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لقد صاحب التطور التكنولوجي الذي شهده العالم في مجال التصنیع بروز ظواهر       
وما في ممرضیة لعل أهمها تلك األخطار المحدقة بالعامل أثناء تأدیته لعمله و المتمثلة ع

ر على سات الصناعیة و تؤثّ د مصالح المؤّس حوادث العمل، هذه الظاهرة التي أصبحت تهدّ 
دراسات مستمرة تهدف إلى القیام با دفع برجال الصناعة إلى ألولى، ممّ اإلنتاج بالدرجة ا

تأمین العمال و الظروف المحیطة بهم، فالحوادث و اإلصابات التي تقع أثناء العملیات 
  .بشریة في المؤسسات الصناعیةال مادیة والخسائر ال مالیین من  تستنزف سنویااإلنتاجیة 

هة مصاریف العالج و التعویضات ومن جهة أخرى ج هذه الخسائر التي تتضمن من     
، و بذلك أصبحت الوقایة شيء ضروري و االهتمام بمجال السالمة تزید من تكالیف اإلنتاج

أصبح مقیاسا حضریا للداللة على مدى اهتمام كل دولة بالعنصر البشري و موقعه في 
وقع التركیز في السنوات السیاسات من أجل التنمیة والتقدم على مختلف األصعدة، و لقد 

ختصاصیین األخیرة على دراسة موضوع حوادث العمل و تم تناوله من طرف العدید من اال
ین و النفسانیین في الصناعة بهدف تجنیب العمال و وقایتهم من و الباحثین السوسیولوجی

  .األخطار الصناعیة

ذا الموضوع من زاویة دور و قد استمدت دراستنا أهمیتها في كونها حاولت أن تتناول ه    
المؤسسة الصناعیة في التأمین االجتماعي من حوادث العمل باعتبار أن المؤسسة الصناعیة 

لحوادث و أیضا إلعطاء و ذلك تفادیا لتكرار اهي المكان الذي تكثر فیه الحوادث المهنیة، 
لما یحصل "  -ةلوطای -المؤسسة الوطنیة للملح" و قد اخترنا میدان دراستنا  مسحة جدیدة،

عمل رغم األسالیب الوقائیة و اإلجراءات المتبعة، كما تهدف الحوادث في استمراریة  من فیها
في الحد أو التقلیل من حوادث العمل الدور الذي تلعبه المؤسسة الصناعیة  إبرازدراستنا إلى 

  .وكیف یتم تعویض العامل المصاب في حالة وقوع حادث عمل
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  ذ
 

 المنهجي اإلطارن تكلمنا فیه ع األول الفصل فصول؛ و قد تمحورت دراستنا في أربع   
اإلشكالیة و التي تضمنت موضوع الدراسة، و أسباب اختیار و الذي اشتمل على  للدراسة

  والمشابهة الموضوع، وأهداف و أهمیة الدراسة، وتحدید المفاهیم و أهم الدراسات السابقة
حیث  ا الفصل اإلجراءات المنهجیة للدراسة و التي تضمنت منهج الدراسةكما تناولنا في هذ

لدراسة ظاهرة حوادث العمل و مالئمة ألنه األكثر المسح االجتماعي اعتمدنا على المنهج 
  .الصناعیة وصفها و تشخیص طبیعة األمن االجتماعي داخل المؤسسة

ومجتمع  ،الزماني والمكاني الدراسةمجالي المنهجیة للدراسة  اإلجراءاتكما تضمنت  
المالحظة و المقابلة التي تمت مع مختلف وتم استخدام  و أدوات جمع البیانات الدراسة

إطارات و عمال المصالح و عمال الورشة كما استعنا باالستمارة و السجالت و الوثائق، و 
  .دت في جمع المعلومات حول الموضوع محل الدراسةكلها أدوات ساع

النظریات المفسرة و ذلك من خالل التطرق  العملحوادث  الثانيالفصل تضمن و قد       
وفي األخیر كیف نمنع وقوع حوادث آثارها و أنواعها و  و أسبابها ولحوادث العمل 

وذلك من خالل تعریف  عام حول التأمین مدخل الثالث الفصلبینما خصصنا في .العمل
  .أنوعهالتامین وتطوره التاریخي ونظام التامین و 

تضمن تحلیل و تفسیر البیانات كما اشتمل على تحدید فقد  رابعللفصل البالنسبة أما 
نتائج الدراسة و كشف عن صدق أو نفي البیانات لینتهي باالقتراحات التي توصلنا إلیها من 

لبحوث أخرى لها عالقة بالموضوع المدروس  االذي نأمل أن یكون تمهیدخالل البحث 
     .ل على حد سواصالح العمال و العمملة و تحقیقا له خدمة للتنمیة الشامإلثرائه و تعمیق
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 دراسةلاإشكالیة  .1

  دراسةلاموضوع  1.1

شهد العالم بعد اندالع الثورة الصناعیة تحوالت اقتصادیة واجتماعیة، و التي أدت   
إلى التطور التقني في مجال الصناعة مع سیطرت اآللة في عملیات اإلنتاج الصناعي و 

ریق تحسینه ومن أجل مضاعفته الذي كثر الحدیث عنه في السنوات األخیرة و عن ط
اعتمادا على عملیة التصنیع وهذا ما شجع أصحاب العمل إلى إعادة بناء وهیكلة مصانعهم 

  .وفقا لمتطلبات اآلالت التي أصبحت المنفذ الوحید لزیادة اإلنتاج

أدى ظهور الرأسمالیة إلى التوسع في المناطق الصناعیة مع إعادة توجیه لرؤوس 
مام باآلالت المتطورة و التكنولوجیا وحلول المصانع الحدیثة محل مهارة األموال و االهت

العامل الحرفي و ذكاءه وتجاهل اإلنسان الذي ینقل التكنولوجیا ویشرف على اآلالت 
وتسییرها، مما نتج عن ذلك انضمام العمال في أعمال روتینیة األمر الذي أدى إلى ظهور 

حوادث العمل و األمراض المهنیة الناتجة عن :ثلعدة ظواهر سلبیة ارتبطت بالصناعة م
  .عملیة التصنیع و التي أثرت على صحة العامل و أدائه

أدى هذا الوضع إلى اهتمام السوسیولوجیین بالمشاكل الصناعیة من أجل فهم الواقع 
والكشف عن بعض الحقائق للوصول إلى نظرة علمیة و موضوعیة بدراسة هذه المشاكل 

حوادث العمل ومدى ارتباطها باألمن الصناعي داخل المؤسسة و مدى  والتي من بینها
فاعلیة اإلدارة في تطبق خطط واستراتجیات ناجحة للتحكم والتقلیل من هذه الحوادث المهنیة 

  .ومنه رفع اإلنتاج
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وتعتبر الجزائر من بین الدول التي تعاني من حوادث العمل و األخطار المهنیة 
د تؤدي في بعض األحیان إلى وفاة العامل أو أمراض مهنیة تختلف الناجمة عنها و التي ق

االحتكاك بالمواد الكیماویة المختلفة واألماكن : درجات الضرر فیها باختالف بیئة العمل مثل
المغلقة باإلضافة إلى اآلالت و مضارها على العمال عند سوء تسییرها ویعتبر عمال 

  .مهنیةالمصانع من بین المهددین باألخطار ال

من المعروف أن تشریع العمل الجزائري مستمد، في جانب كبیر من تشریعات العمل 
المقاول أو مالك  وهو یرتكز على إسناد المسؤولیة على عاتق صاحب المشروع،. الفرنسیة

، حدث في فرنسا إصالح في هذا التشریع، أین یعفى رب 1945و في سنة . وسائل اإلنتاج
الحادث وانتقلت المسؤولیة ونفقات الحادث إلى التنظیمات األمنیة  العمل من المسؤولیة في

  .االجتماعیة، لكن هذا اإلصالح التشریعي، لم یتم توسیعه أو لم یطبق، في الجزائر

ذلك ألن اإلدارة االستعماریة أبقته على حالته السابقة، أي على مسؤولیة مالك وسائل 
وخاصة الجانب المتعلق  1966جوان   21ه، في لكن المشرع الجزائري أعاد تنظیم. اإلنتاج

بتعویضات حوادث العمل و األمراض المهنیة، وذلك من حیث نفي مسؤولیة مالك وسائل 
اإلنتاج، سواء كانت خاصة أو عمومیة ووضعها على عاتق التنظیمات األمنیة االجتماعیة، 

  .مثلما هو الحال في التشریع الفرنسي

) 1983جویلیة  12من أمر  13-83(عدلت بقانون  1966جوان   21هذه المادة 
من أمر  13-83(  و القانون السالف الذكر. فیما یخص حوادث العمل واألمراض المهنیة

  :یحدد تنفیذ طبیعة حوادث العمل، كالتالي) 1983جویلیة  12
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 بسبب مفاجئ أثر أو جسدي جرح عنه نجم حادث كل "عمل حادث" یعتبر :6المادة 
  .العمل إطار في وقع خارجي

دائمة  أو خاصة بمهمة القیام خالل وقع حادث عمل حادث أیضا یعتبر :7المادة 
  .المسؤول تعلیمات حسب المؤسسة خارج

 المؤمن لتنقله من المستخدمة أثناء المسافة وقع حادث عمل حادث یعتبر :11المادة 
  .المستخدمة المواصالت نوع كان مهما هذا و.منه راجع أو لعمله

بحوادث النشاط العملي والذي أدى ) 13-83(جهة أخرى، فقد جاء في المادةومن 
في تحدید الحادث،  شروط، وبناء على ذلك یمكن استخالص ثالث. إلى جروح جسدیة

  :وهي
 وجوب وجود شرط العنف أو مفاجأة العنصر الخارجي. 
 الجروح الجسدیة. 
 العمل وجوب وجود مكان االرتباط، أي وقوع الحادث یكون في مكان . 

وكذلك بالنسبة  .إن هذا الشرط الثاني یعتبر في الجزائر مهما، في تحدید الحادث
وعلى هذا المنوال، یجب .للعامل، في موقع عمله، ال یستلزم تبریر الحادث بأسباب خارجیة

والذي حدد  1998الصادر في شهر جویلیة ) 12-83من قانون  9(اإلشارة إلى المادة
جرح أو الموت الواقع، من جراء حادث العمل، یجب أن یعتبر نتیجة فال: الحادث، كاآلتي

  .العمل مع وجود إثبات الحقیقة له
وكما سبقت اإلشارة إلى ذلك، من خالل التركیز على عنصر المسؤولیة في حادث 

األول، هو مسؤولیة الدولة، واآلخر یتعلق : العمل، البد من التمییز بین مفهومین اثنین
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كالعالج أو تقدیم : تحمل دفع التكالیف؛ أي التعویضات المادیة جراء الحادثبالطرف الذي ی
  .منحة مادیة

لم یكن السبب في حث المنتجین على اتخاذ الوسائل الكفیلة  حوادث العملإن انتشار 
بتقلیل الحوادث، فالمنفعة االقتصادیة التي یمكن أن تعود علیها من جراء استثمار جزء من 

ایة من الحوادث، وقد استمر المنتجون في عدم اكتراثهم لهذه المشكلة أموالهم في الوق
وشجعهم على ذلك الصعوبات الكثیرة التي كان یواجهها العمال المصابون عند محاولتهم 

على  التأمیناللجوء إلى القضاء، بغیة الحصول على تعویضات عن إصاباتهم حیث یعد 
مما أدى إلى االهتمام الشدید بمشاكل األمن  ذلك من أقدم أنواع التأمینات االجتماعیة،

الصناعي وكان السبب في اهتمام رب العمل، أنه كان لزاما على رجال التأمین أن یمیزوا 
  .بین المصانع حسب درجة الخطر الموجودة في كل منها

وأن یقیموا معدالت لحساب التعویضات التي تختلف باختالف األخطار، فكلما زادت 
ة لزیادة الخطر كلما زاد معدل التعویض، فالتأمین من حوادث العمل في الظروف المؤدی

المصانع ذات اآلالت الضخمة یختلف عن التأمین في المصانع الصغیرة ألن بیئة العمل 
  .تقتضي ذلك

ومشكلة دراستنا هذه ال تخرج عن هذا المجال والتي نسعى من خاللها إلى إبراز 
  :ة التساؤل التاليطبیعة حوادث العمل من خالل معالج

  كیف توفر المؤسسة الصناعیة الوطنیة للملح بلوطایة التأمین من حوادث العمل؟

  :وانطالقا من هذا التساؤل الرئیس سنحاول اإلجابة على التساؤالت التالیة
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ما هي العوامل المؤدیة إلى وقوع حوادث العمل في المؤسسة الصناعیة  .1
  الوطنیة للملح بلوطایة ؟

حوادث المهنیة بالمؤسسة الصناعیة الوطنیة للملح بلوطایة إلى هل تؤدي ال .2
 رفع تعویضات للعامل المصاب فعلیا؟

 هل تقوم التأمینات بدورها داخل المؤسسة الصناعیة الوطنیة للملح بلوطایة؟ .3

  :أسباب اختیار الموضوع 2.1

  : ولقد دفعنا الختیار هذا الموضوع عدة أسباب من بینها

  . و عملإدارة  اسة بعلم االجتماع وع الدر ارتباط موض .1
  .محاولة الكشف عن األسباب والعوامل المؤدیة للحوادث المهنیة .2
محاولة الكشف عن الخسائر المادیة و البشریة التي تتعرض لها المؤسسة، وعن مدى  .3

  .اهتمامها بصحة العامل

الغة العملیة والتأمینات في المؤسسات الصناعیة أهمیة بكما یحض موضوع الحوادث 
من خالل إبراز أسباب الحوادث العملیة، ومدى فاعلیة تعویضات التأمینات االجتماعیة 

كما أن ضرورة األمن الصناعي داخل المؤسسة الصناعیة للحفاظ على .ألضرار العمل
  . العنصر البشري والمادي

  .كما دفعنا الختیار هذا الموضوع قلة الدراسات واألبحاث فیه.4

  .ع نسبة الحوادث المهنیة ومدى تأثیرها على زیادة اإلنتاجكذلك بسبب ارتفا.5
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  :أهداف وأهمیة الدراسة 3.1

  :الدراسة إلى تحقیق جملة من األهداف هي ذهتهدف ه

  .محاولة التعرف على دور المؤسسة الصناعیة في توفیر التأمینات من حوادث العمل.1

  .لعمل في المؤسسة الصناعیةمحاولة التعرف على العوامل المؤدیة إلى وقوع حوادث ا.2

 .محاولة معرفة هل تؤدي الحوادث بالمؤسسة إلى رفع تعویضات للعامل المصاب فعلیا.3

  .محاولة معرفة هل تقوم التأمینات االجتماعیة بدورها داخل المؤسسة الصناعیة. 4

فنظرا النتشار المشاكل المهنیة في المؤسسات الصناعیة، أردنا في دراستنا     
نسلط الضوء على موضوع حوادث العمل، باعتبارها من أخطر المشاكل المتسببة  هذه أن

في حدوث الكثیر من األمراض المهنیة و اإلعاقات و الوفیات و بالتالي النقص في اإلنتاج، 
ومدى تأثیر الضمان االجتماعي في التقلیل من أضرار هذه الحوادث باعتباره دعامة من 

وذلك لما یحققه من عدالة اجتماعیة للعاملین  فعالیته في تنمیة دعامات المجتمع االشتراكي 
وحمایة الطبقات الضعیفة . االستراتیجیات ودوره في استقرار عالقات العمل ومنع المنازعات

في المجتمع من أخطار یتعرضون لها ال دخل لهم فیها وال قدرة لهم في حمایة أنفسهم منها 
  . الوفیات اإلعاقات، األمراض المهنیة،: مثل
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  :تحدید المفاهیم 4.1

  :حوادث العمل :أوال

  : لغة. أ

ظاهرة واقعة، أو : وحادث.وباء، مرض معد: و حادث. عارض، طارئ، مصیبة: حادث
  (1).حادثة یمكن مالحظتها

  :اصطالحا. ب

حادث العمل هو كل ما یصیب أیا من عناصر اإلنتاج، یؤدي إلى خسارة تلحق به وقد   
یجة لتصرف خاطئ ألحد العاملین أثناء العمل، أو نتیجة لظروف خارجیة في یكون حادث نت

    (2).لتفادیهاالعمل باإلمكان السیطرة علیها 

  :تعریف الحادث إجرائیا. ج

هو كل ما یحدث دون أن یكون متوقع الحدوث بحیث ینجم عنه أضرار بصحة وحیاة   
داخلیة أو خارجیة، كما تؤدي إلى العاملین أو الوسائل المادیة نتیجة أسباب سواء كانت 

حدوث الكثیر من اإلعاقات و التشوهات الجسدیة، و أحیانا تكون سببا في التوقف عن 
 ".العمل نتیجة العجز أو الوفاة

  :مفهوم التأمین.:ثانیا

                                                             
  .  94، ص 1981، دار الرشید للنشر، تكملة المعاجم العربیة الجزء الثالث حرف الحاء:رینهارت دوزى (1)
  .190ص دون سنة، ، دار حامد للنشر، عمان، األردن، إدارة الموارد البشریة: محمد فاتح صالح (2)
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نه تأمینا إذ جعله   :التأمین لغة.أ ن آمنا إذا وثق و ركن إلیه فهو آمن، وأمّ ن یؤمّ من مادة أمّ
  (3).ن و فرس أمین القوي، وناقة آمون قویة، آمینا أي جعله في ضمانهفي األم

التأمین وسیلة لتعویض الفرد : " عرفه األستاذ أحمد جاد عبد الرحمان بقوله :اصطالحا.ب
عن الخسارة المالیة التي تحل به نتیجة لوقوع خطر معین وذلك بواسطة توزیع هذه الخسارة 

كونون جمیعهم معرضین لهذا الخطر وذلك بمقتضى على مجموعة كبیرة من األفراد ی
  .(4)سابق

  :التعریف اإلجرائي.ج

هو عبارة عن أسلوب ینطوي على اتفاق مسبق بین طرفین یتم من خالله تحویل   
مقابل دفع مبلغ ) المؤمن(إلى الطرف األول ) المؤمن له(الخطر المعرض له الطرف الثاني 

  .محسوب

  :بهةالدراسات السابقة والمشا 5.1

نعرض في هذا المطلب أربع دراسات مشابهة، والتي اقتربت في طرحها من موضوع 
دراستنا، حیث جاء هذا العرض بما تكتسبه الدراسات المشابهة والسابقة من أهمیة كبیرة في 
أي بحــث علمي یراد له أن یستفید من خبرات اآلخرین ممن سبقوا الباحث إلى تناول هذا 

  ).دراسات مشابهة(أو على األقل دراسة بعض جوانبه) دراسات سابقة(قاالبحث تناوال متطاب

                                                             
  .37، مختار الصحاح، ص )أ م ن(معجم لسان العرب، مادة (3)

  .190ص  ،مرجع سبق ذكره :محمد فاتح صالح  (4)
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ولذلك فإن محاولة استثمار جهود السابقین من شأنها أن تلقي أضواء كاشفة على 
مسائل عدة غامضة، ما كان للباحث التفطن لها لو لم یتعامل مع هذه الدراسات التي یجب 

وله معرفة وخبرة بما سبق به، ولیتمكن وهو  االستفادة منها، حتى یستطیع أن یجري أبحاثه
یجري أبحاثه ویقوم بدراساته من أن یقارن فیثبت أو یعارض ما اتجه إلیه من سبقه من 

  .الكتاب

وبالتالي فإن عملیة استعراض الدراسات المشابهة و السابقة في البحث العلمي ذات        
اء تنفیذه لهذه العملیة والقارئ عند قراءته أهمیة كبیرة، فهي تؤدي كثیرا من المهام للباحث أثن

لما كتبه الباحث حول هذه الدراسات حیث تتمثل أولى هذه المهام بالنسبة للباحث في التأكید 
من أن هذه الدراسات المشابهة أو السابقة لم تتطرق للمشكلة التي هو بصدد بحثها من نفس 

ب النقص بها من حیث المضمون الزاویة والمنهج نفسه، ویمكنه كذلك من معرفة جوان
والمنهج، فالقصور في المنهج قد یؤدي إلى نتائج غیر صادقة والقصور في المضمون یعني 
وجود جوانب للموضوع ال تزال في حاجة إلى البحث أو التعدیل ویؤدي هذا بالتالي إلى 

  .البرهنة على أهمیة البحث المقترح وجدوى تنفیذه

دراكا منا ألهمیة ال       دراسات النظریة المشابهة في البحوث االجتماعیة، وبحثنا على وإ
وجه الخصوص وذلك بتزویدنا بالمعاییر والمقاییس والمفهومات اإلجرائیة واالصطالحیة، 

حاولنا بقدر المستطاع .وهكذا نستفد من ایجابیات مناهجها وبتجنب سلبیاتها. التي نحتاجها
عدیدة حول موضوع حوادث العمل، و ذلك لما توالت دراسات حیث توظیفها في دراستنا، 

تخلفه الحوادث من آثار اجتماعیة، واقتصادیة، و نفسیة، ذات خطورة على الفرد و المجتمع 
  .على حد سواء



ةاإلطار المنھجي للدراس: الفصل األول  

 

20  

 

كما أنه أصبح من الواضح اآلن ونتیجة للدراسات المتعددة في مجال حوادث العمل    
من حوادث العمل، و العدد األكبر  أن العنصر البشري هو السبب الرئیس في وقوع الكثیر

من الحوادث في المصانع یرجع إلى أسباب إنسانیة، ومن أهم العوامل التي لها عالقة 
وهنا سیتم تناول بعض . بحوادث العمل العمر والخبرة إضافة إلى عوامل أخرى متعددة

  :الدراسات التي اهتمت بموضوع حوادث العمل

  :الدراسة األولى

  :والتي نقدمها كاآلتي " صندرة لعور "من طرف الباحثة لقد تم تناولها 
  معلومات بیبلیوغرافیة -  أ

  .التأمین على أخطار المؤسسة دراسة حالة تأمین خسائر االستغالل: عنوان الدراسة

  .صندرة لعور :ةالباحث

  .مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة :طبیعة الدراسة

  .2004/2005 :سنة المنح

  :ة الدراسةخط

  .مدخل عام للتأمین: الفصل األول

  .تسییر ومعالجة  األخطار سیاسة التأمین: الفصل الثاني

  .آلیة  تأمین  خسائر االستغالل: الفصل الثالث
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واقع  تطبیق تأمین  خسائر االستغالل بعد الحریق في نظام  التأمین  :الفصل الرابع
  .الجزائري

  مضمون الدراسة. ب

لى إبراز السیاسة التأمینیة المتبعة من طرف المؤسسة االقتصادیة هدفت الدراسة إ
لتغطیة مختلف األخطار التي تهددها، وتسلیط الضوء على أشد األخطار حدة في تأثیره 

  .على الذمة المالیة للمؤسسة االقتصادیة  والمتمثل في خطر خسائر االستغالل

 ما مدى فعالیة : ي صیغته التالیةمن هذا المنطلق ینبثق السؤال الرئیس لهذا البحث ف
  .سیاسة  التأمین في تسییر خطر خسائر االستغالل  للمؤسسة االقتصادیة؟

 یندرج تحت هذا التساؤل الرئیس مجموعة من التساؤالت  الفرعیة هي:  

 فیما تتمثل األخطار التي تهدد المؤسسة االقتصادیة؟  

 هل لتسییر األخطار مكانة في إدارة المؤسسة؟  

  ثر خطر خسائر االستغالل على الذمة  المالیة للمؤسسة؟كیف یؤ  

 ما هو المنهج الذي یعتمده نظام التأمینات الجزائري؟  

 نتائج البحث  

  :لقد توصلت الباحثة إلى مایلي

 یحتمل أن تهدد  يالبحث عن الحلول واالختیارات لتغطیة مختلف األخطار الت
  .المؤسسة االقتصادیة
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  اء كانت كبیرة الحجم أو صغیرة  ومتوسطة االستثمار على المؤسسات االقتصادیة سو
في تشكیل خبراتها الذاتیة  تعمل على تجدید األخطار المحتمل التعرض لها، وذلك 

من اجل التنبؤ واختیار انجح الوسائل لتغطیتها بناء على إمكانیات المؤسسة من جهة  
  .ومن جهة أخرى األنشطة التي تمارسها

 شخیص األخطارإنشاء مكاتب لتدقیق وت.  

 تكوین أجهزة تعمل ضمن إدارة  الخطر تشمل مكتب أمن.  

  حدة إطفاء تتولى مواجهة واكتشاف األخطار خاصة خطر الحریق، والتعامل معه
مباشرة وبأقصى  فعالیة ممكنة والقضاء علیه ووضع التعلیمات واإلرشادات الواجب 

  .ابتاعها عند حدوث الخطر

 ء الفحص الدوري المستمر لصیانة وسائل اإلنتاج وحدة الصیانة تعمل على إجرا
ال التي تصیب تلك الوسائل األمر الذي یؤدي إلى مومواجهة حاالت التلف واألع

  .ا على متانة مركزها الماليیضمان  استمرار العملیة اإلنتاجیة، مما ینعكس إیجاب

  التنظیمي جعل إدارة الخطر والتامین على مستوى اإلدارات العلیا في قمة الهیكل
رها في حمایة  المؤسسة من أي خسارة مالیة مفاجئة قد و للمؤسسة، وذلك  ألهمیة  د
  .تؤدي إلى ضیاعها بالكامل

 خطار المؤسسة ألینبغي تكوین متخصصین ومحترفین في مجال التأمین على ا
  .االقتصادیة
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 وك  دفع الدراسات واألبحاث المتعلقة بمستقبل مجال تسییر األخطار وكذا تصور بن
  .معطیات ترتبط بالخصوص بتطویر سیاسة التامین داخل المؤسسة االقتصادیة

  :الدراسة الثانیة

  :والتي نقدمها كاآلتي " مورج و بینامي "لقد تم تناولها من طرف الباحثان 
  معلومات بیبلیوغرافیة . أ

  .العوامل المسببة لحوادث العمل :عنوان الدراسة

  .مورج و بینامي :انالباحث

  .كتاب: لدراسةطبیعة ا

  .، بألمانیا2006 :سنة المنح

  :مضمون الدراسة.ب

الكشف عن العوامل األساسیة التي تقف وراء تعرض عامل السكك الحدیدیة : هدف الدراسة
   .للحوادث

  .عامال من الذكور العاملین في شركة السكك الحدیدیة 1305بلغت العینة : عینة الدراسة

  .االستبیان: أداة الدراسة

تركزت الحوادث مع مدة الخدمة القصیرة كما أن الحوادث تركزت مع : الدراسة نتائج
  (5) .األعمار األصغر

                                                             
(5) J.meeller.charge de travail dans une tache de manu tentions le travail humain tome, P.  43  
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  :الدراسة الثالثة

  :والتي نقدمها كاآلتي "بادیس كشیدة  "لقد تم تناولها من طرف الباحث     
  معلومات بیبلیوغرافیة . أ

 ل الضمان المخاطر المضمونة وآلیات فض المنازعات في مجا :عنوان الدراسة
  .االجتماعي

 بادیس كشیدة :الباحثة.  

 ماجستیردراسة میدانیة لنیل شهادة ال: الدرجة العلمیة.  

 الجزائر2009/2010 :سنة المنح ،. 

 إشراف شادیة رحاب.  

  :مضمون الدراسة.ب

یشكل الضمان االجتماعي أحد صور الحمایة االجتماعیة التي نصت علیها 
ي تهدف إلى إعطاء مكانة  خاصة للمستفیدین من الضمان  المعاهدات والدساتیر الدولیة، الت

سواء أكانوا أجراء أو ملحقین باإلجراء أیا كان قطاع النشاط الذي -االجتماعي وذوي حقوقهم
وذلك عن طریق التكفل بجمیع األخطار االجتماعیة المهنیة التي تؤدي إلى  -ینتمون إلیه

  .لعجز بصفة نهائیاتقلیل أو عدم  القدرة  على الكسب وأحیانا ا

فالتأمین االجتماعي هو ذلك النظام االقتصادي االجتماعي الذي یقوم بوضعه  
وتطبیقه الدولة مباشرة، لتؤمن  فیه حدا معینا من الموارد والدخول والخدمات الطبیة لبعض 
                                                                                                                                                                                              

غیر ( ماجستیر، عواملھ ووسائل الوقایة، رسالة حوادث العمل في المؤسسة الصناعیة الجزائریةنقال عن مدخل جمال، 
  .1997 عنابھمعھد علم االجتماع، جامعة ) منشورة
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أو جمیع األفراد في حاالت العوارض والحاجة، مقابل دفعات نقدیة تدفع من قبلهم أو 
من قبل أصحاب العمل أو من االثنین معا، وقد تساهم الدولة أیضا مالیا، وهو  لحسابهم

األمر الشائع اآلن، وأهم تلك الحاالت والمخاطر، المرض، العجز، إصابات العمل، البطالة 
والشیخوخة والوالدة والوفاة وغیرها من الطوارئ التي یتوقف أو ینقطع اإلنسان بسببها عن 

  .ها مورده غیر كاف إلشباع حاجاته الضروریةالعمل والتي یصبح من

 المنهج المتبع في دراسة الموضوع  

الذي حاولت من خالله تحلیل النصوص  المنهج التحلیليلقد تم االعتماد على 
القانونیة المتعلقة بتشریع الضمان االجتماعي و باألخص النصوص القانونیة التي تحكم 

یة الداخلیة أو القضائیة مع الحرص أن یكون  منازعات ضمان االجتماعي في إطار التسو 
عملیا وتطبیقیا على ضوء ما استقر علیه العمل القضائي في المحاكم وما كرسه االجتهاد 
الثابت للمحكمة العلیا باعتبارها هي المرجع األساسي لتقویم أعمال المحاكم واالجتهاد 

  .القضائي في البالد

 إشكالیة الموضوع  

لجوانب القانونیة واإلجرائیة التي تحكم وتنظم آلیات تسویة  إن عرض مختلف هذه ا
منازعات الضمان االجتماعي ومختلف التعدیالت التي طرأت علیها تسمح بالوقوف عند 
إرادة المشرع في جعل نظام التسویة الداخلیة لمنازعات الضمان االجتماعي بصفة عامة هي 

ذلك لتمكین المؤمن له أو ذوي حقوقه األصل قبل أي تفكیر في اللجوء أمام القضاء، و 
  .وهیئات الضمان االجتماعي من تحصیل حقوقهم
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من هذا المنطلق، أردنا من وراء تناولنا لهذا الموضوع تبیان الثغرات والنقائص التي 
تغاضي عنها التشریع الجزائري، باعتبار أن الطعن المسبق إجباري قبل اللجوء إلى القضاء 

عطاء بعض االقتراحات التي من خاللها أن تزیل بعض اإلشكاالت للفصل في المنازعات و  إ
المطروحة في الواقع العملي، فاإلشكالیة المطروحة إذا، ما مدى مرونة وسرعة إجراءات 
التسویة الداخلیة في تشریع الضمان االجتماعي من أجل حصول المستفیدین من الضمان 

جوء الخاضعین لذا النظام إلى العدالة االجتماعي لحقوقهم في أسرع وقت ممكن تفادیا ل
جراءات صعبة للغایة   .مباشرة ألن ذلك یتطلب آجاال وشكلیات وإ

  

  

 خطة الدراسة: خامسا  

لقد جاء تناول موضوع البحث المتعلق بالمخاطر المضمونة وآلیات فض المنازعات في 
  .مجال الضمان االجتماعي في فصلین یسبقهما فصل تمهیدي

صص لدراسة تطور التأمینات االجتماعیة  وذلك في مبحثین خ الفصل التمهیدي
تناول المبحث األول الوسائل المستعملة لمواجهة المخاطر االجتماعیة قبل ظهور التأمینات 

في بعض الدول ثم  االجتماعیة بمفهومها الحدیث، باإلضافة إلى نشأة تطور هذا القانون
  .ین االجتماعي في الجزائرتناولنا في المبحث  الثاني نشأة وتطور التام
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إلى دراسة المخاطر المضمونة وااللتزامات في مجال  فقد تعرض الفصل األولأما 
الضمان االجتماعي وخصص في المبحث األول دراسة المخاطر المضمونة في مجال 

  . الضمان االجتماعي، أما المبحث الثاني خصص لدراسة التزامات المكلفین في هذا المجال

من هذا البحث لدراسة آلیات فض منازعات  األخیرو  ل الثانيالفصوخصص 
الضمان االجتماعي، حیث تناولنا في المبحث األول طرق تحصیل االشتراكات، أما المبحث 
الثاني والثالث تطرق فیه إلى كل من التسویة الداخلیة والقضائیة في مجال الضمان 

  .االجتماعي

 نتائج البحث  

ریع الضمان االجتماعي یعتبر منظومة قانونیة قائمة لقد تم التوصل إلى أن تش
، والتي كان 1983بذاتها، فقد دعمت بصدور قوانین معدلة ومتممة للقوانین الصادرة سنة 

الغرض منها تفعیل دور اللجان الطعن المسبق في الفصل في المنازعات التي قد تنجم عن 
بر حمایة للمستفیدین من الضمان تطبیقه وحلها ودیا دون اللجوء إلى القضاء، وهذا یعت

االجتماعي، إال أن الخوض في هذه اإلجراءات تسمح بالتأكد أن األمر لیس كذلك في جمیع 
ومختل التعدیالت التي  1983الحاالت ألن واقع هذا النظام الذي جاء به المشرع سنة 

لتمكین كما طرأت علیه لم تحقق األهداف المرجوة والتي سطرت له من قبل واضعي القانون 
أسلفنا المؤمن له أو ذوي حقوقه من الحصول على مستحقاتهم من أداءات الضمان 
االجتماعي في إطار التسویة الداخلیة، ذلك أن الظروف الحالیة الیوم وخاصة ما نتج من 
أثار سلبیة على المجتمع الجزائري من انتهاج الدولة نهج االقتصاد الحر الذي تبنته الجزائر 

عداد وتحضیر لمواجهة عواقب وسلبیات هذا النظام، سواء بوضع  دون توفر شروطه وإ



ةاإلطار المنھجي للدراس: الفصل األول  

 

28  

 

منظمة قانونیة كفیلة بحمایة الطبقات الضعیفة في المجتمع،  أو وضع قواعد وآلیات أكثر 
صرامة فیما یخص التصدي لمواجهة عدم وفاء المستخدمین خاصة منهم الخواص بواجباتهم 

لیهم لدى هیئات الضمان االجتماعي والتصریح من حیث تسدید االشتراكات التي هي ع
لذا یتحتم على المشرع أن .بانتسابهم وانساب العمال لدى هذه الهیئات في اآلجال القانونیة

یواكب تطور المجتمع الجزائري بما یخدم مصلحة العامل ورب العمل وأن ال ینفى على 
  .لفینیاتقوانین الضمان االجتماعي المعدة في الثمانینات تطبق في األ

علیه آمال كبیرة لتدارك لكن ما یالحظ كل مرة یأتي التعدیل لمواكبة هذا التطور وتعلق   
النقائص والثغرات، یحدث العكس تماما فكم من تعدیل مس تشریع الضمان االجتماعي لم 

ن كان القانون الجدید   08/08یحدث أي تغییر على واقع قوانین الضمان االجتماعي، وإ
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي ساهم جزئیا  23/02/2008المؤرخ في 

القضاء على بعض النقائص، بحیث أتى المشرع من خالله بتعدیالت جوهریة وممیزة في 
تتعلق أساسا بتحدید اختصاص لجان الطعن المؤهلة في القضایا المتعلقة بالزیادات 
والغرامات على التأخیر، وكذا تقلیص آجال الطعن للمطالبین به فصال عن تقلیص آجال 

  .اللجان الفصل في الطعون المقدمة أمام هذه

  :الدراسة الرابعة

  :والتي نقدمها كاآلتي "سهیلة محمد  "لقد تم تناولها من طرف الباحثة     
  معلومات بیبلیوغرافیة . أ

 حوادث العمل وعالقتها ببعض المتغیرات الشخصیة والمهنیة :عنوان الدراسة.  
 سهیلة محمد :الباحثة.  

 هدراسة میدانیة لنیل شهادة الدكتورا: الدرجة العلمیة.  
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 سوریا2010 :سنة المنح ،.  

  :مضمون الدراسة.ب

سعت دراسة الباحثة إلى الكشف عن العالقة بین حوادث العمل ومستویات العجز   
وبعض المتغیرات الشخصیة و المهنیة لدى العاملین في شركة مصفاة بانیاس وفقا لبعض 

إلصابات عامل تعرضوا 120منهم . عامل 200المتغیرات، حیث تكونت عینة البحث من
عامال لم یتعرضوا إلصابات العمل، تم اختیارهم من عمال شركة مصفاة بانیاس  80العمل و

  .  التابعة لوزارة النفط محافظة طرطوس

للتحقق من  spss جرت المعالجة اإلحصائیة للنتائج باستخدام البرنامج اإلحصائي  
  :لنتائج التالیةصحة الفرضیات التي انطلق منها البحث، و توصلت الدراسة إلى ا

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین العاملین الذین تعرضوا إلصابات العمل فیما یتعلق     
بالمستوى العمري للعاملین، و مدة خدمتهم، و خطورة العمل، و عدم وجود فروق ذات داللة 
 إحصائیة بین العاملین الذین تعرضوا إلصابات العمل فیما یتعلق بالمستوى التعلیمي

  .للعاملین، و مستوى العجز تبعا للفروق العمریة

 التأمین من من خالل العرض السابق لبعض الدراسات المشابهة التي تناولت  
، ومن خالل الدراسة التحلیلیة لتلك الدراسات یمكن استخالص النقاط المنهجیة حوادث العمل
  :والبحثیة التالیة

 :أبرز القضایا النظریة في الدراسات المشابهة .1

  :من أهم القضایا النظریة في الدراسات المشابهة، وتفیدنا في هذه الدراسة اآلتي
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انتفاء الدراسات التي اهتمت بمعالجة التأمین من حوادث العمل في المؤسسة الصناعیة بوجه 
عام في حدود علم الباحث، حیث لم یتیح للباحث الحصول على دراسة أكادیمیة مكتملة 

الذي دفع بالباحث . دوره في التكفل بحوادث العمل داخل المؤسسة الصناعيةالتأمين و األركان عن 
 .إلى دراسة هذا الموضوع من زوایاه المختلفة والتحلیلیة

 :أبرز القضایا المنهجیة .2

منهج أغلب الدراسات العربیة التي تم عرضها تعتبر دراسات وصفیة، اعتمدت على 
اكتفت هذه الدراسات بتحدید األهداف سواء في دون سائر المناهج األخرى و  المسح المیداني

وفي إطاره، تم استخدام  .واستغنت عن فرض الفروض، شكل تساؤالت أو جمل تقریریة
أسالیب بحثیة أخرى بهدف جمع المعلومات وتصویر الواقع، وفقا لموضوع الدراسة واألهداف 

  . تبیان وأسلوب المقابلةهذا وتنوعت األدوات البحثیة ما بین االس.التي ترمي إلى تحقیقها

وتسعى الدراسة الحالیة إلى االستفادة من تلك الدراسات، وخاصة في البعد الخاص  
بالتأمین، وبناء التراث الخاص بالتأمین وحوادث العمل في الجزء النظري، ومن واقع ما 

 .أسفرت عنه من نتائج

  النظریات المؤطرة للدراسة  6.1

بالتأمین ودوره في التكفل بحوادث العمل في "ونة یمكن أن نؤطر دراستنا المعن  
تنظیم العلمي للعمل، ونظریة العالقات نظریة ال وذلك من خالل" المؤسسة الصناعیة

  .اإلنسانیة

 مدرسة التنظیم العلمي للعمل 
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، حیث ترى  أن انجاز العمال "فریدریك تایلور"تعود هذه النظریة لصاحبها     
ین وقواعد موضوعیة، وصارمة بمعزل عن ذواتهم، بحیث ألعمالهم، الذي یتم وفق قوان

في إطار نظریة التنظیم العلمي للعمل، بمثابة  خرق لقواعد هذا " حادثة العمل"تصبح 
  .التنظیم العلمي المحكم

ویظهر أن هذه النظریة قد أخذت صفة العلمیة، ألنها تتعامل مع العامل على  
ة، بحیث جردته من إنسانیته وحولته إلى مجرد أداة أساس أنه أداة تعمل على زیادة اإلنتاجی

متجاهلة  ،منفذة،األمر الذي یعمل على تثبیط معنویاته، وبالتالي یجعله أكثر عرضة للحوادث
كذلك  بأنه كائن إجماعي یتفاعل مع زمالئه ومحیطه الذي یعمل فیه، بحیث یؤثر ویتأثر 

  .(6)بهم

 مدرسة العالقات اإلنسانیة 

بمثابة  خلل بین ما یحدث في "  حوادث العمل"، فتعتبر "التون مایو"التي تبناها   
تركیب الذات اإلنسانیة ووظائفها، عندما تتدهور معنویات العامل، وبالتالي یكون عرضة  

وبعبارة أخرى فان الجانب اإلنساني یمارس دورا هاما، في العملیة اإلنتاجیة .لحوادث العمل
  .ث العمل، وهو الجانب الذي لم یولیه تایلور أهمیةومن ثم  التأثیر في وقوع حواد

                                                             
، ملتقى زائري لحوادث العملمحاولة لفهم التشریع الج: االتجاهات النظریة المفسرة لحوادث العمل: جمال منجل (6) 

  .19-17، ص ص 2007دیسمبر  20، العدد )الجزائر(التواصل، قسم علم االجتماع، جامعة باجي مختار، عنابة 
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یالحظ أن هذه الدراسة قد ركزت على الجوانب اإلنسانیة والمعنویة التي تخلفها   
ظاهرة حوادث العمل، وتجاهلت الجزء اآلخر، والمتمثل في الجوانب المادیة ومدى تأثرها 

  .(7)ظاهرةبالظاهرة، وهذا ما یجعلها نظریة غیر ملمة بجمیع جوانب ال

  :اإلجراءات المنهجیة للدراسة .2

  :منهج الدراسة 1.2

بعد تحدید الباحث للهدف الذي یسعى إلى تحقیقه في البحث في شكل سؤال وتعریف 
المصطلحات وتقدیم الدراسات السابقة واختیار أسلوب الدراسة وصیاغة التساؤالت أو 

التصور العام لموضوعه وحدد نوع الفرضیات یكون بعد القیام بكل ذلك قد توصل إلى ضبط 
المؤدي إلى هذه ) المنهج(المعلومات الواجب جمعها ویبقى علیه  هنا تحدید الطریق 

  .(8) )أداة البحث(المعلومات وكذا األداة التي تمكنه من جمعها 

المنهج هو تلك اإلجراءات و الخطوات المنظمة التي یتبعها الباحث في معالجته     
رض اإلجابة عن أسئلة البحث و اختبار فرضیاته ومنه اكتشاف لموضوع البحوث بغ

بناءا على هذا فإنه تم اختیار المنهج الوصفي التحلیلي الذي یعتمد على دراسة . الحقیقة

                                                             
  .19- 17المرجع السابق، ص ص   (7)

، 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصالحمد بن مرسلي، أ  (8)
  .95ص 
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الوقائع أو الظاهرة كما توجد في الواقع و یهتم بوصفها وصفا دقیقا و یعبر عنها تعبیرا كیفیا 
   (9).أو كمیا أو كلیهما

على أنه الطریق أو السبیل للبحث الذي یستند إل عدد " مصطفى عمر التیرویعرف     
والعالقات بینها موجودة بشكل مستقل عن  اومكوناته ةمن الممیزات الرئیسیة أهمها أن الظاهر 

تخضع لقوانین ثابتة تتحكم فیها وتوجهها  ةالفرد وآرائه واتجاهاته وتصوراته وان هذه الظاهر 
  .(10)ان التوصل إلى معرفة خصائص هذه القواعد وأسالیب تأدیة وظائفهابانتظام وأنه باإلمك

وعلیه فطبیعة الدراسة هي التي تفرض على الباحث إتباع منهج معین دون آخر 
ویعتبر اختیار المنهج الصحیح خطوة أساسیة تتحكم في السیر .یتالءم وطبیعة الموضوع

ة الموضوع المدروس الذي یحمل الصحیح للبحث وعلى هذا األساس وانطالقا من طبیع
التأمین ودوره في التكفل بحوادث العمل داخل المؤسسة الصناعیة، دراسة عنوان 

منهج المسح هذه الدراسة  في فقد اتبعنا.استكشافیة بمركب الملح بلوطایة بسكرة 
  .  في إطار واقعها الطبیعي) جردها(الذي ساعد على مسح الظاهرة  االجتماعي

 لمسح االجتماعيتعریف منھج ا  

المسح في اللغة العربیة یفید إمرار الید على الشيء السائل أو المتلطخ إلذهابه وهو 
یعني إزالة ما لطخ الشيء من غبار أو تراب وغیر ذلك من المواد حتى نبرزه عن حقیقته 

  .لغیرنا
                                                             

  . 140، ص1999، الجامعة األردنیة، عمان، منهجیة البحث العلمي، القواعد و المراحل و التطبیقات: محمد عبیدات (9)

، 2004الجزائر، ،، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیعمنهجیة العلوم االجتماعیةبلقاسم سالطنیة، حسان الجیالني،  (10)
  .28ص 
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إن المسح في البحث العلمـي یفید التعـرف على  الظاهرة المدروسة في الوضع 
المعلومات ذات العالقة بمكوناتها ) جرد(عي الذي تنتمي إلیه من خالل جر مسح الطبی

  .األساسیة وما یسودها من عالقات داخلیة و خارجیة

أي منهج ) La Méthode D’enquête(یعرف المنهج المسحي في اللغة الفرنسیة 
واهد التحقیق العلمي الذي یستخدمه الباحث في دراسة موقف معین من خالل بحث الش

والتجارب والوثائق المكونة لوضعه الطبیعي لجمع البیانات والمعلومات المحققة للغرض 
  .العلمي المنشود

بأنه المنهج الذي یقوم على جمع "المنهج المسحي   ذوقان عبیداتكما عرفه الباحث    
ها ضعها الحالي وجوانب قوتظاهرة المدروسة قصد التعرف على و المعلومات والبیانات عن ال

  .(11)وضعفها

بأنه محاولة منظمة لتقریر وتحلیل وتفسیر الوضع الراهن "  هویتني المسحویعرف 
لنظام اجتماعي أو جماعة أو بیئة معینة وهو ینصب على الموقف الحاضر ولیس على 

  .اللحظة الحاضرة

لك كن تصنیفها وتفسیرها وتعمیمها وذیهدف إلى الوصول إلى بیانات یم"كما أنه  
  ".ادة بها في المستقبل وخاصة في األغراض العملیةلالستف

المسح منهج لتحلیل ودراسة أي موقف أو مشكلة اجتماعیة أو " مورسكما عرف 
  ".ما وذلك بتباع طریقة علمیة منظمة لتحقیق أغراض معینة جمهور

                                                             
  .286-285سبق ذكره، ص ص أحمد بن مرسلي، مرجع  (11)
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بأنه محاولة جمع البیانات بطریقة منظمة سواء  المسحفیعرفان  "كامبل وكانونا"أما 
هور معین أو عینة منه وذلك عن طریق استخدام المقابالت أو أیة أداة أخر ى من من جم

  .(12) أدوات البحث

وقد تم استخدام تقنیات و أدوات منهجیة من أجل جمع البیانات و هي المالحظة و       
  .المقابلة و االستبیان و السجالت و الوثائق

   :المالحظة.أ

باحث من خالل المراحل المتعددة، التي یمر بها عبارة عن نشاط یقوم به الوهي      
بحثه فهو یجمع الحقائق التي تساعده في تحدید المشكلة و ذلك عن طریق ما یراه بكافة 

ولقد استعنا بالمالحظة أثناء الزیارات االستطالعیة، من خالل مالحظتنا  (13).حواسه
عمل، و من خالل المالحظة لسلوكیات العمال و طریقة عملهم و الظروف المحیطة ببیئة ال

  :سجلنا

  :من الناحیة االیجابیة النقاط التالیة

 إنتاج كمیات معتبرة ومتنوعة من الملح. 

 التزام العمال بالمهام و األشغال المطلوبة منهم. 

  :من الناحیة السلبیة تم تسجیل النقاط التالیة
                                                             

  .99، ص 1997، الجزائر،المنهجیة في التحلیل السیاسي المفاهیم، المناهج، االقترابات، األدواتمحمد شلبي،  (12)

، مؤسسة الوراق للنشر و التوزیع، أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعیة: مروان عبد المجید إبراهیم  (13)
  .128، ص 2000عمان،
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  الفتات بكافة الممرات والمصالح عدم وجود.  

 ألسباب المؤدیة للحوادث لما یسببه من تشتت التركیز یوجد ضجیج و هو من ا
 .كما أنه یسبب مشكلة قلة سماع العمال لبعضهم البعض

  انتشار غبرة الملح بكثرة، ونقص اإلضاءة في بعض المصالح مما یؤدي إلى
 .وقوع الحوادث

  یعاني العمال اإلهمال من قبل اإلدارة من حیث عدم توفر اللوازم و الوسائل
 .الخ...الكمامات، الخوذة، القفازات، األحذیة، النظارات: مثل الوقائیة

 : المقابلة.ب

هي التبادل اللفظي وجها لوجه بین القائم بالمقابلة للحصول من شخص آخر أو عدة    
   (14).أشخاص عن معلوماتهم واتجاهاتهم و عن آرائهم أو عن سلوك عام أو خاص

ع المبدئي المیداني، و الذي تمت فیه المقابلة مع وقد استعنا بها عند قیامنا باالستطال    
السید فلیاشي نائب المدیر و السید حمودة مدیر األمن و الوقایة بالمؤسسة، حیث دار الحوار 
حول التعریف بالمؤسسة و أنشطة أقسامها، وعدد العمال الذین یعملون بها، كما دارت 

كشف لنا عن المراحل األولى لعملیة المقابلة أیضا مع مخبري المؤسسة السید عبدلي حیث 
إنتاج الملح بالمركب من طبیعته الصخریة إلى ملح مصنع بأنواعه، كما أوضح لنا كیفیة 

  .لیود في الملحاقیاس نسبة 

                                                             
، دار النشر مكتبة اإلنجیل المصریة، مناهج البحث العلمي في العلوم التربویة والنفسیة: دي عزیز إبراهیممج (14)

  .155، ص 1989
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 52كما تم استخدام المقابلة عند االنتقال إلى الورشة مع أحد العمال البالغ من العمر     
في المركب وهو یعمل و كانت نوع اإلصابة  2004سنة و الذي تعرض لحادث العمل سنة 

أنه فقد إصبعه في الید الیمنى بسبب التحكم في اآللة عن بعد وعدم معرفة مكان التشغیل، 
  .أشهر 4عطلة مرضیة مدة و قد استفاد من ، %6حیث بلغت نسبة خطورة إصابته ب 

إلنتاج تعرض سنة وهو عامل بقسم ا 29البالغ من العمر  )س.ع(السید ومقابلة مع   
لحادث عمل، أصیب بحروق في الیدین بسبب عطب في اآللة فتقدم إلصالح العطل رغم 

ألن  في المؤسسة ال .أنها لیست من مهامه ثم نقله إلى المصلحة الجواریة ببلدیة لوطایة
  .یوجد مصلحة عالج وال یوجد فیها حتى علبة اإلسعافات األولیة

یوم   14المعنیة، وقد استفاد من عطلة قدرت بـ وقد تم تحویل ملفه إلى المصلحة     
  .وقد تم تصویر شریط فیدیو عن كیف أجري له الحادث وعن التشوهات التي أصیب بها

سنة تعرض لحادث  57البالغ من العمر  )د.ف(السید كما قمنا بإجراء مقابلة مع   
بع السبابة كانت اإلصابة في الید في أص.عمل في قسم اإلنتاج الذي كان هو عامل به

والذي فقد نصفه نتیجة سهو منه أي أن هذا خطأ من العامل تم نقله بسیارة من سیارات 
زمالئه في العمل ألن المؤسسة ال توجد فیها سیارة إسعاف وال حتى علبة إسعافات أولیة 
تنقله إلى المصحة الجواریة لوطایة، تلقى العالج، وتم تحویل ملفه إلى المصلحة 

یوم وقد حدد له الطبیب  15وقد استفاد من عطلة شهر و ..). التأمینات مصلحة(المعنیة
، إال أنه % 5عجز، أما طبیب التأمین االجتماعي قد أنزل النسبة إلى  % 21الخاص نسبة 

قد قدم شكوى حول هذا اإلجحاف في حقه، كذلك أنه لم یستفید  من التعویض المادي لحد 
  .سنةالساعة بالرغم من حالته لها حوالي 
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سنة و هو عامل دائم یعمل  31البالغ من العمر  )ح.د(السید هذا وقمنا بمقابلة مع 
في قسم اإلنتاج  تعرض لحادث عمل، أصیب في یده الیمنى فقد نصف أصبعه نتیجة خطأ 

 21أیام وقد حدد له الطبیب عجز بـ 10في استعمال اآللة استفاد من عطلة قدرت بشهرین و 
  .من التعویض المادي لحد الیوم بالرغم من أن اإلصابة من طول المدة إال أنه لم یستفید %

سنة وهو عامل  35البالغ من العمر  )م.ع( السیدوفي األخیر أجرینا مقابلة مع       
دائم بالمؤسسة تعرض لحادث عمل وهي اخطر إصابة واجهتنا من بین المقابالت التي قمنا 

في قسم الطحن فعند محاولته أخذ عینه من  بها حیث أصیب في یده الیسرى وهو  یعمل
الملح لیأخذها المخبري لكي یقیس نسبة الیود الموجودة، اختطفته آلة الطحن من معطفه 

 % 60وقد حدد له الطبیب نسبة عجز بنسبة .وعندما حاول أن یفلته بیده قبضت على یده
  ).سنتین(نها كعطلة مرضیة إال أنه لم یستفید من التعویض المادي لفترة سنتین التي استفاد م

إضافة إلى هذا أنه في مدة الراحة .وقد أصیب بشلل في یده نتیجة تقطع األعصاب  
وهو یعالج من مصروفه الخاص وقد بلغت مصاریف العالج حوالي ) سنتین(استفاد منها 

ملیون سنتیم إال أن مؤسسة التأمین االجتماعي لم تعوض له رغم ظروفه المادیة  60
ة إال أنه سیضطر لاللتحاق بالعمل رغم اإلعاقة وهذا ما نستشفه من سوء الخدمة المتدهور 

همال حق العامل في مؤسسة التأمین االجتماعي   .وإ

  :االستبیان.ج 

بمعنى أوضحھ وعرفھ   ءاالستبیان كلمة مشتقة من الفعل استبیان المرو 

هو تلك  االستبیاني فان في البحث العلم.بذلك هو التوضیح وتعریف لهذا األمرواالستبیان 
القائمة من األسئلة التي یحضرها الباحث بعنایة في تعبیرها عن الموضوع المبحوث في 



ةاإلطار المنھجي للدراس: الفصل األول  

 

39  

 

لحصول على إجابات تتضمن اجل أإطار الخطة الموضوعة لتقدم إلى المبحوث من 
  .المعلومات والبیانات المطلوبة لتوضیح الظاهرة المدروسة وتعریفها من جوانبها المختلفة

 –یعرف االستبیان في األوساط البحثیة العلمیة یمي إماء عدیدة مثل استقصاء وعلیه       
   أو   questionnaireوكلها كلمات تفید الترجمة الواحدة لكلمة  االستخبار–االستفتاء 
sondage في اللغة الفرنسیة.  

جتماعیة االم یعتبر االستبیان من أدوات البحث األساسیة الشائعة االستعمال في العلو    
حیث یستخدم في الحصول على معلومات دقیقة خاصة ال یستطیع  علم االجتماعخاصة في 

كها إال صاحبها المؤهل یمل الباحث مالحظتها بنفسه في المجال المبحوث لكنها معلومات ال
  .(15)غیره على البوح بها

فراد من أجل استمارة البحث نموذج ینظم مجموعة أسئلة توجه إلى األ كذلك        
الحصول على معلومات حول موضوع أو مشكلة أو موقف، ویتم تنفیذ االستمارة إما عن 
طریق الباحثین حیث یقوم بمقابلة كل فرد من أفراد البحث و یوجه إلیه األسئلة بحسب 
ترتیبها في استمارة البحث، ثم یقوم بتسجیل اإلجابات في المكان المخصص لكل 

  .رة تحتوي على أسئلة مغلقة وأخرى مفتوحةو االستما (16).منها

  :و قد شملت االستمارة على المحاور التالیة

                                                             
  .286-  285أحمد بن مرسلي، مرجع سبق ذكره، ص ص   (15)

، 2002یة، ، المكتب الجامعي الحدیث اإلسكندر مناهج وطرق البحث االجتماعي أصول و مقدمات: لیلى عبد الوهاب  (16)
  �.266ص 
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 السن، الحالة العائلیة، المستوى : المحور األول شمل البیانات الشخصیة و هي
 .التعلیمي، اإلقامة، األقدمیة في العمل، و طبیعة العمل

  لحول حوادث العم 15إلى  7المحور الثاني شمل األسئلة من. 

  حول األسالیب الوقائیة من  24إلى  16المحور الثالث شمل األسئلة من
 .الحوادث

  حول التأمینات االجتماعیة و كیفیة  33إلى  25المحور الرابع شمل األسئلة من
 .دفع التعویضات للعامل المصاب

من  إبراهیم بلعاديالبروفیسور وقد خصصت هذه االستمارة لعملیة التحكیم من طرف 
كما هو موضح في .(من جامعة باتنة مصطفى عوفيقالمة، والبروفیسور  جامعة

 )1الملحق رقم

 :  السجالت و الوثائق.د

  :تم اإلطالع على السجالت و الوثائق التي تحتوي على المعلومات التالیة

 الجانب التاریخي و البشري و الجغرافي للمؤسسة. 

كما هو (ة إنتاج الملح بالمؤسسةسیر عملی الهیكل التنظیمي العام للمؤسسة، و مخطط
 .)2موضح في الملحق رقم

 عدد العاملین بالمؤسسة. 
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  كما تم اإلطالع على سجل حوادث العمل الخاص بالمؤسسة و ذلك لتدعیم دراستنا
، و التي بلغت 2015إلى غایة  2008سنة من بالحاالت المتعرضة لحوادث العمل 

 .)3ا هو موضح في الملحق رقمكم( ة، وتم أخذ عینة من هذه السنواتحال 66

و قد تم الحصول على نسخة أصلیة لشهادة التصریح بحادث عمل الخاصة بالمؤسسة 
  .)4كما هو موضح في الملحق رقم(لمقدمة من هیئة الضمان االجتماعيو ا

  :كل دراسة تقوم على مجاالت یمكن حصرها في التالي: مجاالت الدراسة 2.2

  (17).حدد لنا المكان الذي ستجري فیه الدراسةو الذي ی:المجال المكاني . أ

مركب الملح لوطایة هو وحدة إنتاجیة تابعة للمؤسسة الوطنیة : التعریف بالمؤسسة - 
و تم التحویل القانوني  1983جویلیة  16لألمالح التي أنشئت بمقتضى المرسوم المؤرخ في 

و هي  1990جوان  04 للمؤسسة إلى شركة ذات أسهم تبعا للقانون األساسي المؤرخ في
دج و أصبحت اآلن  339000000= مؤسسة عمومیة اقتصادیة ذات أسهم برأس مال قدره

وتعتبر المؤسسة الوطنیة لألمالح أبر منتج و .  دج 1600000000= برأس مال قدره 
كما هو موضح ( .بقسنطینة) المدیریة العامة( موزع جزائري للملح ویتواجد المقر االجتماعي 

  .)5حق رقمفي المل

  .2003سنة  ISO) 9001(تحصلت الوحدة على شهادة الجودة 

                                                             
، 1995، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، مناهج البحث و طرق إعداد البحوث:عمار بوحوش و محمد ذنیبات (17)
  .95ص 
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كم على مساحة  26یقع مركب الملح بدائرة لوطایة شمال والیة بسكرة  :الموقع الجغرافي
هكتار، یحده من الشمال دائرة لوطایة و من الجنوب مركب اإلخوة حوحو للطحین، و من 13

  . 03یق الوطني رقم الشرق سلسلة من الجبال و من الغرب الطر 

  .و هي المدة الزمنیة في إجراء الدراسة: المجال الزماني. ب

بعد الحصول على تصریح من إدارة علم االجتماع إلجراء الدراسة المیدانیة، تم االتصال     
و مقابلة المدیر و بعض اإلداریین و إجراء دراسة  2015 مارس 15بالمؤسسة یوم 

  .استطالعیة للمركب

كانت الزیارة الثانیة للمؤسسة و تمت المقابلة مع نائب  2015 مارس 16و یوم   
   .تم الحصول على معلومات عامة حول المؤسسة اإلدارة حیثالمدیر و بعض عمال 

 التعریف بالمؤسسة و موقعها الجغرافي. 

 المجال البشري و توزیع العمال داخل المؤسسة. 

  أنواع منتجاتها. 

  الهیكل التنظیمي للمؤسسة.  

كانت الزیارة الثالثة للمركب حیث تم توزیع االستمارات على  2015 مارس 22و في یوم    
  .مجتمع البحث، و إجراء مقابالت مع بعض عمال الورشة

  .كانت الزیارة األخیرة للمركب، حیث تم جمع االستمارات 2015أفریل  1و في    

  :مجتمع الدراسة 3.2
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واضیع العلوم االجتماعیة تتطلب مراحل إن طبیعة موضوعنا كطبیعة م          
منهجیة و كل هذه المراحل تعتمد على جمع بیانات كافیة عن الموضوع و بطبیعة الحال 
حاولنا قدر اإلمكان جمع البیانات األولیة من أجل تكوین فكرة أساسیة و مبدئیة الكتساب من 

عوبات المعترضة، جهة أولى خبرة كافیة عن میدان البحث و من جهة أخرى تسهیل الص
مركزین في ذلك على أخذ فكرة عن دور المؤسسة في التأمین للتقلیل من حوادث العمل، و 
من أجل الوصول إلى هذه المعلومات قمنا باتصاالت ومقابالت أولیة مع مختلف األشخاص 

  .و الرؤساء و عمال الورشة الذین لدیهم عالقة بموضوعنا

عامل في الورشة، ولقد تمت الدراسة علیهم جمیعا  47یتكون مجتمع الدراسة من       
وهو دراسة علمیة لظروف المجتمع و احتیاجاته بقصد المسح الشامل، بإتباع أسلوب 

  .تصمیم برنامج بنائي لتقدمه االجتماعي
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  تمهید
ذلك أن وجود األخطار .یشهد مكان العمل بمعناه الواسع وقوع العدید من الحوادث  

نما یرتبط  وتحققها كظاهرة اجتماعیة ال یرتبط فقط بالمشاكل الفنیة لإلنتاج ووسائله وإ
  .أیضا بتدخل العامل اإلنساني في عملیة اإلنتاج وضرورته

متصلة بالعامل، اإلهمال أو نقص اللیاقة البدنیة، وقد ومن بین هذه األسباب ال  
أثبتت الدراسات أن معظم الحوادث التي تتصل بسلوك  العامل تقع في أخر فترات العمل 
حین یكون العامل متبعا، أو حین یشعر بالملل بعد قضاء ساعات طویلة فیه، كما قد 

لجهله طریقة العمل بها أو  یكون سبب حادث العمل هو التعامل الخاطئ مع اآللة، سواء
  .عدم تفانیه

قد تخرج أسباب حوادث العمل عن نطاق العامل، فقد تتصل ببیئة العمل مثل عدم   
توفر النظام والترتیب في مكان العمل، أو باستعمال أجهزة ومعدات معیبة أو غیر مطابقة 

  .للمقاییس والمعاییر الدولیة المعتمدة
  لعمل النظریات المفسرة للحوادث ا.1

كفل المشرع حمایة اجتماعیة للعامل الذي تلحق به إصابة عمل لما تلحقه من           
أضرار به بحیاته، بغض النظر عن أسبابه أو الجوانب التي تظهر فیها، فالـتأثیر المرادف 
لها یكون دائما سلبیا، سواء تعلق بالعامل من حیث أداء مهامه مستقبال، أو تعلق بذوي 

حال وفاته، لكن قبل أن تنسب اإلصابة إلى العمل یجب أن تتطابق مع التعریف  حقوقه في
المقدم لحادث العمل، هذا من جهة ومن جهة أخرى أن تحوي اإلصابة العناصر التي 

  .اشترطها المشرع، بهذا یسهل معرفة القانون الذي سیتكفل بتعویض العامل
خلة، منها األسباب الخارجیة أو التي ال ترجع وعلیه إن للحوادث أسبابا كثیرة ومتدا         

وقبل أن نبین أیهما أكثر أثرا، العوامل .إلى الفرد أو اإلنسان، ومنها األسباب اإلنسانیة
الخارجیة أم العوامل اإلنسانیة، نعرض اآلراء المختلفة بنشوء الحوادث، وعندئذ تظهر لنا 

قسم إلى ستة أقسام ویدور في نطاق وعرضنا لهذه اآلراء سوف ین...الرؤیة واضحة وجلیة
  .ست نظریات
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  النظریة القدریة.1.1
أصحاب هذه النظریة یرون أن الناس صنفان، أحدهما سعید الحظ، واآلخر تعس          

الحظ، فمنهم من لدیه حصانة ضد الحوادث ومنهم من یفقد هذه الحصانة ویكون أكثر قابلیة 
ویفسرون استمرار هذا الشخص أو ذاك .مستمرةللحوداث بل وهناك من یصاب بها بصفة 

وینسى هؤالء أثر اإلنسان نفسه في .في وقوعه المستمر في الحوادث إلى القدر وسوء الحظ
وقوع الحادثة له، ذلك األثر الذي سوف یتضح لنا بعد قلیل  انه فعال ویعني كالم أصحاب 

قد .ریة كما أن منتزوبلومهذه النظریة عدم وجود استهداف للحوادث ونحن نرفض هذه النظ
 (Green Wood & Woods,Marbs)أثبتا عكس هذا ونشیر إلى الدراسات التي قام بها 

أثبتت  أن الحوادث تقع دائما لبعض األفراد  Vitelesوآخرون لخصت أعمالهم بواسطة 
  .)18(ونادرا آلخرین كنتیجة منطقیة لتوحید الظروف

عددة أن هناك بعض األفراد یكون نصیبهم من  ولقد أثبتت دراسات كثیرة مت         
الحوادث أكثر مما ینتظر من أن یكون محض مصادفة إذا فإن وجهة نظر أصحاب هذه 

  .)19(النظریة مرفوضة ألنها مرفوضة ألنها تقوم على وجهة نظر ینقصها المنطق العلمي
  : نظریة الضغط و التكیف 2.1

ادث في عمله راجع للضغوط و التهدیدات ترى هذه النظریة أن وقوع الفرد في الحو   
المختلفة والمتغیرة كعامل مباشر ورئیسي، وتركز هذه النظریة على الظروف المادیة 

والبد من توفیر المناخ المهني المطلوب ...) كاإلضاءة، الضوضاء، الحرارة(المحیطة

                                                             
، 1971، دار المعرفة الجامعیة الجامعیة، مطابع دار المصارف بمصر، سیكولوجیة الحوادث: عباس محمد عوض )18(

 .30-29ص ص 

 .30بق، ص المرجع السا )19(
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لوقوع أو وتحسین النوعیة الفیزیقیة، ألن هذا یساعد على تكیف العامل وسالمته من ا
  )20(.التعرض للحوادث أثناء العمل

  النظریة الطبیة 3.1

وتقول هذه النظریة إن الشخص دائم اإلصابة إنما یعاني خلال جسدیا أو عصبیا   
ونحن ال ننكر هذا ولكن ننكر أن یكون هذا  )21(وأن هذا الخلل هو السبب في هذه الحوادث 

في بحث أجراه على  (Graf)فلقد وجد .كررةهو السبب القوي والفعال في هذه الحوادث المت
٪ من الحاالت لیس لها أي سبب متعلق  75.9من العمال أن حوادث العمل في  708

٪ فقط من حوادث هذا المصنع لها أسباب طبیة وتدخل في هذه  1.4بالناحیة الطبیة وأن 
  )22(. النسبة الضئیلة الخلل السمعي والبصري

وجد أن السائقین الذین یعانون من  (Slocombe & Bingham) وفي دراسة قام بها  
وفي دراسة . ضغط الدم المرتفع تبلغ حوادثهم ضعف حوادث الذین ال یعانون من ضغط الدم

 Farmer and)ألف حرفي وتالمیذ الترسانة البحریة وجد كل من فارمر وتشامبر  15لحوالي 

Chamber)  واألمراض وتقول الدكتورة ٪ بین الحوادث 30أن هناك ارتباطا یبلغ حوالي

                                                             
  .30، ص 1985، دار المعرفة جامعة اإلسكندریة،سیكولوجیة الحوادث: عباس محمد عوض )20(

، المجلد 1964، المجلة الجنائیة القومیة العدد الثالث نوفمبر حول سیكولوجیة الحوادث: محمد عصمت المعایرجي  )21(
 .388السابع، ص 

 .30مرجع سبق ذكره، ص : عباس محمد عوض )22(
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فالندر دنبار عن المستهدفین للحوادث عادة ما یكون لهم سجالت طبیة ، وال یعانون خاصة 
  .)23(من أمراض البرد وسوء الهضم

  :نظریة االستهداف للحوادث 4.1

هذه النظریة من أقدم النظریات التي وضعت لتفسیر الحوادث من الجانب البیولوجي   
، ترى أن األفراد الذین یرتكبون العدید من الحوادث وبصفة متكررة یطلق ومن أكثرها شیوعا

وهذا یرجع إلى وجود بعض السمات الوراثیة الخاصة و " مستهدفي الحوادث"علیهم اسم 
الطبیعیة التكوینیة لم یقحمون أنفسهم في السلوك الخطیر أي أن هناك قابلیة للتعرض 

باع بعض الدوافع أو إلى خلل دائم طبیعي تكویني للحوادث ویكون هذا نتیجة لرغبة في إش
غیر أن هذه النتیجة ال تنطبق إال على مجموعة من األفراد فقط، فال یمكن أن . الفرد نفسه

یكون جمیع األفراد لهم صفات وراثیة متماثلة، وما یسجل على هذه النظریة هو إهمالها 
  )24(.هما وأساسیا في وقوع الحوادثألهمیة الجوانب الخارجیة التي یمكن أن تكون عامال م

  نظریة التحلیل النفسي 5.1

و تعتبر هذه النظریة الحوادث إنما هي أفعال مقصودة ال شعوریا، وهي تشبه   
فلقد  ) في الحالة األولى(الهفوات، ومثال ذلك الصراع الذي نشأ بین سائق العربة وزوجته 

یرید أن یلكمها في وجهها ویرغب في  صدم السائق الصخرة وهي مثال أو رمز لزوجته التي
  .وفعال تلت هذه الحادثة وفاة الزوجة.طالقها

                                                             
 .31المرجع السابق، ص  )23(

 .317فرج عبد القادر طه، مرجع سابق، ص  )24(
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ویعتقد أصحاب هذه المدرسة التحلیلیة أن اإلصابة الجسدیة إنما هي عدوان ال   
الذي بقي كسیحًا ) في الحالة األولى(شعوري موجه للذات وهذا أیضا ما حدث لسائق العربة 

ویظهر كذلك في حادثة عامل شركة مصر للحریر .دمةطوال حیاته بعد حادثة المصا
  .)25(الذي فقد ذراعه) الحالة الثالثة(الصناعي 

معظم الحوادث تعبیرا عن صراعات عصابیة وأن عقاب  (Freud)ویعتبر فروید   
فهل ) الدافعیة الالشعوریة(الذات هو إحدى المركبات التي تستند علیها سببیة الحوادث 

بشركة مصر منیجة اإلحساس بالذنب والشعور باالضطهاد وتمرده على وقعت حادثة العامل 
نتیجة اإلحساس ) الحالة األولى(السلطة األبویة وسلطة العمل؟ وهل وقعت  حادثة  السائق 

بالذنب والغیظ والحقد على زوجته وكان إحساسه بالذنب بسبب هذه المشاعر؟ وهل كانت 
فرانز الكسندر مرجعها التحرر من سلطة  (Franz Alexander)حادثة الشاب الذي ذكرها 

األبوین والتزوج بدون رضاهم، وحقنه علیهم بسبب عدم االعتراف بهذا الزواج؟ أي هل 
للحوادث هذه أسباب نفسیة غیر األسباب الخارجیة التي سنذكرها واألسباب األخرى التي قال 

  . )26(بها علماء كثیرون في حوادث أخرى، والتي سنذكرها؟ 

  نظریة علم النفس التجریبي 6.1

هذه النظریة تلتقي مع فكرة الباحث وفكرة خبراء النقل في أن للحوادث أسبابا كثیرة   
فالسائق مثال یكون تحت تأثیرات متغیرة عدیدة، فالمركبات والمارة وقواعد المرور  –ومتعددة 

الحسي والذاكرة  اإلدراك(كلها مؤثرات لها فعلها وأثرها على الوظائف النفسیة للسائق 

                                                             
 31مرجع سبق ذكره، ص : عباس محمد عوض )25(

 .32، ص المرجع السابق )26(
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ذا كان هناك أسباب ) والتفكیر مثله مثل العامل الذي یقع تحت تأثیرات كثیرة ومتغیرة، وإ
متعددة للحوادث، فإن لها أیضًا أهدافًا متعددة، فقد یكون الدافع لها الرغبة في الحصول على 

ان عمل تعویض مادي أو رغبة  في زیادة األهل، إذا كانوا في بلدة أخرى، بعیدة عن مك
  .العامل، أو الرغبة في جذب االهتمام، أو تخفیف المسؤولیة عن نفسه

ما : یمكن القول إذا أن هناك أسبابًا شخصیة وأسبابًا خارجیة للحوادث، إال أننا نسأل  
  .هو العامل الغالب الذي له الید الطولي في وقوع الحوادث؟

  أسباب حوادث العمل .2
ث مباشرة،  وهي تتكون من عوامل خاصة بالفرد هي كل العوامل التي تسبق الحاد

وأخرى خارجیة، و معرفة أسباب الحوادث هي العامل الفعال لنجاح أي برنامج للوقایة مما 
یترتب عن ذلك من تكالیف لذا أصبح من الضروري التعرف عن أسباب الحوادث و التي 

  )27(:من بینها
   ):المیكانیكیة ( األسباب البیئیة للحوادث  1- 2 

 .التنظیم و الترتیب غیر المناسب لألجهزة و المعدات و مناطق العمل .1
ن لآلالت و األجهزة مع استخدام آالت معینة لها شروخ أو تآكل  .2 التصمیم غیر المؤمّ

 .بعض أجزائها
سوء التنظیم الداخلي للمباني و التجمیع غیر المناسب أو تراكم المواد و األجزاء في  .3

جود مساحات كافیة للتخزین، تحمیل اآلالت بأكثر من الطرقات الداخلیة، عدم و 
 .طاقاتها

                                                             
، مؤسسة رؤیة للطباعة و النشر و التوزیع، اإلسكندریة، دون سنة، علم النفس الصناعي: حسن محمد عبد الرحمان )27(

 .154ص 
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  : العوامل اإلنسانیة وعالقتها بالحوادث 2-2

 .العمل بمعدل سرعة غیر مالئم أو تجاوز المعدل العادي .1
 .عدم االستعمال الجید لألدوات الوقائیة الشخصیة .2
 .سوء استعمال اآلالت .3

  :نزعة استهداف الحوادث 2-3

   :األفراد  المستهدفین بالحوادث مع اختالف مهنهم و أعمارهم هيإن أهم ممیزات 

 .عدم االنتباه أو الیقظة و قلة الدرایة أو التبصر باألمور .1
 .االنفرادیة ومخالفة الجماعة و العادات و األوضاع الجماعیة .2
 )28( .المیل إلى إیذاء و عقاب النفس .3

سها ولكن هناك أسباب عدیدة ومن یرى أن الحوادث واإلصابات ال تحدث من تلقاء نف
لوقوعها ویعتبر العامل البشري هو العامل الرئیسي لوقوع الحوادث ألنه هو المتعامل مع 

  )29(.ویمكن القول بأنه لوقوع الحوادث.اآللة أو المعدة
 .عوامل وظروف شخصیة . أ

 .ظروف عملیة . ب
  الظروف والتصرفات الشخصیة.أ

  :ة٪ من مجموع الحوادث الصناعیة أمثل85تمثل 

                                                             
 .597الغفار، مرجع سبق ذكره، ص  حنفي عبد )28(

، ص 2009، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، األمن والسالمة الصناعیة واإلسعافات األولیة: معن یحي الحمداني )29(
26-27. 
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  عدم االنتباه یؤدي التعثر في بعض المواد واآلالت المبعثرة أو الملقاة على
االنزالق بسبب تلوث األرضیات والساللم بمواد زیتیة أو شحومات والسقوط  .األرض
 .رض بسبب التعثر أو االنزالق من  األماكن المرتفعةعلى األ

  مهمات الوقایة الشخصیة الالزمة ) معدات(اإلهمال والتراخي في استعمال وارتداء
 .لنوع العمل واإلهمال في تطبیق نظم ولوائح السالمة

 استعمال أو ارتداء مهمات غیر مالئمة لمحیط  العمل ونوعه. 
 اإلهمال في تأمین  منطقة العمل مثل خلو  منطقة اللحام من المواد القابلة لالحتراق 

 .كالخشب والورق وقطع القماش المبللة بالمواد البترولیة
  االستعمال الخاطئ للعدد واآلالت بسبب عدم التدریب علیها أو قلة الخبرة في كیفیة

 مثل إصابات النجارین في األطراف خاصة أصابع الید عند العمل على .استعمالها
  ذلكاآلالت والمعدات الحدیثة كالمنشار المیكانیكي وما شابه. 
  إهمال تعلیمات التشغیل الخاصة بالمعدات واآلالت المیكانیكیة والكهربائیة في كتیبات

التشغیل والصیانة التي تصاحب المعدات واآلالت من المّصنع وعدم الدرایة 
 .باألعطال الطارئة

  السرعة والقیادة الخاطئة داخل المصنع للسیارات والمعدات الثقیلة مثل آالت الرفع
 .الرافعة والمقطوراتوالشوكة 

  عدم التدریب على كیفیة تشغیل المعدات واآلالت وعدم الدرایة بمتطلبات السالمة
ألنه تبین من دراسات عدیدة أن .لوقایة من اإلصابات ومنع الحرائق واالنفجارات

العمال الصغار في السن یتعرضون لحوادث بنسبة أعلى من العمال الصغار في 
 .ما أنهم كثیرا ما یضعون أنفسهم في مواقف بالغة الخطورةالسن تنقصهم الخبرة، ك
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ومن األسباب الشخصیة كذلك البد من انتقاء العمال ذي البصر الحاد أو السلیم عند 
وذلك .التعیین، إال أن هذا الموضوع لم یتم التعامل معه بالصورة التي یستحقها من االهتمام

رص أصحاب الشركات على توظیف العمال ألن عیوب األبصار منتشرة بصورة كبیرة ولو ح
ذوي البصر السلیم فقط فإن هذا سوف یضطرهم إلى عدم تعیین أي عامل یلبس نظارة طبیة 

  .مما یؤدي إلى خسارتهم لعدد كبیر من العمال ذوي األجر القلیل
وقد تم إجراء دراسة على مجموعة ممن العمال لمعرفة درجة أبصارهم، فتبین أن ثلثي 

عامل من  75وفي تجربة أخرى تم قیاس نظر .كان عندهم عیوب في األبصارالمجموعة 
عامل كانوا مصابین بضعف في األبصار   25العمال الذین ارتكبوا حوادث فتبین أن حوالي 

  .عامل كانوا مصابین بالتكیف البصري المعیب 24
لكشف وهكذا فانه من الواجب قیاس نظر العمال من وقت ألخر وعدم االعتماد على ا

الذي اجري للعامل عند إلحاقه بالعمل، وذلك ألن القدرة على اإلبصار تتأثر من وقت 
  .)30(ألخر

هذا وقد اختلف باحثو علم النفس الصناعي في إیجاد صلة بین الذكاء وبین وقوع 
  .وقد نال بعض الباحثین أن هناك عالقة عكسیة بین الذكاء ووقوع الحوادث. الحوادث

ثین أن هناك عالقة عكسیة بین الذكاء ووقوع الحوادث، بمعنى أنه قد قال بعض الباح
  .كلما كان العامل ذكیا كلما قلت الحوادث

ولكن البعض األخر لم یجد عالقة بین الذكاء والحوادث وربما كان ذلك بها إلى 
  .اختالف العلماء في تعریف الذكاء

ا تبین للباحثین أن ومع ذلك فان الصلة بین الذكاء والحوادث ظهرت واضحة عندم
العمال الذین تعرضوا المتحانات ذكاء تحصلوا على درجات عالیة، هم اقل العمال تعرضا 

  .للحوادث

                                                             
 .154، ص2006، مؤسسة شباب الجامعة،اإلسكندریة، علم النفس المهني والصناعي: طارق كمال )30(
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ولعل هذا ناتج من .وقد تزید نسبة وقوع الحوادث عند العامل إذا كان ذكیا بدرجة كبیرة
س تجعل العامل الذكي أیضا فإن الثقة الزائدة بالنف.أن الذكاء الشدید یزید من ثقة الفرد بنفسه

  .)31(یقحم في أمور خطیرة جدا لثقته بأنه سوف یخرج من هذه األخطار سالما
  
  ظروف عملیة.ب

  :٪ من مجموع الحوادث الصناعیة وتشمل ظروف مكان العمل أمثلة 15تمثل 
 حیث تعتبر نظافة وترتیب مكان العمل عامل من العوامل : النظافة والترتیب

 .نع وقوع الحوادثالهامة في التقلیل وم
 عدم توفیر معدات السالمة. 
  واآلالت بطریقة  المكناتالنقص في التدریب وقلة الخبرة مما یؤثر على تشغیل

 .غیر صحیحة
 النقص في الید العاملة الرجل المناسب في المكان المناسب. 
  شدة  -الرطوبة–تأثیر العوامل الطبیعیة في مكان العمل مثل الحرارة

 .یةالتهو  -اإلضاءة

  :هناك طرق مختلفة لتصنیف الحوادث :أنواع حوادث العمل.3

 قد یكون نوع الحادث حوادث مرور حوادث مناجم، حوادث  :من حیث النوع
 .طائرات، حوادث حریق صناعیة، حوادث بحریة، حوادث جویة

 قد یكون حادث بإصابة تصیب األشخاص بإصابات مختلفة  :من حیث النتائج
الحواس أو األعضاء أو التشویهات المختلفة أو الموت  كالحروق، الكسور، فقد

                                                             
  .155ذكره، ص  مرجع سبق: طارق كمال )31(
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بمعنى إصابة مقومات اإلنتاج البشریة كما تصیب مقومات اإلنتاج المادیة من 
فساد و إتالف لآلالت و المعدات و المنتجات و تكون اإلصابة إلحدى المقومات 

 .أو إصابتها معا
 ل عن العمل لفترة قد تكون بسیطة تؤدي إلى توقف العام :من حیث الخطورة

مؤقتة أو استمرار العمل دون توقفه أو تؤدي إلى عجز جزئي و ألم كفقد ید واحدة 
أو رجل أو عجز جزئي مؤقت ككسر أو حریق أو عجز كلي كفقد الرجلین أو 

 .الیدین معا وقد تكون حوادث ممیتة
 و قد تكون ألسباب شخصیة تعود إلهمال العامل و قلة ذكائه  :من حیث األسباب

سرعة استخدامه لآللة أو قلة خبرته أو ألسباب فیزیقیة كالتعرض للضوضاء أو 
ظروف مناخیة كالبرد أو الحرارة أو الریاح و انتشار الغازات السامة، الدخان 

قد تعود إلى أجهزة العمل معداته كعدم تنظیم أماكن العمل و ... الضباب 
تت الدراسات أن الحوادث نظافتها و إهمال اآلالت و عدم صیانتها و قد أثب

و أن الحوادث التي %   90إلى  %80الناتجة عن أسباب شخصیة تتراوح بین 
إلى  %10تعود إلى ظروف فیزیقیة و إلى أجهزة العمل و معداته تتراوح بین 

  )32(.تعود إلى أسباب أخرى%10و نسبة 20%

  :آثار حوادث العمل .4

رة في بروز عدد من المشاكل التي تساهم حوادث العمل بصورة مباشرة أو غیر مباش 
تواجه المصاب، و یمكن في اآلتي بیان األضرار التي تلحقها الحوادث بكل من صاحب 

  :العمل و العامل و المجتمع
                                                             

 .151طارق كمال، مرجع سبق ذكره، ص )32(
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  :تكلفة الحوادث بالنسبة للعامل 1.4

یترتب على وقوع حوادث و إصابات العمل فقدان العامل لغالبیة دخله و قد دلت  
ضات التي یتحصل علیها العامل ال تعادل الدخل الذي كان الدراسات أن التعوی

سیحصل علیه من خالل تلك الفترة ویضاف إلى ذلك ما تعنیه األسرة بفقدان عائلها إذا 
  .كانت الحادثة ممیتة

  :تكلفة الحوادث بالنسبة لصاحب العمل 2.4

تتسبب حوادث العمل في إلحاق الضرر بمصلحة صاحب العمل و قد دلت  
ت الحوادث بالوالیات المتحدة األمریكیة أنها تّحمل صاحب العمل في المتوسط إحصاءا
دوالر سنویا في كل حادث و یشمل هذا المتوسط التكالیف المباشرة و  1800حوالي 

غیر المباشرة و هذا دلیل على مدى التكالیف التي یتحملها صاحب المشروع و التي 
  .یمكن تجنبها بالوقایة منها

تتسبب الحوادث في فقدان المجتمع لعضو  :دث بالنسبة للمجتمعتكلفة الحوا 3.4
العامل أو أكثر و تعطله و یترتب على ذلك التزامات اجتماعیة لمساعدة أسرة 
العامل المصاب و فقدان المجتمع إلنتاج العامل و خاصة من النوع الماهر و 

  )33(.النشیط و لیس من السهل تعویضه خالل فترة قصیرة

  

 

                                                             
 .197، مؤسسة لبنان للطباعة و النشر، القاھرة، ص علم النفس و اإلنتاجعبد الرحمان محمد عیساوي،  )33(
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 ع وقوع الحوادثكیف نمن.5

من تعریف السالمة ال نستطیع أحیانا منع الخطر والحوادث وخاصة إذا كانت  
أخطار طبیعیة مثل الزالزل واألعاصیر والفیضانات ولكننا نستطیع أن نقلل من حدة  
الخسائر وحصرها، ولكن في الحوادث البشریة الصناعیة نستطیع أن نمنع أو نقلل هذه 

بوضع خطط احتیاطیة ودراسة شاملة ألن أكثر الحوادث شیوعا الحوادث والتعرض لها 
  .)34(واالستفادة من تحلیل أسبابها وكذلك بإتباع اللوائح التالیة

 فرض لوائح ونظم  وتشریعات للسالمة على جهات العمل.  

  توحید المستویات والنظم وطرق التشغیل والوقایة من التفتیش والمتابعة والمراقبة
 .المستمرة

 الفني من فحص وتصنیف المواد والمعدات البحث. 

  المتابعة والبحث باألسباب والظروف الصحیة التي تؤدي إلى اإلصابات
 .والحوادث

 التدریب الجید وفرض علم السالمة في المدارس والمعاهد الصناعیة والجامعات. 

  لى أي نوع من الناس قد المتابعة اإلحصائیة لمعرفة أكثر الحوادث شیوعا وإ
 .والظروف السببیة لهاتحدث 

  النوعیة والتدریب والدعایة لخلق الوعي األمني مع ترغیب العاملین في العمل
 .والمعرفة

                                                             
 .30مرجع سبق ذكره ، ص :معن یحي الحمداني )34(
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  التأمین والتحفیز والتشجیع على منع الحوادث بتخفیض أقساط التأمین على
 .الشركات

 إیجاد أمن داخلي وتبادل الخبرات والمعلومات بین مختلف المنشآت. 

  :خالصة

السالمة الصناعیة تهدف إلى وقایة وحمایة عناصر اإلنتاج الثالث وعلیه فإن 
  .من األخطار المحتمل وقوعها في مواقع العمل) المنتج، اآللة، مواد خام(
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  تمھید

عندما تشعبت المشكالت والحاجات اإلنسانیة نتیجة لالرتقاء الحضاري وقیام 
فبات البحث عن اآلمان  . المجتمعات الصناعیة، ازدادت مصادر الخطر واتسعت ساحته

یشكل معظلة كبیرة خاصة من حیث توفیر المستلزمات المادیة والمالیة الضروریة لمواجهة 
مسبباتها خسارة مالیة أو اقتصادیة یصعب تحملها في كثیر األخطار التي تنتج عن تحقق 

  .من  األحیان

والجدیر بالذكر أن التطور الهائل للتأمین  خالل  القرن العشرین، جعل منه عنصرا  
عملیاته وتعدد مجاالته لتتماشى  إزبادفعاال في االقتصاد ال یمكن التخلي عنه، مما أدى إلى 

  .واالجتماعیةوتطور  األنظمة االقتصادیة  
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  تعریف التأمین .1

یهدف التأمین إلى تحقیق مبدأ العدالة بین العمال، فهو یحمي الطبقات ذات الدخل 
الضعیف من المجتمع، لكل ما یتعرضون له من مخاطر المهنة أو الحیاة كالعجز 

رة الشیخوخة، الوفاة واألمراض المهنیة و الحوادث، كما یهدف إلى تحسین العمال بضرو 
تكتلهم ضد نفس الخطر و توزیع الضرر بینهم جمیعا و حمایة الطبقات ذات الدخل 
المحدود، بهذا المعنى یعتبر نوعا من التضامن االجتماعي عن دور التأمین االجتماعي ال 
یقتصر عن الجانب االجتماعي فحسب بل یتعداه للمساهمة في التنمیة االقتصادیة للبالد، إذ 

  .ي كافة المجاالت وخاصة المجال الصحيیسمح باالستثمار ف

كما یهدف التأمین إلى االدخار و بالتالي تنشیط عملیة االستثمار و التنمیة وذلك       
خاصة في الدول النامیة المعروفة بظاهرة االكتناز، أما من الناحیة النفسیة وفّر هذا 

عمال ضد أي خطر القطاع الشعور باألمان و االستقرار ألنه كفیل بتأمین حیاة ال
بترصدهم في تأمین مستوى معیشي مالئم لكل مؤمن علیه في حالة عجزه أو فقدانه 

  )35(.القدرة على الكسب و هذا ما یحفز العامل للعطاء بمردودیة أحسن

و ال شك أن التعاریف المختلفة للتأمین تفیده فائدة علمیة وعملیة كبیرتین، فدراستها 
وعلى ذلك نورد .هر بعض القصور الموجود في تعریف أو آخرومقارنتها ببعضها البعض تظ

في مایلي التعاریف المختلفة لكل فئة من العلماء، بغرض االنتفاع بها والتوفیق بینها جمیعا، 
  .والوصول منها إلى تعریف شامل للتأمین

  

                                                             
 .222، ص 2007، دار حامد للنشر و التوزیع، األردن، إدارة الخطر و التأمین: ة عزمي سالمأسام )35(
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  التأمین عند القانونیین . أ

حیث ووفقا . مة لهال یختلف المشرع الجزائري لتأمین عن التعاریف األخرى المقد
للقانون المدني، یعرف التأمین على أنه عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له 
أو المستفید الذي اشترط التأمین لصالحه مبلغا من المال أو إیرادا أو أي عوض مالي أخر 

دفعة في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المعین في العقد وذلك في نظیر قسط أو أي 
  .)36(مالیة أخرى یؤدیها المؤمن له للمؤمن

  :وقد عرفه الفقه الفرنسي التأمین كمایلي

التأمین عقد یتم بمقتضى تحصل المؤمن له على تعهد من المؤمن بأن یقدم له مبلغا 
  .)37(من المال في حالة وقوع خطا معین مقابل دفع قسط أو اشتراك مسبق 

دعى المؤمن بالتبادل مع شخص أخر ویسمى أو هو عقد یلتزم بمقتضاه شخص، وی
المؤمن له، بأن یقدم لهذا األخیر الخسارة المحتملة نتیجة حدوث خطر معین مقابل مبلغ 
معین من المال یدفعه المؤمن له إلى المؤمن لیضیفه إلى رصید االشتراك المخصص 

  .)38(لتعویض األخطار

نظیر دفع قسط على  ن له،أو هو عمل یحصل بمقتضاه أحد األطراف،أو هو المؤم
تعهد لصالحه أو لصالح الغیر،من طرف األخر وهو المؤمن تعهدا بمقتضاه یدفع هذا 

                                                             
، ص ص 1999، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرمدخل لدراسة قانون التامین الجزائري: جدیدي معراج )36(

11-12. 
 .وما بعدها 30، ص 1975اهرة،، دار النهضة العربیة،القمبادئ التأمین وریاضیاته:عبد اهللا سالمة )37(
 .31المرجع السابق، ص  )38(
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األخیر أداء معینا عند تحقق خطر معین،وذلك بان یأخذ على عاتقه مجموعة من المخاطر 
  .)39(ویجرى المقایضة وفقا لقوانین اإلحصاء 

یدور حول تعریف عقد  -كن جمیعهاإن لم ی-نفهم أن معظم التعاریف القانونیة
التأمین كوسیلة للتعاقد، فیهتم بأطراف العقد وتعهد كل طرف و المصلحة التي تعود علیه 

  .من التعاقد

  تعریف كتاب الخطر والتأمین . ب

یختلف في الحقیقة كتاب الخطر والتأمین بعضهم عن بعض من حیث التعاریف التي 
صر الذي عالجوا فیه التأمین، فیقومون بتعدیل یقدمونها، وذلك الختالف جنسیاتهم والع

تعریفهم من سنة إلى أخرى حتى یتسنى لهم خدمة كل النواحي االقتصادیة للمجتمع، ویمكن 
  :إجمال ذلك في التعریف اآلتي

التأمین وسیلة لتعویض الفرد عن الخسارة المالیة التي تحل به نتیجة لوقوع خطر 
سارة على مجموعة كبیرة من األفراد یكون جمیعهم معین وذلك من خالل توزیع هذه الخ

  .)40(معرضین لهذا الخطر، وذلك بمقتضى اتفاق مسبق 

  تعریف االقتصادیین.ج

                                                             
، 1986، مطبعة حسان، القاهرة، عقود التأمین وعقود استثمار، واقعها الحالي وحكمها الشرعي: أحمد السعید )39(

 .53-  52ص
  .93مرجع سبق ذكره، ص : سالمة عبد اهللا )40(
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التأمین هو عمل من أعمال التنظیم واإلدارة، یقوم بتجمیع أعداد كافیة من الحاالت، 
یر لخسارة بدال من احتمال صغ) قسط التأمین(تفضل تحمل خسارة مالیة صغیرة مؤكدة 

مالیة كبیرة، ذلك یعني المفاضلة بین حالة عدم التأكد، أي أن التأمین  ما هو  إال تصویر 
من خالل التعامل في مجموعات من الحاالت بدال من  التعامل . لمبدأ استبعاد عدم التأكد

  . )41(في حاالت منفردة من خالل ما یعرف بقانون األعداد الكبیرة 

د الكبیرة یبین أن األحداث یمكن رصدها وتقدیر مدى  احتمال حیث أن قانون األعدا
وقوعها، وكلما زادت أعداد الحاالت التي تتم مالحظتها أمكن التوصل إلى نتائج معینة  
تتعلق بنسبة إمكانیة حدوثها، یعني أنه كلما زاد عدد الوحدات التي یجري علیها التجربة كلما 

احد صحیح، غیر أنه ال یمكن ضبط قانون األعداد آلت نسبة االحتمال المتوقع إلى الو 
  .الكبیرة إال بمالحظة حركة األخطار المنتظمة

مهما اختلفت التعاریف المقدمة لفكرة التأمین سواء من وجهة النظر االقتصادیة أو 
القانونیة أو اإلحصائیة أو من وجهة نظر كتاب الخطر والتأمین إال أنها شبه متفقة على 

روط، والمبادئ التي یمكن أن تصیغ لنا تعریفا عاما قریبا من الشمول یأخذ األهداف، الش
  .بالجوانب الثالثة للتأمین، القانوني، اإلحصائي واالقتصادي

فالتأمین بذلك هو عبارة عن نظام أو أسلوب ینطوي على اتفاق مسبق بین طرفین، 
إلى الطرف األول ) هالمؤمن ل(یتم من خالله تحویل الخطر المعرض له من طرف الثاني 

مقابل دفع مبلغ محسوب بالطرق اإلحصائیة والریاضیة تمكن من تغطیة الخسارة ) المؤمن(

                                                             
، 1980الطبعة السادسة، مكتبة النهضة العربیة، القاهرة،  یة والعملیة،الخطر والتأمین، األصول العلم: عبد اهللا سالمة )41(

  .91ص 
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المحتملة والقابلة للقیاس كلیا أو جزئیا، وبمقتضاه ینتقل عبء الخطر المتوقع من خسارة 
مادیة محتملة إلى المؤمن بطریقة تسمح بتوزیع الخطر على عدد كبیر من المستفیدین 

  .والمعرضین لذات الخطر أو ألخطار متشابهة

وذلك بهدف حمایة األفراد و المؤسسات من األخطار المحتملة الوقوع بصورة غیر 
  .)42(معتمدة من جانب المؤمن له، وبطریقة تحقق الصالح العام للمجتمع ودفع عملیة التقدم 

  التطور التاریخي للتأمین2.

نسبة للفرد، وفي كل األزمنة حیث أن اإلنسان تعتبر الحاجة إلى األمان ضروریة بال
بحث على حمایة نفسه وممتلكاته ضد األخطار التي تالحقه في حیاته، فمنذ  القدم  ظهرت 
بعض األشكال القریبة من التأمین، ولكن وباألخص في القرن التاسع عشر برز التأمین 

  .المعاصر وتطور مع تطور أهم  فروعه المختلفة

 نشأة التأمین  

قد شهدت المجتمعات كلها وعلى الدوام ظواهر مختلفة من التعاون والمساعدة ل
المتبادلة لمواجهة وقائع وأخطار كانت تقلق األفراد والجماعات، فمنذ القدیم جدا كانت األسرة  
هي الخلیة األولى التي وفرت األمان ألفرادها بحكم  طبیعة  الرابطة التي تربط  بینهم والتي 

م أمر غریزي، فالفرد كان یسعى في نطاق أسرته على توفیر مستلزمات تجعل تعاضده
األمان خاصة وأن لقمة عیشه ومقوماته تشكل انشغاله األول، ففي مرحلة المجتمعات 
الزراعیة واإلنتاج الحرفي وفي مرحلة قریبة كان أفراد األسرة یقیمون مجتمعین في منزل واحد 

دور األسرة في توفیر األمان ألفرادها كان یتراجع   أو یلتقون في مكان واحد للعمل، لكن
                                                             

، دار النهضة العربیة للطباعة  مبادئ التامین بین الجوانب النظریة واألسس الریاضیة: مختار محمود الهانسي )42(
 .84والنشر، بیروت، دون سنة، ص 
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عبر التاریخ، یفعل عوامل متعددة  أدت إلى تشعب المشكالت نتیجة لالرتقاء الحضاري 
الذي یتمیز بتعدد حاجات اإلنسان خاصة تلك التي تتصل بتحقیق األمان ذي التكالیف 

ي بدیل أكثر قدرة على توفیر المتنوعة والمرهقة، وهكذا استیقظت الحاجة إلى ملجأ تأمین
الطمأنینة له خاصة في بیئة المجتمع الصناعي الذي یتمیز بتزاید عدد األخطار یوما بعد 

  . )43(یوم

من خالل هذه السیرورة التاریخیة یمكن القول أن التامین نشأ قدیما من خالل فكرة 
كما هو الحال في التعاون والتي كانت لها نماذج عدیدة بدائیة لدى الشعوب القدیمة، 

الجمعیات التي أقیمت لدفن الموتى بمصر منذ آالف السنین، ذلك العتقادهم بوجود حیاة 
  .أخرى تشترط  االحتفاظ  بأجسادهم سلیمة بعد موتهم

وبسبب زیادة التكالیف، یقوم األعضاء بدفع اشتراك سنوي للجمعیة أثناء حیاتهم في 
ابر، تحنیط الجثث واستخدام التوابیت بقصد حفظ نظیر ضمان المصاریف الالزمة لبناء المق

الجسم سلیما للحیاة األخرى، بدال من مصاریف الحیاة األولى التي یهتم أفراد المجتمع 
  .)44(بتأمینها في عصرنا الحالي

كان المجال األول لنشأة التأمین بالشكل المعروف به حالیا، هو مجال المخاطر 
لنوع البدائي للتأمین، وذلك في القرن الرابع عشر إثر البحریة، أین عرف الرومان هذا ا

ازدهار التجارة البحریة وانتشارها بین المدن االیطالیة وحول حوض البحر األبیض للمتوسط، 
أن یقوم  صاحب  (Prét à Grosse Aventure)حیث یقتضي عقد  القرض البحري المسمى 

                                                             
)43( Yvonne Lamber Faivre, Droit des Assurances,11 emeédition, ed Dalloz , Paris,2001, pp 4-

5. 
دراسة مقارنة للتشریع والفقه والقضاء في ضوء األسس الفنیة  ،"عقد الضمان"أصول التأمین: مصطفى محمد جمال )44(

 .9-8، ص ص 1999للتأمین، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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من المال وذلك إلصالحها وتجهیزها من جهة، ومن جهة أخرى السفینة باقتراض مبلغ 
  .یحصل على مبلغ من المال یوفى  به  ثمن  البضاعة  التي تتكون  منها الشحنة

برد ) المقترض(غیر أن االتفاق الذي یحكم  هذا العقد هو التزام صاحب السفینة  
غرقت هذه األخیرة أو تلفت  مبلغ  القرض مع فائدته في حالة وصول السفینة سالمة، أما إذا

شحنتها، فال یسترد المقتض شیئا من أمواله وهذا یعني أن القرض وما یستحق علیه من 
الكنیسة  أنفوائد، كانت تعتبر آنذاك مقدار التعویض الالزم لتغطیة  الخسائر المحققة غیر 

ر مشروع ، أعتبر هذا العقد  غی)1127(التاسع في سنة  الكاهن قریقوارممثلة في شخص 
  .لما یتضمنه من فوائد  محرمة

یتضح لنا من خالل هذا التقدیم  أن هناك  تشابه كبیر بین القرض البحري والتأمین  
المعاصر وذلك من حیث تحویل الخطر، احتمال تحققه ومستقبله، باإلضافة إلى كون  

  .الخسائر مادیة  ولیست معنویة في كلتا الحالتین

 (Les Tontine)باختراع  (Lorenjo Toni)ام لوریتروتوني فقد ق) 1653(أما في سنة 

التي تمثل مجموعة من المشتركین یتم استثمار اشتراكاتهم خالل مدة سریان  العقد، وبعد 
ذلك یتم اقتسام األرباح على األعضاء الباقین على قید الحیاة عند انتهاء فترة  صالحیة 

  .)45(العقد

  

  

  
                                                             

 .23،  ص 1999الجامعیة، اإلسكندریة،  رالدا، محاضرات في عقد التأمین: محمد محسن قاسم )45(
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  :نظام عمل التأمین.3

إن التأمین ذو أثر عجیب بحیث أن أهون االحتیاطات " (Charle Gide)ستاذ یقول األ
یثابر على األخطار األكثر اتساعا  تصبح كافیة لتغطیة أكبر الخسائر بواسطة التجمع و
ذا ما أصبت شخصا واحدا لحطمته   .والتي ال تقاوم،  وإ

ى هذا الدور فإذا رأ" وبتشتیتها على حشد وافر على الرؤوس تصبح غیر ذات أثر 
للتأمین من قرب فإنه یزداد اعتبارا، فهو یعوض الخسائر ویصلح األضرار، كما أنه یجنب 
المضرورین ومرتكب الفعل المسؤول البؤس والهالك، والتأمین یضمن االستقرار االجتماعي 

فإنه یتعدى إلى ) إعادة التأمین(واالقتصادي على مستوى عال، وعن طریق التأمین المعاد
  .ال الدوليالمج

ومع ذلك یظل التأمین غیر مفهوم بالرغم من أن روحه حاضرة في كل مكان في 
وروحه تلك مطلوبة بحكم غریزة البقاء، وهو الذي یشكل المحرك في تكوین المجموعة .الواقع

فعندما یتّحُد الناس من أجل حمایة حیاتهم وأموالهم متجاوزین في ذلك الوقت نفسه .البشریة
  .ة، فإن ذلك یشكل مبادئ التأمین والتي تتضح بالعملعتبة الحضار 

وفي وقت جد متأخر، لما انتظم المجتمع، أدخل التاجر في سعر بیعه سعرا إضافیا 
والمالك أدخل في ثمن اإلیجار األخطار .موجها لتعویض الخسائر المحتملة، أو ضیاع السلع

 بطریقة تغطيسعر الفائدة التي تتعرض لها العین المؤجرة، والمعیر أو المقرض یضبط 
أمكن أن تكون هذه األخطار مؤمنا علیها منعزلة وبأسعار .إعسار أو سوء تسییر لمستعیر

  .األسعار التي یمكن أن یقدرها بها الخواص من تلكاقل 
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  أنواع التأمین.4

یرتب الكتاب طوائف التأمینات لتنوعها ترتیبات مختلفة نظرا إلى حاجة اإلنسان لتوقي 
مما أدى إلى أنواع كثیرة من التأمین بحیث أن حصرها یترجم قائمة طویلة .ر المختلفةاألخطا

ومن هنا ظهرت محاوالت تقسیم .یكون من الصعب استیعابها واإللمام بها جمیعا كما ینبغي 
  :)46(تلك األنواع من التامین وتوزیعها في فئات معینة تبعا ألغراض معینة وكان ما یأتي

وبالتالي إلى تمییز ثالثة أنواع : النظر إلى الخطر المؤمن ضدهتقسیم التأمین ب . أ
 :من التأمین

 هذه الفئة أو الطائفة من التأمین تشمل أنواع التأمین ضد  :تأمین األشخاص
األخطار التي تصیب األشخاص مباشرة في حیاته، صحتهم، أعضائهم، أي 

الة، والحوادث التأمین على الحیاة، والمرض، والبط: أن هذا التأمین یشمل
الشخصیة، والشیخوخة، معاشات الیتامى واألرامل، والزواج، والوالدة وما 

  .یناسبها من المناسبات االجتماعیة

 هذه الفئة من التأمین تشمل أنواع التأمینات ضد األخطار  :تأمین الممتلكات
أي تشمل التأمین البحري والتأمین البري : التي تصیب ممتلكات الشخص

ضد السرقة، والتأمین على الماشیة، والتأمین ضد انكسار الزجاج والتأمین 
والتأمین ضد الحرب والزالزل والبراكین والثورات وتأمین المحاصیل الزراعیة 

  .ضد تقبالت الطبیعة

                                                             
، مذكرة  ماجستیر غیر التأمین اإللزامي من المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات في الجزائر: عالوة بشوع )46(

 .35، ص 2005/2006منشورة،  جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 
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 من القانون رقم 173إلى  163راجع المواد من :تامین المسؤولیة المدنیة :
أنواع التامین ضد األخطار  هذه الفئة أو القسم من التامین تشمل 95-07

التي تصیب شخصا معینا في الوقت الذي یكون فیه المسؤول عن تلك 
  :ویدخل في هذا القسم من التأمین.األخطار شخصا آخرا

  تأمین  المسؤولیة المدنیة للمالك تجاه جیرانه عن األضرار التي تصیبهم بسبب
 .الحریق إذا شب حریق في مبناه وأمتد  إلى ممتلكاتهم

 تأمین المسؤولیة المدنیة ألصحاب السیارات. 

 تأمین المسؤولیة المدنیة عن السفن والطائرات. 

  السینما،المطاعم، المسارح، (تأمین المسؤولیة المدنیة ألصحاب المحال العامة
 ).الفنادق

  تأمین المسؤولیة المدنیة ألصحاب األعمال من إصابات العمل وأمراض المهن
 .)6كما هو موضح في الملحق رقم() ع الدراسةموضو (بالنسبة  للعمال 

  تأمین المسؤولیة المدنیة للمقاولین والمهندسین واألطباء والمحاسبین والصیادلة
 .وأصحاب معاهد التجمیل وغیرها

هذا التقسیم یتضمن أنواع التأمینات : تقسیم التأمین بالنظر إلى اإلدارة العملیة له . ب
 :)47(اآلتیة

                                                             
 .37-36مرجع سبق ذكره، ص ص : عالوة بشوع )47(
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  ویشمل أنواع التأمینات المختلفة ): أو قسم الحیاة(التأمین على الحیاة
المتعلقة بالحیاة بالنسبة لإلنسان، مثل دفع مبلغ الوفاة أو مبلغ عند بلوغ 

 .خالل فترة معینة من حیاته یدفع لهسن معینة، أو ضمان معاش 

 ویشمل جمیع التأمینات األخرى، عدا الحیاة، فیشمل الـتأمین : القسم العام
شخصیة، سرقة، سیارات (مین من الحوادث بمختلف أنواعها البحري والتأ

مسؤولیة نحو الغیر، إصابات العمل، أمراض المهن، التأمین ضد 
االختالس والتبدید أو تأمین ضد األمانة، وتأمین الطیران، والمصاعد 

 ). وضد كسر الزجاج، والتأمین على الماشیة والممتلكات الحیة

 یمیز في هذا القسم من التأمین بین  : ینالتقسیم تبعا للغرض من التأم
 :نوعین من التأمین كمایلي

 التأمینات الخاصة أو االختیاریة .1

وتشمل مختلف أنواع التامین التي یكون الشخص فیها حرا في التأمین أو 
عدم التأمین، مثل التأمین على الحیاة، والتأمین ضد الحریق، والتأمین 

  .البحري وغیره

 عیة أو اإلجباریةالتأمینات االجتما .2

وتتضمن أنواع التأمینات التي یفرضها القانون في بعض الدول ألغراض 
اجتماعیة، ولذلك ال یساهم المستفیدون منها إال بجزء بسیط في شكل 

مثل ذلك تأمین إصابات العمل وأمراض المهنة بالنسبة .أقساط التأمین
  .للعمال
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  بحسب هذا التقسیم  : المؤمنتقسیم  التأمین  حسب الهیئة  التي تقوم بدور
 :یمیز  بین األنواع اآلتیة

 التأمین التبادلي. 

 التأمین التعاوني. 

 التأمین الذاتي. 

 صنادیق التأمین الخاص. 

 التأمین التجاري. 

 مكتب لویدز. 

 التأمین الحكومي.  

 خالصة

قتصادیة من خالل مختلف التعاریف التي أوردناها، یمكن القول أنه مع تطور وتعقد األنظمة اال
واالجتماعیة ازدادت الحاجة إلى ظهور مجاالت جدیدة للتأمین، كالتأمین على السرقة، الكوارث الطبیعیة، 

إلى أخر الصور ....الحروب، التلوث البیئي، أخطار اإلعالم اآللي، التأمین على القروض أو الدین
  .و التي لم تكن موضعا للتأمین من قبل المعروفة العدیدة

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رابعالفـــــصـل ال  

 عرض وتحلیل البیانات
 تحلیل وتفسیر البیانات .1

 نتائج الدراسة .2

 االقتراحات والتوصیات .3
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  :تحلیل و تفسیر البیانات.1

  بیانات شخصیة: المحور األول

تشكل البیانات الشخصیة إطارا مرجعیا لمسار الدراسة المیدانیة على اعتبارها تعطینا صفات و   
  :أسئلة 06و في هذا اإلطار فإن البیانات الشخصیة تتشكل من خصائص المجتمع المدروس، 

  .ئلیة، المستوى التعلیمي، اإلقامة، األقدمیة في العمل، طبیعة العملالسن، الحالة العا  

  خاص بالسن: 01الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  السن
 %09,68  03  25إلى  20من 

  %16,13  05  30إلى  25من 

  %16,13  05  35إلى  30من 

  %16,13  05  40إلى  35من 

  %12,90  04  45إلى  40من 

  %09,68  03  50إلى  45من 

  %12,90  04  55إلى  50ن م

  %06,45  02  60إلى 55من 

  %100  31  المجمـــــــوع

 

و التي قدرت  40إلى  25 الشباب منتبین أن الفئة الغالبة هي فئة  01من خالل الجدول رقم  
من أفراد   %12,90باعتبارها الفئة النشطة و المنتجة في المجتمع، بینما نجد نسبة  %16,13نسبتها 

في كل من  %09,68، كما نجد نسبة 55- 50و  45 - 40اسة ضمن كل من الفئة العمریة مجتمع الدر 
  .و هي أقل نسبة و هذا ما بینه الجدول أعاله %06,45و نسبة  50-45و  25-20الفئة 

 عامل أجابوا على السؤال  31عامل، نجد من بینهم  47إن مجتمع الدراسة یقدر ب  :مالحظة
 .یجیبوا علیه لم منهمالمتعلق بالسن بینما البقیة 
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 یوضح السن :)1(شكل              

  خاص بالحالة العائلیة: 02الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  الحالة العائلیة
 %29,79  14  أعزب

  %59,57  28  متزوج

  %10,64  05  مطلق

  %00  00  أرمل

  %100  47  المجمــــــــــــــــوع

 

لیة للمتزوجین هي الفئة الغالبة في مجتمع الدراسة و التي أن الحالة العائ 02یوضح الجدول رقم  
ألنها الفئة األحوج للعمل باعتبارهم ذوي أسر بحاجة إلى القوت، بینما نجد أن فئة  %59,57مثلت نسبة 

مثلت حالة المطلقین بینما حالة  %10,64أما نسبة  %29,79و التي مثلت هي الفئة الموالیة العزاب 
  .المؤسسة األرامل منعدمة في
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  یوضح الحالة العائلیة: )2(شكل              

  خاص بالمستوى التعلیمي: 03الجدول رقم

  النسبة  التكرار       المستوى     
 %2,13  01  أمي 

  %19,15  09  ابتدائي

  %12,76  06  متوسط

  %36,17  17  ثانوي 

  %29,79  14  جامعي

 %100  47  المجموع

 

المجتمع وفق المستوى التعلیمي حیث تبین أن نسبة  خصائص 03یظهر الجدول رقم      
یحملون  %29,79من األفراد ذوي المستوى الثانوي هم أكبر نسبة في مجتمع الدراسة، ونسبة  36,17%

الشهادة الجامعیة وهذا راجع إلى أن الشركة عمدت إلى تشغیل نسبة من الشباب ذوي المؤهل العلمي 
لدیهم مؤهل ابتدائي،  %19,15و نسبة  %2,13یین قلیلة جدا ّإ قدرت ب نجد أن نسبة الـأم، بینما العالي

  .من ذوي المستوى المتوسط %12,76و قد قدرت نسبة 
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  یوضح المستوى التعلیمي :)3(شكل           

  اإلقامة خاص بمكان : 04 الجدول رقم

  النسبة  التكرار  اإلقامة
 %53,19  25  داخل البلدیة

  %46,81  22  خارج البلدیة

  %100  47  المجموع

 

 %53,19خصائص مجتمع الدراسة حسب اإلقامة، حیث تبین أن نسبة  04یبین الجدول رقم 
من أفراد المجتمع یقیمون داخل البلدیة و هذا ما یساعدهم على االلتحاق بالعمل في الوقت المحدد، بینما 

  .نون من مشكل النقلمن العمال المقیمین خارج بلدیة لوطایة أنهم یعا %46,81بینت نسبة 

  

  یوضح مكان اإلقامة :)4(شكل                 
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  خاص باألقدمیة في العمل: 05الجدول رقم

  النسبة  التكرار  األقدمیة
  %19,15  9  سنة

  %19,15  9  سنوات 5

  %61,70  29  سنوات 5أكثر من 

 %100  47  المجموع

 

المرّكب، حیث تبین أن نسبة خصائص المجتمع حسب األقدمیة في  05یوضح الجدول رقم      
سنوات، بینما نجد تساوي في  5هي النسبة الغالبة من األفراد الذین یتمتعون بالخبرة أكثر من  61,70%

و هذا قد یرجع إلى  %19,15سنوات، حیث بلغت نسبة كل منهما  5أقدمیة العمل بالنسبة لسنة واحدة و 
  .الكفاءةقلة سنوات الخبرة وعدم معرفة نوع العمل أو قلة 

  

  یوضح  األقدمیة في العمل    : )5(شكل            
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     خاص بطبیعة العمل: 06ول رقم الجد

  النسبة  التكرار   طبیعة العمل
  %61,70  29  دائم

  %38,30  18  مؤقت

 %100  47  المجموع

 

خصائص المجتمع حسب طبیعة العمل في المؤسسة، حیث تبین أن نسبة  06یبین الجدول رقم  
من العمال طبیعة عملهم دائم، وهذا قد یرجع إلى األقدمیة في العمل وكذا الخبرة و تمكنهم في  61,70%

من العمال طبیعة عملهم هي مؤقت و قد یعود السبب في ذلك  %38,30مجال العمل، بینما نجد نسبة 
  .إلى قلة الخبرة و مدة التحاقهم بالمؤسسة

  

  العملیوضح طبیعة  ):6(شكل              
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 بیانات خاصة بحوادث العمل: المحور الثاني

نحاول في هذا الجزء تحلیل البیانات المتعلقة بحوادث العمل و تجسیدها میدانیا وذلك بتحكیم      
   .أسئلة 09، حیث اشتمل هذا المحور على اإلجابات الواردة في االستمارة 

  لعمل داخل المؤسسةخاص بالفحص الطبي قبل االلتحاق با: 07الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  فحص طبي
 %70,21  33  نعم

  %29,79  14  ال

  %100  47  المجموع

 

من عمال المؤسسة قد خضعوا للفحص الطبي قبل  %70,21من خالل التفریغ تبین أن نسبة      
ي التحاقهم بالعمل، وهذا یوضح مدى اهتمام المؤسسة بصحة و سالمة العمال وذلك لتفادي الوقوع ف

من العمال لم یخضعوا للفحص و قد یرجع هذا لتدخل العالقات  %25,74الحوادث، بینما نجد نسبة 
  .الشخصیة أو لقلة الرقابة على ذلك

  

  الفحص الطبي قبل االلتحاق بالعمل داخل المؤسسة یوضح ):7(شكل 
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  خاص برأي العامل في بیئة العمل و إلى ماذا تعود؟: 08الجدول رقم 

  النسب  التكرار  ــــــلبیئة العم
 %40,43  19  مالئمة

  %59,57  28  غیر مالئمة

  %100  47  المجــــــــــــــــــــــــــــــــموع

 

  
 

 یوضح رأي العامل في بیئة العمل ):1- 8(شكل        
  

    

ئمة
مال

یر 
غ

  

  %17,86  05  نقص التهویة

  %53,57  15  كثرة الضجیج

  %28,57  06  صعوبة العمل

 %100  28  ــــــــــــــــــــــــــــــموعالمجــ

  

 

  مالئمةالیوضح رأى العامل في البیئة غیر  ):2- 8(شكل    
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من العمال أجابوا أن بیئة العمل  %40,43أن نسبة  )2-8(و )1- 8(ین رقمیوضح الجدول 
ام بعملهم مالئمة، وهذا ما یدل على أنهم راضون عن بیئة وظروف عملهم و بهذا یستطیع العمال القی

منهم أجابوا أنها غیر مالئمة  و هذا راجع إلى كثرة  %59,57على أكمل وجه، بینما نجد أن نسبة 
لنقص التهویة، وترجع أسباب اختالف  %17,86من إجاباتهم، و نسبة  %53,57الضجیج و ذلك بنسبة 

  .هاإجابات العمال إلى أن هناك من هو راض عن بیئة عمله و هناك من هو غیر راض عن

  التي یعاني منها العامل في أداء عمله خاص بالصعوبات: 09الجدول رقم     

  النسبة  التكرار  هل تعاني
 %57,45  27  نعم

  %42,55  20  ال

  %100  47  المجموع

 

من أفراد مجتمع الدراسة یعانون من صعوبات  %57,45أن نسبة  09یوضح لنا الجدول رقم  
لى نقص الخبرة في مجال العمل و عدم توفر اآلالت باإلضافة إلى في أداء عملهم، و ربما یرجع هذا إ

من ال یعانون  %42,55ضغوط العمل و هذا ما یؤدي إلى الوقوع في الحوادث المهنیة، بینما نجد نسبة 
و تمكنهم من أداء العمل الموكل إلیهم،  صعوبات مهنیة و قد یعود هذا إلى خبرتهم في مجال عملهم

  .هم للمؤسسة و هذا ما یحقق رضا العامل عن عملهباإلضافة إلى والئ

  

  الصعوبات التي یعاني منها العامل في أداء عمله یوضح):9(شكل 
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    .خاص بالتعرض لحادث العمل و السبب في ذلك: 10الجدول رقم 

  النسبة   التكرار  االحتماالت
 %27,66  13  نعم

  %72,34  34  ال

  %100  47  موعالمجـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــم
ــــــــــــ

عــــــــ
ن

  

  %15,38  02  خلل في اآللة

  %61,54  08  سهو

  %7,69  01  خطأ في استعمال اآللة

  %15,38  02  حاالت أخرى

  %99,99  13  المجـــــــــــــــــــــــــــــــــموع

 

تجابتهم لم یتعرضوا من العمال الذین تمت اس %72,66حسب ما بین هذا الجدول أن نسبة       
أما نسبة الذین تعرضوا لحادث  ،خبرة و تمكن العامل في مجال عملهلحوادث العمل و هذا یدل على 

من أفراد المجتمع حیث یرجعون السبب إلى السهو و هذا ما تؤكده نسبة  %27,66 قدرت ب عمل
استعمال اآللة الذي و خطأ في  %15,38، كذلك نجد الخلل في اآللة الذي قدرت نسبته ب  61,54%

قد تتمثل في التعب أو عدم  %15,38كما نجد حاالت أخرى و التي قدرت ب  %7,69قدرت نسبته ب 
  .التركیز إضافة إلى الظروف الفیزیقیة في فصلي الشتاء و الصیف
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  خاص بالعملیات التي تكثر فیها حوادث العمل: 11الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  أین تكثر الحوادث
 %61,76  21  المیكانیك

  %23,53  08  الطحن

  %14,71  05  حاالت أخرى

  %100  34  المجموع

 

في مصلحة المیكانیك من العملیات التي تكثر فیها حوادث  %61,76یبین الجدول أن نسبة  
العمل و یرجع ذلك إلى تعامل العمال مع اآلالت ذات الوزن الثقیل و المحركات الخطیرة، بینما نسبة 

فتعود للحاالت األخرى كتعطل اآللة أو سقوط بعض  %14,71الطحن ، ونسبة  ةفتعود لعملی 23,53%
  .المحركات على العمال

  

  یوضح العملیات التي تكثر فیها حوادث العمل:)11(شكل    
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  طارئة في حالة وقوع حادث ال خاص بانعقاد االجتماعات: 12الجدول رقم  

 

  

  

  

من خالل الجدول نالحظ أن معظم العمال یجیبون بال على انعقاد اجتماعات طارئة في حالة 
من أفراد مجتمع الدراسة وهذا قد یعود لعدم خطورة  %76,60وقوع الحوادث المهنیة و هذا ما تثبته نسبة 

من العمال  %23,40ل بها أو لعدم اهتمام المؤسسة، بینما نجد نسبة اإلصابة أو لعدم تصریح العما
أكدوا على انعقاد اجتماعات في حالة وقوع حادث وهذا قد یرجع إلى خطورة اإلصابة أو لتفادي المؤسسة 

  . الوقوع في الحوادث مرة أخرى

0

20

40

60

80

100

 نعم

 ال

  

  اعات في حالة وقوع الحوادث في مؤسسة الملحمنحنى بیاني یوضح مدى انعقاد االجتم):12(شكل 

  

  

  

  

  

  

  ةالنسب  التكرار  تعقد االجتماعات
 %23,40  11  نعم

  %76,60  36  ال

  %100  47  المجموع
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  األسالیب الوقائیة من حوادث العمل: المحور الثالث

من  لحوادث العمل وبأي وسیلة یتم توعیتهالعامل من مخاطر التعرض  خاص بتوعیة: 13الجدول رقم 
  المخاطر

  النسبة  التكرار  هل هناك توعیة
 %76,60  36  نعم

  %23,40  11  ال

  %100  47  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعالمجمــ

نـــــــــــ
ــــــــــــ

ــــ
ــعم

ـــــــــ
  

  %44,44  16  ملصقات

  %16,67  06  دورات توعیة

  %00  00  فیدیو أشرطة

  %38.89  14  حاالت أخرى

  %100  36  المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

   

و هي النسبة الغالبة من أفراد  %76,60ج التي یظهرها هذا الجدول أن نسبة حسب النتائ     
المجتمع قد أكدوا على وجود مساهمة في توعیة العامل من مخاطر حوادث العمل وهذا یدل على وجود 

ثقافة التوعیة للعمال، كذلك الحظنا من خالل دراستنا دور النقابة و  اهتمام من طرف المؤسسة بنشر
في تنمیة هذا الوعي، كما الحظنا أن عملیة التوعیة تكون من خالل وسائل حیث نسبة  مساهمتها
تكون من خالل دورات  %16,67من  العمال أجابوا أنها تكون من خالل الملصقات و نسبة  44,44%

       .من العمال أجابوا أنها تتم بوسائل أخرى %38,89توعیة ، في حین أن نسبة 
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  إذا كانت اإلجابة ب نعم و ال وكیف تستعملهاعمل وسائل الحمایة هل تست: 14رقم 

  النسبة  التكرار  استعمال الوسائل
  %80,85  38  نعم

  %19,15  09  ال

  %100  47  وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجم

ــــــــــــ
ــــــــــــ

عـــــــــ
ــــــــــــ

ــــــــــــ
ــــــــــــ

ــــــــــــ
ن

ـــــــم
ــــــــــــ

ــــــــــــ
ــــــــــــ

ــــــــــــ
ــــــــــــ

ــــــــــــ
ــــــ

  

زر
ـــمآ

ــــــــــــ
الــــــ

  

 %71,79  28  دائما

  %15,38  06  أحیانا

  %07,69  03  نادرا

  %05,13  02  ال استعملها

فاز
ــــــــــــ

لقــــــ
ا

  

  %33,33  11  دائما

  %21,21  07  أحیانا

  %18,18  06  نادرا

  %27,27  09  ال أستعملها

قیــة
الوا

یة 
حذــ

األ
  

  %65,16  24  دائما

  %10,53  04  أحیانا

  %07,89  03  نادرا

  %18,42  07  ال استعملها
وذة

ـــــخ
لـــــــــ

ا
  

  %16,67  05  دائما

  %13,33  04  أحیانا

  %20,00  06  نادرا

  %50,00  15  ال أستعملها

الن
ـــیة

لواق
ت ا

ظارا
  

  %00  00  دائما

  %29,03  09  أحیانا

  %16,13  05  نادرا

  %54,84  17  ال أستعملها

ات
مام

لكــــــ
ا

  

  %20,59  07  دائما

  %14,71  05  أحیانا

  %17,64  06  نادرا

  %47,06  16  ال أستعملها

 %11,11  02  عدم وجودها  ال

  %38,89  07  نقصها
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  %50  09  عدم اهتمامك

  %100  18  المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

من العمال یستعملون وسائل الحمایة أثناء العمل،  %80,85من خالل الجدول اتضح أن نسبة       
أحیانا، ونسبة  %15,38من العمال یستعملونها بصفة دائمة، ونسبة  %71,79بالنسبة للمآزر نجد نسبة 

، و هذا ما یفسر ضرورة اهتمام العمال %05,13ما ال أستعملها كانت بنسبةنادرا، بین 07,79%
  .باستعمال المآزر ألنها وسیلة تحمیهم من األوساخ نظرا لطبیعة العمل

 %21,21من العمال یستعملونه بصفة دائمة، ونسبة  %33,33أما بالنسبة للقفاز نجد نسبة      
منهم ال یستعملونها، وتباین هذه النسب یرجع إلى  %27,27ونسبة  نادرا، %18,18أحیانا، و نسبة 

من  %65,16أما بالنسبة لألحذیة الواقیة نجد نسبة .طبیعة عمل كل عامل، ولعدم اهتمام البعض منهم
ال  %18,42نادرا، ونسبة  %07,89أحیانا، ونسبة  %10,53، و نسبة العمال یستعملونها بصفة دائمة

یستعملونها، وهذا ما یفسر ضرورة استعمال الحذاء الواقي كونه یحمي العامل من االنزالق وسقوط األشیاء 
  .و األحماض و غیرها

نادرا، و نسبة  %20من العمال ال یستعملونها، ونسبة  %50أما بالنسبة للخوذة، نجد نسبة   
العمال علیها لعدم اهتمامهم مع أنها  ، و یفسر استغناء نصفأحیانا %13,33دائما، ونسبة  16,67%

أما بالنسبة للنظارات الواقیة نجد . ضروریة و على كل عامل أن یستعملها، أو لعد توفرها في المؤسسة
نادرا، بینما نجدها معدومة  %13,16أحیانا، و نسبة  %29,03ال یستعملونها، و نسبة  %54,84نسبة 

تعمال هذه تتطلب اس ال إلى أن األعمال الموكلة إلیهم في صفة دائما، و یعود السبب حسب تعلیقهم
  .الوسیلة مع أنها ضروریة

دائما، ونسبة  %20,59ال یستعملونها، و نسبة  %47,06أما بالنسبة للكمامات نجد نسبة 
نادرا، و هذا ما یفسر لعدم اهتمام العمال باستعمالها مع أنها جد  %17,64أحیانا، ونسبة  14,71%

  .الغبار في ورشة العمل ضروریة لكثرة

من العمال بأنهم ال یستعملون وسائل الحمایة بكل أنواعها، حیث  %19,15في حین نجد نسبة      
لعدم اهتمام العامل، و هذا  %50لنقصها، و نسبة  %38,89لعدم وجودها، ونسبة  %11,11نجد نسبة 
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جة األولى إلى ثقافة العامل في حد ذاته، ما یفسر أن استعمال وسائل الوقایة أو عدم استعمالها یرجع بالدر 
  .كما أن على المؤسسة توفیر هذه الوسائل

تعرضت لعقوبة جراء مخالفتك لتعلیمات أمنیة؟ ما نوع العقوبة : المتعلق بالسؤالین :15الجدول رقم 
   التي تعرضت لها؟

  النسبة  التكرار  تعرضت لعقوبة
 %19,15  09  نعم

  %80,85  38  ال

  %100  47  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوعالمجمــــــــ

نع
ــــــــــــ

ـــــــــ
  م

  %22,22  02  خصم الراتب

  %22,22  02  إنذار كتابي

  %55,56  05  إنذار شفهي

  %100  09  المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

یتعرضوا لعقوبة وهذا یدل على من العمال لم  %80,85 أن نسبة نالحظ من خالل الجدول       
 منهم تعرضوا للعقوبة جراء مخالفتهم %19,15حرصهم و إتباعهم للتعلیمات األمنیة، بینما نجد نسبة 

للتعلیمات األمنیة و یعود السبب في ذلك إلهمالهم أثناء العمل، و قد أخذت العقوبة أشكاال مختلفة ، 
اإلنذار الشفهي و البعض منهم تعرضوا إلنذار  من العمال تعرضوا لعقوبة %55,56حیث نجد نسبة 

یدل هذا على حرص المؤسسة على تطبیق اإلجراءات و و ، %22,22كتابي و خصم من الراتب بنسبة 
  .القواعد األمنیة لتجنب الوقوع في الحوادث المهنیة
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  عمل خاص إذا ما كانت اآلالت و الوسائل تخضع للمراقبة أثناء ال: 16الجدول رقم       

 

 

 

 

من العمال أجابوا بأن اآلالت و الوسائل تخضع  %46,15یظهر لنا من خالل الجدول أن نسبة 
من العمال أجابوا أن  %28,21وهي نسبة قلیلة مقارنة مع نوع وبیئة العمل، كما نجد نسبة لمراقبة یومیة 

  .%25,64هناك رقابة شهریة وهذا ما أثبتته نسبة اآلالت و الوسائل تخضع لمراقبة سنویة، كما نجد أن 

 فقط هذا ما  39عامل و اإلجابات كانت من طرف  47بما أن مجتمع الدراسة قدر ب: مالحظة
المة الوسائل و اآلالت و یفسره نقص الرقابة و عدم االهتمام الكبیر من طرف المؤسسة على س

  .كذا العاملین

 
.                                                   دائرة نسبیة توضح ما إذا كانت اآلالت و الوسائل تخضع للمراقبة في مركب الملح): 13(شكل  

  
  
  
 

  النسبة  التكرار  
 %46,15  18  یومیة

  %25,64  10  شهریة

  %28,21  11  سنویة

  %100  39  المجمــــــــوع
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  ثیبین إذا ما كان إحساس العامل باألمن یقلل من الوقوع في الحواد: 17الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  باألمن اإلحساس
 %76,60  36  نعم

  %23,40  11  ال

  %100  47  المجموع

 

أكدوا أن إحساسهم باألمن یقوي ثقتهم و  %76,60، تبین أن نسبة من خالل التحلیل للبیانات
منهم ترى أن  %23,40یقضي على الخوف و بالتالي یقلل من الوقوع في الحوادث، أما نسبة مسبة 

باألمن ال یقلل من الحوادثّ ذلك أن إحساسهم باألمن یعطیهم ثقة زائدة  و بالتالي یبعدهم عن اإلحساس 
  .الحیطة و الحذر و هذا ما یسبب الوقوع في الحوادث

  

  إذا ما كان إحساس العامل باألمن یقلل من الوقوع في الحوادث یوضح):14(شكل 
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  لتعویضات للعامل المصابالتأمینات االجتماعیة و دفع ا: المحور الرابع

  في حالة وقوع حادث عمل من المسؤول عن عملیة التأمین: 18الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  لوالمسؤ 
 %82,98  39  هیئة الضمان االجتماعي

  %17,02  08  جهات أخرى

  %100  47  المجموع

 

عي هي هذا الجدول یبین لنا أن في حالة التعرض لحادث عمل فإن هیئة الضمان االجتما 
ویعود ذلك لتعاقد المؤسسة مع هیئة  %82,98المسؤولة عن عملیة التأمین و هذا ما أكدته النسبة الغالبة 

من العمال أجابوا بأن المسؤول هي جهات أخرى وهذا  %17,02الضمان االجتماعي ، بینما نجد نسبة 
  .الداخلي للمؤسسة أو بالنظام قد یرجع لعدم معرفتهم بالمصلحة المسؤولة عن عملیة التأمین

 

  عن عملیة التأمین والمسؤولیوضح في حالة وقوع حادث عمل من ): 15(شكل
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  الضمان االجتماعيالتعویض في هیئة المسؤولة عن خاص بالمصلحة : 19الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  الهیئة المسؤولة
 %80,85  38  مصلحة حوادث العمل

  %19,15  09  مصلحة األخطار الكبرى

  %100  47  المجموع

 

من العمال الذین تعرضوا لحادث عمل تم تعویضهم من  %80,85من خالل الجدول نجد نسبة        
من العمال تم  %19,15طرف مصلحة حوادث العمل وهذا راجع لدرجة خطورة اإلصابة، أما نسبة 

  .هاتعویضهم من طرف مصلحة األخطار الكبرى و هذا یدل على درجة الضرر المتعرض إلی

  

  یوضح المصلحة المسؤولة عن التعویض في هیئة الضمان االجتماعي):16(شكل 
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  یوضح األجل المحدد لعملیة التصریح: 20الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  األجل المحدد
 %59,57  28  ساعة 24

  %36,17  17  ساعة 48

  %04,26  02  أو أكثر

  %100  47  المجموع

    

من العمال یقرون بأن األجل المحدد لعملیة التصریح بالحادث یكون  %59,57نالحظ أن نسبة     
من العمال یقرون بأن التصریح یتم  %36,17و هي النسبة الغالبة، في حین نجد نسبة  عةسا 24خالل 
ومن خالل دراستنا یقرون بأن التصریح یكون أكثر من ذلك، %04,26، و نسبة عةسا 48خالل 

و تفسیر العمال الذین  ،عةسا 24تبین أن المدة األصلیة لعملیة التصریح هي المیدانیة و استجواباتنا 
  .یقروا بغیر ذلك سببه تجاهلهم لألمر

  

  األجل المحدد لعملیة التصریح یوضح ):17(شكل   
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  خاص بالتعویض حسب التقریر الطبي: 21الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  التعویض
 %80,85  38  نعم

  %19,15  09  ال

  %100  47  لمجموعا

 

من العمال أكدوا على أن التعویض یتم على % 85, 80نالحظ من خالل الجدول أن نسبة  
  .منهم أجابوا على غیر ذلك %19,15حسب تقریر الطبیب للضمان االجتماعي، بینما نجد نسبة 

   

  یوضح التعویض حسب التقریر الطبي):18(شكل    
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  ویض حسب درجة الضرر یوضح قسط التع: 22الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  قسط التعویض
 %72,43  34  نعم

  %27,66  13  ال

  %100  47  المجموع

  

من العمال یؤكدون أن التعویض یكون حسب درجة الضرر أي حسب  %72,43نالحظ أن نسبة    
عوامل  لىإمنهم ینفون ذلك ویرجعونها  %27,66حجم الحادث و حجم العواقب الناتجة عنه، أما نسبة 

  . أخرى متمثلة في العالقات الشخصیة

  

  یوضح قسط التعویض حسب درجة الضرر):19(شكل 
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  یوضح درجة الضرر المعبرة عن حدوث عجز: 23الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  درجة الضرر
1% 06  28,57% 

10%  07  33,33%  
50%  02  09,52%  

100%  06  28,57%  

 %99,99  21  المجموع

 

من العمال یؤكدوا على أن درجة الضرر المعبرة  %33,33الجدول نالحظ أن نسبة من خالل 
 %09,52، و نسبة %01منهم أكودوا على نسبة  %28,57، أما نسبة %10عن حدوث عجز هي 

، ونجد اختالف في إجابات العمال رغم %100أما البقیة منهم أكدوا على نسبة  %50أكدوا على نسبة 
  . %10لضرر ب أن الطبیب حدد نسبة ا

  

  یوضح درجة الضرر المعبرة عن حدوث عجز ):20(شكل 
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  خاص ما إذا حدث عجز: 24الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  حدوث العجز
 %08,51  04  نعم

  %91,49  43  ال

  %100  47  المجموع

     

عدم تؤكد على  من العمال و هي النسبة الغالبة  %91,49أن نسبة  24یوضح الجدول رقم 
منهم أجابوا على حدوث عجز أثناء  %08,51حدوث عجز و هذا راجع إلى نوع العمل، أما نسبة 

  .إصابتهم في العمل

  

  ما إذا حدث عجز یوضح): 21(شكل         
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  یوضح كیفیة التعویض عن العجز: 25الجدول رقم 

  

  

  

  
من العمال كانت عملیة التعویض لدیهم دفعة واحدة و  %60,71من خالل الجدول نجد نسبة        

من العمال كانت عملیة التعویض لدیهم  %39,29قد تم ذلك برغبة منهم ألسباب ذاتیة، على غرار نسبة 
  .متقطعة أي شهریة على شكل منح

  

  یض عن العجزیوضح كیفیة التعو  ):22(شكل      

  

  

  

  

  

  

  

  النسبة  التكرار  
 %39,29  11  )شهریة(متقطعة

  %60,71  17  دفعة واحدة

  %100  28  جموعالم
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  :خاصة بالسؤالین المفتوحین :مالحظة

نسبة قلیلة من العمال أجابوا أن اإلجراءات  في حالة اإلجابة بنعم نجد أن :15السؤال رقم 
هي استعمال وسائل الوقایة كالخوذة و الكمامات، في حین نجد أن هناك إجابة  المتخذة لتفادي الحوادث

  .ي ظروف جیدةواحدة بتجنید كافة العمال ف

من العمال أجابوا على أن المسؤول عن التصریح بالحادث  %50نجد أن نسبة  :27السؤال رقم 
   .هي المؤسسة، بینما نجد أن هناك إجابتان تؤكد أن المسؤول عن التصریح هو العامل

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



البیاناتعرض و تحلیل : رابعالفصل ال  
 

101  

 

  :نتائج الدراسة .2

 نتائج الدراسة في ضوء التساؤل الفرعي األول:   

، و یرجع ذلك لصعوبة لح بلوطایة من المؤسسات التي تقع فیها حوادث العملب المیعتبر مرك
لغیر مالئمة ، إذ ال تتوفر فیها الظروف الصحیة ككثرة الضجیج و الغبار، كما تعود أسباب االعمل وبیئته 

 حوادث العمل في المؤسسة الصناعیة إلى العامل في حد ذاته و ذلك من خالل عدم توفره على خبرة
و عدم التزامه بالقوانین واإلجراءات األمنیة، وكذلك سهو العمال أثناء مزاولتهم  كافیة في مجال عمله

  .ي یستعملونهاو عدم مباالتهم بخطورة اآلالت الت للعمل

باب الحوادث بدرجة كبیرة للمؤسسة من خالل انعدام الرقابة على العمال و عدم كما تعود أس     
  .ة باإلضافة إلى انعدام دورات التوعیة و اإلرشاد و غیرهاتوفیرها لوسائل الوقای

 الثاني نتائج الدراسة في ضوء التساؤل الفرعي:   

في حالة اإلصابة بحادث عمل فإن هیئة الضمان االجتماعي هي المسؤولة عن عملیة التأمین و 
درجة  و هذا حسب) مصلحة حوادث العمل، و مصلحة األخطار الكبرى(ذلك من خالل مصلحتین 

هنا تكون مصلحة األخطار الكبرى هي المسؤولة ) حدوث عجز(الضرر، فإذا كانت درجة الضرر وخیمة 
عن التعویض أما في الحالة األخرى تكون مصلحة حوادث العمل هي المسؤولة، لكن تبقى عملیة دراسة 

صاب االستفادة ملف المصاب منذ اإلصابة حتى التعویض تستغرق مدة طویلة، إذ ال یمكن للعامل الم
  .، مع أن التعویض ال یكون بحسب درجة الضرر للعامل المصابمن هذا التعویض خالل فترة اإلصابة

 الثالث نتائج الدراسة في ضوء التساؤل الفرعي:  

إن للتأمینات االجتماعیة أهمیة كبیرة في الحرص على السالمة المهنیة و الصحیة للعامل، و  
اسة ال یساهم بشكل فعال في توعیة العامل من مخاطر التعرض لحوادث نجد أن مركب الملح محل الدر 

تقصیر من  العمل و على احترام اإلجراءات األمنیة و أمره باستعمال وسائل الوقایة، كما نجد أن هناك
مصلحة األمن و الوقایة إذ تفتقر للعیادة الطبیة و سیارة اإلسعاف، باإلضافة إلى عدم حرص المؤسسة 

اإلجراءات و القواعد األمنیة، و تراجعها في إعداد ملتقیات دوریة لتبین أهمیة التأمین  على تطبیق
  .االجتماعي وهذا ما یزید من الوقوع في حوادث العمل
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   :االقتراحات و التوصیات .3

من خالل الدراسة التي قمنا بها في المؤسسة الوطنیة للملح توصلنا إلى عدة نتائج، و كانت هناك  
التوصیات  االقتراحات وقاط السلبیة التي تم تسجیلها على مستوى المؤسسة و العامل، ومن بین بعض الن

  :نذكر

 توفیر المنتوج، وذلك من خالل  على المؤسسة الصناعیة االهتمام بالمورد البشري و المادي و
لعمل وسائل الوقایة للعامل ومراقبة سیر العمل و صیانة اآلالت للتقلیل أو الحد من حوادث ا

 .الوطني االقتصاد ازدهاربالدرجة األولى وكذا زیادة اإلنتاج وبالتالي 
  یجب على المؤسسة الصناعیة تدریب عمالها و تنمیة قدراتهم وخبراتهم في المجال المهني و ذلك

لتفادي الوقوع في الحوادث المهنیة التي یتكرر وقوعها بسبب نقص خبرة العامل وعدم تمكنه 
 .ل مع اآلالتالجید من التعام

  كما یجب على المؤسسة الصناعیة إقامة دورات توعیة و إرشاد للعمال حول مخاطر حوادث
 .العمل و إیجاد سبل لتجنبها وكیفیة التصرف معها أثناء حدوثها

 التزام العامل باحترام اإلجراءات األمنیة الكفیلة لحمایته. 
  یخلق جوا من االنضباط في العمل من الصرامة في تطبیق إجراءات العقوبات على العمال حتى

 .ناحیة االلتزام باإلجراءات األمنیة
 محاولة معرفة و تحلیل كل حادث بتدقیق مع معرفة أسبابه. 
  تحسین ظروف العمل داخل الورشة و ذلك بصیانة اآلالت و وضع الحواجز األمنیة، و تنظیف

  .أماكن العمل
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یعتبر نظام التأمین ضد حوادث العمل سمة إنسانیة و حضاریة تعكس طبیعة             
العالقة بین العامل و رب العمل في إطار نسق سیاسي و اقتصادي و إداري معین، و یلعب 
هذا النظام دور مباشر في خلق جو الثقة و الراحة النفسیة التي یحس بها العامل باألمان و 

ستقبله في حالة تعرضه ألي حادث، حیث تمثلت النتائج العامة التي عدم الخوف على م
توصلنا إلیها من خالل بحثنا هذا و على مستوى المؤسسة هناك دعوى ملحة من قبل عمال 
الورشة على ضرورة توفیر وسائل الوقایة الضروریة لحمایتهم ضد كل ما یهددهم من 

ال وتدریبهم على سبل الوقایة الصحیة، إذ مخاطر في بیئة العمل، و من الواجب توعیة العم
  .ال بد أن توفر المؤسسة مناشیر خاصة و ملصقات ودوریات تخص التوعیة المهنیة

كما كشفت الدراسة أن أغلب العمال یطالبون بضرورة توفیر مستلزمات الرعایة 
  .الخ...الصحیة لهم و المتمثلة في توفیر طب مختص، و مصلحة صحیة و سیارة إسعاف

ما توصلنا من خالل هذه الدراسة أن عملیة دراسة ملف المصاب منذ اإلصابة حتى ك
التعویض تستغرق مدة طویلة، إذ ال یمكن للعامل المصاب االستفادة من هذا التعویض 

ماعي و خالل فترة اإلصابة، كذلك نجد أن معظم المبحوثین یجمعون أن التأمین االجت
التعویض ال یكون على حسب درجة  أنالوقایة من المخاطر المهنیة موجودة شكال  إذ 

  .الضرر

كذلك حث العاملین على التركیز في أداء أعمالهم و ذلك من خالل تنبیههم 
بالمخاطر التي تنتج عن عدم التركیز، و اإلهمال خاصة عندما یكون العامل أمام اآللة، إذ 

بیه خاصة بالمواقع الخطرة التي توجد في اآللة، كذلك االهتمام یجب وضع عالمات تن
بإجراء الفحوصات الطبیة للعاملین بشكل دوري، و تقدیم اإلسعافات األولى في الحاالت 

  .الطارئة

التأمین ودوره في التكفل  و في ختام هذا البحث، ال یسعنا إال أن نقول أن موضوع
موضوع واسع ومتشعب یمس الجانب  بأنه ،بحوادث العمل داخل المؤسسة الصناعیة

  .اإلنساني للعامل، حیث ال نستطیع من خالل هذه الدراسة أن نحیط بكل جوانبه و زوایاه
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