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ممخز :تيجؼ الجراسة الى تحمضل العػامل البذخية كالتشطضسضة البضئضة كالتقشضة السؤثخة عمى الحػادث السيشضة في
مجيخية اإلنتاج التابعة لدػناشخاؾ بحاسي مدعػد خبلؿ الفتخة  2011ك ،2017انصبلقا مغ تحمضل  372حادث،
كذلظ باستخجاـ التحمضل االحرائي لسجػعة مغ السؤشخات (عجد الحػادث ،عجد األياـ الزائعة ،معجؿ الخصػرة
كمعجؿ التكخار) ،الى جانب تحمضل مجسػعة العػامل البذخية كالتشطضسضة كالتقشضة السؤثخة عمى الحػادث السيشضة
بحات السؤسدة  ،كخمرت نتائج الجراسة الى أف العامل البذخؼ ىػ السداىع األساسي بشدبة %53في عجد
الحػادث ك بػ % 38مغ مجسػع األياـ الزائعة بالسجيخية ،حضث يترف العامل البذخؼ برعػبة التحكع فضو
نتضجة خزػعو لستغضخات شخرضة كنفدضة (كذخرضة العامل كتخكضبتو العربضة كدرجة تحسمو لمزغػط الشفدضة
التي يعضذيا كغضخىا).
كمسات مفتاحية :عػامل البذخية؛ عػامل تشطضسضة؛ عػامل تقشضة ،حػادث ميشضة؛ مجيخية اإلنتاج لدػناشخاؾ ،
الجدائخ.
ترشيف J28,I00,Q35,O50 : JEL
Abstract: The objective of the study is to analyze the human and organizational
environmental and technical factors affecting the occupational accidents in the
production department of Sonatrach in Hassi-Mesaoud during the period 2011 and
2017. The study based on analysis of 372 incidents using statistical analysis of a range
of indicators (number of accidents, number of days lost, The results of the study
showed that the human factor is the main contributor by 53% in the number of
accidents and 38% of the total number of lost days in the Directorate. For the human
being is difficult to control because of subject to personal and psychological variables
(such as the personality of the worker and its neurological composition and degree of
tolerance to the psychological pressure that he lives and others).
Keywords: Human factors; organizational factors, technical factors, occupational
accidents; Sonatrach production; Algeria.
Jel Classification Codes: J28,I00,Q35,O50
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 .1مقجمة :

شيجت ثبلثضغ الدشة الساضضة سمدة مغ الحػادث الكبخػ في الرشاعات ذات السخاشخ العالضة كالخاصة بالقصاع
الشفصي .xlتختبت عمضيا خدائخ بذخية ،تكالضف اقترادية مباشخة كأضخار أخخػ لحقت بدسعة شخكات الشفط

كالغاز ،xliكسا عدزت ىحه الحػادث مغ أىسضة الدبلمة السيشضة كمبشة أساسضة في أؼ صشاعة لحساية العساؿ مغ

األمخاض كاإلصابات السختبصة ببضئة العسل .xliiفانصبلقا مغ كارثة انقبل ب مشرة ألكدشجر اؿ.كضبلنج

( )Alexander L. Kelandببحخ الذساؿ التي خمفت  123قتضبل ،xliiiتمضيا كارثة انفجار السشرة البحخية بضبخ
ألفا ( )Piper Alphaسشة  1988كالتابعة لذخكة أككدضجنتل بتخكلضػـ ) ،(Occidental Petroleumحضث تعج
ىحه الكارثة مغ أسػء الكػارث في تاريخ انفجار السشرة البحخية الستخخاج الشفط  ،مخمفة بحلظ خدائخ بذخية

تقجر بػ  167الى جانب خدائخ مادية قجرت بػ  2ممضار دكالر ،xlivكسا نتج عغ كارثة ديضب ككتخ ىػرايدكف
(  )Deepwater Horizonلذخكة  BPفي  20أفخيل  2010بدبب انفجار بئخ نفصي كفاة  11شخز ك17

جخيح ،xlvحضث تحسمت الذخكة تكالضف الخدارة قجرت بػ  61.1ممضار دكالر .xlviكسا خمفت أخخ حادثة نفصضة كىي
اشتعاؿ كغخؽ ناقمة الشفط اإليخانضة في بحخ الرضغ في  14جانفي  2018مقتل  32عامبل مع خدائخ مادية حضث
قجرت قضسة خدارة البزائع بػ  60ممضػف دكالر أمخيكي.xlvii

شيج أيزا ،قصاع نفط الجدائخ عجة كػارث صشاعضة أىسيا انفجار مرشع تكخيخ الشفط التابع لدػناشخاؾ بسشصقة
سكضكجة سشة ،2004كالحؼ أدػ إلى كفاة  27عامبل كجخح  74آخخيغ مع تجمضخ ثبلث كحجات لمترفضة كتدجضل
خدائخ مالضة قجرت بػ  800ممضػف دكالر .xlviiiثع حادثة االعتجاء اإلرىابي عمى محصة إنتاج الغاز الصبضعي بتضقغ
تػريغ عضغ أـ الشاس جشػ ب الجدائخ في 16جانفي 2013

xlix

 ،حضث سجمت شخكة سػناشخاؾ خدائخ بذخية بػفاة

 49عامل مغ جشدضات مختمفة .lإلى جانب خدائخ مادية الشاجسة عغ غمق السرشع عقب االعتجاء كالسقجرة بػ
 11ممضػف دكالر لمضػـ لترل مجسػع الخدائخ إلى غاية  27مارس  2014إلى  645ممضػف دكالر كىػ تاريخ
إعادة استغبللو .li

رغع اعتبار الكػارث الكبخػ في قصاع الرشاعة الشفصضة مغ أىع مدببات الخدائخ البذخية كالسادية لمذخكات
البتخكلضة الع السضة ،غضخ أنيا تدجل كحلظ معجالت حػادث ميشضة ال يدتياف بيا جخاء مداكلة نذاشيا ،كالتي تقجر

ندبة الحػادث بزعفضغ كنرف مقارنة بقصاع البشاء كبدبعة أضعاؼ بالشدبة لمرشاعات األخخػ  .liiكانصبلقا
مسا سبق انصمقت الجراسة مغ اإلشكالضة التالضة :ما ىي أىع العػامل السؤثخة عمى الحػادث السيشضة في مجيخية
اإلنتاج لدػناشخاؾ بحاسي مدعػد؟

فخضية الجراسة :كبغخض حل االشكالضة تع كضع الفخضضة التالضة :يعتبخ العامل البذخؼ مسثبل بالخصأ البذخؼ
السؤثخ الخئضدي في الحػادث السيشضة في مجيخية اإلنتاج لدػناشخاؾ بحاسي مدعػد.

أىجاف الجراسة :تيجؼ ى حه الجراسة الى تحجيج أىع العػامل البذخية كالتشطضسضة كالتقشضة الخئضدضة مشيا كالفخعضة
السؤثخة عمى عجد الحػادث السيشضة كحجع األياـ الزائعة.

أىسية الجراسة:
-

ارتفاع عجد الحػادث السيشضة كاالصابات في الرشاعة الشفصضة مقارنة بالرشاعات األخخػ كفي السؤسدة محل

الجراسة؛
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-

األثار الدمبضة لمحػادث السيشضة عمى أداء العساؿ كالتكالضف االقترادية كصػرة الذخكات؛
ابخاز اىع العػامل السداىسة في كقػع الحػادث السيشضة بالسؤسدة محل الجراسة ،قرج العسل عمى مػاجيتيا
كتفادييا كتحدضغ جػدة بضئة العسل؛
الجراسات الدابقة:
-1ركدت دراسة )، liiiAlkhaledi and others ( 2017عمى أف الخصأ البذخؼ ىػ الستدبب األساسي في جل
الكػارث الرشاعضة الخاصة بالرشاعة الشفصضة ،كباستخجاـ التحمضل االحرائي تع تحمضل مجسػعة مغ الحػادث في

قصاع الشفط بالبحخيغ ،كخمرت نتائج الجراسة الى اف الخصأ البذخؼ ىػ السداىع األساسي في  %70مغ الحػادث

السيشضة في الرشاعة الشفصضة كبالشدبة لشتائج حالة دكلة البحخيغ فإف مدؤكلضة الخصأ البذخؼ في الحػادث السيشضة
في تدايج مدتسخ ،مدببة العجيج مغ التكالضف االقترادية السختبصة بالعساؿ كمكاف العسل كالبضئة ،كاف ىحه الديادة

راجعة الى ارتفاع حجع الصمب.
-2كفي دراسة شسمت قصاع تكخيخ السحخكقات بالجدائخ قاـ شتػت سسضة ك رشضجة حسدؼ

liv

بتحمضل الحػادث

السيشضة الخاصة بالحخائق الرشاعضة في مرافي التكخيخ قرج تػضضح ما يجب أف تتعمسو ىحه الرشاعة مغ ىحه

الحػادث ،بصخيقة تكػف أكثخ يقطة لسشع الحػادث الخئضدضة في السدتقبل .باستخجاـ تحمضل إحرائي لػ  38حادث

ميشي عمى مدتػػ مرافي التكخيخ التابعة لذخكة سػناشخاؾ بالجدائخ عمى مجػ  12سشة (مغ سشة  2002إلى
غاية سشة  ،) 2013كالتحمضل الجيشامضكي باستخجاـ السعمػمات التي تع الحرػؿ عمضيا مغ التحمضل اإلحرائي،

كتػصمت الجراسة إلى أف العامل التقشي كالستزسغ فذل في السعجات ) (material failureىػ السدبب الخئضدي
في ضيػر الحػادث السيشضة بشدبة  %33تمضو التدخبات بػ  %21ثع الذ اخرات ) (Sparksبػ  %13ثع الذعبلت

)(flameبػ  %10مغ الحػادث .أما العامل البذخؼ كالسسثل في الخصأ البذخؼ فقج كاف أقل ندبة حػادث مقجرة بػ
.%2.63
-3الجراسة التي أجخاىا Robertson, K., Black and J. Grand-Clement

lv

عمى ثبلثة قصاعات ىي

قصاع الصضخاف كالقصاع الشػكؼ كالقصاع الشفصي ،خمرت الجراسة الى أف العامل البذخؼ ىػ اىع مدببات الحػادث

السيشضة إلى جانب تػسعو لضذسل العامل التشطضسي ،كيعتبخ الخصأ البذخؼ متسثبل في اليفػات الفخدية مدؤكال بشدبة
% 80مغ الحػادث السيشضة .كأضافت الجراسة إال أف الحػادث السيشضة تحجث نتضجة سمدمة مغ االحجاث ككل حجث
يؤدؼ الى االخخ ،حضث أنيا تتسضد بأنيا ذات نسط خصي كمعقج

-4في دراسة )،lvi(Evelyn Enchill and Kingsford Kissi Mirekuحػؿ تقضضع العػامل السؤثخة عمى أداء
الدبلمة في مرشع لمغازات الرشاعضة في مشصقة غانا كىحا باستخجاـ شخيقة التحمضل اليضكمي ( AHP
 ،)méthodeخمرت نتائجيا عمى أف العامل التشطضسي ىػ أكبخ عامل مؤثخ عمى أداء الدبلمة.
-5تػصمت نتائج دراسة )(Margaret Chan

lvii

إلى أف التعب ىػ الستدبب األساسي في جل الحػادث عمى

مدتػػ قصاع البشاء في الرشاعة الشفصضة ،فقج أضيخت نتائج االستبضاف الحؼ كزع عمى  320مداىع في أربعة
مذاريع بشاء في قصاع الشفط كالغاز ،باإلضافة الى إجخاء مقابمة مع  50عامبل أصضبػا بحػادث نتضجة التعب .تبضغ
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مغ جخاء ىحه الجراسة اف التعب ىػ الخصخ األكبخ السؤدؼ إلى كقػع الحػادث ،حضث اعتبخت نتائج ىحه الجراسة
اف خصخ التعب ىػ ضاىخة معقجة متعجدة األبعاد كالتحكع فضيا سضؤدؼ الى التخفضس مغ عجد الحػادث.
-6انصمقت دراسة)(Eskandari and others 2017

lviii

مغ اف العامل التشطضسي ىػ أكبخ عامل مؤثخ عمى

الحػادث السيشضة مغ بضغ العػامل األخخػ ( العامل البذخؼ ،العامل التقشي العامل العسمضاتي) ك بيجؼ البحث
كتحجيج العػامل التشطضسضة الثانػية األخخػ التي تشجرج تحت العامل التشطضسي الخئضدي السؤثخة عمى الدبلمة
السيشضة ،تع اجخاء مقاببلت مع  17خبضخ في الدبلمة  ،كىحا باستخجاـ شخيقة conventional qualitative

 ، content analysis method using the MAXQDAحضث تع استخبلص  11عامل تشطضسي ثانػؼ مشيا:
التداـ السجيخيغ ،التجريب كالتكػيغ ،الخضا الػضضفي ،كنطاـ السكافئات كغضخىا مغ عػامل تشطضسضة ثانػية.
 .2الحػادث السيشية والعػامل السؤثخة عمييا
الحػادث السيشية  :عخفت مشطسة العسل الجكلضة الحادث السيشي بانو حادثة غضخ متػقعة كغضخ مخصط ليا ،بسا في

ذلظ أعساؿ عشف ،ناشئة عغ أك مختبصة بعسل ما ،كيشتج عشو تعخض عامل أك أكثخ إلصابة شخرضة أك مخض

أك كفاة.lix

العػامل السؤثخة عمى الحػادث السيشية في الرشاعة الشفصية :كردت عغ الجراسات العمسضة كاألكاديسضة أف معطع

الحػادث السيشضة في مختمف القصاعات كخاصة في قصاع الشفط ،تعػد أسبابيا إلى العػامل التقشضة ،البذخية

كالتشطضسضة .lxفالتحقضقات التي تبعت مختمف الحػادث السيشضة كالكػارث الرشاعضة في قصاع الشفط ،أكجت عمى اف
العامل البذخؼ كالسسثل أساسا في الخصأ البذخؼ ىػ الستدبب الخئضدي في جل ىحه الكػارث .فسغ خبلؿ نتائج

دراسة أجخيت عمى أكبخ  100حادث خبلؿ الفتخة ما بضغ  1972الى غاية  2001أبخزت الشتائج اف جل الحػادث
التي تقع باستثشاء تمظ التي تقع بدبب عامل الصبضعة (القػة القاىخة) تعػد كميا الى الخصأ البذخؼ .lxiفي حضغ

تذضخ دراسات كتحقضقات أخخػ اف األسبا ب الخئضدضة ال تقترخ عمى العامل البذخؼ اك التقشي فقط ،كإنسا تؤكج
أيزا عمى دكر العامل التشطضسي في ىحه الكػارث بشدبة .lxii 53%

.3مشيج البحث :مغ اجل تحقضق ىجؼ الجراسة ارتأيشا اف نعتسج عمى السشيج الػصفي بالشدبة لمجانب الشطخؼ
كالستسثل في الحػادث السيشضة كاىع العػامل السداىسة فضيا عمى مدتػػ الرشاعة الشفصضة أما في الجانب التصبضقي
فقج تع استخجاـ مشيج دراسة الحالة كالسشيج االحرائي لتحمضل ندب مداىسة العػامل البذخية كالتقشضة كالتشطضسضة

في الحػادث السيشضة عمى مدتػػ مجيخية اإلنتاج لدػناشخاؾ بحاسي مدعػد.

 1.3اختيار عيشة الجراسة :تع اختضار مجيخية اإلنتاج التابعة لدػناشخاؾ بالسشصقة الرشاعضة الشفصضة بحاسي
مدعػد كعضشة لمجراسة بشاء عمى خرػصضتيا ،كالستسثمة في أنيا أكبخ فخع مختز باإلنتاج لذخكة سػناشخاؾ

بإجسالي عجد عساؿ قجر بأكثخ مغ  4000عامل كاجسالي عجد االبار قجر بػ  1600بئخ تزع كل مغ اآلبار
السشتجة كآبار إعادة الحقغ كاآلبار السغمقة ،ىحا مغ جية كمغ جية أخخػ قخ ب السؤسدة محل الجراسة مغ جامعة

كرقمة .تبعج مجيخية اإلنتاج التابعة لدػناشخاؾ بالسشصقة الرشاعضة الشفصضة بحاسي مدعػد لػالية كرقمة بحػالي
800كمع عغ عاصسة الجدائخ ك 80كمع عغ مجيشة كرقمة .تشذط ىحه السجيخية ضسغ نذاط االستكذاؼ

كاإلنتاج ،lxiiiكتغصي انذصتيا عسمضات االستخخاج كالشقل عغ شخيق القشػات كمعالجة السحخكقات كالرضانة كالحقغ.

مسا يجعل نذاط قدع اإلنتاج بسشصقة حاسي مدعػد يستاز بالكثافة كالتعقضج كالتجاخل الكبضخ بضغ األنذصة السختمفة

لمسجيخية ،كىحا ما نتج عشو ارتفاع في ندب خصػرة حػادث العسل كمعجؿ تكخارىا مقارنة بفخكع اإلنتاج األخخػ
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لدػناشخاؾ بالجدائخ (كىي قاسي الصػيل ،حػض بخقاكؼ ،حاسي الخمل ،عضغ اـ الشاس ،ركد الشز ،ركد الباقل،
تضشفػيغ تافشكػرت كأىانت الدصح) .الخرػصضات الدالفة الحكخ ،جعمت مغ قدع االمغ مكانة جج ميسة ضسغ
أقداـ الجاعسة لشذاط قدع اإلنتاج بسشصقة حاسي مدعػد ،كذلظ لتدضضخ مختمف السخاشخ الستعمقة بتأثضخ نذاط
السجيخية عمى العساؿ كاإلنتاج كالبضئة .كيديخ قدع األمغ عمى تدضضخ كمتابعة إدارة الرحة كالدبلمة السيشضة

كالبضئة عمى مدتػػ جسضع أقداـ السجيخية ككحا مختمف الفخكع كالػحجات التابعة لسجيخية اإلنتاج سػناشخاؾ بحاسي

مدعػد .كفي إشار السخجع الحؼ حجده مجسع سػناشخاؾ عمى مدتػػ العاصسة كالستعمق بشطاـ الرحة كالدبلمة
السيشضة كالبضئ ة كفق الستصمبات العالسضة ،تع تحجيج مجسػعة مغ األنذصة الخاصة بالرحة كالدبلمة السيشضة التي
يسارسيا قدع األمغ كالسمخرة في الججكؿ .1
الججول -1مجسػعة أنذصة قدع االمغ بسجيخية اإلنتاج التابعة لدػناشخاك بحاسي مدعػد
أنذصة حساية البضئة

أنذصة الػقاية

اإلجخاءات في قاعجة الحضاة

أنذصة التجخل

اإلجخاءات في الحقػؿ

 -إدارة األعساؿ الضػمضة

 -رصج كإدارة األنػاع السختمفة

العسل ،خصة الػقاية

السعجنضة ،السػاد الكضسضائضة

 -متابعة العسمضات عمى اآلبار

الكضسضائضة

خبلؿ تحجيج

(ترخيح

كالسبخمجة

كغضخىا؛

التفتضر

 -عسمضات

 -مخاقبة

لمشفايات (السشدلضة ،الخخدة

الخصخة)؛

 -جخد

السػاد

حاالت الذحكذ التي قج تؤثخ

 -التجخل في جسضع أنػاع

 -إرساؿ التعمضسات األمشضة

إنذاء قػائع بضانات الدبلمة

 -جخد

 -التجريب كالتػعضة؛

قاعجة  24فضفخؼ كمحصة

 -جخد

السخاجعة كالتجقضق؛

السختمفة.

 التجخل في جسضع أنػاعالحػادث (التدخ ب ،نار

)...؛

الخاصة

بيع

عمى البضئة مباشخة؛

(مخدكنات

الرمبة؛

شضغ الحفخ مخابخ التحمضل

التابعضغ لمسجيخية)؛

 -رصج

السػاد

الشفايات
السػاد

السدتخجمة

الرشاعضة
الكضسضائضة
كالسشتيضة

الربلحضة مخفقضغ عمى كثائق

الكضسضائضة

الدبلمة الخاصة بيع؛

 -اإلببلغ كالتحقضق بعج

الستقادمة (الرحة الشباتضة

 -مخاقبة التذغضل الدمضع لخداف

 -اإلببلغ عغ الػضعضات

التصيضخ القائسة؛

 -رصج التمػث السحتسل لآلبار

الحػادث؛

أك األفعاؿ الخصضخة؛

 -تجسضع

كإصجار

اإلحرائضات

كعخضيا؛

 -تقجيع

الخاصة

التػصضات

رخز

العسل

بسختف

كمبضجات اآلفات) كعسمضات

إزالة الشفط.

 مخاقبة جػدة مضاه الرخؼالسعالجة
محصات

في

كل

معالجة

السائضة كآبار التحكع؛

مغ

 -تحجيج

مضاه

التدخيبات

الشاتجة في مخاكد.

الرخؼ الرحي (قاعجتضغ

لمسجيخية كىسا  24فضفخؼ

كإي اخرا).

34

السحاكاة؛

(Snubbing et Work-
 )overمغ

مع

الصػارغ كتشطضع تساريغ

 -مخاقبة كصضانة معجات

كالسذاركة في عسمضات

السشتيضة

الػحجات

كفػاصل الحقػؿ

السدتخجمة كالسػاد الكضسضائضة
الربلحضة

الفزائضة

 -تشفضح

مختمف

خصط

السختمفة

التجخل كالحساية؛

الكػارث (التدخ ب الشفصي،

انجالع الشار )...؛

 -اإلشخاؼ عمى العسل؛
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كاألنذصة

التجخبلت

التي تتع داخل السجيخية
سػاءا

الحضاة،

داخل

كالػرشات.

قػاعج

الحقػؿ

السرجر :مغ إعجاد الباحثتضغ بشاء عمى التقاريخ الجاخمضة لسجيخية اإلنتاج التابعة لدػناشخاؾ بحاسي مدعػد
مغ خبلؿ الججكؿ -1نبلحع اف نذاط قدع األمغ بسجيخية اإلنتاج التابعة لدػناشخاؾ بحاسي مدعػد يجخل ضسغ
إشار ميسات نطاـ إدارة الرحة كالدبلمة السيشضة كالستسثمة في عجمة ديسضشج ()( )Deming Cycleالتخصضط
التشفضح الخقابة كالسخاجعة اإلدارية) تساشضا مع األىجاؼ السخجػة لسجسع سػناشخاؾ في محاكلة تعسضع تصبضق نطاـ

الرحة كالدبلمة السيشضة كفق السعايضخ الجكلضة.
-

ففي جانب التخصضط كمغ خبلؿ نذاط الػقاية يقػـ قدع األمغ بػإدارة األعساؿ الضػمضة كالسبخمجة أىسيا (انذاء
تراريح العسل ،خصة الػقاية كغضخىا) باإلضافة الى إرساؿ التعمضسات األمشضة السختمفة إلى مختمف كحجات
السجيخية؛

-

أما في جانب التشفضح يقػـ قدع األمغ بالتجريب كالتػعضة كالتجخل في جسضع أنػاع الحػادث (كالتدخ ب الشفصي

كانجالع الشار كغضخىا) ،مع اإلببلغ كالتحقضق بعج الحػادث أك الػضعضات أك األفعاؿ الخصضخة ،كجسضع األنذصة
الستعمقة باإلجخاءات عمى مدتػػ الحقػؿ كقػاعج الحضاة كأنذصة التجخل؛

-

اـ بالشدبة لجانب الخقابة فإف قدع االمغ يديخ عمى عسمضات التفتضر كالسذاركة في عسمضات السخاجعة كالتجقضق؛
كفضسا يتعمق بالسخاجعة اإلدارية يتع فضيا تجسضع اإلحرائضات كإصجار التػصضات كعخضيا. 2.3متغيخات الجراسة :بعج عخض مػجد لعضشة الجراسة كتحمضل أنذصة قدع األمغ كىػ أساس تصبضق محػر
دراستشا ،نعخض فضسا يمي متغضخات الجراسة كالستسثمة في متغضخيغ أساسضضغ ،األكؿ متعمق بسؤش اخت تقضضع نطاـ

الرحة كالدبلمة السيشضة كالثاني متعمق بسؤشخات العػامل السؤثخة عمى الحػادث السيشضة.

فالجانب األكؿ يتع فضو تقضضع أداء نطاـ الرحة كالدبلمة السيشضة كفق أربعة مؤشخات مدتخجمة مغ شخؼ قدع
األمغ كىي:
-1مؤشخ عجد الحػادث السيشضة كيسثل اجسالي عجد الحػادث السيشضة عغ شخيق جسع عجد الحػادث عجد الحػادث

بتػقف مع عجد الحػادث بجكف تػقف؛

-2مؤشخ عجد األياـ الزائعة كيسثل عجد أياـ التػقف عغ العسل ،حضث يتغضخ حجع األياـ الزائعة تبعا لجرجة
خصػرة الحادث بعج مػافقة شبضب السجيخية ،فيشاؾ الحػادث البدضصة التي تكػف فضيا عجد األياـ الزائعة مقجرة بػ

 0يػـ كقج تكػف حػادث خصضخة قاتمة كتبمغ فضيا عجد األياـ الزائعة  6000يػـ؛
-3مؤشخ معجؿ الخصػرة =
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-4مؤشخ معجؿ التكخار =
أما الجانب الثاني كالخاص بالعػامل السؤثخة عمى الحػادث السيشضة كبعج التحقضق في  372حادث خبلؿ فتخة

الجراسة مغ  2011إلى  2017كباالستعانة الى خبخة ميشجسي الرحة كالدبلمة السيشضة عمى مدتػػ مجيخية
اإلنتاج لدػناشخاؾ كبعس السيشجسضغ خارج السجيخية خبلؿ فتخة التحقضق ،تع ترشضف العػامل السؤثخة عمى

الحػادث السيشضة بالسؤسدة إلى أربعة عػامل كىي :العػامل البذخية كالعػامل التشطضسضة كالعػامل التقشضة .حضث تع
تػضضحيا في الذكل رقع .1
 -4نتائج الجراسة السيجانية :
 1-4نتائج مؤشخات تقييع نطام الرحة والدالمة السيشية في مجيخية االنتاج بحاسي مدعػد :مغ خبلؿ
االشبلع عمى الػثائق الجاخمضة لمسؤسدة محل الجراسة كالستسثمة في التقاريخ الدشػية كالتقاريخ التفرضمضة لحػادث
العسل كباالعتساد عمى السؤشخات السحكػرة سالفا ،تع تجسضع البضانات في الججكؿ رقع  2لشقػـ بالتحمضل الحقا.
الججول رقع -2يػضح تصػرات الحػادث السيشية في مجيخية اإلنتاج التابعة لدػناشخاك بحاسي مدعػد

2011

2012

2013

2014

2015

201

201

6

7

عجد
الحػادث

44

62

44

53

62

57

53

السيشضة
عجد
الحػادث

18

31

13

27

34

22

17

بتػقف
عجد
الحػادث

بجكف تػقف
معجؿ
الخصػرة
معجؿ
التكخار
عجد

األياـ

26

31

1.54633

0.0280

2.30280

3.8107

12087

228

31

0.0180
2
1.6501
4
142

36

26

3.94

3.5079
30370

28

35

36

0.054

0.0

0.0

5

370

190

4.570

2.8

2.4

5

226

38

406

289

267
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الزائعة

السرجر :مغ إعجاد الباحثتضغ بشاء عمى التقاريخ الدشػية لمحػادث السيشضة في مجيخية اإلنتاج التابعة لدػناشخاؾ
بحاسي مدعػد.
مغ خبلؿ الججكؿ رقع 2كالستعمق بتصػرات الحػادث السيشضة في مجيخية اإلنتاج التابعة لدػناشخاؾ بحاسي مدعػد

خبلؿ الفتخة  ،2017-2011تع تدجضل السبلحطات التالضة:

 1-1-4بالشدبة لسؤشخ عجد الحػادث السيشية :تدجل مجيخية اإلنتاج عجدا معتب اخ مغ الحػادث السيشضة سشػيا
بستػسط  53.42حادث سشػيا ،كقج كرد في سشة  2012أكبخ عجد مغ الحػادث السيشضة بػ  62حادث ،كيخجع
الدبب كفق مدؤكؿ قدع األمغ الى مجسػعة مغ األسبا ب نػجدىا كاالتي:
 −ترشف مجيخية اإلنتاج بحاسي مدعػد ضسغ أكبخ السجيخيات التابعة لقدع اإلنتاج كاالستكذاؼ لسجسع سػناشخاؾ
مثمسا سبق اإلشارة الضو ،حضث تسثل حػالي ثمث حجع نذاط مخحمة اإلنتاج لسجسع سػناشخاؾ بإشخافيا عمى أكبخ
السكامغ الشفصضة بالجدائخ أيغ يتسضد نذاط ىحه السجيخية بالتعقضج كارتفاع درجة الخصػرة؛

 −نقز ثقافة الرحة كالدبلمة لجػ العساؿ رغع حسبلت التحدضذ التي تجخػ يػمضا عمى مدتػػ الحقػؿ كمشاشق
الشذاط؛

 −كثافة كتعقج كتجاخل مختمف األنذصة عمى مدتػػ السجيخية مسا يرعب مغ ميسات السخاقبة كالتفتضر؛

 −ارتفاع كثافة الضج العاممة عمى مدتػػ السجيخية كالسقجرة بحػالي  4000عامل مسا يشتج عشو صعػبة القضاـ بتجريب
جسضع العساؿ سشػيا اك دكريا في مجاؿ الرحة كالدبلمة السيشضة؛

 −عجـ مخاجعة سضاسة الرحة كالدبلمة كالبضئة مشح .2005

 2-1-4بالشدبة لسؤشخ عجد األيام الزائعة :ارتفاع عجد األياـ الزائعة مقخكف بجرجة خصػرة الحػادث السيشضة
كلضذ بعجد الحػادث .يتع حدا ب عجد األياـ الزائعة بػ  6000يػـ ضائع لكل حالة كفاة .ندجل مغ نفذ الججكؿ

السبلحطات التالضة:
-

سجمت أكبخ قضسة لعجد األياـ الزائعة في سشة  2014كالسقجرة بػ  30.375يػـ ضائع ،تمضيا سشة  2011بػ

 12.087يػـ ضائع ،كيخجع الدبب الي تدجضل حالتي كفاة لكل مغ الدشتضغ؛

بالخغع مغ تدجضل سشتي  2011ك 2013لشفذ عجد حػادث العسل كالسقجر بػ  44حادث إال أف سشة 2011
ككسا اردفشا سالفا ،سجمت أكبخ عجد مغ األياـ الزائعة في حضغ اف سشة  2013سجمت أقل عجد مغ األياـ
الزائعة كالسقجرة بػ  142يػـ فقط بدبب تدجضل حالتي كفاة.
 3-1-4بالشدبة لسؤشخ عجم التكخار :يختبط مؤشخ معجؿ التكخار بعجد الحػادث بتػقف ،فكمسا زاد عجد الحػادث

بتػقف ارتفع معجؿ التكخار .كمغ خبلؿ الذكل  2كالسػضح لتصػر معجؿ التكخار بالتدامغ مع تصػر حػادث العسل

بتػقف ،سجل في سشتي  2012ك 2015أعمى قضع لعجد الحػادث بتػقف كمقجرة بػ  31ك 34عمى التػالي ،حضث
كصل معجؿ التكخار الى 3.8ك  4.5عمى التػالي.

 4-1-4بالشدبة لسؤشخ معجل درجة الخصػرة :يختبط مؤشخ معجؿ درجة الخصػرة بعجد األياـ الزائعة كمغ
خبلؿ الذكل  3كالسػضح لتصػر شجة الخصػرة بالتدامغ مع عجد األياـ الزائعة سجمت سشتي  2011ك2014
أعمى معجؿ خصػرة عمى مجػ سشػات الجراسة بػ  1.54ك 3.94عمى التػالي كبعجد األياـ الزائعة بمغت
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12087ك 30370عمى التػالي كيخجع الى نفذ الدبب الدابق كىػ تدجضل حالتي كفاة في سشة 2011كخسذ
حاالت كفاة في 2014.
 2-4الشتائج الستعمقة بتحميل العػامل السؤثخة عمى الحػادث السيشية في مجيخية اإلنتاج بحاسي مدعػد:
مغ خبلؿ االشبلع الى نفذ الػثائق السدتخجمة في الجراسة خبلؿ فتخة  ،2017-2011تع ترشضف حػادث العسل

تبعا ألىع العػامل الستدببة فضيا كالستسثمة في العػامل البذخية ،العػامل التقشضة ،العػامل التشطضسضة كالعػامل أخخػ
الى جانب السدج بضغ عاممضغ .نقػـ بتحمضل كل مشيا كآالتي:
 1-2-4الشتائج بالشدبة لسؤشخ عجد الحػادث :بالشدبة لعجد الحػادث الخاصة بكل عامل مغ العػامل الدابقة،
سجمشا الشتائج التالضة كالسػضحة في الذكل رقع . 4

مغ خبلؿ الذكل رقع  4يتبضغ لشا اف العػامل البذخية ىي أكبخ متدبب في الحػادث السيشضة خبلؿ فتخة (-2011
 )2017كىحا بتدجضل  188حادث أؼ بشدبة  %52تمضو العػامل التشطضسضة بػ  67حادث كالسسثل بشدبة  %19ثع
العػامل التقشضة ككحا العػامل األخخػ بػ  46حادث كبػ 45حادث عمى التػالي أؼ بشدبة  %13لكل مشيسا .أما
بالشدبة لمحػادث التي تقع نتضجة تداكج عاممضغ ،ندجل  %2مغ مجسػع الحػادث التي تقع بدبب العػامل البذخية
التشطضسضة كالسقجرة بػ  8حػادث ،أما العػامل البذخية التقشضة فقج سجمت ندبة  %1فقط مغ مجسػع عجد الحػادث

كالسقجرة بػ  4حػادث خبلؿ فتخة الجراسة ( .)2017-2011كيعػد ارتفاع عجد الحػادث بدبب العامل البذخؼ إلى
شبضعة العسل بجاخل السجيخية كالتي تتصمب التجخل السباشخ لمعساؿ لتأدية مختمف السياـ ،كما يخمفو تأثضخ الخصأ

البذخؼ عمى العسل خاصة فضسا يتعمق بشقز التخكضد كاالنتباه أثشاء تأدية السياـ أك عجـ ارتجاءىع لسعجات الػقاية
الذخرضة.
 2-2-4الشتائج بالشدبة لعجد األيام الزائعة :بالشدبة لعجد األياـ الزائعة لكل عامل مغ العػامل الدابقة فقج
سجمشا الشتائج التالضة كالسػضحة في الذكل رقع 5

مغ خبلؿ الذكل رقع  ،5يبخز العامل البذخؼ عمى أنو السدبب الخئضدي في ارتفاع عجد األياـ الزائعة كالسقجرة
 ب  24.770يػـ أؼ بشدبة  % 57مغ مجسػع عجد األياـ الزائعة خبلؿ فتخة الجراسة( ،)2017-2011حضث
يخجع سبب ىحا االرتفاع الى تدجضل حػادث مسضتة كالسقجرة بأربع حاالت كفاة .تمضيا نتائج الحػادث بدبب
العػامل التشطضسضة كالسقجرة بػ  12265يػـ أؼ بشدبة  %28بحالتي كفاة ،ثع العػامل التقشضة بػ  6214يػـ ضائع

كالسسثمة بػ %14بحالة كفاة كاحجة كأخض اخ العػامل األخخػ بػ  244يػـ أؼ بشدبة .%1

 3-4التحميل اإلحرائي لمعػامل السؤثخة عمى الحػادث السيشية في مجيخية اإل نتاج لدػناشخاك بحاسي مدعػد:
يقترخ ىحا التحمضل عمى العاممضغ البذخؼ كالتشطضسي فقط الحتػائيسا عمى مجسػعة األسبا ب السباشخة لمحػادث

السيشضة كالسسثمة في الذكل رقع  .1اما بالشدبة لمحػادث بدبب العامل التقشي فقج اقترخت األسبا ب عمى الحػادث

التي تقع بدبب اآلالت فقط.
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 1-3-4تقييع العػامل البذخية :حضث يكػف فضيا العامل البذخؼ الستدبب الخئضدي في كقػع الحادث (الخجػع الى
الذكل  .)1نقػـ بإسقاط العػامل البذخية عمى مؤشخ عجد الحػادث كمؤشخ عجد األياـ الزائعة:

 .1أثخ العػامل البذخية عمى مؤشخ عجد الحػادث :يتجمى مغ الجراسة التصبضقضة مجسػعة مغ العػامل البذخية
التي كانت سببا في ارتفاع عجد الحػادث كىي الحػادث بدبب عجـ ارتجاء معجات الػقاية الذخرضة ،الحػادث

بدبب شخيقة العسل ،الحػادث بدبب عجـ التخكضد كاالنتباه ،الحػادث بدبب اآلالـ كاألكجاع.
يتزح مغ الذكل  6السبلحطات التالضة:
-

أثخ عامل نقز التخكضد كاالنتباه :يعتبخ عامل نقز التخكضد كاالنتباه أكثخ العػامل تدببا في الحػادث ضسغ
العػامل البذخية في مجيخية اإلنتاج التابعة لدػناشخاؾ بحاسي مدعػد حضث سجل ندبة  %43مغ اجسالي عجد

الحػادث السيشضة ،كيترف ىحا العامل برعػبة التحكع فضو نتضجة خزػعو لمستغضخ البذخؼ (شخرضة العامل
كتخكضبتو العربضة درجة تحسمو لمزغػط الشفدضة التي يعضذيا)؛
-

أثخ عامل عجـ ارتجاء معجات الػقاية الذخرضة كعامل شخيقة العسل الخاشئة :يعتبخ ىحاف العامبلف السؤثخ الثاني
عمى عجد الحػادث الشاجسة عغ العػامل البذخية بتدجضميسا نفذ الشدبة كالسقجرة بػ  %22لكل مشيسا .كتختبت ىحه

الحػادث ،نتضجة لعجـ ارتجاء معجات الػقاية الذخرضة بدبب عػامل أخخػ أىسيا نقز في ثقافة الرحة كالدبلمة
السيشضة بضغ العساؿ إلى جانب ارتفاع درجة الح اخرة التي قج تجفع العساؿ الى ندع بعس معجات الػقاية كالخػذة

كالقفازات لفتخة كجضدة قج تكػف فتاكة ،باإلضافة إلى تجاخل فتخات دخػؿ كخخكج العساؿ مغ كإلى العسل (نطاـ

العسل عمى مدتػػ السؤسدة  ،4/ 4كيشجخ عشو صعػبة في تحجيج فتخات تكػيشضة مشاسبة تتزسغ جسضع العساؿ
خاصة في حالة التكػيغ الحؼ يحتاج لسجة شػيمة .كسا ندجل ندبة  %9مغ مجسػع عجد الحػادث الشاجسة مغ

دمج ىحيغ العاممضغ؛
-

أثخ عامل اآلالـ كاألكجاع :شكل عامل اآلالـ كاألكجاع التي يعاني مشيا العساؿ كالشاجسة عغ األمخاض السدمشة أك

اإلصابات القجيسة ندبة  %4مغ مجسػع األسبا ب السباشخة في كقػع الحػادث السيشضة عمى مدتػػ مجيخية اإلنتاج
بحاسي مدعػد.

 .2أثخ العػامل البذخية عمى مؤشخ عجد األيام الزائعة :نتج عغ العػامل البذخية أثخ مباشخ عمى عجد األياـ
الزائعة في مجيخية اإلنتاج لدػناشخاؾ بحاسي مدعػد كالسسثل في الذكل رقع .7

مغ خبلؿ الجراسة السضجانضة كتحمضل الػثائق قسشا بالتحمضل كفق حالتضغ كىحا لتجشب الذحكذ الحؼ تخمفو حاالت
الػفاة عمى التحمضل العاـ لسؤشخ عجد األياـ الزائعة؛ ففي الحالة األكلى عجـ االخح بعضغ االعتبار الحػادث
السيشضة السسضتة كمغ خبلؿ الذكل  ،7سجل عامل عجـ التخكضد كاالنتباه أعمى ندبة قجرت بػ % 53مغ مجسػع
عجد األياـ الزائعة كالستعمقة بالحػادث غضخ السسضتة  ،حضث بمغت عجد األياـ الزائعة حػالي  400يػـ ،تمضيا
عجد األياـ الزائعة بدبب عامل شخيقة العسل بشدبة % 38مغ اجسالي عجد األياـ الزائعة أؼ بػ  291يػـ،

بضشسا عامل عجـ ارتجاء معجات الػقاية كعامل االالـ كاألكجاع سجل كل مشيسا ندبة  5%ك% 3عمى التػالي،

أؼ بػ  35ك 11يػـ ض ائع عمى التػالي ،كفضسا يتعمق بالسدج بضغ عاممي عجـ ارتجاء معجات الػقاية كشخيقة العسل
بػ % 1بػ  19يػـ ضائع كىحا في حالة عجـ حدا ب حػادث الػفضات.
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أما في حالة الثانضة األخح بعضغ االعتبار لحػادث السسضتة خبلؿ فتخة الجراسة ،يحتل العامل األخضخ كىػ السدج بضغ
عاممي عجـ ارتجاء معجات الػقاية كشخيقة العسل ندبة  % 97مغ عجد األياـ الزائعة كالسقجرة بػ  24.019يػـ
كىحا بدبب تدجضميا لحادث مسضت نجع عشو أربع حاالت كفاة.
 2-3-4تقييع العػامل التشطيسية والبيئية :تػصمت ىحه الجراسة بعج السعايشة السضجانضة ،إلى اف أىع العػامل
التشطض سضة كالبضئضة السؤثخة عمى الحػادث السيشضة متسثمة في حػادث الدضخ محضط العسل كاالندالؽ ،حضث نقػـ

بتحمضميا بشفذ شخيقة تحمضل العػامل البذخية كاالتي:
 .1أثخ العػامل التشطيسية والبيئية عمى مؤشخ عجد الحػادث :مغ خبلؿ تحمضل الحػادث السيشضة خبلؿ فتخة
الجراسة كردت الشتائج في الذكل رقع 8

مغ خبلؿ الذكل رقع  ،8تع تدجضل  % 39مغ الحػادث كالشاتجة بدبب االندالؽ ،ككفق التقاريخ السعتسجة
لحػادث العسل لع تفرل األسبا ب الخفضة لبلندالؽ كالتي يسكغ ارجاعيا الى أسبا ب متعمقة ببضئة العسل أك بدبب
عػامل شبضعضة خارجضة .تمضيا  % 33مغ الحػادث كالشاتجة عغ حػادث الدضخ الخاصة بالسخكبات داخل نصاؽ
عسل السجيخية ،أما % 28مغ الحػادث كردت بدبب بضئة العسل كالتدخبات الشفصضة عمى األرض.
 .2نتائج العػامل التشطيسية والبيئية بالشدبة لسؤشخ عجد الحػادث بالشدبة لعجد األيام الزائعة :تع تدجضل

الشتائج التالضة كالسػضحة في الذكل رقع.9

يتزح مغ خبلؿ الذكل رقع  9السبلحطات التالضة:
في حالة عجـ األخح بعضغ االعتبار الحػادث السسضتة سجل عامل االندالؽ ندبة  %77مغ اجسالي عجد األياـ
الزائعة كالسقجرة بػ  213يػـ عسل ضائع يمضو حػادث الدضخ بػ  19%مغ اجسالي عجد األياـ الزائعة كالسقجرة بػ
 54يػـ عسل ضائع ،ثع عامل بضئة العسل بػ  %4بسجسػع عجد األياـ الزائعة بػ  11يػـ عسل.
أما في حالة األخح بعضغ االعتبار عجد األياـ الزائعة بدبب الحػادث السسضتة (سجل حادث كاحج يتزسغ كفاة

عاممضغ) فدجل عامل حػادث الدضخ ندبة  % 85مغ اجسالي األياـ الزائعة بػ  1254يػـ عسل ،تمضيا عجد
األياـ الزائعة بدبب االندالؽ بػ  14 %اما بالشدب لمحػادث الػاقعة بدبب بضئة العسل فدجمت ندبة %. 1
 .5الخاتسة:
ىجفت الجراسة الى تحمضل العػامل البذخية كالتشطضسضة البضئضة كالتقشضة السؤثخة عمى الحػادث السيشضة
في مجيخية اإلنتاج التابعة لدػناشخاؾ بحاسي مدعػد خبلؿ الفتخة  2011ك ،2017نط اخ الرتفاع عجد الحػادث
السيشضة السدجمة بحات السجيخية بسعجؿ  53.42حادث سشػيا.
بالشدبة لشتائج مؤشخ عجد الحػادث ،سجمت السجيخية  372حادث بسعجؿ  54.5حادث سشػيا ،بضشسا

سجمت نتائج مؤشخ عجد األياـ الزائعة  43789يػـ عسل ضائع ،حضث شيجت سشة  2014أكبخ عجد مغ األياـ
الزائعة بػ  30370يػـ عسل ضائع.
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بالشدبة لمشتائج الستعمقة بتحمضل الحػادث حدب العػامل السؤثخة عمى الحػادث السيشضة ،بضشت نتائج

الجراسة مدؤكلضة العامل البذخؼ بشدبة  %54مغ العجد اإلجسالي لعجد الحػادث كبشدبة  % 39مغ عجد األياـ
الزائعة خبلؿ فتخة الجراسة عمى مدتػػ مجيخية اإلنتاج التابعة لدػناشخاؾ بحاسي مدعػد ،تجؿ نتائج أثخ العامل

البذخؼ عمى الحػادث السيشضة في السؤسدة محل الجراسة عمى نقز ثقافة الرحة كالدبلمة عمى جسضع مدتػيات
السجيخية ،ك ىحا بدبب صعػبة القضاـ بعسمضة التكػيغ كالتجريب في مجاؿ الرحة كالدبلمة نط اخ إلى ارتقاع في

عجد العساؿ كنقز في عجد السخترضغ السكػنضغ عمى مدتػػ السؤسدة كفق مشطػر ميشجسي السجيخية ،باإلضافة
إلى تجاخل فتخات دخػؿ كخخكج العساؿ مغ كإلى العسل تبعا لجكاـ السجيخية (  ) 4/4كالحؼ يعقج مغ عسمضة حرخ
العساؿ لمقضاـ بالتكػيغ خاصة في حالة التكػيغ الحؼ يحتاج لسجة شػيمة.،

بضشت نتائج الجراسة كمختمف السقاببلت التي أجخيت مع السخترضغ أيزا ،الى تأثضخ العامل السشاخي

برفة مباشخة عمى العػامل البذخية  ،خاصة فضسا يتعمق بالتداـ العساؿ بارتجاء معجات الػقاية الذخرضة ،فشتضجة
لتعقضج نذاط السؤسدة الشاشصة في مخحمة االستكذاؼ كاإلنتاج لمشفط ،كالحؼ يعتسج عمى العسل لداعات شػيمة
كفي جسضع فرػؿ الدشة (خاصة فرل الرضف باعتبار مشصقة كرقمة مشصقة جافة بامتضاز تدجل  7أشيخ ح اخرة
كل عاـ ،حضث بمغت درجات الح اخرة

بػالية كرقمة خبلؿ جػلضة  2018حػالي WORLD (° 51.3

 ، )METEOROGICAL ORGANIZATION, 2018كقج أدرجت السشطسة العالسضة لؤلرصاد في الػاليات
الستحجة كرقمة سشة  2018ضسغ السشاشق  10الداخشة عالسضا.خمرت نتائج الجراسة فضسا يتعمق بالعػامل
التشطضسضة ،كالتي سجمت ندبة  % 19بالشدبة لعجد حػادث العسل كندبة% 28

بالشدبة لعجد األياـ الزائعة،

عمى اف عامل االندالؽ كعامل حػادث الدضخ كعامل بضئة العسل ،تعج أىع العػامل السؤثخة عمى الحػادث السيشضة

عمى مدتػػ السجيخية.تجؿ ىحه الشتائج عمى كجػد نقز في التداـ اإلدارة السخكدية العمضا عمى مدتػػ مجسع
سػناشخاؾ فضسا يخز نطاـ الرحة كالدبلمة السيشضة خبلؿ فتخة الجراسة خرػصا كأف سضاسة الرحة كالدبلمة
السيشضة لع تخاجع مشح سشة  .2005ىحا كبالخغع مغ سعي اإلدارة لتجارؾ األكضاع عغ شخيق القضاـ بتجخبة عمى

مدتػػ كحجة مغ كحجات مجيخية اإلنتاج لدػناشخاؾ بحاسي مدعػد  UTBSلمبجء بتصبضق السعايضخ العالسضة
لمرحة كالدبلمة السيشضة كالبضئة ،كاالنصبلؽ بالعسل بشطاـ اإلببلغ عغ االختبلالت مغ شخؼ جسضع العساؿ

) )Reporting Processفي بجاية سشة .2018أما فضسا يتعمق بالعػامل التقشضة كالعػامل األخخػ السؤثخة عمى
الحػادث السيشضة عمى مدتػػ مجيخية االنتاج لدػناشخاؾ فقج كاف ليا التأثضخ األضعف عمى الحػادث السيشضة بػ

 % 13لكل مشيسا بالشدبة لعجد الحػادث ك % 14ك % 1بالشدبة لعجد األياـ الزائعة.كانصبلقا مسا سبق
كباالستعانة الى الجراسات الدابقة ،فإف ىحه الجراسة تؤكج عمى اف تجريب العساؿ فضسا يخز نطاـ الرحة
كالدبلمة السيشضة ،كالسخاجعة الجكرية لدضاسة الرحة كالدبلمة السيشضة ،ككحا التداـ اإلدارة العمضا في ىحا السجاؿ،

تسثل دك ار ىاما في التخفضس مغ عجد حػادث العسل انصبلقا مغ التحكع في العػامل البذخية كالتشطضسضة كالتقشضة
السؤثخة فضيا .كعمضو فإف تػسضع نصاؽ التجخبة الخاصة بػحجة UTBSعمى جسضع أقداـ السجيخية سضحج مغ ارتفاع
عجد الحػادث عمى مدتػاىا.
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 .6قائسة األشكل
الذكل رقع  :01يبيغ مختمف مؤشخات قياس أداء نطام الرحة والدالمة السيشية السختبصة بسختمف العػامل
السؤثخة عمى الحػادث السيشية في مجيخية اإلنتاج التابعة لدػناشخاك بحاسي مدعػد

السرجر :مغ إعجاد الباحثتضغ بشاء عمى تحمضل تقاريخ الحػادث السيشضة في مجيخية اإلنتاج التابعة لدػناشخاؾ

بحاسي مدعػد

الذكل رقع :02يػضح تصػر معجل التكخار بالت ادمغ مع تصػر حػادث العسل بالتػقف خالل ()2017-2011

السرجر :مغ إعجاد الباحثتضغ بشاء عمى معصضات الججكؿ رقع 1
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الذكل  :03يػضح تصػر شجة الخصػرة بالتدامغ مع عجد األيام الزائعة خالل ()2017-2011

السرجر :مغ إعجاد الباحثتضغ بشاء عمى معصضات الججكؿ رقع 1

الذكل رقع  :4عجد الحػادث حدب كل عامل (البذخي ،التقشي ،التشطيسي والعػامل األخخى)

السرجر :مغ إعجاد الباحثتضغ بشاء عمى نتائج تحمضل تقاريخ الحػادث السيشضة في مجيخية اإلنتاج التابعة لدػناشخاؾ
بحاسي مدعػد
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