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ظروف العمل الفيسيقية وأثرها في صحة العامل دراسة ميذانية في مؤسسة صناعية جسائرية
أ .د  .خلفان رشيذ أستار التعليم العالي  /جامعة مىلىد معمري تيسي وزو-الجسائر-
الباحثة .كحلىش كهينة  /جامعة الجسائر-2-
مخبر مجتمع -تربية -عمل ) (SETجامعة مىلىد معمري تيسي وزو
المقدمة
اضحا يف مـجال الـصناعة عـلى مـختـلف األصعدة،
تقدما تكنولوجيًا ىائالً يف مجيع رلاالت احلياة ،كان أبرزىا و ً
يشهد العامل اليوم ً
نظرا ألمهية الصناعة يف الـتـنـمية االقتصادية الفعالة ،حيث فرض ىذا التطور على رلال الصناعة إدخال التكنولوجية ،دلواكبة ىذا
ً
التقدم من ناحية ،وتلبية حاجات ورغبات األفراد من ناحية أخرى.
وبالرغم من التقدم الكبري الذي حتقق يف رلال الصناعة والتكنولوجية إالّ أن بيئة وظروف العمل ال تزال زلاطة بادلخاطر اليت
هتدد أمن وسالمة العاملني ،حيث تسجل اجلزائر سنويا حوايل ( )099إصابة بأمراض مهنية سلتلفة ،ىذا عائد إىل ظروف العمل
الفيزيقية السيئة ،حيث حيتل فقدان السمع الناتج عن الضوضاء الصدارة بنسبة ( )%09من رلمل األمراض ادلهنية ،باإلضافة إىل
اآلثار العصبية كارتفاع ضغط الدم ،تسارع نبضات القلب وأمراض اجلهاز اذلضمي ،كما يتعرض العامل إىل أنواع متعددة من
ادلخاطر الناجتة عن احمليط احلراري ،اإلضاءة واإلىتزازات.
 -)1اإلطار العام لإلشكالية:

يعرف عصرنا احلايل تزايد يف نسبة األمراض ادلهنية اجلسدية منها والنفسية ،يف وقت مل يسبق لظروف العمل أن وصلت إىل
كما عوضت اآللة العامل يف الكثري من
ىذا ادلستوى من الرفاىية والتحسن ،فقد عرفت ساعات العمل الطويلة ً
تقلصا ملحوظًاّ ،
ادلهام واألعمال ،فرغم سعي الفرد للتقدم والتطور واالنسجام مع أقسى الظروف وادلواقف اليت يواجهها ،إالّ أنو غالبًا ما جيد
العامل نفسو حتت وطأهتا وال يستطيع التحكم فيها ،شلا يرغمو على مواجهة كل ما ينتج عنها ولو كان ذلك على حساب صحتو.
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وعلى غرار دول العامل عرفت اجلزائر دخول اآلالت ادلتطورة يف ميدان الصناعة مكان العمل اليدوي ىذا ما جعل العمال يواجهون
ظروف جديدة ذلا دورىا الفعال يف زيادة متاعب العمل ،ألن بقدر ما تطورت الصناعة وازداد نقل التكنولوجية ادلعقدة تزايدت
ادلشاكل الصناعية ،حيث تسجل اجلزائر سنويا حوايل ( )099إصابة بأمراض مهنية سلتلفة ،وحسب ادلختصني يف طب العمل
ومسؤويل اذلندسة البشرية بادلعهد الوطين للوقاية من األخطار ادلهنية ىذا يعود إىل ظروف العمل الفيزيقية السيئة ،حيث بينت
(بلفار )0990 ،أن فقدان السمع الناتج عن الضوضاء ديثل أكثر من ( )%09من األمـراض الـمهنية ،وأن الضوضاء أصبحت
من ادلشاكل اليت تواجو الصناعة بشكل عام ،وقد انعكست آثارىا سلبًا على الصحة النفسية للعامل من جهة وعلى قدرتو على
السمع من جهة أخرى ،كما يتعرض العامل اجلزائري إىل أنواع أخرى من األخطار يف العمل الـتـي ذلا آثار على صحتو مثل
التعرض للضوء (اإلضاءة) ،احمليط احلراري واالىتزازات ،ىذه األخرية اليت تسبب مشاكل يف تروية الدم للمناطق ادلعرضة من اجلسم
مثل اليد أو تؤدي إىل آالم مزمنة يف منطقة الظهر ،وجتدر اإلشارة إىل أن األمراض الناجتة عن االىتزازات كآالم الظهر وادلفاصل
والعضالت واضطرابات العمود الفقري ،غري مسجلة ضمن جدول األمراض ادلهنية ادلعًتف هبا يف اجلزائر.1
أمام كل ىذه ادلخاطر اليت يتعرض ذلا العامل اجلزائري وهبدف لفت انتباه أصحاب ادلؤسسات الصناعية وادلسؤولني عن
الصحة والسالمة ادلهنية ،وقصد التعرف أكثر على ىذه الظروف ومعرفة أثرىا يف صحة العمال يف زليط العمل ،قمنا بدراسة
ميدانية يف ادلؤسسة الوطنية ادلتزعمة لصناعة األثاث تابوكرت بتيزي وزو ،من ىنا ديكننا طرح السؤال التايل:
 ما ىي اآلثار اليت دتارسها ظروف العمل الفيزيقية ادلتمثلة يف احمليط احلراري ،الضوضاء ،اإلضاءة واإلىتزازات يف صحة العامل يفادلؤسسة الوطنية الرائدة لصناعة األثاث تابوكرت بتيزي وزو؟.
 -)2فرضيات البحث:

 ديارس احمليط احلراري السائد يف وحدة اإلنتاج (ورشة اخلشب ،ورشة األلواح وورشة معاجلة ادلساحات(الطالء)) ،بادلؤسسةالوطنية الرائدة لصناعة األثاث تابوكرت بتيزي وزو آثار سلبية يف صحة العمال.
 دتارس الضوضاء السائدة يف وحدة اإلنتاج (ورشة اخلشب ،ورشة األلواح وورشة معاجلة ادلساحات(الطالء)) ،بادلؤسسة الوطنيةالرائدة لصناعة األثاث تابوكرت بتيزي وزو آثار سلبية يف صحة العمال.
 تـمـارس اإلضاءة السائدة يف وحدة اإلنتاج (ورشة اخلشب ،ورشة األلواح وورشة معاجلة ادلساحات(الطالء)) ،بادلؤسسة الوطنيةالرائدة لصناعة األثاث تابوكرت بتيزي وزو آثار سلبية يف صحة العمال.
 دتارس اإلىتزازات السائدة يف وحدة اإلنتاج (ورشة اخلشب ،ورشة األلواح وورشة معاجلة ادلساحات(الطالء)) ،بادلؤسسة الوطنيةالرائدة لصناعة األثاث تابوكرت بتيزي وزو آثار سلبية يف صحة العمال.

 -)3أهمية الدراسة :تتجلى أمهية ىذه الدراسة يف معرفة حقيقة وواقع ظروف العمل الفيزيقية يف ادلؤسسات الصناعية اجلزائرية
وأثرىا يف صحة العامل ،زلاولة لفت انتباه ادلعنيني ومدراء ادلؤسسات الصناعية إىل خطورة ظروف العمل الفيزيقية ،كما نسعى
أيضا إىل ادلسامهة يف العملية اليت ترمي إىل احلفاظ على أمن وسالمة العامل.

 -)4أهداف الدراسة :هندف من خالل ىذه الدراسة إىل الكشف عن اآلثار السلبية اليت دتارسها ظروف العمل الفيزيقـيـة
الـمـتـمثلة يف احمليط احلراري ،الضوضاء ،اإلضاءة واإلىتزازات عـلـى صـحـة الـعـامل ،وذلك يف "ادلؤسسة الوطنية الرائدة لصناعة
-1ادلعهد الوطين للوقاية من األخطار ادلهنية ،)0990( ،اجلزائر.
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األثاث تابوكرت" ،وتشخيص ىذه الظروف يف ادلؤسسة وبالتايل زلاولة التعريف أو التقليل من ىذه اآلثار السلبية يف صحة
العامل.

 -)5تحديد مفاهيم البحث :لقد حاولنا يف ىذه الدراسة حصر بعض ادلفاىيم ادلتعلقة بادلوضوع تتمثل يف:

 1الظروف الفيزيقية :يعرف (سيدي عثمان) الظروف الفيزيقية على أهنا "مجيع العوامل الفيزيائية اليت تتواجد يف بيئة العمل ،اليت
تؤثر سلبا على صحة وحياة العاملني يف حالة جتاوزىا احلدود ادلسموح هبا".1

إجرائيا :نعين يف ىذه الدراسة بظروف العمل الفيزيقية تلك العناصر اليت يقيسها االستبيان وادلتمثلة يف احمليط احلراري ،الضوضاء،
اإلضاءة واالىتزازات السائدة بوحدة اإلنتاج (ورشة اخلشب ،ورشة األلواح وورشة معاجلة ادلساحات (الطالء)) واليت دتارس آثار
سلبية يف صحة العامل ،وذلك يف ادلؤسسة الوطنية الرائدة لصناعة األثاث تابوكرت بتيزي وزو.
كما سبق الذكر توجد عدة عناصر لظروف العمل الفيزيقية ،ومن بينها تلك اليت سنتطرق إليها يف ىذه الدراسة وادلتمثلة يف احمليط
احلراري ،الضوضاء ،اإلضاءة واإلىتزازات.

 1-1المحيط الحراري :يرى ( (Weyn, 2012أن احمليط احلراري "يتمثل عادة يف الظروف احلرارية والرطوبة واذلواء (التهوية)
(خارجا) ،أو تكون اصطناعية عند القيام
اليت يتعرض ذلا العامل ،ديكن أن تكون طبيعية عندما يعمل العامل يف اذلواء الطلق
ً
بالعمل داخل الورشة". 2

إجرائيا :نعين باحمليط احلراري تلك العناصر ادلتمثلة درجات احلرارة ادلختلفة (احلرارة والورودة) ،التهوية والرطوبة السائدة يف وحدة
اإلنتاج بادلؤسسة الوطنية الرائدة لصناعة األثاث تابوكرت (ورشة اخلشب ،ورشة األلواح وورشة معاجلة ادلساحات (الطالء)) اليت
يقيسها االستبيان من خالل إجابات أفراد العينة.

 2-1الضوضاء :حسب (الكناين" ) 0992 ،الضوضاء نوع من أنواع التلوث البيئي الفيزيائي دلا ذلا من آثار فيزيولوجية ونفسية
على صحة اإلنسان ،فهي تسبب أمراض تتعلق باجلهاز العصيب والشرايني ،وأيضا اإلرىاق السمعي والصمم ادلرضي".3
إجرائيا :ىي مستويات الضوضاء ادلتواجدة يف وحدة اإلنتاج (ورشة اخلشب ،ورشة األلواح وورشة معاجلة ادلساحات(الطالء))،
ادلتحصل عليها من خالل اإلستبيان.

 3-1اإلضاءة :يعرفها (ادلشعل) على أنو "اجلـزء ادلـرئي من الطـيف الكهرومغناطيسي الذي تتحسس لو العني لـًتى األشيـاء
واألجسام من حوذلـا ،ويقع ىذا اجملال من الطيف بني األشعـة حتت احلـمراء وفوق البـنفسـجيـة" .4

إجرائيا :ىي مستويات اإلضاءة ادلتحصل عليها وفق إجابات أفراد العينة من خالل اإلستبيان ،والسائدة بوحدة اإلنتاج بادلؤسسة
الوطنية ادلتزعمة لصناعة األثاث تابوكرت (ورشة اخلشب ،ورشة األلواح وورشة معاجلة ادلساحات (الطالء)).

1- www.hardiscassion.com.

2- www.cdg62.fr, Weyn, 2012.
" -3أثر استخدام نظرية احلوافز لتقليل مستوى الضوضاء الداخلية للمصنع يف رفع كفاءة األداء" ،أثري عبد اهلل زلمد ،0922،ص .029-040
 -4الصحة البيئية ،الواقع والطموح ،ادلكتب التنفيذي جمللس وزراء الصحة بدول اخلليج العريب ،سليمان بن عبد العزيز ادلشعل ،0922 ،ص .00
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 4-1اإلهتزازات :حسب )" ( Margossianاإلىتزازات ظاىرة ميكانيكية ،صلدىا يف زليط العمل ،وتعتور أصل العديد من
األمراض ادلهنية."1

إجرائيا :ىي مستويات اإلىتزازات الصادرة من أدوات وآالت العمل ادلتحصل عليها بواسطة االستبيان ،واليت دتارس آثار يف
الصحة.

 -2صحة العامل (الصحة المهنية) :تعرف ادلنظمة العادلية للصحة )" )OMS, 1946الصحة على أهنا حالة من الراحة
اجلسدية ،النفسية واالجتماعية وليس فقط اخللو من وجود مرض".2

وقد قدمت (علي موسى) تعريف للصحة ادلهنية (للهنداوي )2004 ،وىو كالتايل ":هتدف الصحة ادلهنية إىل محاية سلتلف فئات
العمال ،من التأثريات الصحية اخلطرية الفورية أو البعيدة ادلدى ،من خالل معاجلة ادلصادر الشخصية ،التقنية والبيئة ادلؤدية إىل
ىذه ادلخاطر ،بشكل يسمح للعمال التمتع بصحة بدنية ،نفسية و اجتماعية مناسبة ".3

 إجرائيا :ىي تـلك الـمـؤشـرات الـمرضية ادلتحصل عليها وفق إجابات العمال داخل الورشات من خالل االستبيان ،بوحدةاإلنتاج بادلؤسسة الوطنية الرائدة لصناعة األثاث تابوكرت (ورشة اخلشب ،ورشة األلواح وورشة معاجلة ادلساحات (الطالء)).
 -اإلطار النظري:

يتعرض الفرد يف العمل إىل عدة سلاطر ،تتمثل يف تلك ادلخاطر اليت يتعرض ذلا نتيجة مؤثرات غري مالئمة مثل اإلضاءة غري
ادلناسبة أو احمليط احلراري ،الضوضاء أو اإلىتزازات أو الغبار ...،واليت دتسو يف صحتو وأمنو.

 -)1أثار المحيط الحراري في صحة العامل :ختتلف اآلثار الصحية الناجتة عن العمل يف زليط حراري من فرد إىل أخر
فاألشخاص األكور سنًا ،البدينني ،والذين ىم حتت الرعاية الطبية وكذلك الذين يتناولون ادلشروبات الكحولية ىم العمال األكثر
تعرضا ذلا.
يتأثر جسم اإلنسان بارتفاع واطلفاض درجات احلرارة ،حيث تؤدي يف حالة االرتفاع إىل خروج عرق كثيف وبالتايل نقص
كما يشعر ادلصاب
األمالح باجلسم ،باإلضافة إىل ما يسببو التعرض ادلباشر للحرارة من إلتهاب اجللد والعني ،حيث جيف اجللد ّ
بالدوار والشعور باإلهناك وقد يصل إىل اإلغماء ،وحسب ) (Lavilleتتمثل اآلثار اليت تظهر على العامل يف األعمال ذات
النشاط العضلي يف وسط حراري مرتفع يف ارتفاع تدفق الدم وزيادة نبضات القلب ،ارتفاع نسبة التعرق شلا يؤدي إىل فقدان الوزن
كما يسبب فقدان
(ىذا قد يصل إىل نسبة ما بني ( )%05إىل ( )%90من الوزن إذا ما وصلت درجة احلرارة إىل احلد األعلى)ّ ،
ادللح وارتفاع درج ة احلرارة اخلارجية للجلد اليت تساوي لدرجة احلرارة الداخلية ،وكذلك ارتفاع درجة الـحرارة الـمـركـزيـة للجسم ،ىـذا

1- Risques professionnels, Caractéristiques, Réglementation, Prévention, Nichan Margossian, 2006,
p 125.

5-La santé au travail à l’épreuve des nouveaux risques, Dedessus-le-Moustier Nathalie, Douguet
Flourence, 2010, p 69.

 -3الصحة والسالمة ادلهنية و أثرىا على الكفاءة اإلنتاجية يف ادلؤسسة الصناعية ،علي موسى حنان،0992-0990 ،مذكرة مكملة لنيل شهادة ادلاجستري يف
علوم التسيري ،اجلزائر ،ص .02
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ويـتـسـبـب فـي تـقلص القدرات العضلية ،ونقص ادلردودية واضطرابات يف النشاط العقلي (اضطراب التنسيق النفس -احلسية ،زيادة
وقت اختاذ القرار ،نقص االنتباه).1
ّأما األعراض اليت حتدث للعمال عند تعرضهم لدرجات منخفضة (الورودة) ،تتمثل يف شحوب اللون وأثار ضارة على
األصابع واألطراف ،واضطراب يف الدورة الدموية وىبوط حاد يف نبضات ،كما تؤدي الورودة إىل إعاقة حركة العاملني ،وشعورىم
بالتعب واإلرىاق الشديد وحدوث الصدمة الباردة اليت حتدث نتيجة خروج العامل مباشرة من مكان العمل الشديد الورودة إىل
اجلو اخلارجي الدافئ.2
ّ

 -2أثار الضوضاء في صحة العامل:
شاع مصطلح التلوث الضوضائي يف العصر احلديث الذي تنتشر فيو مصادر الضوضاء يف كل مكان ،حيث تعتور الضوضاء
كما
مزيج من األصوات اليت تنتشر يف الشارع ،ادلكاتب ،ادلنازل وحىت يف العمل والذي يسبب ضرر للعمال ،فينقص من إنتاجهم ّ
حيدث أضرار على صحتهم على ادلدى الطويل ،فيحدث ضعف تدرجيي يف حاسة السمع وقوهتا ،وغالبًا ما ينتهي ذلك بإصابة
العامل بالصمم التام ،وسوف نعرض فيما يلي اآلثار الناجتة عن الضوضاء.
كما تؤدي الضوضاء
من اآلثار اليت تسببها الضوضاء على العامل حسب (العيسوي) صلد الشعور بالضيق والتوتر النفسيّ ،
3
.أما ( ) Lavilleفقد بني أن الضوضاء ،تسبب خلل هنائي يف اجلهاز السمعي أو التعب
الشديدة إىل فقدان السمع عند العامل ّ
السمعي ،ويشتت االنتباه( 4
وحسب (مـوسـوعة الـصـحـة والـسالمة ادلهنية) تتمثل آثار الـضـوضـاء فـي فـقدان الـسـمـع الـمـؤقـت أو الـدائـم ،وذلا آثار عـلـى
نـفسية العامل وسلوكو واضطرابات يف النوم.5
حسب ( ) Monod & Kapitaniak, 2003الضوضاء دتس العامل من جانبني :مسعي (أثار مباشرة على جهاز
السمع تتمثل يف التعب السمعي ،الطنني أو الرنني والصمم) وأخرى غري مسعية (تتمثل يف الصمم النفسي ،اضطرابات النوم،
اضطرابات الرؤية واضطرابات يف الدورة الدموية).6
 -3أثار اإلضاءة في صحة العامل:

تعد اإلضاءة أحد األسباب الرئيسية إلصابات العمل ،وعليو جيب أن تكون اإلضاءة مطابقة للمواصفات ادلعمول هبا ،لكي
تساعد العامل على أداء عملو دون أخطاء وال أضرار يف صحتو.
عندما تكون اإلضاءة مرتفعة وتظهر بشكل مبهر تؤدي لتعرض العني إىل أمراض خطرية مثل إلتهاب العني الضوئية ،كما
تسبب زيادة اإلضاءة عن احلد ادلسموح هبا إىل زغللة العني ،وسوء توزيع الضوء يف مكان أو زليط العمل يؤدي إىل إجهاد العني
ويضعف القدرة البصرية.7
1- L’ergonomie, Antoine Laville, 1976, p 79.
-2الصحة ادلهنية ،أمحد زكي حلمي ،0992 ،ص .202
 - 3علم النفس ادلهين والصناعي ،عبد الرمحان العيسوي.52 ،0994 ،

5- Laville, 1976, p.88.
5 -www.hardiscassion.com.
6- Ergonomie, Hugues Monod, Bronislaw Kapitaniak, 2003, p 50.

-7العيسوي ،مرجع سابق ،ص .42
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ظروف العمل الفيسيقية وأثرها في صحة العامل دراسة ميذانية في مؤسسة صناعية جسائرية
الباحثة .كحلىش كهينة
أ .د  .خلفان رشيذ
يؤدي وجود إضاءة منخفضة مع حاجة العمل إىل إضاءة مرتفعة إىل إرىاق العني ،ولكن عندما يتطلب العمل مدة طويلة يف
كما تسبب
تلك الظروف فإن لو آثار أخرى تتمثل يف الصداع وآمل العينني الدائم ،إحتقان حول القرنية ،واخلوف من الضوءّ ،
كذلك اإلضاءة اخلافتة أو ادلنخفضة الشعور باإلكتئاب ،ىناك أماكن عمل تتطلب إضاءة منخفضة (ضعيفة) كالعمل يف ادلناجم
واألنفاق وقد يتعرض العمال فيها إىل قصر النظر وحيدث ذلك نتيجة اتساع حدقة العني إىل أقصى حد شلكن وذلك الستقطاهبا
أكور كمية شلكنة من الضوء ،وىذا ما ينجم عنو ارختاء العضالت ادلتصلة بالعدسة ،ورأرأة العني ىذه احلالة واسعة االنتشار لدى
عمال ادلناجم ،وىي تعين تذبذب حركة مقلة العني السريع بشكل ال إرادي.1

 -4أثار اإلهتزازات في صحة العامل:
تعتور اإلىتزازات خطر يف صحة العامل وذلك على ادلدى البعيد ،خاصة على مستوى العمود الفقري حيث تؤدي إىل اضلرافو
عن موضعو ،وعلى اجلهاز العصيب احمليطي (ادلنطقة القطنية) وتسبب اآلم على مستوى الورك (آمل النسا .(sciatique
حيدث التعرض لإلىتزازات على مستوى الًتدد ( )49ىرتز يف وضعية الوقوف تعقيدات مرضية على مستوى اجلهاز العصيب،
كما يسبب اضطرابات عضلية ىيكلية ( ،)TMSوحتدث اإلىتزازات ذات الًتدد ادلرتفع (من ( )09ىرتز إىل ()099(-)499
ىرتز) اضطرابات يف اجلهاز العصيب  -احلسي حيث تسبب خلل يف ضبط احلركات والذي يـؤدي إىل اضطرابات يف توازن
الوضعيات واليت من ادلمكن أن تسبب حوادث.2
وبني كل من ( )Monod & Kapitaniakأن اإلىتزازات تستطيع إثارة إحساسات سلتلفة عند اإلنسان بداية من
الشعور بالرضا إىل عدم الراحة والشعور باألمل ،وتكون أصل العديد من األمراض ادلهنية ،وأن آثار اإلىتزازات الكلية اجلسم تتعلق
بالوضعية ألهنا تنتقل غالبًا عن طريق األرضية أو عن طريـق ادلقعد ،وحسبهما فـإن جسم اإلنسان حساس لإلىتزازات من النوع
العمودي من ( )92( - )94ىرتز واإلىتزازات األفقية من ( )90( - )92ىرتز وىي تسبب اإلحساس بعدم الراحة ،اضطرابات
يف التوازن والرؤية.
وعلى ادلدى البعيد تسبب اضطرابات عظمية  -مفصلية ،وذلك حسب شدهتا ومدة التعرض ذلا ،وتسبب اإلىتزازات ادلتنقلة
عن طريق األدوات اليت دتسك يف اليد اضطرابات يف العروق (األوعـيـة الـدمـويـة) ،اضطرابات عـضـلـيـة وعـصـبية ،ىذه اآلثار تـرتـبـط
بالشدة ومدة التعرض وذلك حـسب اجلرعـة اليومـيـة أو الـجرعات ادلًتاكمة عور سنوات العمل.3
 -اإلجراءات المنهجية:

 المنهج المتبع :مت استعمال ادلنهج الوصفي ألننا يف وضعية وصف واقع ظروف العمل يف ادلؤسسة الوطنية ادلتزعمة لصناعةاألثاث تابوكرت (اجلزائر) ،باخلصوص ظروف الفيزيقية العمل ادلتمثلة يف احمليط احلراري ،الضوضاء ،اإلضاءة واالىتزازات السائدة
فيها.

 -1دراسة مدى مسامهة األمن الصناعي يف الوقاية من إصابات حوادث العمل واألمراض ادلهنية ،دوباخ قويدر ،0990-0992 ،رسالة مقدمة لنيل شهادة
ماجستري يف علم النفس ختصص السلوك التنظيمي وتسيري ادلوارد البشرية ،قسنطينة اجلزائر ،ص .20
2 -Introduction à la psychologie du travail, Robert Floru, Jean-Claude Conckaert, 1991, p 161.
3- Monod & Kapitaniak, 2003, p216.
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أ .د  .خلفان رشيذ
 العينة ومكان إجراء الدراسة :أجريت الدراسة بادلؤسسة الوطنية الرائدة لصناعة األثاث تابوكرت والية تيزي وزو ،ومت اختيارأفراد العينة بطريقة قصدية (عمدية) (أي أنو قصدنا اختيار ىؤالء األفراد ألهنم يتعرضون لعناصر ظروف العمل الفيزيقية ادلدروسة)،
وعدد أفرد العينة ادلدروسة ( )209عامل.
 -أدوات جمع البيانات:

بندا ،موزع على مخسة ( )90زلاور (زلور خاص بالبيانات الشخصية للعمال (السن ،ادلستوى
االستبيان :وىو يتكون من (ً )40

التعليمي ،احلالة العائلية ،األقدمية يف ادلؤسسة واألقدمية يف ادلنصب) ،زلور خاص باحمليط احلراري وأثارىا على الصحة (ادلتمثلة يف
بندا ،زلور خاص بالضوضاء وأثارىا على الصحة ،يتكون من ( )29بنود ،زلور خاص
احلرارة ،التهوية والرطوبة) يضم(ً )20
بندا.
باإلضاءة وأثارىا على الصحة ،يتكون من ( )92بنود وزلور خاص باإلىتزازات وأثارىا يف الصحة ،يتكون من (ً )22
إضافة إىل ذلك مت االستعانة بادللفات الطبية ،حيث جلأنا إىل طبيب العمل الذي زودنا مبعلومات عن نسبة احلاالت اليت
تتعرض ألمراض مهنية كل سنة.
 أدوات تحليل البيانات :لتحليل البيانات اليت مجعناىا ،مت استخدام النسب ادلؤوية ،إضافة إىل اختبار كاف تربيعي ،وذلكباستخدام برنامج اإلحصاء ادلطبق يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية ).(SPSS

 تحليل ومناقشة النتائج: -الفرضية األولى:

 ديارس احمليط احلراري السائد يف وحدة اإلنتاج (ورشة اخلشب ،ورشة األلواح وورشة معاجلة ادلساحات(الطالء)) ،بادلؤسسةالوطنية الرائدة لصناعة األثاث تابوكرت بتيزي وزو آثار سلبية يف صحة العمال.
جدول رقم ( ) 11يمثل إجابات أفراد العينة حول األسئلة المتعلقة بالمحيط الحراري وأثرها في صحة العمال.

إجابات
أفراد العينة

نعم

اجملموع

ال

0

كا احملسوبة

األثر

ت

%

ت

%

ت

%

احلكم

نقص الًتكيز

20

00.66

42

64.02

209

299

20.966

دالة

تغريات عصبية

22

04.02

46

60.66

209

299

0.066

دالة

انقباضات حرارية

60

69

24

29

209

299

20.099

دالة

اضطرابات الدورة الدموية

22

02.0

60

60.0

209

299

24.299

دالة

اإلهناك

20

24.02

62

00.66

209

299

02.966

دالة

انتفاخ األيدي

29

00.02

49

66.66

209

299

26.666

دالة

الدوار وفقدان الوعي

20

26.66

294

20.02

209

299

04.066

دالة

التعب(التهوية)

29

00.02

49

66.66

209

299

26.666

دالة

الصداع

24

02.02

40

62.66

209

299

0.066

دالة
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درجة احلرية= ،2درجة احلرية=9.90
أوضــحت نتــائج إجابــات أفـراد العينــة حــول زلــور احملــيط احلـراري وأثرىــا يف صــحة العمــال ادلبينــة يف اجلــدول أعــاله أن أغلبيــة
كمـا أجـابوا أن درجـات
العمال كان تقيمهم على مستوى احلـرارة أهنـا مرتفعـة خاصـة يف فصـل الصـيف وذلـك بنسـبة (ّ ،)%02.0
احل ـرارة تعــرف تغ ـريات يف مركــز عملهــم وذلــك بنســبة ( )%20.02مــن أف ـراد العينــة(حيث تتغــري درجــات احل ـرارة خاصــة يف الفــًتة
ادلمتــدة بــني الســاعة  22:99إىل غايــة الســاعة  20:99بعــد الظهــر ،حيــث تعــرف الفــًتة الصــباحية اعتــدال واســتقرار يف درجــات
احل ـرارة مــن الســاعة  92:99صــباحا وبعــد أن يــتم تشــغيل اآلالت تبــدأ احل ـرارة يف االرتفــاع كــم أن اآلالت تتواجــد يف ورشــات
ضـمن رلـال مفتــوح (عـدم وجـود عـوازل) إىل أن تصـل إىل أوجهـا يف حـوايل السـاعة  20:99بعـد الــزوال) ،وذلـك راجـع إىل وجــود
عــدد كبــري مــن اآلالت يف ورشــة واحــدة ،كــذلك قلــة منافــذ اذلـواء وانعــدام مكيفــات اذلـواء ،ومــا يزيــد الوضــع ســوءًا خاصــة يف فصــل
الصيف ىو سقف الورشة ادلصنوع من القصدير.
بــالعودة إىل اجلــدول رقــم( )92يتبــني أن العامــل يتعــرض آلثــار عديـدة وىــو ديــارس مهامــو يف درجــات احلـرارة ادلختلفــة ،حيــث
كمـا تبـني كـذلك أن أغلبيـة العمـال يعـانون مـن
أجاب أغلبيتهم أن احلرارة تسبب ذلم ً
نقصـا يف الًتكيـز وىـذا بنسـبة (ّ ،)%00.66
تغريات يف درجة العصبية وذلك بنسبة (.)%04.02
أبـرزت ادلعاجلـة اإلحصــائية تسـبب درجـات احلـرارة ادلختلفـة اضــطرابات يف الـدورة الدمويـة بنســبة ( )%02.0حسـب إجابــات
أفـراد العينـة ،ىـذا مـا أكدتـو دراسـة ) (Vogt & Metzاللـذان كشـفا ارتفـاع رمت القلـب يف ظـروف العمـل احلـارة ،وقـد أجــاب
أكثرية العمال أن احلرارة تسبب اإلهناك وذلك بنسبة (.)24.02
باإلضافة إىل تسبب احلرارة يف انتفاخ األيدي بنسبة ( ) %00.02من أفراد العينة ،ىـذه الـنتائج اليت مت التوصل إليها يدعمها
النتـائج ادلتوصـل غليهـا مـن طـرف ) )Weyn, 2012حيـث بـني أن درجـات احلـرارة ادلختلفـة تسـبب اإلحسـاس بتضـخم اليـدين
والقدمني واإلهناك.
ومـا يزيــد مـن حــدة آثـار درجــات احلـرارة ادل ختلفــة نقـص التهويــة ،حيـث تبــني لنـا مــن ادلعاجلـة اإلحصــائية أن معظـم أفـراد العينــة
أكدوا على عدم وجود التهوية يف ورشة العمل وذلك بنسبة (ّ ،)%00.0أمـا النسـبة ادلتبقيـة ادلتمثلـة يف ( )%62.0الـذين أجـابوا
بوجود التهوية فهم يعتوروهنا غـري كافيـة وىـي مـن النـوع الطبيعيـة الـيت تتمثـل يف أبـواب وحـدة اإلنتـاج ،وكـذلك بعـض النوافـذ الضـيقة
واليت تبعـد علـى مسـتوى األرض حـوايل  90أمتـارّ ،أمـا فيمـا يتعلـق بالتهويـة االصـطناعية فمعـدات التكيـف والـيت تتمثـل يف مراوحـة
قددية الصنع ،ىي يف حالة مزرية قد تشتغل يوم وتتوقف لعدة أيام ،ومن اآلثار الناجتـة عـن عـدم التهويـة يف الورشـة الشـعور بالتعـب
الـذي يشـعر بـو ( )%00.02مـن أفـراد العينـة  ،و سـاب كـا ،(khi-deux (ddl:1)= 13.333a; (S=.000)) 0الـذي

قدر قيمتو ( )26.666وجدنا أهنا دالة عند مستوي ( ،)9.92كما يعاين ( )%02.02من أفراد العينة من الصداع جراء نقـص
التهوية يف الوحدة.
كما أن معظم أفراد العينة أكدوا على عدم وجود الرطوبة يف ورشة عملهم وذلك بنسبة ( ،)%29إن كل ىذه اآلثار اليت
ّ
ديارسها احمليط احلراري يف صحة العامل يزيد من شدة أضرارىا عدم توفر الورشة على سلتلفة وسائل الوقاية سواءً الفردية منها أو
اجلماعية حيث قدرة نسبة إجابات أفراد العينة بـ (.)%299
 -الفرضية الثانية:
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ظروف العمل الفيسيقية وأثرها في صحة العامل دراسة ميذانية في مؤسسة صناعية جسائرية
الباحثة .كحلىش كهينة
أ .د  .خلفان رشيذ
 دتارس الضوضاء السائدة يف وحدة اإلنتاج (ورشة اخلشب ،ورشة األلواح وورشة معاجلة ادلساحات(الطالء)) ،بادلؤسسة الوطنيةالرائدة لصناعة األثاث تابوكرت بتيزي وزو آثار سلبية يف صحة العمال.
جدول رقم( ) 12يمثل إجابات أفراد العينة حول األسئلة المتعلقة بالضوضاء وأثرها في صحة العمال.

إجابات

أفراد العينة

نعم

المجموع

ال

كا 2المحسوبة

األثر

ت

%

ت

%

ت

%

الحكم

نقص التركيز

20

06.66

44

60.02

209

299

2.066

دالة

تقلبات مزاجية

20

29.66

60

00.02

209

299

09.266

دالة

اضطرابات في النوم

04

40

00

00

209

299

2.099

غري دالة

اضطرابات هضمية

24

29

60

69

209

299

20.099

دالة

ارتفاع الضغط الدموي

20

06.66

44

60.02

209

299

2.066

دالة

اضطرابات الرؤية

62

62.02

20

02.66

209

299

20.266

دالة

اضطرابات سمعية

20

02.66

62

62.02

209

299

20.266

دالة

درجة احلرية= ،2مستوى الداللة =9.90
بالعودة إىل اجلدول رقم( ) 90يتبني أن العامل يتعرض آلثار عديدة وىو ديارس مهامو يف مستوى مرتفع من الضوضاء ،حيث تبني
نقصــا يف الًتكي ــز بنســبة ( ،)%06.66خاص ــة علــى مس ــتوى ورشــة األل ـواح حي ــث
أن أغلبيــة أف ـراد العينــة تس ــبب ذلــم الضوض ــاء ً
يســتعمل العامــل أدوات وآالت ت ـًتاوح مســتوى الضوضــاء فيهــا بــني ( )202 -20ديســبال وفيهــا يــتم تقطيــع األل ـواح اخلشــبية يف
ش ـ ــكلها األويل بواس ـ ــطة آل ـ ــة ادلنش ـ ــار ال ـ ــدائري (( )02ديس ـ ــبال) ،ذ بع ـ ــد ذل ـ ــك ي ـ ــتم التقطي ـ ــع النه ـ ــائي بواس ـ ــطة آل ـ ــة التقطي ـ ــع
النهائي(( ) 290ديسبال) ،كذلك يشكو عمال ورشة اخلشب من النقص يف الًتكيز ،نشري إىل أن مهام العامل يف ىذه الورشة ىو
دتليس وتسوية اخلشب بواسطة آلة سلصصة لذلك يصـل مسـتوى الضوضـاء الصـادر منهـا (( )296ديسـبال) ،وبعـد القيـام بتسـوية
ودتليس اخلشب تأيت مرحلة القولبة وتصميم األشكال ادلختلفة(حسب الطلب) بواسطة آلة القولبة(( )00ديسبال) ،تتجلى مظاىر
نقــص الًتكيــز يف كثــرة احلـوادث وكــذلك التلــف يف ادلـواد ،وبــالنظر إىل نتــائج الدراســات الــيت أجريــت مــن طــرف البــاحثني( ،بــالش،
 )0929الــيت بينــت أن تعــرض العمــال إىل مســتوى ( )09ديســبال يســبب اضــطرابات فكريــة سلتلفــة منهــا نقــص الًتكيــز ،تشــتت
االنتباه ،التشوش الذىين وصعوبة التذكر.
كما تسبب الضوضاء تقلبات مزاجية بنسبة ( ) %29.66ىذه النتيجة تطابق مـع الدراسـات السـابقة منهـا دراسـة (خلفـان
&معــروف )0920 ،ال ـ يت أجريــت علــى عمــال النســيج بقطنيــة تيــزي وزو ،وكــذلك تعتــور الضوضــاء ســبب يف اضــطرابات ىضــمية
لدى العمال وذلك بنسبة ( ،)%29ىناك عدة دراسات دعمت ىذه النتائج منها ،دراسة (كلتني ،)0929 ،حيث توصلت إىل
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ظروف العمل الفيسيقية وأثرها في صحة العامل دراسة ميذانية في مؤسسة صناعية جسائرية
الباحثة .كحلىش كهينة
أ .د  .خلفان رشيذ
أن الضوضــاء تســبب اضــطرابات ىضــمية متمثلــة يف أمـراض ادلعــدة وكــذلك فقــدان الشـهية ،وكــذلك دراســة (بــالش )0929 ،الــيت
بينـت أن الضوضــاء الــيت تفـوق مســتوى ( )00ديســبال تســبب فقـدان الشــهية واضــطرابات اذلضـم علمــا أن الضوضــاء يف الورشــات
الثالثة تًتاوح من ( )202-20ديسبال.
أما فيما خيص اآلثار ادلختلفة اليت دتارسها الضوضاء السائدة يف وحدة اإلنتاج بورشها الثالث (األلواح ،اخلشب و معاجلة
ادلساحات (الطالء)) ،فنجد ارتفاع الضغط الدموي الذي ديس ( )%06.66من أفراد العينة والذي أثبت من طرف العديد من
الدراسات ارتباطها بالضوضاء ،ومن بني ىذه الدراسات دراسة (كلتني )0929،حيث بينت أن لألصوات ادلرتفعة آثار سلبية
على الدورة الدموية ،فاألصوات العالية وادلفاجئة تسبب تقلص يف الشعريات الدموية ،وحتدث تذبذبات يف اجللد ،فإن التعرض
للضوضاء دلدة طويلة يؤدى اىل حدوث انقباض يف األوعية الدموية وارتفاع يف ضغط الدم عن طريق إثارة مركز انقباض األوعية
الدموية يف ادلخ.
باإلضافة إىل ىذه اآلثار تبني لنا من خالل إجابات أفراد العينة أن نسبة معتور من العمال يعانون من اضطرابات يف حاسة
السمع تقدر بـ ( ،) %02.66حيث تسبب تعرض األذن دلستويات مرتفعة من الضوضاء ودلدة طويلة ،يسبب ذلا اضطرابات
سلتلفة قد تكون مؤقتة أو دائمة ،ومن ىذه اآلثار "الرنني (الطنني) " بنسبة ( ،)%00.0يليها "التعب السمعي" بنسبة
أخريا "الفقدان ادلؤقت للسمع" بنسبة ( )%22.0ىذا ما تتفق معو العديد من الدراسات اليت تدعم ىذه النتائج
( )%66.0و ً
منها دراسة (بالش )0929 ،توصلت إىل أن ظاىرة التلوث الضوضائي الصناعي اليت يعاين منها عمال بعض ادلؤسسات
الصناعية اجلزائرية تشكل خطر يف صحة للعامل ،وذلك عند التعرض دلستوى يزيد عن ( )09ديسبال ،حيث أن العمال الذين
يتعرضون لضوضاء تزيد عن ( )00ديسبال يعانون مـن اضطرابات مسعية مـثل الصفري والطنني ،السيالن ،األمل ،التعب واالنسداد
يف األذن ،كما تسبب حـدوث ف ـقـدان الـسـمـع ،حـيـث مت التوصل إىل وجود حاالت تستلزم متابعة وكفالة عند أخصائي يف األذن،
وتقدر نسبة اإلصابة لدى العمال ادلعرضني للضوضاء ادلتموجة وايل ( ،)%00وقدرة للضوضاء االندفاعية وايل ()%00
ونفس النسبة فيما يتعلق بالضوضاء الثابت ،دراسة (خلفان & معروف )0920،حيث توصال إىل أن العامل معرض إىل رلموعة
من األمراض على رأسها الصمم ادلهين واضطراب الفقدان ادلؤقت للسمع ،ويـدعم التحليل اإلحصائي ادلعطيات اخلاصة باألمراض
ادلهنية لألربع سنوات األخرية ( )0924-0926-0920-0922يف ادلؤسسة الوطنية الرائدة لصناعة األثاث ،ادلقدمة من
طرف طبيب العمل الصمم ادلهين قدر بـ ( )90حاالت )04( ،حالة للتعب السمعي وحالتني للرنني احلاد ،ىنا نقول أن أفراد
العينة الذين كانت إجاباهتم سلبية حول اضطرابات حاسة السمع ذلك يعود رمبا إىل حداثتهم يف ميدان العمل أو راجع إىل
تأقلمهم مع الضوضاء أو استع ماذلم لوسائل الوقاية ،وما يزيد من حدة الضوضاء قلة فًتات الراحة حيث يستفيد العامل من
( ) 69دقيقة فقط للراحة وىي سلصصة لتناول وجبة الغذاء ،وكذلك مدة العمل اليت تقدر بـ ( )92ساعات يف اليوم والعمل دلدة
( )90أيام يف األسبوع ،بالرغم من أن القوانني تنص على تقليص مدة العمل بالنصف كلما جتاوز الضوضاء بـ ( )96ديسبال
ادلستوى ادلعياري ادلقدر بـ ( )29ديسبال ،فمثال عندما يصل مستوى الضوضاء ( )26ديسبال تقدر عدد ساعات العمل بـ ()94
ساعات ،أما يف حالة وصول مستوى الضوضاء ( )02ديسبال فيقلص وقت العمل إىل ( )2.0دقائق ،وبالنظر إىل ىذه ادلعايري
فإن العامل يف ورشة اخلشب ،ورشة األلواح وورشة معاجلة ادلساحات معرض إىل خطر مؤكد ،وما مت مالحظتو من خالل التواجد
يف ادليدان ،أن ادلؤسسة توفر وسائل الوقاية الفردية للعامل وىذا ما أكدتو إجابات أفراد العينة حيث قدرة نسبة اإلجابة بـ
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ظروف العمل الفيسيقية وأثرها في صحة العامل دراسة ميذانية في مؤسسة صناعية جسائرية
الباحثة .كحلىش كهينة
أ .د  .خلفان رشيذ
( )%06.66وىي تع ور عن أغلبية العمال ،لكن ىذه الوسائل ال تستعمل من طرف العمال بالرغم من معرفتهم أهنا توفر احلماية
ولكن يعتوروهنا مصدر إزعاج وتعيق عملية التواصل مع الزمالء أثناء العمل.
 -الفرضية الثالثة:

 دتارس اإلضاءة السائدة يف وحدة اإلنتاج (ورشة اخلشب ،ورشة األلواح وورشة معاجلة ادلساحات (الطالء)) ،بادلؤسسة الوطنيةالرائدة لصناعة األثاث تابوكرت بتيزي وزو آثار سلبية يف صحة العمال.
جدول رقم( ) 13يمثل إجابات أفراد العينة حول األسئلة المتعلقة باإلضاءة وأثرها في صحة العمال.

إجابات

نعم

أفراد العينة

المجموع

ال

األثر

ت

%

ت

%

ت

%

كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

2

الحكم

المحسوبة

الشعور بالضيق

00

04.02

00

40.66

209

299

.833

دالة

الوخز في العينين

40

62.66

24

02.02

209

299

6.533

دالة

تباكي العينين

00

02.02

04

22.66

209

299

38.533

غري دالة

اضطرابات الرؤية

06

44.02

02

00.66

209

299

1.633

دالة

درجة احلرية= ،2مستوى الداللة=9.90
تشـري ادلعاجلـة اإلحصــائية اخلاصـة بإجابــات أفـراد العينـة حــول زلـور اإلضــاءة وأثرىـا يف صـحة العمــال ادلوضـحة يف اجلــدول ،أن
أغلبية أفراد العينة تسبب ذلم اإلضـاءة الضـيق بنسـبة ( ،)%04.02غـري أن ادلعاجلـة اإلحصـائية تبـني أهنـا غـري دالـة وبالتـايل ليسـت
حقيقيــة أو قــد تعــود للصـ دفة ،ويتضــح لنــا مــن خــالل (ىــل تســبب لــك اإلضــاءة وخــز يف العينــني) أن أغلبيــة العمــال ال تســبب ذلــم
اإلضاءة اإلحساس بالوخز يف العينني)) (khi-deux (ddl:1)= 6.533a; (S=.011فإجابـات أفـراد العينـة دالـة إحصـائيًا
على عدم اإلحساس بالوخز يف العينني.
إضــافة إىل عــدم تســبب اإلضــاءة يف تبــاكي العينــني للعمــال وذلــك مــن خــالل إجابــاهتم بــ"ال" بنســبة ( )%22.66مــن أفـراد
العينـة (السـؤال الثـاين والثالثـون) ،ومـن ادلعاجلـة اإلحصـائية تبـني أهنـا دالـة إحصـائيا ;(khi-deux (ddl:1)= 16.133a

)).(S=.000
كمــا أن أغلبيــة العمــال أجــابوا بعــدم شلارســة اإلضــاءة أثــار علــى حاســة الرؤيــة وذلــك بنســبة ( )%00.66مــن أف ـراد العينــة (
ّ

السـؤال الثالـث والثالثـون) ،ومـن ادلعاجلـة اإلحصـائية )) )(khi-deux (ddl:1)= 1.633a; (S=.201تبـني أهنـا غـري دالـة
إحصائيا ،وبالتايل نقول أهنا ليست حقيقية أو قد تعود للصدفة ،وعلى ذلك نرفض فرضية البحث القائلة ،دتارس اإلضاءة السائدة
يف وحــدة اإلنتــاج ( ورشــة اخلشــب ،ورشــة األلـواح وورشــة معاجلــة ادلســاحات (الطــالء)) ،بادلؤسســة الوطنيــة ادلتزعمــة لصــناعة األثــاث
تابوكرت بتيزي وزو آثار سلبية على صحة العمال ،وضلتفظ بالفرضية القائلة بعدم شلارسة اإلضاءة آثار على صحة العامل.
 -الفرضية الرابعة:
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ظروف العمل الفيسيقية وأثرها في صحة العامل دراسة ميذانية في مؤسسة صناعية جسائرية
الباحثة .كحلىش كهينة
أ .د  .خلفان رشيذ
 دتارس اإلىتزازات السائدة يف وحدة اإلنتاج (ورشة اخلشب ،ورشة األلواح وورشة معاجلة ادلساحات(الطالء)) ،بادلؤسسة الوطنيةالرائدة لصناعة األثاث تابوكرت بتيزي وزو آثار سلبية يف صحة العمال.
جدول رقم ( )14يمثل إجابات أفراد العينة حول األسئلة المتعلقة باإلهتزازات وأثرها في صحة العمال.
إجابات

أفراد العينة

نعم

المجموع

ال

ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

األثر

ت

%

ت

%

ت

%

المحسوبة

2

الحكم

اضطرابات مزاجية

22

02.02

40

62.66

209

299

6.533

دالة

اضطرابات النوم

02

06.66

00

20.02

209

299

34.133

دالة

اضطرابات هضمية

20

29.66

60

00.02

209

299

.833

دالة

توسع األوردة

20

00.0

40

62.0

209

299

7.500

دالة

آالم حول المعصم

20

09

42

49

209

299

4.800

دالة

آالم العمود الفقري

20

06.66

44

60.02

209

299

8.533

دالة

درجة احلرية= ،2مستوى الداللة 9.90
من خالل اجلدول ادلتمحور حول اإلىتزازات وأثرىا يف صحة العمال ،تبني من خالل ادلعاجلة اإلحصائية إلجابات أفراد العينة
حـول (اضـطرابات مزاجيـة) وبعـد حسـاب كـا (khi-deux (ddl:1)= 6.533a; (S=.011)) 0تبـني أن القيمـة احملسـوبة

أكور من اجملدولة عند مستوى ( ،)9.90فهذا يدل إحصائيًا على تسبب اإلىتزازات يف اضطرابات مزاجيـة بنسـبة (،)%02.02
0
وتبــني لنــا مــن خــالل (الس ـؤال الواحــد واألربعــون) أن أكثريــة العمــال تســبب ذلــم اإلىت ـزازات اضــطرابات ىضــمية ،و ســاب كــا

)) (khi-deux (ddl:1)= 34.133a; (S=.000نالحــظ أن القيمــة احملســوبة أكــور مــن القيمــة اجملدولــة عنــد مســتوى
( ،)9.92وكـذلك تعتـور اإلىتـزازات سـببًا فــي توسـع األوردة لـدى العمـال وذلـك بنسـبة (( )%00.0السـؤال الثـاين واألربعـون)
)) (khi-deux (ddl:1)= 7.500a; (S=.006ذلما داللة إحصائية.

أظهرت ادلعاجلة اإلحصائية فيمـا خيـص تسـبب اإلىتـزازات بـآالم حـول ادلعصـم أنـو ديـس ( )%09مــن أفـراد العينـة  ،أهنـا ذات

داللــة إحصــائية حيــث أن كــا 0اجملدولــة أصــغر مــن كــا 0احملســوبة عنــد مســتوى الداللــة ((khi-deux )9.90

=)(ddl:1

)) ،4.800a; (S=.028وكان ــت إجاب ــات أف ـراد العين ــة ع ــن (الس ـؤال الراب ــع واألربع ــون) ب ـ ـ (" )%06.66نع ــم" أي تس ــبب

اإلىتزازات يف آالم على مستوى العمود الفقري ،ومن ادلعاجلة اإلحصائية تبني أن كا 0تساوي ( )2.066عند مستوى (،)9.92
وبالتايل فإجابات أفراد العينة دالة إحصائيًا.
ّأمــا بالنســبة إىل تســبب اإلىتـزازات يف اضــطرابات النــوم ،فكانــت إجابــات أفـراد العينــة ســلبية ،ومــن خــالل ادلعاجلــة اإلحصــائية
تبــني أهنــا غــري دالــة إحصــائيًا )) ،(khi-deux (ddl:1)= 0.833a; (S=.361حيــث قــدرة نســبة الــذين أجــابوا بــ"ال"
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( )%20.02وىي دتثل األغلبية مـن أفـراد العينـة ( السـؤال األربعـون) ،مـن خـالل مـا توصـلنا إليـو مـن نتـائج تقبـل فرضـية البحـث:
دتارس اإلىتزازات السائدة يف وحدة اإلنتاج ( ورشـة اخلشـب ،ورشـة األلـواح وورشـة معاجلـة ادلسـاحات (الطـالء)) ،بادلؤسسـة الوطنيـة
ادلتزعمة لصناعة األثاث تابوكرت بتيزي وزو آثار سلبية على صحة العمال ،وترفض الفرضية القائلة بالعكس.
انطالقًــا مــن شلــا توصــلنا إليــة مــن نتــائج ،نســتنج أن العامــل يف وحــدة اإلنتــاج (ورشــة اخلشــب ،ورشــة األل ـواح وورشــة معاجلــة
ادلســاحات (الطــالء)) بادلؤسســة ،يتعــرض إىل سلــاطر متعــددة يعــود ســببها إىل ظــروف العمــل الفيزيقيــة ادلتمثلــة يف احملــيط احل ـراري،
الضوضاء واالىتزازات.
رلمــل القــول أن وجــود كــل ىــذه العناصــر رلتمعــة يف مركــز عمــل واحــد يعتــور خطــر يهــدد صــحة العامــل ،وعليــو يتوجــب علــى
ادلؤسسة اختاذ التدابري الوقائية الالزمة للحفاظ على صحة العنصر البشري الذي يعتور أساس العملية اإلنتاجية.

خاتمة:

انطلقت ىذه الدراسة كمحاولة دلعرفة مـا إذا كانت ظروف العمل الفيزيقية ادلتمثلة يف احمليط احلراري ،الضوضاء ،اإلضاءة
واإلىتزازات دتارس أثار سلبية يف صحة الفرد ،خاصة لدى عمال القطاع الصناعي الذي يعايش تلك الظروف دلدة ( )92ساعات
يف اليوم ،من خالل الدراسة توصلنا أن ظروف العمل الفيزيقية ذلا أثار سلبية على صحة العامل ادلعرض ذلا ،وتبقى ىذه النتائج
صحيحة يف حدود عينة الدراسة ،وديكن تدعيم ىذه الدراسة ببحوث أخرى تركز اىتمامها بظروف العمل الفيزيقية وتأثرياهتا على
العمال ( سواء كانت من الناحية الصحية اجلسدية أو النفسية) يف ادلؤسسات االقتصادية والصناعية ،لغرض احلصول على نتائج
مؤكدة قصد تعميمها.
وتبقى ىذه الدراسة رلرد زلاولة بسيطة للفت االنتباه دلوضوع يصنف من أىم مواضيع علم النفس العمل والتنظيم وكذا يعد
من أىم مواضيع الساعة ،أجريت على شرحية من العمال ،مل تلق االىتمام الكايف بالنظر إىل الظروف اليت تعمل فيها ،ولعلها تفتح
اجملال دلزيد من البحوث يف ىذا اجملال.
ويف األخري ديكننا القول أنو ال ديكن التغاضي عن ادلعانات اليت يواجهها العمال يف سلتلف القطاعات الصناعية من جراء
ظروف العمل الفيزيقية السائدة يف زليط العمل ،وبالتايل يـتـوجـب إعادة النظر يف القوانني اليت تضبط شروط العمل يف ادلصانع
الكورى وادلتوسطة ،من أجل احلفاظ على أمن وصحة العامل الذي يعتور الركيزة األساسية يف ادلصنع ،وذلك من سلتلف الضغوط
واألخطار ادلهنية ،قصد إحداث التوازن بني ما يقدمو العامل وما يتلقاه يف ادلقابل.
 -التوصيات:

بعد معاجلتنا دلوضوع ظروف العمل الفيزيقيـة والتعـرف علـى سلتلـف اآلثـار الصـحية الناجتـة عنهـا ،وبنـاءًا علـى النتـائج ادلتحصـل
عليها من خالل الدراسة ارتأينا أن نقدم بعض االقًتاحات واليت نأمل أن تؤخذ بعني االعتبار ،ومن بني ىذه االقًتاحات ما يلي:
 ختفيض إرسال الضوضاء واإلىتزازات من ادلصدر :عن طريق ضبط آلة العمل ،أو إحداث تغريات يف اآللة نفسها ،أو يف بعضالقطع اليت قد تكون مصدر للضوضاء واإلىتزازات ،أو تغري اآللة بأكملها بآلة أخرى أقل إصدار للضوضاء واإلىتزازات.
جدا للحد من
 ختفيض نقل ادلوجات الصوتية والًتددات عن طريق األرض :ذلك بوضع قاعدة مضادة لالىتزازات تكون فعالة ًالضوضاء.
 -ختصيص أماكن معزولة عن الضوضاء ودرجات احلرارة ادلختلفة تسمح للعامل باسًتاحة.
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القيـام بـالفحص الطـيب ادلسـتمر الـدوري أو الســنوي ،وذلـك مـن أجـل الكشـف ادلبكــر علـى احتمـال اإلصـابة بـاألمراض ادلهنيــة
باأل خذ بعني االعتبار الفحوص اخلاصة باآلثار الناجتة عن كل عناصر ظروف العمل الفيزيقية وليس فقط الناجتة عن الضوضاء.
 تقليص ساعات العمل أو وضع فًتات للراحة تسمح للعمال من االسًتجاع ،وكذلك محاية العامل من ظروف العمل احمليطة بو. الفصل بني الورشات وكذلك بني ادلراكز وتقسيمها بطريقة سليمة ودقيقة ،ديكن أن نتفادى هبا نسبة الضرر لباقي الورشات. اســتعمال وســائل احلمايــة الفرديــة كارتــداء ســًتة الوقايــة الكاملــة ،ارتــداء قفــازات وأحذيــة عازلــة ،ســدادات األذن ،مشــد ال ـرأس،اخلوذة ،وإجبار العمال على ارتداءىا عن طريق إحداث مصلحة مراقب الصحة والسالمة ادلهنية.
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