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 السالمة والصحة املهنية

 

  :لسالمة والصحة املهنيةمفهوم ا

سبب بإصابات العامل أو  ت باملصانع ومنشآت العمل من الحوادث املحتملة التي قد تهي العلم الذي يهتم بحماية العاملين  

يترسخ بعدة معايير واشتراطات يجب إتباعها للحفاظ على سالمتنا وسالمة من حولنا أو بمعنى    ضرر، فهوأو أي    وفاته،

علآ الحفاظ  إلى  تهدف  إطار تشريعي  في  والنظم  والقواعد  اإلجراءات  اإلصابة  خر هي مجموعة من  اإلنسان من خطر  ى 

 .  والحفاظ على املمتلكات من خطر التلف والضياع

 : أمراض املهنة

أمراض املهنة هي األمراض التي يصاب بها من يعمل في وظيفة معينة ويصاب بمرض سواء كان هذا املرض عضوي أو نفس ي،  

في   بمرض  البناء  أحجار  لتكسير  في محجر  العمال  من  مجموعة  إصابة  هذه  مثل  في  الجو  لتلوث   
ً
نظرا التنفس ي  الجهاز 

املحاجر، أو تعرض أحد موظفي شركة مصرفية بوعكة صحية بسبب الضغط النفس ي الذي يعانيه من كثرة مهام العمل  

 .التي يقوم بها ودقة التركيز التي تتطلبها الحسابات التي يعدها

 : حوادث العمل

ويتسبب في أضرار تؤدي إلى توقف العمل وإصابة العاملين أو إتالف اآلالت  أما حوادث العمل هي كل حادث يتم في العمل  

واملعدات املوجودة، وبالتالي الحوادث التي تصيب العاملين يطلق عليها إصابات العمل، مثل الجروح التي يتعرض لها العامل  

ت أو املعدات أو األثاث في املؤسسة أثناء أداء عمله وقد تسبب له عاهات دائمة، أما الحوادث التي تؤدي إلى تلف اآلال 

  .فتسمى حوادث كالحريق الناتج عن ماس كهربائي أو تسرب مواد مشتعلة

 :والصحة املهنية  األهداف العامة للسالمة

 .حماية اإلنسان من اإلصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل وذلك بمنع تعرضهم للحوادث واإلصابات .1

 .العنصر املادي املتمثل في املنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والدمارالحفاظ على مقومات  .2

الوقاية من األخطار   .3 آمنة تحقق  بيئة  التي تكفل توفير  املهنية  اشتراطات السالمة والصحة  توفير وتنفيذ كافة 

 .للعنصر البشري واملادي
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 .تثبيت األمان في قلوب العاملين أثناء قيامهم بالعمل .4

 .افظة على الزمن والوقت الضائع نتيجة حدوث إصابات العمل واألمراض املهنيةاملح  .5

 :املهنية والصحة   السالمة مجاالت

 السالمة  وسائل  توافر  إلى  الحاجة  فيه  تظهر  مجال  أهم  هي   الصناعة  أن  إال  الحياة،  مجاالت  مختلف  في  السالمة  تدخل

  أخطار   من  يحيطها  ملا  نظرا  وذلك  املهنية،  باألمراض  اإلصابة  احتماالت   تقليل  أو   ومنع   العمل  حوادث  تقليل  أو  منع  بقصد

 بغيرها.  يحيط مما أعلى بنسب

 :عناصر اإلنتاج الرئيسية

 من مظاهر التطور اإلداري والتخطيط االقتصادي 
ً
  كما  الناجح،تعتبر السالمة املهنية واالهتمام بها في أي مؤسسة مظهرا

 للوعي العام واملؤسس بأهمية السالمة ودورها كقطاع إنتاجي مهم. إن السالمة 
ً
بمفهومها    والصحة املهنية  يعتبر انعكاسا

 :صر اإلنتاج الرئيسية وهيالحديث والشامل تعني املحافظة على عنا 

 .اإلنسان داخل املؤسسة وخارجها ▪

 .املواد الخام واملواد املنتجة ▪

 .املعدات وأدوات اإلنتاج ▪

 .البيئة املحيطة من ماء وهواء وتراب ▪

األربعة   اإلنتاج   ن نحافظ على عناصر أولكي نصل بالسالمة املهنية إلى املستوى املتقدم القابل للنمو فإنه يتوجب علينا  

 :باملقومات األساسية التاليةوذلك عن طريق االعتناء 

A. التخطيط العلمي الهادف واملبرمج. 

B.  التشريعات املتطورة واملتخصصة واملواكبة للتطور التنموي. 

C. التنفيذ وااللتزام بالتشريعات عن طريق أجهزة فنية رقابية وتعريفية متخصصة. 

 :سالمة وصحة العمالتأثير ظروف العمل السيئة على  

إن ظروف العمل غير الصحية أو غير املأمونة    .يمكن ألي نمط من ظروف العمل السيئة أن يؤثر على سالمة وصحة العمال

  ،ال تقتصر على املعامل فقط
ً
 أو خارجيا

ً
   .حيث يمكن لهذه الظروف أن تتواجد في أي مكان سواء أكان مكان العمل داخليا
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 على البيئة التي يحي   يمكن لظروف العمل السيئة أن
ً
ضمنها العمال، ألن بيئات العمل والعيش هي نفسها بالنسبة    اتؤثر أيضا

رات ضارة على العمال وعائالتهم واألفراد اآلخرين في املجتمع،  يعني ذلك أنه قد يكون للمخاطر املهنية تأثي   .لكثير من العمال

 عالوة على التأثيرات على البيئة الفيزيائية املحيطة بمكان العمل.  

إن املثال التقليدي هنا هو استعمال املبيدات في العمل الزراعي. قد يتعرض العمال للمواد الكيميائية السامة من خالل  

ا أثناء رش  الطرق  أن  عدد من  الرش وما بعده؛ حيث يمكن  أثناء  الكيميائية  املواد  ملبيدات: فمن املمكن أن يستنشقوا 

ْمَتص املواد الكيميائية من خالل الجلد، وقد يبتلع العمال املواد الكيميائية إذا ما تناولوا الطعام أو الشراب أو دخنوا  
ُ
ت

 .باملواد الكيميائيةالسجائر بدون أن يغسلوا أيديهم، أو إذا ما تلوث ماء الشرب 

 من خالل عدد من  
ً
فقد تستنشق العائلة املبيدات املنتشرة في الهواء، أو قد   الطرق: يمكن لعائلة العامل أن تتعرض أيضا

، أو قد تتعرض لبقايا املبيدات التي يمكن أن تعلق على مالبس العامل. قد يتعرض جميع األفراد اآلخرين  
ً
تشرب ماء ملوثا

بالط املجتمع  التأثيرات  في  فإن  الجوفية،  املياه  إلى  ح 
َ

ْرش
َ
ت أو  التربة  إلى  الكيميائية  املواد  ْمَتص 

ُ
ت ، وعندما 

ً
أيضا نفسها  رق 

 .الضارة على البيئة الطبيعية قد تكون مستديمة

ل في سبيل السالمة والصحة املهنية إلى منع وقوع حوادث العمل واألمراض امل 
َ
ْبذ

ُ
، يجب أن تهدف الجهود التي ت

ً
هنية،  عموما

 .وبنفس الوقت إلى تمييز االرتباط بين سالمة وصحة العامل، ومكان العمل، والبيئة خارج مكان العمل

 :السالمة والصحة املهنيةأهمية 

للعمل دور رئيس ي في حياة الناس، ألن معظم العمال ُيْمضون على األقل ثمانية ساعات كل يوم في مكان العمل، سواًء كان  

املزرعة أو املكتب أو املصنع الخ... لذلك فإنه ينبغي أن تكون بيئات العمل مأمونة وصحية، لكن ذلك ليس هو حال  ذلك في  

 من املخاطر الصحية،    ، الكثير من العمال
ً
الغازات،  ،  الغبار مثل:ففي كل يوم، يواجه العمال في جميع أنحاء العالم كثيرا

 .الحرارة الشديدة االهتزاز، درجات،  الضجيج

لسوء الحظ، إن بعض أصحاب العمل يأخذون على عاتقهم القليل من املسؤولية تجاه حماية سالمة وصحة العمال. في  

الحقيقة، إن بعض أصحاب العمل ال يعرفون بالضبط أن من مسؤوليتهم األخالقية والقانونية حماية العمال. وكنتيجة  

صحة، فإن الحوادث واألمراض املرتبطة بالعمل شائعة في جميع للمخاطر ولنقص االنتباه الذي يتم إعطائه للسالمة وال

 .أنحاء العالم
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 : تحديد املخاطر في مكان العمل

، هناك ظروف عمل غير مأمونة واضحة،  
ً
هناك عدد غير محدود من املخاطر التي يمكن أن تتواجد في أي مكان عمل تقريبا

زة بوسائل حماية، أو األرض ا َجهَّ
ُ
 عدد    االحتياطاتلزلقة، أو  مثل اآلالت غير امل

ً
غير الكافية إلطفاء الحريق، لكن هناك أيضا

 :من أنواع املخاطر الخفية )يعني هذا، تلك املخاطر التي قد ال تكون واضحة(، حيث يشمل ذلك على

الفيزيائية (1 الحرارة   :املخاطر  ودرجات  واإلشعاع،  الكافية،  غير  واإلضاءة  واالهتزاز،  الشديدة؛  كالضجيج، 

   والضغط. 

 .والدخان والبخار والغازات غبارالناجمة عن السوائل واملواد الصلبة وال :املخاطر الكيميائية (2

الناتجة عن اإلصابة بالتيار الكهربائي والتي قد تؤدي إلى صدمة كهربائية الناتجة عن مخاطر   :املخاطر الكهربائية (3

 .التوصيالت والتجهيزات الكهربائية

 .واألجزاء الدوارة ونواقل الحركة، وآالت،  واملعدات امليكانيكيةالناتجة عن املاكينات  :امليكانيكيةاملخاطر  (4

 .املخاطر اإلنشائية ومخاطر التحميل والتنزيل :الهندسيةاملخاطر  (5

 .والقوارضكالجراثيم، والفيروسات، والنفايات التي يكمن فيها خطر العدوى، والحشرات   :املخاطر الحيوية (6

ومكافحة  بأجهزة اإلنذار    وعدم تجهيزهانتيجة غياب اشتراطات السالمة عند تشييد املنشآت   :مخاطر الحريق (7

 .والتدريب عليها الحريق 

 .واإلجهاد الشدةالناجمة عن   :املخاطر النفسية (8

التالؤم (9 مبادئ  تطبيق  بعدم  املرتبطة  اآلالت   :املخاطر  تصميم  سوء  املثال،  سبيل  واألدوات  على  والتجهيزات 

امليكانيكية املستعملة من قبل العمال، أو التصميم غير املالئم ملكان العمل والجلوس، أو سوء تصميم ممارسات  

 .العمل

 :ارشادات السالمة والصحة املهنية

 :نقدم عبر النقاط التالية مجموعة من أهم اإلرشادات الخاصة بالسالمة والصحة املهنية
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العمال حول التصرف الصحيح مع اآللة من حيث: )طريقة االستخدام الصحيحة، املسافة التي يجب أن  توعية  .1

يبعدها عن اآللة، طريقة الفتح والغلق.. إلخ(، كما يجب توعيتهم بشأن التصرف السليم مع كل ما حوله في موقع  

 .العمل

 .توفير إضاءة جيدة للعمال، مع تهوية للمكان .2

 .صرف والسباكة في املكان ومتابعة سالمة خراطيم املياه واألسالك والوصالتالتأكد من سالمة ال .3

تجنب شرب السجائر أو استخدام أي ش يء به شرارة كهربائية أو نارية بجانب أسطوانات الغاز أو البترول أو   .4

 .داخل املعامل

األمن  .5 ارتداء الحذاء  العمال  القفا (Safety shoes) التنبيه على  العين وما  والخوذة وارتداء  زات ونظارات حفظ 

 .يتطلبه موقع العمل للحفاظ على سالمة العمال

 .الصيانة الدورية لألجهزة واآلالت واملعدات واملصاعد وسيارات العمل .6

 .توفير حرارة ومناخ مناسب للعمل سواء مع العمال أو اآلالت .7

 الحرص على تغيير الزجاج املكسور. .8

 إصابات العمل

على اإلنسان إدراكها و أخذ الحذر والحيطة من الوقوع في مسبباتها، من بين هذه املخاطر نجد    ينبغيالتي  هي  املخاطر  

كالت الصناعية وأخطرها و أبهظها ثمنا نظرا للتكاليف املرتفعة والخسائر الكبيرة  شحوادث العمل التي تعتبر من أهم امل

وقد تكون هذه األخيرة بسيطة أو قد تؤدي   واألخطار التي تصيب العاملاإلصابات  منها  :  التي تخلفها على أكثر من صعيد

هذا من جهة،   الهالك  إلى  العامل  العمل بحياة  بصاحب  تلحق  التي  الحوادث    واألضرار  عن  الناتجة  الباهظة  كالتكلفة 

مما يؤثر على    تمع كفاءات و خبرات عالية وفقد أحد أفراد املج  ي وفقدان أفراد ذو الواقعة في مؤسسته من جهة ثانية،  

واملجتمع  هذا ما جعل من حوادث العمل تعد من أبرز املواضيع التي تحظى باهتمام املؤسسات     .املجتمع من جهة ثالثة

 . واقتصادي وأخالقيتحمله من تحدي إنساني  وذلك ملاالرسمية على السواء  والهيئات

   Occupational accident :العمل  إصابة 
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أحد املوظفين من  هي إصابات   يعاني خاللها  العمل، والتي  في مكان  نتيجة عوامل خارجية  مفاجأة وغير متوقعة تحدث 

أثناء قيامه برحلة عمل، أو قيامه بمهمة   أو  العمل،  أو عودته من مكان  العمل، أو خالل ذهابه  اإلصابة سواًء في مكان 

 .للعمل

اق الضرر بالّعمال، والتي قد ينتج عنها إصابة جسدية، أو اإلصابة  تشمل إصابات العمل جميع الحوادث التي تؤدي إلى إلح

 .بمرض، أو الوفاة

ولسعات   والتسمم،  الحيوانات،  من  لهجوم  والتعرض  العنف،  أحداث  عن  الناتجة  اإلصابات  العمل  إصابات  تشمل 

 .الحشرات، والتزحلق، والسقوط، وسقوط األجسام الثقيلة، وحوادث السير، وغيرها

 : نهي املرض امل

جزء من   كانتما التعرض املباشر ملواد أو لبيئة ه  العامل كمرض مهنة، إذا كان سبب املرض املنهي يتم االعتراف بمرض 

 . ظروف العمل

 املهنية:  واإلصابةالفرق بين املرض املنهي  

 وخارجالفرق بين املرض املنهي وحادث العمل هو مصدر الضرر الذي لحق العامل املصاب فإذا كان سبب  
ً
  يحصوله مباغتا

ً
ا

 وبسبب داخلي فهو مرض منهي، على سبيل املثال )وفاة العامل على    عمل، فنكون بصدد حادث  
ً
أما إذا كان حصوله بطيئا

 .حادث(أثر عمله في جو شديد الحرارة وتحت شمس محرقة وذلك نتيجة لتعرضه لضربة شمس تعتبر وفاته ناجمة عن 

 : رئيسية  إحصائيات

  نحو   وهناك .  بالعمل  املرتبطة   واألمراض   املهنية  للحوادث  نتيجة   والنساء  الرجال  من   شخص   مليون   ٢  سنويا  يتوفى ➢

 . سنويا  العالم  عبر مهنية بأمراض  اإلصابة  حاالت من مليونا ١٦٠و  املهنية الحوادث  من مليونا ٢٧٠

 : أن  إلى الدولية العمل منظمة  تقديرات وتشير

 بالعمل  مرتبطة  وأمراض  حوادث إلى يرجع العالم في اإلجمالي  املحلي  الناتج من % 4 حوالي ➢

 التكاليف نصف من  أكثر  تشكل  الهيكلي والجهاز  القلب أمراض  ➢

 العمل  بأمراض للوفيات سبب أكبر  السرطان ➢

 النفس ي   التوتر بسبب املهدورة األيام من% 50-60 ➢
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  شتى   وأثبتت.  الحكومات  أو  العمل  أصحاب  أو  العاملين  على  سواء  بالنفع  تعود  قوية  سالمة  ثقافة  أن  التجربة  أظهرت  لقد

 .  األعمال  أداء  تحسين أو العمل   أماكن في الحوادث  تجنب في  سواء فعاليتها الوقاية  أساليب

 : ل مباشرة  نتيجة البلدان  بعض في  السالمة مستويات ارتفاع اليوم  ويعد

 الثالثي االجتماعي   الحوار على تشجع األجل طويلة  سياسات ▪

 العمل  وأصحاب العمال  نقابات بين الجماعية   املفاوضة ▪

 للعمل  فعال بتفتيش املدعومة   والصحة  السالمة  بشأن الفاعلة القوانين  ▪

 : النامية  البلدان وفي 

  وقطع   األسماك،   وصيد  الزراعة،   األولية   الصناعات  في  بالعمل   املرتبطة   واألمراض  الحوادث  معظم   تظهر ▪

 .  والبناء  والتعدين  األشجار،

  ارتفاع  إلى  السالمة  ألساليب  بالنسبة  الضعيف  والتدريب  والكتابة   بالقراءة  اإلملام  معدالت   انخفاض  ويؤدى ▪

 . خطرة ملواد والتعرض  الحرائق  جراء الوفيات معدالت

 العمل إصابات  عناصر 

  الضرر   هذا  صفة  كانت  مهما  العامل،   بجسم  ضرر   تلحق  أن  عمل البد  حادث  الواقعة  تعتبر  لكي  : البدنية  اإلصابة .1

  ال   اإلنسان   جسم   فصحة   والعصبية،   النفسية   واالضطرابات   والكسور   الجروح   ويشمل  بساطته،   أو  وخطورته

 .  أيضا والنفسية  العصبية صحته تشمل  بل فقط، البدني  تشمل الجسم

  جسم   خارج   أي  خارجية،  قوة  بفعل   ناشئا  الضرر   يكون   أن  يجب   : خارجية  قوة   بفعل  ناشئا  الضرر   يكون   أن  يجب .2

  ألن   عمل،  حادث  يعتبر  الشمس املحرقة،  وتحت  الحرارة،  شديد  جو  في  استغالله  إثر  العامل  وفاة  إن.  العامل

    خارجي. فعل الشمس ضربة

  الحريق   رؤية  من  الفزع  أو  للخوف،  نتيجة  فالوفاة  معنويا،  يكون   قد  بل  ماديا،  الخارجي  األصل  يكون   أن  يشترط  وال

  الحادث  سبب  يكون   الحريق. فيقتض ي أن  وهو  خارجي   هنا  فاألصل  لالختناق  تعرضه  عدم  رغم  عمل،  حادث  تعتبر

  انهيارا   يكون   فقد  ،معنويا  ماديا أو   الخارجي   الفعل  يكون   أن  وال يهم  للمتضرر،  الجسماني  التكوين  خارجية  قوة
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  عصبية   صدمة  إلى  يؤدي  الذي  الشتم   غواص أو  إلى  أو  منجم   الهواء إلى  إرسال  عن  امتناع  يكون   قد  كما  انفجارا،  أو

 نفسية.  أو

  أو  ،قصيرة  فترة  وفي   فجأة  وقع  قد  الضار  الفعل  يكون   أن  الشرط  بهذا  املقصود  : الحادث  في   املفاجأة  صفة  توفير  .3

  بحيث   مفاجئة،  بصورة  الجسم  انتاب  قد  العامل،  جسم  عن  خارجي  بببس  نشأ  الذي  الحادث  يكون   أن  أخر  بمعنى

مع تحديد املكان الذي وقع فيه بالضبط حتى تأخذ    دقة  بكل  وقوعه  وقت  بتحديد  الحادث  زمن  معرفة  يمكن

اقعة  أو   الحادث  يكون   أن  يجبأي    اإلصابة صفة حادث العمل.   زمنية   فترة  في   تمت  قد  للحادث  املسببة  الو

 الزمن.   من  فترة  بعد  إال   يظهر   لم  الضار   أثرها  كان  ولو   حتى  حادثة،  لتعتبر   وجيزة  فترة  تنتهي في   أو   فتبدأ  محددة،

واعتبرته .  بالعنف  العمل   لحادث   املكون   الفعل   يتضمن  أن  اشتراط  إلى  التشريعات،  بعض  ذهبت العنف:    صفة .4

   حيث  املهمة،  العناصر  من
 
اقعة  برز ت  في  عنه  الكشف  في  ذلك  أمكن  واضحا  كان  كلما  ، الحادث  شدة  العنف   و

البطء والتدرج    الحادث  عن  تنفي  أن   شأنها   من   العنف  وصفة.  سهال  واملرض   الحادث  بين   التمييز   كان   العمل   حادث

  أو   العامل،  عين  آلة  تصيب   كأن  الضار،   الفعل  في  املتسببة  املادية  العوامل  على   يقتصر   ال   العنف  وعنصر.  فيها

  مغميا   سقوطه  نتيجة  بأضرار  العامل  يصاب  كأن  ،املعنوية  الناحية  عنيفا من  الحادث  يكون   قد  بل.  ذارعه  تقطع

  أنها   على  تصنف  أفعال   توجد  إذ  حتميا  دائما  ليس  العنف  إن  العمل.  زميله في  يد  تقطع  آلة  شاهد  حين  عليه،

  بسبب   للضرر   التعرض  مثل   بالعنف،  ال تتصف  عدة   عمل   حوادث  توجد   العنف.  من  خلوها   رغم   عمل  حوادث

ال    إذ.  به  يعمل  الذي  املطعم  في  الغذاء  لوجبة  تناوله  بعد  غذائي  بتسمم  العامل  إصابة  املفاجئ أو  املناخي  التغيير

ويقصد  صفة  حينئذ  يحمل   كالسقوط  بالعنف،  متسببا  للحادث  السبب  يكون   أن  العنف  صفة  بها  العنف. 

 .حادة بآلة االصطدام  نتيجة جسمي عضو  فقدان  ذلك مثال  واالصطدام،

ـــــة  العالقــــة  إثبات  وهو:  السببية  العالقة .5   الوفاة   أو  الحادث،  فور   الجروح  ظهرت  فإذا  والعمل،  الحادث  بين  السببيـ

.   غير معروف  سببها  ويظل  الحوادث  تحدث  ما  كثيرا   العملي  الواقع  في  ولكن.  اإلثبات  في  وال صعوبة  فال إشكال 

   .وزمانه العمل بمكان العمل، أداء ارتباط   مدى مراعاة علينا  يجب هذا   من وانطالقا

 املؤمن  فيه   يتواجد  الذي  املكان  ذلك  العمل   بمكان  ويقصد  .العمل  بمكان  األداء  ارتباط  يخص   فيما  

 . العمل  صاحب وإشراف لسلطة فيه خاضعا  ويكون  أدائه،  عليه العمل الواجب عليه، لتنفيــذ
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  حادث   في  يشترط   أن  يجب   التي   العناصر  أهم   من   أنه  فنجد  ،بزمانه  ارتباط العمل  مدى  إلى  نظرنا  إذا   أما 

   . والسببية معا الزمنية الرابطة  اشتراط أي العمــــل، أثناء العمل وبسبب يقع أن  هو  العمل،

 وشروطها  العمل  إصابات نواعأ

  :التاليةصابة العمل األشكال  إتتخذ 

A.  العتبار املرض املنهي إصابة عمل ما يلي ويشترطاملنهي: املرض : 

 .أن تكون هناك عالقة مسببه بين املرض والعمل الذي يؤديه املؤمن عليه (1

 .أن يعمل املؤمن عليه في مهنة محدده تحتم عليه االتصال املستمر بالعامل املسبب (2

 .بقية فئات املجتمعأن تكون نسبة انتشار املرض بين العاملين في املهنة أكثر من نسبة انتشاره بين  (3

 لحصول املرض (4
ً
 .أن تكون مدة التعرض للمسبب كافية علميــا

5)  
ً
 .أن تقرر اللجنة الطبية األولية باملؤسسة أن هذه الحالة تعتبر مرضـا مهنيا

B.   يشترط العتبار الحادث إصابة عمل ما يلي: ثناء تأدية العمل أو بسببهأالحادث: 

 .بهأن يقع في املكان املخصص ألداء العمل أو ما يرتبط  (1

 .العمـــــلأن يقع في الفترة الزمنية املحددة ألداء  (2

 .توافر العالقة السببية بين الحادث والعمل (3

 .أن يقع نتيجة قوة خارجية تؤدي إلى حدوث ضرر جسماني للمؤمن عليه (4

 .سابقةحاالت مرضية أن تكون األعراض املشكو منها ناتجة عن الحادث وليست  (5

C. يشترط العتبار حادث الطريق إصابة عمل: حادث الطريق : 

أن يقع خالل فترة ذهاب املؤمن عليه من مكان سكنه ملباشرة عمله أو عودته منه شريطة أن يكون الذهاب واإلياب  

عن الحادث ضرر بدني   ن ينشأ أو   انحراف(،بالشكل املعتاد )أي على الطريق الطبيعي املعتاد دون تخلف، أو توقف، أو 

 .عليهيلحق بجسم املؤمن 

 العمل  إصابات أشكال
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 :  يلي  فيما تتجلى  لها عرضة  العامل يكون  والتي  العمل العامة  إصابات أشكال ❖

  وهذا   املصنع   في   املعدات واآلالت واألعمدة  ببعض  العامل  أثناء اصطدام  ويتم  :ثابتة   بأجسام  العامل  اصطدام .1

 والكدمات.  الكسور   مثل عمل إصابات إلى يؤدي مما   آخر إلى  مكان  من والتحرك التنقل  أثناء

  املتحركة   األجسام  عن  تنجم  الحوادث  هذه  أغلب  :وهو ثابت  الحركة  حرة  أو   متحركة  بأجسام  العامل  اصطدام .2

 .الحركة في املرنة  واألجسام  واملحركات  النقل  كمعدات منها أو أجزاء واآلالت  املاكينات  مثل  املصنع في 

  يؤدي   مما  ترتيبه  عدم  أو   املكان  ضيق  بسبب   انزالقه  أو  العامل  سقوط  أثناء  ذلك  ويكون   : اآلالت  بين   االنحشار  .3

  خطيرة،   اإلصابة  هذه  وتصبح  أجزاء منه،   أو  جسمه  إصابة   في  يتسبب   وبالتالي  واملعدات  اآلالت  بين  االنحشار  إلى

 .املطابع  وآالت النقالة،  السيور  كاملضخات، انيةر الدو   الحركة  على تعتمد التي من  اآلالت  هذه  كانت إذا

حركالعامل    اصطدام   .4 تعذر أ  وتكون   :ته أثناء   توقع   وعدم   بالعامل  املحيطة  واملعدات   اآلالت  رؤية   في   ثناء 

  بين   والتنقل  أثناء السير   بها  لالصطدام  أحيانا  يتعرض  العامل  فإن  وبالتالي  ،املفاجئ   توقفها  أو   حركتها  أو   وجودها

اقبة إلى  تحتاج التي اآلالت  خاصة اآلالت  . للحوادث عرضة أكثر يجعله مما املستمرة املر

  فيه  املوجود  املستوى   نفس  على  امللقاة  واألدوات  واألسالك   املعدات  وجود  أي  : املستوى   نفس   على   السقوط  .5

 في   الحوادث  من  الشكل  هذا  ويكون   األرضية،  على   املوجودة  الشحوم  بسبب  وانزالقه  تعثره  في  ويساهم  العامل

كدمات    أو  ورضوض  وجروح   بكسور   للعامل  يتسبب  مما  اآلالت،  تكديس  فيها  يكون   التي  واألماكن  الضيقة  األماكن

 .  املسننة أو  الحادة األجسام مستوى  على السقوط   يكون  عندما  خطيرة إصابته وتصبح

 إلى   ويؤدي  عمله  في   مرتفعة  أماكن   من  العامل  سقوط   أثناء  يكون   وهذا  :مختلفة  مستويات  وإلى   من  السقوط .6

  الطوابق  تسوية  عدم   أو   الساللم  تسوية  عدم  السقوط  هذا  أسباب   ومن  خطيرة  بإصابات   إصابته   أو  وفاته

  وضع   وجب  لذا  النحو،  هذا من  العامل   لها  يتعرض  التي الحوادث  أشهر من  وهو  ،س يرأ   شكل  تتخذ  التي  خاصة

 . من مالءمتها والتأكد  الحوادث  هذه ملنع جيد حواجز وتسوير

  السليمة   بالقواعد   التزامه   لعدم   وهذا  واإلصابات  الحوادث  سبب   العامل   فيها   يكون   والتي   :الذاتي  الجهد  إصابات .7

  يستطيع   ال  أثقال نفسه تحميل أو الثقيلة لآلالت  وحمله املستخدمة  املواد  نقل  في   إتباعها  املوجب والتعليمات
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  نوعية   وتختلف  التواء املفاصل، أو  الظهر   بألم اإلصابة أو  السقوط  إلى  اإلجهاد والتعرض  إلى يؤدي  مما  احتمالها

 . العامل يبذله الذي  العقلي أو  البدني املجهود حسب لها  املتعرض  اإلصابة درجة أو

   :الصناعية ما يلي  املنشأة داخل العمل   وبسبب أثناء تحدث التي اإلصابات  أنواع أهم ❖

املعدنية    واأللواح  والزجاج  السكاكين  الحادة،  واألدوات   العتاد  استخدام  عن  وتنتج  القطعية:  الجروح .1

للعضو   التام  البتر   حد   إلى  اإلصابة،  تؤدي  وقد  الحاد  بالنزف   اإلصابات   هذه  وتتميز .  بأنواعها  واملناشير 

 .املصاب

الزجاج    قطع  الحادة،  واآلالت  السكاكين  واملسامير،   اإلبر  استخدام  نتيجة  وتحدث  : الوخزية  الجروح .2

واهم تحديدها  وعمقها  املصابة  املنطقة  صغر   املجموعة،  هذه  يميز  ما  املتناثرة.  والتعرض    وصعوبة 

  : مثل   والتجاويف  املفاصل  الواخز  الجسم   يخترق   وقد   .الجرح  داخل   الجسم   يحتجزها  حيث   للمضاعفات، 

 .التيتانوس عن  تنتج التي االلتهابات إلى  باإلصابة يؤدي قد مما  الدموية، واألوعية  الجمجمة  البطن،

  حوادث السيارات   أو  املرتفعة،  األماكن  من  والسقوط  االنفجارات  عن  وتنتج  :والعميقة   الداخلية  الجروح .3

 .الداخلي  النزف في  متسببة الداخلية األجهزة وتصيب

ـــــة أو   أجسام  سقوط   أو   ارتفاع  من   السقوط   عن   وتنتج   : والرأس  الفقري   العمود  وإصابات  الكسور  .4 ـــــ   ثقيلـــــ

 االنزالق الغضروفي  أو  ومضاعفاته،  املخ  كارتجاج  خطيرة  إصابات  أو  البتر،  إلى  تؤدي  وقد.  الطرق   حوادث

 . الكامل  أو الجزئي الشلل إلى  تؤدي قد والتي ومضاعفاته

  الحرارة املرتفعة   درجات  إلى  أو  ،النار  إلى   لتعرضه  نتيجة  الجسم  مناطق  مختلف  تصيب  قد  والتي  :الحروق .5

 . العمل بيئة في
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 العمل  إصاباتتصنيف 

البعض البد من تصنيفها ويجب مراعاة تشابه األعمال من حيث    إصاباتمن أجل مقارنة   العمل املختلفة مع بعضها 

على عدة  درجة الخطورة فال يمكن مقارنة حوادث املصانع بالحوادث التي تحدث في املكاتب، وقد صنفت الحوادث بناءا  

 شرح لذلك: وفيما يلي انية التجنب وإمكالنوع، النتائج، درجة الخطورة، سبب الوقوع   :معايير متها تصنيف من حيث

ية، حوادث غير  دث مرور، حوادث املناجم، حوادث جسيمكن تصنيفها إلى حواد  التصنيف من حيث النوع: -1

 جسدية.

 صنف هذا الجانب إلى:يو  التصنيف من حيث النتائج:  -2

A.   :بالعامل إصابة  تلحق  األولى  حوادث  بالدرجة  تلحق  التي  بالعاملوهي  بليغة  العمل  إصابات  بسبب   أثناء    ه أو 

 . ادثة وتتراوح بين الوفاة والعجزوتختلف درجة خطورتها حسب شدة الح 

B.   :تتضمن الحوادث تلك األضرار التي تتعرض لها آالت ومعدات اإلنتاج،  حوادث تلحق أضرارا باآلالت واملعدات

تت أعطا  فاوتوهذه األضرار  الحادثة وهي  نهائيا  :إلى  تؤدي  وأضرار  لحسب درجة  اآللة  العمل مما    تعطل  عن 

بصيانة  أضرار تستدعي القيام    وأرى جديدة، هذا ما يكبد املؤسسة تكاليف باهظة،  أخيستوجب استبدالها ب

 جزء من اآللة. 

C.  
 
  واملنتوجات النهائيةاملواد األولية    أثناء نقلالتي غالبا ما تقع    وهي الحوادث:  واملنتجاتباملواد    حوادث تلحق تلفا

خسائر متفاوتة نتيجة لحوادث العمل التي    واملنتجات إلىكما تتعرض املواد األولية    وأثناء تخزينهامن موقع آلخر  

 اإلنتاجية.خالل سير العملية  تقع 

  لتصنيف من حيث درجة الخطورة:ا -3

 :  تصنف حوادث العمل إلىوفقا لهذا املعيار 

A. العجز والوفاة كالتالي  إلى  تؤدي والتي  العاملين تصيب التي   الحوادث:  األول   الصنف  : 
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 العمل  عن  ويمنعه  متقن   بشكل   لعمله  أدائه  على  العامل ويؤثر  يصيب  عجز   وهو  : مؤقت  جزئي  جز ع ➢

 .ضرر  أو   عائق أي  دون  العمل باستئناف يقوم بعدها  أسابيع، عدةو أ  يوم ملدة وجيزة  زمنية لفترة 

  أو  الرجل  كبتر   مستديمة،   حد أعضائه بصفة أ   على   ويؤثر   العامل   يصيب  عجز   وهو  دائم:   جزئي  عجز  ➢

  القيام  على  ينر قاد  غير  األفراد من يجعل اإلصابة من النوع  هذا  العينين،  إحدى  فقدان أو  اليد أصابع

 قصيرة  أو  طويلة  تكون   قد  معينة  زمنية  لفترة  عمله  عن  العامل  توقفي  حيث  .كالسابق  األعمال  بكل

 . شفائه بعد  مغاير  جديد  بعمل  االلتحاق إمكانية مع  عمله تأدية على قدرته حسب  وهذا

كلتا    فقدان  أو  اليدين كلتا  بتر    مثل  عالية  بدرجة   لكنه  العامل  يصيب  عجز  وهو   : مستديم  كلي   عجز  ➢

 .نهائيا عمل   أي  ممارسة القدرة  العامل يفقدحيث  العينين

 حوادث  جراء  الجسمية  لإلصابات  نتيجة  وهذا  ،املميت  الحادث  وهو  :الخطورة(   )شديد   جسيم  حادث ➢

 .  االنفجار أو  االنهيار  أو الحريق 

B. بريئة عمل حوادث : الثاني  الصنف: 

   ال  التي   البسيطة  الحوادث  مجموعة   وهي
ُ
  نسبة   تشكل   وهي  البسيطة،   الجروح :  مثل  خطيرة  إصابات   أي  عن   سفر ت

  العاملين   تمتع  عن  الناتجة  الكبيرة  املادية  األضرار في  تتجلى   وأهميتها  العمل  أوساط  في  العمل  حوادث  من   كبيرة

  اإلصابات   هذه  تحدثها  التي  املضاعفات  بعض  عن   املترتبة  واآلثار  العمل  إنتاجية  على  العملية وتأثيرها  باإلجازات

 . البسيطة

   التصنيف من حيث سبب الوقوع: -4

 : حوادث ترجع في املقام األول إلىهناك 

A. كإهمال العامل أو شرود ذهنه أو ضعف ذكائه أو قلة خبرته أو عجزه عن ضبط نفسه.    : عوامل بشرية 

B. ميكانيكية أو  مادية  املوا  : عوامل  انفجار بعض  أو  العامل  أشياء على  على  كسقوط  مادة  أو وجود  د 

  .تلف مفاجئ في بعض اآلالت األرض أو

  10الصنف الثاني تتراوح ما بين  وأن حوادث    %90إلى    80الصنف األول تتراوح نسيتها من  وقد وجد أن حوادث  

 من حوادث الصناعة ولعل هذا ما يشير إلى أهمية العامل اإلنساني في وقوع الحوادث. %20و
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   التصنيف من حيث إمكانية التجنب: -5

 والعمل بوسائل الوقاية املتوفرة  وااللتزام  باحترام قواعد السالمة املهنية :حوادث يمكن تجنبها   

 تفاديها يمكن  ال  الحدوث  :حوادث  متوقعة  تكون  ال  امل  فهي  حديثة  كالتعطيالت  اآلالت  في  فاجئة 

 التشغيل. 

 العمل  إصاباتسباب أ

بالدراسة والتحليل   املؤدية لوقوعها وتناولها  األسباب  العمل البد من معرفة  الوقاية من حوادث  أجل نجاح عملية  من 

وفيما يلي أهم أسباب  والتفسير وذلك ملتع تكرارها مرة أخرى أو التقليل من نسبتها إلى الحد األدنى املطلوب داخل املؤسسة  

 حوادث العمل: 

A.  ميةوالتنظيالعوامل البيئية  : 

تتكون هذه العوامل من أسباب متعددة يرجع معظمها إلى الخطأ في تصميم اآلالت و املعدات و إلى بيئة العمل و محيطه،  

كما يرجع البعض اآلخر إلى طبيعة عمل املؤسسة و درجة التعب عند الفرد و مما الشك فيه أن طبيعة عمل املؤسسة  

العمل، التي تتميز أعمالها و نشاطاتها    تشكل مصدرا أساسيا و فارقا ملسببات حوادث  العاملين في املؤسسات  حيث أن 

بمستوى عالي من الخطورة هم أشد عرضة للحوادث مقارنة مع غيرهم من العمال الذين يعملون في أعمال أقل خطورة،  

ره في الرفع من  كما أشارت العديد من الدراسات و البحوث على أهمية املناخ الجيد و الصحي املتوفر في بيئة العمل و دو 

التهوية، الحرارة، درجة    : في  يتمثل ذلك  و  الجسدية  النفسية و  إنتاجيته و الحفاظ على سالمته و صحته  و  الفرد  أداء 

الضوضاء، ...و غيرها من الظروف فكلما كانت ظروف العمل املادية جيدة و مناسبة كلما كان استعداد الفرد أفضل و قلت 

 كن أن يتعرض لها و من أهم العوامل املتسببة في وقوع الحوادث نجد ما يلي :  حوادث العمل و التي من املم

من حيث قلة فتحات التهوية    يفتقر إلى التصميم املناسب ألداء العمل يقصد به البناء الذي  البناء غير الصحي:   -1

 . خاطر االختناقومصادر الضوء الطبيعي هذا ما يوفر بيئة مالئمة النتشار مختلف أنواع األمراض ويزيد من م
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حيث تتسبب التصاميم غير املدروسة بدقة في نشأة مخاطر متنوعة ومن  عدم كفاية التصميم الداخلي للبناء:   -2

 خصائص التصميم السيئ نجد: بين 

 ٠ضيق املساحات واملمرات مما يسبب ازدحاما وتلوثا داخل مكان العمل  -

 ٠عدم توفر منافذ للنجاة عند حاالت الضرورة  -

   .الترتيب الداخلي للبناء من حيث توزيع تجهيزات العمال الش يء الذي ال يساعد على أداء األعمال بشكل آمنسوء  -

الراحة:   -3 فترات  كفاية  العمل   إنعدم  أثناء  الراحة  فترات  قلة  أو  أساس ي    غياب  مصدر  يعد  مدتها  قصر  أو 

وتشتيت  في اإلجهاد    والتي تتسببلحوادث العمل خصوصا في األعمال الصعبة سواء الذهنية أو العضلية منها  

 ٠ وإفقاده التركيزالعامل  ذهن

من حيث مساهمته في حوادث العمل فقلة   أهمية كبيرة يستحوذ هذا الجانب على  عدم كفاية أعمال الصيانة:  -4

ل وتتسبب في خسائر فادحة أعمال الصيانة أو عدم كفاءتها، كثيرا ما أوقعت إصابات خطيرة في صفوف العما

 .للمؤسسة

يحتمل أن املجهود الجسمي الذي يقتضيه العمل يساهم في التعرض للحوادث فقد وجد في أحد  قسوة العمل:   -5

الحوادث نسبة  أن  تتطلب    األبحاث  بأعمال  يقومون  الذين  للعمال  بالنسبة  الصباح  حوادث  إلى  الظهر  بعد 

 مجهودا عضليا تختلف عما نجده لدى العاملين على اآلالت والذين يعملون بأيديهم.  

من الواضح أن درجة اإلضاءة ووضوح الرؤية تؤثران في معدل الحوادث ومن املؤكد أن نسبة الحوادث  اإلضاءة:    -6

ضوء النهار أي الضوء الطبيعي أ قل منها في أي نوع من اإلضاءة الصناعية ولقد أجريت إحدى شركات  التي تقع في  

 ٠وسوء اإلضاءة% من هذه الحوادث ترجع إلى رداءة  20التأمين إحصاء لجميع الحوادث الصناعية وتبين أن 

تؤثر درجات الحرارة غير الطبيعية بشكل مباشر على صحة و سالمة العاملين و تساهم في الرفع من  الحرارة :   -7

حوادث العمل كما ثبت أنه إذا ازدادت درجة الحرارة أو قلت بدرجة كبيرة فإن األمر ال يقف عند حد زيادة عدد  
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العا انقطاع  يتسبب عنه  الحوادث و شدتها مما  تزيد خطورة  إنما  أطول، فمن  الحوادث و  لقترة  مل عن عمله 

درجة الحرارة املثالية تختلف من عمل آلخر ومن مكان إلى مكان و من فصل من فصول السنة  الطبيعي أن  

عن حل و يحتاج حلها إلى إجراء الدراسات لتحديد    ثبح بحاجة  ، و لذلك فإن مشكلة درجة الحرارة مازالت  آلخر

 ٠ل درجة الحرارة املثالية لكل عمل من األعما

من  النظافة:   -8 خاصة  العمل  بيئة  تنظيف  فعدم  وصحتهم  العمال  سالمة  على  الحفاظ  في  مهم  دور  للنظافة 

كاملواد الصناعية الخطرة يزيد من نسبة وقوع الحوادث فهناك مخاطر تترتب عن    مخلفات العملية اإلنتاجية

ها بعض املواد والتفاعالت ومخاطر  والتي تسبب  مخاطر كيميائية عمل املؤسسة في حد ذاتها وهي تتنوع على شكل  

 ٠بيولوجية وأخرى ميكانيكية 

 : مثل ومعداتهمتعلقة بأجهزة العمل أسباب  -9

  إهمال اآلالت وعدم صيانتها 

 زة التصميم غير املأمون لآلالت واألجه 

  يدة في أماكن العمل  ج عدم تنظيمها وترتيبها بصورة 

  بها أعطال أو تأكل بعض أجزائها  استخدام أجهزة 

   عدم حجب وتغطية األجزاء املتحركة من اآللة خاصة األجزاء الخطرة منها 

 ى تحميل اآلالت أكثر من طاقتها  باإلضافة إل 

 : وهناك أسباب أخرى ترجع إلى 

   سوء التغذية والتي تؤثر على قدرات العامل وصحته الجسدية 

 منة  آما يؤدي إلى خلق ظروف غير  مل وهذا وإعاقة املالبس الوقائية لحركة العا 
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B. نسانية للحوادث:إلا العوامل   

فالفروق الفردية بينهم في الحوادث ترجع إلى عوامل  كانت ظروف العمل الخارجية واحدة بالنسبة لجماعة من العمال    إذا

من    .شخصية ونفسية وجسمية  يترتب عن ذلك  وما  بالفرد  املتصلة  والخصائص  السمات  هي  اإلنسانية  والعوامل 

الحوادث  إلى  يؤدي  تصرف  أو  مجال   حدوث سلوك  في  الجيد  من  والتصرفات    ولذلك  السلوكيات  هذه  تفسير  الوقاية 

أن   الدراسات  أثبتت  الخفية وراء ذلك، حيث  الدوافع  السبب وراءها أخطاء 90والتعرف على  الحوادث املهنية  % من 

األساسية  بشرية   األسباب  من  تعتبر  اإلنسانية  فالعوامل  الحوادث.  من  للعديد  الرئيس ي  املصدر  العمل  ممارس  ويعتبر 

 ومن هذه العوامل نذكر ما يلي:  لحوادث العمل

إن مدى حدة البصر وسالمته عامل يسهم في التعرض للحوادث حيث إذا كانت الخواص البصرية  حدة البصر:   -1

 الالزمة متوفرة لدى كل عامل تكون نسبة العاملين الذين يتعرضوا للحوادث أقل.  

الحوادث بزيادة مدة العمل في املؤسسة،  هناك عالقة بين الخبرة والحوادث حيث تنخفض نسبه  السن والخبرة:   -2

 ونسبة اإلصابات بين املوظفين الجدد تكون عالية وزيادة الخبرة مع تقدم السن يؤدي إلى النقص في الحوادث.

االنفعالية: -3 املؤسسات    العوامل  في  لألفراد  تقع  التي  بالحوادث  يتصالن  انفعاليين  عاملين  هناك  أن  وجد 

 .الة االنفعالية وقت وقوع الحادثةالي والحالصناعية وهما النضج االنفع

أن  50لدى    تحليل ألسباب االستهداف للحوادث  هناك أربعة    عامل في إحدى املؤسسات الصناعية األمريكية تبين 

% من الحوادث بين أفراد  33مسؤولة عن    لعصبية والخوف، القلق واالكتئاب االتجاه الخاطئ، التسرع، ا  عناصر هي:

 املجموعة. 

فمنهم من يرى أن بينهما ارتباطا    وحوادث العملتضاربت نتائج وآراء الباحثين حول العالقة بين الذكاء  الذكاء:    -4

ارتباطا   اإلثنين  بين  ليس  أنه  يرى  ومنهم من  الحوادث،  الذكاء قل عدد  ارتفع مستوى  كلما  أنه  أي  وهذا  سلبيا 
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وبين  نتوقع ارتباطا ذا داللة بين انخفاض الذكاء    ولنا أن يرجع إلى اختالفهم في تحديد مفهوم الذكاء    االختالف

 . والحكم والتقديرهم فخطاء في الالتي تنجم عن أ الحوادث

يقصد بالتأزم النفس ي حالة من التوتر النفس ي تنشأ من عوامل في نقاط العمل كوجود رئيس التأزم النفس ي:    -5

مستبد أو من متاعب منزلية أو اجتماعية أو اقتصادية أو من عوامل شخصية كوجود مرض أو عاهة لدى الفرد.   

دارسين وجود عالقة عكسية ووثيقة بين الروح املعنوية لدى العمال ومعدل  وقد الحظ الكثير من الباحثين وال

 ٠الحوادث داخل املؤسسة 

إن نقص املهارات لدى العمال يجعله يتصرف تصرفات وسلوكيات تعرضه للمخاطر هو ومن    نقص املهارات:  -6

 ٠دث معه كما أن جهله بهذه املخاطر ومصادرها مع خبرته القليلة تجعله هدفا سهال للحوا

وإرشادات السالمة أثناء أدائه لعمله يعرضه للمخاطر هو وزمالئه في    إن عدم التزام العامل بتعاليماإلهمال:   -7

  ٠العمل، فحوادث العمل في األغلب ترجع إلى اإلهمال وغياب الوعي 

 هذا باإلضافة إلى مجموعة من العوامل منها:  

 والبدنية نقص في اللياقة الصحية الضعف وال 

  عدم مراعاة نسق العمل 

 األدوات واآلالت  إساءة استخدام 

  عالقات العمل السيئة 

 دام الخدمات االجتماعية باملؤسسة انع 
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 العمل إلصابات رة فسالنظريات امل

  والتفسيرات التي بعض اآلراء    وللتعرف علىينظر إليها من زاوية معينة   منها وكل إن حوادث العمل تختلف من مجتمع آلخر  

 يلي:  وهي كماالحوادث  أعطيت لحوادث العمل، البد من التطرق إلى النظريات التي فسرت

   القدرية: النظرية  -1

ومن هذا املنطلق يفسرون استمرار شخص    واآلخر شقي، يرى أصحاب هذه النظرية أن الناس قسمين أحدهما سعيد  

إلى   الحوادث  ارتكاب  في  الحظ  معين  النظرية    الذي   والقدرسوء  أن أصحاب هذه  إال  يكون كذلك،  أن  له  ال  كتب 

ضف    ٠ذلك    وتأثيره على  ناإلنساشاط  نفي وقوع الحوادث بمعنى أنها تنفي    وتأثير اإلنسانيعطون األهمية لقدرات  

 وقت آخر  ويختفيان فيشيئين دائمين فهما يظهران في وقت معين  سعادة ليساوالإلى ذلك أن الشقاء 

   الطبية:النظرية  -2

  واختالالت جسمية أمراض  ما يعاني من    غالبامضمون هذه النظرية أن الشخص الذي يميل إلى الوقوع في الحوادث  

لكن ال يمكن بأي حال من األحوال    ،واإلصاباتهي التي تؤدي به إلى الوقوع في الحوادث  األمراض    وأن هذه  أو عصبية

% من الحاالت ليس  75.9أن  الدراسات   تح عن التورط في الحوادث فقد أوض وحدها هي املسؤولة  األمراضأن تكون 

أغلبها في الخلل السمعي   ثلتتم  وعلل جسمية بط بأسباب طبية  ت% من الحوادث يمكن أن تر .ا4وأن  لها أسباب مرضية  

 ٠وجسدية نفسية  مراض. فليس كل متعرض لحادث عمل يعاني من أ والبصري 

   : الحوادثنظرية استهداف  -3

و سيكولوجيا،  الحوادث  تفسير  حاولت  التي  النظريات  أقدم  االحتفاظ    هو   االستهدافهي  إلى  شخص ي  اتجاه  أو  ميل 

  ر أكث   الرتكاب الحوادث  الفرد  ئيزيولوجي ييهف  استعداد نفس ي ر من غيره من العمال وهو أيضا  أكث  بالتعرض النسبي للحوادث 

 . غيره من
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التي    بعض السمات الوراثية  إلى   وطبيعي وذلك راجع دائم    خللعلى  يحتوي    اإلنسانوين  تكالنظرية تشير إلى أن  فهذه  

افع النفسيةبإلى القيام  والتي تدفعهميحملها هؤالء األفراد    ٠ سلوكيات خطرة من أجل إشباع بعض الدو

فرض من  تنطلق  النظرية  عديدة    يةفهذه  مرات  الحوادث  يرتكبون  الذين  العمال  متكررةأن  اعتبارهم    وبصورة  يمكن 

الحوادث نتائج  مستهدفي  ذوي    ومن  األفراد  إبعاد  أو  استبعاد  أي  االختيار  عملية  في  توظيفها  النظرية  هذه  فوائد  أو 

فراد مستهدفي الحوادث عند اختيارهم من  أل تعداد الرتكاب األخطاء أو بمعنى آخر الوقوع في الحوادث أي استبعاد ااالس

   نجد:ومن أبرز خصائص هؤالء األفراد  ٠أجل التوظيف

 عدم االنتباه   ➢

 ضعف اإلدراك ملخاطر تصرفاتهم  ➢

 ية ومخالفة الجماعة  االنفراد ➢

 االعتزاز بالنفس   ➢

 اآلخرين    وامليل ملعاداةضعف دوافع االنتماء للجماعة  ➢

ولكن  إن استهداف الحوادث ملجموعة معينة من العمال دون غيرهم بشكل متكرر يدعم الجانب الصحيح من هذه النظرية  

مهنية    هناك من فئات  للحوادث    ومجموعات  معرضة  غيرهم  أكثالعمال  من  راجع ر  التي    وذلك  األعمال  طبيعة  إلى 

 . واملجموعاتالتي تعمل بها هذه الفئات  وإلى الظروفالتي تحتويها تلك األعمال   ودرجة الخطورةيقومون بها 

   نظرية الحرية واألهداف:  -4

سلوكا علميا رديئا ناتجا عن بعض السلوكيات التي تحدث في بيئة غير مشجعة حيث ال    تعتبر الحادثة وفقا لهذه النظرية:

كلما كان    واالقتصادية وتشبعت بهافكلما احتوت بيئة العمل على الفرص النفسية   لهم،ى عمليتلقى العمال املكافأة ع

 وفر للعاملي  الذي  والصحي يد  فاملناخ الجعن الحوادث،    وابتعد بذلك  لوك العامل خاليا من السلوكيات السيئةس

 والبعيدة األجل. رص لوضع األهداف القريبة  فيعطيه من أعمال  ما ينجز وعيبذله من جهد  املكافأة والجزاء عما
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املوضوعات تقود   فهذه  لها، واملشكالت ووضع الحلول فينبغي على العامل أن يكون قادرا على إثارة بعض املوضوعات 

العامل على اليقظة    واالقتصادية والصحية تشجع فالظروف السيكولوجية  ،  وجودة اإلنتاجإلى تكوين عملية اليقظة  

ثم إن الدراسات التي أجريت على دور املناخ السيكولوجي في الحوادث تعطي العديد من األدلة لتدعم    ،واالنتباه والحذر 

 ٠الوقاية من حوادث العمل واإلصابات املهنية  وأثره فيهذه النظرية 

ولكنها  تلعبه في التقليل من حوادث العمل    والدور الذيإن هذه النظرية قد اهتمت بالبيئة السيكولوجية املشجعة  

عدة  أغفلت نجد    جوانب  العمل  حوادث  في  األخرى  هي  الفيمتحكمة  الظروف  كالحرارة    قيةزيمنها  والضوء  للعمل 

وإملامه    وعدم تمكنه   وقدرات العاملمع إمكانيات    وعدم مالءمتها  واملعقد لآلالتإلى التصميم السيئ    والضوضاء إضافة 

 ٠تشغيلها  بطريقة

   والتكيف:نظرية الضغط  -5

، فالعامل الذي يعاني في عمله من ظروف  ب أساس ي للحوادثبكس  ملالع  ومناخ بيئةطبيعة  ترتكز هذه النظرية على  

الظروف  معرضا لحوادث العمل بعكس العامل الذي ال يعاني من هذه التوترات، ففي هذه النظرية    والتوتر يكون الضغط  

 ٠املالئمة هي السيب في الحوادث غير يقية ز الفي 

يقية فيها الكثير من املغالطات، فرغم هذا إال أن هذه  ز فسير حادث العمل بالتركيز على بيئة العمل أو الظروف الفيتإن  

تماما لهذه الظروف البيئية    وهي موازيةالعامل    ونفسية يعانيهاالظروف ليست السبب الوحيد ألن هناك ظروف اجتماعية  

   والحوادث العلمية.وجود الخطر  ولها دور 

   فرويد:نظرية  -6

افع النفسية  يركز فرويد في نظريته هذه حول   برهن فرويد على أن جميع األفعال العرضية التي  فقد    والالشعوريةالدو

 . ونوايا مكتوبةيرتكبها الناس ليست اتفاقية بل لها تأويالت نفسية ممثلة في دوافع 

 املصادفة: نظرية  -7
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أن   النظرية يمكن  لهذه  لعامل الصدفةوفقا  الحوادث  يعني  تعزى  في  أن    وهذا  للوقوع  لديهم استعداد  جميع األفراد 

إن هذه النظرية قد    توجد أية عوامل شخصية تميز شخصا عن آخر في استعداده للوقوع في الحوادث  وأنه ال الحوادث  

الحوادث   إلى  تؤدي  التي  الشخصية  العوامل  الصدفة    وأرجعت كلألغت  إلى  الدراسات    وهذا عكسالحوادث  أثبتته  ما 

 ٠ريبية في هذا املجال التج

 االجتماعية: النظرية  -8

التي   النظريات  من  االجتماعية  النظرية  غير  تعد  االجتماعية  بظروفه  العامل  لها  يتعرض  التي  العمل  حوادث  ربطت 

تولد حالة   واألسرة واملحيط االجتماعيكن  سبطة بالتمشاكل مر  واملتمثلة فيفالحالة االجتماعية الصعبة للعامل املالئمة، 

سببا في وقوع الحوادث،    والتنظيمية تكون يقية  ز مع ظروف العمل الفي  والتي بتفاعلها  واالضطرابات املستمرة من االنفعاالت  

ي األسباب  هذه  معالجة  االجتماعية  ت وبغية  الحالة  تحسين  األمر  للعمال طلب  مختلف  واالقتصادية    املشاكل   ومعالجة 

   .املرتبطة بهذا الجانب

هي بدورها تلعب دورا مهما    وهذه األخيرةإن هذه النظرية قد أرجعت حوادث العمل إلى الظروف االجتماعية السيئة للعامل  

العمل   وقوع حوادث  ليستفي  بتوفير    ولكنها  أنه  النظرية  ذلك، فحسب هذه  عن  الوحيدة  الظروف املسؤولة    وتحسين 

 ٠لن يحصل  ولكن هذاادث العمل  يتم القضاء على حو  واالقتصادية للعمال االجتماعية 

   القناع:نظرية  -9

اقع الخطيرة في العمل وكيفية الوقاية منها ألدائه بالطريقة التي تجنب   عدم املقصود بنظرية القناع  تنبيه العمال باملو

ليمة ألدائه  سبالطرق ال  وعدم إملامه فإن جهل العامل للنقاط الخطرة في عمله    هذه النظرية   حسب الوقوع في الحوادث،  

  ساعد العامل على معرفة طبيعة عمله ت يمكن لألقدمية أن تبطل من مفعول ذلك فهي  يجعله عرضة للحوادث لكن  

 . وكيفية تجنبهاالتي قد توقعه في الحوادث  وأهم النقاط 

ليست كفيلة بذلك،   دهاولكن وح   والتقليل منهاصحيح أن الخبرة املهنية تلعب دورا مهما في الوقاية من مخاطر العمل  

ذلك كحدوث    حوادث من جراء  ويقع فيفهناك أسباب عديدة لحوادث العمل تجعل العامل ذو الخبرة يقف حائرا أمامها  
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للخبرة أن تحميه    وال يمكنالحالة النفسية للعامل التي تختلف من وضع آلخر  و   العمل،   وتوقفها أثناءمفاجئة لآللة  ل  أعطا

 مثال. ها من جراء السهو من الحوادث التي يقع في

   الوظيفية:النظرية  -10

سابقاتها   اختالف  على  النظرية  هذه  لظاهرة حواتتسم  تفسيرها  في  التكامل  و  النظريات    العمل  دث بالشمول  فجميع 

لها أسبابها وعواملها املرتبطة    الحوادثظاهرة  . ، في حين ترى هذه النظرية أن  دقة أرجعت أسبابها إلى سبب واحباسال

إن   ٠انية و التنظيميةسال يمكن إرجاعها إلى عامل واحد بل إلى مجموعة من العوامل و األسباب اإلن  بحيثفيما بينها  

العمل إلى عوامل و أسباب مرتبطة فيما بينها و هذا ما نجده على    حوادثهذه النظرية هي األقرب إلى الواقع ألنها أرجعت  

العمل تختلف من شخص آلخر و من عمل آلخر و من مكان آلخر     حوادثاقع فاألسباب و العوامل املتسببة في  أرض الو 

 ٠فهي متنوعة و متعددة 

ي  النظريات بعمق و في اآلراء املختلفة فيها  بين له االختالف املوجود بينها، فكل نظرية من النظريات  تإن املتمعن في هذه 

العمل إلى جوانب معينة و اهتمت به دون غيره من    حوادثذكرها قد أرجعت أسباب وقوع    سابقة الذكر أو التي لم يتم 

ان هو املعني بهذه الحوادث و هو املتضرر منها بالدرجة األولى و هو ذلك الكائن االجتماعي  سالجوانب األخرى، وبما أن اإلن

العوامل الص الذي ال يمكن ف في حد ذاته مجموعة من  الجماعة فهو  و  له عن  يؤثر   الفيزيولوجيةنفسية و االجتماعية 

العمل إلى جانب واحد بل يجب مراعاة    حوادثفي البيئة املحيطة به و يتأثر بها، لذا ال يجب إرجاع أسباب    بخصائصه

و  جميع الجوانب املتداخلة و املتحكمة فيها و أخذها بعين االعتبار أثناء دراسة وتحليل هذه األسباب و أثناء وضع البرامج 

 ٠األسس للتقليل و الحد منها 

 العمل  إصابات اآلثار الناجمة عن  

منها ما يكون بصفة    ونتائج وراءهاتلقي حوادث العمل بظاللها على أكثر من جانب كما أنها تساهم في ترك عدة آثار  

  واجتماعية وحتى قانونية   وأخرى نفسيةيكون بصفة غير مباشرة، حيث تتجلى هذه اآلثار في أبعاد مادية    ومنها مامباشرة  

 تبيان ملا سبق ذكره: واملنظمة وفيما يلي، وهذه اآلثار تنعكس على كل من الفرد، الجماعة ونقابية
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 ينعكس هذا البعد على:   عد االقتصادي:بال -1

A. :حيث تتجلى اآلثار التي تعود عليها في:   املنظمة 

 من خالل التكلفة التي تتحملها املؤسسة من أجل تغطية كل من:    أوال:

 ٠عالج حوادث وإصابات العمل  -

 ٠تعويضات العجز الدائم والوفيات  -

 ٠رواتب وأجور املصابين خالل فترة عالجهم  -

 ٠خسارة قوة عمل يجب تعويضها   -

 ٠تعطل اآلالت التي كان يعمل عليها املصاب ومن ثم تعطل املراحل التالية لإلنتاج  -

على ربحها إذ تؤثر مجمل التكاليف السابقة على التكلفة النهائية وبالتالي على هامش األرباح وهو ما ضر بموقعها    ثانيا:

 ٠ا وإقليميا ودوليا( وقدرتها التنافسية من خالل تأثر سمعتها في سوق الصناعة واإلنتاج )محلي

B. :االقتصاد الوطني   

 وتظهر اآلثار التي تعود عليه في:

من خالل انخفاض الناتج الوطني نتيجة ملا تدفعه مختلف الوحدات االقتصادية لتحمل تكاليف الحوادث املهنية،    أوال: 

   ٠مليار جنيه إسترليني  15ما يقارب  1999حيث بلغت في بريطانيا مثال سنة 

 ٠من خالل تأثيرها على القوة العاملة للدولة وهو ما يسبب تدهور طاقاتها اإلنتاجية  ثانيا:

  والوفيات بشكل الناتجة عنها كاإلعاقات واألمراض املزمنة    واآلثار الصحيةتؤثر حوادث العمل    االجتماعي:عد  بال -2

وذلك ملا يترتب عنها من التزامات اجتماعية ملساعدة أسرة    واالجتماعية للعامل،الحياة األسرية    وسلبي علىعميق  

السهل تعويضه خالل   والنشيط وليس منالنوع املاهر    وخاصة منإلنتاج العامل وفقدان املجتمع  العامل املصاب 

 قصيرة. فترة 

الحوادث خطرة و  ة إذا كانت تلك  صإن الحوادث التي تصيب العامل تؤثر على حالته النفسية خا  :  النفس يعد  بال -3

ة بعد ما أصبح فردا غير منتج فيولد  صسببت عجزا للعامل، هذا ما يجعله يحس بأنه عالة على أفراد أسرته خا
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لديه حالة من التوتر النفس ي و االكتئاب و في أغلب الحاالت يقدم العامل على االنتحار، كما أن حوادث العمل تؤثر  

فقدانها املعيل لها بسبب العجز أو الوفاة، ضف إلى ذلك تأثيرها على  فسية لألسرة و ذلك بسبب  نعلى الحالة ال

الحالة املعنوية لفريق العمل داخل مكان العمل بسبب املخاوف و التوترات الناتجة عن بيئة العمل الخطرة و هذا  

ي إلى سيطرة  فسية و البدنية و يخلق مستوى متدني للرضا الوظيفي لدى العمال فيؤدنما يؤثر على صحة العمال ال

 ٠جو من التوتر و العدوانية 

، فموضوع  واملحافظة عليهاإن النقابات تضع من ضمن أولوياتها املطالبة بحقوق العمال    والنقابي:  القانونيعد  بال -4

رة حوادث  وكثبعد مسألة األجور في قائمة أعمالها،    الثانيةبر النقطة  تحوادث العمل يع  والوقاية من المة املهنية  سال

  ، حيث وتحقيقهاالعمل    بيئةالمة املهنية في  سساعدها على املطالبة بالتالعمل يجعل منها تنتهج طرق وسبل جديدة  

وضعت    والتشريعات التي هذا بمختلف القوانين    وتعزز موقفهاأكثر من أي وقت مض ى    بشدة   م تضغطاليو أصبحت  

 . من أجل القضاء على حوادث العمل

 العمل إصاباتأساليب الوقاية من  

سياسة   تبني  مؤسسة  كل  أعمالها    تبعابها    خاصةعلى  طبيعة  تحتويها  التي  منللمخاطر  وذلك  تحقيق    ونشاطها  أجل 

وتحديدها   املخاطر  على  فالتعرف  بالوقاية،  الخاصة  يعداألهداف  فعالية    وتقييمها  عليها  تتوقف  التي  األولى  النقطة 

 :وهي كالتالي والوسائل املختلفةالسياسة املتبعة ضف إلى ذلك العديد من األساليب  

   العامل:أساليب حماية   -1

حوادث العمل أثناء العمليات اإلنتاجية وذلك   مواجهة ظاهرة ارتفاع  وغيرها إلىالصناعية    املؤسسات لقد لجأت الكثير من  

م أساليب وطرق مختلفة لتكييف العامل مع طبيعة العمل وذلك من حيث الخصائص البشرية ووسائل الوقاية، باستخدا

 نذكر: هذه األساليب  والذهني ومن بينعلى املستوى الجسدي   واملناسب للعمالار الجيد  تيواالخ  التنظيم الجيد

   التدريب:  (1

  يكتسبه الفرد من خالل القيام بالعمل ملدة من الوقت، وهو أيضاالقدر الكبير من املعلومات الذي    فالتدريب هو ذلك

التي  العاملئيسالر   املكونات  وهو أحدالتعيين    تسبق  العملية  تلجأ  وأحد األساليب  املنشأة  في  ة لألمن وسالمة  إليها    التي 
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العمل    ت فرص جعل بيئةكلما زاد  فعاالب  كان التدريوكلما  العمل    فيوحوادث  منع وقوع إصابات    املؤسسة ملساعدتها في

   .الحوادث تكرار تخفيض معدل الجيد يساعد على آمنة فال شك أن التدريب 

سلوك في مجال الوقاية كتعلمه استخدام األدوات  لإن الهدف من التدريب هو أن يتعلم العامل بعض األساليب الجديدة ل

األمراض التي تصيبه في بيئة    ووقايته منمن أجل حمايته من الحوادث    وتوفرها له التي تقدمها له املؤسسة    ووسائل الوقاية

 عمله.

، ضف إلى ذلك البد من تدريب  سة المة داخل املؤسسللتدريب دور كبير في توعية العمال بضرورة التزامهم بقواعد األمن وال

الجيد للعمال، فإذا كان العامل   ريببالتد العمال الذين يمكن أن يتعرضوا ألخطار تهدد سالمتهم إذ يمكن تقليل املخاطر  

إذ يمكن انخفاض معدل الحوادث إذا تعلم العامل كيفية    ٠مدربا جيدا فإن احتماالت اإلصابة تتقص أثناء قيامه بالعمل  

ليم في وظيفته و قد يكون العامل ملما حقيقة بقواعد األمن الصناعي و شروطه و لكن هذه املعرفة  سلوك السالقيام بال

 جانبين:   تستهدفبرامج التدريب يجب أن اتها ال تضمن أنه سوف ينفذ هذه القواعد و على ذلك فإن في حد ذ

 ٠إملام العامل بالظروف العلمية في أداء العمل  ▪

 . والقواعد حثه أو تشجيعه أو إثارته نحو تنفيذ هذه املعرفة ▪

عن    تتوفر هذه األخيرة يتم تحديد محتوى برامج األمن الصناعي  وإذا لممنهج التدريب وفقا لتقارير الحوادث    ويتم وضع

 : مهندس األمن الصناعي عن طريق العمل تحليليقوم بطريق تحليل العمل، 

  الوصف الدقيق لحركات العمل 

   أثناء العمل األفعال التي تحدث 

 العمل   تفاصيل 

  لعملية اإلنتاجية إلى نهايتها يتضمنها من بداية االخطوات التي 

 العمل  اآلالت املستخدمة في 

 العمل   املخاطر التي يحتويها 
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وتجنبها  مواجهتها    وتعليمهم كيفية من الضروري وجود برامج للتدريب في أماكن العمل لتعريف العمال بمخاطر العمل  علما  

  ٠والحماية الوقاية  واستخدام وسائل 

   السليم: تشجيع العامل على السلوك  (2

عنها أو التنبيه    وتعليمات بالتوقفعملهم، ولكن عندما تصدر أوامر    ءهناك بعض من العمال يقومون بأخطاء عديدة أثنا

خطورتها تجدهم يرفضونها و يقولون أنهم دائما يقومون بتلك األفعال و يقومون بعملهم بنفس الطريقة منذ وقت و  ن  ع

ة بهذا الشأن نفسها أمام  صين، ولكن لم يقع لهم أي حادت و لم يتعرضوا ألي خطر و هنا تجد اإلدارة الخانربما منذ س 

مشكلة قيام العامل بالفعل الخطأ و لكن لم يقع له بعد أي حادثة تقنعه بضرورة تعديل سلوكه، ويكون إقناع هذا العامل  

أنه سيتضرر من فعله هذا في  نبوجهة   البعيد و ذلك عن طريق عرض ملفات  ظر طويلة املدى أي  أو  القريب  املستقبل 

تم إثارة دوافع العمال و  ي التي حدثت لغيره من العمال بعد أن قضوا عشرات السنين في وظائفهم، وهكذا   الحوادثقضايا 

 لوك السليم  ساهتماماتهم و تحفيز إراداتهم نحو إتباع التعليمات و تشجيعهم على ال

 األمن الصناعي:  إشراك العمال فى برامج  (3

تنفيذ األمور التي   وتشجيعهم فيسنوات األخيرة تؤكد أهمية اشتراك العمال في إثارة اهتمامهم اللقد تجمعت أدلة كثيرة في 

أننا إذا شجعنا العمال على    وعلى سبيلاملخاطر    ورعايتهم ووقايتهم منتتعلق بحمايتهم   املثال فقد أكد بعض الباحثين 

  وسوف يقبلونها ضعون ألنفسهم القواعد  يتطلبات األمن الصناعي لوظائفهم فإنهم سوف  متحديد    في  واملساهمةاالشتراك  

دل على ش يء فإنما يدل على ضرورة إشراك العمال في تصميم برامج    وهذا إن  ٠تكون نابعة متهم  ويحترمونها وينفذونها ألنها

 فعالية أكثر  وتكون ذاتاألمن الصناعي حتى تلقى القبول 

   وامللصقات:اإلعالم  حمالت   (4

امللصقات   استخدام  اإلعالمإن  انتباه  والالفتات وحمالت  تلفت  أن  اهتمامهمالعمال    يمكن  العمل    وإثارة  نحو مخاطر 

الوسائل    وكثير منقواعد األمن الصناعي    وضرورة إتباع  ولكن  املؤسسات الصناعية تقوم بتوعية عمالها بواسطة هذه 

،  تعتمد عليها إضافة إلى وسائل أخرى تدعمها في ذلك   مالها من مؤسسة إلى أخرى، فهناك مؤسساتدرجة استع  تختلف

 :يلي تعلق في أماكن مختلفة من العمل ما  والشعارات التيومن بين امللصقات 
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 ٠ا البس الخوذات الواقية هن ▪

 ٠دع أعقاب السجائر في هذا الصندوق  ▪

 ٠أعبر الطريق من هذه النقطة  ▪

 ٠ة قبل تشغيلها آللضع الحاجز الواقي أمام ا ▪

واأللوان  تنجح امللصقة أو الالفتة في جذب العامل إلى أقص ى درجة ويمكن ذلك عن طريق استخدام اإلضاءة    ويجب أن

أن يكثر من وضع امللصقات في بيئة العمل فإذا    وقراءتها وال ينبغيها  وضع امللصقة في مكان يسهل رؤيت  وعن طريق  الجيدة

فامللصقة أو الالفتة ال يكون لها مفعول إال إذا أحسن استعمالها    ٠مأل أرجاء املكان فإن الناس ال يلتفتون إليها  تكانت  

 ٠والزمان والشكل واملضمون املكان  : من حيث

   واملحاضرات:الندوات  (5

، فاملحاضرة هي عبارة  واملعلوماتتزويد عدد كبير من العمال باملعارف    والسريعة فيإن املحاضرات هي إحدى الطرق السهلة  

توعيتهم بمخاطر    وذلك ألجل عن اجتماع يترأسه مختصون في األمن الصناعي مع عدد كبير من العمال في قاعة أو مدرج  

املحاضرة هو عملية تعليم    ب عليهم إتباعها للحفاظ على سالمتهم، فأسلوبصيرهم باألساليب الوقائية التي يج بالعمل وت

 ٠الحديث نقاش أو ال يتبعه  ويتبع هذا عبارة عن حديث مكتوب أو غير مكتوب يقدمه فرد ملجموعة ما  وإخبار أي

أي مهارات  يتمحاضرة    ونجاح  على  املحاضروقف  حتى    وقدرات  العاملين  أو  الحاضرين  بانتباه  االحتفاظ  كانت في    وإن 

اتجاهاتهم النفسية، رغم ضعفها    وفي تغييركوين املهارات الحركية لدى العمال  ت املحاضرات يعاب عليها إلى حد كبير في  

ادر الحوادث  ص أهم مأة إن  ش يبقى على العموم لها مكانتها في توعية العاملين والحصول على تعاونهم خصوصا إذا علمت املن

واهتمامهم    وعدم إملامهم  واألضرار املهنيةلألخطاء التي تؤدي بهم إلى الحوادث    وعدم إدراكهميرجع إلى تصرفات العاملين  

 ٠اإلهمال الوقاية أو   بمعدات

   األفالم: (6

مجال   في  هاما  تلعب دورا  بدورها  هي  التي  األفالم  نجد  األخرى  التوعية  العمل،  إلى جانب وسائل  بمخاطر  العمال  توعية 

على الوقاية    ويستغل القائمون ،  وظروفه وكيفية تجنبهلم هو الذي يلم بجميع جوانب الحادث فهو يوضح إطاره  فيفال
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األمني فيهم    وبعث الحست انتباههم  فمن أجل لوذلك  يلم ميل العمال ملتابعة البرامج التلفزيونية  فخالل فترة عرض ال

أكثر ي  وتوعيتهم  الحتى  هذا  يتضمنه  ما  كل  العامل  من  فتقبل  معصائح  نيلم  ميولهم    وإرشادات  وعواطفهم  مراعاة 

 واتجاهاتهم. 

   املسابقات: (7

امل هذهتستهوي  بين  من  املجتمع  من  كثيرة  فئات  أنواعها  باختالف  منها،    سابقات  الرياضية  خاصة  العمال  نجد  الفئات 

ابقات في ميدان الحماية من حوادث  سم  وذلك بوضعاستغلوا هذه النقطة    واألمن الصناعيفاملشرفون على الوقاية املهنية  

طرف يكمن    وفوز أي   املسابقات  ونجاح هذه الواحدة أو بين عدة مؤسسات    املؤسسة عادة بين فروع    والتي تجري العمل  

ربح تكاليفهااملؤسسة    وراء  مجال    وتخفيض  في  عظيمة  أهمية  ذات  فاملسابقات  العمل،  حوادث  عدد  انخفاض  بسبب 

 املخاطر.الوقاية من  

   العمل:تحسين ظروف  -2

طبيعة    وتكييفها معصادر حوادث العمل لذا يجب العناية بها عن طريق تحسينها  ميقية من أهم  ز تعتبر ظروف البيئة الفي

 طريق: حوادث العمل عن   والتخفيف من من أجل تحقيق الوقاية   وهذا كلهالعمل واملنصب 

   وبيئتها: تعديل الوظيفة  (1

العمل    ويكون ذلك تنظيم  على  تؤثر  تحسينات بسيطة ال  تكون بإجراء  ال  ئج جيدةونتاثار  آذات    وطرقه ولكن  ، فعندما 

امل بمتطلبات  القيام  العامل  منها  نيستطيع  التخفيف  إلى  يلجأ  معصب  بتقليلالعامل    وأقلمتها  البدنية    وقدراته  األعباء 

وال  ساعد على القيام بالعمل ت وإدخال آالتالراحة  واعتماد فتراتعن طريق تحسين وضعيات العمل   والنفسية للمنصب

ئة العمل من خالل توفير اإلضاءة املناسبة التي تتوافق و طبيعة العمل، توفير درجات الحرارة  و تحسين بيخطيرة...    تكون 

و   الداخلي عن طريق األجهزة  تاملالئمة كذلك، الحرص على نظافة  الهواء  تنقية   ، العمل، معالجة الضجيج  رتيب مكان 

 .  ذلك، اإلكثار من فتحات الهواءب الخاصة

   املهام: تعديل   (2
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عن القيام بنفس    وامللل الناتجن  تيالرو   وذلك لكسرقل العمال من منصب آلخر  نعن طريق تدوير املناصب أي    ويكون ذلك

الطرق األخرى    وغيرها من، فهذه الطريقة تؤدي إلى رفع الروح املعنوية للعمال  وبصورة آليةطويل    والحركات لوقتاملهام  

 ٠ساعدة على ذلك امل

 ونسق العمل: تعديل وقت  (3

طلب جهدا كبيرا من العامل  تة للعامل تحدد بطبيعة العمل الذي يقوم به، فهناك أعمال تبوذلك بإعطاء أوقات مناس

  وتشتت انتباهال يجب أن يعمل لساعات طويلة فالعمل لساعات طويلة في أعمال متعبة يؤدي إلى عدم التركيز   وهذا النوع

 ٠ والعكس صحيح كون مميتة تفي حوادث عمل قد  وبالتالي وقوعهالعامل 

   الهندسية:مراعاة الجوانب  (4

على    واملعدات فاإلبقاءرة لآلالت  ستمامل  صيانةوذلك بالحال من األحوال    وامليكانيكي بأيةفال يجب إهمال الجانب الهندس ي  

الناجحة والعكس من ذلك، فاآللة التي ال تتوفر لها  واألمن املهنية  املعدات في حالة جيدة يعد وسيلة من وسائل الحماية  

العامل   حياة  على  جوا خطرا  تخلق  الالزمة  العملالصيانة  أن    وظروف  يجب  الجيدة  اآللة  أن  مصممة ضد  ت كما  كون 

 ٠حوادث بقدر اإلمكان ال

 العامل: وسائل وقاية  -3

   الرأس: معدات حماية  (1

اإلصابات    وغيرها منهناك إصابات قد تصيب ذروة الرأس كالجروح أو الصدمات أو سقوط ش يء من أعلى على رأس العامل  

على األخطار التي قد تصيب رأس العامل كأعمال البناء    والتي تحتوي لذلك يجب وضع الخوذة الواقية في األعمال املختلفة  

 .ل امليكانيكية، أعمال املناجم، األعما واإلنشاءات

اقيات الرأس  خاصةوهناك شروط ومواصفات   منها: البد أن تتوفر في و

 ٠قل على الرأس ث كل ش ال تمقاومة للصدمات لكن  تصنع الخوذة من مواد خفيفة  ➢

 ٠تزويدها من الداخل بحامل مرن يمكن ضبطه بما يريح الرأس  ➢
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 ٠بنفاذ السوائل من خاللها   وال تسمحأن تكون املواد املصنعة منها لها القدرة على العزل الكهربائي  ➢

ة على مادة من الصوف  ذة يجب أن تحتوي الخو ض خفنطر الحرارة املفي األماكن التي يتعرض فيها العمال ملخا ➢

 ٠ة مباشرة ذبداخلها باإلضافة إلى غطاء للرقبة يركب تحت الخو 

 ٠واملناجم ل األنفاق ثة عند األعمال في املناطق املظلمة مذإمكانية تركيب وسائل اإلنارة على الخو  ➢

صدر عنها انطالق أجزاء معدنية أو كيميائية إلى الوجه  يي  ة التي تستخدم لوقاية الرأس عند األعمال التذالخو  ➢

 ٠اف فيجب أن يسمح تصميمها بتركيب واقيات وجه البالستيك الش

 ٠طبيعة العمل  بفئة من العمال بلون محدد حساملخصصة لكل خوذات يجب تمييز ال ➢

   والساق:معدات حماية القدم  (2

قيلة على قدمه  ثمن املخاطر التي قد تصيب العامل كسقوط مواد    والساقين ية الواقية دور كبير في حماية القدم  ذإن لألح

ية الحماية قوية وقادرة على مقاومة  ذا يجب أن تكون أحذ ، لوتصيب رجلهاء  ذ دوس العامل على مواد حادة فتمزق الحيأو  

 ٠الصدمات 

 والعينين: وسائل حماية الوجه  (3

عن    واألبخرة الناتجة تطاير املواد الساخنة املحرقة، األتربة ومن األدخنة والغازات    والعينين من تستخدم لحماية الوجه  

  ويرجع االختالف هي عبارة عن أقنعة بالستيكية أو معدنية أو نظارات زجاجية    وهذه الوسائلالعمليات الصناعية املختلفة  

 . بها التي تحيط  واختالفها ونوعية املخاطرعمال  ه األنواع إلى تنوع األ ذفي استعمال ه

   والسمع:ن  ذوسائل وقاية األ  (4

العامل يتعرض للضوضاء   ل  ويعرضه لخطرا ما بضر بسمعه  ذ طويلة ه  والضجيج ساعاتإن  وجب حماية    ذافقدانه، 

مواد تحمي العامل    وتصنع منن  ذاألغلب تكون على شكل سدادات لأل   وهي علىبذلك    الخاصةن أثناء العمل بالوسائل  ذاأل 

 ٠صادفها في عمله يمن األخطار التي 

   اليدين:وسائل حماية   (5
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ارة  ض خر إلى نوعية التعرض للملوثات الآوع من القفازات دون ن  ومتنوعة ويرجع استعمالعن قفازات مختلفة    وهي عبارة

.يتم العمل بواسطتها واملباشرة التيتعرض لها اليدين كونها الوسيلة األساسية  تاملخاطر املختلفة التي  وغيرها من   

اقية: املالبس   (6    الو

من وسائل حماية    وتشمل كلتحتويها بيئة العمل    واألضرار التيستخدم هذه املالبس لحماية جسم العامل من املخاطر  ت

التنفس ي    والكتف ووسائل حماية، وسائل حماية األذرع  والبطنالصدر   الوسائل من مواد مختلفة    وتصنع هذهالجهاز 

 ٠التي تحتويها  ونوعية املخاطر نوعية األعمال   باختالفتختلف 

 العمل   وسجالت إصاباتتقارير 

البرامج على ضوء الحوادث    وتصميم هذه بناء    وحتمي ولكن يجبإن وضع برامج الوقاية من حوادث العمل أمر ضروري  

باملعرفةاملاضية   الحقيقية    وذلك  الحادث  وقوع  وأسباب  العمل  بظروف  سجالت  والخفيةالتامة  تعتبر  لهذا  وتقارير  ، 

امل  الحوادث اإلدارة  ص من أهم  للبيانات لكل من  األساسية  األمنادر  امل  وأخصائي  في  في  سسؤ الصناعي  تفيدنا  أنها  ة كما 

 كالتالي: هي  يحتوي على أمور  والتقرير الجيد يجب أنادر رئيسية للمعلومات عن الحوادث ص الحصول على م

اعة، الوردية، مكان وقوع الحادث، إن الظروف املحيطة بالعامل دائما  س، اليوم، الالشهر  الحادث:تاريخ وقوع   (1

ألن الوردية الصباحية تبدأ العمل بعد راحة    أخرى،إلى    ومن ورديةما تتغير من يوم آلخر بل من ساعة إلى أخرى  

الليليةالعامل إفطار، بحيث تختلف هذه الظرو   وبعد تناول تامة من الليل   العمل بالدورية    رها من وغي  ف عن 

 ٠ظروف العمل األخرى 

يعمل به يكون بغرض    والقسم الذييف العمل الذي كان يقوم به العامل أثناء الحادث  نفتص   العمل:تصنيف   (2

 ٠التعرف على األخطار التي ينطوي عليها هذا العمل

وليس    فيه  والوسيلة املتسببةتتضمن املعلومات املطلوبة من وصف طبيعة الحادث، نوعيته    الحوادث:أنماط   (3

ابة بواسطة املنشار الكهربائي يكفي  بالضروري أن يبين ذلك بالتفصيل، فمثال في حالة فقد العامل إصبع الس  من

 ٠الكهربائي    ارش ابة بواسطة املنبألن يقول حادث قطع إصبع الس 
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املباشر    (4 أو من الظروف  ذيجب    للحادث:السبب  األفعال  للحادث سواء كان من  املباشر  السبب  املحيطة  كر 

 ٠بالعمل أو منهما معا 

العمال    الحادثة:نتائج   (5 أو  العامل  في جسم  اإلصابات  موضوع  على  التقرير  يشتمل  أن  اإلصابة يجب    ووصف 

، ولكن في األغلب ال يستطيع العامل أن يمأل تقرير الحادثة من وصف  وقيمتهااملادية    والجروح وكذلك الخسائر

املادية   وتقدير الخسائركاملة لذلك تحتم االستعانة بشخص مختص بتقييم  والخسائر بدقةمباشر لإلصابات 

 ٠باألطباء  وكذلك االستعانة

الخبرة    ويوضع مقدارل  بالعم  وكذلك خبرتهاب  ص يجب أن يشمل التقرير على مدة خدمة الشخص امل  الخبرة: (6

قصها إلى وقوع الحادثة حتى يمكن على ضوء هذه البيانات إعداد برامج تعليمية  ن   والتي أدى املطلوبة ألداء العمل  

   ٠األفراد   وتدريبية لهؤالء

  وكذلك اختبارات يجب أن يحتوي التقرير على نتائج تطبيق اختبارات االستعدادات    السيكولوجية:البيانات   (7

وأن يحتوي كذلك السمات الشخصية    ٠بالحادثعلى األشخاص الذين تأثروا    اختبارات التحصيل و الشخصية 

 ٠ الحادثي فنية املتسببة ا سيد في التعرف على العوامل اإلنتفاملعلومات  ومثل هذهللعامل 

املعلومات عن الحادثة مهما كانت    ويجب تسجيل   الحادثالذكر يجب أن يحتويها تقرير    واملعلومات سابقة فكل البيانات  

  الحوادث. عنها، فهي تعتبر الدعامة األساسية للوقاية من  والنتائج املترتبةأنواعها 

قة و الواجب توفيرها في التقرير يتم تفريغها في سجالت باس للحوادث من خالل املعطيات ال  التقاريربعد االنتهاء من إعداد  و 

ئعة بسبب كل حادث و التكاليف  ضااأليام ال  خاصةأي معلومة تهم رجل األمن و اإلدارة،    يمكن الرجوع إليها و التعرف على 

اريف أخرى و لغرض الحصول على البيانات بسرعة ينبغي إعداد  ص اريف عالج والتعويضات و أي مص املترتبة عليه من م

من خاللها التعرف على أدوات  سجل أو ملخص العالج، التعويضات و ما شابه ذلك، فللسجالت أهمية كبيرة حيث يتم  

الوقاية الشخصية الواجب توفيرها و يمكن معرفة التعديالت الواجب إدخالها في مجال الوقاية، كما يمكن معرفة أسباب  

 .التكاليف الناجمة عن تلك الحوادثحوادث العمل عن طريقها و 

 Occupational Diseasesاملهنية األمراض 
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 الوقاية،  العالج، التشخيص،  مضاعفات، أسباب وعوامل خطر، أعراض، أنواع،  األمراض املهنية  اهيةمسنتعرف على 

   املهنية:  األمراض ماهية

مهنته   أو  لعمله  نتيجة  الشخص  بها  ُيصاب  التي  األمراض  ناتجة عن    باألمراضتسمى  تكون  أن  ويمكن لإلصابة  املهنية، 

والعوامل   البيولوجية،  والعوامل  الفيزيائية،  والعوامل  الكيميائية،  العوامل  مثل:  مختلفة،  ضارة  لعوامل  التعرض 

 .املسرطنة، والعوامل املشعة

ا  
ً
 تكون ناتجة عن    إلصابة العمل خالف

ً
املهنية عادة التي تكون ناتجة بالعادة عن وقوع حادث ملرة واحدة، فإن األمراض 

سبب الضرر على امتداد فترة زمنية معينة وليست لحظية
ُ
 .التعرض الدائم واملتكرر مل

  إن نسبة مكن القول  أنه يكون منتشر بين املوظفين بنسبة أعلى من األشخاص اآلخرين، ولفهم ذلك يُ   يتميز املرض املنهي

 .تعرض العاملين في مصنع كيميائي بالسرطان هي األكبر بالنسبة للمصابين في املجتمع كامل

 : أنواع األمراض املهنية

 :ُيمكن تقسيم األمراض املهنية باألنواع اآلتية

 : األمراض البيولوجية  .1

أو   الحية  سببات 
ُ
امل تنتج من  التي  البيولوجية هي األمراض  البكتيريا، والفيروسات،  األمراض  الحية، مثل:  شبه 

 .والطفيليات، والحشرات

عّد سريعة االنتشار، وتظهر أعراض أغلب أنواعها على العاملين بسرعة، وهذا األمر قد يحد من  
ُ
هذه األمراض ت

 .انتشارها على عكس األمراض األخرى 

 : األمراض الكيميائية .2

النات  بها األمراض  الكيميائية ُيقصد  أبرزهااألمراض  الكيميائية الضارة بالجسم، ومن    :جة من التعرض للمواد 

 .األيزوسيانات .الزئبق .البنزين  .الرصاص .البريليوم

سبب  
ُ
سبب أمراض جًدا خطيرة للجسم، وغالًبا يكون السرطان على رأسها، وهذه املواد تتميز بأنها ت

ُ
هذه املواد ت

صاب لتظهر املرض بعض عدة سنواتاألمراض ببطء أي أنها تتراكم يوم تلو اآلخر في 
ُ
 .جسم امل
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 : األمراض الفيزيائية .3

األمراض الفيزيائية هي األمراض التي تنتج من حركة الجسم بوتيرة منتظمة ومتكررة يومًيا مؤدًيا ذلك إلى خلل في  

 .األربطة والعضالت واملفاصل على سبيل املثال

معين يومًيا لسنوات طويلة قد ُيسبب آالم في عضالت اليد وتفكك  لتوضيح ذلك ُيمكن ذكر أن العمل بتعبئة منتج  

 .في األربطة املفاصل، والعمل على جهاز الحاسوب يومًيا ولساعات طويلة يؤدي إلى أضرار في العين

 : األمراض اإلشعاعية .4

بال فيحدث  ومنتظم،  ومتكرر  يومي  إلشعاع  التعرض  نتيجة  تنتج  التي  األمراض  هي  اإلشعاعية  جسم  األمراض 

العديد من التغيرات في أنسجته، وأبرز مثال على هذه األمراض السرطان، والذي ينتج عن انقسامات غير طبيعية  

 .في خاليا الجسم نتيجة اإلشعاع

 : أمثلة على أبرز األمراض املهنية

 :أبرز األمثلة على األمراض املهنية

A.  األمراض التنفسية 

B. األمراض الجلدية 

C.  األمراض الهضمية 

D. األمراض العضوية 

E. السرطانات 

 : أعراض األمراض املهنية

يأتي سيتم ذكر أبرز األعراض وفًقا ألكثر    فيماإذ أنها تعتمد على مكان اإلصابة، لذا    جًدا، أعراض األمراض املهنية عديدة

 :األمراض املهنية انتشاًرا

 :األعراض في اآلتيتمثلت هذه  : أعراض أمراض الجهاز التنفس ي الناتجة من املهن  (1

  السعال 

 نسداد األنف ا 
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  زيادة اإلفرازات املخاطية 

  ضيق التنفس 

  الصداع 

  ارتفاع درجة حرارة الجسم 

 :تمثلت هذه األعراض في اآلتياملهن:  من الناتجة الهضمي  الجهاز  أمراض  أعراض (2

  آالم في البطن 

  إمساك أو إسهال 

 تقلصات غير معتادة في املعدة 

  الغثيان 

  التقيؤ 

 تظهر أعراض السرطان وفق مكان اإلصابة، لكن  : املهن بعض من  الناتج السرطان  أعراض (3

 :األعراض األبرز، تتمثل في اآلتي

  التعب الشديد 

  الدوخة 

 صاب
ُ
 آالم متكررة في العضو امل

 ة ئياملر  تورم في املنطقة وذلك ُيمكن معرفته في األعضاء 

  الغثيان والتقيؤ 

  الصداع 

ُيمكن أن تشمل األعراض األخرى كل مما يأتي وفًقا للعضو املهنية:    باألمراض  اإلصابة   نتيجة  عضوية  أعراض (4

 :املتضرر 

  ضعف النظر 

  ضعف السمع 
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  تغير لون الجلد 

 ضعف العضالت 

  آالم في املفاصل 

  آالم في الظهر 

 : أسباب وعوامل خطر األمراض املهنية

 :يأتي فيما تمثلت أسباب وعوامل خطر اإلصابة باألمراض املهنية 

A. يأتي فيماتمثلت أسباب األمراض املهنية : أسباب اإلصابة باألمراض املهنية: 

   لحماية الواقية  الوسائل  اتخاذهم  وعدم  البيولوجية  األمراض  بأحد  العمل  بيئة  في  ُمصابين  أشخاص  وجود 

 .زمالئهم

  مكان العملوجود مواد مشعة في. 

 التعامل مع املواد الكيميائية دون ارتداء املالبس الواقية. 

B. يأتي فيماتتمثل أبرز العوامل التي تزيد من اإلصابة باألمراض املهنية : عوامل تزيد اإلصابة باألمراض املهنية: 

مال أكثر عرضة  نقص مناعة الجسم وعدم قدرته على مقاومة امللوثات الداخلة للجسم تجعل الع:  نقص املناعة .1

 .لألمراض البيولوجية على وجه التحديد

عانون من نقص املناعة أكثر من غيرهمغالًبا تكون   :الفئات اآلتية هم من ي 

 النساء الحوامل. 

 صابين بأمراض نقص املاأل
ُ
 .ة، مثل: اإليدزناع شخاص امل

 األشخاص الذين يتلقون عالج ملرض السرطان. 

  مرض ى السكري. 

سببات املرضتكرار   .2
 
تكرار التعرض للملوثات البيولوجية أو الكيمائية أو الفيزيائية أو اإلشعاعية هو  :  التعرض مل

 .العامل األبرز في زيادة احتمالية اإلصابة باألمراض بنسب عالية
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ُمضادات األكسدة تعمل على مقاومة الجذور الحرة التي تتكون في الجسم  :  مضادات األكسدة في الجسم  ةقل .3

 الناتجة    وبالتالي قلةلتضره،  
ً
مضادات األكسدة في الجسم تزيد من احتمالية اإلصابة باألمراض املهنية وخاصة

 .من األسباب الكيميائية واإلشعاعية

راض املهنية، فوجود العامل الوراثي ُيحفز وُيسرع  ُيمكن الربط بين العامل الوراثي وبعض األم:  العامل الوراثي .4

 .اإلصابة باألمراض في الجسم

 : مضاعفات األمراض املهنية

  إن أسوأ وال ُيمكن تحديدها فلكل مرض ُمضاعفاته الخاصة، لكن ُيمكن القول    جًدا،   مضاعفات األمراض املهنية عديدة

ُمضاعف ُيمكن التعرض له باألمراض املهنية هو الوفاة، حيث ُوجد أن نسب الوفيات الناتجة عن بعض هذه األمراض  

 .جًدا مرتفع

 : تشخيص األمراض املهنية 

ال ُيمكن الجزم بنوع تشخيص ي واحد لألمراض املهنية، حيث أن لكل مرض تشخيصه الخاص والذي يعتمد على األعراض،  

 :العامة تنحصر بالفحوصات اآلتية إن التشخيصاتلكن ُيمكن القول 

  فحص الدم الشامل 

  ضادة للملوث املشكوك به
ُ
 فحص املصل، وذلك للبحث عن األجسام امل

  فحص البول 

  از فحص البر 

 جرى  والتي األنسجة،  فحوصات
ُ
 الخزعات   أخذ بعد ت

 الفحوصات التصويرية، والتي تشمل : 

 التصوير باألشعة السينية  -

 فوق الصوتية  مواجالتصوير باأل  -

 التصوير املقطعي   -

 التصوير بالرنين املغناطيس ي  -
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 : عالج األمراض املهنية

 :عالج األمراض املهنية يعتمد على نوع املرض

 :يتم عالج األمراض البيولوجية بشكل عام بالطرق اآلتية: األمراض املهنية البيولوجيةعالج  .1

 :حيث يصف الطبيب املضادات البكتيرية أو الطفيلية أو الفيروسية وفق ُمسبب املرض األدوية املضادة. 

 :إلى أسبوعين،    الراحة عالج بالراحة ملدة زمنية تتراوح من أسبوع 
ُ
ت البيولوجية التي  العديد من األمراض  يوجد 

 .حيث أن الجسم هو يقوم بمعالجاتها بنفسه

أغلب هذه األمراض تتمثل بالسرطانات، لذا تتم املعالجة غالًبا  : عالج األمراض املهنية الكيميائية واإلشعاعية .2

 :بالطرق اآلتية

  يتم من خالل أخذ أدوية أو حقن كيميائية تقتل الخاليا غير الطبيعية في الجسم ج الكيميائي:العال. 

 :صاب بهدف قتل الخاليا غير الطبيعية والحد من انتشارها العالج اإلشعاعي
ُ
 .يتم بتسليط أشعة على العضو امل

 :صاب ون يك العالج الجراحي
ُ
 .باستئصال األورام من العضو امل

 :تتم معالجة أغلب األمراض الفيزيائية باآلتي: األمراض املهنية الفيزيائية عالج  .3

 للمفاصل أو األربطة أو العضالت : األدوية املعالجة. 

  بالتدليك :العالج الطبيعي. 

 :ُيمكن وصف األدوية اآلتية ألغلب األمراض املهنية للتخلص من أعراضها: عالج عام ألعراض األمراض املهنية .4

  مسكنات األلم 

  خافضات الحرارة 

 : الوقاية من األمراض املهنية 

 :يأتي فيماتتمثل أبرز طرق الوقاية من األمراض املهنية  

 .ارتداء املالبس الواقية من املواد الكيميائية واإلشعاعية وعدم التكاسل في ذلك قطًعا .1

الصناعات املختلفة، ويقع هذا األمر على عاتق  استبدال املواد الضارة بمواد أخرى أقل ضرًرا إن أمكن ذلك في   .2

 .املؤسسات الدولية، إذ يجب عليها أن تضع شروط صارمة حول املواد املسموح باستخدامها
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  إراحة إراحة الجسم بين حين وآخر، وهذه طريقة الوقاية تنفع بشكل كبير في الحد من األمراض الفيزيائية، إذ   .3

 .عيةعيد العضالت ألوضاعها الطبيالجسم ي

سبب األمراض   .4
ُ
ستطاع عن استخدام أدوات اآلخرين الخاصة، فقد تكون ُمحملة بامللوثات التي ت

ُ
االبتعاد قدر امل

 .العديدة للجسم

 .مراقبة العمال بالكاميرات، وذلك ملنع قيام أحدهم بوضع ملوث بكتيري أو فيروس ي أو طفيلي لزمالئه .5

األك .6 مضادات  نسبة  من  تزيد  التي  األطعمة  وبعض  تناول  والفواكه  الخضروات  أبرزها  ومن  الجسم،  في  سدة 

 .املشروبات العشبية: مثل: الزنجبيل، والجنسينج

 ضغوط العمل

االقتصادية في مختلف املجاالت  الباحثين  التي شغلت  أهم املواضيع  العمل من  واالجتماعية    يعد موضوع ضغوط 

  تفاعل  من  يتجزأ  ال جزء أصبح الضغط إن   واملنظمة على حد السواء.، ملا له من أثر كبير على الفرد والنفسية وغيرها

  مصادر  لتعدد  ونظرا  تجنبه،  الكثير  على  يصعب  بحيث  التنظيمية  و  الشخصية  و  اليومية  حياته  تغيرات  مع  اإلنسان

  فقد   لديه  الضغط  أعراض   لظهور   األسباب   أكبر   من  للفرد  املهنية   و  اليومية   الحياة   تغيرات  أصبحت   حيث  الضغط

  السلبية   نتائجها  و  العمل   ضغوط  مسببات  مختلف  على   التعرف  أجل  من  املجال  هذا  في  الدراسات  من  العديد  أجريت

  و  املنهي املستوى  على  حتى و السلوكي, النفس ي   املستوى   على تأثيراتها لتظهر الفيزيولوجي  الجانب تتعدى التي الفرد على

  للتمكن  ذلك و املهنية  الضغوط  نتائج و أسباب  في الهامة الجوانب  هذه مراعاة من  البد  بالتالي و التنظيمي و الوظيفي 

 . مقاومتها و الضغوط مع  للتعامل املناسبة االستراتيجيات  اختيار  و وضع من

ويشير ضغط العمل إلى مجمل املؤثرات املادية، واملعنوية، والتنظيمية أو البيئية التي تؤثر على سلوك الفرد والتي  

إلى فقدان االتزان في أدائه لوظائفه. فعندما يواجه الفرد بصورة دائمة ومستمرة هذه املؤثرات أو الضغوط  تؤدي به  

يفقد معها القدرة على مواجهتها والتعامل معها، مما يؤثر عليه سلوكيا وسيكولوجيا، وهذا ما ينعكس بصورة واضحة  

 على مستوى أدائه الوظيفي. 
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% من األفراد العاملين يعانون فعليا من ضغوط العمل وأكثر من نصف  ٨٢إلى أن  تشير اإلحصائيات في بعض الدول 

و أن ضغوط العمل تمثل تكلفة كبيرة على الفرد واملنظمة واملجتمع من الناحية  ٠هؤالء يعتبرونها ضغوط شديدة جدأ

إلى   150سنويا بين    الصحية واالقتصادية والتنظيمية، حيث تبين بعض الدراسات إلى أن االقتصاد األمريكي يخسر 

 مليار دوالر أمريكي نتيجة لغياب العاملين وانخفاض االنتاجية وحوادث العمل وهي أمور متعلقة بضغوط العمل.    250

بقصد   العمل  مع ضغوط  للتعامل  وتنظيمية  فردية  استراتيجيات  وضع  إلى  املجال  هذا  في  بالباحثين  دفع  ما  وهذا 

زيادة أداء املوظف عن طريق رضاه وتحقيقه ملتطلباته الفردية والتنظيمية، وفي    التقليل من أثارها السلبية وبالتالي

أسباب ومصادر ضغوط العمل،  العمل،    ضغوط  ماهية  يتم تناول ظاهرة ضغوط العمل من خاللس هذا الفصل  

،  العمل لضغوط املفسرة النماذج   عناصر ضغوط العمل، أنواع ضغوط العمل، النظريات املفسرة لضغوط العمل،

 اآلثار والنتائج املترتبة عن ضغوط العمل وإدارة ضغوط العمل. 

 ماهية ضغوط العمل 

التي تصادف العمال في العديد من املنظمات فقد شغل هذا املوضع اهتمام    وأبرز العوائقيعتبر الضغط املنهي من أهم  

  ت االستراتيجياراح  تاق  واملهنية، وكذلكالتنظيمية  ره  هموا إلى الكشف عن أهم مصاد  واملختصين حيثالكثير من الباحثين  

الضغط من أثار سلبية على الصحة    سببهياالهتمام نتيجة ملا  حدته، وكان هذااألقل للتقليل من   على ملواجهته أو الالزمة

 م االجتماعية واملهنية وأدائهم في العمل ورضاهم عنه من جهة أخرى. ته حيا  وكذلك علىالنفسية والجسمية للعمال من جهة  

 تعريف ضغوط العمل:  

  تختلف   الضغوط  لهذه  األفراد   استجابة  أن  حيث  عمله،  بيئة   في  الفرد  يواجهها  التي  املثيرات   من  مجموعة  هي  العمل  ضغوط

  تظهر   األفعال  ردود  من   مجموعة   االستجابة   هذه  عن  وينتج  الشخصية،   نمط   ذلك  في   بما  الفردية،   خصائصهم   باختالف

  مما   لعملهم  أدائهم  على  كبيرة  بدرجة   تؤثر  والتي   املنظمة،  ألفرد  والنفس ي  السلوكي  ،(الفيزيولوجي)  الجسماني   املستوى   على

  األفراد  والء  درجة  وانخفاض الرضا بعدم  الشعور   إلى  يؤدي  ما وهذا  الوظيفة،  ومتطلبات ظروف مع  التكيف   صعوبة  يعني

 . بها يعملون  التي للمنظمة

 ويمكن تعريف الضغوط من خالل ثالث مداخل رئيسية هي: 
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بها هنا    و وضع الفردأ حالة  من حيث    -أ النفسية والجسمانيةالعامل ونقصد  الفرد عند    الحالة  التي يكون عليها 

 تعرضه لعدد من املسببات التي تحدث داخل بيئة العمل. 

وينتج عنها سلوك معين    مؤثرات تتوفر داخل بيئة العمل ضغوط العمل عبارة عن  حيث أن    املسبباتمن حيث    -ب

 للفرد كرد فعل للمثيرات على الحالة النفسية والجسدية للعامل 

كرد    السلوكيات تنتج عن الحالة النفسية والجسدية إذ أن ضغوط العمل هي مجموعة من    النتائج من حيث    -ج

 فعل للمثيرات التي يواجهها العامل داخل بيئة عمله.

ل والظروف التي ينتج عنها شعور العامل أو املوظف بعدم الراحة واالستقرار  وبالتالي فإن ضغوط العمل هي العوام

مما يؤدي إلى اضطراب املنشأة حيث أن هذا الشعور باالضطراب ناتج عن عدم القدرة في التغلب أو التكيف مع كثرة  

 أو استمرار متطلبات العمل. 

 عناصر ضغوط العمل

عدم  ا وتولد  تخلق  داخلية  تجارب  الضغلضغوط  وهذه  للفرد،  فيزيولوجي  أو  نفس ي  عناصر  توازن  ثالثة  من  تتكون  وط 

 هي:أساسية 

البيئة أو  ناتج عن  يكون  حيث والشعور بالضغط اإلحساس  يثير الذي  العامل أو  وهو العنصر عنصر املثير:  .1

 د.  فر املنظمة أو ال

مثل:  عنصر االستجابة:   .2 الفرد  يبديها  التي  والسلوكية  والنفسية  الفيزيولوجية  الفعل  ردود  العنصر  هذا  يمثل 

 القلق واالحباط والتوتر وغيرها. 

وهو التفاعل بين العوامل املثيرة والعوامل املستجيبة، ويحدث بين مثيرات الضغوط سواء كانت    عنصر التفاعل: .3

 نية وبين ما يحدث من استجابات. عوامل تنظيمية أم بيئية أم شخصية ومشاعر إنسا
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وبهذا يكون ضغط العمل يتكون من ثالثة عناصر هي املشاعر وردود الفعل والتفاعل بحيث يشعر الفرد باملثيرات األولية  

والعوامل   املثيرة  العوامل  بين  تفاعال  بذلك  ونفسية وسلوكية حاصال  فيزيولوجية  فعل  ردود  الشعور  ذلك  عن  ينتج  ثم 

 كن توضيح العناصر األساسية لضغوط العمل من خالل الشكل التالي: املستجيبة. ويم

 

املثيرات املختلفة التي يتعرض    نتيجة تصادممن خالل هذا الشكل يتضح لنا أن ضغوط العمل هي تلك الفجوة التي تحدث  

 ت مما يحدث لديه ضغطا. وبالتالي عدم قدرته على التكيف مع هذه املثيرا لها الفرد وردود فعله والتي تكون غالبا سلبية

 

 أنواع ضغوط العمل

 هناك أنواع متعددة لضغوط العمل، إذ يمكن تقسيمها أو تصنيفها وفق عدة معايير منها ما يلي: 

 وهنا تقسم إلى نوعين هما:  أنواع الضغوط وفقا لألثار املترتبة عنها: -1

A.  :وإنجاز املهام    وهي الضغوط املفيدة التي لها إيجابيات حيث يشعر الفرد بقدرته على اإلنتاج  الضغوط اإليجابية

بمثابة   تكون  كما  عمله،  إنتاجية  على  ينعكس  مما  والسرور  بالسعادة  شعور  لديه  تولد  كما  وحسم،  بسرعة 

 وتين في العمل.الوسيلة الفعالة في رفع حيوية وأداء الفرد، وكذلك كسر امللل والكسل الناتج عن الر 

 : اإليجابية العمل  ضغوط من

 .العمل زمالء  بين الشريفة  املنافسة ▪

 .املهام بعض تسليم  موعد  تغيير ▪

 . جديد عمل  مجال  دخول  ▪



 

D. Suzan Zamzam                                                                                               Rehabilitation Work Accidents 

45 

 

 . الجهد  من  املزيد  تتطلب بمهام التكليف ▪

B. :وهي الضغوط املؤذية ذات االنعكاسات السلبية على صحة ونفسية اإلنسان ومن ثم تنعكس    الضغوط السلبية

تكاليف   تحملها  للمنظمة  بالنسبة  أما  للفرد،  بالنسبة  هذا  لإلحباط،  وتدفعه  العمل،  في  وإنتاجيته  أدائه  على 

 باهظة ناتجة عن انخفاض الرضا الوظيفي حوادث العمل والتسرب الوظيفي...الـخ. 

 : السلبية  العمل  وطضغ من

 . عادلة غير  بصورة العمل  مهام توزيع ▪

 . الوظيفي  الوضع  عن الرضا  عدم ▪

 .املادي العائد قلة ▪

ش متسلط مدير وجود ▪  .العاملين  دور  ُيهّمِّ

 . العمل زمالء  بعض من  الشريفة  غير  املنافسة ▪

 .إنجازها املطلوب املهام   تراكم ▪

د  في املبالغة ▪  . الروتينية والقوانين باللوائح التقيُّ

 . اإلنجاز على الفرد قدرة متوسط عن  العمل  متطلبات زيادة ▪

 . العمل ساعات  طول  ▪

 فقد قسمت إلى نوعين هما:  أنواع ضغوط العمل من حيث الشمول: -2

A. :كلي شامل العامل، ومسيطر    ضغط  اهتمامات  من  ش يء  السائد على كل  الضغط  في  هو  العوامل  كافة  على 

 املنظمة التي يعمل بها. 

B. :يعمل به متخذ القرار،    يرتبط بمصلحة فئة من الفئات التي يضمها الهيكل اإلداري الذي   ضغط جزئي فرعي

كلما كانت هذه الفئة مؤثرة كلما  عليه، ف  هذا الهيكل، نتيجة ملمارسة الضغطحيث تصدم مصالحه مع أهداف  

 أجبرت متخذ القرار على االنصياع ملطالبها. 

 تقسم وفق هذا املعيار إلى:  أنواع ضغوط العمل حسب املصدر: -3
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A. :للضغوط بالنسبة للفرد،  تشكل الحرارة والضوضاء وسوء التهوية مصادر    الضغوط الناتجة عن البيئة املادية

 ؤولياته بالشكل املطلوب. ويؤول دون قيام الفرد بمهامه ومس

B. :العمل مثل: الصراع داخل  وتظهر نتيجة تفاعل الفرد مع الزمالء في    الضغوط الناتجة عن البيئة االجتماعية

 املؤسسة، اختالف املهارات بين األفراد.

C. :وترجع إلى الخصائص الشخصية للفرد وهي تختلف من شخص    الضغوط الناتجة عن النظام الشخص ي للفرد

من  للضغوط  عرضة  أكثر  ويكون  الغضب  سريع  هناك شخص  مثال  ونمط شخصيته،  طباعه  آلخر، حسب 

 الشخص الهادئ. 

تقسم ضغوط العمل من حيث الفترة الزمنية التي تستغرقها    أنواع ضغوط العمل حسب الفترة التي تستغرقها: -4

 ير على صحة اإلنسان النفسية والبدنية إلى ثالثة أنواع كالتالي:وشدتها ومدى التأث

A.  :ناتجة عن مضايقات صادرة    وهي التي تستمر من ثوان معدودة إلى ساعات طويلة، وتكون   الضغوط البسيطة

 من أشخاص تافهين أو أحداث قليلة األهمية في الحياة.

B. :املتوسطة بع  الضغوط  نتيجة  وهي  أيام  إلى  من ساعات  زيارة  تستمر  أو  إضافية،  لفترات  كالدوام  األمور  ض 

 شخص مسؤول أو غير مرغوب فيه.

C. :هي التي تستمر ألسابيع أو أشهر وسنوات وتكون ناتجة عن أحداث كبيرة مثل النقل من    الضغوط املضاعفة

 العمل، أو اإليقاف عن العمل أو موت شخص عزيز. 

ومختلفة نظرا لتعدد واختالف املعايير التي تم الرجوع إليها في    مما سبق ذكره، يتضح لنا أن أنواع ضغوط العمل متعددة

التصنيف، وتكمن أهمية معرفة كل من املورد البشري واملؤسسة لهذه األنواع في وضع األساليب املناسبة والفعالة للتعامل  

 مع كل نوع من هذه األنواع. 

 إيجابي: إلى   السلبي  الضغط كيفية تحويل

  هذه   اكتساب  في  التالية  الخطوات  وستساعد  الضغوط،  إدارة  مهارة  إلى  يحتاج  إيجابية  إلى  السلبية  املهنية  الضغوط  تحويل

 :لها تتعرض التي السلبية الضغوط  من والتحرر  املهارة

ل . 1 ِّ
 
 يواجهك  الذي السلبي  الضغط  مسببات حل
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م  خطوات  أولى  تبدأ
ُّ
ال  التحك بات   بتحليل  لها  تتعرض  التي  السلبية  املهنية  الضغوط  في  الفعَّ  وتحديد  الضغوط  تلك  مسّبِّ

 .  فيها والتحكم  الضغوط  إلدارة ممكنة حلول  اقتراح  في التفكير  ثم  ومن مصادرها،

ا القلق اجعل. 2 ا تحدي  ا  وليس  عابر  ا  تهديد   مستمر 

ب،  بانتهاء  تنتهي   فهي  تدوم،  ال  مؤقتة   مشاعر   هي  والضغط  القلق  مشاعر  أن   حسبانك   في  ضع سّبِّ
ُ
سع  أنها  غير  امل

ّ
  لتشمل   تت

  الوصول  طريق ستجعل  ببساطة ألنها عليك، تسيطر أن  املشاعر لتلك تسمح فال. تفكيرك من لها تخصصها التي املساحة

 . ضبابية وأكثر أطول   الحلول  إلى

  اإليجابية  العمل   ضغوط  أن فالحقيقة  والتوتر، القلق  ملشاعر الوحيد  املصدر   هي السلبية  العمل  ضغوط  أن   هنا  ُيزعم  وال

د  قد ِّ
ّ
  فال  الحميد،  النوع  من   يكون   اإليجابية   الضغوط  تلك  حيال  القلق  لكن   القلق،  مشاعر  من  بعًضا  األخرى   هي  تول

 . األفضل  وتقديم األداء  تحسين  إلى يدفعه بل إنتاجيته، ويعيق  الفرد  تفكير على يستحوذ

 حماية  درعك  العالقات من شبكة اصنع . 3

  يواجهك،   سلبي  ضغط  أو   له  تتعرض  طارئ   أي  ملواجهة  وعلمًيا  نفسًيا  تدعمك  التي  العالقات  من  شبكة  في  نفسك  ضع

د  . املشكالت مع  والتعامل السلبية الضغوط  تجاوز  كيفية  في واملتمّرِّسين الخبراء آراء إلى  واستنِّ

  حلول   إيجاد  على   ستساعدك  شك  ال   التي  املتبادلة،  والخبرات  للمعلومات  مصدر  بمنزلة  تلك  العالقات  شبكة   تكون   وقد

ي  مبتكرة 
ّ
ا  تشكل   التي   مهامك   وإنجاز  مشكالتك  لتخط

ً
  املحاوالت   من  املزيد   عناء  عليك  يوفر   مما  عليك،   سلبًيا  ضغط

 .له تتعرض الذي  الضغط معدل وترفع وقتك  تستهلك التي الفاشلة،

  العمل،  تحديات  ضغط  وتعَتد  أكثر  وتعمل  أقل  تقلق  أن  على   التمرُّس  عالقاتك  شبكة  خالل  من  ستتعلم  الوقت،  مرور  ومع

  أقل  وأنت  األزمات،  مع والتعامل  املشكالت حل مهارات  وستكتسب
ً

 . قبل من  وتوتًرا انفعاال

 السلبيين  األشخاص عن   ابتعد. 4

  اإليجابية   العمل  ضغوط  من  يشتكون   إنهم  حتى  العمل،  داخل  كبيرة وصغيرة  كل  من  الشكوى   يمتهنون   الذين  من  احترس

  بيئة   تفسد   التي   السوداوية،  والنظرة   السلبية   الطاقة  بث  في  محترف   السلبيين   األشخاص  من   النوع   هذا .  السلبية  قبل

 . العمل
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  فيه،   وانخراطك  عملك  تجاه  حماسك  على  تؤثر  قد  التي  السلبية،  الضغوط  أنواع  أخطر  العمل  زمالء  من  النوع  هذا  ُيعّد 

 :التالية  النصائح اتبع  معهم، وللتعامل.  ألهدافك صّد   حائط أكبر وهم

 َسق ال
ْ
ن
َ
 . الباطن  عقلك في السلبي تأثيرهم  وتجنب االنقياد،   سهل تكن وال  فيها فتغرق  أفكارهم  وراء ت

 مسيرتك  يعرقل مشتت أكبر  هي تنتهي   ال  التي السلبية  فأحاديثهم  معهم، تعامالتك في حازمة حدوًدا ضع. 

 في   يشرعون   حين  باملوافقة  رأسك   هّز   عن  وتوقف  الرأي،   توافقهم  أنك  فيظنون   األحوال  جميع  في  صامًتا  تبَق   ال  

ر بدِّ  بل واللوم، والشكوى   التذمُّ
َ
  ييأسوا حتى  اعتراضك   أ

ً
 . محيطهم  إلى اجتذابك  محاولة من  مستقبال

 العمل في حضورك  على سيؤثر  هذا ألن  معهم، خالف أو جدال  في تدخل ال . 

 ب  إن   الحلول   عن  الباحث  أنت  فكن  عنها،   ليتحدثوا   املشكالت   عن   يبحثون   دائًما  هم
َّ
ز   األمر  تطل   حضورك   وعّزِّ

 . بإيجابيتك

ز . 5 ِّ
 
م القابلة غير  الضغوط   حيال تقلق  وال   عملك  مهام على   رك

ُّ
 للتحك

  وجود   مثل  معها،  تتعامل  أن  بد  ال  العمل  روتين  من  جزء  فهي  للتحكم،  قابلة  وغير  حتمية  السلبية  الضغوط  بعض

لَت   فإذا. ذكرنا  كما   السلبيين األشخاص
َّ
بات   حل   تتجاهلها   أن  إال  عليك   فما  النوع،  هذا  من  أنها  وأدركت   الضغوط تلك  ُمسّبِّ

 . إليه  الوصول  تريد الذي  والهدف عملك  مهام على وتركز

 دفًعا   تدفعك  التي  اإليجابية،  العمل  ضغوط  من  األساس  في  تكون   قد  للتحكم  القابلة  غير  الضغوط  بعض  أن  والحقيقة

  املطلوب،   إلنجاز   جهدك  تضاعف  أن  عليك  فهنا  املهام،  تسليم  مدة  تقليص  في  العمل  مدير  يبالغ  كأن   املهام،  إنجاز  نحو

ا تستحدث أن وتحاول 
ً
ر. املحدد الوقت في العمل إلنهاء ابتكاًرا  أكثر  طرق

ّ
ق سيجعلك الضغوط انعدام أن وتذك

َ
ْعل

َ
 وهم  في ت

مك  تعيق التي   الراحة  منطقة  .تقدُّ

ن. 6 ف أو  تحب ما امتهِّ ن  ما مع  تكيَّ  تمتهِّ

  مجال   في  عملك  أن  شك  وال .  ”األفضل  إلى  العالم  تغيير  يمكنهم  أعمالهم  تجاه  بالشغف  يشعرون  الذين: “جوبز  ستيف  يقول 

ل  اإليجابية   العمل  ضغوط  من  استفادة  أقص ى  تحقيق   على  يساعدك  حافز  أكبر  سيكون   تحبه   السلبية  الضغوط  وتقبُّ

ها،  . الصندوق  خارج  بالتفكير إيجابي  إلى السلبي الضغط تحّول  أن  إلى يدفعك دافع أكبر  هو  الشغف  عامل ألن وتخطّيِّ
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ف فإن  هؤالء،   من   واحًدا   كنت  فإذا.  يشغفهم  الذي   املجال   في  العمل   الجميع   يسع   ال قد  ولكن   حتى  األمثل   خيارك   هو  التكيُّ

  يشغفك   الذي  للعمل  الوصول   طريق  لك  سيمهد  بدوره  وهذا .  تواجهك  التي  العمل  تحديات  ومواجهة  التأقلم  من   تتمكن

 ،
ً

 في  توظيفه   في  مرغوًبا  شخًصا  تكون   لن   فربما  عملك،  في  وتجاوزها   الضغوطات  مواجهة  على  قادًرا  تكن  لم   فإذا  مستقبال

 . آخر مكان 

ط  مديرك  مع  بذكاء تعامل. 7 ِّ
 
 املتسل

ط  أو  التفاصيل،  بأدق   يهتم  حازم   مدير  وجود  مصدرها  العمل   في  لها  تتعرض  التي  السلبية  الضغوط  كانت   إذا ِّ
ّ
ر   ال  ُمتسل   يقّدِّ

  وتترك   رايتك  فتخفض  تستسلم  ألن  كافًيا  سبًبا  ليس  فهذا  االنفعاالت،  متغير  مزاجي  أو  اقتراحاتك،  إلى  يلتفت  وال  جهدك

 : التالي  باتباع وذلك. مرونة أكثر  بطريقة وتتعامل  ذلك مع تتكّيف كيف  تتعلم أن عليك  بل العمل،

 كثيًرا  تعارضه وال فيها معه تتناقش التي األوقات فانتقِّ  مزاجي، مديرك  كان  إذا . 

 ل  جهودك  ضاعف   بل   جهدك،  يقدر  ال  مديرك  كان   إذا   إنتاجيتك  تقلل   ال   ال   شخًصا   تصبح  حتى   مهاراتك   وأصقِّ

 .تقديرك على فُيجَبر  استبداله، يمكن

 ر  وال  له  جيًدا   مستمًعا  فكن  األضواء،  استقطاب  يحب  نرجسًيا  مديرك   كان   إذا كثِّ
ُ
  بعض  في  واستشره  معارضته   ت

بدِّ  العمل،  أمور 
َ
 .ملشورته امتنانك وأ

 تعارضه  فال   عنيًدا،  مديرك   كان  إذا   
ً
م   بل  صراحة

ّ
  بأفكارك   إقناعه  من   لتتمكن  الحوار،   ومهارات  اإلقناع  فن  تعل

 .  ومقترحاتك
ً

  من   وتأكد  تراودك،  التي  الفكرة   عن   بعمق  ابحث  بل  له،  مقنعة  غير  ناقصة  أفكاًرا  عليه  تقترح   ال   فمثال

 . عليه عرضها  قبل  الفكرة جدوى 

 اإليجابية،   العمل ضغوط  مصادر أحد  هذا  أن  تعلم  أن   الجيد فمن  التفاصيل،  بأدق  يهتم  حازًما  مديرك كان  إذا  

  وسيدفعك   إيجابًيا،  ومهاراتك  مستواك  على  سينعكس  التفاصيل  جودة  على  وحرصه   العمل  إدارة  في  فحزمه

 . لديك ما  أفضل لتقديم

  بخطئك  االعتراف   هو  فعله يمكنك  ما  فأفضل  املديرين،   من نوع  أي  قيادة  تحت  وأنت  ما  عمل  أداء في أخطأت  إذا  

   سببته   ملا  حلول   عن   والبحث 
ً

  وتحسين   مسؤوليتك  إثبات   شأنه  من  هذا  القلق،  مشاعر  في  االنغماس   من  بدال

 . مديرك  أمام  صورتك
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د. 8 ِّ
 دخلك  مصادر  عد 

ؤرق   التي  السلبية  الضغوط  أبرز   من   هو  املادي  العائد  قلة
ُ
  أن   شك  وال  السبب  لهذا  بالضغط  تشعر  كنت  فإذا.  الكثيرين  ت

د  أن  هو  فالحل  وانفعاالتك  تركيزك  على  يؤثر  هذا عّدِّ
ُ
  الضغوط،   هذه   وطأة  سيخفف  املادي  األمان  ألن  دخلك،  مصادر  ت

 . أكثر  بأريحية تعمل ويجعلك

ر . 9
 
 مصدرها أنت  تكون   قد  الضغوط بعض أن تذك

  تكون   فقد  وثاقبة،  صادقة  وقفة  نفسك   مع  تقف  أن   تغفل  ال  له،  تتعرض  الذي  السلبي  الضغط  ملصادر  تعدادك  أثناء  في

.  نفسه  على العمل عن تشغله قد اآلخرين، على اللوم إلقاء في اإلنسان رغبة ولكن. بها تشعر التي الضغوط في السبب أنت

 : التالية اإلشارات  راجع

 ما   املطلوب،  املستوى   على  عملك  مهام  إنجاز  على  قدرتك  عدم  في  السبب  هي  مهاراتك  ونقص  خبرتك  قلة  تكون   قد  

  الدورات   أو  الذاتي  التعلم  عبر  مهاراتك  بها  تصقل  تعليمية  خطة  لنفسك  فارسم.  والعجز  بالضغط  تشعر  يجعلك

 .التدريبية

 املخصص   الوقت  بمقاطعة  لها   تسمح   قد  إنك  حتى   وتركيزك،  وطاقتك   وقتك  من   الكثير   املشتتات   تستهلك  قد  

 .املحدد  الوقت في مهامك إلنجاز الوقت  إدارة مهارات تعلم. لعملك

 وحياتك   واالجتماعية  الشخصية  حياتك  بين  الفصل  على  قدرتك  عدم  بسبب  لها  تتعرض  التي  الضغوط  تكون   قد  

 . عملك مسار  على ذلك يؤثر ال  حتى  كليهما، مشكالت  بين الفصل  فحاول  املهنية،

 الصحية العادات على  داوم .10

  فرصة   تمنحك  نفسه  الوقت  وفي  اإليجابية،  العمل  ضغوط  مع  أفضل  بصورة  التجاوب  على  الصحية  العادات  ستساعدك

  وتناول   الرياضة  ممارسة   وإهمالك   فواصل   دون   العمل   في  انغماسك  أن  شك فال.  السلبية العمل   ضغوط  دائرة  من  الخروج

 .العمل في أدائك  على الوقت مرور   مع سلًبا سينعكس وغيرها، الصحي الطعام

 :التالي طريق  عن السلبية  الطاقة  من وتتخلص إنتاجية أكثر لتكون  جديدة  صحية عادات  اتباع في ابدأ لذا،

  ذلك   سيمنحك  كما   اليوم،  طوال   وتركيزك  انتباهك  ستعزز   التي  الرياضة   األنشطة  بعض  ملمارسة   باكًرا   استيقظ  

 .صافي  بذهن  ليومك للتخطيط فرصة
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 وابتعد   الضرورية،  والعناصر بالفيتامينات  تمدك  التي والخضروات  بالفاكهة  غنًيا  صحًيا  الغذائي نظامك  اجعل  

 . السريعة األطعمة  عن

 الجسم  أجهزة  نشاط على إيجاًبا ينعكس مما الهضم، تنظيم  على  يعمل ألنه  بانتظام، املاء  شرب على حافظ . 

 ا   خذ
ً
  على   يؤثر  ما   التركيز،  وقلة  واالكتئاب   املزاج   اضطراب  إلى  تؤدي  قد  النوم   فقلة  النوم،  من   كافًيا   قسط

 . اليوم  طوال إنتاجيتك 

 أسباب ومصادر ضغوط العمل 

النشاط   في شتى قطاعات  الفرد  يواجهها  التي  واملواقف  الوضعيات  باختالف  املهنية  الضغوط  ومسببات  مصادر  تتنوع 

البشري، فهناك مسببات تتعلق بطبيعة العمل وظروف املنظمة وأخرى متعلقة بجوانب شخصية الفرد ومنها ما له صلة  

العمل، ومصادر الضغوط يقصد  العائلية وجماعات  العوامل التي تؤدي بالعامل إلى اإلحساس  ب  بالعالقات  ها مجموعة 

العملي،   النفسية والجسمية وعلى سلوكه  فإنها تصبح خطرا على صحته  التحمل  إذا تجاوزت عتبة  بالضغوط والتألم، 

 وتتمثل فيما يلي:

 
 
 مسببات تتعلق بطبيعة العمل وظروف املنظمة:  -أوال

لها الفرد أثناء القيام بمهام وظيفته في املنظمة وتتمثل هذه املسببات  تعتبر من مصادر الضغوط املهنية التي يتعرض 

 فيما يلي: 

 مسببات تتعلق بطبيعة العمل:  (1

التي يؤديها الفرد في املنظمة سواء كان مدير، موظفا أو عامال مصدر للضغط،  املهام والنشاطات  تشكل مجموعة 

والفرد   عملهم  لجوانب  إدراكهم  مدى  على  هذا  مسببات  وتتوقف  تنوعت  الصدد  هذا  وفي  بهم،  املحيطة  والظروف 

 الضغط الناشئة عن طبيعة عمل الفرد وهي كما يلي: 

   الوظيفة:  طبيعة -1

  الوظائف   عن   تميزها  صفات   من   الوظيفة   به هذه  تتصف  ملا  وذلك  الضغوط  مصادر  من  مصدرا  ذاتها  الوظيفة   تعد

  أو   لشاغلها،  حهاتمن   التي   املكانة   أو   الوظيفة،   هذه   هافي   تصنف   بالفئة التي   يتعلق  فيما  ذلك  كان   سواء  األخرى،

  والتعقيد،   األهمية  من  واحدة  درجة  على  ليست  فالوظائف  فيها،  يعملون   الذين  األفراد  تضفيها على   التي  الحيوية
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  باألعمال   مقارنة  القلق  في  مساهمة  أكثر  الناس  حياة   على  الحفاظ   تتضمن  التي  األعمال  تكون   أن   الطبيعي  فمن

  األجهزة   على  صاحبه  يعتمد  بعمل  مقارنة   ارت  القر   صاحبه   يتخذ   الذي   العمل   عن   يقال   والش يء نفسه   املكتبية 

 . ارته  قر ذالتخا

 : صعوبة العمل وبذل طاقة زائدة فيه -2

إن تعرض الفرد ملثل هذه األسباب يجعله يشعر بنوع من التعب النفس ي والجسمي مما يؤدي إلى انخفاض مستوى  

ؤدي زيادة الحمل الوظيفي وعدم التوافق بين متطلبات العمل  يأدائه نتيجة لشعوره بالضغط وعدم الرضا بحيث 

لة عدم كفاية الوقت املخصص ألداء املهام،  وقدرات ومهارات العامل إلى اإلجهاد والشعور بالضغط، وخاصة في حا

إلى زيادة فترات العمل أو املداومة كمحاولة منه إلنجاز العمل على الرغم من إدراكه لدى    والتالي يضطر العامل 

صعوبة ذلك بحيث ترجع صعوبته لجهل الفرد لجوانب عمله أو لعدم فهمه لهذه الجوانب وقد تعود صعوبة العمل  

كبر من الزمن املخصص لألداء و هذا عبئ كمي يتطلب من الفرد أداء أعمال كثيرة في زمن محدد  إلى كمية العمل أ 

في املهارات و القدرات املطلوبة ألداء  نقصرات التي يتمتع بها الفرد و هو عبئ كيفي ينتج عن لقدو قصير أو أنه يفوق ا

 مهام معينة. 

املقصود  زائد للتمكن من تحمل أعباء وظيفته ومسؤولياتها.  كما أن الفرد يقوم ببذل مجهود إضافي أو يقوم بعمل  

بالعمل الزائد عن طاقة الفرد هو أن مهام وظيفته ومتطلبات عمله تكون فوق طاقته وتحمل الفرد، ويؤدي ذلك  

التقدير   انخفاض  العمل،  في  التوتر  العمل،  عن  الرضا  عدم  ذلك  عن  وينتج  والنفس ي،  الجسماني  اإلرهاق  إلى 

 الذاتي. 

 ع األدوار وتعارضها: اصر  -3

عندما يجد الفرد في بيئة عمله توقعات محددة حول كيفية ما ينبغي أن يكون عليه   وتعارضها  األدوار صراعيحدث  

سلوكه حيث تتعارض طلبات وتوقعات الرؤساء لفرد معين، ويحدث الضغط نتيجة عدم القدر أو صعوبة مقابلة  

إلنجاز وتحقيق  توقعات السلوك املختلفة، ويزداد األمر صعوبة حين تتداخل الطموحات الشخصية للفرد ورغبته في ا 

تداخل أو  الذات مع واجباته نحو الجماعة التي ينتمي إليها وااللتزام بمبادئها مما يزيد من حدة الضغوط على الفرد.  

وهواياته   اهتماماته  مع  الفرد  يشغلها  التي  الوظيفة  واجبات  وتعارض  أو  تشابك  الثقافية  سواء  الشخصية 
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الترفيهية، إحساس الفرد أنه يؤدي مهام وظيفية معينة غير محببة إلى نفسه لكونها لرياضية أو  ااالجتماعية أو  

 تتعارض مع ميوله واتجاهاته وطموحاته ومن ثم يشعر باالستياء وعدم االستمتاع بأداء هذه املهام. 

 غموض دور الفرد في املنظمة:  -4

جهله ملهام وواجبات وظيفته وكيفية    لكوكذ  اد وجوانب عمله أو عدم فهمها وتتمثل في عدم إدراك الفرد ملختلف أبع

أدائها، كما أن عدم توافر أو نقص وعدم كفاية املعلومات املطلوبة والتي يحتاجها الفرد لسلوك الدور املتوقع، أو  

د تحقيقها من وراء انجاز العمل، كل هذا يجعل الفرد يشعر بالخوف والقلق وعدم التأكد  العدم وضوح األهداف املر 

 هذا باإلضافة إلى أسباب أخرى منها: من النتائج، 

 قصور قدرات الفرد ▪

العمل  ▪ في  األفراد  بين  العالقات  تؤثر  حيث  واملوظفين  اإلدارة  بين  العالقات  طبيعة  عن  الناجم  الضغط 

 رؤوسين، العالقات مع زمالء العمل ، العالقات مع املاءسالرؤ ع وتنقسم إلى العالقات م

 أنماط العمل وتغيير الفرد لعملهتغير  ▪

   خاصة في املنظمات الكبيرة الحجم كذلك تغيير التكنولوجيا املستخدمة ▪

 يين في املستويات العليا لإلدارة احتكار املعلومة من طرف القادة اإلدار  ▪

 التغيير:  -5

عور بالتوتر مصدر أساس ي للضغط مما يولد لديه الش  التغيرات الجديدة التي تطرأ على الفرد في بيئة عملهتشكل  

العمل حيث يتلقى الفرد صعوبة في   وتغيير مواقعمن مكان إلى آخر ملمارسة بعض املهام    التنقلة  حال  والقلق كما في

في بيئة عمل    ورؤساء جددجديدة ويجد نفسه مضطر للتعامل مع زمالء    وقبول مسؤولياتالتكيف مع الوضع الجديد  

 ملعايير الجماعة التي كان ينتمي إليها،    ةمغاير  والخضوع ملعايير جديدة 

يؤدي بالرؤساء إلى إجراء تعديالت   االستغناء عن العمالةكتصغير حجم املنظمة أو    التغيير اإلجباري باإلضافة إلى  

 .وظروف العملأساليب  تغيير وكذلك أماكن عمل املوارد البشرية   على

 املسؤولية على اآلخرين:  -6

بسبب املسؤولية امللقاة على    عند الرؤساء و األفراد املسؤولين تكون الضغوط الناتجة عن هذا املصدر بصفة كبيرة  
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افز و الترقية( و العقاب، عاتقهم و خاصة إذا تعلق األمر بكيفية التعامل مع املرؤوسين  حيث    عند املكافأة )تقديم الحو

يضطرون أحيانا إلى تقديم مكافآت ألشخاص ال يستحقونها في حين يعاقبون أشخاص على حساب آخرين، و هذا ما يزيد  

عند  هم بتأنيب الضمير، و كذلك  ر القلق واإلرهاق لديهم عند اتخاذ أي قرر في هذا الشأن نتيجة لشعو من حدة التوتر و  

إعداد تقارير عن نشاطات املنظمة  في محيط العمل و  التعامل و إيجاد سبل للحد من الصراعات و النزاعات بين العمال  

 و سياساتها. 

 املسار الوظيفي:   -7

إن أي فرد دخوله ملنظمة بغرض العمل يطمح ويسعى للرقي والتطور في مهنته وهذا ما يسبب له ضغوط، ألنه يجب عليه  

الذي يسلكه ألن    فاملرحلة األولى تعد نجاحه في العمل والعالقات الشخصية والسلوك املناسبأن ينجح مما هو فيه  

كما   للضغوط،  تعرضه  إليها  الوصول  الحاجة وصعوبة  إلى  أن  قوة  أهداف سطرها عند دخوله  لتحقيق  الفرد يسعى 

هذا ما يسبب له ضغوط أكثر خاصة إذا كان هذا الهدف يستغرق وقتا طويال لتحقيقه أو يمثل له تحديا، أو في املنظمة و

اإلنجاز   أو  للرقي  الضغوط  الفرد مثل:  على  نفسها  الضغوط  تفرض بعض  لتحقيقه، وقد  من قدراته  تأكده  حالة عدم 

 دث هذا عادة عندما يضع الفرد لنفسه وقتا محددا لتحقيق هدف معين. ويح

افق بين الفرد وظروف العمل واملؤسسة:   -8  عدم التو

افق بين قدرات الفرد ومتطلبات الوظيفة سواء باإليجاب أو السلب إن   يعرضه للضغوط املهنية. ومعنى ذلك   عدم التو

من مستوى القدرات املطلوبة إلنجاز مهام وظيفته، ومع العكس فمن   أنه من املمكن أن تقع قدرات الفرد في مستوى أعلى 

تقع قدر  أقل من مستوى  ااملمكن أن  في مستوى  الفرد  للوظيفة. فإذا كانت  ات  ا لقدر ات  ت الفرد أقل من  اقدر ملطلوبة 

لعدم قدرته على انجاز املهام املوكلة إليه ألنها تفوق مهارته، كما  متطلبات الوظيفة هذا يؤدي إلى شعوره بالتوتر والقلق 

وبالتالي عدم الرضا عن عمله    ارتفاع مستوى قدرات الفرد عن متطلبات وظيفته يفقده الحماس والرغبة في العملأن  

 وعن املنظمة وانخفاض تقديره لذاته. 

 فترات العمل أو املداومة:   -9

رطة، املطافئ، األطباء، املمرضين،  سا مثل: الش24سا/24على توفير الخدمات للمواطنين  هناك بعض املهن التي تسهر  

   :حاالتاملناوبة لها تأثير سلبي على العالقات االجتماعية، حيث ترتبط ب وقد بينت الدراسات أن 
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  الشعور بالتعب 

  النوم املنقطع 

  اضطرابات في الشهية 

  زيادة حوادث العمل 

الباحثين توجه نحو إيجاد جداول عمل دورية تتناسب والطبيعة البيولوجية للعاملين ليكون تعرض الفرد  جهود  لذلك  

 ألقل درجة من االضطرابات الفيزيولوجية والنفسية. 

 قلة العبء الوظيفي:  -10

وتعد هذه األخيرة سببا لضغوط العمل، إذا أن العمل القليل ال يؤدي في   تؤدي باألفراد إلى البطالة املقنعةإن قلة العمل 

يؤدي قد  بل  األفراد  واهتمام  حماس  استثارة  إلى  و   الغالب  والقلق  بالخوف  الشعور  إلى  وذلك  ابهم  واإلهمال  لتمارض 

 م الحاجة إليهم في العمل وبعدم أهميتهم في املنظمة.بعدلشعورهم 

 ة:مسببات تتعلق بظروف املنظم  (2

العوامل    يتعرض الفرد لعدة مؤثر ت وعوامل متنوعة باملنظمة التي يعمل  هذه  بعض  له ضغوط عمل،  يسبب  مما  بها 

 ظروف العمل وعوامل أخرى سنحاول إبرازها فيما يلي: ، يتعلق بسياسة املنظمة، الهيكل التنظيمي

 سوء تقييم األداء وعدم املساواة بين العاملين:   -1

تقييم األداء هو عملية قياس أداء و سلوكيات العاملين أثناء فترة محددة و دورية و تحديد كفاءة املوظفين في أداء عملهم  

ان و يترتب  حسب الوصف الوظيفي املحدد، و يتم ذلك من خالل املالحظة املستمرة من طرف املدير املباشر في أغلب األحي

عدم العدالة في التقييم  على ذلك إصدار قرارات تتعلق بترقية املوظف أو نقله أو االستغناء عنه، و مما ال شك فيه أن  

الذي يدرك مدى نجاحه في عمله و مستوى قدرته و مؤهالته مقارنة مع اآلخرين    تشكل مصدر أساس ي للضغط على الفرد

انحياز من طرف املسؤولين إلى  فيز نتيجة لعدم املساواة بين العمال، إذ يكون هناك  في حين أنه ال يتلقى أي تقدير أو تح

و بالتالي الحصول على حوافز و مكافآت على حساب    العمال ذوي القرابة لهم مما يؤدي إلى تقييم أدائهم على أنه جيد

 لحالة اإل 
ً
حباط و التوتر إلى درجة التفكير في ترك  الفرد اآلخر الذي يقوم بمهامه على أكمل وجه، و هذا ما يجعله أسيرا

 منصب العمل.
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 السياسة املتبعة باملنظمة:  -2

  بلوائح  املتقيد   لشكل البيروقراطي با فاملنظمات الكبيرة الحجم تأخذ  ة  األفراد مع سياسات املنظم يف تك تختلف درجة

وإجراءات رسمية واملعتمد على نظم إشراف متشددة، واملرتكزة على سياسات رشيدة وموضوعية ال تأخذ في الحسبان  

،  العاملين في التصرف بحرية ومع حاجاتهم للنمو وتأكيد الذات  بة ويتعارض ذلك عادة مع رغاالعتبار ات الشخصية  

 ويلقى ذلك التعارض ضغوطا نفسيا على العاملين.  

السياسات املتبعة من طرف املؤسسة في التعامل مع األفراد من مسببات الضغوط وخاصة إذا كانت مقيدة    فقد تكون 

ملشاركة في اتخاذ القر ر وإبداء الرأي وبالتالي اتساع الفجوة بين توقعات الفرد من  الحرية األفراد وال تعطي لهم فرصة  

ف األفراد مع سياسات املنظمة فبعضهم  االختالف في درجة تكين هنا يظهر  املؤسسة وبين حقيقة ما يحصل عليه، م

 ال يستطيع التكيف مع سياسات املؤسسة ومن هنا تتولد الضغوط.

 مصادر متعلقة بالهيكل التنظيمي:  -3

 وتشمل عوامل عديدة تلعب دورها كمصدر لضغوط العمل وهي كالتالي:

A. في    مر فقط دون فتح املجال للمرؤوسين للمشاركةتتبع املنظمة سياسة إعطاء األوا: وتكون عندما  املركزية

اتخاذ القرارات ذات األهمية سواء بالنسبة للعاملين أو املنظمة، مما يقلص مجال حرية األفراد في التصرف  

 كما أنه يتعارض مع حاجتهم للتطور والترقي وتأكيد الذات ومن هنا تنشأ ضغوط العمل لدى العاملين. 

B.   :وتتنافس األقسام واإلدارات واألفراد في  أو محدودة    ةللموارد على أنها نادر ر دائما  ينظالصراع على املوارد

، وهي أمور  ويتطلب ذلك اللجوء إلى املساومة واملناورة واملقايضة الحصول على أكبر قدر من هذه املوارد،  

 قد تؤدي إلى الشعور بالضغوط النفسية.  

C.   :( يلعب دور أساس ي في زيادة  راءيادية في اإلدارة )الرؤساء واملدالسمات القإن توفر  وجود قيادة غير فعالة

فعال بعمل  القيام  على  وحثهم  األفراد عن عملهم  هناك  رضا  أن  ويتبين  لوجود  ،  عناصر جوهرية الزمة 

 ذه العناصر هي: العملية اإلدارية وه

 عملية التأثير التي يمارسها املدير على موظفيه ووسائله في ذلك.  ▪

 ما تؤدي إليه عملية التأثير هذه من توجيه املرؤوسين وتوحيد جهودهم وتنظيمهم.  ▪
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 د تحقيقها. ااألهداف اإلدارية املر  ▪

يؤدي   الفعالة فهذا  القيادة  إلى كيفيات وطرق  تفتقد  اإلدارة  كانت  إذا  فيأما  الرضا  االستقرار وعدم    إلى عدم 

 أوساط األفراد مما يزيد من تفاقم الضغوط لديهم. 

 املصادر الفيزيائية للضغط في العمل:  -4

املجال هو تحسين الظروف    أي مؤسسة في هدا   ا ي تواجههتال  ةتعتبر من أهم العوامل في تنمية الضغط، واملشكل

 الفيزيائية للعمل، والهدف األساس ي من وراء ذلك هو توفير عمل صحي للفرد، وتتمثل هذه الظروف في:

  العينين والشعور بالصداع  إجهاد  إلى يؤديحيث    سوء اإلضاءة  حالة في  السلبي  راألث يحدث  اإلضاءة: ▪

   واألخطاء لدى املوظف. واإلجهاد التعب  سرعة والنفس ي،  العصبي االضطراب  املستمر،

  مستوى   تطلب  كلما  دقيقا   العمل  كان  فكلما  العمل،  نوع  باختالف   تختلف  اإلضاءة  أن  والجدير بالذكر

تصميم   يكون   أن  البد   وبأقل جهد لذلك  سهلة  بطريقة  بإنجازه  للعامل  يسمح  مما  اإلضاءة،   من  معينا

حيث من  مناسبا  اإلضاءة  واإلسقاط  :مصادر  واالرتفاع  واللون،    العمل،  بيئة   في  والتوزيع  الشكل 

  االعتبار  بعين  األخذ من  والبد   في العمل.  وكفاءتهفسيساعد ذلك بشكل كبير في تحقيق راحة املوظف  

والدقة   السرعة   املهمة،  نوع   :منها  عوامل   عدة   العمل  بأماكن  اإلضاءة  مشروع  انجاز   في   الشروع   قبل 

 في  اإلضاءة  واملناسب من  الكافي  القدر  توفير   ضمان   أجل   من   تستغرقها،  واملدة التي   املهمة   تطلبها   التي

 .العمل أماكن

 : تؤدي إلى تعتبر الضوضاء أحد مصادر ضغوط العمل الرئيسية والتي  الضوضاء: ▪

  إرباك وإعاقة املوظف في أدائه 

 توتر نفس ي وإجهاد وظيفي 

 أمراض عضوية 

 تتحكم  إذ  االنخفاض   أو  الزيادة  حيث  من  تطرفها  حالة  في  للضغط  مصدرا   الحرارة  تعتبر  :الحرارة ▪

 37  حرارة  درجة   عند   تضبطها   حيث   ، الجسم  حرارة  درجة  تنظيم  عملية  في   الدماغ   في   العليا   املراكز 
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 والعكس  بالبرد  يشعر   فإنه  املستوى   هذا  عن  حرارته  درجة  تقل  وسط  في  الفرد   تواجد   وإذا  تقريبا،

 الحرارة.  درجة وانخفاض  بارتفاع اإلنسان جسم يتأثر حيث صحيح، 

 يضعف بالجسم،    األمالح   نقص  وبالتالي  كثيف  عرق   خروج  :إلى   مرتفعة  حرارة  درجة  في   العمل   ؤديي  إذ 

  املهام  في  خاصة   منه،  املطلوب  الجهد   بذل   على  قادر  غير   فيصبح  والحركي،  الذهني  العامل  نشاط  من

 عادة   االنتباه وتشتت  التركيز  فقدان وبالتالي،  الشديد والتركيز الذهنية  القدرات استعمال تتطلب  التي

 يؤثر   أو  ينعكس  بدوره  والذي  بالضغط  الشعور   إلى  يدفع  مما  عاليين   وتوتر  قلق  حالة  في  العامل  يضع  ما

ا  للحرارة   املباشر   التعرض  يسببه  ما  إلى  باإلضافة   هذا.  للموظف  الوظيفي   األداء  في   لجلدل  لتهابات من 

 والعيون. 

  الجسم   حرارة  درجة  انخفاض  إلى   يؤدي  طويلة  لفترة  منخفضة  حرارة  درجة  إلى   التعرض  حالة  في  أما

  .املباشرة للبرودة املعرضة  األجزاء خاصة الجلد  في الدموية والشعيرات  األوعية تقلص إلى  يؤدي مما

  كما   به،  يشتغل  الذي  العمل  ونوع  العمل  طبيعة  حسب  متباينة  حرارة  لدرجات  يتعرضون   والعمال

 .للحرارة العامل تعرض مدة حسب  تأثيرها يختلف

  التأثيرات الصحيةالعمل، تتمثل   مكان  في  للتنفس  املناسب  الصحي  الهواء توفير  التهوية تعني  التهوية: ▪

 املعدية.  باألمراض االضطرابات العصبية والنفسية واإلصابة، التعب ،التنفس ضيق  في قلة التهويةل

التي تؤدي إلى تلوث املاء والهواء وبالتالي تسبب أمراض    املواد الكيميائية السامة واملواد اإلشعاعية:  ▪

 عضوية مختلفة كالسرطانات باإلضافة إلى حدوث التشوهات. 

كل العوامل السابقة الذكر ال شك في أنها تشكل خطرا حتميا على سالمة وصحة األفراد العاملين باملنظمة   

 كما أنها تزيد من حدة الشعور بالضغوط النفسية والتوتر واإلرهاق الجسمي والنفس ي. 

 
 
 مسببات تتعلق بجوانب شخصية الفرد:  -ثانيا

تتسبب التي  الشخصية  العوامل  من  مجموعة  عدمه،    هناك  من  بالضغوط  األفراد  شعور  أهمفي  هذه    ومن 
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 العوامل:  

العمل:  -1 بضغوط  للشعور  كمسبب  الفرد  شخصية  بيئة    اختالف  في  املوجودة  الضغوط  تكون  قد 

التي تعطي الفرصة للفرد أن يشعر بالضغوط   العمل واحدة، إال أن الشخصية املختلفة لألفراد هي 

 آخر.   دون شخص

خر ويلعب ذلك دور في تفاوت الشعور بضغوط  آتتفاوت القدرات من فرد إلى    األفراد:اختالف قدرات   -2

 العمل، ومن هذه القدرات: 

 القدرة على تحمل األعباء واملهام الصعبة.  ▪

 القدر على تحمل املسؤولية وقد تكون مسؤولية اإلشراف على اآلخرين واملسؤولية عن أشياء مادية. ▪

والتأقلم مع الضغوط فبعض األفراد لديهم القدر على التكيف مع ضغوط العمل  القدر على التعامل   ▪

 ومع أن مصادر الضغوط واحدة إال أن لها ردود فعل مختلفة من جانب األفراد.

مدى إدراك الفرد للضغوط، فاألفراد يختلفون في مدى ادراكهم للضغوط من حولهم ويرجع ذلك إلى   اإلدراك: -3

دركة بواسطة األفراد ومدى فهمهم وتفسيرهم لها، فاإلدراك يتوسط. العالقة بين ظروف  املالتفاوت بين املعاني  

ضغط العمل املحتملة وردود أفعال األفراد العاملين تجاهها، فمثال: خوف موظف من أنه سوف يخسر وظيفته  

ى أنه فرصة  بسبب أن املنظمة تعمل على تقليص عدد العاملين لديها، قد ينظر إليه من طرف موظف أخر عل

للحصول على مبلغ كبير كتعويض نهاية الخدمة والبدء بعمله الخاص. ولذلك فإن احتمال الضغط ال يكمن في 

 تفسير املوظفين أو العاملين لتلك الظروف.  فيالظروف املوضوعية وإنما يكمن  

العمل:  -4 في  الضغط،  يُ   الخبرة  مع  التكيف  آلية  الزمن  بمرور  املوظفون  فإن    وألن ذلكطور  زمنية  فترة  يتطلب 

واألقل شعورا بضغط العمل عكس األفراد  األعضاء القدامى في املنظمة هم األكثر قابلية على التكيف التام  

الجدد في املنظمة أو الذين ال يقاومون تلك الضغوط وبالتالي يضطرون إلى االنسحاب االختياري من العمل أو  

 الوظيفة. 

أو املوظفين بشخصية عدوانية عالية وغضب شديد، فمثلهم تتعالى شكواهم  يتميز بعض األفراد    العدوانية:  -5

 (. الربو ،باستمرار وال يثقون باألخرين ومن املمكن جدا أن يصابوا بأمراض مزمنة )أمراض القلب، السكري 
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 مسببات تتعلق بجوانب العالقات االجتماعية والعائلية للفرد:  -ثالثا

نه يقع تحت مجموعة من الضغوط الناتجة عن  إمجموعة من الضغوط في العمل، بل   إن الفرد ال يقع فقط تحت 

 عالقاته العائلية واالجتماعية، وفيما يلي سنعرضها بش يء من التفصيل.

 ضغوط سببها جماعة العمل:   -1

أدوار أعضائها و مراكزهم و    ملعرفةلقد اهتمت العديد من الدراسات بفحص بناء جماعات العمل، وذلك  

البحوث درجة تماسك   بعناية هذه  التي حظيت  املتغيرات  االتصال داخل هذه الجماعات، و من  تحليل شبكات 

  فمادام الفرد يعمل في إطار جماعة فهو ملزم بتكوين عالقات شخصية واجتماعية الجماعة و تعاون أفرادها،  

الع بين  املوجودة  االختالفات  عن  النظر  البغض  الجنس،  السن،  حيث  من  سواء  و  املين  القدرات  طموحات، 

القيم و املبادئ الخاصة بكل فرد، حيث تساهم هذه العالقات في زيادة تماسك الجماعة و تعاون    لك املؤهالت و كذ

ة أو  أفرادها وتحفيزهم على األداء و كذلك الشعور باألمن و الحرية و االنتماء باإلضافة إلى ارتفاع مستوى اإلنتاجي

معدالت األداء و الروح املعنوية و تحقيق رضا العاملين عن اإلدارة وعن وظيفتهم و إنجازاتهم، و بالتالي يمكن لهذا  

التنظيم غير الرسمي تحديد سلوكه اتجاه التنظيم الرسمي سواء بالتأييد أو املعارضة، إال أن هذه العالقات قد 

الحرية الشخصية أو في حالة    ا ألفراد لم يحسنوا استغاللها و أساؤو تتخللها موجات من الصراع و العدوانية بين ا

 عدم الحفاظ على سرية املعلومات الشخصية. 

فهناك العديد من العوامل الجماعية تعتبر عناصر فاعلة للضغط مثل عدم التحديد الدقيق لإلدارة فيما  

 خالفات بين األفراد.  ونشاطات الجماعة التي تولد وتعمق ال  ،ومتى ، ماذا ،يؤدييتعلق بمن 

 :مسببات الشعور بالضغوط الخاصة بالعالقات العائلية واالجتماعية -2

يتعرض الفرد أثناء ممارسة مهامه ومتطلبات وظيفته إلى ضغوط عمل لها تأثير كببر على حياته االجتماعية والعائلية 

 ومن أمثلة هذه الضغوط ما يلي: 

 عية: والعالقات االجتمااضطراب الحياة الزوجية  ▪

لقد توصلت الدراسات إلى وجود عالقة بين حياة الفرد العائلية وبين متطلبات عمله وكل منهما يتأثر باآلخر، فمن  

يحاول إيجاد حلول لها وهذا ما    أي  يحمل أعباءها إلى مكان العمل  يتعرض الفرد لصراعات العائلة التي جهة  
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يحمل  ا كما يجب وبالتالي تتناقص درجة رضاه من العائلة، ومن جهة أخرى  يؤدي إلى إهمال مهام وظيفته وأدائه

افقه إلى الوسط العائلي  وهذا ما يزيد من توتر الحياة العائلية وشعوره   الفرد أعباء ومشاكل عمله التي تالزمه وتر

 بالضغوط أثناء تأدية عمله.

   صراع تداخل األدوار: ▪

إن أعباء العمل املتزايدة تتسبب في خلق الشعور بالضغوط سواء بالنسبة للزوجة أو الزوج مما يؤدي إلى تدهور  

حالته الصحية وتغير سلوكه، فيزداد توتره بالضغوط والضيق نتيجة لعدم استطاعته الوفاء بمتطلبات العائلة، 

يصاب الباحثون صراع  وهنا  عليه  يطلق  داخلي  نفس ي  بصراع  الصر   الفرد  وهذا  األدوار،  للفرد  اتعدد  يحدث  ع 

لتعرضه لضغوط العمل من ناحية، وفشله في تلبية حاجاته العائلية سواء مع زوجته أو أطفاله من ناحية أخرى  

 .  والواجبات وتعدد وكثرة املهام فهذا الصراع يحدث إذا نتيجة لتداخل 

 النظريات املفسرة لضغوط العمل

يتعامل الباحثون مع ضغوط العمل وتأثيرها على الصحة وأداء الفرد على أساس التكامل والتداخل بين العقل والجسم،  

راج بعض النظريات  أو على أساس االستجابة للطرفين وعليه يمكن إد  االنفعاليأو تفاعل الجانب الفسيولوجي مع الجانب  

 لة الضغوط وفسرتها كما يلي: أالتي تناولت مس 

  (:1946)  الفيزيولوجية سيلي س رية هاننظ  -1

  الكندي   للباحث  ترجع  بحيث  العمل،  ضغوط  ظاهرة تفسير  حاولت  التي  النظريات  أقدم  من   النظرية  هذه  تعتبر

الذي  هانس وهو    مستقر،  غير   متغير   الضغط  بأن  بين   حيث  ،"الحياة  ضغوط "    كتابه  في  نظريته   شرح  سيلي 

  وقد   .للمحيط  مستمر   أو  مفاجئ لتغير  الجسدي  التكيف   أساس   على  وصفه  والذي   لعامل ضاغط،  استجابة 

  كشفت   بحيث  للتكيف،   العامة باألعراض  وسماها  بها   التنبؤ   يكمن  االستجابات  من   متصلة  سلسلة  اكتشف 

  مصدرا  يصبحان   قد  الفيزيولوجي  وسوء تكيفه   الضاغطة األحداث   لهذه  اإلنسان  مواجهة   أسلوب  أن  سيلي   دارسة 

   :الضغط وهي  ضد للدفاع  العامة مراحل التكيف ألعراض  مراحل ثالث سيلي وحدد  للضغط

a. للضاغط  املبدئي  التعرض  درجة  بها  تتميز  واستجابات  تغيرات  الجسم  يظهر  وفيه  :اإلنذار .

 . الجسم مقاومة تقل  التغيرات لهذه  ونتيجة
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b. وجسمية   نفسية  طاقة  من  يملك   ما  بكل  التهديد  مصدر  مقاومة  الفرد  يحاول   وفيها  :املقاومة  

 . االتزان  الى الجسم  ليعود

c. لألمراض لإلصابة عرضة ويصبح الفرد  طاقة تستنزف وفيها : اإلجهاد واالستنزاف . 

 :وهي عوامل ثالثة إلى النظرية  هذه أرجعتها فقد الضغط عوامل  عن أما

 الـخ ...الحوادث الجرح، اإلصابات،   املزعجة،  األصوات مثل  : الجسدي الضغط عوامل ▪

 الـخ...اإلرهاق  الوحدة،  اإلنهاك، القلق،  مثل: النفس ي الضغط عوامل ▪

 العائلية، الخالفات  الصعبة، واملعيشية  الحياتية  الظروف املهنية،  الصراعات  مثل :االجتماعي  الضغط عوامل ▪

 .الـخ...االجتماعية االجتماعية، العزلة العالقات

  في فتمثلت سيلي لنظرية قدمت التي االنتقادات  أما  .للضغوط مفسرة نماذج عدة بظهور  النظرية  هذه سمحت  وقد

ونشاط   فيزيولوجية  لتنبيهات استجابات في عنده الضغط يتمثل  إذ للضغط، االستجابة في النفسية   للعوامل إهماله 

 فقط.هرموني 

 (: 1970نظرية التقدير املعرفي لالزاروس )  -2

  بعمليتي   الكبير  االهتمام  نتيجة  جاءت  وقد  العمل  ضغط  تناولت  التي  النظريات  أهم  من  النظرية  هذه  تعتبر

  طبيعة   على   يعتمد  أساس ي   مفهوم  هو   فيها  جاء  ما  حسب   املعرفي   فالتقدير   ،واإلدراكي  الحس ي   والعالج   اإلدراك 

  البيئة   بين  ةرابط  ولكنه  للضغط،  املكونة  للعناصر  مبسط  إدراك   مجرد  ليس التهديد  كم  تقدير  أن  حيث،  الفرد

  الفرد ويعتمد تقييم املوقف،  تفسير الفرد وبذلك يستطيع الضغوط،  مع الشخصية تهار خبو  بالفرد املحيطة

  والعوامل   االجتماعية، بالبيئة  الخاصة  والعوامل الخارجية  الشخصية،  العوامل  منها  :عوامل  عدة  على   للموقف

 .نفسه باملوقف املتصلة

ويؤدي  للفرد الشخصية املتطلبات  بين تناقض يوجد عندما تنشأ الضغوط  أن املعرفي  التقدير وترى نظرية

 :هما  مرحلتين واإلدراك في  التهديد تقييم  إلى ذلك

 .الضغوط يسبب  ش يء ذاتها  حد في هي  األحداث بعض أن  ومعرفة بتحديد الخاص ووه : األولي   التقدير  ▪
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 في التي تظهر  املشكالت  للتغلب على الفرد يتبعها التي  الطرق  من  مجموعة  يحدد الذي وهو : الثانوي   التقدير  ▪

 .املوقف

 (:  1972نظرية النسق النظري لسبيلبرجر )  -3

  أساس  على القلق في نظريته أقام  فقد عنده،  الضغوط  لفهم ضرورية مقدمة   القلق سبيلبرجر في نظرية تعتبر

 كحالة.   والقلق كسمة القلق  بين التمييز

   :شقين إن للقلق ويقول  

  أساسية   بصورة   يعتمد  القلق  يجعل   سلوكي   اتجاه  أو  طبيعي   استعداد  وهو  املزمن   أو   العصابي  القلق   أو   القلق   سمة

  يربط   األساس  هذا  وعلى  الضاغطة  الظروف  على  يعتمد  موقفي  أو  موضوعي  قلق  هو  الحالة  وقلق  املاضية،  الخبرة  على

   الناتج  الضغط  ويعتبر  الحالة،  وقلق  الضغط بين  سبيلبرجر
ً
   ضاغطا

ً
 القلق  عند  ذلك  ويستبعد  القلق  لحالة  مسببا

   القلق الفرد  شخصية سمات  من  يكون  حيث كسمة
ً
   .أصال

  أو   خطيرة  إنها  على  تقييمها   يجب  ضاغطة   تكون   والتي  املحيطة  البيئية  الظروف  طبيعة  بتحديد  سبيلبرجر  اهتم  كما

   فتصبح  مهددة
ً
  إلى   يشير   الضغط  أن  حيث  من   التهديد   ومفهوم   الضغط  مفهوم  بين   يميز  كما   القلق،  لحدوث  سببا

  التقدير إلى فتشير   تهديد   كلمة أما املوضوعي الخطر  من  ما بدرجة  تتسم التي البيئية   الظروف واألحوال في االختالفات

 . مخيف أو  خطير  إنه  على خاص  ملوقف والتفسير

 (: 1978نظرية هنري موراي )  -4

  يمثل   الحاجة   مفهوم  أن  أساس   على   أساسيان،   مفهومان  الضغط   ومفهوم  الحاجة  مفهوم موراي    هنري   يعتبر

  تتيسر   لشخص  ذلك  البيئة  في  كو للسل  الجوهرية  املحددات   يمثل   الضغط  ومفهوم  ،للسلوك  الجوهرية  املحددات

 .  معين هدف إلى للوصول  الجهود له

 : هما الضغط من نوعين بين وميز موراي

 الفرد يدركها  كما  واألشخاص  البيئية  املوضوعات  دالالت إلى  يشير :بيتا ضغط . 

 هي كما ودالالتها املوضوعات  خصائص إلى  يشير :ألفا ضغط . 
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  معينة   بحاجات  معينة   موضوعات  ربط  الى  يصل  بخبرته  الفرد  وأن   األول   بالنوع  يرتبط   الفرد  سلوك   أن  ويوضح

  والحاجة   والضغط  فزاالح   املوقف  بين  التفاعل  يحدث   عندما   أما  ،الحاجة  تكامل   املفهوم  هذا   على  ويطلق

 . ألفا بمفهوم عنه يعبر ما فهذا  النشطة

 النماذج املفسرة لضغوط العمل 

بعدما تعرفنا على أهم النظريات املفسرة لضغوط العمل، يكون من املهم لنا أيضا أن نتعرف على كيفية نشوء أو تشكل  

ال يوجد نموذج متفق عليه حول مصادر  . علما  النماذج التي حاولت تفسيرهاهم  دارستنا أل   خاللمن    ضغوط العمل، وذلك

 :كالتالي واتجاهاتهم ووجهات نظرهم  ضغوط العمل، إذا اختلف تصنيفها باختالف الباحثين
ونيومان:   .1 لبيير  أن  نموذج  النموذج  هذا  العمل    لضغوطلويفترض  بيئة  في  الفرد  لها  يتعرض  مصدرين  التي 

، حيث أن التفاعل بين هذين املصدرين في زمن محدد قد يؤدي إلى الضغوط التي  واملنظمة رئيسيين هما الفرد

 تترك آثارها على الفرد واملنظمة، مما قد يدفع كال منهما إلى االستجابة املالئمة لهذه الضغوط. 

 : إلى مصادر ضغوط العملوهذا النموذج يقسم نموذج كرايتنر وكينيكي:  .2

   ضغوط على مستوى الفرد، والجماعة، واملنظمة 

   ،ضغوط خارجية كاألوضاع االقتصادية واألسرية ونوعية الحياة 

 كما أن الفروق الفردية تؤثر على إدراك الفرد ملصادر الضغوط ومن ثم على مستوى الضغوط ونتائجها. 

ه أهم العالقات التفاعلية  نموذجا لتفسير ضغوط العمل يوضح في  1983عام    ريكوتت  قدمريكوت:  تنموذج   .3

البشري يبدأ باملقارنة ما بين    أن املورد ريكوت  ت التي تؤدي إلى شعور املورد البشري بضغوط العمل، حيث يرى  

التي يجبم البيئة، األسرة...الخ،  التي    تطلبات  واإلمكانيات  تحقيقها  العقلية    لديهتوفر  تعليه  اإلمكانيات  مثل 

ته، فإنه سيكون في حالة عدم التكيف أو التوازن،  االجسدية، املادية...الخ، فإذا تجاوزت هذه املتطلبات إمكاني

أما إذا حدث العكس، أي أن   والتي من شأنها أن تترك عليه أثارا سلبية اضطرابات نفسية  جسدية، سلوكية 

أو أكبر من املتطلبات البيئية، فإنه في هذه الحالة سيكون في وضعية تكيف    إمكانيات املورد البشري كانت مساوية

 أو توازن وهذا من شأنه أن يترك عليه أثارا إيجابية مثل الطمأنينة ، تحقيق الذات، زيادة الثقة بالنفس...الـخ،

 اآلثار والنتائج املترتبة عن ضغوط العمل
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يترتب على املستويات املختلفة لضغط العمل مجموعة من اآلثار والنتائج على الفرد أو املنظمة على السواء، غير أنه ال  

 يمكن الحكم بأن هذه اآلثار والنتائج سلبية ولكن هناك االيجابي منها ويمكن توضيح ذلك كما يلي:    

 يجابية لضغط العمل: اآلثار اإل  .1

جب مكافحته وذلك ألثارها السلبية على  ي  ر لم تكن جميعها تنظر إلى ضغوط العمل على أنها ش  إن العديد من املنظمات إن 

  :التاليالعمل أثار ايجابية مرغوب فيها يمكن أن تدرج في السياق  لضغوطالفرد واملنظمة ولكن الحقيقة غير ذلك إذ أن 

)املوظفين( حيث تؤدي إلى تنمية املعرفة لديهم ورفع تدعيم وتقوية العالقات االجتماعية بين األفراد  (1

 روحهم املعنوية في مواجهة الضغوط والوقاية منها. 

إثارة الدافعية لدى األفراد للقيام بمهامهم بأنسب الطرق من أجل تحقيق الذات وتأكيد القدرة على  (2

 مواجهة الضغوط والوقاية منها. 

 املتميز بين املوظفين من أجل االستقرار الوظيفي.  إثارة روح التنافس في العمل وتحقيق األداء (3

 تنمية وزيادة مهارات األفراد )املوظفين( ورفع كفاءتهم عن طريق برامج التدريب والتأهيل.  (4

 تمكن من اكتشاف القدرات والكفاءات املتميزة بين املوظفين واستغاللها بشكل أفضل.  (5

 الضغوط. زيادة قنوات االتصال بين املوظفين من أجل مواجهة   (6

 على وظيفته.  وخوفا منهاملتاحة  املوارد  عن بحثا لعمله أدائه عند  املوظف  تركيز  زيادة (7

تزويد املوظف بالحيوية والنشاط والثقة من خالل شعوره باملتعة في االنجاز ونظرته للمستقبل   (8

  الوظيفي بتفاؤل.

 ثار والنتائج السلبية لضغط العمل: اآل .2

 رد وللمنظمة وأهمها ما يلي: فبتزايد ضغوط العمل بعض اآلثار والنتائج السلبية الضارة لليترتب على اإلحساس 

A. رد:فأثار ضغوط العمل على ال   

 :اآلتيتنقسم اآلثار السلبية لضغوط العمل على الفرد إلى: سلوكية، نفسية وجسدية ك 

 اآلثار السلوكية:  (1
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  املألوفة  عاداته  في  يراتالتغ  بعض  حدوث  عليه  الضغوط  بتزايد  الفرد  إحساس  على  تترتب  التي   اآلثار  بين   من

  األجل   في  سواء   ضارة   سلبية  أثار  وذات  األسوأ  إلى  التغيرات  تلك  تكون   ما  وعادة  املعتادة،   سلوكه  وأنماط

   يلي: ما  التغيرات تلك أهم ومن الطويل األجل  أو  القصير

 .النوم عادات في وتذبذب تغير مع املؤقت  أو الدائم   األرق   من املعاناة ▪

 . املهدئة األدوية واستخدام  الكحول   على اإلدمان  ▪

 .الوزن  في اضطرابات ثم  ومن الشهية  وفقدان التدخين في اإلفراط ▪

 . املنظمة في والقوانين األنظمة احترام  وعدم والتخريب،  العدوانية ▪

 (:السيكولوجية)  النفسية اآلثار  (2

 االستجابات   بعض  حدوث  لوظيفته  تأديته  أثناء  عليه  العمل  ضغط  بتزايد  الفرد  إحساس  على  يترتب

 : يلي ما  األعراض  تلك أهم  ومن باآلخرين، عالقته وعلى الفرد  تفكير على تأثيرها تحدث  والتي النفسية 

 . واإلحباط بالقلق والشعور  والكآبة الحزن  ▪

 . بالغير الثقة  وفقدان بتشاؤم املستقبل  إلى النظر ▪

 التركيز.  لىع القدرة شديدة وعدم   ةلتصرف بعصبيا ▪

 .اآلخرين جانب من  للنقد  الحساسية ▪

 .والالمباالة  والتعبير التحدث  صعوبة ▪

  غير تجربة مواجهة عند الطبيعية  النفسية الحالة إلى العودة  على القدرة  عدم ▪

 سارة. 

 (:الفسيولوجية )  الجسدية اآلثار  (3

  أجهزة   في  تغيرات  حدوث  إلى  يؤدي  قصيرة  لفترة  العمل  في  الضغوط  استمرار   إن  قصيرة:  لفترة   العمل   آثار ضغوط ▪

 في تغير إلى يؤدي مما الدموية الدورة وتتأثر الهرمونية اإلفرازات تزداد حيث الفرد، صحة على والتي تؤثر الجسم

 .الدم ضغط
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  في   تتمثل  فهي  طويلة  لفترة  العمل  ضغوط  استمرار  عن  تنجم  التي  اآلثار  أما  طويلة:  لفترة  العمل  آثار ضغوط ▪

 والربو،  واملعوية،  الحادة  املعدية  والتقرحات  والصداع،  العصبي،  والتوتر  القلب،  وأمراض  املزمنة،  األمراض

 .بالعدوى  تنتقل ال  ألنها التكيف، أمراض  عليها يطلق والتي   والسكري 

B.  املنظمة على   العمل ضغوط آثار: 

ر ضغوط العمل على الفرد بل تمتد إلى املنظمة، حيث يمثل الفرد فيها أهم عناصر اإلنتاج والوسيلة  آثا تصر  قال ت

املباشرة لتحقيق أهدافها، فتعرض هذا األخير للضرر سوف ينعكس على أدائه وعلى األداء العام للمنظمة، وعلى  

املتغيرة،   البيئية  الظروف  مع  والتكيف  البقاء واالستمرار  على  إيجاز  قدرتها  يمكن  السلبية لضغوط  وعليه  اآلثار 

 العمل على املنظمة فيما يلي: 

  واإلضراب والتأخر عن    )كالغيابوغير املباشرة    التأمين( )التعويض املقدم لهيئة    زيادة التكاليف املادية املباشرة

والحو  اإلصابات  إلى  إضافة  عنه،  والتوقف  وتكلفالعمل،  وإصالحها  اآلالت  وتعطل  موظفين    ةادث  مع  التعاقد 

 جدد(.

  .تدني مستوى اإلنتاج وانخفاض جودته 

 .صعوبة التركيز في العمل وانخفاض الروح املعنوية 

  .الغياب والتأخر عن العمل 

   مما يؤدي إلى سوء العالقات بين أفراد املنظمة. عدم الدقة في اتخاذ القرارات 

 .سوء االتصال بسبب غموض الدور وتشويه املعلومات 

 .التسرب الوظيفي 

 إدارة ضغوط العمل

يمكن   ال  اآلثار  السواء، وهذه  واملنظمة على  الفرد  وأثارها على  نتائجها  تعدد  إلى  يؤدي  العمل  تعدد مصادر ضغوط  إن 

صادرها وتجنب  الحياة بل في مقابل ذلك يمكن وضع أساليب واستراتيجيات تساعد على التقليل من مالتخلص منها نهائيا في  

لذا ف فيها،  إداراتها من طرف  إالوقوع  في  املستعمل  األسلوب  في  تتمثل  العمل  للتخييف من ضغوط  الكفيلة  الوسيلة  ن 

 اص منها. املنظمة للوقاية من مسبباتها عن طريق السيطرة عليها أو محاولة اإلنق
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أولهما التعامل مع الضغط دون مكافحته، والثاني    :سان للضغط فإنه يكون أمام خيارينبشكل عام عندما يتعرض اإلن

 مكافحة الضغط.

 
 
 استراتيجية التعامل مع الضغط:   -أوال

إدراك   في  تتمثل  فقط  مهدئة  استجابة  وهناك  الخطر  كتجنب  مباشرة  استجابة  يعني  الضغوط  مع  التعامل  إن 

تختلف من شخص آلخر  املهدئة  االستجابة  املواقف الضاغطة وبحث الفرد عن عدة وسائل مثل األدوية املهدئة،  

 لعدة عوامل تتحكم فيها منها:
 
قدرت الفرد، الدافعية وكلها عوامل تساعد  التجربة الذاتية، التقدير الذاتي ل  وفقا

 الفرد على التكيف مع ضغوط العمل.

أ عند إدراك  ديبفإن رد الفعل نتيجة املصدر الضاغط    lazarusوحسب النموذج املعرفي النفس ي الذي تقدم به  

ضارة  و الحوافز املهمة تبدو مهددة حيث يتم في هذه املرحلة تقويم لجميع املنبهات على أنها أالفرد أن بعض القيم  

ل أي خطورة، واملنبهات الضار ة هي التي ركزت عليها دراسات وبحوث الضغط ففي هذا  تشك و مفيدة أو ال  أوخطيرة  

 النموذج يمر التقويم املعرفي بمرحلتين:

 : يحدد درجة وجود التهديد الناتج عن املنبه الخارجي. األول التقويم   ▪

 .التعامل الالزمة للتحقق من الخطر : يحدد عملية التقويم الثاني ▪

وتبدأ استراتيجيات التعامل مع الضغط في النمو أو التطور لتحقيق الهدف املسطر أال وهو تخفيف التهديد أو التخلص  

النظر عن مستوى   رد فعل  منه بصفة كلية وهذا بغض  املعرفي هي عبارة عن  للتقويم  النهائية  النتيجة  التهديد، وتكون 

 للضغط القابل للمالحظة. 

 
 
 استراتيجيات مقاومة الضغط:  -ثانيا

هما:    دت طرق مكافحته وتكون على صعيدينمن املتعارف عليه أن للضغط عوامل ومصادر عديدة ومن هنا تعد

 التنظيمي. الصعيد الشخص ي والصعيد 

ال شك في أن املحافظة والعناية بالنفس وفق أساليب علمية وبشكل صحيح يمكن    :االستراتيجيات الشخصية (1

أن يساهم إلى أقص ى حد في الحفاظ على صحة الفرد الجسدية والنفسية في آن واحد وتتمثل االستراتيجيات  

 الشخصية ملقاومة الضغط فيما يلي:

 األدوية والعقاقير -1
ً
  الطب املختص طلبا للعالجصاب إلى امل: تعتبر من أهم عالج ضغوط العمل بحيث يلجا
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تساعد على شفاء الفرد خاصة إذا طبقت اإلرشادات بعناية   في شكل أدوية وعقاقيرالذي في الغالب يكون  

 وفي الوقت املحدد حيث تكون نسبة الشفاء عالية. 

النفس ي   -2 النفس ي )العالج  باستعمال األدوية  الطب  التي ال تعالج  األمراض  والعقاقير وإنما  (: هناك بعض 

واالكتئاب   والقلق  بالتوتر  كاملصابين  مشاكلهم  معهم  ويتقاسم  يسمعهم  من  إلى  فيها  األفراد  يحتاج 

واإلحباط فهم بحاجة ماسة ملن يأخذ بأيديهم ويرشدهم إلى الخالص منها وكيفية التكيف معها والتعود 

 على العمل في وجودها في بيئة العمل. 

العقل الواعي في حالة جمود مما يؤدي إلى أن اإلنسان يصبح عاجز    توتر يجعلوال: إن الضغوط  االسترخاء -3

العقل   أمام مخيلة  التوتر  متهيئا لعرض سبب  البطيء  العقل  التام يجعل  التفكير، لكن االسترخاء  عن 

له تتعرض  الذي  املوقف  أو  الحالة  مع  يتناسب  بما  فيتصرف  االسترخاء  .الواعي  بطريقة   ويتحقق 

أسلوب فيزيولوجية   )صور   وتسمى  الجسم  داخل  على  التركيز  خالل  من  أو  الداخل  إلى  الخارج  من 

االسترخاء  .( رمزية الهدوء    وتمارين  للجسمتعيد  والراحة  وتعتبر    والتوازن  والقلب  واألعصاب  والعقل 

 إذا ما اتبعها الفرد في حالة الضغط. واملهدئ تماما كالدواء

الف  مل: التأ -4 يختار  حة العقلية بحيث  ارد من خالل هذه الطريقة إلى تحقيق حالة من الهدوء والر ويسعى 

وبالتالي  ار املتضاربة في ذهنه وكل ما هو سبب للتوتر  فك وضعا مريحا ويغلق عينيه ثم يحاول أن يطرد األ 

يو  ما  الالإرادي وهذا  العصبي  للجهاز  االسترخاء  يوقف  فتحقيق  لكي  للفرد  الفرصة  اليومية  ر  أنشطته 

ويمارس درجة عالية من االنتباه والوعي وطرق السيطرة على مشاعره وهذا ما يؤدي إلى إعداد ذهن الفرد  

 . وتدريبه على تحمل ضغوط العمل وبالتالي التأقلم معها والعمل بأداء علمي ضمنها

تعتبر التمارين الجسمية ذات فائدة كبيرة سواء للجسم أو العقل وهي وسيلة فعالة   :التمارين الرياضية -5

بشكل منتظم ولفترة زمنية تتراوح  لتحليل ضغوط العمل وخفض حدة القلق وخاصة إذا مارسها الفرد  

 في كل مرة ومن هذه التمارين املش ي، السباحة، استخدام األجهزة الرياضية.   من عشرة إلى عشرين دقيقة

يتطلب كل من الجسم و العقل تغذية صحية سليمة ألن الصحة كما تعرفها املنظمة  :  التغذية السليمة -6

العاملية للصحة ليس الخلو من األمراض على املستوى الفيزيولوجي فقط بل جميع املستويات الشخصية  
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ملتوازن ضروري فالغذاء الصحي أو الإلنسان سواء كانت فيزيولوجية أو عقلية أو نفسية أو اجتماعية  

الفرد إحساس الحيوية و النشاط ألداء مهامه كما أنه يجب أن    ألنه يمنح لكل وظائف أعضاء الجسم  

يكون من أولويات أي خطة عالجية خاصة بالنسبة لألفراد الذين يتعرضون لإلجهاد و الضغوط النفسية  

 :ائي السليمبعض الجوانب التي يتضمنها النظام الغذو في ما يلي 

 يجب أن تكون كمية الطعام متوسطة ال كبيرة وال صغيرة في كل وجبة. ▪

 . نوع الطعام يضمن تغطية شاملة لكل املكونات الغذائية ▪

 إتباع العادات الحسنة في األكل كاألكل ببطء ومضغ الطعام جيدا.   ▪

لى اآلخر والنتيجة النهائية كون لكل منها آثار حسنة ع يات الرياضية  ينيتفاعل نظام الغذاء الجيد مع التمر   فعندما   

 هي مقاومة الفرد لآلثار السيئة للضغوط. 

 حسب طبيعته ومتطلباته.   وتخصيص وقت مناسب لكل عمل ويقصد به التحكم الجيد في الوقت    :إدارة الوقت -7

املشكالت  فة حدودنا وطبيعة سلوكنا وتعلمنا لكيفية التعامل مع أوجه القصور ومواجهة  عر إن م  : معرفة الذات -8

الوقت املناسب من املوقف املجهد    معرفة لحد من ضغوط العمل باإلضافة إلى  التنظيمية املحتملة يلعب دور في ا

 ومتى تدعو الضرورة إلى مساندة اآلخرين الذين يعانون من نفس الظروف.

  العمل   ضغوط  حدة  تخفيف  في  يساعد  معنية  وملدة   وأهمية  معنى  ذو  نشاط  أداء  في  بالتركيز  الفرد  قيام  إن  :التركيز -9

  وإنجاز  خالق،  بعمل   القيام  إلى  به  ويؤدي  الضغوط  مصادر  في  التفكير  عن  الفرد  يصرف   التركيز  أن   حيث  عليه،

 . واالحترام  بالتقدير الشعور   على يساعد

  والعبء  الدور  صراع  لتخفيف نفسه الضغط سبب على الطريقة  هذه تركز :للضغط املسبب املوقف  مهاجمة -10

  من   النقل  طلب  أو  الضرورة،  عند  الفرد  يستعمله  األسلوب  وهذا  الغياب،  أو  العمل  بترك  ويكون ذلك  عنه،  الزائد

 أخرى.  وظيفة  إلى حاليا  يشغلها التي الوظيفة 

  ما يلي: يصها في الفرد تتوقف على عدة عوامل يمكن تلخ جانب الضغوط وعالجها من  إن التعامل مع 

يقصد به االختالف في الطباع والسمات ودرجة تأثرهم ببيئة    الشخصية:اختالف صفات األفراد   ▪

أكثر عرضة للضغوط ويكون االختالف حتى في الشعور بالضغوط وكيفية   العمل فمنهم من يكون 
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صفات  من  والشباب  الطفولة  مرحلة  في  الفرد  اكتسبه  ما  فإن  هذا  إلى  إضافة  معها،  التعامل 

 والتأقلم مع الضغوط.   اجتماعية يؤثر على كيفية التعامل

يمكن تكرر أحداث ضغوط الفرد من التعود عليها وتعلم كيفية    تكرار األحداث الخاصة بالضغوط: ▪

 مواجهتها. 

يكتسب الفرد في تعامله مع الضغوط خبرة تمكنه من التعامل مع    الخبرة السابقة للفرد واملكتسبة: ▪

بالتالي يكون باستطاعته التعامل مع الضغوط  األخطار والتوتر ات املرتبطة بها وظروف بيئة العمل و 

 املستقبلية دون أن تخلف آثارها عليه.

العمل:  ▪ ببيئة  املتواجدة  الظروف  في  عنها    التحكم  ينتج  والتي  العمل  ببيئة  املتواجدة  الظروف  إن 

ضغوط العمل يمكن التحكم فيها عن طريق تقليل أحداث الضغوط في بيئة العمل وإما تعلم كيفية  

 ل معها وجعلها أقل تسببا للضغوط. التعام

   :االستراتيجيات التنظيمية (2

تدابير   اتخاذ  املنظمة  على  يجب  إذ  عديدة  تنظيمية  نشاطات  الضغط  مع  للتعامل  التنظيمية  املداخل  تتضمن 

غط كغموض  تساعد أفردها على الخروج من دائرة الضغط والتخفيض منه وتتم هذه العملية بإزالة عوامل الض 

 وفقا لالستراتيجيات التالية:  وصراع األدوارالدور 

تعتبر ثقافة املنظمة بمثابة الشخصية للفرد ألنها قد تكون هي التي تميزها عن غيرها    :إدارة ثقافة املنظمة -1

مصدر للرضا الوظيفي لدى األفراد كما قد تشكل مصدر أساس ي للضغط لدى األفراد في  وتشكل  من املنظمات،  

الحالة يمكن إدارتها بطريقة تزيد من رضا األفراد وبالتالي أدائهم وأداء املنظمة بصفة عامة وإدارة  العمل وفي هذه  

وتوضيح القيم التنظيمية السائدة فيها بحيث تعمل على محاولة    بتحديد  اإلدارة  ثقافة املنظمة تقتض ي أن تقوم

 نظمة وتغيير الثقافة التنظيمية. تطابق هذه القيم مع قيم األفراد العاملين عن طريق تحسين ثقافة امل

الوظائف -2 تصميم  في   :إعادة  األفراد  يعاني  للضغط حيث  بطبيعتها مصدر  الوظائف  بعض  تشكل  حيث 

هم كالروتين في العمل وامللل وانعدام حرية التصرف وعدم القدر على أداء عمل  ئفاملنظمات من مشاكل تخص وظا 

متكامل وهذا يفقد الوظائف العديد من قيمها وأهميتها لذلك فإعادة تصميم الوظائف يعتبر مطلب هام للتخفيف  
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املوجهة   وعالقات الوظائف ومهام وأنشطةمن خالل معالجة مستوى  ويتحقق ذلكمن حدة الضغط الناجم عنها 

 مناسب من السلطة لألداء.  وإعطائهم مقدارشخصية لشاغلي الوظيفة    وإشباع حاجاتلتحقيق أغراض تنظيمية  

اإلدارة  -3 ملبادئ  الجيد  في    : التطبيق  املسؤولين  يوقع  والتنظيم  اإلدارة  في  عليها  املتعارف  املبادئ  إتباع  عدم  إن 

رية  م املستويات اإلداايسبب ضغوط نفسية للمرؤوسين لذلك فإن التز   مخالفات كثيرة أثناء ممارستهم اليومية ملهامهم مما

 ات اإلدارية. ويوالتنظيمية تعد من بين األول

تعاني املنظمات كل فترة زمنية من مشاكل تنتج من التغيرات في هياكل الوظائف    :إعادة تصميم الهيكل التنظيمي -4

والعالقات واإلجراءات ويؤدي هذا التغيير إلى إلغاء مزيد من الضغوط على العاملين ولعالج مشاكل الضغوط يمكن إعادة  

أو تقسيم   التنظيم بعدة طرق كإضافة مستوى تنظيمي جديد  إدارتينكبيرة إإدارة  تصميم هيكل  ويضاف على ذلك  ،  لى 

واملنظمة   األفراد  على  العبء  تخفف  أن  التغيرات  لهذه  يمكن  حيث  اإلدارات  بين  التنظيمية  العالقة  توطيد  إمكانية 

 وتخفيض الضغوط عليهم. 

املناسبة:   -5 الوظيفة  على  والتعيين  باالختيار  املواصفات  وتهداالهتمام  بين  توافق  إحداث  إلى  الخطوة  هذه  ف 

العمل كميا وتأكيد أهلية العامل    ءلعمل باإلضافة إلى التقليل من عبالفردية ومتطلبات الوظيفة ومحيط اوالخصائص  

 وخبرته وقدرته على تولي املناصب من خالل اختيار أفراد لديهم املهارات واملؤهالت لشغل الوظيفة وأداء العمل املطلوب.

القرار   باملشاركة االهتمام   -6 اتخاذ  في  للعامل  الدراسات  ات:  الفعالة  في عملية  إواألبحاث أن  أكدت  العامل  شراك 

اتخاذ القرارات تعد وسيلة فعالة لتخفيض الضغط كمؤثر في العملية التنظيمية مما يساعد على إزالة الغموض وصراع  

على  وبالتالي شعوره باألمان واالرتياح في وظيفته  من األدوار أي أن العامل يشارك في تحديد مصيره داخل املنظمة مما يزيد

 ٠وتفويض سلطاتهم ملرؤوسيهم ملشاركة في اتخاذ القراراتااملدراء أن يشيعوا نظم 

ويعتبر من أهم الطرق لتخفيض حدة الضغوط وذلك عن طريق  الكشف عن مسببات ضغوط العمل:   -7

أقسامها واقتراح الوسائل الفعالة للتعامل مع مسببات الضغط دراسة مسببات الضغط املوجودة في املنظمة بكل  

ومقاومتها قبل تفاقمها كما أن االهتمام بالظروف الفيزيقية وتكييفها لقدرات العامل الجسمية والنفسية وتوفير  

  اية الصحية كل هذا من شأنه أن يخفف بدرجة كبيرة من حدة الرعالخدمات االجتماعية للعامل كالنقل والسكن و 

 الضغوط.
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تعمل هذه الطريقة على توفير كم هائل من املعلومات املتعلقة بكل ما  فتح قنوات االتصال بين اإلدارة والعمال:   -8

الخاصة واملهنية فإن معاناته من    ومشاكله  أن املسؤول يبدي اهتماما بشكواه  يحدث في املؤسسة فعندما يدرك العامل

 أكثر دافعية واستعداد ورغبة في إظهار السلوك املرغوب فيه في املؤسسة.الضغط قد تنتهي وتزول فيزداد رضاه ويصبح  

افع بفعالية:   -9 و  أفرد ويوجهه للوصول إلى هدف معين  هو مثير داخلي يحرك سلوك الفع  الدااستخدام الدو

 
ُ
وتجنبهم التعرض  حسن استغاللها كما يجب من أجل تحفيز املوظفين  إشباع حاجاته وبالتالي على املنظمات أن ت

وتعتبر املكافأة املالية من أهم وسائل التحفيز التي تستعملها املنظمات لتشجيع موظفيها وعمالها على    ،للضغط

 االستمرار ر في أدائهم. هذا باإلضافة إلى االهتمام بتماسك الجماعة ووسائل خلق االنتماء. 

  املوظفين  حاجات   فهم   يستطيع  الذي   هو   الناجح   املشرف   إن   (:والتدريب  التوجيه )   املهارات   مستوى   رفع  -10

  حول   تدريبية  دورات  يتلقى  ال   الذي   واملوظف .  بفعالية  معا للعمل  مناسب  معنوي   جو  بخلق  وذلك  رضاهم،  وكسب

  التي  املهارات  على  املوظفين   حصول   وعليه.  أدائه  مستوى   تراجع  من  سيعاني  الحالي،  عمله  صبمن  أو  الجديدة  مهامه

  وتدريب   توجيه  خالل  من  إال  ذلك  يتسنى  وال  والنجاح،  للرضا  مهما  مصدرا  تكون   وتطويره،  أدائهم  تحسين  من  تمكنهم

 . سليمين

  بسهولة  عمله  أداء من املوظف يمكن  الذي  بالشكل   املادية العمل بيئة  ترتيب  إن   :املادية  العمل  بيئة  ترتيب -11

  ثم  ومن   العمل،   ضغوط  على   القضاء  أساليب  أهم   من   فهي   وبالتالي  واألضرار،   للمخاطر   عرضة  أقل   ويجعله  ويسر

 .األمثل بالشكل عالجها

 

 

 

 


