سنقوم بحساب معامل نالعمل فإن

  )1(:يعطى وفقا للعالقة التالية

                                                               (xi-x) (yi-y)   
R =                                                                                                              

(xi-x)2 (yi-y)2                                                                                                                        
                                                                                                                

R : بيرسون ارتباطمعامل "person".  

:xi المتغير المستقل  يأخذهاالتي  قيمالx.  

yi:  المتغير التابع  خذهاأيالقيم التيy .  

x:  الوسط الحسابي لقيمxi.  

   y :  الوسط الحسابي لقيمyi.  

n: المشاهداتعدد.  

فـإن  ) y( المتغيـر التـابع  وأيهمـا  ) ×(جل تحديد أي المتغيرين هو المتغير المستقل أومن 

المحاكمة العقالنية والمنطق هي الطريقة التي يجري على أساسها هذا التحديد ، فمثال عند تحليـل  

متغيـرا تبعـا    االستهالكالدخل متغيرا مستقال بينما  د، يعاالستهالكبين الدخل ومستوى  االرتباط

 اآلخـر ويـرا مسـتقال   المتغير الذي سبق حدوثه زمنيا متغ د، يعالمتعريينوعند تعذر التفريق بين 

  )2(.تابعا

  .)y(تابعـا  ، وإنتاجية العمل متغيرا )×(عدد حوادث  العمل متغيرا مستقال  دوفي دراستنا يع

  :نشير إلى إنتاجية العمل يمكن قياسها بطريقتينو 

  اإلنتاج السنوي                                                         اإلنتاج السنوي                          
  =إنتاجية ساعة العمل      أو                                   = إنتاجية العامل

               ساعات العمل الفعلية في السنةعدد                                              عدد العمال في السنة                 
  

عـدد  و بـين   ،ادث العمل و إنتاجية العامـل بين عدد حو اطاالرتببحساب معامل لذا سنقوم 

  .حوادث العمل و إنتاجية ساعة العمل 

                                                
 .181: ، صھنفس المرجع )1(
                                              . 179: ، صھنفس المرجع )2(
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فمـن   ،)عدد المشاهدات و التي تمثـل عـدد السـنوات    (فترة الدراسة بمعنى  اختيارأما   

العمل و إنتاجية العمل منـد بـدء العمـل     ثحوادعدد بين  االرتباطالمفروض أن يحسب معامل 

عذر الحصول على المعطيات غير أنه لت، (*))2006-1986(المركب إلى الوقت الحالي  فياإلنتاجي 

 ارتأينـا  ،1996سواء في عدد حوادث العمل أو في عدد ساعات العمل الفعلية قبل سـنة   ،الالزمة

بعض المسؤولين في  يرأوحسب . 2006إلى  1996ة من الممتددراسة هذه العالقة على طول الفترة 

ألن  ،2002إلـى   1986هي فترة معبرة عن الفتـرة   2002إلى 1996فترة الممتدة من ال أن ؛المؤسسة

أن حيـت   ،طرأ أي تغيـرات تلم و في هذه الفترة ، أنادفيها للمؤسسة العمومية  تابعاكان المركب 

وهي سنة الشراكة مع المجمع العالمي  ،2002بعد سنة كانت جميع التغيرات الحاصلة في المركب 

  .هنكل

وادث العمل وكل مـن إنتاجيـة العامـل           وقبل حساب معامل االرتباط بيروس بين عدد ح   

، ندرج الجدول الموالي الذي نحسب من خالله إنتاجية العمل و إنتاجية ساعة إنتاجية ساعة العملو 

  .2006إلى  1996خالل الفترة الممتدة من العمل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .ألن السنة لم تنتهي  2007حيث ال يمكن إدراج سنة  ،2006نتوقف في دراستنا في سنة  (*)
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  )2006-1996(مل وإنتاجية ساعة العمل للفترة اتاجية العإن: )1-5(جدول رقم            

  .عتمادا على المعطيات المقدمة من مديرية الموارد البشريةالطالبة، إ من إعداد: المصدر

 العمل، ساعة وإنتاجيةالعامل  إنتاجية ؛عنها بالمؤشرينيعبر و العمل إنتاجيةالجدول يمثل هذا 

يم هذه القووقد تم حسابهما حسب العالقات السابق ذكرها  2006لى إ 1996لفترة الممتدة من لوذلك 

والجدول المـوالي   ،عند حسابنا معامل االرتباط بيرسون yiالمتغير التابع  قيم التي سيأخذهاالهي 

إنتاجيـة   :yi(والمتغير التـابع   )عدد حوادث العمل: xi( يوضح القيم التي يأخذها المتغير المستقل

   .وطريقة حساب معامل االرتباط بيرسون المعطى بالعالقة السابق ذكرها )العامل

  

  

  

  

  

  

  

  

  )كغ(اإلنتاج السنوي  فعليةالعمل الساعات   عدد العمال  السنة
إنتاجية العامل 

  )كغ(

إنتاجية ساعة العمل 

  )كغ(

1996  744  1460357  27449000  36894  18,79  

1997  736  1442450  25401000  34512  17,61  

1998  723  1424164  33120000  4589  23,26  

1999  715  1411702  35113000  49109  24,87  

2000  718  1400602  34749000  48397  24,81  

2001  718  1348710  34099000  43313  23,06  

2002  679  1347592  34749000  51177  25,78  

2003  612  1362254  35150000  80474  36,15  

2004  497  1581632  36452000  73344  23,05  

2005  460  889660  32327000  70276  36,34  

2006  406  809816  32619000  80342  40,28  
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  بيرسون بين عدد حوادث العمل و إنتاجية العامل ارتباطمعامل ) :2-5(جدول رقم            
  )2006-1996(للفترة                                            

)yi-y)(xi-x(  2)y -yi(  2)x -xi(  )y-yi(  )x -xi(  yi  xi  

365938,04-  356907664  375,1969  18892 -  19,37+  36894  46  

454625,38-  452583076  456,6769  21274 -  21,37+  34512  48  

73530,49-  99540529  54,3169  9977  7,37+  45809  34  

49209,49-  44582329  54,3169  6677 -  +7,37  49109  34  

10122,93-  54597321  1,8769  7389 -  1,37+  48397  28  

104399,01-  6879071,36  70,0569  8294,4-  8,37+  47491,6  35  

16730,67-  21242881  13,1769  4909 -  3,36-  51177  23  

163681,44-  2717881,96  43,9569  16446+  6,63-  57434,6  20  

256873,54-  308283364  214,0769  17558+  14,63-  73344  12  

269948,7-  209960100  347,0769  14490+  18,63-  70276  8  

531,14628-  602997136  467,8569  24556+  21,63-  80342  5  

1732129,496 -  2915767473  2098,5459      55786y=  26,63x=  

  .الطالبة من إعداد :المصدر

المتمثلة في إنتاجية العمل  yiلمتمثلة في عدد حوادث العمل و قيم ا xi الجدول السابق يضم قيم

  :قدر قيمته بـذي تو المعامل ارتباط بيرسون و مختلف الحسابات الالزمة لحساب 

  

                                                                     1732129,496                                          
R=70%       R2=49%                           0,70-   =                                                      = R          

                                                                          )2915767473) (2098,5459                       (

  

دل علـى  تمل ابين عدد حوادث العمل و إنتاجية العبيرسون  االرتباطمعامل لة السالبشارة اإل

  .ملاي إلى انخفاض إنتاجية العدبمعنى زيادة عدد حوادث العمل يؤ ،ماوجود عالقة عكسية بينه

قـة  عال دو التي تعبين المتغيرين فهي تمثل شدة العالقة  %70بنسبة  قدر التي ت R معاملالقيمة و 

فسـرها تبـاين   يية من تباين المتغير التابع التي ئوالنسبة المفهو يمثل معامل التحديد  2Rأما  .قوية

ترجـع   %51و ،مل سببها حوادث العملامن التغير في إنتاجية  الع %49أن  ىالمستقل بمعنالمتغير 

  .إلى عوامل أخرى
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 سون بين عدد حوادث العمـل  بر ارتباطو تعليقنا على هذه النتيجة نتركه بعد  حساب معامل 

بين عـدد حـوادث    العالقةشدة و  اتجاهلمعرفة إن كانت العالقة في نفس  ،و إنتاجيه ساعة العمل

  xi  ،yiو الجدول الموالي يمثل القيم التي يأخذها كـل مـن المتغيـرين     مل،االعمل و إنتاجية الع

  .الحسابات الالزمة لحساب معامل ارتباط بيرسونومختلف 

  ساعة العمل   إنتاجيةبيرسون بين عدد حوادث العمل و  ارتباطمعامل ) : 3-5(جدول رقم        
  )2006-1996(للفترة                                          

)yi-y)(xi-x(  2)y -yi(  2)x -xi(  )y-yi(  )x -xi(  yi  xi  

7978,153-  0436,63  1969,375  7,94 -  19,37+  18,79  46  

8944,194-  1744,83  6769,456  9,12 -  21,37+  17,61  48  

25,5739 -  0409,12  3169,54  3,47 -  7,37+  23,26  34  

13,7082 -  4596,3  3169,54  1,86 -  7,37+  24,87  34  

2,6304 -  6864,3  8769,1  1,92 -  1,37+  24,81  28  

12,1356 -  1025,2  0569,70  1,45 -  8,37+  25,28  35  

3,4485  9025,0  1769,13  0,95 -  3,63-  25,78  23  

1659,6  8649,0  9569,43  0,93 -  4,63-  25,80  20  

8384,53  5424,13  0369,214  3,68-  14,63-  23,05  12  

0343,179-  3521,92  0769,347  9,61  18,63-  36,34  8  

0865,293 -  6025,183  8569, 467  13,55  21,63-  40,28  5  

4092 ،811 -  0097,558  5459,2098      26,73= y 26,63=x  

  .ركبعلى المعطيات المقدمة لنا وعلى سجالت الم اإعتماد، الطالبة من إعداد: المصدر

التي تمثل إنتاجية سـاعة العمـل    yiالتي تمثل عدد حوادث العمل وقيم  xiالجدول يضم قيم 

  :و الذي تقدر قيمته بـ بيرسون رتباطالحساب معامل  ةالالزموكذلك مختلف الحسابات 

                                                                     4092 ،811 -     
                 R=75%           R2=56%      0,75-   =                                                       =R  

                                                                          )0097 ،558) (2098,5459                       (  
  

بيرسون بين عدد حوادث العمل وإنتاجية ساعة العمل تـدل   االرتباطلمعامل السالبة اإلشارة 

إنتاجية ساعة  فاضانخبمعنى زيادة عدد حوادث العمل يؤدي إلى  ،على وجود عالقة عكسية بينهما

ـ بين المتغيرين فهي تمثل شدة العالقة ،  %75نسبة قدر بالتي ت Rقيمة المعامل و العمل،   دوالتي تع
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من التغيرات في إنتاجية ساعة العمـل سـببها   %  56 معامل التحديد، فيعني أن 2Rأما  ،عالقة قوية

  .فتعود ألسباب أخرى %44التغير في عدد حوادث العمل أما 

مـن التغيـر فـي    %  56من التغير في إنتاجية العامل و %49 اقع ال يمكننا تأكيد أنوفي الو

ألن هناك حاالت يترافق فيها سلوك  ،إنتاجية ساعة العمل يرجع إلى التغير في عدد حوادث العمل

)xi ) (yi ( على وجود عالقة قوية بينهما، إال أن إمعان النظر في طبيعة هذين  االرتباطوتدل مقاييس

   مـل  ا، وفي الحقيقة متغير إنتاجيـة الع موجود لكن ليس بهذه القوة االرتباطمتغيرين يدل على أن ال

ت علـى  بالمؤسسة ودراستنا أنصفي  و متغير إنتاجية ساعة العمل كالهما يتأثران بعدة متغيراتأ

  .لذا ال يمكننا تأكيد قوة العالقة ،دراسة العالقة مع متغير واحد وهو حوادث العمل

عالقة عكسية بين عدد حوادث العمل وإنتاجية  دا ما يهمنا أكثر هو طبيعة العالقة والتي تعأم

 انخفاضحوادث العمل يؤدي إلى  ارتفاع ؛هذا يعني أنو ، العمل والتي تدل عليها اإلشارة السالبة

 ا القول أن ه يمكننفإن الكفاءة اإلنتاجيةقياس من مقاييس إنتاجية العمل م باعتبارو ، إنتاجية العمل

  .فاض الكفاءة اإلنتاجية في المركبارتفاع حوادث العمل يؤدي إلى انخ

خر من مؤشرات الكفاءة آر شالجانب النظري، ارتأينا اختيار مؤ وإلسقاطو لتأكيد هذه النتيجة 

بعـض عناصـر التكـاليف     حسابب، حيث سنقوم في هذا الجزء ر التكاليفشو هو مؤ اإلنتاجية

   .و ذلك خالل فترة زمنية معينة ،و التي تؤثر على كفاءة المركبث العمل المترتبة عن حواد

II-  التكاليف المترتبة عن حوادث العمل في المركب.  

أن حوادث العمل تترتـب عنهـا تكـاليف     ؛كما سبق و أشرنا في القسم النظري من البحث

قساط تـأمين ضـد   في شكل أ ،االجتماعيفي صندوق الضمان  االشتراكتتمثل في تكلفة  ،مباشرة

كتكـاليف األجـر المقابـل     ؛فتضم العديد من التكاليف ،المباشرةأما التكاليف غير  .العمل حوادث

تكـاليف صـيانة    تكلفة اإلنتاج الضائع بسبب حودث العمـل،  بسب حوادث العمل،للوقت الضائع 

 لحوادث العمـل   مباشرةالو لصعوبة حساب التكاليف غير .  الخ....الماديةتكاليف الخسائر  اآلالت

و التي تمكننـا مـن    ،حساب بعض عناصر هذه التكاليف ارتأينامن التكاليف الخفية،  دو التي تع

هي عبارة عـن   ،)2006-2004(و نشير إلى أن جميع حوادث العمل الواقعة خالل الفترة  .حسابها

إلصابات هي تكلفة ن هذه اعو أهم التكاليف الناتجة  خسائر مادية، ترتب عنهامعنى لم تب ؛إصابات

بعض عناصر التكلفة  يفيما يلو  .إنتاج حقيقي للعامل هال يقابلاإلنتاج الضائع و تكلفة األجر الذي 
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و إنما على  بعض العالقـات   ،معين نموذجنعتمد على لم ننا لى أمع اإلشارة إ ،سابهاحالتي قمنا ب

  .الرياضية 

II-1- ادث العمل تكلفة االشتراك في صندوق الضمان االجتماعي عن حو:  

من اليوم األول الذي يلي التوقف عـن العمـل إثـر     اعتبارإ ،ويضة يوميةعتدفع للمصاب ت

ر الجروح و إما بجوذلك خالل كل  فترة العجز عن العمل التي تسبق إما الشفاء التام أو  ،الحادث

الضـمان   بل من قبل صـندوق  ،من  قبل المؤسسة عتدفال اليومية  ةويضيعغير أن هذه الت .الوفاة

كل من المرض عن  شهرية لهذه الهيئة تو ذلك في مقابل قيام المؤسسة بدفع اشتراكا ،االجتماعي

        .المهنيـة ألمـراض  اهذه االشتراكات تكلفة مباشرة لحـوادث العمـل و    دو تع ،و حوادث العمل

 ،2006إلى  2004في المركب خالل الفترة من الخاصة بحوادث العمل  االشتراكاتو لحساب مبلغ 

  :ندرج الجدول الموالي

الخاصة  بحوادث العمل للسنوات الضمان اإلجتماعي  تشتراكاإلغ امب) :4-5(جدول رقم 

2006،2005،2004  

  دج: الوحدة                                                                                        

  المبالغ

  

  لسنةا

دفعتها قيمة المبالغ التي 

المؤسسة للضمان 

  االجتماعي

الخاصة  تاالشتراكامبلغ 

  بالمرض و حوادث العمل

معدل التغيب 

دث ابسبب حو

  العمل

الخاصة  تاالشتراكامبلغ 

  بحوادث العمل

2004  66079734,62  2643.189,385  0,39  328294,223  

2005  67146803,03  2685.872,122  0,25  302463,0768  

2006  67467620,62  2698704,825  0,11  172591,5876  

   .المتاحةعتمادا على المعطيات الطالبة، إ عدادإمن  :المصدر  

من أجل حساب قيمة المبالغ التي دفعتها المؤسسة إلي صندوق الضمان االجتمـاعي خـالل    

 مقابل قيام هذه الهيئة بتقديم تعويضات يومية لهؤالء العمال في حالـة  2004،2006،2005السنوات 

  :الموالية تاارتأينا إتباع الخطو ،عن العمل بسب حوادث العمل بهم تغي

من قيمـة المبـالغ اإلجماليـة     %4تساوي الخاصة بالمرض و حوادث العمل  اتاالشتراكمبلغ  -

   .االجتماعيالمدفوعة من طرف المؤسسة لصندوق الضمان 
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ارتأينـا   ،ة باألمراضدث العمل عن تلك الخاصومن أجل فصل مبلغ االشتراكات الخاصة بحوا -

ـ على معدالت التغيـب بسـبب كـل مـن ا     االعتماد ض و حـوادث العمـل للسـنوات    ارألم

2004،2005،2006 .   

  2,75= 2004معدل التغيب بسب المرض سنة  - :وعلى  سبيل المثال

   0,39= 2004 معدل التغيب بسب حوادث العمل سنة  -                      

العمل و المدفوعة من طرف المؤسسـة   حوادثبالخاصة  االشتراكاتغ مبل -       :نه فإنــوم

  :هو 2004لصندوق الضمان االجتماعي سنة 

                        0,39           
  ج د 328294,223  =               ×  2643198,385                       

2,75+0,39      

جة، إال أننا نرى أنها أكثـر الطـرق   هلحساب المنترغم النقد الذي قد يوجه إلى طريقة ا و 

  .عليها في هذه الحسابات االعتمادل غياب معلومات و أرقام دقيقة يمكن ظوذلك في  واقعية،

نبدأ بتكلفـة   لحوادث العمل،مباشرة السنقوم بحساب بعض عناصر التكاليف غير  يفيما يلو 

لتـوفر   2006إلـى   2000فتـرة الزمنيـة   الر ارتأينا اختياو اإلنتاج الضائع بسب حوادث العمل، 

  .المعلومات الالزمة لحساب هذه التكلفة في هذه الفترة

II-2-  في المركبالضائع بسبب حوادث العمل  اإلنتاجتكلفة:  

 اإلنتـاج سـبب ضـياع   بير كثتكلف المؤسسة ال ،يترتب عن حوادث العمل أيام عمل ضائعة

 تكلفة غير مباشرة لحوادث العمل دعوالتي ت ،الضائع اإلنتاجويمكن حساب قيمة  ،المقابل لهذه األيام

  :كما يوضح الجدول الموالي بالمركب،
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وقـد تـم حسـابها     الضائع بسبب حوادث العمل، اإلنتاجالهدف من الجدول هو حساب قيمة 

  :حسب العالقات التالية 

  )2(ساعات العمل الفعلية                                          
    =  )3( متوسط ساعات العمل الفعلية  -

  )1(عدد العمال                                              
  

  )3(متوسط ساعات العمل الفعلية                                               
  =    )4(متوسط أيام العمل الفعلية لكل عامل  -

                                                            8    

  )5( ) كغ( حجم إنتاج سنوي                                                   
  =   )6( ) كغ( متوسط إنتاج سنوي لكل عامل  -

    )1(عدد العمال                                                         

  )6( ) كغ(السنوي لكل عامل  اإلنتاجمتوسط                                                  
  = )7( )كغ(اليومي لكل عامل  اإلنتاجمتوسط  -

   )4(متوسط أيام العمل الفعلية لكل عامل                                                   
  
  × )8(ام العمل الضائعة بسـبب حـوادث العمـل    أي=  )9(  العملالضائع بسبب حوادث  اإلنتاج -

  . )7(اليومي للعامل  اإلنتاجمتوسط 

 )دج(قيمة المبيعات السنوية                                   
 )  =  دج(المنتوج سعر كغ من  -

  ) كغ( المبيعات السنوية  كمية                             
  

  × ) 9(الضائع بسبب حـوادث العمـل    اإلنتاج=   )13( العمل  الضائع بسبب حوادث اإلنتاجقيمة  -

   )12(  المنتوج المباعسعر كغ من 

لكل سنة من الفتـرة   الضائع بسبب حوادث العمل، اإلنتاجأكثر لقيمة  ضيحومن أجل تو

   من معطيات الجـدول السـابق رقـم     يمكننا تشكيل الجدول التالي، )2006 -2000(  المدروسة

)5-5.(  
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  ) 2006-2000(الضائع بسبب حوادث العمل في المركب  اإلنتاجتكلفة )  6-5(جدول رقم        

 )دج( بسبب حوادث العمل  الضائع اإلنتاجقيمة  أيام ضائعة بسبب حوادث العمل عدد حوادث العمل السنة

2000 28 281 4426496,043 

2001 35 304 6217975,298 

2002 23 220 4297893,101 

2003 20 205 4013373,177 

2004 12 155 2627519,005 

2005 8 85 2190814,814 

2006  5 69 1994002,199 

  .على الجدول السابق عتماداالطالبة، إ من إعداد: المصدر

عـدد   بارتفـاع ترتفع  الضائع بسبب حوادث العمل، اإلنتاجأن قيمة  نالحظ من هذا الجدول،

أكبـر   )2006-2000(في الفترة المدروسة سجل المركب حيث  ،بانخفاضهاوتنخفض  العملحوادث 

وهي  ،دج 6217975,298 كلفت المركب  حادث عمل، 35والذي بلغ  2001عدد حوادث عمل سنة 

شـهريا   (*)دج 20000يتقاضى الواحد مـنهم   عامل، 310تكلفة تعادل مجموع األجور الشهرية لـ 

 5حيـث بلـغ    2006أقل عدد حوادث عمل سنة ب المرك وسجل ،ستهان بهاال يوهي تكلفة كبيرة 

 1994002,199 هغير أنها كلفت ركب،وربما يتبادر للذهن أنها ال تؤثر بشكل كبير على الم ،حوادث

  .شهريادج  20000الواحد منهم عامال يتقاضى  99دج وهي تكلفة تعادل مجموع األجور الشهرية لـ

يرجع إلى  ،إلنتاج الضائع بسب  حوادث العمللى أن التغير في تكلفة اعو لمزيد من التأكيد 

التغير الحاصل في سعر كغ من المنتوج، قمنا بتوحيـد   بسبب حوادث العمل و ليسعدد التغير في 

   )2006-2000(باستعمال المتوسط الحسابي لسعر كغ من المنتوج للسـنوات   ،سعر كغ من المنتوج

  .حوادث العملعدد ة ترتفع بارتفاع التكلف و هي أن هذه ا إلى  نفس النتيجة،وصلنتو 

أنه يترتب عن حوادث العمل تكلفة غير مباشرة يتحملها المركب، تتمثل في  توصلنا إلى

  .هذه التكلفة ترتفع بإرتفاع عدد حوادث العمل، و اإلنتاج الضائع

الحـادث   وقوعيوم  منبحساب تكلفة األجر المقابل لساعات العمل الضائعة سنقوم وفيما يلي 

  لصعوبة سنوات ةثالث حساب هذه التكلفة على و إقتصرنا 2006، 2004،005 لك خالل السنواتوذ

  .ت كافية إلجراء المقارنة الالزمةسنوا ةحسابها، وارتأينا أن ثالث

                                                
 .في ورشات اإلنتاج، یعد متوسط األجر الشھري لعمال المركب (*)
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II-3-  دثايوم وقوع الحمن تكلفة األجر المقابل لساعات العمل الضائعة:  

 ،ضـمن العطلـة المرضـية   فإن  يوم وقوع الحادث ال يحسـب   ،قانون الجزائريالحسب 

نما يتقاضى أجـر يـوم   إ، والمصاب معمولة ال تقتطع من أجرالوالساعات المتبقية من اليوم غير 

، األجر المقابل لساعات العمل الضائعة من يوم وقوع الحـادث  ديعوبالتالي  ،وقوع الحادث كامال

وفيمـا يلـي    .اج حقيقي للعاملإنتألنه ال يقابلها يتحملها المركب، العمل  غير مباشرة لحادث تكلفة

 األجـر والجدول الموالي يبين تكلفـة   2004،2006،2005سنقوم بحساب هذه التكلفة خالل السنوات 

  . 2004المقابل لساعات العمل الضائعة من اليوم الحادث لسنة 

  2004الحادث لسنة وقوع تكلفة األجر المقابل لساعات العمل الضائعة من يوم ) 7-5(جدول رقم   

  يوم الحادث
 وقت عمل

  المصاب

وقوع  ةساع

  الحادث

ساعات ال

ضائعة ال

من يوم 

العمل 

  )سا(

 يشهرالجر األ

  )دج(للمصاب 

ساعي الجر األ

  )دج(للمصاب 

األجر المقابل 

لساعات الضائعة ل

من يوم الحادث 

  )دج(

  894,207  149,034  27422,35  6  10:00سا  16سا- 8سا  01-2004- 10

  451,623  225,8117  14549,37  2  19:00سا  21سا- 13سا  01-2004- 12

  732,111  162,691  28633,68  4,5  16:30سا  21سا- 13سا  2-2004- 9

  472,458  118,114  21733,11  4  9:00سا  13سا- 5سا  4-2004- 10

  1013,675  155,950  28694,82  6,5  6:30سا  13سا- 5سا  5-2004- 10

  364,204  145,681  26805,44  2,5  18:30سا  21سا- 13سا  5-2004- 10

  762,137  127,022  32372,23  6  7:00سا  13سا- 5سا  5-2004- 19

  1206,25  185,578  34146,41  6,5  6:30سا  13سا- 5سا  8-2004- 28

  389,565  97,391  17919,99  4  5:00سا  21سا- 13سا  9-2004- 1

  519,723  74,246  13661,30  7  22:00سا  05سا- 12سا  9-2004- 14

  395,255  131,752  24242,45  3  18:00سا  21سا- 13سا  09-2004- 23

  275,444  68,861  12670,50  4  9:00سا  13سا- 5سا  9-2004- 17

  7476,652            المجموع

  .المركبعتمادا على سجالت حوادث العمل في الطالبة، إ من إعداد: المصدر

وساعة وقوع الحادث وذلك لحساب السـاعات   ب،ايضم الجدول وقت العمل الخاص بالمص

ولحساب تكلفتها  األجرية قمنا بالبحث عـن األجـور الشـهرية     قوع الحادث،الضائعة من يوم و
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وقمنـا   بمساعدة مصلحة األجور، وذلك في شهر وقوع الحادث لكل مصاب، 2004للمصابين سنة 

عـدد أيـام العمـل فـي     على وذلك بتقسيم األجر الشهري للعامل  بحساب األجر الساعي للعامل،

جر المقابل لساعات العمل الضائعة من يوم الحـادث نضـرب   وللحصول على تكلفة األ (*)الشهر

  .األجر الساعي للعامل المصاب في الساعات الضائعة من يوم الحادث

     المركـب  كلـف ، حـادث بتوقـف   12وقـع   2004من الجدول نالحظ أنه خالل سـنة   و 

  .المدج في شكل أجور ال يقابلها إنتاج حقيقي للع 7476,652

جدول الخاص بحساب تكلفة األجر المقابل لساعات العمل الضائعة من يوم وفيما يلي ندرج ال

  .2005وقوع الحادث لسنة 

  2005تكلفة األجر المقابل لساعات العمل الضائعة من يوم وقوع الحادث لسنة  :)8-5(جدول رقم   
                                                                                                    

  يوم الحادث
 وقت عمل

  المصاب

ساعة 

 عوقو

  الحادث

ساعات ال

ضائعة ال

من يوم 

 الحادث

  )اس(

شهري الجر األ

  )دج(للمصاب 

ساعي الجر األ

  )دج(للمصاب 

األجر المقابل 

للساعات الضائعة 

وقوع من يوم 

  )دج(الحاد ث 

  436,137  145,379  26749,76  3  2:00سا  05سا- 21سا  01-2005- 16

  1120,834  140,110  24659,45  8  12:45سا  21سا- 13سا  02-2005- 23

  334,403  111,467  20510,07  3  10:00سا  13سا- 05سا  05-2005- 21

  772,342  128,723  23685,16  6  17:00سا  21سا- 13سا  05-2005- 29

  625,160  156,290  28757,39  4  9:00سا  13سا- 05سا  06-2005- 8

  843,794  140,632  25876,36  6  10:00سا  16- 08سا  09-2005- 13

  964,174  192,834  35481,60  5  8:00سا  13سا- 05سا  10-2005- 17

  966,607  161,101  29642,62  6  15:00سا  21سا- 13سا  11-2005- 28

  6063,501            المجموع

  .المركبعتمادا على سجالت و معطيات مقدمة من طرف الطالبة، إ من إعداد :المصدر

                                                
ماعدا شهر  ساعة عمل،184يوم عمل لكل شهر وهو ما يمثل 23حسب السجالت وجدنا أيام العمل الخاصة بأشهر السنة تقدر ب  (*)

  .ساعة عمل  176هو ما يمثل يوم عمل و  22فيفري و الذي تقدر أيام العمل فيه ب
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بنفس  2005 الحادث لسنةوقوع األجر المقابل للساعات الضائعة من يوم  لقد تم حساب تكلفة

 حوادث بتوقـف   8ت خالل هذه السنة ، حيث وقع)7-5(الجدول السابق رقم  الطريقة الموضحة في

  .لامإنتاج حقيقي للع ادج في شكل أجور ال يقابله 6063,501و كلفت المؤسسة 

ر المقابل لساعات العمل الضائعة من يوم وقوع وفيما يلي ندرج الجدول الخاص بحساب األج

  .2006الحادث لسنة 

  2006تكلفة األجر المقابل لساعات العمل الضائعة من يوم وقوع الحادث لسنة : )9-5(جدول رقم  

  يوم الحادث
 وقت عمل

  المصاب

ساعة وقوع 

  الحادث

ساعات ال

ضائعة من ال

يوم الحادث 

  )سا(

جر األ

شهري ال

  )دج(للمصاب 

 جراأل

ساعي ال

للمصاب 

  )دج(

األجر المقابل 

للساعات الضائعة 

من يوم وقوع 

  )دج(الحادث 

  926,74  142,575  25093,26  6,5  9:30سا  16سا- 08سا  2-2006- 4

  788,85  98,606  18143,52  8  10:00سا  16سا- 08سا  10-2006- 18

  1419,06  177,382  32638,36  8  23:00سا  05سا- 21سا  11-2006- 6

  597,25  119,449  21978,68  5  11:00سا  16سا- 08سا  12-2006- 18

  464,33  132,666  24410,62  3,5  12:30سا  16سا- 08سا  12-2006- 19

  4196,23            المجموع

   .المركبعلى السجالت والمعطيات المقدمة من طرف  عتماداالطالبة، إ من إعداد: المصدر

  2006يوم وقوع الحادث لسـنة   لقد تم حساب تكلفة األجر المقابل لساعات العمل الضائعة من

حـوادث عمـل    5حيث وقعت خالل هذه السـنة  ، )7-5(بنفس الطريقة السابقة الذكر في الجدول 

  .لامإنتاج حقيقي للع اشكل أجور ال يقابلهدج في  4196,23 ركبتوقف كلفت المب

غيـر   أنه يترتب عن حوادث العمل تكلفة توصلنا إلى )9-5)(8-5)(7-5(من الجداول الثالثة 

    األجر المقابل لساعات العمل الضائعة من يوم وقوع الحادثمباشرة يتحملها المركب، تتمثل في 

   .و هذه التكلفة ترتفع بارتفاع عدد حوادث العمل

فيما سنقوم ، تكلفة األجر المقابل لساعات العمل الضائعة من يوم وقوع الحادثباإلضافة إلى 

األجر المقابل للوقت الضائع بسبب توقف زمالء العمل عنـد   تكلفة و هيبحساب تكلفة أخرى يلي 

   .2004،2005،2006وذلك خالل السنوات  ،في وحدات اإلنتاجعمل وقوع حادث 
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II-4-  في عمل تكلفة األجر المقابل للوقت الضائع بسبب توقف زمالء العمل عند وقوع حادث

   :اإلنتاجوحدات 

أن وقوع حادث عمـل خاصـة فـي     ،بحثكما سبق وأشرنا في الجانب النظري من هذا ال

 حدث أو لإلطالع على ما  توقف زمالء المصاب عن العمل إلسعافه، ؛يؤدي إلى اإلنتاجورشات 

يتحملهـا  تكلفة غير مباشرة لحوادث العمـل   ديع ،األجر المقابل لوقت توقف العمال عن عملهم و

منا بحساب هذه قو  .فين عن العملن طرف العمال المتوق،ألنه أجر ال يقابله إنتاج حقيقي مالمركب

  :التكلفة بالطريقة الموالية

  : وفقا لها هذه التكلفة هيتحسب العالقة المبدئية التي  -

  = األجر المقابل للوقت الضائع بسبب توقف العمال عند وقوع حادث عمل 

قـت توقـف   و(+  )أجره الساعي  × ب وقت توقف العامل (+  )ه الساعي أجر ×وقت توقف العامل أ  (

  ) 1( ......... )أجره الساعي  ×ن  وقت توقف العامل (+  ....+........ )أجره الساعي  × جالعامل 

عن وقت توقف العمال عند وقوع  اإلنتاجالمشرفين في وحدات قمنا بطرح أسئلة على عينة من  -

ـ  العمال وقت توقف :وكان إجماعهم على أن، وعن عدد العمال المتوقفين حادث عمل، و ربـع  ه

 %100(توقف فرقة العمل بأكملها : وأن عدد العمال المتوقفين في الحادث هو ،)سا0,25= د15( ساعة 

جميع العمال في مصلحة التعليب ألن توقف عامل في هذه المصلحة يؤدي إلى توقف  )عدد العمال

لى توقـف  السلفنة فقد أجمع أغلب المشرفون ع أما في مصلحي التصنيع و ،وتوقف عملية التعليب

لهم الستعما لعدم انتباههم من العمال ألن بعض العمال يكونون بعيدين عن موقع الحادث أو%)  80(

  .صمامات األذن

ولصعوبة الحصول على أجور جميع  )1(لذا فوقت توقف العامل هو عامل مشترك في المعادلة   -

حيـث يقـدر    ،كل مصـلحة استخدام متوسط األجر الشهري في  ارتأينا اإلنتاجالعمال في وحدات 

دج  28000بــ  دج وفي مصلحة التصنيع  20000 بـ األجر الشهري في مصلحة التعليبمتوسط 

   األجوروهذا حسب معطيات مصلحة  ،دج 30000 بـ وفي مصلحة السلفنة

ألن ساعة عمل   184قسم متوسط األجر الشهري على نوللحصول على متوسط األجر الساعي  -

ـ يوم،  22يعمل في أغلب أشهر السنة ما عدى شهر فيفري يوم  23عمل المركب ي عمليـة  هيل لتس

    .ساعة عمل 184يوم عمل والذي يمثل  23 ستعملنالحساب 

  :كما يلي )1(تصبح المعادلة مما سبق  -
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عدد العمال المتـوقفين   = المقابل للوقت الضائع بسبب توقف زمالء العمل في حادث األجرتكلفة 

  ).دج(متوسط األجر الساعي للعامل × ) سا( لضائع بسبب توقف عامل الوقت  ا× عن العمل 

سنقوم بحساب هذه التكلفة خالل السـنوات  نشير أننا الحسابات الالزمة لهذه التكلفة  جادرإوقبل  -

معرفة أثر عدد حوادث العمل على هـذه  لوإلمكانية المقارنة بين هذه السنوات .  2004،2005،2006

  : كما يلي )1(ثبيت المتغيرات في المعادلة البد من ت ،التكلفة

وكذلك متغيـر األجـر   ،   )سا0,25(  -المشرفينرأي حسب - اعتبرناهمتغير الوقت ثابت ألننا  -

حسب رأي مصلحة األجور ال توجد فروق كبيرة ف ؛سنوات ثالثةالساعي اعتبرناه ثابتا على مدى 

خالل  األجورونظام  ،الجزائر -لمؤسسة هنكلألن المركب تابع ل ،سنوات ةخالل الثالث األجورفي 

 ؛ثابـت غير  اإلنتاجعمل في مصالح اليبقى متغير عدد العمال المتوقفين عن  .هذه السنوات موحد

و لتثبيت هذا  ،ة ألخرى بسبب سياسة تسريح العمالألن عدد العمال في هذه المصالح يتغير من سن

وبالرغم من النقد الـذي   .ت الثالث في كل مصلحةارتأينا أخذ متوسط عدد العمال للسنواالمتغير 

خالل عن حوادث العمل يمكن أن يوجه لهذه الطريقة إال أنه ال يمكننا المقارنة بين التكلفة المترتبة 

والجدول الموالي يوضح متوسط عدد العمال خالل  .ثبت المتغيرات األخرىنالسنوات الثالث إذا لم 

  .  اجإنتالسنوات الثالث في كل مصلحة 

  في كل مصلحة إنتاج  )2006، 2005، 2004( خاللمتوسط عدد العمال ): 10-5(جدول رقم         

عدد متوسط 

العمال في فرقة 

 العمل

متوسط عدد 

 العمال
2006 2005 2004 

  لسنةا

 المصلحة

 تعليب 160 144 128 144 36

 تصنيع 60 56 48 56 14

 سلفنة 44 40 36 40 10

   .على معطيات من مديرية الموارد البشرية عتماداالطالبة، إ ادمن إعد: المصدر   

وذلـك بحسـاب    يضم الجدول متوسط عدد العمال خالل السنوات الثالثة في كل مصـلحة، 

ـ وفي الحقيقة  المتوسط الحسابي لعدد العمال خالل السنوات الثالثة في كل مصلحة، هـو   اما يهمن

يساوي متوسط عدد العمال في المصلحة على أربعـة  والذي  ،متوسط عدد العمال في فرقة العمل

وقـوع حـادث    و فرق عمل، 4ي بـ بناوتكما سبق وأشرنا أن المركب يعمل بنظام العمل ال هألن

  .عمل يؤدي إلى توقف عمال الفرقة أو بعضهم
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بعد تثبيتها لمتغير عدد العمال ندرج الجدول الموالي الذي يمثل تكلفة األجر المقابـل للوقـت   

  .زمالء العمل خالل حادث عمل واحد ئع بسبب توقفالضا

عمل  تكلفة األجر المقابل للوقت الضائع بسبب توقف زمالء العمل عند وقوع حادث :)11-5(جدول رقم 

  وحدات اإلنتاجفي 

األجر المقابل 

 للوقت الضائع 

 )دج( 

متوسط األجر 

الساعي 

 )دج(للعامل

متوسط األجر 

الشهري 

 )دج(للعامل

ئع الوقت الضا

بسبب توقف 

 )سا(العمال 

متوسط عدد 

 العمال المتوقفين

 عن العمل

متوسط عدد 

العمال في 

 فرقة العمل

 مكان الحادث

 تعليبمصلحة  36 36 9 20000 109 981

 تصنيعمصلحة  14 11 2,75 280000 152 418

 سلفنةمصلحة  10 8 2 30000 163 326

  .احةتالمعلومات المعتمادا على الطالبة، إ من إعداد: المصدر     

األجر المقابل للوقت الضائع بسبب توقف العمال عند وقوع حادث عمل واحـد  يضم الجدول 

إجمـالي  ولحساب   .شرحهسبق تم حساب العالقات في الجدول حسب ما في ورشات اإلنتاج، و 

ندرج  2006، 2005، 2004 ة في وحدات اإلنتاج خالل السنواتعالتكلفة المقابلة لحوادث العمل الواق

  :يول الموالدالج

  إجمالي تكلفة األجر المقابل للوقت الضائع بسبب توقف العمال في حوادث  ):12-5(جدول رقم       
  . 2006، 2005، 2004: للسنواتالعمل                                 

   .احةتعلى الجدول السابق والمعطيات الم ااعتمادالطالبة،  من إعداد: المصدر 

إجمالي األجر 

المقابل لوقت 

في  توقف العمال

  )دج(حوادث العمل

)2006 ( 

ث عدد حواد

العمل بتوقف 

)2006( 

إجمالي األجر 

المقابل لوقت 

في  توقف العمال

حوادث 

  )دج(العمل

)2005 ( 

عدد حوادث 

    العمل بتوقف 

)2005( 

إجمالي األجر 

المقابل لوقت توقف 

في حوادث  العمال

  )دج(العمل

)2004 ( 

عدد حوادث 

  العمل بتوقف

)2004( 

األجر المقابل 

توقف لوقت 

حادث  العمال في

 )دج(واحد ل عم

  البيان

  

  

  

 المصلحة

 تعليب 981 2 1962 0 0 0 0

 تصنيع 418 7 2926 5 2390 1 478

 سلفنة 326 3 978 1 326 1 326

 المجموع  12 5866 6 2716 2 804
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ائع بسبب توقف زمالء العمل فـي حـوادث العمـل    مقابل للوقت الضالجر يضم الجدول األ

حيث كلفـت  نالحظ أن هذه التكلفة ترتفع بإرتفاع عدد حوادث العمل،  .في وحدات اإلنتاجواقعة ال

  دج  804، دج 2716، دج 5866: على التوالي 2006، 2005 ،2004السنوات خالل واقعة الحوادث ال

تكلفة غير مباشرة يتحملهـا المركـب،    أنه يترتب عن حوادث العمل مما سبق توصلنا إلى

فـي   واقعة للوقت الضائع بسبب توقف زمالء العمل في حوادث العمل التتمثل في األجر المقابل 

  . و هذه التكلفة ترتفع بارتفاع عدد حوادث العمل ،وحدات اإلنتاج

ث العمل سنقوم بحساب تكلفة األجر المقابل للوقت الضائع  بسبب التحقيق في حوادوفيما يلي 

  .مسؤول األمن داخل المركب العمل و فتشممن طرف 

II-5- تكلفة األجر المقابل لوقت التحقيق في حوادث العمل:   

ومـن   التحقيق في حادث العمل يتم من طرف جهة خارجية عن المركب وهي مفتش العمل،

ومفتش العمل يقوم بالتحقيق في حادث العمل مـع المصـاب    ،طرف مسؤول األمن داخل المركب

أما مسؤول األمن داخل المركب يقوم  مسؤول األمن والمشرف المباشر عن المصاب، والشهود و

  .والشهود المباشر  همشرفو بالتحقيق مع المصاب 

وبالتالي  ،لهاإن التحقيق في حادث العمل، يتسبب في توقف األطراف المعنية بالتحقيق عن عم

ألنـه   لحوادث العمل يتحملها المركـب،  ر مباشرة تكلفة غي دعي فاألجر المقابل لهذا الوقت الضائع

   .قيقي من قبل المعنيين بالتحقيقحإنتاج  هأجر ال يقابل

ولمعرفة الوقت الضائع في التحقيق واألطراف المعنية به، أجرينا مقابلة مع مفـتش العمـل   

ث صـرح  حي ،ل عن متابعة حوادث العمل بالمركبالتابع لهيئة الضمان االجتماعي بميلة والمسؤو

الشهود والمشرف المباشر  ،المصاب :كل واحد من األطراف التالي عد في التحقيق م 20أنه يقضي 

كذلك أجرينا مقابلة مـع مسـؤول    .ساعة 1أما مسؤول األمن فيقضي معه حوالي  عن المصاب،

ـ  ،المصـاب : د مع كل واحد من األطراف التالية 20وصرح أنه يقضي حوالي  ،األمن هدان االش

  .رف المباشر عن المصاب والمش

وفيما يلي سندرج الحسابات الالزمة لحساب تكلفة األجر المقابل للوقت الضائع في التحقيـق  

ألن مفتش العمل يحقـق   بين تحقيق مفتش العمل وتحقيق مسؤول األمن في المركب، قرفلكننا سن

دث العمل نواع حواأما مسؤول األمن في المركب فيحقق في جميع أ في حوادث العمل بتوقف فقط،

  .الواقعة مهما كان نوعها
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الخـاص   وفيما يلي الجدول.  2006، 2005، 2004 بحساب هذه التكلفة خالل السنوات وسنقوم

  (*).2004 بتكلفة األجر المقابل للوقت الضائع بسبب تحقيق مفتش العمل في حوادث العمل لسنة

                       تكلفة األجر المقابل للوقت الضائع بسبب تحقيق مفتش العمـل فـي حـوادث     :)13-5(جدول رقم      
    2004لسنة  العمل

  .احةتاعتمادا على المعطيات المالطالبة،  من إعداد: المصدر   

األجر المقابل للوقت الضائع بسبب تحقيق مفتش العمل في حوادث العمل  يضم الجدول تكلفة

ولقد تم جمع أجور المصابين بحوادث  ،والمشرفين المباشرين األمنمسؤول  الشهود، مع المصابين،

الشهري لسـنة   هأما مسؤول األمن فقمنا بضرب متوسط أجر لشهود،، و جمع أجور اتوقفبعمل 

أما المشرفين المباشرين فقمنا بضرب متوسط  ،) 12 ×35118( بتوقف في عدد حوادث العمل  2004

تلف ألن أجور المشرفين تخ ،ة في المصلحة التي يعمل بهاعأجر كل مشرف في عدد الحوادث الواق

حـادث   2 ×30196+ ع يتصـن الحوادث بمصـلحة   7× 33329: من مصلحة ألخرى وذلك كما يلي

   .مصلحة السلفنةحوادث ب 3 ×  37930 +بمصلحة التعليب 

                                                
التحقيق فيه من طرف  مألنه من الصعب البحث عن الشهر الذي ت ،لذي وقع فيه الحادثعلى األجور المقابلة للشهر ا تم اإلعتماد  (*)

ألن أجر المصاب في الشهر الذي وقع فيه الحادث يكون أقل مـن   فة الحقيقية،وفي الواقع فإن هذه التكلفة أقل من التكل ،مفتش العمل

  .بسبب العطلة المرضية الشهر الحقيقي الذي تم فيه التحقيق مع مفتش العمل

 

تكلفة األجر المقابل للوقت 

الضائع بسبب تحقيق مفتش 

 )دج( لعمل ا

  مدة التحقيق 

 )سا( 

إجمالي األجر الساعي 

 )دج(لتحقيق عنيين باللم

 إجمالي األجر الشهري

 )دج(للمعنيين بالتحقيق

المعنيون 

 بالتحقيق

1090 2  

3 
 نوالمصاب 300851,65 16351,06

2775 2  

3 
 الشهود 765923,2 4132,62

 مسؤول األمن 421216 2290,3 1 2290,3

1476,4 2  

3 
2214,6 407485 

ن والمشرف

 نوالمباشر

 المجموع    7631,7
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أما إجمالي األجر الساعي للمعنيين بالتحقيق فقد تم اإلشارة إلى كيفية حسابه فـي الجـداول   

المقابل للوقت الضائع  اآلجرعلى تكلفة نتحصل  ،و بضرب األجر الساعي في مدة التحقيق، السابقة

   ول على تكلفـة  و للحص. دج 7631,7و التي بلغت  ،بسبب تحقيق مفتش العمل في  حوادث العمل

  :، ندرج الجدول الموالي2004لسنة  األمن في حوادث العمل لمسؤولوقت الضائع بسبب تحقيق ا

  في حوادث مناألتكلفة األجر المقابل للوقت الضائع بسبب تحقيق مسؤول  :)14-5(جدول رقم 

  .2004العمل لسنة 

  المعنيون بالتحقيق

إجمالي األجر 

الشهري للمعنيين 

  )جد(بالتحقيق 

إجمالي األجر 

الساعي للمعنيين 

  )دج(بالتحقيق 

  )سا(مدة التحقيق 

تكلفة األجر المقابل للوقت 

 بسب تحقيقالضائع 

  )دج(نممسؤول األ

  2406,2  442755,5  نوالمصاب
2  

3  
1604,18  

  5420,01  997282,66  الشهود
2  

3  
3613,34  

  2765,97  508940  نوالمشرف
2  

3  
1843,98  

  70615        المجموع

  . على المعطيات المتاحة اعتماداالطالبة،  من إعداد :المصدر 

 .يضم الجدول تكلفة األجر المقابل للوقت الضائع بسبب تحقيق مسؤول األمن في حوادث العمل    

فـي  و نشير إلى أن إجمالي األجر الشهري لمعنيين بالتحقيق  حسب بنفس الطريقة السابق ذكرها 

  .دج 70615ولقد كلف هذا التحقيق المؤسسة  (*))13-5(م التعليق الخاص  بالجدول رق

،  نتبع نفس الطريقة المد رجة فـي  2005و لحساب تكلفة التحقيق في حوادث العمل لسنة   

،و الجدول الموالي يوضح تكلفة األجر المقابل للوقت الضائع بسـبب  ) 14-5(و   )13-5(الجدولين 

   .2005تحقيق مفتش العمل في حوادث العمل لسنة 

  
  
  
  
  
  

                                                
 األجور المدرجة بالجدول تمثل األجور المقابلة لجميع الحوادث الواقعة بالمركب سواء حوادث بتوقف أو بدون  توقف  (*)
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تكلفة األجر المقابل للوقت الضائع بسبب تحقيق مفتش العمل في حـوادث العمـل     :)15-5(جدول رقم 

  2005لسنة 

  المعنيون بالتحقيق

إجمالي األجر 

الشهري للمعنيين  

  )دج(بالتحقيق 

إجمالي األجر 

الساعي للمعنيين  

  )دج(بالتحقيق 

  )سا(مدة التحقيق 

قت للو مقابلتكلفة األجر ال

ع بسبب تحقيق ئالضا

  )دج(مفتش العمل 

  1170,44  215362,41  نوالمصاب
2  

3  
780,29  

  1815,96  334137,34  الشهود
2  

3  
1210,64  

  1565,55  1  1565,55  288061,2  ل األمن لمسؤو

ن والمشرف

  نوالمباشر
193717,51  1052,81  

2  

3  
701,87  

  4258,35        عالمجمو

   .على المعطيات المتاحة اعتمادا، الطالبة من إعداد .المصدر   

بلغـت  التي و  ،)13-5(لقد تم حساب هذه التكلفة بنفس الطريقة الموضحة في الجدول رقم   

األمن في حوادث العمل  لأما تكلفة األجر المقابل للوقت الضائع بسبب تحقيق مسؤو .دج 4258,35

  .ندرجها في الجدول الموالي  ،2005لسنة 

  تكلفة األجر المقابل للوقت الضا ئع بسبب تحقيق مسؤول األمن في حوادث العمل  :)16-5(جدول رقم 
  .2005لسنة                                                     

  المعنيون بالتحقيق

إجمالي األجر 

 لمعنيينلالشهري 

  )دج(بالتحقيق 

إجمالي األجر 

الساعي للمعنيين 

  )دج(بالتحقيق 

  )سا(مدة التحقيق 

تكلفة األجر المقابل 

للوقت الضائع بسبب 

مسؤول تحقيق 

  )دج(األمن

  1712,08  315022,99  المصابون
2  

3  
1141,38  

  2977,09  547786,29  الشهود
2  

3  
1984,73  

  1779,95  327511,27  المشرفون
1  

3  
1186,63  

  4312,74        المجموع

  .ةاعتمادا على المعطيات المتاحالطالبة،  من إعداد :المصدر
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حيـث   )14-5(لقد تم حساب هذه التكلفة بالجدول بنفس الطريقة الموضحة في الجدول رقـم  

   .دج  4312,74بلغت هذه التكلفة 

، نتبع نفـس الطريقـة المدرجـة فـي     2006ولحساب تكلفة التحقيق في حوادث العمل لسنة 

قت الضائع بسـبب  ولل دول الخاص بحساب تكلفة األجرالج يو فيما يل، )14-5(و )13-5(الجدولين 

  .2006تحقيق مفتش العمل في حوادث العمل لسنة 

  تكلفة األجر المقابل للوقت الضائع بسبب تحقيق مفتش العمل في حوادث العمـل  ) : 17-5(جدول رقم 

  2006لسنة 

تكلفة األجر المقابل 

للوقت الضائع بسبب 

مفتش العمل  تحقيق

 )دج(

 )سا(مدة التحقيق 

إجمالي األجر الساعي 

بالتحقيق  نللمعنيي

 )دج(

إجمالي األجر الشهري 

 )دج(للمعنيين بالتحقيق
 المعنيون بالتحقيق

442,98 2  

3 
 المصابون 122264,44 664,48

1383,73 2  

3 
 الشهود 381912,11 2075,60

1083,64 
1  

 
 مسؤول األمن 199390,15 1083,64

261 
2  

3 
 المشرفون المباشرون 72036,57 391,50

 المجموع    3171,35

   .احةتعلى المعطيات الم ،اعتماداالطالبة،  من إعداد: المصدر

ولقد  ،)13-5(لقد تم حساب التكلفة المدرجة بالجدول بنفس الطريقة الموضحة في الجدول رقم 

أما تكلفة األجر المقابل للوقت الضائع بسبب تحقيق مسؤول األمن  .دج 3171,35بلغت هذه التكلفة 

  :ندرجها في الجدول الموالي 2006ة في حوادث العمل لسن
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تكلفة األجر المقابل للوقت الضائع بسبب تحقيق مسؤول األمن في حوادث العمـل  ): 18-5(جدول رقم  

  . 2006لسنة 

تكلفة األجر المقابل 

للوقت الضائع بسبب 

 مسؤول األمن قيقتح

 )دج(

 )سا(مدة التحقيق 

إجمالي األجر الساعي 

للمعنيين بالتحقيق 

 )دج(

إجمالي األجر الشهري 

 )دج(للمعنيين بالتحقيق
 المعنيون بالتحقيق

770,62 2  

3 
 نوالمصاب 212690,85 1155,92

2137,43 2  

3 
 الشهود 589931,52 3206,15

521,32 2  

3 
 نون المباشروالمشرف 143886,67 781,99

 المجموع    3429,37

   .احةتاعتمادا على المعطيات المالطالبة،  من إعداد: المصدر

حيـث   ،)14-5(لقد تم حساب هذه التكلفة بالجدول بنفس الطريقة الموضحة في الجدول رقم 

  .دج 3429,37بلغت هذه التكلفة 

حوادث العمل بين في تحقيق ال و إلجراء مقارنة بين تكلفة األجر المقابل للوقت الضائع بسبب

  :ندرج الجدول الموالي 2006، 2005، 2004 السنوات
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           تحقيق في حـوادث العمـل   المقارنة بين تكلفة األجر المقابل للوقت الضائع بسبب ): 19-5(جدول رقم 

   2006، 2005، 2004للسنوات 

2006 2005 2004 
  سنةال                               

 التكلفة           

3171,35 4258,35 7631,7 
تكلفة األجر المقابل للوقت الضائع بسبب تحقيق مفتش العمل 

 في حوادث العمل

3429,37 47312,74 70615 
تكلفة األجر المقابل للوقت الضائع بسبب تحقيق مسؤول األمن 

 في حوادث العمل

 المجموع 7824,7 8571,09 6600,72

   ول السابقةااعتمادا على الجدالطالبة،  إعدادمن : المصدر

نالحظ من الجدول أن تكلفة األجر المقابل للوقت الضائع بسبب التحقيق في حوادث العمـل  

دج  8571,09، 2005وبلغت هذه التكلفة سـنة   ،حادث 17دج تسبب فيها 78246,7بلغت  2004لسنة 

  .حوادث 8تسبب فيها دج  6600,72بلغت  2006أما سنة  حوادث، 12تسبب فيها 

أنه يترتب عن حوادث العمل تكلفة غير مباشرة يتحملهـا المركـب،    مما سبق توصلنا إلى

و هذه التكلفـة ترتفـع   في حوادث العمل، للوقت الضائع بسبب التحقيق تتمثل في األجر المقابل 

  . حوادثهذه البارتفاع عدد 

تجة عن حوادث العمل في المركـب  مباشرة الناالومن أجل حساب التكاليف المباشرة وغير 

  :ارتأينا تقديم الجدول الموالي، 2006 ،2005، 2004خالل السنوات 
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   2006، 2005، 2004: إجمالي التكاليف الناتجة عن حوادث العمل خالل السنوات): 20-5(جدول رقم 

 المبالغ خالل السنوات
 نوع التكلفة

2006 2005 2004 

172591,5876 302463,0768 328294,223 
تكلفة االشتراك في صندوق الضمان االجتماعي 

 عن حوادث العمل

 تكلفة اإلنتاج الضائع بسبب حوادث العمل 2627519,005 2190814,814 1994002,199

4196,23 6063,501 7476,652 
تكلفة األجر المقابل لساعات العمل الضائعة من 

 وقوع الحادثيوم 

804 2716 
5866  

 

األجر المقابل للوقت الضائع بسبب توقف  تكلفة

زمالء العمل عند وقوع الحادث في وحدات 

 اإلنتاج

6600,72 8571,09 78246,7  
تكلفة األجر المقابل لوقت التحقيق في حوادث 

 العمل

2.178.194,7 2.510.628,52 3.047.402,58  

  .حوادث العمل تكاليف اعتمادا على الجداول السابقة لحسابالطالبة،  من إعداد: المصدر

: الجدول يضم بعض عناصر التكاليف المترتبة عن حوادث العمل خالل السـنوات الـثالث  

حيث تمثل تكلفة االشتراك في صندوق الضمان االجتماعي تكلفـة مباشـرة    ،2006، 2005، 2004

لخاص بعدد و فيما يلي ندرج الجدول ا .ف فهي تكاليف غير مباشرةأما باقي التكالي لحوادث العمل،

  و التكاليف الناتجة عنها 2006، 2005، 2004حوادث العمل خالل السنوات 

  و التكاليف الناتجة عنها 2006، 2005، 2004حوادث العمل خالل السنوات ):21-5(جدول رقم    

  )دج( تكاليف حوادث العمل  عدد حوادث العمل  السنة

2004  17 3.047.402,58  

2005  12  2.510.628,5  

2006  8  2.178.194,7  

  .الطالبة من إعداد: لمصدرا

حادث عمـل   17والذي يبلغ عددها  2004ة سنة قعحوادث العمل الوامن الجدول نالحظ أن 

حادث  12والذي بلغ عددها  2005ة سنة قعأما حوادث العمل الوا ،دج 3047402,58 المركب كلفت

 8والبـالغ عـددها    2006عة سـنة  ما حوادث العمل الواق أ ،دج 2.510.628,5كلفت المركب عمل 
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، و المالحظ أن هذه التكـاليف  هي تكاليف الستهان بها و ،دج 2.178.194,5 ركبحوادث كلفت الم

    .ترتفع بارتفاع عدد حوادث العمل

ألن هناك  ؛هذه التكاليف أقل بكثير عن التكاليف المترتبة عن حوادث العمل دوفي الحقيقة تع

تكلفـة انخفـاض معنويـات     تكاليف األدوية،: مثل ،ال يمكننا حسابهامن التكاليف كبيرة مجموعة 

  .الخ.....و إنخفاض أدائهم العمال

   :بتحليلنا لمؤشري اإلنتاجية و التكاليف توصلنا إلى

 حوادث العمل يؤدي إلى انخفاض إنتاجية العمـل،  عدد ارتفاع أن توصلنا إلى : مؤشر اإلنتاجية -

حوادث العمل يؤدي عدد فإن ارتفاع  ،الكفاءة اإلنتاجيةاس من مقاييس مقيو باعتبار إنتاجية العمل 

  .اإلنتاجية في المركب إلى انخفاض الكفاءة

  :توصلنا إلى أنه: مؤشر التكاليف  -

ـ يترتب عن حوادث العمل تكلفة غير مباشرة يتحملها المركب، تتمثل في  •    عـاإلنتاج الضائ

  .العمل و هذه التكلفة ترتفع بإرتفاع عدد حوادث

يترتب عن حوادث العمل تكلفة غير مباشرة يتحملها المركب، تتمثل في األجر المقابل لساعات  •

  . العمل الضائعة من يوم وقوع الحادث و هذه التكلفة ترتفع بارتفاع عدد حوادث العمل

للوقـت  يترتب عن حوادث العمل تكلفة غير مباشرة يتحملها المركب، تتمثل في األجر المقابل  •

و هذه التكلفة  ،في وحدات اإلنتاجواقعة ضائع بسبب توقف زمالء العمل في حوادث العمل الال

  . ترتفع بارتفاع عدد حوادث العمل

للوقـت  يترتب عن حوادث العمل تكلفة غير مباشرة يتحملها المركب، تتمثل في األجر المقابل  •

  . تفاع عدد حوادث العملو هذه التكلفة ترتفع بارفي حوادث العمل، الضائع بسبب التحقيق 

و التـي ترتفـع   نى أن حوادث العمل تترتب عنها مجموعة من التكاليف غير المباشرة، عبم

لكفاءة اإلنتاجية في أي دليل على إنخفاض اارتفاع التكاليف و بما أن بارتفاع عدد حوادث العمل، 

ـ يؤدي إلى إنخفـاض  حوادث العمل إرتفاع فإنه يمكن القول أن  ،مؤسسة اءة اإلنتاجيـة فـي   الكف

إرتفـاع  "  :أنالتي تنص علـى  و  )1( إثبات فرضية البحث رقممن ائج تمكننا لنتهذه ا .المركب

  ."يؤدي إلى إنخفاض كفاءتها اإلنتاجية ،المؤسسة الصناعيةحوادث العمل في 

نتطرق في المبحـث  ، حوادث العمل على الكفاءة اإلنتاجية في المركبأثر بعدما تطرقنا إلى 

  .بعلى الكفاءة اإلنتاجية في المركاألمراض المهنية  أثرالي إلى المو
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   األمراض المهنية على الكفاءة اإلنتاجية في المركبأثر  :المبحث الثالث

حالتان من الربو  ،لمركب أربعة حاالت من األمراض المهنيةفي اكما سبق وأشرنا أنه توجد 

من البحث سنحاول دراسة أثر هذه األمراض  وفي هذا الجزء ،المهني وحالتان من الصمم المهني

بمعنى حساب بعـض تكـاليف    ،كلفةتوذلك بإستخدام مؤشر ال ،على الكفاءة اإلنتاجية في المركب

، باإلضافة إلـى محاولـة دراسـة أثـر     في المركب الممكن حسابها الناتجة عن األمراض المهنية

   .بكلمراألمراض ذات الطابع المهني على الكفاءة اإلنتاجية في ا

I-  تكلفة الربو المهني  

إن العاملين المصابين بالربو المهني تم نقلهما من وحدة التعليب التابعـة لمديريـة اإلنتـاج    

حراسة آبار المياه ، مهمتهما كلم كعاملي آبار 1إلى منطقة تبعد عن المركب بحوالي  ،كعاملي إنتاج

  .ركبالتابعة للم

فالمنصب الجديـد إن صـح التعبيـر      ،منصب القديمفي الحقيقة المنصب الجديد ال يكافئ ال

وبالتالي يمكن القول أن المركـب   ،منصب رمزي لكي ال يتوقف العامالن عن العمل في المركب

   .ن المركب لم يقم بتعويض هذين العاملينأخاصة و ،خسر إنتاجية هذين العاملين خالل فترة نقلهما

ائع وقيمته ضإنتاج  دحيث يع ،قابل لفترة نقلهمافبسبب الربو المهني خسر المركب اإلنتاج الم

ولحساب هذه التكلفة نـدرج الجـدول    الربو المهني،تكلفة غير مباشرة يتحملها المركب بسبب  دتع

    :الموالي

  تكلفة اإلنتاج الضائع بسبب الربو المهني في المركب):22-5(جدول رقم          

قمة اإلنتاج الضائع 

بسبب نقل العاملين 

 )كغ(

غ من كسعر 

 )دج(المنتوج

إجمالي اإلنتاج 

الضائع بسبب نقل 

 )كغ (العاملين 

متوسط اإلنتاج 

اليومي للعامل 

 )كغ(

حجم اإلنتاج   

السنوي للعامل 

 )كغ (

 السنة

45708423,81 91,9479 497112,21 1834,3624 73344 2004 

12462127,41 88,6656 1400552  70276 2005 

14410414,28 89,6817 160684  80342 2006 

 المجموع     72580965,5

   .عتمادا على المعطيات المتاحةالطالبة، ا من إعداد: المصدر
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حيـث تـم    ،هنيالم يضم الجدول قيمة اإلنتاج الضائع بسبب نقل العاملين المصابين بالربو  

      رقـم لى الجـدول  إعتمادا ع ،إدراج حجم اإلنتاج السنوي للعامل و متوسط اإلنتاج اليومي للعامل

و لحساب قيمة اإلنتاج الضائع بسـبب    ،الخاص بتكلفة اإلنتاج الضائع بسبب حوادث العمل )5-5(

  :الطريقة التاليةإتبعنا نقل العاملين المصابين 

يوم عمل من شـهر   11معنى أن المركب خسر ، ب2004فيفري  15العامل األول تم نقله بتاريخ  -

 )241=أشهر 10×23+11(خسر أي ، 2004هر من مارس إلى ديسمبر لسنة فيفري، وجميع أيام األش

  .2004يوم عمل من سنة

أيام عمل من شـهر   7بمعنى أن المركب خسر  ،2004فيفري  15العامل الثاني تم نقله بتاريخ  -

  .2004يوم عمل من سنة  30 أي خسر يوم عمل من شهر ديسمبر، 23نوفمبر و

يوم عمـل   271=30+241بسبب مرض الربو نجدها  2004الكلية لسنة إذا جمعنا األيام الضائعة  -

  .ضائع

فـي   2004نضرب إجمالي األيام الضائعة لسـنة   2004و لحساب إجمالي اإلنتاج الضائع لسنة  -

  .)1834,3624×271(متوسط اإلنتاج اليومي للعامل

اإلنتاج السنوي يساوي  2006، 2005خالل السنتين  ،أما إجمالي اإلنتاج الضائع سبب نقل العاملين -

   .ألن المركب خسر جميع أيام  العمل في هذه المدة ،عامل2×للعامل 

خسـر   سبب نقل العاملين المصابين بالربو المهنـي، بمن الجدول توصلنا إلى أن المركب   

 و هي تكلفة كبيـرة ال دج  72580.965,5 :2006 خالل الفترة الممتدة من تاريخ نقلها إلى نهاية سنة

  .دج 20000عامل يتقاضى الواحد منهم أجر شهري يعادل  3629تعادل أجر  تهان بها،سي

أقل بكثير من التكلفة الحقيقية المترتبة عن مـرض   و في الحقيقة التكلفة التي توصلنا إليها  

، و خالل المدة التي يتطور  فيها المرض ظهورهالمرض المهني يتطلب مدة زمنية لف ؛الربو المهني

  العامل من عدة أعراض و خاصة أعراض الحساسية، و التي تسبب له اإلزعاج و التـوتر  يعاني 

ر العامل للتوقف لإلستراحة مـن  ضطي كما ،معنوياته و قدرته على التركيز و أدائهمن و تضعف 

يخلق تكلفة خفية يتحملهـا المركـب و يصـعب     هذا ما، فترة زمنية ألخرى خالل ساعات العمل

  .مهاتقيي

ر في التكلفة التي توصلنا إليها نجد أن هذه التكلفة تقابـل خسـارة إنتاجيـة    ظأمعنا النو إذا 

أنه أن نستنتج بالك إذا إرتفع عدد المصابين بالربو المهني في المركب، لذا يمكننا  فما عاملين فقط،
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ثر سلبا على ، كلما ارتفعت التكاليف المترتبة عنه و التي تؤرتفع عدد المصابين بالربو المهنيكلما إ

  .الكفاءة اإلنتاجية في المركب

II-  تكلفة الصمم المهني  

والعاملين لم يـتم  ،  2006في أكتوبر تم إكتشافهما ذكرنا أن حالتي الصمم المهني  كما سبق و

غيـر أن   العمل الذي تعودا عليـه، ا قي تغيير رغبألنهما لم ي ،ة بطلب منهماننقلها من وحدة السلف

بتمديـد  مشرف اإلنتاج وأوصى  ،بإستعمال صمامات األذن بإستمرارلين العامطبيب العمل أوصى 

هما فرصة لنزع ئوإعطا ،المستطاع عن الضوضاء لإلبتعاد قدرالمصابين، فترات الراحة للعاملين 

حيت أوصى ، تتطور حالتها المرضية ال حتى، اإلستراحة بعيدا عن الضوضاء صمامات األذن و

ا بخالف قترة الراحة ذه ،صباحية ونصف ساعة في الفترة المسائيةساعة راحة في الفترة ال فبنص

  .األصلية

ساعة يوميا لكل مصاب بالصمم المهني غياب ببار فترة الراحة والمقدرة تا يمكننا إعذوعلى ه

غيـر  كلفـة  تلك نوعين من الذوبالتالي يترتب على  ،ي للعاملقيقإنتاج حيقابله أو وقت ضائع ال 

تكلفة اإلنتاج الضائع بسـبب   جر المقابل للوقت الضائع بسبب فترات الراحة وتكلفة األ :المباشرة

والجدول الموالي يمثل تكلفة األجر المقابل للوقت . كلفتينتحاول حساب هذين السن و ،الوقت الضائع

  .نيهالضائع بسبب الصمم الم

  مم المهنيللوقت الضائع بسبب الص تكلفة األجر المقابل) 23-5(جدول رقم            

  السنة
متوسط األجر 

  )جد(الشهري

متوسط األجر الساعي 

  )د ج(

الوقت الضائع بسبب 

  )سا(فترات الراحة 

إجمالي األجر المقابل 

وقت الضائع بسبب لل

  )جد(فترات الراحة 

2006  30000  163.04  128  20869  

  .عتمادا على المعطيات المتاحةالطالبة، ا من إعداد: المصدر

األجر المقابل للوقت الضائع بسبب فترات راحة العاملين المصابين بالصـم  لحساب إجمالي 

   :المهني تم إعتماد الطريقة الموالية

ـ متوسط األجر الشهري لعامل في مصلحة السلفنة يقدر حسب مصلحة األجور  - دج  30000 بـ

ت العمل ساعة عمل والتي تمثل ساعا 184على  30000وتحصلنا على متوسط األجر الساعي بقسمة 

  .في الشهر
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نـوفمبر   ،أما الوقت الضائع بسبب قترات الراحة فقد تم حسابه خالل األشهر الثالثـة أكتـوبر   -

  :كما يلي )أكتوبر 7(أي من تاريخ إكتشاف المرض المهني  ،2006ديسمبر من سنة 

   .ساعة راحة 18يوم عمل من شهر أكتوبر والتي تقابلها  18 •

  ساعة راحة 23لتي تقابلها يوم عمل من شهر نوفمبر وا 23 •

  ساعة عمل راحة 23يوم عمل من شهر ديسمبر والتي تقابلها  23 •

وبالتالي  ،ساعة عمل في شكل راحة لعامل واحد بسبب مرضه بالصمم المهني 64بمعنى ضياع  -

  .ساعة عمل في شكل راحة للعاملين المصابين بالصمم المهني 128ضياع 

حصل علـى إجمـالي   نتالراحة في متوسط األجر الساعي  ضرب الوقت الضائع بسبب فتراتب -

تكلفـة زائـدة    دويع ،دج 10597.82األجر المقابل للوقت الضائع بسبب فترات الراحة والذي بلغ 

كلما إرتفـع   هذه التكلفة تقابل حالتين من الصمم المهني، و يمكننا أن نستنتج أنه. يتحملها المركب

   .التكلفةهذه إرتفعت كلما  المهني معدد المصابين بالصم

  :لحساب قيمة اإلنتاج الضائع في شكل فترات راحة ندرج الجدول الموالي

  قيمة اإلنتاج الضائع المقابل للوقت الضائع بسبب قترات الراحة) 24-5(جدول رقم      

  السنة

نتاج اإلحجم 

سنوي ال

  )كغ(للعامل 

نتاج اإلمتوسط 

     يومي للعامل ال

  )كغ( 

أيام 

  ضائعة

الي إجم

نتاج اإل

  )كغ( ضائع ال

سعر كغ 

من 

 المنتوج

  )دج(

قيمة اإلنتاج الضائع 

المقابل للوقت الضائع 

 بسبب قترات الراحة

  )دج(

2006  80342  322.235  16  5155076  89.6817  462377.32  

  .عتمادا على المعطيات المتاحةالطالبة، ا من إعداد: المصدر

 نللوقت الضائع بسبب فتـرات راحـة المصـابي    يضم الجدول قيمة اإلنتاج الضائع المقابل

مع اإلشارة إلى أنـه قمنـا    ،)5-5(رقم بالصمم المهني ولقد تم حسابها بنفس الطريقة في الجدول 

       ،سـاعات  8بقسـمتها علـى    ،المتمثلة في فترات الراحة إلى أيام عملعمل، ساعة  128بتحويل 

  .عةأيام ضائ دوالتي تعيوم عمل،  16و تحصلنا على 

دج  462377.32  راحة العاملين المصابين بالصمم المهني بسبب فتراتالضائع بلغت قيمة اإلنتاج  -

وهي تكلفـة زائـدة يتحملهـا     ،دج 20000عامال يتقاضى الواحد منهم  23وهي تكلفة تعادل أجر 

   .المركب بسبب الصمم المهني
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ر من التكلفة التي توصلنا إليها ألن وفي الحقيقة التكلفة المترتبة عن الصمم المهني أكبر بكثي

   .إنخفاض أدائه كإنخفاض معنويات العامل المصاب و ،هناك مجموعة من التكاليف يصعب حسابها

لـذا  ، صمم المهنـي الكما أن التكلفة التي توصلنا تمثل التكلفة المترتبة عن عاملين مصابين ب

  .ا إرتفعت هذه التكلفةكلما إرتفع عدد المصابين بالصمم المهني كلمنستنتج أنه 

من خالل حسابنا لتكلفة الربو المهني وتكلفة الصمم المهني يمكننا إدراج الجدول الموالى الذي 

   .في المركبيمثل تكلفة األمراض المهنية 

  المركب في تكلفة األمراض المهنية ) 25-5(جدول رقم                      

  )دج(المهني  تكلفة المرض  عدد المصابين  المرض المهني

  الربو المهني

  الصمم المهني

2  

2  

72580965.5  

483246.32  

  73064211.82  4  المجموع

  .الطالبة، اعتمادا على الجداول السابقة من إعداد: المصدر

 المهنيالخاصة بحساب تكلفة الربو  ةول السابقاتم إعداده إعتمادا على الجد الذيمن الجدول 

 4بسبب إصـابة   37064211.82 ـأن المركب تحمل تكلفة تقدر بتوصلنا إلى  ،و الصمم المهني

عامـل   3653جـر  أتعادل ، يستهان بها وهي تكلفة كبيرة ال ،عمال بالمرض المهني في المركب

  .كلما إرتفع عدد المصابين ، وهذه التكلفة ترتفعدج  20000الواحد منهم  ىيتقاض

تترتب عنها تكـاليف  المركب في لمهنية من خالل ما تقدم ذكره يمكننا القول أن األمراض ا 

، و بما أن إرتفاع التكاليف مؤشر من مؤشرات إنخفـاض الكفـاءة   نترتفع بإرتفاع عدد المصابي

اإلنتاجية ألي مؤسسة، يمكن القول أن إرتفاع األمراض المهنية في المركب يؤدي إلى إنخفـاض  

   .كفاءته اإلنتاجية

إرتفـاع  "  : التـي تـنص علـى أن   ) 2(رقم لفرضية هذه النتيجة تمكننا من اإلجابة على ا

  ."األمراض المهنية يؤدي إلى إنخفاض الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسة الصناعية

ـ  ،هـا تهذه الفرضية على أساس األمراض المهنية وتمكننا من إثبا بالرغم من صياغة ه إال أن

لكفاءة اإلنتاجية فـي المركـب،   يمكننا القول أن، األمراض المهنية ليست وحدها لها التأثير على ا

و رغم أن هذه األخيرة غيـر  . فهناك أمراض أخرى إلى جانبها هي األمراض ذات الطابع المهني

مدرجة بجداول األمراض المهنية، إال أنه ال يمكن تجاهل أثرها على الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسة، 
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طابع المهني و الكفاءة اإلنتاجية فـي  وقد توضح ذلك من خالل تحليل العالقة بين األمراض ذات ال

  .المركب

  

رنا إليها شوأ واألمراض ذات الطابع المهني التي يشكو منها عمال المركب بكثرة والتي سبق

  :هي 

بسبب الغبار وبعض المـواد المسـتعملة   ) أنف ،حنجرة ،عين ،صدر ( أمراض الحساسية  -

  .الكبريت مادة خاصة

  .عضليآالم المفاصل ،بسبب العمل ال -

  .بسبب العمل التناوبي خاصة األعصاب، -

صرح بأن إصابة العامل بهذه األمراض  ،بلة التي أجريناها مع طبيب العملومن خالل المقا

أيـام  ) 5-3( ، تتراوح مدتها من عمل في شكل عطلة مرضية قصيرة األجللتدعي توقفه عن اسي

  (*).طل تدرج ضمن الغياب القصير األجروهذه الع

لعطـل  لحوله رأيه في تقديم نسبة مئوية المركب سألنا طبيب  وفر المعلومات الدقيقة،ولعدم ت

وقد اقتـرح   ،الغياب قصير األجل من إجمالي ات الطابع المهني،ذالمرضية التي سببها األمراض 

سنسـتعمل  لذا  ،والتي شاركه الرأي فيها مدير الموارد البشرية،  % 15 نسبةحسب خبرته المهنية 

  .لمن إجمالي الغياب قصير األج ،لحساب الغياب بسبب األمراض ذات الطابع المهنية سبنهذه ال

إال أنه حاولنا التوصل إلى طريقة أكثـر   ،بالرغم من النقد الذي يمكن أن يوجه لهذه الطريقة

وإلجراء المقارنة بين الغياب بسبب األمراض ذات الطابع المهني من سنة ألخرى ارتأينـا   .واقعية

  :ول المواليدالج إدراج

  

  

  

  

  

  

                                                
 .ب ما صرح به مدير الموارد البشريةحس  (*)
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   )2006-1996(معدل الغياب بسبب األمراض ذات الطابع المهني في الفترة ) : 26-5(جدول رقم    

معدل الغياب 
بسبب األمراض 

ذات الطابع 
 المهني

 عدد العمال

الغياب بسبب 
األمراض ذات 
الطابع المهني 

 )سا(

الغياب قصير 
 السنة )سا(الغياب الكلي  )سا(األجل 

7,99 744 5945,7 39638 82579 1996 
8,11 736 7970,6 39804 82926 1997 
7,07 723 5115,15 34101 71044 1998 
6,75 715 4832,2 32215 67114 1999 
7,01 718 500,3 33602 67204 2000 
6,99 718 5021,5 33477 66954 2001 
69,9 679 4705,8 31372 65360 2002 
6,09 612 3732 24880 49760 2003 
5,35 497 2662,2 1778 36976 2004 
4,28 460 1970,4 13136 27060 2005 
3,69 406 1500 10000 18744 2006 

  على معطيات مدير الموارد البشرية وطبيب العمل  ااعتمادالطالبة،  من إعداد: المصدر

  :بالعالقة حسب يضم الجدول معدل الغياب الناتج عن األمراض ذات الطابع المهني والذي 

  الغياب بسبب األمراض ذات الطابع المهني 
  عدد العمال               

   %15 ×األجل الغياب قصير :أما الغياب بسبب األمراض ذات الطابع المهني فحسب بالعالقة

الغياب بسبب األمراض ذات الطابع  توإلمكانية المقارنة من سنة ألخرى لم نعتمد على ساعا

لـذا   ،إلى انخفاض عدد العمال من سنة ألخـرى  ،يمكن إرجاع االنخفاض في الغيابألنه  ؛المهني

    رتفاع هـذا المعـدل خـالل الفتـرة     إحيث نالحظ  ؛غياب العاملمعدل المقارنة باستعمال ارتأينا 

بب هذا االنخفاض  إلى التغيرات التي سويعود  ،2004انخفاضه خاصة بعد سنة  و 2003إلى  1996

تشـغل  كانت وخاصة أن هذه المصلحة  ،حة التعليب وتحسين ظروف العمل فيهاأجريت في مصل

اض حيث أدت هذه التحسينات إلى انخفاض أمراض الحساسية وبالتالي انخف ،العمالأكبر عدد من 

ولحساب تكلفة اإلنتاج الضائع بسبب األمراض ذات الطابع المهني .الغياب الناتج عن هذه األمراض

  :ندرج الجدول الموالي (*)2006إلى  2000    ة منخالل الفترة الممتد

  

  

  

                                                
 .2000إقتصرنا الدراسة على ھذه الفترة لعدم توفر المعطیات الالزمة قبل  (*)
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  ) 2006-2000(تكلفة الغياب الناتج عن األمراض ذات الطابع المهني ) 27-5: (جدول رقم

قيمة اإلنتاج 

الضائع بسبب 

األمراض ذات 

الطابع المهني 

 )دج(

سعر كغ من 

 المنتوج

ضائع النتاج اإل

بسبب األمراض 

ذات الطابع 

 )كغ(المهني

ضائعة الام ياأل

بسبب األمراض 

ذات الطابع 

 المهني

نتاج اإلط سمت

يومي للعامل ال

 )كغ(

 السنة

9924172,62 79,3661 125042,967 360 198,4809 2000 

1282574,05 101,1261 126817,647 627 202,261 2001 

11487096,11 94,7015 121297,932 588 206,289 2002 

13038568,47 94,8427 137475,72 666 206,42 2003 

5644927,928 91,979 61392,6792 333 184,362 2004 

6340475,815 88,6656 71509,986 246 29,691 2005 

540403,946 89,6817 60257,945 189 322,235 2006 

  .احةتإعتمادا على المعطيات المالطالبة،  من إعداد: المصدر

ارة إلى أننا قمنا بتحويل سـاعات  ش،مع اإل )5-5(رقم تم إعداد الجدول إعتمادا على الجدول 

  .ساعات 8ني إلى أيام بقسمتها على الغياب الناتج عن األمراض ذات الطابع المه

 ستهان بها يتحملهاال يفي تكاليف  تنالحظ من الجدول أن األمراض ذات الطابع المهني تسبب

األمـراض ذات الطـابع   لمترتبة عنه على سبيل المثال التكلفة ا ،المركب وتؤثر سلبا على كفاءته

ـ   652 تعادل أجر شهري لـدج  13038568,5والمقدرة بحوالي  2003المهني سنة   ىعـامال يتقاض

) 2003-2000( الفتـرة رتفاع هذه التكلفة خالل إكما نالحظ عموما ، دج شهريا 20000الواحد منهم 

خاصة  ،ض ذات الطابع المهنيوذلك بسبب انخفاض األمرا )2006-2004(الفترة وانخفاضها خالل 

  .مصلحة التعليب أمراض الحساسية في

       األمراض ذات الطابع المهني تؤثر علـى صـحة العمـال    ،أن ىيمكننا التوصل إلمما سبق 

على كفاءة المركب بسبب التكاليف المترتبة عنها، فكلما إرتفعت هذه األمـراض كلمـا   و بالتالي 

  .لمركبإنخفضت الكفاءة اإلنتاجية في ا

 ةأنه بإثبات فرضيات البحث الفرعية، يمكن إثبات الفرضية الرئيس :يمكننا القولو في األخير 

إنخفاض مستوى الصحة و السالمة المهنية يؤدي إلى إنخفاض الكفـاءة  : " التي تنص على أن

  ".اإلنتاجية في المؤسسة الصناعية
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  :ملخص

في المركب محل الدراسـة   اإلنتاجيةفاءة على الك ،في دراسة أثر حوادث العملتم اإلعتماد 

  .و مؤشر التكاليف اإلنتاجيةمؤشر  :على مؤشرين

       تم حساب معامل ارتباط بيرسون بـين عـدد حـوادث العمـل     اإلنتاجية؛فيما يخص مؤشر 

حيث توصلنا إلى أن معامـل   .ساعة العمل إنتاجيةالعامل و  بإنتاجيةالمعبر عنها  ،العمل إنتاجيةو 

    و بين عدد حـوادث العمـل    )0,70-( العمل هو إنتاجيةاط بيرسون بين عدد حوادث العمل و ارتب

إال أنـه   االرتباط،بالرغم من عدم قدرتنا على تأكيد شدة معامل  .)0,75-(وساعة العمل ه إنتاجيةو 

 العمـل،   إنتاجيةو  العملالتي تعني وجود عالقة عكسية بين حوادث  ،ما يهمنا أكثر إشارته السالبة

هناك عالقة عكسية بين حـوادث  نا نستنتج أن ، فإناإلنتاجيةالعمل مقياس للكفاءة  إنتاجيةو بما أن 

  . المركبفي  اإلنتاجيةالعمل و الكفاءة 

قمنـا بحسـاب بعـض     ؛حيث و هو مؤشر التكاليف ،مؤشر آخر استعملنالتأكيد هذه النتيجة 

كلـف   2004حـادث عمـل سـنة     17 :إلـى أن  التكاليف المترتبة عن حوادث العمل و توصلنا

، كلفـت  2006حوادث سـنة   8دج ، و  510628,5كلف  2005سنة حادث  12دج، و  3047402,58

فارتفاع حوادث العمل أدى إلى ارتفاع التكاليف المترتبة عنها، و بما أن ارتفاع  .دج  2178194,5

فإن ارتفاع حـوادث العمـل    نتاجية،اإلالتكاليف في المؤسسة الصناعية يدل على انخفاض كفاءتها 

  .في المركب اإلنتاجيةانخفاض الكفاءة إلى يؤدي 

في المركب، فقد اعتمدنا على مؤشـر   اإلنتاجيةو لدراسة أثر األمراض المهنية على الكفاءة 

 ،2006إلى نهايـة   اكتشافهامن تاريخ  ،ترتبت عن األمراض المهنية في المركب ؛التكاليف حيث

األمراض  ارتفاع  أن استنتجنا، و اإلصابة، و هي تكلفة تقابل أربعة حاالت من جد 73064211.82

وبما أن  .في المركب اإلنتاجيةالكفاءة إنخفاض التكاليف المترتبة عنها و يؤدي إلى إرتفاع المهنية 

 ،في المركب، بل تؤثر إلى جانبها اإلنتاجيةاألمراض المهنية ليست وحدها التي تؤثر على الكفاءة 

عن األمراض ذات الطـابع   المترتبةاألمرض ذلت الطابع المهني، فإننا توصلنا من خالل التكلفة 

المهني و المتمثلة في الغياب قصير األجل، أن إرتفاع هذه األمراض يؤدي إلى إنخفاض الكفـاءة  

 .في المركب اإلنتاجية

يعـد مهمـا بالنسـبة    نتمنى أن نكون قد وفقنا في دراسة هذا الموضوع، الذي و في األخير 

  .لمسيري المؤسسات، كما نأمل أن  تفتح دراستنا هذه آفاقا جديدة ألعمال أخرى في هذا المجال
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  اتــاقتراح ج وـنتائ

 :جــائـنت

       مجال يهتم بحماية العنصر البشري من أخطـار حـوادث العمـل    ،الصحة و السالمة المهنية -1

هنية، و حماية العناصر المادية، من األضرار التي يمكن أن تلحق بهـا، و دوافـع   و األمراض الم

 .االهتمام بهذا المجال تتمثل في دوافع إنسانية و اقتصادية

االهتمام بمجال الصحة و السالمة المهنية يعود إلى بداية قيام اإلنسان بالنشاط اإلنتاجي، لكـن   -2

ارعت الـدول فـي إصـدار    تسحبها من أخطار، إذ تطوره كان بعد الثورة الصناعية، و ما صا

القوانين و التشريعات، كما لم يتوان الباحثون و المفكرون في دراسته و تحليله، أما على مستوى 

، ومسـؤولية  المؤسسة، فقد برز هذا االهتمام في تنظيم إدارة خاصة بالصحة و السالمة المهنيـة 

و إنما  هي مسؤولية جميع األطراف  إلدارة فقط،الصحة و السالمة المهنية ليست مسؤولية هذه ا

 .داخل المؤسسة و عدة أطراف خارجها كالنقابة و الدولة

يعمل األفراد داخل المؤسسة الصناعية في مجموعة من الظروف، تنقسم إلى ظروف ماديـة،   -3

فإنهـا   ،ظروف اجتماعية و ظروف تنظيمية، و إذا كانت هذه الظروف بمستويات غير مالئمـة 

 .ب في وقوع حوادث العمل و األمراض المهنيةتتسب

حوادث العمل في المؤسسة الصناعية، ظاهرة معقدة اختلف الباحثون في تفسير أسبابها، هناك  -4

من أرجعها ألسباب مادية و هناك من أرجعها ألسباب إنسانية و هناك من يرى أنها تقع لتفاعـل  

وعة من العوامل كعمـر العامـل، خبرتـه    أسباب إنسانية و مادية، و هي ظاهرة تؤثر فيها مجم

 .الخ....المهنية، جنسيته، مستوى ذكائه، إضافة إلى عوامل أخرى، كجنسيته، حجم المؤسسة

   تحقيق و تحليل حوادث العمل في المؤسسة الصناعية، يمكن من اكتشاف أسـبابها الحقيقيـة،    -5

ادث العمل تعد كمصدر للمعلومات و بالتالي اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتقليل منها، و سجالت حو

للمعنيين بالصحة و السالمة المهنية داخل المؤسسة و خارجهـا، و كأسـاس للقيـاس و إعـداد     

    اإلحصاءات، أما قياس حوادث العمل يمكن من معرفة مستويات السالمة المهنية فـي المؤسسـة   

و مقارنتها مـع مؤسسـات    ،و مقارنة هذه المستويات خالل فترات زمنية مختلفة داخل المؤسسة

 .أخرى
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األمراض المهنية هي األمراض التي تحدث بسبب العمل و ظروفه، و تظهر لدى أشـخاص   -6

لديهم قابلية و استعداد أكثر من غيرهم ممن يعملون بالظروف نفسها، و عادة ما تظهر األمراض 

 .دث العملالمهنية بعد فترة زمنية معينة من التعرض للمسببات، فهي ال تقع فجأة كحوا

تشخيص و إثبات المرض المهني ليس باألمر السهل، لذا من المهم تحليل األخطار المحتملـة   -7

 .في المؤسسة الصناعية، و إجراء الفحوص الطبية االبتدائية و الدورية للعمال

تعد الكفاءة اإلنتاجية من األمور الهامة التي استدعت اهتما دول العالم على اعتبار أنها مؤشر  -8

و كفاءة األداء في المؤسسات، كما أنها وسيلة لبلوغ أهداف اقتصادية و اجتماعيـة، فمـن    حالرب

 .و دراسة و تحليل مختلف العوامل المؤثرة عليها ،الضروري قياسها في المؤسسة

يمكـن أن   ؛مؤشر اإلنتاجيـة  .أهم مؤشرات قياس الكفاءة اإلنتاجية هي اإلنتاجية  و التكاليف -9

       التي تقيس العالقة بين الناتج النهـائي و عناصـر اإلنتـاج مجتمعـة     ؛ة الكليةنعبر عنه باإلنتاجي

التي تقيس العالقة بين الناتج النهائي و عنصر واحد من عناصـر اإلنتـاج    ؛أو اإلنتاجية الجزئية

يعبر عنه بتطور تكلفة الوحدة من اإلنتاج، تطور هيكل التكاليف  ؛أما مؤشر التكاليف .المستخدمة

مكن أن نميز بين نوعين من التكاليف، تكاليف تظهر بالنظام المحاسبي و تكاليف ال تظهر به، و ي

  .تسمى تكاليف خفية، و كالهما يؤثر على الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسة الصناعية

شهد المركب محل الدراسة، تحوال كبيرا في مجال الصحة و السالمة المهنية من مرحلـة    -10

حيث تحسـنت  " هنكل"إلى أن أصبح تابعا إلى المجمع العالمي " أناد"العمومية  كونه تابعا للمؤسسة

    تحسن ظروف العمل، انخفاض حـوادث العمـل   : مستويات الصحة و السالمة المهنية من خالل

       تهتم بكـل مـا يتعلـق بالصـحة      )SHEQ(و األمراض ذات الطابع المهني و خلق مديرية جديدة 

تابعة للمديرية العامة و على اتصال مباشر بمقر المجمع هنكل بواسطة شـبكة  و السالمة المهنية 

"intranet." 

إنساني و مادي، : تتمثل دوافع المجمع هنكل لالهتمام بالصحة و السالمة المهنية في دافعين -11

ي الحفاظ على العنصر البشري و االرتقاء بصحته و سالمته، باعتبـاره  ف ؛يتمثل الدافع اإلنساني

يتمثل في تقليل تكاليف التشغيل، و ارتفاع أسعار أسهم  ؛أما الدافع المادي .مورد في المؤسسةأهم 

     المجمع في البورصة و تحسين ظروف الشراكة مع مؤسسات أخـرى، ألن مؤشـرات الصـحة    

و السالمة المهنية، تعد أهم المؤشرات المؤثرة على أسعار أسهم المجمع في البورصـة و علـى   

 .اكة مع مؤسسات أخرىعقود الشر
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مكننا من التوصل  )2006-2004(تصنيف حوادث العمل التي وقعت في المركب خالل الفترة  -12

 :لى النتائج التاليةإ

، مـن   % 67,56أغلبها حوادث عمل بتوقف بنسـبة   ،حوادث العمل التي وقعت بالمركب •

مل بتوقف تؤثر مجموع الحوادث الواقعة، و هذا يعد مؤشر سلبي للمركب؛ ألن حوادث الع

 .سلبا على الكفاءة اإلنتاجية في المركب

مقارنة ببقية األماكن، ألن  78,39%أغلب حوادث العمل وقعت داخل ورشات اإلنتاج، بنسبة  •

أكبر نسبة من العمال تعمل داخل ورشات اإلنتاج، إضافة إلى طبيعة العمل و ظروفه داخل 

  .الورشات

  اإلصـابات من مجموع  % 35على اآلالت بنسبة  أكبر عدد من الحوادث سجل لدى العمال •

كون عددهم كبير مقارنة ببقية العمال و إلى احتكاكهم المباشر  ؛و يعود السبب في ذلك إلى

 .باآلالت، المواد، ظروف العمل

سجل المركب ارتفاع حوادث العمل في شهر ماي، بسبب اإلجهاد و اإلرهاق الذي يسـبق   •

، كما سجل ارتفاع الحوادث في سبتمبر و أكتوبر أين تكـون  )تعب متراكم(العطلة السنوية 

عودة العمال من العطلة السنوية، و فيها يكونون غير مسـتعدين و مهيئـين للعمـل، أمـا     

 .ارتفاعها في جانفي و فيفري بسبب الظروف الجوية الشتوية

يام غيـر  ترتفع حوادث العمل في األيام األولى من األسبوع، بسبب كون العامل في هذه األ •

مهيأ جسديا و نفسيا للعمل، إضافة إلى المشاكل األسرية و االجتماعية التي يحملهـا إلـى   

 .العمل

ألن  ؛حوادث العمل ترتفع في النوبات الصباحية و المسائية مقارنة بالنوبة الليلية و العادية •

عمل، أمـا  النوبة العادية أغلب العمال فيها هم عمال اإلدارة، و هم أقل عرضة لحوادث ال

النوبة الليلية فيقل فيها الحوادث بسبب نقص اإلشراف و األوامر، حيـث يحـس العمـال    

باالستقرار و الراحة النفسية، كما ترتفع حوادث العمل في الربع األول و الثالث من النوبة، 

و يمكن تفسير ذلك بأن العامل في الربع األول يكون غير مستقر و مهيأ للعمل، أما الربـع  

الث هو الربع الذي يسبق فترة االستراحة، و فيه يحس العمال باإلرهاق، الجوع و يفقـد  الث

 .من التركيز اجزء
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سنة و لديهم خبرة  [50-40[أغلب حوادث العمل كان ضحيتها عمال تتراوح أعمارهم بين •

تمكن من إجراء المقارنة مع فئات أخرى، ألن المركـب لـم   نسنة، و لم  [20-15[مهنية 

 .ل جدديوظف عما

تقع حوادث العمل في المركب ألسباب إنسانية و أسباب مادية، حيث تحتل األسباب اإلنسانية  -13

أسباب مادية، و تتمثل عموما األسـباب اإلنسـانية     % 21مقارنة بـ  % 79المترتبة األولى نسبة 

الوقاية،  عدم استعمال وسائل الوقاية، عدم إتباع تعليمات األمن و :لحوادث العمل في المركب في

 .عدم االنتباه، و نقص التركيز و السرعة في العمل

إجراءات التصريح بحوادث العمل في المركب تخضع للقانون الجزائري، أمـا إجـراءات    -14

هي إجراءات خاصة بالمجمع هنكل، أدت هذه اإلجراءات إلى الكشف عن ها و تحليلفيها تحقيق ال

 .و بالتالي اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتقليل منهااألسباب الحقيقية لحوادث العمل في المركب، 

تسجل حوادث العمل في المركب في سجالت خاضعة للقانون الجزائري، و تسجل في قاعدة  -15

ـ اعن طريق شبكة أنتر"  base de donnée henkel"المعلومات هنكل  هـذه  ، " intranet" تني

مقـر المجمـع   لداخل المركـب، و  ولي الصحة و السالمة المهنية  ؤالتسجيالت تعد كمرجع لمس

و كذا مرجع ألطراف خارجية كهيئة الضمان االجتمـاعي،   ،بألمانيا و لمختلف فروعه في العالم

 .كما تعد أساس لقياس حوادث العمل و إجراء مختلف اإلحصاءات

في المركب، طريقة تخضـع للقـانون الجزائـري    تستعمل طريقتين لقياس حوادث العمل  -16

طريقة تخضع إلجراءات هنكل باستعمال ار و معدل خطورة حوادث العمل، و باستعمال معدل تكر

"l’indice rate " .يمكن من معرفة مستويات السالمة المهنيـة    ،قياس حوادث العمل في المركب

التي يفترض أن ال تتجاوز المعايير المحددة من طرف المجمع، كما يفيد في عملية المقارنة،  ،فيه

، "الجزائر-هنكل"و تنخفض في مرحلة " أناد"هذه المعدالت ترتفع في مرحلة  حيث توصلنا إلى أن

 .الجزائر-مما يدل على تحسن مستويات السالمة المهنية في مرحلة هنكل

سجل المركب نوعين من األمراض المهنية، تتمثل في الربو المهني و الصمم المهني، حيث  -17

ائص الوراثية أثر فـي اإلصـابة بهـذه    تسبب في هذه األمراض ظروف العمل، كما كان للخص

ديسبل، وجدت حالتان من الصمم  85عامال معرض للضوضاء أعلى من  50األمراض، فمن بين 

 .عامل معرض لألنزيمات و جدت حالتين من الربو المهني 200المهني، و من بين أكثر من 
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موجـودة فـي   عن طريق تحليل المخاطر ال ،أثبتت األمراض المهنية الموجودة في المركب -18

مكان العمل، و كذا تحليل نتائج الفحوص الطبية االبتدائية و الدورية للعمال، و مطابقة األمراض 

مع جدول األمراض المهنية في الجزائر، حيث تم إثبات حالتين من الصمم المهني، و حالتين مـن  

 .الربو المهني

فـه و غيـر مدرجـة    األمراض التي تصيب العاملين في مكان عملهم بسبب العمل و ظرو -19

بجداول األمراض المهنية المعترف بها في بلد ما، تسمى باألمراض ذات الطابع المهني، و فـي  

صـدر،أنف،  (الحساسـية   :المركب يعاني بعض العمال من أمراض ذات طابع مهني تتمثل فـي 

، األعصاب و آالم المفاصل، و هي األمراض ال يعوض عنها العامل عنـد تغيبـه   )حنجرة، عين

 .سببهاب

رسون بين عدد حوادث العمل و إنتاجية العمـل المعبـر عنهـا    بيبحساب معامل االرتباط  -20

بإنتاجية العامل و إنتاجية ساعة العمل، توصلنا إلى وجود عالقة عكسية بينهما، تدل عليها اإلشارة 

  لعمـل،  السالبة لمعامل االرتباط، مما يعني أن ارتفاع حوادث العمل يؤدي إلى انخفاض إنتاجيـة ا 

فإن ارتفاع عـدد  و باعتبار إنتاجية العمل مؤشر من مؤشرات قياس الكفاءة اإلنتاجية في المركب،

  .حوادث العمل يؤدي إلى إنخفاض الكفاءة اإلنتاجية في المركب

تترتب عن حوادث العمل بالمركب تكلفة مباشرة، تتمثل في المبـالغ المدفوعـة للضـمان     -21

تكلفـة  : ما تترتب عنها تكاليف غير مباشرة، تمكننا من حسـاب االجتماعي عن حوادث العمل، ك

اإلنتاج الضائع بسبب حوادث العمل، تكلفة األجر المقابل لساعات العمل الضائعة من يوم وقـوع  

الحادث، تكلفة األجر المقابل للوقت الضائع بسبب توقف زمالء العمل عند وقوع الحـادث فـي   

ابل لوقت التحقيق في حوادث العمل، و جميع هذه التكاليف هي وحدات اإلنتاج، و تكلفة األجر المق

 .تكاليف خفية ليس من السهل حسابها

حادث سنة  17كلف  ؛ترتفع التكاليف المترتبة عن حوادث العمل بارتفاع عدد الحوادث حيث -22

ــنة  12دج، و  3.047.402,58: 2004 ــادث س ــنة 8دج، و  2.910.628,5: 2005ح ــوادث س  ح

مؤشر النخفـاض الكفـاءة    ددج، و بما أن ارتفاع التكاليف في المؤسسة يع  2006:2.178.194,5

اإلنتاجية في المركب، فإنه يمكننا القول أن ارتفاع حوادث العمل يؤدي إلـى انخفـاض الكفـاءة    

 .اإلنتاجية في المركب
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تترتب عن األمراض المهنية في المركب تكاليف مباشرة، لم نتمكن من حسابها لعدم تـوفر   -23

بة خاصة بالمرض المهني من إجمالي المبالغ المدفوعة للضمان االجتماعي، كما تترتب عنهـا  نس

تكاليف غير مباشرة، تمكننا من حساب بعضها، حيث توصلنا إلى أن األمراض المهنية بالمركـب  

دج، و هي تكلفة كبيرة، تعـادل أجـر    73.064.211,82: 2006كلفت من تاريخ اكتشافها إلى نهاية 

حـاالت مـن    4دج، و هذه التكلفة تسـببت فيهـا    20000امل يتقاضى الواحد منهم أجر ع 3653

اإلصابة، و بالتالي استنتجنا أنه كلما ارتفع عدد المصابين باألمراض المهنية كلما ارتفعت التكاليف 

 .المترتبة عنها و انخفضت الكفاءة اإلنتاجية في المركب

ثر على كفاءته اإلنتاجية بسبب التكـاليف غيـر   األمراض ذات الطابع المهني بالمركب، تؤ -24

المباشرة المترتبة عنها، و المتمثلة خاصة في تكلفة الغياب في شكل عطل مرضية قصيرة األجل، 

  .و ارتفاع هذه األمراض يؤدي إلى انخفاض الكفاءة اإلنتاجية في المركب

  :اتــراحـاقت

يؤدي إلى انخفاض الكفاءة  ،اض المهنيةمراألبما أننا توصلنا إلى أن ارتفاع حوادث العمل و

واألمراض المهنيـة    ، فإننا نقدم مجموعة من االقتراحات لتقليل حوادث العملالمركباإلنتاجية في 

  :هفي

حث جميع العمال في جميع المستويات اإلدارية، على تقليل حوادث العمل من خالل تقديم وثيقة  1-

يوقع كـل عامـل    ثحي ،ت الصحة والسالمة المهنيةرسمية لكل عامل، تتضمن متطلبات وتعليما

  .ه الوثيقة ، ويعاقب في حالة مخالفتهاذبما جاء في ه مويلتز

ولكـل مـن    ،تطبيق نظام عقوبات صارم لكل من يخالف تعليمات وقواعد الصحة والسـالمة  -2

  .افتعال حادث عمل يتسبب في

ألنهـا أسـاس اتخـاذ     ،لحوادث العمل زيادة االهتمام بإجراءات الكشف عن األسباب الحقيقية -3

  .للحد منها ةاإلجراءات الالزم

تقييم األخطار المحتملة التي يمكن أن تتسبب في حوادث العمل واألمراض المهنية بناء علـى   -4

  .المؤسسة من التنبؤ بالمستقبل نما يمك ،)تقييم تاريخي ( األخطاء التي وقعت في الماضي

ر تعرضا لحـوادث العمـل واألمـراض    ثباعتبارهم أك ،تالورشاإعداد برامج تدريب لعمال  -5

لتـدريب   ،تقديم محاضرات وشروحات وتطبيقها في الواقع من طرف أخصائي األمـن ب المهنية،

  .الصحية والسليمة للعمل  العمال على الطرق
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  :الإعداد دورات التدريب بناء على تحديد االحتياجات الحقيقية من التدريب، فعلى سبيل المث -6

... أو استعمال المواد الخطيرة، إعداد دورة للتدريب على استعمال الرافعات أو مواد إطفاء الحريق

  .الخ

ه المهام بطريقة صحية وسليمة ذتحليل مناصب العمل وتحديد مهام كل منصب وكيفية إنجاز ه -7

  ).األرغونوميا(العامل  علتكييفها م

لتجنب كل ما من شانه أن  ؛كبير على الصيانة الوقائية تسيير وظيفة الصيانة، واالعتماد بشكل -8

  .يؤدي إلى وقوع حوادث العمل 

ن الصحة والسالمة المهنية هـي  أالعمال وتوعيتهم ب سالعمل على نشر الثقافة الوقائية وتحسي -9

  .مهمة الجميع

بة مـن ال  ومعاق ،وسائل الوقاية الشخصية لزيادة إجراءات مراقبة العمال فيما يخص استعما -10

  .يستعملها

مراقبة جميع مواقع اإلنتـاج، وتحليـل األخطـار التـي يمكـن أن تسـبب حـادث فـي          -11

  . والعمل على معالجة هذه األخطار قبل تسببها في الحادث) Presque accident(المستقبل

مراض ألالسلفنة لتقليل حوادث العمل وا تحسين ظروف العمل خاصة في وحدتي الصناعة و -12

.                                                    وتجنب حاالت أخرى من األمراض المهنية  ،الطابع المهنيذات 

زيادة إجراءات الوقاية والمراقبة في األيام األولى من األسبوع ، وفي األشهر التي ترتفع فيها  -13

.                                             حوادث العمل في المركب، وكذا في النوبات الصباحية والمسائية 
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  :صـــلخـالم

العديد من  اهتمام تمن المواضيع الهامة التي استدع ،يعد موضوع الصحة و السالمة المهنية

دول العالم و المؤسسات الصناعية؛ لما له من أثر كبير على الكفاءة اإلنتاجيـة فـي المؤسسـات    

المهنيـة      الصناعية و على اقتصاد أي بلد، بسبب اآلثار المترتبة عن حوادث العمل و األمـراض  

   .و التي تلحق الضرر بمختلف عناصر اإلنتاج و على رأسها العنصر البشري

إن البحث يهدف إلى معرفة أثر حوادث العمل و األمراض المهنية على الكفاءة اإلنتاجية في 

          خمس فصول، شملت كـال مـن الجانـب النظـري     في البحث  وقد تم إنجاز .المؤسسة الصناعية

  :شكلت الفصول الثالثة األولى اإلطار النظري للبحث حيث أن. قيو التطبي

  .ا ظروف العمل في المؤسسة الصناعيةذيعد مدخل للصحة و السالمة المهنية وك :الفصل األول  -

جاء للتعريف بظاهرتي حوادث العمل و األمراض المهنيـة، وبيـان مختلـف    : الفصل الثاني  -

 .الجوانب المتعلقة بهما

تم التركيز فيه على أثر حوادث العمل و األمرض المهنية على الكفاءة اإلنتاجية : ثالفصل الثال  -

ثم  ،في المؤسسة الصناعية، و هذا بالتطرق أوال إلى مختلف المفاهيم المتعلقة بالكفاءة اإلنتاجية

 .و األمراض المهنية تناول التكاليف المباشرة و غير المباشرة المترتبة عن حوادث العمل

  :فصل الرابع و الخامس، فقد خصصا للدراسة الميدانية، حيث أنهأما ال

على واقع ظاهرتي حوادث العمل و األمراض المهنية في مركب  هتم التركيز في: الفصل الرابع  -

محاولة إسقاط الجانب النظري الخـاص   الجزائر، من خالل-شلغوم العيد التابع للمؤسسة هنكل

  .بالظاهرتين على الواقع

خصص لدراسة أثر حوادث العمل و األمراض المهنية على الكفاءة اإلنتاجيـة  : خامسالفصل ال  -

في المركب، حيث تم التركيز على مؤشر التكاليف، بحساب بعض التكـاليف المترتبـة عـن    

حوادث العمل و األمراض المهنية و التي في أغلبها تكاليف خفية، حيث توصلنا إلى أن إرتفاع 

المهنية يؤدي إلى ارتفاع التكاليف المترتبة عنهما و بالتالي انخفاض حوادث العمل و األمراض 

 .الكفاءة اإلنتاجية في المركب

  :ةـتاحيـات المفـالكلم

حوادث العمل، األمـراض المهنيـة،   ظروف العمل، الصحة و السالمة المهنية، الكفاءة اإلنتاجية، 

  .التكاليف المباشرة، التكاليف غير المباشرة
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Résumé 
 

La santé et la sécurité professionnelle, sont des sujets importants qui ont 
suscité l’intérêt de nombreux pays dans le monde, vu l’impact considérable qu’ils 
ont sur l’efficience des entreprises industrielles et sur l’économie de n’importe 
quelle nation.  

La raison est due aux conséquences des accidents de travail et des maladies 
professionnelles; qui portent atteinte aux différents facteurs de production, et en 
premier lieu la composante humaine. 

Notre étude, qui a pour but de comprendre l’influence des accidents de travail 
et des maladies professionnelles, sur l’efficience d’une entreprise industrielle, est 
divisée en cinq chapitres, et traite aussi bien l’aspect théorique que l’aspect 
pratique. 

Les trois premiers chapitres constituent le cadre théorique de notre étude : 
- Le chapitre 1 : introduit la santé et la sécurité professionnelle, ainsi que les 
conditions de travail dans une entreprise industrielle. 
- Le chapitre 2 : donne la définition des phénomènes des accidents de travail         
et des maladies professionnelles, tout en exposant les différents aspects qui les 
concernent. 
- Le chapitre 3 : met l’accent sur l’influence des accidents de travail et des 
maladies professionnelles, sur l’efficience d’une entreprise industrielle, et cela en 
abordant d’abord les différentes notions liées à l’efficience, et ensuite les coûts 
directs et indirects résultant des accidents de travail et des maladies 
professionnelles. 
Les deux derniers chapitres ont été consacrés à l’étude sur le terrain : 
- Le chapitre 4 : met l’accent sur le réel des phénomènes des accidents de travail et 
des maladies professionnelles au sein du complexe Henkel Algérie de Chelghoum-
Laid, en essayant de projeter sur le réel, l’aspect théorique concernant ces deux 
phénomènes. 
- Le chapitre 5 : est consacré à l’étude de l’impact des accidents de travail et des 
maladies professionnelles sur l’efficience du complexe. L’accent est mis sur 
l’indice des coûts, en calculant certains coûts liés aux accidents de travail et aux 
maladies professionnelles, qui sont en majorité des coûts cachés. Pour notre part, 
nous avons constaté ; qu’une augmentation des accidents de travail et des maladies 
professionnelles entraîne une diminution de l’efficience au sein du complexe. 
 
Mots clés : 
Santé et sécurité professionnelle, Efficience, Conditions de travail, Accidents de 
travail, Maladies professionnelles, Coûts directs, Coûts indirects.  
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Abstract 
 

Health and professional safety, are important subjects which have aroused 
great interest of many countries in the world considering the significant impact 
they have on the efficiency of industrial firms, and on the economy of any nation. 

The reason is due to the consequences of industrial accidents and occupational 
diseases, which cause damage to various production factors and in the first instance 
the human component. 

Our study, which aims at understanding the influence of industrial accidents 
and occupational diseases upon the efficiency of an industrial firm, is divided into 
five chapters and deals with both the  theoretical and practical aspects. 
The first three chapters constitute the theoretical framework of our study : 
- Chapter 1 : introduces health and professional safety along with working 
conditions in an industrial firm.  
- Chapter 2 : gives the definition of industrial accidents and occupational diseases 
phenomena, exposing the various related aspects. 
- Chapter 3 : puts the stress on the influence of industrial accidents and 
occupational diseases upon the efficiency of an industrial firm, by tackling in the 
first instance different notions linked to efficiency and then by dealing with direct 
and indirect costs resulting from industrial accidents and occupational diseases. 
The last two chapters have been devoted to the field study : 
- Chapter 4 : puts the stress on the reality of industrial accidents and occupational 
diseases phenomena within the Henkel Algérie complex in Chelghoum-Laid, by 
trying to project on the reality the theoretical aspect concerning these two 
phenomena. 
- Chapter 5 : is devoted to the study of the influence of industrial accidents and 
occupational diseases upon the efficiency of the complex. The stress is put on the 
cost index by computing some expenses linked to industrial accidents and 
occupational diseases which are, in most cases, concealed. As far as we are 
concerned, we have observed that an increase in industrial accidents and 
occupational diseases leads to an increase in inherent expenses and consequently a 
reduction in the production efficiency within the complex. 
 
Key words : 
Health and professional safety, efficiency, working conditions, industrial accidents,  
occupational diseases, direct costs, indirect costs. 
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