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مساهمة يف دراسة تأثري إصابات العمل على شخصية العامل
من خالل مؤشر اإلرهاق املهين
دراسة ميدانية مبؤسسة صناعة الكوابل بسكرة
الدكتور :قويدر دوباخ ،جامعة املسيلة ،اجلزائر
امللخص:
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على تأثري إاأاتاا الع أ يف شخصأةة
العام من خالل مؤشر اإلرهأا اهينأب تدىأدمل اهؤس أاا الصأ اعةة ايةا ر أة
(مؤس ة ا اعة الكوات ت كرة) و ذلك من خالل مقارنة م تومل اإلرها اهينأب
لدمل عة ة من الع أال الريأ اهصأات و أذا عة أة مأن الع أال اهصأات إاأاتة
متوسطة اخلطأورة ف كانأت ال تةةأة ودأور فأرو تعأةمل ل اأاتة تردأ لريةأا
األخصا ي ال ةكولودي ض ن يان األمن الص اعي تاإلضأافة إىل غةأا

التكلأ

ال ل ي تالع ال اهصات العا د ن هةاولأة عع أا ب تعأد عخأد فأ ة مأن الراىأة و
العالج.
Abstract :
This study aimed to identify the effect of work incidents on the
worker personality through the Burnout index in one of Algerian
industry enterprises (E.N.I.C.A.B), and that was by comparing the
Burnout level in samples of moderate injured and uninjured workers.
The result was an existence of differences due to injury feedback to
the absence of the psychologist within industrial security committees
and the absence of provide for psychological injured workers
returning to practice their work after taking a break of rest and
treatment.
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مقدّمة:
من ت اهشكالا اليت تعاني م ينا
تعترب مشكلة إااتاا الع
اهؤس اا الص اعةة ايةا ر ة ،و اليت تكللينا خ ا ر ب ة تت ث يف :فقدان
الع اار البشر ة الكلؤة و اهدرتة ،عالوة إىل اضطرارها تالوفاء تالتعو ضاا
اهتعلقة تالعةة الكلي الذي صةب العام  ،و يف ذاا الوقت تع علةينا عن تقوم
تددراءاا تعة ع ال ددر تدال عن اهصات العادة ن على مواالة الع  ،و
ذلك من خالل حت لينا نلقاا التعة و التدر ب ا تتح ع ضا التكل
تالع ال اهصات إااتة متوسطة إىل ى عورتينب إىل عع ا ب.
و تالرغب من توفر اهؤس اا الص اعةة ايةا ر ة على خدماا األمن
الص اعي اهت ث يف الع على توف وسا األمن و الصحة و الوقا ة يف تةئة
الع  ،و ذا الع على توعةة العامل و تدر بينب و تشةةعينب للحلاظ على
سالمتينب و سالمة ع اار الع لةة اإلنتادةة األخرمل ،و ذلك من خالل إتباع
شروط و تعلة اا األمن الص اعي لوقا تينب من اإلااتاا ،إضافة إىل تةا د
االهت ام اهلحوظ يف ال واا األخ ة من طرف عاحا القرار يف الدولة
هشكلة إااتاا الع و ذلك من خالل  :إعارة فتح اهعيند الوطب للصحة و
األمن الص اعي ،و ذا إعارة فتح اهعيند الوطب للصحة و األمن الص اعي ،و ذا
إعارة ت شةط اجمللس الوطب للوقا ة من ىوارث الع تاإلضافة إىل تر ةة االحتار
العام للع ال ايةا ر اهت امه علةه ،إال عن إااتاا الع يف تةا د ملحوظ
اإلىصا ةاا اليت قدمينا اهع ة يف الدولة.
و ى ب إىصا ةاا وزارة الع و التشرية و الض ان االدت اعي
اهعلن ع ينا س ة  2102فان نلقاا إااتاا الع ال امجة عن ىوارث ع و
عمراض مين ةة تلريت ع ثر من  01ملةار ر ار دةا ري خالل ال واا األخ ة و
عن ىوارث الع تقت ىوالي  10آالف عام من ت  01علف ىارث ع
ة س و ا ضاف إلةينا ىوارث الع األخرمل (الري ممةتة) و اليت تب ع ينا
م ح عط مرضةة ال تق عن ريالرية ع ام متتالةة م التكل تينب ى عورتينب
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هةاولة عع ا ب  ،فة ا تلغ عدر األمراض اهين ةة وسط الع ال  021مرض مينب و
هذا ما ت بب يف ضةاع  00علف وم س و ا.
و من خالل الدراساا االستطالعةة اهةدانةة اليت قام تينا الباىث يف
إىدمل اهؤس اا الص اعةة ايةا ر ة و هي مؤس ة ا اعة الكوات تب كرة
للوقوف على واق إااتاا الع فةينا و ذلك من خالل البحث يف ال صوص
الوط ةة و التشر عةة و الت ظة ةة ذاا الصلة تالوقا ة الصحةة و األمن يف الع
اهتحص علةينا عريبتت اإله ال الكب للةانب ال ةكولودي و االدت اعي يف
التكل تالع ال اهصات تصلة عامة و الع ال الذ ن تعرضوا إلااتاا ع و
عاروا هةاولة عع ا ب تعد متاريلينب للشلاء تصلة خااة.
لذلك ان من الضروري القةام تدراسة مةدانةة للتعرف فة ا إذا انت
إااتاا الع قد ختلف آريارا نل ةة يف شخصةة العام الذي تعرض إلااتة
ع و عار هةاولة ع له تعد التكل و العالج.
و س حاول يف هذه الدراسة التعرف على رردة اإلرها اهينب لدمل
ع ال وىدة اإلنتاج(الري مصات /اهصات اااتة متوسطة اخلطورة) مبؤس ة
ا اعة الكوات تب كرة ايةا ر ،و من مثة التعرف على ه ه اك فرو يف
م تومل اإلرها اهينب ت الع ال اهصات و الع الري مصات تعةمل حملك
اإلااتة؟
 .2تساؤالت الدراسة:
 ه عاني ع ال ق ب اإلنتاج الري مصات
(ت كرة) من إرها مينب ؟

مبؤس ة ا اعة الكوات

 ه عاني ع ال ق ب اإلنتاج اهصات إااتة متوسطة اخلطورة مبؤس ة
ا اعة الكوات (ت كرة) من إرها مينب ؟
 ه تودد فرو رالة إىصا ةا ت الع ال( الري مصات /اهصات إااتة
متوسطة اخلطورة) يف م تومل اإلرها اهينب تعةمل إىل حمك اإلااتة؟
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 - 3فرضيات الدراسة:
 عاني ع ال ق ب اإلنتاج الري مصات مبؤس ة ا اعة الكوات (ت كرة)
من إرها مينب ت ةط.
 عاني ع ال ق ب اإلنتاج اهصات إااتة متوسطة اخلطورة مبؤس ة
ا اعة الكوات (ت كرة) من إرها مينب مرتل .
 تودد فرو رالة إىصا ةا ت عفرار العة ت ( الري مصات /اهصات
إااتة متوسطة اخلطورة) يف م تومل اإلرها اهينب لد ينب ترد إىل حمك
اإلااتة.
 - 4مفاهيم الدراسة:
 -0-4مفهوم إصابات العمل:
استحوذ ملينوم إااتة الع على دانب تالغ األه ةة من طرف الباىث
يف خمتلف اللروع العل ةة اخلااة تينا ،العلوم االدت اعةة و ذا
واهينت
االقتصار ة ،ا دسة البشر ة ...ف ةد عل اء ال لس االدت اعي واألرغونومةا
الذ ن عكلوا على حتلة اهشا ال ل ةة واالدت اعةة و الت ظة ةة اليت تطرىينا
اإلااتة رون عن اإلااتة لة ت سومل حلظة خل ت تا ع لةة ع ما ،وتظينر
تةةة لعدر من العوام  ،ع ن تدخ سلوك اللرر والوسةلة اه تخدمة واحملةط
الذي ةاول فةه الع  ،والةمالء ونوعةة اإلشراف ،وف اا التدر ب ايد قص ة
وسوء اةانة اآلالا واألما ن اخلطرة واه لة والتحول من ورر ة ألخرمل حبكب
ال ظام العل ي(. )3×0
والعورة إىل ال شاط تعد ف ة الراىة ،إىل غ ها من العوام اليت ال تق شثنا يف
()1
تينةئة ظروف اإلااتة .
إضافة إىل ذلك فقد عرفت اإلااتة يف موسوعة الطب والصحة واألمن على عنينا
ظرف من
 " :ىارث غ متوق  ،قد ؤري إىل إىداث ضرر عو درح يف
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ظروف احلةاة الع لةة – وترد معظب – إن مل تكن افة اإلااتاا إىل ع اار
()3
مار ة،تة ا رد دةءا م ينا إىل إدينار إن اني.
* تص ةف ىوارث الع  :ه اك تص ةلاا عد دة حلوارث الع
التص ةلاا الشا عة نذ ر ما لي:

ومن ت

التصنيف األول:
 ىوارث ميكن جت بينا :وهي تلك احلوارث اهتعلقة تدردة ب ة تالوقا ة والصةانةورردة الوعي لدمل الع ال.
 ىوارث ال ميكن جت بينا :وهي تلك احلوارث اخلاردة عن نطا سةطرة العامعي خاردة على إطار قدراته اي ةة والعقلةة والت ظة ةة ورردة التوعةة الوقا ةة
لدمل العام .
 ىوارث تب ع ينا ضرر :وهي تلك احلوارث اليت ختلف ع د وقوعينا عضرارقد تلحق تالعام عو وسا اإلنتاج ،وتالتالي ختلف خ ارة لل ؤس ة.
 ىوارث ال تب ع ينا ىدث :وهي تلك احلوارث اليت تق وال ختلف وراءهاال عضرار تشر ة وال مار ة ،ماعدا ضةاع للوقت عو تعط يف اإلنتاج.
التصنيف الثاني:
 -من ىةث نوعةتينا :ت

ب ،نق ...

 من ىةث خطورتينا :خط ة ،خط ة ددا...، من ىةث نتا ةينا  :تؤري إىل إااتاا ،مشوهة ،قاتلة... ، من ىةث سببينا  :إه ال سقوط ،تةىلق ،توقف ملادئ لبعض اآلالا،()3
انلةاراا... ،
* تعض ال ظر اا اهل رة إلااتاا الع
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 نظر ة الضعف والتكةةف :ترمل هذه ال ظر ة عن طبةعة الع وتةئته وم اخهتعترب من ت احملدراا األساسةة للحوارث ،ومن خالل هذه ال ظر ة فدن الع ال
الذ ن قعون حتت ظروف الضريط والتوتر كونون ع ثر عرضة للحوارث خبالف
الع ال اهتحرر ن من الضريوط والتوتراا.
ا عن الظروف اللةة قةة ايةدة من إضاءة ،ىرارة ...،من شثنينا عن ت اعد
()4
على تكةف العام ومن مثة جت به من الوقوع يف احلوارث.
 ال ظر ة الطبةة :ترمل هذه ال ظر ة عن األشخاص الذ ن ميةلون إىل الوقوع يف()5
احلوارث غالبا ما عانون من عمراض د ةة عو عصبةة.
 ال ظر ة االدت اعةة  :ترمل هذه ال ظر ة عن الظروف االدت اعةة الصعبة والريمال ة واليت عةشينا العام تتلاعلينا م الظروف البةئةة ال ةئة للع  ،من شثنينا
عن جتع العام عس اال نلعاالا واالضطراتاا ال ل ةة اه ت رة وتالتالي الوقوع
()6
يف شبح ىوارث الع .
 ال ظر ة القدر ة  :ترمل هذه ال ظر ة عن ال اس قعون على طريف خط عىده اع د طرف ال عارة واآلخر ع د طرف التعاسة ،فال عةد لد ه ىصانة ضد
احلوارث ،والتعةس هو األمة للتورط يف احلوارث .
 نظر ة التحلة ال ل ي  :ترمل هذه ال ظر ة من خالل ااىبينا " سةري وند فرو د "عن التورط يف احلوارث ما هو إال تعب عن الصراعاا العصاتةة وعسبا ال
شعور ة ا لواا.
 ال ظر ة الوظةلةة  :ترمل هذه ال ظر ة عن ه اك عسبا عد دة وعوام مرتبطةفة ا تة ينا تؤري إىل الوق وع يف احلوارث ،عما الظروف البةئةة فتت بب يف ""%02
()7
تقر با .
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 2.4مفهوم اإلرهاق املهين:
تعر ف  " : Kwasniewski.Garguillotاإلرها اهينب مصطلح تخدم
لواف عرض من اإلرها االنلعالي وتعا تظينر استةاتة للضريوط واإلدينار
يف احلةاة اهين ةة ،وميكن حتد د ريالرية عتعار عساسةة ع د رراسة اإلرها اهينب ت ث
البعد األول يف اإلدينار االنلعالي ىةث شعر اللرر عنه مل عد لد ه ما قدمه
لآلخر ن سواء ذلك انلعالةا عو نل ةا .
و ت ث البعد الثاني يف تبلد اهشاعر وذلك من خالل تعرض اللرر للعةلة
ال ل ةة واالستبعار االدت اعي وذلك ما ؤرير سلبا على ىةاته الشخصةة واهين ةة،
()8
عما البعد الثالث فةت ث يف نقص اإلى اس تاإلجناز الشخصي.
تعر ف " MASLACHماسالش"  :ريرب اإلرها اهينب على جم وعة
ععراض ميكن عن حتدث لدمل األشخاص الذ ن ؤرون نوعا من األع ال اليت
تقتضي التعام اهباشر م ال اس وتت ث هذه األعراض يف  :اإلدينار االنلعالي،
()9
تبلد اهشاعر ،نقص اإلجناز الشخصي.
تعر ف  : 0981 FRENDENBERGEعرب اإلرها اهينب على ىالة
إنيناك لل واىي البدنةة والذه ةة "تؤري إىل ملينوم سليب للشخص حنو نل ه
تاإلضافة إىل تكو ن اجتاهاا سلبةة حنو الع واحلةاة واآلخر ن ز ارة إىل فقدان
()01
اهثالةة والشعور تالريضب.
* مستويات اإلرهاق املهين:
إرها مينب متعارل  :تج عن نوتاا قص ة من:
 التعب اهينب :قصد ته اآلريار ال لبةة ل شاط م ت ر ،ا عترب ظاهرة ناجتة عناستثارة احلواس هدة معة ة،و من آرياره ختلةض األراء و الوظا ف احلةو ة اليت ةر
ع ينا اخنلاض يف م تومل الرضا عن الع ،و ز ارة يف اإلى اس تاييند لة تيني
()00
األمر يف نينا ة اهطاف إىل اإلخالل تالثباا الوظا لي للشخصةة.
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القلق  :ى ب" ات و شا "ر فان القلق عرب عن ىالة انلعالةة ذاتةة موقلةة
و مؤقتة عقر ما تكون إىل ىالة اخلوف الطبةعي و شعر تينا ال اس يف مواقف
التيند د،مما ؤري إىل ت شةط دينازهب العصيب اه تق و ينةئينب هوادينة مصدر
التيند د،و ختتلف شدة احلالة تبعا ها تشعره فرر من رردة خطورة يف اهوقف
الذي وادينه ،ا تةول تةوال مصدر اخلطورة عو التيند د،و تتري ىالة القلق يف
()02
شدتينا و تتذتذ عرب الةمن تبعا لل وقف اهيندر لللرر.
و من آرياره على العام عنه قل من لاءته و قدرته على ال ةة و
ضعف قدرته على موادينة اهشكالا،ألنه ؤري إىل إعاقة التلك و ال لوك و
ؤري إىل اضطراتاا يف الشخصةة ،ا قص تلاعله م البةئة و م اآلخر ن ،و
()03
من مثة إااتته تثمراض د ةة عو نل ةة ت تودب العالج.
اإلىباط  :عرب اإلىباط عن ىالة تواده اللرر ع دما عةة عن حتقةق
رغباته،و قد كون العا ق خاردةا العوام اهار ة،االدت اعةة،االقتصار ة ،ا قد
كون راخلةا عةو نل ةة،د ةة عو ىاالا من الصراع ال ل ي و من آرياره
على اللرر :فقدان االهت ام تال عارة يف تلاعله م اآلخر ن،عدم القدرة على
ال ةة و التذ ر،اإلى اس تبعض اآلالم العضو ة تدون إااتة هذه األعضاء،
()04
اضطرا ال وم ،القلق الدا ب ،فقدان الثقة تال لس،البكاء الدا ب تدون سبب.
إرها مينب متوسط :تج من نلس األعراض ال اللة الذ ر لك ينا ت ت ر هدة
عسبوع على األق .
 -إرها مينب شد د  :تج عن ععراض د

ةة مث :

 القرىة اهعد ة  :حتدث القرىة ال اشئة عن العصاراا ا ض ةة للضرر،ما حيدثعن عصاراا اهعدة تث تطانة األمعاء م ببة قرىة،و ما من شك يف عن الضريط
ال ل ي اه تد ب ميكن عن خيلف يف ال ينا ة الظروف اهواتةة لقرىة" الضريط ال ل ي
" اليت تث تطانة اهعدة ،ا عن القرىة تثتي ع ضا عن القلق الةا د ،ا عن القرىة
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ت ةب عن الضريط ال ل ي ال اتج عن مشا
()05
ما.

يف العالقاا الوقوع يف فخ وظةلة

 آالم الظينر اه ت رة  :و ال اجتة عن اضطراتاا نل ةة رون إااتة الظينر عضو ا. نوتاا الصداع الشد دة  :الصداع عرب عن إى اس اللرر تاألمل يف الرعس هذااألمل قد ثتي نتةةة للعد د من االضطراتاا اليت تصةب اي ب ،و تلاوا
الصداع من ىةث شدته،األعراض اهصاىبة و ذا موقعه يف الرعس ،و اهقصور
م ن عنواع الصداع ه ا الصداع التوتري الذي عارة ما تج ع ه الو ت ةط إىل
متوسط يف معظب احلاالا و تشر هذا األمل يف الرعس ،ا عنه قد ص إىل خللةة
الع ق إىل عسل اي ة ة و من آرياره الشعور تاألمل ،الضةق يف م طقة ايب عو يف
دوانب الرعس عو خللةته ،عدم الراىة يف الع ق عو اللك ،األمل يف فروة الرعس،
األمل يف عضالا الع ق و الكتل  ،األر  ،الشعور تاإلرها ،سرعة التينةج ،فقدان
() 06
الشينةة.
و دد ر تالذ ر ه ا عن اإلرها اهينب يف هذا اه تومل ثخذ ثساس مشكلة
خط ة.
* تعض اس اتةةةاا موادينة اإلرها اهينب:
ه اك العد د م ن اإلس اتةةةاا هوادينة اإلرها اهينب انطالقا من مصارره
(شخصةة ،تةئة الع ) وميكن تلخةص عه ينا فة ا لي:
تعض اإلس اتةةةاا اهتعلقة تالعام  :تت ث يف :
 الكشف الطيب اهبكر من خالل االستعانة تثخصا ي نل ي ومباشرة العالج قبتلوغه مرىلة متقدمة.
 -اخللور إ ىل الراىة ت اللة ة واألخرمل عري اء الع

.

 اه اندة االدت اعةة مثال من طرف الةمالء يف الع (مجاعاا رمسةة /غرمسةة) ذوي اخلربة للتخلةف من اهعاناا وجت ب اهشكالا.
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 العالج الروىي. -البحث عن فرص ع

تد لة .

 ترية فل لة احلةاة ال لبةة وتري ها تلل لة عخرمل ع ثر إجياتةة ( تلاؤلةة،ادت اعةة ).
 إدراء تعض الت ار ن الر اضةة . اخلضوع إىل التدر ب هوادينة مشكالا العترية االجتاهاا ال لبةة حنوه.

من خالل تعد

ال لو ةاا و

 اخلروج من العةلة واالنطواء وذلك من خالل التحدث م اآلخر ن وم اقشةاهشكالا.
 اهشار ة يف اختاذ القراراا . تلو ض ال لطة للتخلةف من عبء ثرة الوادباا واه ؤولةاا .تعض اإلس اتةةةاا اهين ةة :
تتعلق تدور اإلرارة يف م اعدة الع ال اهصات تاإلرها اهينب وذلك ى ب
(. )0113 Koski ،William 0112 ،0112 Latack
 -حت

العالقة ت

افة العامل .

 العدالة والدقة واهوضوعةة يف تقةةب األراء. -توضةح معا

ال قةة واالعت ار على العدالة ورردة اإلستحقاقةة فةينا .

 ترية نظام األدور واحلوافة الري عارل والذي مل لقى التث ةد والرضا من طرفالع ال.
 حتلة الوظا ف للوقوف على اهشكالا واهخاطر ومواقف الصعوتة فةينا ألخذالتدات الالزمة واجتاهينا .
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 إعارة تص ةب الوظا ف خصواا اليت تؤري إىل التعب واهل . التقدم اهينب واهشار ة يف اختاذ القراراا . تطو ر ترامج االختةار والتعة . استخدام نظب تدر ب متطورة والتكثةف من الدواراا التدر بةة ( ا/نوعا)وتشةة الع ال على اخلضوع ا.
 تشةة الع ال على اهشار ة يف األنشطة االدت اعةة . -إجيار ترامج ه اعدة العامل "ادت اعةا ،اقتصار ا. "...،

()07

 - 5اه ينج اه تخدم و سبب اختةاره:
مت اختةار اه ينج الوالي اهقارن هال ته م طبةعة الدراسة اليت تيندف إىل :
عوال :التعرف على واق احلالة الراه ة اهت ثلة يف :اإلرها اهينب لدمل عة يت
الدراسة (عة ة الع ال الري مصات  /عة ة الع ال اهصات إااتة متوسطة
اخلطورة.
ريانةا :التعرف على ما إذا انت ه اك فرو يف م تومل اإلرها اهينب لدمل عفرار
العة ت (مصات /غ مصات ) تعةمل إىل حمك اإلااتة.
 - 6عرواا الدراسة:
اهالىظة :استخدمت هالىظة تةئة الع
ألع ا ب.

و سلو ةاا العامل

عري اء مةاولتينب

اهقاتلة :مت إدراء مقاتلة م م ئول الوقا ة و األمن الص اعي تاهؤس ة ي
معلوماا ىول سةاسة األمن الص اعي تاهؤس ة و مدمل استةاتة العامل ا.
"
0980
مقةاس اإلرها اهينب ":ماسالش ،دا ون
* واف اهقةاس يف اورته األالةة :
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 0100مقةاسا لةقةس م تومل اإلرها
"
ا ت "ماسالش و زمةلينا دا ون عام
اهينب لدمل العامل يف اخلدماا اإلن انةة و االدت اعةة،و تكون اهقةاس على
 22ت دا موزع على ريالرية عتعار مكونة ل رها اهينب ا لي :
األرقام
ذاا
العباراا
ومتثله
اهشاعر:
تبلد
تعد
التالةة.10،01،00،00،2،22:
 مؤشرا إلدينار االنلعالي :متثله العباراا ذاا األرقام التالةة،04 ،06،21 :.0 ،3 ،6 ،0 ،03
 مؤشر الشعور تاالجنأاز :متثله العباراا ذاا األرقام التالةة:.4،1،1،02،01،00،01،20
عما عن سلب تقد ر مقةاس اإلرها اهينب من ىةث مبدع االستخدام فيني تتب على
جم وع ال قاط اهتحص علةينا من سلب سباعي اللئاا ى ب ايدول اآلتي:
ماسالش يف اورته
"
ددول رقب( )0وضح الدرداا اخلااة تاإلداتاا اهتوقعة يف مقةاس"

األالةة:

احتماالت
اإلجابة

مرات
على
أبدا األقل يف
السنة

مرة مرات يف مرة يف مرات يف
شهر الشهر األسبوع األسبوع
على يف
األقل

كل
يوم

الدرجــة

0

5

6

1

2

3

4

اد اهقةاس :ت ت اهقةاس األالي مب تومل دةد من الصد  ،ىةث ظينرا
رالالا اد اهقةاس من خالل قدرته على الت ةةة ت فئاا خمتللة من العامل
الذ ن عانون من إرها مينب.
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قامت ماسالش و زمةلينا دا ون "0100
"
ريباا اهقةاس يف اورته األالةة:
حب ا معام االت ا الداخلي:تاستخدام معارلة "عللا رومباخ" و ذلك حل ا
()08
شدة و تكرار األتعار الثالرية اهكونة لل قةاس ىةث انت على ال حو التالي:
جدول رقم( )2يوضح دالالث ثبات املقياس يف صورته األصلية:
البعد
ثبات الشدة
ثبات التكرار
تبلد املشاعر

1779

1776

اإلجهاد االنفعالي

1791

1787

نقص الشعور باالجناز

1770

1773

* ةلةة االعت ار على اهقةاس يف هاته الدراسة:
تيندف التحقق من إمكانةة تطبةق اهقةاس ثراة ر ة ةة يف رراست ا احلالةة مت
إلتداء عرا ينب و تودةيناتينب و مالىظاتينب
عرض اهقةاس على عشرة حمك
على مدمل حتقةق اهقةاس دفه يف هاته الدراسة(من ىةث ال المة اللريو ة و
ت اطة و وو ضوح العباراا و مدمل ارتباطينا الوريةق م ما وضعت فعال لقةاسينا،
تاإلضافة إىل إتداء آرا ينب ىول طر قة استةاتة عفرار العة ة للقراا اهقةاس).
و يف ضوء مالىظاا احملك و اق اىاتينب اليت انت معظ ينا تت حور ىول
االىتلاظ تك العباراا م إرخال تعض التعد الا اللريو ة و استبدال مصطلح
الع ة مبصطلح العام لكي ت اسب م العة ة اهدروسة اهتكونة من ع ال يف
وسط ا اعي ،ا عحل معظب احملك على تقلةص عدر البدا اليت قد ت بب
اهل ألفرار العة ة يف االستةاتة و قد اق ح معظ ينب البدا التالةة:
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البدائل

موافق

موافق نوعا ما

غري موافق

درجة البديل

13

12

10

طر ى ا

اد و ريباا مقةاس اإلرها اهينب اته الدراسة :

* الصد :
 اد احملك  :و ذلك تعرضه على عدر من احملك (خرباء و خمتص منذوي الرتب العل ةة العالةة ،معروف علةينب اإلخالص و ال ةاهة يف الع ) ىةث
ع د معظ ينب على عن اهقةاس قةس فعال اهوضوع الذي وض لقةاسه.
 اد احملتومل :و ذلك من خالل اللحص الدقةق تاالستعانة مبختص و خرباءالب ور تريطي اهوضوع اهدروس إىل ىد
ي ة الب ور و التث د اهطلق من عن
تعةد ميكن الوريو ته.
* الثباا: :
 طر قة التةة ة ال صلةة :تعد تقد ب اهقةاس لل بحوري اختبار واىد و اإلداتةعلةه ،مت تق ة ه إىل نصل  ،ريب مت ى ا معام االرتباط ت ررداا اهبحوري
يف ال صف األول،و ال صف الثاني من اهقةاس  ،ىةث تلغ معام االرتباط
 1.00و هي رردة عالةة.
 – 7جماالا الدراسة:
- 0- 7اجملال اهكاني :مت إدراء الدراسة اهةدانةة مبؤس ة ا اعة الكوات ت كرة
ايةا ر و ذلك تثىد عق امينا اهت ث يف ق ب اإلنتاج الذي ضب ريالرية مصاحل و
جم وعة من الورشاا نذ رها يف ما لي:
عوال :مصلحة القلد و الظلر :تضب :ورشت ( ورشة القلد والظلر مبارة ال حاس،
ورشة القلد و الظلر مبارة األه ةوم).
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ريانةا:مصلحة العةل و التريلةف تضب( :ورشة لعةل و تريلةف األسالك اهص عة
مبارة .ف.ك)
ريالثا:مصلحة العةل و التريلةف مبارة .ف.ك. /ر.س و تضب :ريالرية ورشاا
(ورشة العةل،ورشة التة ة و التدر  ،ورشة احلشو و التريلةف)
- 2- 7اجملال البشري :متثال اجملال البشري يف مجة ع ال ق ب اإلنتاج اهصات
إااتة متوسطة اخلطورة و الري مصات الذي بلغ عدرهب 313عام موزع
على الورشاا و اهصاحل ال اللة الذ ر.
 - 3- 7اجملال الةمب :نظرا لطبةعة موضوع الدراسة الذي تطلب وقت ب
ي معلوماا رقةقة و اارقة من طرف اهبحوري و نظرا ألمور عخرمل ختص
اه ئول عن الوقا ة و األمن الص اعي تاهؤس ة مت ثلة يف ارتباطاته اهتعلقة تع له
و سلره من ى آلخر إىل اخلارج،مت إدراء الدراسة اهةدانةة عرب ف اا زم ةة
متقطعة امتدا من شينر آفر  2102إىل غا ة شينر ر رب من عام .2103
.8عينة الدراسة:
عرب مصطلح العة ة يف البحث العل ي عن تلك اجمل وعة اية ةة اليت قوم
الباىث تتطبةق رراسته علةينا،شرط عن تكون ممثلة يف خصا ص جمت الدراسة
األالي( )09و ه ا من الضروري قب عن عن تقر رعي الباىث يف اختةار العة ة
إلدراء حبثه علةه عن عرف عوال ماهي اهعلوماا اهطلوتة؟ ما اهرار م ينا؟ ما
عه ةتينا؟ ةف ت تخدم؟
هذه األسئلة جتع الباىث حياول احلصول على العة ة اليت تعطي
و
نتادا ذا قة ة و رقة و تثق التكالةف اه ك ة ،و ه اك تعض اخلطواا اهين ة اليت
جيب على الباىث عخذها تع االعتبار يف اختةار العة ة هي:
 حتد د ا دف من البحث.
 حتد د اجملت

األالي الذي ستختار م ه العة ة.
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 حتد د رراسة للبةاناا اهرار مجعينا. -تكو ن اإلطار الذي حيدر اجملت

األالي.

 انتقاء عة ة ممثلة و من مثة احلصول على عة ة م اسبة و ممثلة فعال جملت()21
األالي.
عما عن عة ة الدراسة يف هذا البحث فقد مت تق ة ينا إىل عة ت
لطبةعة الدراسة و ا دف م ينا ه ا:

فرعةت

البحث
نظرا

العينة الفرعية األوىل :عة ة تش الع ال الري اهصات توىدة اإلنتاج مبؤس ة
ا اعة الكوات ت كرة :و قد مت اختةارها تطر ق عشوا ةة ت ةطة ىةث مت حتد د
عدر مجة ع ال ق ب اإلنتاج البالغ عدرهب " 313عام " و تعد استبعار مجة
الع ال الذ ن تعرضوا إلااتاا نامجة عن ىوارث ع و عمراض مين ةة متوسطة
اخلطورة وعاروا هةاولة عع ا ب ال اتقة تصورة طبةعةة تعد العالج و تعد عخذ
عطلة مرضةة تراوىت من عسبوع إىل شينر و ان عدرهب  32عامال ،ىةث
عابح عدر اجملت األالي للع ال الري مصات  ،360تعد ذلك مت اختةار
جم وعة من العامل ت بة  01يف اها ة من اجملت األالي و هب ميثلون عة ة
الع ال الري مصات و عدرهب  36عامال .
الع ال اهصات إااتة متوسطة اخلطورة نتةةة
العينة الفرعية الثانية :عة ة تش
ىوارث ع و عمراض مين ةة تق ب اإلنتاج مبؤس ة ا اعة الكوات ت كرة  ،و
قد مت اختةارها تطر قة قصد ه تاالعت ار على حمك اإلااتة اهتوسطة اخلطورة و
تلغ عدرهب  32عامال و هب ميثلون عة ة الع ال اهصات .
 . 1أساليب املعاجلة اإلحصائية :مت االعت ار يف حتلة البةاناا على األسالةب
اإلىصا ةة التالةة ا مت االستعانة ترنامج احلةمة اإلىصا ةة للعلوم االدت اعةة:
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 معام االرتباط الب ةط  :مت االعت ار علةه يف التث د من ريباا عرواا مجاهعلوماا يف الدراسة اهت ثلة يف (مقةاس اإلرها اهينب،استبةان العالقاا
اإلن انةة،استبةان الدافعةة لالجناز)
م ينا مجة ررداا
 اهتوسط احل اتي :مت االعت ار علةه هعرفة الدردة اليت تقاستةاتاا عفرار العة ة على عرواا مج اهعلوماا اهتعلقة مبتري اا الدراسة.
 االحنراف اهعةاري :مت االعت ار علةه يف معرفة معدل احنراف الدرداا علىاهتوسط احل اتي و اهتعلقة تالدرداا احملولة ال اجتة عن استةاتاا عفرار العة ة
على عرواا مج اهعلوماا اهتعلقة مبوضوع الدراسة
 التبا ن :مت االعت ار علةه يف قةاس مدمل تبا ن الدرداا و تباعدها عن اهتوسطاحل اتي
 اختبار ا لعة ت غ مت او ت  :مت االعت ار علةه هعرفة ما اذا انت ه اكفرو ت استةاتاا عفرار عة ة الع ال اهصات و استةاتاا عفرار عة ة الع ال
الري مصات ترد إىل اإلااتة .
-01عرض نتائج الدراسة و تفسريها يف ضوء الفرضيات:
 -0-01عرض نتائج مقياس اإلرهاق املهين اخلاص بعينة العمال الغري مصابني:
جدول رقم( )3يوضح استجابات أفراد عينة العمال الغري مصابني على مقياس االرهاق
املهين

العينةN

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري
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مستوى اإلرهاق

المهني لدى عينة
العمال الغير

36

75.36

17762

58709

مصابين

تضح من خالل استةاتاا عفرار عة ة الع ال الري مصات على مقةاس
عن 06مبحوريا" انت ررداتينب حتت
اإلرها اهينب اهكونة من ( 36مبحوريا) "
 36.10فة ا انت ررداا " 10مبحوري " ع د م تومل
"
اهتوسط احل اتي الذي تلغ"
اهتوسط احل اتي عما تاقي عفرار العة ة فقد فاقت ررداا استةاتاتينب اهتوسط
مبحوريا ،و قد تلريت رردة احنراف ررداا استةاتاا
"
احل اتي و ان عدرهب "00
العة ة عن اهتوسط احل اتي" "11.62و مبعدل تبا ن اوي"  "00.01و هذا ما دل
على عن معظب عفرار عة ة الع ال الري مصات عانون من إرها مينب ت ةط .

* تل ال تةةة على ضوء اللرضةة اإلدرا ةة األول اليت تقول " :عاني ع ال
ق ب اإلنتاج الري مصات مبؤس ة ا اعة الكوات ( ت كرة ) من إرها مينب
ت ةط".
تعور ن تةةة استةاتاا عفرار عة ة الع ال الري مصات اهؤ دة على عنينب عانون
من إرها مينب ت ةط إىل شعور العامل تاه ؤولةة جتاه عع ا ب ،و وعةينب التام
تاهخاطر اليت قد حتد تينب عري اء عرا ينب ا،و ذلك من خالل تشبعينب تكافة
اإلمكانةاا اهار ة و اهع و ة اليت توفره ا اهؤس ة ب من خالل سةاساا الوقا ة و
األمن الص اعي ،سة ا و عن اهينام و الوادباا اه وط ب يف ق ب اإلنتاج تتطلب
الدقة و احلذر طول وقت الع  ،تاإلضافة إىل الرقاتة اه ت رة و الصرامة الكب ة
اليت تولةينا اهؤس ة من خالل اه ئول ع ينا ا رور ب يف ظينور م تومل إرها
مينب ت ةط رد تالدردة األوىل ى ب نتا ج مالىظات ا هكان الع و نتا ج
مقاتالت ا م م ئول الوقا ة و األمن الص اعي تاهؤس ة إىل طبةعة الع اليت تعترب
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من األسبا
اهوضوع.

اهؤر ة إىل اإلرها اهينب ى ب العد د من الدراساا اليت ت اولت

ع وما و من خالل ما سبق ن تطة القول عن اللرضةة اإلدرا ةة األوىل قد
حتققت.
- 2- 01عرض نتا ج مقةاس اإلرها اهينب اخلاص تعة ة الع ال مصات :
ددول رقب( )4وضح استةاتاا عفرار عة ة الع ال اهصات
اخلطورة على مقةاس اإلرها اهينب:

إااتة متوسطة

جدول رقم( )4يوضح استج ابات أفراد عينة العمال املصابني إصابة متوسطة اخلطورة
على مقياس اإلرهاق املهين :
العينةN
مستوى اإلرهاق
المهني لدى عينة
العمال المصابين
إصابة متوسطة
الخطورة

31

المتوسط
الحسابي

10.35

االنحراف
المعياري

93.30

التباين

55.11

تضح من خالل استةاتاا عفرار عة ة الع ال الري مصات على مقةاس
عن 03مبحوريا" انت ررداتينب حتت
اإلرها اهينب اهكونة من ( 32مبحوريا) "
 01.34فة ا انت ررداا " 13مبحوري " ع د م تومل
"
اهتوسط احل اتي الذي تلغ"
اهتو سط احل اتي عما تاقي عفرار العة ة فقد فاقت ررداا استةاتاتينب اهتوسط
مبحوريا ،و قد تلريت رردة احنراف ررداا استةاتاا
"
احل اتي و ان عدرهب "06
العة ة عن اهتوسط احل اتي" "13.31و مبعدل تبا ن اوي"  "00.02و هذا ما دل
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على عن معظب عفرار عة ة الع ال اهصات
إرها مينب مرتل .

إااتة متوسطة اخلطورة عانون من

* تل ال تةةة على ضوء اللرضةة اإلدرا ةة الثانةة اليت تقول " :عاني ع ال
ق ب اإلنتاج اهصات إااتة متوسطة اخلطورة مبؤس ة ا اعة الكوات (ت كرة)
من إرها مينب مرتل ".
تعور نتةةة استةاتاا عفرار عة ة اإلفرار اهصات إااتة متوسطة
اخلطورة اهؤ دة على معاناتينب من إرها مينب مرتل إىل شعورهب تثنينب قدمون
دينور تلو طاقاتينب عري اء عرا ينب ألع ا ب و ال جيدون من قدرها لكن يف الواق
ال قدمون وادباتينب اهو لة إلةينب تكلاءة نظرا لل شاعر ال لبةة اليت حي لونينا
جتاه عع ا ب و زمال ينب الري مصات و ذا اهؤس ة اليت ع لون فةينا ،و هذا ما
تدا دلةا من خالل مالىظات ا هكان الع ىةث مت مالىظة تعض العامل
م طو ن على عنل ينب و على ودوهينب مالمح الةثس و عدم رضاهب على ما
دور ىو ب و ان معظ ينب من الع ال الكبار يف ال ن ،ىةث ع د ل ا م ئول
الوقا ة و األمن الص اعي عنه هو و اهشرف علةينب جيدون مقاومة ب ة يف تقد ب
التعلة اا و ال صا ح ب و هب مصدر خللق اهشا ومن ع ثر العامل استيندافا
للحوارث و األمراض اهين ةة نتةةة تع تينب و ال مباالتينب و وريوقينب الةا ف
ألنل ينب .ع وما و من خالل ما سبق ن تطة القول عن اللرضةة اإلدرا ةة الثانةة
قد حتققت.
 -3-01عرض نتائج الفروق يف استجابات أفراد العمال الغري مصابني و العمال املصابني
على مقياس اإلرهاق املهين
جدول رقم( )0يوضح نتيجة الفروق يف استجابا ت أفراد عينة األفراد الغري مصابني و
عينة األفراد املصابني إصابة متوسطة اخلطورة على مقياس اإلرهاق املهين:
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التقنيات

الحالة

المتغير

المتوسط

اختبار "ت"

درجة

مستوى

الحسابي

لعينتين غير

الحرية

الداللة 1710

متساويتين

العمال
الغير
مصابين

36775
05744

اإلرهاق المهني
العمال
المصابين

59734

إصابة
متوسطة
الخطورة

407

66

دال احصائيا

العدد ............................................................................ :32جوان 7102
تضح من خالل استةاتاا عفرار العة ت على مقةاس اإلرها اهينب عن عة ة
األفرار الري مصات عانون من م تومل إرها مينب ت ةط مقارنة تعة ة الع ال
اهصات إااتة متوسطة اخل طورة الذ ن عانون من إرها مينب مرتل  ،و هذا ما
بة ه االختالف يف معدالا اهتوسط احل اتي و االحنراف اهعةاري والتبا ن لكلى
العة ت  ،و تؤ ده قة ة اختبار "ا" اليت تلريت" "00.44و هي رالة إىصا ةا ع د"
م تومل الداللة ."1.10
و م ه ن ت تج عن إااتاا الع اهتوسطة اخلطورة تؤرير على م تومل اإلرها
اهينب للعامل تق ب اإلنتاج مبؤس ة ا اعة الكوات ت كرة.

* تل ال تةةة على ضوء اللرضةة اإلدرا ةة التاسعة و اليت تقول ":تودد فرو
رالة إىصا ةا ت عفرار العة ت ( الري مصات /اهصات إااتة متوسطة اخلطورة)
يف م تومل اإلرها اهينب لد ينب ترد إىل حمك اإلااتة.
تعور نتةةة ودور فرو رالة إىصا ةا يف استةاتاا عة يت الدراسة على
مقةاس اإلرها اهينب إىل حمك اإلااتة  ،ذلك عن اإلااتة سببت إرها مينب
الالمباالة
"
لبةة التع ت و
"
مرتل للعامل اهصات و هذا ما تؤ ده سلو ةاتينب ال
و شخصةاتينب االنطوا ةة و نظرتينب التشاؤمةة آلفاقينب اهينب و ذا ال ظرة ال لبةة
إىل الع و اهؤس ة مقارنة تةمال ينب الري مصات  ،و ذلك ى ب استةاتاتينب
على مقةاس اإلرها اهينب و من خالل مقاتالت ا م اه ئول على الوقا ة و
األمن الص اعي تاهؤس ة و ذا مالىظات ا اخلاطلة للعامل يف تةئة الع .
ع وما و من خالل ما سبق ن تطة القول عن اللرضةة اإلدرا ةة التاسعة قد
حتققت.
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اخلامة:
من خالل اهعطةاا اليت مت التحص علةينا من هاته الدراسة ،تضح
دلةا التثري ال ليب ايوهري إلااتاا الع على شخصةة العام و خصواا
اهتوسطة اخلطورة اليت مت ال ةة علةينا يف الدراسة على الصعةد ال ل ي.ىةث عن
اللرو يف مؤشر اإلرها اهينب الذي مت االعت ار علةه حك لدراسة التثري تدا
واضحا يف استةاتاا الع ال اهصات من دينة و الري مصات من دينة عخرمل.
مبع ى عن اإلااتة ت ببت يف التثري ال ليب على م تو اا اإلرها اهينب
للع ال اهصات إااتة متوسطة اخلطورة و العا د ن إىل نلس م اابينب قب
اإلااتة تعد عخذ عطلة عالج و راىة امتدا من عسبوع إىل شينر ى ب طبةعة
اإلااتة و شدتينا.
و من خالل ال تا ج ميكن الت و ه إىل ضرورة التكل اه ت ر للع ال
اهصات العا د ن ألع ا ب تعد اإلااتة ،خصواا ال ةة على التكل و اهتاتعة
ال ةكولودةة ،ذلك ألن ادمة اإلااتاا اليت انت انعكاساتينا واضحة على
احة العام اي د ة ذلك ا عريرها ال ل ي ال ليب على شخصةة العام  ،قد
جتعله كون اجتاهاا سلبةة حنو ع له  ،ر ة ه  ،زمال ه و ذا اهؤس ة اليت ت ي
إلةينا.
و هذا ما جيعله عس ا و م تيندفا للحوارث و األمراض اهين ةة م تقبال
من دين ة نتةةة التع ت و الالمباالة ،و ذا عس ا ل لو ةاا سلبةة ت عكس على
عرا ه لع له تكلاءة و فعالةة و م ه التثري ال ليب على عراء زمال ه و عراء اهؤس ة
ك .
تواةاا و اق اىاا:
ت اءا على ما مت التوا إلةه يف هاته الدراسة من خالل األرتةاا اليت مت مجعينا و
االطالع علةه ىول متري اا الدراسأأأأأأأأأأأأأأة من دينة و من ال تا ج
اهتحص علةينا من خالل ن الدراسة اهةدانةة تدىدمل اهؤس اا الص اعةة
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ايةا ر ة و هي مؤس أة ا اعة الكوات تب كرة ،ميكن اةأأأأاغة تعض
التواةاا و االق اىاا اليت نثم من خال ا إعارة ال ظر يف ةلةة التكل
تالع ال اهصات خصواا على الصعةد ال ل ي إلضلاء مة دا من ال ةاعة و
اللعالةة على سةاساا األمن الص اعي اهتبعة يف مؤس ات ا ايةا ر ة من خالل
عتعارها الثالث :التوعةة و التح ةس ،التدر ب ،العالج.
 ضرورة ز ارة رعب اإلرارة العلةا يف اهؤس ة اهاري و اهع وي للةان
األمن الص اعي للقةام توادباتينب تكلاءة و فعالةة.
 ضرورة االعت ار على عخصا ة يف علب ال لس الع و الت ظةب ض ن
يان األمن الص اعي سة ا و عن اإلىصا ةاا و ذا اهينت تاهوضوع
ردعون إىل معظب اإلااتاا يف تةئة الع إىل عسبا تشر ة.
 ضرورة التكل و اهتاتعة ال ةكولودةة للع ال اهصات العا د ن ال
ع ا ب تعد اإلااتة لرف روىينب اهع و ة و شعورهب تثن اهؤس ة مينت ة
تينب و تصحتينب.
االجتاهاا
 ضرورة ال ةة على التدر ب ال لو ي للع على ترية
ال لبةة اليت قد حي لينا العام ت بب اإلااتة جتاه زمال ه و مشرفةه و
اهؤس ة ك .
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