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  المستخلص

دراسةةة اسةةاليو الوقايةةة مةةو صةةوادا والةةايات العمةةل وكيايةةة اسةةت دا  وسةةا ل ويةةرام  و  تحليل  هذا البحثستهدف  ي       

وكةةذكل   ،الواجةةو اتبااهةةا انةةد تنايةةذ االامةةاا والاعاليةةاتو  المصةةن داخةةل    التةةت تحةةدا  الحماية مو الحوادا وااللايات  

 ،المتعلقة يعملهةة  والم اطرصماية الموارد البشرية مو االمراض المهنية تقليل و  ألجلاإلدارة العليا  االجراءات التت تت ذها  

يالنسةةبة للمنامةةات للتقليةةل مةةو  صاسةةما   امرا   يعدو ،العمل والمسببات للحوادا وكياية الوقاية  ومو خالا الوقوف الى واق   

 ،الحوادا واإلمراض المهنية دم  القضايا والمتطلبات القياسية وكمثلة الممارسات الجيدة والقوى العاملة وتكنولوجيا الجيةةدة
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Abstract 

       This research aims to analyze and study methods of prevention of work accidents and 

injuries and how to use the means and programs to protect against accidents and injuries that 

occur within the factory and to be followed in the implementation of work and events as well 

as the measures taken by senior management to reduce and protect human resources from 

occupational diseases and risks related to their work and through standing It is crucial for 

organizations to reduce occupational accidents and diseases، integrating issues، standard 

requirements، examples of good practices، manpower، and technology. The result of the 

study results tool is represented an important work of the plant as you want to implement or 

update protection systems، and data used in the study (1988-2018) accidents and work 

injuries in the factory and reflected the results of the study on the actual reality of the plant. 

 

Keywords: work accidents، occupational diseases، health and safety، textile industries in 

Iraq. 

 

 المقدمة 

الةةى  مصةةن  نسةةي  وصياكةةة واسةة  يسةةعى        

زيةةادة تحسةةيو ييلةةة العمةةل يشةةكل مسةةتمر داخةةل 

للولةةوا الةةى ييلةةة امةةل امنةةة،   المصةةن وخارج  

غير انها كثيرا  ما تتعرض الى مشةةاكل ومعوقةةات 

ومو كهمهةةا   ،تحوا دون تحقيق األهداف المرجوة

 ىصةةداصةةوادا والةةايات العمةةل، التةةت تعتبةةر 

الاةةواهر المعقةةدة والمالزمةةة للنشةةاط اإلنتةةاجت 

 المقدمةةةوالعمةةل الصةةناات يشةةكل اةةا ، فةةت هةةذ  

ايات العمةةل سةةوف نتطةةرق الةةى الحةةوادا والةة 

وطةةرق التقليةةل مةةو الم ةةاطر التةةت يتعةةرض لهةةا 

ن يسةةةةبو التطةةةةورات الحالةةةةلة فةةةةت والعةةةةامل

الصةةةنااات والتكنولوجيةةةا المتقدمةةةة فةةةت ا الت 

ممةةا كدى   ،والمعدات ووسا ل االتصاا فةةت العمةةل
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فةةت كمةةاكو  حةةواداالالةةى تيايةةد فةةت اإللةةايات و

        .العمل

 

 مشكلة البحثاوالً: 

 فةةت العةةراق  اغلو المصان  والمنامات الكبيرة  نالصظ ان

 المهنيةةة  اتبةةاإ اجةةراءات السةةالمةقلة االهتما  ي  يكون فيها

 فت الصنااات وهنا تكمو المشكلة األساسية.

 

مةةا ا ليةةات التةةت تعتمةةدها اإلدارة العليةةا للمنامةةة  -1

 مو صوادا العمل؟  الحدالصنااية فت 

الصةةنااية   نامةكيف تساه  اإلجراءات التنايمية للم -2

 مو صوادا العمل؟ والحد فت التقليل

المعرفةةةةةةةةةة  ها طييعة صوادا العما سيب فت اد  -3

  مصن  النسي ؟ العامليو فتالمهنت لدى  والوات

فت كي سنة تتكرر صةةوادا العمةةل فةةت مصةةن  نسةةي   -4

 وصياكة واس  ؟

 

 أهمية البحثثانياً:  

طبيعةةة الموعةةوإ الةةذي   كهميتهةةا مةةوتستمد هذ  الدراسةةة  

 ،تناولتةةم مةةو خةةالا اإلتةةكاليات والتسةةاحالت المطروصةةة

 برز كهمية هذ  الدراسة فت النقاط التالية :تويمكو ان 

تسه  فت معرفة العامليو يقوااد الصةةحة انةةد كدا هةة   -1

فةةت مةةو صةةوادا العمةةل التقليةةل  ومةةو  ةة  ألامةةاله 

 .المنامة

تسةةه  فةةت توعةةيل مشةةاكل صةةوادا العمةةل وصلهةةا  -2

 .يالطرق العلمية

تسهل املية هذا البحث مو خالا ييان واقةة  صةةوادا  -3

العمل وتصنياها وتقيي  وعةةعها مةةو طةةرف المنامةةة 

اإلجةةراءات وتقةةدي    المسؤوليو ات اذلكت يسهل الى  

 .اقتراصات وتوليات للتقليل مو اإللاية يها

 

 اهداف البحثثالثاً:  

اجةةراءات ي  مدى التةةيا  اإلدارة العليةةا فةةت تحديةةد  يتق -1

الصحة والتحقق مو مةةدى فعاليةةة اجةةراءات السةةالمة 

 .المهنية

محاولةةة الباصةةث الةةتحك  ككثةةر فةةت اسةةتعماا مبةةاد   -2

 .دقة ككثروتقنيات البحث العلمت للولوا الى نتا   

محاولة تسلي  الضوء الى واق  صةةوادا العمةةل مةةو  -3

 خالا تصنياها داخل المنامة.

 

 ً  واصابات العملحوادث مفهوم :  رابعا

عنةةت تان صماية العنصر البشري مو م اطر العمةةل         

صمايةةة االقتصةةاد الةةوطنت والمجتمةة . واذا قمنةةا يقةةراءة 

فرة او صوادا العمةةل ومةةا ينةةت  ااصصا ية للبيانات المتو

انها مو صاالت وفاة او اجي كلت او جي ت او ا ار سلبية 

اايةةة كخةةرى الةةى م تلةةف األلةةعدة اإلنسةةانية واالجتم

ن األهمية التت ينبغت ان يحتلها الموعةةوإ إواالقتصادية ف

تبدو واعحة تماما  فمةةو الناصيةةة اإلنسةةانية البحتةةة تعكةةس 

صوادا العمل مييجا  مو ال وف واالعطراب فت ناةةو  

العماا وتؤدي الى وقةةوإ اعةةرار ماديةةة وناسةةية متااوتةةة 

 ،فت خطورتها صسو ما ينتهت اليةةم الحةةادا مةةو الكسةةور

 ،االال  الاهريةةةو ،القلةةق الناسةةتو ،الشةةللو ،روحالجةة و

كمةةا قةةد ينتهةةت االمةةر يالوفةةاة او  .والعاهةةات ،والتشةةوهات

العديةةد مةةو اال ةةار االجتماايةةة  فضةةال اةةوالعجةةي الكلةةت 

ومةةو هةةذا   ،واالقتصادية التت تنعكس الى المجتم  ياسر 

مو اجل ييةةان ماهيةةة   ككثرالمنطلق سوف نحاوا التاصيل  

لهةةا   تعرياةةاتصوادا والةةايات العمةةل مةةو خةةالا تقةةدي   

 وتبيان تروط تحققها.

يعتبر العمل فت كثير مو األصيةةان مصةةدرا  لم ةةاطر        

، متوسةةالمكثيرة ومتعددة قةةد تصةةيو العامةةل فةةت لةةحتم  

وفت يعض األصيان قد تؤدي يحياتةةم، فحةةوادا والةةايات 

وذلةة  نتيجةةة التطةةور  ،العمةةل كلةةبحي كثيةةرة الوقةةوإ

الحالل وانتشةةار المصةةان  وا الت الميكانيكيةةة، ويةةيداد 
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االهتما  يتناوا هذ  الااهرة يومةةا يعةةد يةةو  ناةةرا  ل  ةةار 

سواء الى مسةةتوى   ،السلبية والنتا   ال طيرة التت تتركها

الاةةرد كو المنامةةة كإطةةار تنايمةةت، انتةةاجت واجتمةةاات 

. 70):2017،زهيةةة) (1)ينتمةةت اليةةم هةةذا الاةةرد العامةةل 

واختلاةةي  ،صةةوادا والةةايات العمةةل تعرياةةاتتعةةددت 

وذلةة   والمت صصةةيويةةاختالف وجهةةات ناةةر البةةاصثيو 

ناةةرا  لتشةةاي  وتعقةةد العوامةةل المسةةببة لهةةا وتااالهةةا مةة  

يعضها البعض، هناك اةةدة تعرياةةات لحةةوادا والةةايات 

ابارة او صادا مااجئ يةةؤدي   كنهاالعمل نذكر مو يينها:  

الى صدوا اعرار او تلف فت المنامة او يوسا ل اإلنتاج 

و وفت صالة صدوا اإللاية فانم يترت  ،او االفراد العامليو

( 2) الةةةةى ذلةةةة  اجةةةةي كلةةةةت او جي ةةةةت او مؤقةةةةي

الضرر الذي يصيو العامل يسةةبو و  (.2017:25،)كسماء

كي ان اإللةةاية هةةت  ،وقةةوإ صةةادا معةةيو يانةةم )الةةاية(

النتيجةةة المباتةةرة للحةةادا الةةذي يتعةةرض لةةم العامةةل، 

وتعرف الاية العمل يانهةةا اإللةةاية التةةت تحةةدا للعامةةل 

ركةةةي الةةةوطنت )الم( 3)فةةةت مكةةةان العمةةةل او يسةةةببم 

كو  ةهةةو صةةدا يةةؤدي الةةى واصةةدو(. 2016:7،للمعلومةةات

ككثةةر مةةو اإللةةايات الجسةةدية. ويمكةةو ااتبةةار كي صةةدا 

ا يغةةض الناةةر اةةو تةةدتم.   يعةةد ويؤدي الةةى الةةاية صاد ةة 

ا صد  ا غيةةر متعمةةد وغيةةر متوقةة ، ويولةةف  الحادا كيض 

يمكةةو كن تشةةمل  ،يانةةم يحةةدا دون التسةةبو فةةت الةةاية

وط كو االنةةيالق التةةت ال تترتةةو اليهةةا األمثلةةة منهةةا السةةق

 (.John،2019:25)(  17)اواقو يدنية 

 

 ً  : أهمية تحليل حوادث واصابات العملخامسا

للولوا   المهمةاملية تحليل الحوادا مو العمليات         

الةةةى األسةةةباب الحقيقيةةةة وراء وقةةةوإ هةةةذ  الحةةةوادا 

وألجةةراء هةةذا   ،وذل  لتجنبها واد  تكرارها  ،واإللايات

 -التحليل كامال ال يد مو اتباإ ال طوات االتية: 

نجةةد كن المعاينةةة هةةت  معاينةةة الحةةوادث ااصةةابات: -1

لةةذا مةةو الضةةروري كن و  ،كخطر خطوات تحليل الحوادا

وعةةل كهةة  االاتبةةارات الواجةةو مراااتهةةا فةةت معاينةةة ن

االهتمةةا    ىنم )يجو كن يعطاصيث    ،الحوادا واإللايات

وذلةة   ،األوا انةةد وقةةوإ الحةةادا للمصةةاب والمصةةاييو

للقيةةةا   المت صةةة اسةةةتدااء وإلجةةةراء اسةةةعافه  كوال ، 

وذلةة  للوقةةوف الةةى  ،  والمعاينةةة فةةت الحةةاايةةالاح

األسةةباب الانيةةة التةةت كدت الةةى وقةةوإ الحةةادا والةةى 

( 18) :كن يهةةةةةةةت  يةةةةةةةاألمور االتيةةةةةةةة المت صةةةةةةة 

((Friend،2007:77  (19  )(Hughes،2016:86) 

تةةدويو جميةة  المالصاةةات والمشةةاهدات التةةت ر هةةا  -ك

 وطريقة األداء التت ت  يها العمل. 

 موجي او كقواا المصاييو وتهود الحادا.  -ب

 تقدي  ولف موجي للحادا واإللايات وكماكنها. -ج

والهةةدف إجراء تحقيق ألسباب الحوادث وااصةةابات:    -2

مو تحقيق الحةةوادا هةةو الولةةوا الةةى معرفةةة الاةةروف 

العمل التت كدت الى وقواها والعمل فةةت تحسةةيو وكساليو  

تلةة  الاةةروف كو كسةةاليو العمةةل لتالفةةت تكةةرار تلةة  

( 20) :يةةيتتوالوسةةيلة الةةى ذلةة  تةةتل   يمةةا  .الحةةوادا

((Dessler،2014:827  (21) Charles،2017:51) )   

دراسة كل صةةادا كو كلةةايم لمعرفةةة العوامةةل التةةت  -ك

 سببي وقواها. 

 تحليل العوامل المسببة لهذ  الحوادا.  -ب

ات اذ اإلجراءات واالصتياجات الوقا ية الكايلة يمنةة   -ج

وذل  تيسيسا الى المشةةاهدات   ،تكرار هذ  الحوادا

 .والدراسة والتحليل

هنةةةاك اسةةةباب : أسةةةباب حةةةوادث واصةةةابات العمةةةل  -3

وصةةدوا  هاوان ياإلمكةةان التقليةةل مةةو صةةدو  ،داللحةةوا

انةةدما ناشةةل كو  األسةةباب،    ةإذا تمكنا مو ازالةة فااللايات  

فةةان الحةةوادا ممكةةو ان تتكةةرر لةةذا  ،فت استبعاد األسباب

يكون مو الضروري اجراء يحث وتحليةةل للحةةوادا التةةت 

مهما كانةةي يسةةيطة، وذلةة  لمعرفةةة كسةةبايها ووعةة    ،تق 

ت ةةاذ اإلجةةراءات الالزمةةة التةةت تقلةةل مةةو ااالصتياطةةات 

تكرارهةةةا مسةةةتقبال ، وياإلمكةةةان تقسةةةي  كسةةةباب صةةةوادا 
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( 4)وكمةةا يةةيتت  ، ةةالا مجةةامي  الةةىوالةةايات العمةةل 

 :368):2009،)السال 

وهةةت العوامةةل  مجموعةةة األسةةباب المرتباةةة بةةالفرد: -ك

لمرتبطة يالارد كالنق  فت قةةدرات الاةةرد او اإلنسانية ا

و ك  ،و قلةةة خبرتةةم وعةةعف ذكا ةةمك  ،وتيهيلةةم  مفت تدريب

إلمكاناتم الاسيولوجية او   اليماد  مال مة العمل الموكل  

الذهنية. وقد وجد ان هةةذ  العوامةةل تسةةتحوذ الةةى ككثةةر 

 المرتبطةةة يةةاألفراد% مو كسباب صوادا العمل  80مو  

يكةةون الاةةرد مصةةدرا  وقةةد . 253):2006،)لةةالل( 5)

 585):2005،)اقيلت( 6) لل طر فت الحاالت االتية:

نق  مهارتم التت تشكل فةةت الكثيةةر مةةو األصيةةان خطةةرا    -

 الى سالمتم ولحتم واصيانا  الى مو معم.

اد  التيا  الارد يالتعليمات وارتادات السالمة والصةةحة   -

 لإللاية.ا ناء ممارسة املم، فإهمالم لها يعرعم 

صالةةة الاةةرد الناسةةية والمعنويةةة التةةت اذا كانةةي سةةلبية   -

ومن اضة، ستعجلم معرعا  الى الاية امل او مرض ما 

 ككثر مو غير .

است دا  الارد ال اطئ لوسا ل السالمة والحماية المحةةددة   -

لم مو اجةةل صمايتةةم مةةو م ةةاطر املةةم او م ةةاطر البيلةةة 

 المحيطة يم.

كثيةةرا  مةةا يكةةون   الخاصةةة بالعمةةل:مجموعة األسةةباب   -ب

البناء التنايمت هو السبو الر يست فةةت زيةةادة صةةاالت 

الصرااات، والضغوط التنايمية وما يتسبو او ذلةة  

مو صوادا والايات ووفاة فت كثير مو األصيان، وقد 

ادلةةي اإلصصةةاءات فةةت هةةذا الصةةدد الةةى ماةةاهر 

 لمساو  كثيرة فت منامات األاماا صتى فت الدوا 

( 7) :يةةةةةةيتتتقدمةةةةةةة ومةةةةةةو كمثلةةةةةةة ذلةةةةةة  مةةةةةةا الم

 (1988:78،)جواد(  8) 24):2016،)ترار 

% 20  تستهل  اإلدارة العليا فةةت المنامةةات األمريكيةةة  -

مو وقتها فت صل المنازاات والتوترات التنايميةةة يةةيو 

 األفراد.

كن ا  ار السلبية للصرااات الى األفةةراد تولةةد لةةديه    -

والكراهيةةة والعدوانيةةة، وهةةذا لاات اد  الثقة يةةالناس  

 يؤدى الى مييد مو صوادا والايات العمل.

تولةةد الصةةرااات السةةلبية مشةةكالت ناسةةية وااطايةةة   -

ووجدانية وجسمانية لدى العةةامليو فةةت المنامةةة، وهةةذا 

يؤدى الى ارتااإ عغ  الد  وزيةةادة معةةدالت عةةريات 

القلةةةةو واإلسةةةةراف فةةةةت   االنسةةةةحاب كو االنةةةةيواء 

وكيضةةا   ،تناوا األدويةةة والعقةةاقير المهد ةةةوواالكتلاب    

 الحين وخيبة األمل.

% 50يقدر خبراء العمل اإلداري والناست كن مةةا يةةيو    -

% مةةو األمةةراض الطار ةةة التةةت يتعةةرض لهةةا 80الةةى 

األفراد تكون ذات االقة يالضغوط سةةواء التنايميةةة كو 

 األسرية.

يسبو المستوى العالت مةةو   مجموعة األسباب البيئية: -ج

ن يشةةكل وصني  فت العال  المعالر، يتعرض العاملالت

متيايد للمواد الكيميا يةةة ال طةةرة فةةت املهةة  وييلةةاته  

المعيشةةةية. فةةةالمواد الكيميا يةةةة تسةةةبو العديةةةد مةةةو 

األمراض، يما فت ذلةة  القةةدرة التناسةةية غيةةر الكافيةةة، 

االعةةطرايات الناسةةية واألمراض الجلدية االلتهايية،  و

( 22)را  العصةةةةةةةةةةةةةةةةبية، وكمةةةةةةةةةةةةةةةةراض األو

(Danuta،2010:104 ان المناخ الصحت المناسو .)

، والضوضةةةاء، كةةةالحرار فةةةت ييلةةةة العمةةةل الماديةةةة 

تؤ ر الى كداء وانتاجية العامليو   والتهوية،  واالضاء 

اذا كلما كانةةي وةةروف العمةةل    ولحته   وفت سالمته

المادية مناسبة كان استعداد العامل كفضل، وقلي نسةةبة 

تعرعم لألمراض والم ةةاطر المهنيةةة التةةت تصةةاصو 

  .العمل

ه  وروف ومنةةاخ العمةةل المةةادي التةةت هةةت يحاجةةة الةةى ك

 (.2010:202،)ابا ( 9)تحسيو ما ييتت:  ال

ان ارتااإ درجةةة الحةةرارة فةةوق المسةةتوى  الحرار :  -1

مةةو تةةينم تعةةريض العامةةل   ،المطلوب داخل المصن 

فةةاألجواء الحةةارة قةةد تسةةبو تعبةةا  وارهاقةةا    ،للحوادا

 ةيصةةبل ارعةة  ومةةو  ةة ،  صيةةث يقةةل تركيةةي  للعامل
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وللحوادا واإللايات، ان درجة الحةةرارة المرتاعةةة 

( 10) تجعةةةةل العامةةةةل فةةةةت الوعةةةةعيات االتيةةةةة:

  23):2018،)مرزوقت

 نيإ وسا ل الوقاية لحرارة المكان. -

 وجود الصعوية فت التناس.  -

يميةةةل الةةةى االرت ةةةاء والشةةةرود انةةةد سةةةير ا الت  -

 .والمعدات

ان الضوعةةاء المرتاعةةة تةةؤ ر تةةي يرا  الضوضةةاء:  -2

مباتةةرا  فةةت القةةدرة الةةى العمةةل واإلنتةةاج، وخالةةة 

يالنسبة لألاماا التت تعتمد الى المجهود الةةذهنت، اذ 

تؤدي األلوات المرتاعةةة الةةى تشةةتيي الةةذهو واةةد  

التركيي والى االجهاد العصبت، كما تحوا فت يعةةض 

 ومو   األصيان دون سماإ اوامل التنبيم مو ال طر  

( 11)تةةؤدي الةةى الوقةةوإ فةةت الحةةوادا وااللةةايات 

 .54):2009،)قويدر

مو الواعل ان درجة اإلعاءة ووعةةوح  ااضاء : -3

الرحية تؤ ران فت معدا الحوادا، ومةةو المؤكةةد ان 

نسةةةبة الحةةةوادا التةةةت تقةةة  فةةةت النهةةةار )الضةةةوء 

الطبيعةةت( اقةةل منهةةا فةةت كي نةةوإ مةةو اإلعةةاءة 

ميو دراسة الصنااية، وقد كجرت اصدى تركات التي

% 25لجمي  الحوادا الصنااية، وقد تبيو منهةةا ان 

مو هذ  الحوادا ترج  الى رداءة او سوء اإلعاءة 

 (.2009:46،)صديبت( 12) فت المصن 

ان جةةو العمةةل دا مةةا  يحاجةةة الةةى تجديةةد  التهويةةة: -4

الهةةواء يشةةكل مسةةتمر، فالتهويةةة يقصةةد يهةةا ادخةةاا 

الهواء النقةةت، وطةةرد الهةةواء الااسةةد او الضةةار مةةو 

مكان العمل، يهدف تةةوفير الجةةو المناسةةو للعةةامليو 

ألداء العمل يكااءة االية م  توفير الصحة والسالمة 

كافيةةة، الفالتهويةةة غيةةر    ،للعامليو داخل تل  األماكو

النةةةو ، واةةةراض كالصةةةداإ، كتةةةؤدي الةةةى اةةةدة 

ياألتريةةةة  ااإلرهةةةاق امةةةا اذا كةةةان الهةةةواء مشةةةبعو

والغازات السةةامة وغيرهةةا مةةو الملو ةةات فةةان ذلةة  

 )( 19)يؤدي الى ادة الةةايات وصةةوادا خطيةةرة 

.(Hughes،2016:179       

 

 ً  االثار المترتبة عن حوادث العمل  :سادسا

تعتبر صوادا العمل واهرة خطيرة ومنتشةةرة ينسةةبة        

تعددت األسباب التت تؤدي فقد  لم تلف الصنااات،    ةكبير

و نقةة  فةةت ك  ،لى العاملالى صدو ها، فهناك مو يرجعها ا

قوااد الصةةحة والسةةالمة المهنيةةة فةةت ييلةةة العمةةل، ولكةةو 

رغ  اختالف األسباب وتعددها اال انهةةا تةةؤدي الةةى نتةةا   

اةةةو  فقةةد تترتةةةو .30):2017،)فةةةوزي( 13)مشةةتركة 

وم تلاةةة سةةواء الةةى مسةةتوى   ةصوادا العمةةل ا ةةار كبيةةر

( 14)  :ييتت تل ي  أليرز النقةةاط  االفراد او العمل وفيما  

 (2017:132،)انجق

 توقف العمل جراء الحادا او اإللاية. -1

 ارتااإ سااات العمل الماقودة يسبو ذل . -2

اقةةدان ياأل ر الناست الستء لهذ  الحةةوادا والشةةعور   -3

 االمو لدى العامليو.

 تي ر اإلنتاج يالحوادا. -4

تحمةةل المنامةةة تكةةاليف التعويضةةات اةةو صةةوادا  -5

 والايات العمل. 

 ً  : أساليب قياس حوادث واصابات العملسابعا

مو الضروري االصتااو يسةةجالت خالةةة صةةوا صةةوادا 

السجالت توعةةل اةةدد ونةةوإ هذ  و ،العمل فت كل منامة

وكذل  ال سا ر الناجمة او ،  الحوادا واالمراض المهنية

كااليةةا  الماقةةودة مةةو العمةةل  ،صصةةوا هةةذ  الحةةوادا

 ي وااللايات واالمراض الناجمة او صوادا العمل وتنا

السةةةجالت وفقةةةا  لدرجةةةة خطورتهةةةا كاصالةةةة الوفةةةاة او 

 (.2007:353،)سهيلة(  15) اإللايات األخرى

يعتبر مو اه  وسا ل الرقايةةة  قياس تكرار االصةةابة: -1

فةةت اجةةراءات الصةةحة والسةةالمة المهنيةةة قيةةا  

 ،معدالت تكرار وتدة الحوادا خةةالا فتةةرة محةةددة

معةةدا تكةةرار الحةةوادا فةةت االاتبةةار اةةدد  يخةةذياذ 
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ويمكةةو   ،صوادا االلةةايات واالمةةراض فةةت السةةنة

معةةدا تكةةرار االلةةاية   صسايم مو خةةالا معادلةةة  

يات / مجموإ ادد سااات امل العامليو ادد االلا

( 16) 1،000،000× فةةةةةةةةةةةةةةت المنامةةةةةةةةةةةةةةة

 .215):1990،)القريوتت

امةةا معةةدا تةةدة اإللةةاية فهةةو :   ااصةةابةمعةةدش  ةةد -2

 ،مقيةةا  يقةةا  يةةم معةةدا الحةةوادا فةةت فتةةرة محةةددة

اصتساب الوقي الماقود ياأليا  يسةةبو اإللةةاية يوذل   

ويحسو المعةةدا   ،وإ سااات العمل الاعليةالى مجم

معةةدا تةةدة االلةةاية   اةةدد االيةةا   يتطبيةةق معادلةةة

مجموإ ادد سةةااات امةةل  /اإللاية الماقودة يسبو  

 1،000،000المنامةةةة             × العةةةامليو فةةةت 

(42  )(Michael،2006:459.) 

ان اةةدد السةةااات او األيةةا  الماقةةودة ت تلةةف وفقةةا  لشةةدة 

فالسااات الماقةةودة يسةةبو العجةةي الةةدا   ت تلةةف   ،الحادا

او تل  الماقودة يسبو العجي الجي ةةت، وصتةةى فةةت صالةةة 

العجي الجي ت فان سااات العمةةل ت تلةةف مةةو صالةةة الةةى 

 .372):2009،)السال ( 4)كخرى 

 ثامناً: دراسة وتحليل حوادث العمل في المصنع

يدراسةةة تحليليةةة تاصةةيلية لتوزيةة  الحةةوادا  ثقةةا  الباصةة 

 وااللايات فت المصن  وكما ييتت:

 معدالت الحوادث واالصابات في المصنع -1

ان البيانات الواردة او صوادا العمل فةةت المصةةن  تشةةير 

-1988الى كن معدالت تكةةرار اإللةةايات خةةالا الاتةةرة )

المهنيةةة فةةت  والسةةالمة( توعةةل لنةةا واقةة  الصةةحة 2018

واةةةدد  ،لعةةةامليواةةةدد ا (1) ويبةةةيو الجةةةدوا ،المصةةةن 

وسااات العمةةل   ،ومجموإ كيا  العمل الماقودة  ،اإللايات

 .(2018-1988للسنوات )

 

 

 

 

 عدد ااصابات  عدد العاملين  السنة
مجموع ايام العمل 

 المفقود  

 مجموع

 ساعات العمل 

معدش تكرار 

 االصابة

معدش  د  

 االصابة

1988 2415 27 278 5،796،000 4.65 47.96 

1989 2290 13 155 5،496،000 2.36 28.20 

1990 2400 25 349 5،760،000 4.34 60.59 

1991 2595 5 95 6،228،000 0.80 15.25 

1992 2525 20 662 6،060،000 3.30 109.24 

1993 2527 21 541 6،064،800 3.46 89.20 

1994 2540 19 177 6،096،000 3.11 29.03 

1995 2547 21 344 6،112،800 3.43 56.27 

1996 2552 20 203 6،124،800 3.26 33.14 

1997 2499 3 45 5،997،600 0.50 7.50 

1998 3482 4 155 8،356،800 0.47 18.54 
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1999 3497 2 188 8،392،800 0.23 22.40 

2000 3399 3 44 8،157،700 0.36 5.39 

2001 3402 3 35 8،164،800 0.37 4.28 

2002 3390 4 91 8،136،000 0.49 11.18 

2003 3457 - - - - - 

2004 3401 5 39 8،162،400 0.61 4.77 

2005 3563 8 49 8،551،200 0.93 5.73 

2006 5523 1 20 13،255،200 0.08 1.50 

2007 5440 1 3 13،056،000 0.07 0.22 

2008 5340 2 - 12،816،000 0.15 - 

2009 5339 - - - - - 

2010 4678 1 - 11،227،200 0.08 - 

2011 4679 - - - - - 

2012 4600 3 12 11،040،000 0.27 1.08 

2013 4599 - - - - - 

2014 3368 - - - - - 

2015 2972 3 - 7،132،800 0.42 - 

2016 2454 - - - - - 

2017 2161 2 75 5،186،400 0.38 14.46 

2018 2059 3 25 4،941،600 0.60 5.05 

 مصن  يالجدوا كاال .ال وسجل الحوادا وااللايات فت المصدر: مو ااداد الباصث ياالاتماد الى ييانات

 

 

 

 

 وتةةدة اإللةةاية ( نجةةد ان معةةدالت التكةةرار1ومةةو الجةةدوا )

ولغايةةة  1988األولةةى ايتةةداء  مةةو  15مرتاعةةة فةةت السةةنوات 

 ويتبيو ان السبو الر يست لهذ  النسةةو المرتاعةةة هةة   اذ  2002

 كان يعمل يثالا  سااات العمل الاعلية كون المصن  زيادة 

 

 

 

 

ومةةو  ةة   ،وجبةةات امةةل مقسةةمة الةةى العةةامليو دون توقةةف

وسةةااات العمةةل يعةةد الحةةرب الةةى   اتان اض اةةدد اإللةةاي

 كلةةبللعودا  ولغاية االن كةةون المصةةن   2003العراق سنة  

يعمةةل يوجبةةة واصةةدة مةةو العةةامليو ويسةةااات امةةل فعليةةة 

من اضةةة ممةةا يعكةةس قلةةة تكةةرار اإللةةايات ومعةةدا تةةدة 

 اإللاية.
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توزيع الحوادث واصابات العمل حسب اقسام المصنع   -2

 (2018-1988للسنوات من )

( اةةةدد اإللةةةايات فةةةت اقسةةةا  2يوعةةةل الجةةةدوا )           

  .المصن 

 

 

 

 

 النسبة عدد ااصابات  القسم

 %44.29 97 الغيا 

 %19.63 43 النسي 

 %13.24 29 الهندسة

 %9.59 21 التكملة

 %11.42 25 الحياكة

 %1.83 4 السيطرة النواية

 %100 219 المجموإ 

  ياالاتماد الى ييانات وسجل صوادا والايات العمل فت المصن  يالجدوا ااال المصدر: مو ااداد الباصث 

 

  حسب موقع ااصابة في الجسمبتوزيع الحوادث  -3

( 2018-1988يعد دراستنا لحوادا العمل خالا الاتةةرة )

 ارتيينا ان ندرسها مو صيث موق  اإللاية كو الضرر فت

 جس  االنسان، للتعرف ككثر الى كماكو اإللاية. 

( توزيةة  الحةةوادا صسةةو مواقةة  3يوعةةل الجةةدوا )

  .اإللاية فت الجس 

 النسبة العدد  موقع ااصابة في الجسم

 %54.79 120 األيدي واأللاي 

 %11.42 25 الرك  

 %3.65 8 الاهر )العمود الاقري(

 %5.94 13 العليااألطراف 

 %17.35 38 األطراف السالى 

 %6.85 15 مواق  متعددة 

 %100 219 المجموإ 

 كاال .المصدر: مو ااداد الباصث ياالاتماد الى ييانات وسجل صوادا والايات العمل فت المصن  يالجدوا 

 

( كن ككثر اإللايات كاني فت األيدي 3يتبيو مو الجدوا )

وذلةة  ان كداء االامةةاا الةةى %  54.79واأللاي  ينسةةبة  

 يست د   اذ المكا و وتشغيل ا الت وتحري  المعدات

 

وتليهةةا امةةاله ، كغلةةو كن األيةةدي واأللةةاي  فةةت والعةةامل

وذلةة  يسةةبو سةةقوط  %17.35األطةةراف السةةالى ينسةةبة 

األتةةياء والةةطدا  األطةةراف السةةالى يالمكةةا و وكدوات 
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% وذلةة  يةةيتت 11.42وتليها الاية الرك  ينسةةبة   ،العمل

ممةةا يتسةةبو  ،الةةرك  اتجةةا وسةةقوط األتةةياء مةةو تطةةاير 

للعةةامليو ومةةو خةةالا الييةةارات الميدانيةةة يإلايات يالغةةة 

نالصةةظ ان اةةد  التةةيا  العةةامليو يارتةةداء معةةدات الوقايةةة 

واةةد  متايعةةة مسةةؤولت السةةالمة  ،الش صةةية يشةةكل اةةا 

يجو التيكيد الى صماية هذ  األجياء   ،المهنية لتطبيق ذل 

الةةى الةةرغ  مةةو وجةةود سةةجل للحةةوادا  .مةةو الجسةة 

يتعةةرض لهةةا مهنيةةة  اامراعةة ن هنةةاك كاال  ،وااللةةايات

التقااةةد   يعةةد  ن ا ناء العمةةل او يعةةد تةةرك العمةةل اووالعامل

التةةت تاهةةر الةةى لةةحة العةةامليو يعةةد فتةةرات طويةةل 

الريةةو( وغيرهةةا مةةو االمةةراض التةةت تتةةراك  وكةةة)السل، 

ال تسةةجل فةةت سةةجل  اذ يعلةةو انهةةا الو الوقةةي، يمةةرور

 الحوادا وااللايات. 

و تل ي  موق  الضرر وفةةق ( يمك3انطالقا  مو الجدوا )

 ما يوعحم الشكل ا تت:

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موق  الضرر وااللاية فت الجس  ( يوعل 1الشكل )

 

 

 المصدر: مو ااداد الباصث

 

 

 

 

 

 

 %11.42الرأس 

 %54.79األيدي واألصابع 
 

 %6.85مواقع متعددة 
 

 %3.65الظهر والعمود الفقري 
 

 %5.94األطراف العليا 
 

 %17.35األطراف السفلى 
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 تاسعاً: االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات

هناك قصور فت تسةةجيل اإللةةايات يةةاألمراض  -1

ممةةا   ،المهنية واد  جدولتها وفق ييانةةات سةةنوية

  وهةةذا يةةدا الةةى اةةد  ،يصعو الحصوا اليهةةا

االهتما  مو مسؤولت الصحة والسةةالمة المهنيةةة 

 يم اطر االمراض المهنية.

هنةةاك اهمةةاا واعةةل واةةد  االهتمةةا  يارتةةداء  -2

معدات الوقاية الش صية لقلة الةةوات والمعرفةةة 

 لدى العامليو.

هنةةاك تيايةةد فةةت صةةوادا والةةايات العمةةل فةةت  -3

كقسةةا  المصةةن  وخصولةةا  فةةت كقسةةا  الغةةيا 

وترجةة  األسةةباب لقةةد  هةةذ  ، والتكملةةةوالنسةةي  

المكةةا و والمعةةدات وا الت التةةت تاتقةةد لوسةةا ل 

الحمايةةةة واالغطيةةةة والحساسةةةات التكنولوجيةةةا 

وتتوقف فت صالةةة   ،ذر العامليونالمتطورة التت ت

 صدوا الطدا  او اد  االنتبا  ا ناء العمل.

اتضةةل ان معاةة  اإللةةايات والحةةوادا التةةت  -4

 نةةاء كداء االامةةاا تقةة  ن اويتعةةرض لهةةا العةةامل

% ياأليدي واأللةةاي  وهةةذا نةةات  54.79ينسبة  

اةةو االامةةاا التةةت تتطلةةو التشةةغيل والتحريةة  

والضةةغ  ياسةةت دا  األيةةدي وااللةةاي  وينسةةبة 

لحةةدوا تق  فةةت األطةةراف السةةالى  و%  17.35

االلطدا  والتحرك والسةةقوط انةةد كداء   صاالت

   االاماا. 

 التوصيات

وتو يةةق الحةةوادا وااللةةايات عرورة تسجيل   -1

ن وواالمراض المهنية التت يتعةةرض لهةةا العةةامل

يسجل خاص وارتاة الكترونية متقدمة، وتنشةةر 

ينشةةرات دوريةةة تصةةدر للتعةةرف الةةى هةةذ  

الم اطر والمسببات مو قس  الصةةحة والسةةالمة 

 المهنية.

يجو الى المصن  تطبيق ناا  اقويات لةةار   -2

صةةحة لكةةل مةةو ي ةةالف تعليمةةات وعةةواي  ال

والسالمة المهنية ومعاقبة مو ال يستعمل معدات 

 الوقاية الش صية، ولكل مو ياتعل صادا امل.

تقيةةي  الم ةةاطر المحتملةةة التةةت يمكةةو كن تسةةبو  -3

صادا يناءا  الى األخطةةاء السةةايقة التةةت وقعةةي 

األقسا  فت الماعت، مما يمكو المصن  مةةو   فت

 التنبؤ يها فت المستقبل.

ااةةةداد دورات تدريبيةةةة ينةةةاءا  الةةةى تحديةةةد  -4

االصتياجةةات الحقيقيةةة مةةو التةةدريو خالةةة فةةت 

مجةةاا الصةةحة والسةةالمة المهنيةةة مرفقةةة يةةدليل 

وتةةروصات لتطبيقهةةا، فةةت الواقةة  مةةو طةةرف 

كخصا ييو فت السالمة كو االطاةةاء وذلةة  يتقةةدي  

الةةى الطةةرق  العةةامليومحاعةةرات، لتةةدريو 

اإليةةالع اةةو   وطةةرق  ،والسليمة للعمةةلالصحية  

وكيايةةةة القيةةةا  ياإلسةةةعافات األوليةةةة  الحةةةوادا

 للمصاب اند وقوإ صادا.
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 المصادر والمراجع

 اوالً: المصادر العربية

زهية، خالةةدي، ح صةةوادا العمةةل واالقتهةةا يةةبعض   [1]

كةةةةلية العلةةةو  ،المتغيةةرات الش صةةية والوويايةةة ح

جامعةةة   االقتصةةادية والتجةةارية والةةو  التسييةةةةر،

 .2017،محةةمد خيضةةر

كسةةةماء، صمةةةية، ح تصةةةنيف صةةةوادا العمةةةل فةةةت [2] 

كليةةة العلةةو  اإلنسةةانية  ،المؤسسةةات االقتصةةادية ح

 .2017،واالجتمااية، جامعة العريت يو مهيدي

 ،المركي الةةوطنت للمعلومةةات، ح السةةالمة المهنيةةة ح  [3]

اإلدارة العامةةةة للتحليةةةل والدراسةةةات، الجمهوريةةةة 

 .2016،اليمنية

السال ، مؤيد سعيد،ح ادارة المةةوارد البشةةرية مةةدخل   [4]

الطبعةةة األولةةى، ا ةةراء للنشةةر   ،استراتيجت تكاملتح

 .2009،والتوزي ، األردن

لالل، محمد فالل،ح ادارة الموارد البشرية اةةرض   [5]

لحامةةةد للنشةةةر الطبعةةةة األولةةةى، دار ا ،وتحليةةةلح

 .2004،والتوزي ، امان

اقيلةةةةت، امةةةةر ولةةةةات، حالمةةةةوارد البشةةةةرية  [6]

الطبعةةةة األولةةةى، دار وا ةةةل للنشةةةر  ،المعالةةةرةح

 .2005 ،والتوزي ، األردن، امان 

ترار ، مجدي ابد هللا، ح السالمة والصحة المهنيةةة   [7]

 .2016 ،وتيميو ييلة العمل ح مصر

جودة، محاةةوو اصمةةد، ح ادارة المةةوارد البشةةرية ح،   [8]

جامعة العلو  التطبيقية، دار وا ل للنشةةر والتوزيةة ، 

 .2010امان 

ابا ، سهيلة محمةةد، ح ادارة المةةوارد البشةةرية ح،   [9]

 .2007 ،الطبعة الثالثة، دار وا ل للنشر، امان 

مرزوقت، مري ،ح الوقاية مةةو صةةوادا العمةةل فةةت   [10]

كليةةةة العلةةةو  اإلنسةةةانية  ،لجيا ريةةةة حالمؤسسةةةة ا

 .2018،واالجتمااية، جامعة العريت يو مهيدي

قويةةدر، دويةةاخ،ح دراسةةة مةةدى مسةةاهمة االمةةو  [11]

الصناات فت الوقاية مةةو الةةايات صةةوادا العمةةل 

كليةةةة العلةةةو  اإلنسةةةانية  ،واالمةةةراض المهنيةةةة ح

والعلةةةةةةو  االجتماايةةةةةةة، جامعةةةةةةة االخةةةةةةوة 

 .2009،منتوري

ت، سمير،ح صوادا العمةةل واالقتهةةا يةةالروح صديب  [12]

كليةةةة العلةةةو  اإلنسةةةانية والعلةةةةو   ،المعنويةةةة ح

 .2009،االجتمااية، جامعة منتوري

دور ماتش العما فت صماية  فةةةةوزي، امةةةةران،ح [13]

كلية الصقوق  ،العاما كن كخطةةةةر صةةةةوادا العماح

الرصمان  ايد  جامعة  السياسية،  والعلو  

 .2017،ميرة

سةةها ،ح الةةايات العمةةل فةةت وةةل القةةانون انجةةق،  [14]

كلية الحقوق، جامعةةة دمشةةق، مجلةةة   ،واإلرهاب ح

 .2017،( 34(، العدد )39جامعة البعث، المجلد )

ابا ، سهيلة محمد، ح ادارة الموارد البشرية ح،   [15] 

 .2007 ،الطبعة الثالثة، دار وا ل للنشر، امان 

الطبعةةة   ،ح  القريوتت، محمد قاسةة ،ح ادارة االفةةراد  [16]

األولى، دا رة المكتبات والو ا ق الوطنيةةة، امةةان، 

 .1990 ،األردن 
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