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 الفصل االول

 

  مبادئ السالمة المهنٌة



   السالمة المهنٌة

و المواد و ( االشخاص ) هً جمٌع االنشطة الهادفة الى حماٌة الموى العاملة 

.االجهزة و المكائن و المبانً من التعرض للحوادث و ظروف العمل البٌئٌة   

  الصحة المهنٌة

هً المحافظة على أدامة صحة الفرد جسمٌاً و عملٌاً و أجتماعٌاً داخل مولع 

.العمل و ذلن بؤتباع األسس الصحٌة الالزمة الدامة صحة الفرد   

  الحادثة

هً كل ما ٌحدث دون أن ٌكون متولع الحدوث مما ٌنجم عنه ضرر باألشٌاء و 

االفراد و لد عرفها لانون الضمان االجتماعً بؤنها كل الحوادث الحاصلة فً 

.مكان العمل و التً تسبب الموت أو االصابة   





 االصابة

أي ضرر ٌحصل دون سابك ) هً الحادثة التً تترتب علٌها أصابة العاملٌن أو 

أو مجموع االضرار البدنٌة و النفسٌة التً تصٌب الفرد العامل من ( معرفة 

.جراء حادث العمل   

 االمراض المهنٌة

 هً تلن االمراض التً تحدث للعاملٌن فً مهنة ما

 بٌئة العمل

-:هً الوسط الذي ٌإدي فٌه العمال عملهم و من شروطها   

درجة الحرارة -1   

أن لدرجة الحرارة تؤثٌر كبٌر على أداء العاملٌن حٌث وجد بالتجربة أن درجة الحرارة الفعالة 

( .م  18 – 17) هً   



الرطوبة النسبٌة -2   
%( . 50 – 20) أن نسبة الرطوبة النسبٌة الصحٌحة بٌن   

الضوضاء -3   

 –التوربٌنات ) و من مصادرها , هً االصوات الناتجة من أهتزات المكائن و المحركات  

المحركات –المولدات    

  الولاٌة من الضوضاء

ولاٌة طبٌة -أ   

معرفة التغٌر الحاصل فً كفاءة جهاز السمع.    

نشر الوعً الولائً وارتداء كاتمات الصوت.   



ولاٌة -ب   

أستبدال االجزاء التالفة بؤجزاء جدٌدة..   

تملٌل ذبذبات المكائن..   

العزل..   

زٌادة المسافة بٌن العاملٌن و المكائن..   

التهوٌة -4  

:- وٌتم ذلن بثالث طرق( صحً ) بهواء نمً ( الغٌر صحً ) أستبدال الهواء الفاسد    

(الشبابٌن و االبواب ) التهوٌة الطبٌعٌة   

(المراوح و الساحبات و المبردات ) التهوٌة المٌكانٌكٌة   

(التهوٌة الطبٌعٌة و التهوٌة المٌكانٌكٌة ) التهوٌة المركبة   

االشعاعات -5  

.الخ ..…هً تلن االشعة الناتجة من مصادر طبٌعٌة مشعة مثل الٌورانٌوم و الكوبلت   



ظغط الهواء -6   

  .  هو أرتفاع عمود الهواء وعلٌه فؤن وضع االشخاص ٌجب أن ٌكون مالئم و طبٌعة الظغط 

االضاءة -7  

+ طبٌعٌة ) أما أن تكون طبٌعٌة كضوء الشمس أو أصطناعٌة مثل المصابٌح أو مركبة  

( .أصطناعٌة    

 الشروط الصحٌة

الوالٌات و معدات الولاٌة ) هً الشروط المطلوبة االصطناعٌة و الطبٌعٌة و تشمل 

, التً ٌستعملها العاملون لمواجهة ظروف و حوادث العمل( الشخصٌة و االجهزة الخاصة 

الغرض منها ولاٌة العمال من التعرض لالصابات و المراض المهنٌة و الجل تحمٌك هذا 

-:الغرض ٌجب توفٌر الشروط االتٌة   

  



ٌجب أن تصنع هذه المعدات من مواد خاصة تمنع التؤثٌرات الخطرة التً تحدث عجزاً كلٌاً . 

  أو أمراض مهنٌة

 

.ٌجب أن تالئم ظروف العمل و أن ٌتكٌف معها العمال .   . 

ٌجب أن تكون ذات رائحة ممبولة و مصنوعة من مواد ال تسبب الحساسٌة و ال تعطً ... 

  وان تكون غٌر لابلة لالشتعال و صعبة الحرق و االجزاء المعدنٌة غٌر لابلة للصدأ, أصباغاً 

 معدات الولاٌة الشخصٌة

مالبس العمل و والٌات الجسم -1 والٌات العٌون و الوجه -2   

المفازات الوالٌة لالٌدي و االرجل -3 والٌات الراس -4   

والٌات االذن -5 والٌات الجهاز التنفسً -6   

والٌات الصدر -7 أحزمة الولاٌة -8   



 أهداف السالمة المهنٌة

الموى البشرٌة -أ  

حٌث أنها تهدف الى أٌجاد الطرق و السبل الكفٌلة بؤداء العامل لعمله بحث ال تإثر فٌه 

.المكائن و االالت و العدد المحٌطة به    

االالت و المعدات -ب   

:-  حٌث أن ذلن ٌتحمك من خالل 

التفتٌش الدوري على جمٌع مرافك العمل الصناعٌة( 1   

  

 

 
أجزاء الصٌانة المبرمجة على مدار الساعة( 2  

تبدٌل االجزاء التالفة بؤخرى صالحة( 3  

وضع التعلٌمات الخاصة بالتشغٌل السلٌم للمكائن لبل العمل و أثناء فترة االنتاج الٌومً و ( 4

 بعد أنتهاء العمل



المواد االولٌة -ج  

-:حٌث المحافظة على المواد االولٌة ٌتم من خالل   

حفظ هذه المواد فً أماكن الخزن السلٌم( 1   

وضع التعلٌمات الخاصة بطرٌمة التداول و نمل هذه المواد حتى ال تشكل خطراً على ( 2

 االنسان أثنان االستعمال

تغلٌف الماد الناتجة بشكل ٌحفظها من التلف( 3   

  لجنة السالمة المهنٌة فً المنشؤة

ٌتوجب وجود لجنة تعنى بمتطلبات الصحة والسالمة المهنٌة و فً كل منشؤة تموم  

وتجتمع أٌضاً فً حال طلب مشرف الصحة . باجتماعات دورٌة لتمٌٌم مرحلة العمل السابمة 

.  والسالمة المهنٌة اجتماعها عند وجود حادث عمل جسٌم أو أمر الٌحتمل التؤجٌل  



:وتتؤلف هذه اللجنة من   

1-  ً مدٌر المنشؤة أو نائبه رئٌسا   

مشرف السالمة المهنٌة فً المنشؤة عضواً وممرراً للجنة -2    

طبٌب المنشؤة أو ممرض فً المنشآت الصغٌرة -3   

ممثل عن اللجنةالنمابٌة أو ممثل عن العمال -4   

ممثل عن اإلدارة الفنٌة -5   

رإساء األلسام -6   



  مهام مشرف السالمة المهنٌة

التفتٌش الدوري على أماكن العمل والمعدات والتؤكد من تحمٌمها لمتطلبات  -1

  األمان ولفت نظر العامل ورئٌسه لتجنب األخطاء

معاٌنة الحوادث وكتابة التمرٌر عنها للجنة السالمة المهنٌة متضمنة أسلوب  -2

  الولاٌة المناسب

إعداد اإلحصائٌات الخاصة بحوادث العمل -3   

منالشة ما حدث فً لجنة السالمة المهنٌة فً المنشؤة -4   

طلب عمد اللجنة عند الضرورة وفً غٌر أولات االجتماعات الدورٌة -5   



 الفصل الثانً

 

 الصٌانة



 الصٌانة

هً جملة األعمال التً تإمن كفاءة تشغٌلٌة عالٌة مع أعلى درجات السالمة للعاملٌن وبؤوطؤ 

من هذا التعرٌف ٌمكن لنا أن نتعرف على أهداف الصٌانة فً المنشآت الصناعٌة . التكالٌف

-: بشكل عام وتتلخص تلن األهداف بما ٌلً   

المحافظة على المعدات ضمن حدود المواصفات التصمٌمٌة والتشغٌلٌة لتؤمٌن كفاءة  -1

.إنتاجٌة عالٌة   

للمعدات إلى الحدود الدنٌا وكذلن تملٌل الضٌاعات فً  تملٌل التولفات غٌر المبرمجة  -2

.المواد األولٌة وفً ولت العمل كذلن  

أهداف الصٌانة هو تحمٌك أعلى  وما ورد فً التعرٌف الحدٌث للصٌانة فان من أهم  -3

باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للحد  درجات الكفاءة مع أعلى درجات السالمة للعاملٌن وذلن 

من حوادث العمل التً تإدي دائما إلى ضٌاع ساعات العمل سواء للعاملٌن أو المكائن 

االعمال الٌومٌة بل تتضمن أٌضا  والمعدات وال تمتصر تلن اإلجراءات على الحد من 

.إجراءات منع التلوث واألمراض المهنٌة  



 أنواع الصٌانة

 
  الصٌانة المبرمجة  -أوالً 

-:أنواع متعددة وتنحصر بشكل رئٌسً باألنواع التالٌة  للصٌانة المبرمجة   

    الصٌانة المبرمجة الولائٌة .  أ

.وهً كافة اإلجراءات الولائٌة التً سبك التخطٌط لتنفٌذها وتم التهٌإ لها من كافة الوجوه  

تتولف الوحدات اإلنتاجٌة بموجب جدول دوري تحدده شهادة الفحص الهندسً لتلن الوحدة 

االنتاجٌة فهنان وحدات تتولف سنوٌاً لغرض الصٌانة وهنان وحدات تتولف كل سنتٌن أو 

.ثالث سنوات  

العالجٌة  الصٌانة المبرمجة .  ب  

هً تلن االعمال الموجبة للفحص الٌدوي المبرمج العمار الماكنة لفترة الحمة من خالل 

.تزٌٌت و تشحٌم و أستبدال الجزء التالف منها و تشمل جمٌع أجزاء الماكنة   



  الصٌانة المبرمجة العامة. ج

هً الصٌانة التً تشمل النوعٌن العالجً و الولائً     

الصٌانة الغٌر مبرمجة: ثانٌاً   

هً عملٌة تصلٌح و أستبدال الجزء العاطل من الماكنة بعد العطل مباشرةً و خارج أولات 

. الصٌانة المبرمجة  

 مستلزمات الصٌانة الحدٌثة   

.توفٌر كادر صٌانة فنً متخصص -1  

توفٌر العدد واألدوات والمعدات الصٌانة والورش -3  

   إدارة الصٌانة    -2

      الفحص الهندسً  -5

بفعالٌاته المتنوعة ٌعتبر الحجر األساس لصٌانة كفوءة وخاصة فً  الفحص الهندسً 

.والمصانع المتشابه المعامل   

    األدوات االحتٌاطٌة  -4



 دورة الصٌانة 

   البرمجة والتخطٌط -أ  

    

   

  

التنفٌذ –ب  التمٌٌم -د  التوثٌك –ج    

 المراحل التشغٌلٌة التً ٌمر  بها الماكنة

مرحلة التشغٌل التجرٌبً -أ  

( أضطرارٌة أو عامة) هً عملٌة برمجة مستلزمات الصٌانة و تهٌئتها لحٌن ولت الصٌانة    

  مرحلى العمر النافع -ب

  هً المرحلة المثلى لالنتفاع من الماكنة بعد أختفاء أو تالشً العطالت

  مرحلة العمر المتمدم -ج

  هً مرحلة ظهور و كثرة العطالت الى ان تصل الى مرحلة االندثار



مرحلة االندثار -د  

هً مرحلة كثرة العطالت الى درجة ٌنفك على الماكنة أكثر مما ٌإخ / االندثار المٌكانٌكً  -1

 منها

هو نتٌجة التطور العلمً و ظهور السلع المنافسة الجدٌدة تصبح الماكنة / االندثار الفنً  -2

 ً  غٌر مجدٌة ألتصادٌا

 العوامل الإثرة على عمر الماكنة

كفاءة المشغل -1 كفاءة الصٌانة -2   نوعٌة المواد االولٌة -3     

مرحلة عمر الجهاز نفسه -4 المراحل التشغٌلٌة التً ٌمر بها الجهاز نفسه -5     



 األثر االلتصادي للصٌانة 

الخسائر فً  زاد االعتماد على الصٌانة كلما انخفضت كلف االصطالح وكذلن انخفضت  كلما  

.اإلنتاج نتٌجة التولفات المستمرة والمتكررة  

كما ٌجب ان نالحظ أن المبالغة فً استعمال الصٌانة لد ٌإدي الى ارتفاع إٌماف المعدات أو 

-:الصٌانة هذه الحالة ستإدي إلى ارتفاع الكلف بسببٌن الوحدات بحجة تنفٌذ   

.فً االنتاج بسبب تولف الوحدات لفترات غٌر مبررة أي خسارة     -1  

صرف مواد احتٌاطٌة إضافٌة فً الولت الذي لٌس هنان ضرورة لهذا الصرف    -2  



  الفصل الثالث

 الحوادث



  الحوادث الكهربائٌة

 تعتبر الكهرباء من مصادر الطالة والموى المحركة ومن أهم وسائل الراحه التً      

تجعل حٌاتنا أكثر سهوله وٌسر, ولكن على الرغم من الفوائد الكثٌرة للكهرباء فً حٌاة الفرد 

والمجتمع إال أنها تشكل خطورة على سالمة األرواح والممتلكات ولد تكون سبباً فً ولوع 

  . الحرائك واإلنفجارات أو وفاة الكثٌر من الناس

   األخطاء الشائعة والتً تسبب الحوادث واإلصابات

سوء التمدٌدات الكهربائٌة*     

عدم مناسبة الكابالت المستخدمة فً التوصٌالت الكهربائٌة للتٌار المار بها*      

     عدم وضع أسالن التوصٌالت الكهربائٌة فً مواسٌر معزولة* 

التوصٌالت الخارجٌة الظاهرة وترن كابالت كهربائٌة مكشوفةأستخدام *    

المماثلة أو تحت السجاد تمدٌد أسالن كهربائٌة عبر األبواب أو النوافذ أو الفتحات*                



واألجهزة الكهربائٌة عدم إجراء الكشف واالختبار الدوري على التمدٌدات*        

     أجهزة على ممبس واحد تحمٌل الممابس الكهربائٌه فوق طالتها بتوصٌل عدة*   

( سلن التؤرٌض) لألجهزة الكهربائٌة باألرض  عدم توصٌل الهٌاكل المعدنٌة*       

المطبخ عدم الحذر عند استعمال األدوات الكهربائٌة فى الحمام أو*   

  مخاطر الحوادث الكهربائٌة

-: الكهربائٌة حسب تؤثٌرها إلى لسمٌن أساسٌن هما تنمسم المخاطر      

  أوالً / مخاطر تإثر على اإلنسان

فً  اإلنسان نتٌجة مالمستة ألجزاء حاملة للتٌار ٌتسبب مرور التٌار الكهربائً فً جسم

للتٌار الكهربائً آثار حرارٌة لد تسبب الحروق وآثار  ألن خطٌرة على اإلنسان آثار إحــداث

-: الدم والخالٌا العصبٌة و منها تتسبب فـً تحلٌل كٌمٌائٌة لد   

    



الصدمة الكهربائٌة -أ     

( تالمس مباشر) تحدث إذا المس شخص أسـالكاً مكهربة   

  -ب  الحروق

 إلى حروق شدٌدة تنشؤ عن تٌارات تختلف شدتها من حروق بسٌطة تنشؤ عن تٌارات ضعٌفة  

ضغط  ذات الجلد والتً تإدي إلى تدمٌر لمعظم طبمات ةعالٌ   

    

انبهار العٌن -ج    

أو سرٌان التٌار   ٌنتج عن الصدمة الكهربائٌة فتحدث عتامة فً العدسة كنتٌجة لدخول

لعامل اللحام  العٌن للومٌض الكهربائً التهابات كما ٌحدث  المباشر وٌنتج عن تعرض

    بالكهرباء



    ثانٌاً / مخاطر تإثر على المنشآت والمواد

تحدث أنفجارات و حرائك بالمنثؤت أو تلف بالمعدات عند حدوث لصر بٌن االسالن أو 

ولمد دلت , الكابالت الكهربائٌة نتٌجة النهٌار العازل أو بسبب سوء استخدام الكهرباء 

-:االحصائٌات على أن أسباب الحوادث الناجمة عن أستعمال الكهرباء تنحصر فٌما ٌلً   

   التحمٌل الزائد* 

استعمال معدات أو مهمات كهربائٌة تالفة*       

للمعدات والمهمات الكهربائٌة*  سوء االستعمال    

عدم توصٌل األجهزة والمعدات باألرضً*      



  طرق الولاٌة من الحوادث الكهربائٌة
 
ارتداء المالبس الفضفاضة أو المتدلٌة التً لد  العاملٌن فً مجال الكهرباء عدم ٌجب على*   

حمل أو لبس أشٌاء معدنٌة كالخواتم أو الساعات أو  تالمس األسالن الكهربائٌة وكذلن عدم

موصلة للكهرباء ولد تتسبب فً اإلصابة بصدمة  حلمات المفاتٌح وما شابه ذلن ألنها

  كهربائٌة

التوصٌالت الكهربائٌة فً مواسٌر معزولة من الداخل , وخاصة فً األماكن  وضع أسالن*   

العالٌة أو الرطبة وعدم تركها مكشوفة حتى ال تتسرب إلٌها الرطوبة وتإثر  ذات الحرارة

  الحرارة وتإدي إلى لصر كهربائً علٌها

وذلن لفصل الكهرباء فً (  سركت برٌكر)ٌجب استخدام الفاصل الكهربائً األتوماتٌكً *   

   حدوث تماس كهربائً حالة

فور تولدها توصٌل األجهزة والمعدات بمجمع ارضً استاتٌكى مناسب لتفرٌغ آي شحنات*      



 حوادث االحتراق

  االحتراق هو تفاعل أو سلسلة من التفاعالت الكٌمٌائٌة الطاردة للحرارة بٌن مادة أو مواد 
لابلة لالحتراق واألوكسجٌن أو مادة مولدة لألوكسجٌن أو مادة مإكسدة عند توفٌر الحرارة 

  الالزمة لالحتراق أو االشتعال

 أسباب الحرائك

أسباب حدوث الحرائك كثٌرة ومن أهم األسباب التً تإدي لحدوث الحرائك وخاصة فً  

:الموالع النفطٌة والصناعٌة ما ٌلً  

.الجهل واإلهمال والالمباالة  .1  

.التخزٌن السٌئ والخطر للمواد المابلة لالشتعال أو االنفجار .2  

شبع مكان العمل باألبخرة والغازات واألتربة المابلة لالشتعال مع عدم وجود التهوٌة ت .3

.المناسبة  

تطاٌر شرر أو ارتفاع فً درجة الحرارة نتٌجة لالحتكان األجزاء المٌكانٌكٌة أو السخونة . 4

.المفرطة لجسم المعدات  



األعطال الكهربائٌة أو وجود مواد سهلة االشتعال بالمرب من األجهزة الكهربائٌة التً  .5

.تستخدم لغرض التدفئة والتسخٌن  

.العبث وإشعال النار بالمرب من األماكن الخطرة أو رمً أعماب السجائر  .6  

ترن المهمالت والفضالت المابلة لالشتعال فً مناطك التصنٌع والتً تشتعل ذاتٌاً بفعل   .7

.الحرارة أو تفاعالت كٌمٌاوٌة  

.وجود النفاٌات السائلة والزٌوت المابلة لالشتعال علً أرضٌات منطمة العمل فً المصانع  .8  

  مثلث االشتعال أو هرم الحرٌك

:الكتمال نشوب الحرٌك ال بد من وجود ثالثة عناصر هً  

( الولود)المادة المابلة لالشتعال  - 1 ( مادة مإكسدة)األوكسجٌن  -2    

( الشرارة)الحرارة  - 3      



  تصنٌف الحرائك
وتشمل حرائك المواد الصلبة ذات الطبٌعة العضوٌة أي المركبات  (أ)حرائك الصنف  -أ 

ٌكون احترالها مصحوباً بالشرر المتوهج وهً أكثر ما المحتوٌة على الكربون والتً عادة 

أنواع الحرائك شٌوعاً وأفضل مواد اإلطفاء المناسبة لها هً الماء سواء على شكل خط 

.مستمر أو رذاذ, ومنا حرائك األعشاب واألخشاب واأللمشة والبالستٌن  

وتشمل حرائك السوائل المابلة لالشتعال أو المواد الصلبة المابلة  (ب)حرائك الصنف  -ب  -

الشحوم والدهون والزٌوت النباتٌة والحٌوانٌة والزٌوت الطبٌعٌة الثمٌلة ) لالشتعال وتشمل 

وتتمٌز هذه المواد بكمٌات كبٌرة من الحرارة تنتج عند اشتعالها لدرجة أن إلماء الماء علٌها 

لد ٌحدث فرلعة شدٌدة وأفضل وسٌلة إلطفاء حرائك هذه المواد هً البودرة الكٌماوٌة 

لد تعود لالشتعال ولذلن من  الجافة وثانً أكسٌد الكربون ولكن مثل هذه الحرائك 

.المستحسن استخدام المواد الرغوٌة إلطفائها  



وٌشمل هذا الصنف حرائك الغازات المسالة على شكل تسرب ( ج)حرائك الصنف  -ج   

ٌمكن استخدام الرغوة  سائل أو غاز ومنها غازات المٌثان والبروبان والبٌوتان, وإلطفائها 

أو المسحوق الكٌماوي فً مكافحة حرائك السوائل الغازٌة, كما ٌمكن استخدام المسحوق 

الكٌماوي الجاف أو السوائل المتبخرة وغالباً ما ٌستخدم رذاذ الماء لتبرٌد حاوٌات الغاز 

.لمنع انفجارها  

(  الصودٌوم والمغنٌسٌوم ) وتشتمل على حرائك الفلزات مثل  (د)حرائك الصنف  -د 

وغٌرها, أن مواد اإلطفاء المحتوٌة على الماء غٌر فعالة فً حرائك الفلزات بل وخطرة أٌضاً 

وكذلن الحال بالنسبة لغاز ثانً أوكسٌد الكربون والمساحٌك الكٌماوٌة الجافة التً ٌدخل فً 

.تركٌبها البٌكربونات  



 مواد اإلطفاء

مواد اإلطفاء األولٌة - 1  

األساسٌة التً تعمل على إطفاء الحرٌك و تامٌن المولف تماماً وهى التً مواد االطفاء أو 

-:تعتمد على   

الرغوة.  الماء                    ب    .أ   

مواد اإلطفاء الثانوٌة   - 2  

تؤمٌن   والمواد اإلطفائٌة الثانوٌة تعمل على إطفاء الحرٌك , ولكن لٌس لدٌها الممدرة على

-: المولف , حٌث ٌمكن أن ٌعود الحرٌك مرة آخرة وهى   

الهالوجٌنات -ثانً أوكسٌد الكربون     ج   -الكٌمٌائٌة الجافة            ب  البودرة   -أ   



 حساب معدل الحوادث – االصابة – الخطورة 

  و االٌام الضائعة

معدل تكرار اإلصابة/ معدل شدة الخطورة = معدل االٌام الضائعة لكل إصابة   

(مجموع الساعات المشتغلة * عدد العمال / )  1000000* عدد االٌام المفمودة = معدل شدة الخطورة   

مجموع الساعات المشتغلة* عدد العمال / )   1000000  ( * عدد الحوادث = معدل تكرار اإلصابة    



  مثال

لكل ( أسبوعاً  50) و إن معدل عملهم السنوي ( عامل  500) ٌعمل فً أحدى المعامل 

و بلغ عدد ( حادثة  60) ساعة و لد بلغ عدد الحوادث الحاصلة فً ذلن العام  48أسبوع 

أحسب معدل االٌام الضائعة لكل إصابة ؟ (ٌوم  1200) االٌام المفمودة نتٌجة الحوادث    

/الحل   

مجموع الساعات المشتغلة* عدد العمال / )   1000000  ( * عدد الحوادث = معدل تكرار اإلصابة    

60 *1000000 ( /500 *48 *50 = )50   = معدل تكرار اإلصابة      

 

(مجموع الساعات المشتغلة * عدد العمال / )  1000000* عدد االٌام المفمودة = معدل شدة الخطورة   

1000( =  50*  48*  500/ )  1000000*  1200= معدل شدة الخطورة   

معدل تكرار اإلصابة/ معدل شدة الخطورة = معدل االٌام الضائعة لكل إصابة   

ٌوم ضائع 20=  50/ 1000= معدل االٌام الضائعة لكل إصابة   



  الفصل الرابع

 االحصاء



 االحصاءات فً الصحة و السالمة المهنٌة
االحصاء فً معناه العام , هو عملٌة حصر و حدات بطرق معٌنة لدراستها وااللمام 

أن علم االحصاء ٌمكن االستفادة منه فً مجال السالمة المهنٌة .. بخصائصها و صفاتها 

.فً حمل الحوادث و اصابات العمل بالدرجة االولى   

  أحصائٌات اصابات العمل

الممصود من هذه االحصائٌات االصبات التً تمع نتٌجة للحوادث دون التعرض لالصابات 

-: باالمراض المهنٌة و التً ٌمكن تمسٌمها الى   

احصائٌة عدد و نتٌجة االصابات –أ    

-:احصائٌة أسباب االصابات و تمسم الى  –ب   

االسباب االجمالٌة لالصابات – 1 االسباب التفصٌلٌة لالصابات – 2      

احصائٌة أنواع الحوادث –ج    

احصائٌة ولت ولوع الحوادث –د   



  أ – احصائٌة عدد و نتٌجة االصابات

و الغرض منها عرض االصابات التً تمع فً فترة معٌنة و النتائج التً أدت الٌها فً صورة 

-:رلمٌة و تمسم الى   

اصابات احتاجت الى اسعافات أولٌة.   

اصابات أدت الى عجز تام.   

اصابات أدت الى الوفاة.   

 ب – احصائٌة أسباب االصابات

  -:احصائٌة االسباب االجمالٌة لالصابات وتمسم الى * 

نمص فً التدرٌب –مخالفة التعلٌمات  –عدم االنتباه / أسباب أنسانٌة .    

وجود االت وادوات و مواد غٌر مؤمونة –نمص و سائل الولاٌة / أسباب فنٌة .   



احصائٌة االسباب التفصٌلٌة لالصابات*   

   وٌمصد بها تفصٌل كل سبب من االسباب الواردة فً االحصائٌات االجمالٌة

                                          ج – احصائٌة أنواع الحوادث

 و ٌمصد به معرفة أي نوع من الحوادث ٌكثر و لوعه أو تحممه فً بٌئة العمل وما هً

  -:وأكثر الحوادث شٌوعاً هً , الظروف و االحوال التً تإدي الى ذلن 

التصادم.   

سموط االشخاص و االشٌاء.   

دخول جسم غرٌب فً الجسم أو العٌن.   

الصدمات الكهربائٌة.   

االحتراق.   



 د – احصائٌة ولت ولوع الحوادث 

/  و الغرض من هذه االحصائٌة هو معرفة ولت ولوع الحوادث فً كل من وجبات العمل 

( .الوجبة المسائٌة   -الثانٌة ) -(  الصباحٌة الوجبة  -الوجبة االولى   ) 

 احصائٌة موضع االصابة من الجسم

ٌمكن التعرف الى أكثر أعضاء الجسم تعرضاً لالصابة التخاذ االجرإات التً تكفل حماٌة هذه  

ومن المتفك علٌه تمسٌم مواضع االصابة من . االعضاء ومن ثم المضاء على اصابتها 

-:الجسم الى   

العٌن – 1             

الرأس و الرلبة – 2                              

الظهر و العمود الفمري – 3   

منطمة لفص الصر – 4  



  احصائٌة مسببات االصابة

االت و المكائن – 1  

أجهزة رافعة أو كرٌنات – 2  

سٌور ناللة للحركة – 3  

سٌارات أو عربات ٌدوٌة – 4  

مواد كٌمٌاوٌة – 5  



 المصادر



الدار  –المحامً حسن الفكهانً  –الموسوعة الحدٌثة لألمن الصناعً للدول العربٌة  – 1

1985  -الماهرة   –العربٌة للموسوعات   /  

معهد التكنولوجٌا  –هٌئة المعاهد الفنٌة  –رحٌم تركً علً  –معدات الولاٌة الشخصٌة  -2

1987 -بغداد /   

1979/ معهد السالمة المهنٌة بغداد  -رجاء عبد الوهاب  –أسباب الحوادث الصناعٌة  – 3  

 –بلغراد  –ٌوغسالفٌا  –الصادرة عن معهد دراسة شإون التعلٌم  –الولاٌة أثناء العمل  – 4

1976-بغداد   –ترجمة المإسسة العامة للصناعات الفنٌة   /  


