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 مقدمة 

أساسي لعممية  كعامل واختارتو العالم الثالث ظاىرة التصنيع كباقي دول الجزائر  عرفت   
وتجمى ذلك من خالل  اجتماعيا واقتصاديا...،الذي تؤديو الصناعة  يامنظرا لمدور ال ،التنمية

ورغم من خالل مخططاتيا التنموية،  2691منذ االستقالل الجزائر السياسات التي انتيجتيا 
تعرضت االنتصارات التي حققتيا المؤسسات الصناعية خالل مسيرتيا التاريخية إال أنيا 

صاباتحوادث  ومنيا ،المسطرةفي تحقيق أىدافيا لعدة مشاكل واجيتيا  العمل ومختمف  وا 
خاصة في ظل االنفتاح  ،األخطار المينية التي تيدد أمن وسالمة العمال في بيئة العمل

االقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص اثر الرفع من طاقة اإلنتاج واستخدام معدات 
تتماشى والتطور التقني والتكنولوجي، مما دفع بالمؤسسات الجزائرية الحرص عمى ضبط 

جراءات  ، من خاللبطرق وأساليب جديدة العمال وأفعالسموكات  خاصة توفير وسائل وا 
لصناعي لتوفير جوا آمن وصحي لمعمال كفيل بحماية عناصر اإلنتاج المادية باألمن ا
 ق فعاليتيا في سوق المنافسة الكبير.، األمر الذي يضمن نجاح المؤسسة وُيحقوالبشرية

عد موضوع األمن الصناعي من المواضيع التي تعرف تنوعا  في االىتمام والدراسة يُ و 
وبطبيعة  ،ر عمم االقتصاد وعمم النفس وعمم االجتماعمن قبل حقول معرفية متنوعة عمى غرا

عتبار المؤسسة ال ،عمم االجتماع التنظيم والعملفي من المواضيع اليامة  يعتبرالحال 
 ،الحفاظ عمى توازنو واستمرارهمن خالل حاجاتو  إلشباعالصناعية نسق اجتماعي يسعى 

 ألجميا تكاليفالمؤسسة تقدم التي  تواإلصاباوىذا ال يتأتى إال في بيئة خالية من المخاطر 
وىنا يأتي الدور الكبير الذي يمعبو األمن الصناعي أو تفاديا لوقوعيا، نتيجة لوقوعيا  باىظة

في الحفاظ عمى مكونات البيئة الداخمية لممؤسسة وبمقدمتيا المورد البشري الذي يعتبر 
تصيب الموجودات المادية من  الدعامة األساسية لمعممية اإلنتاجية فضال عن الخسائر التي
مغمق بل ىي بناء يرتبط  إطارمواد وآالت وغيرىا، كما أن المؤسسة الصناعية ال تقع في 

ر، فأمن العامل ىو أمن المجتمع وكل ما يتخمف عن يكبلبغيره من األبنية في المجتمع ا
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 الحوادث من مرضى وجرحى ومشوىين وعاجزين إنما ىو شمل يصيب عصب المجتمع ومن
ىنا يتجمى ارتباطيا الشديد بمحيطيا والتأثر بو عمى الطبيعة االجتماعي واالقتصادي 

ال زالت بحاجة لمعرفة المزيد  ،وليذا فالمؤسسات الصناعية عامة والخاصة خاصة ،والثقافي
من خالل ىذه الدراسة تسميط الضوء عمى خصوصيات  نود ، ليذاعن األمن الصناعي

 دارستنا الميدانية بإجراءؤسسات الصناعية الخاصة، حيث قمنا تطبيق األمن الصناعي بالم
وقد جاءت  ،"ماسرى والية مستغانممؤسسة صناعة الكوابل بسيدي بن ذهيبة ببمدية "عمى 

 أحدىما نظري واآلخر تطبيقي. إطاريندراستنا ممخصة في 

شكاليةافتتحنا دراستنا بمقدمة عامة تضمنت بداية مقدمة  ثم الدراسة وفرضياتيا،  وا 
المنيجي وتطرقنا فيو إلى مجموعة من العناصر أوليا تحديد المفاىيم، ثم برزنا أىمية  اإلطار

أو أىداف دراستنا وحددنا أسباب اختيار موضوعنا، ثم المقاربة النظرية المناسبة لو، وبعدىا 
 الدراسات وتقنيات دراستنا فعينتيا. أدرجنا

بعنوان األمن الصناعي مقاربة سوسيو تنظيمية تطرقنا فييا إلى لقد كان الفصل األول 
مفيوم األمن الصناعي ونبذة تاريخية عنو ثم أىميتو، أىدفو، أبعاده، عناصره، برامجو ثم 
لجانو وبعدىا قمنا بتسميط الضوء عمى األمن الصناعي بالمؤسسات الصناعية الجزائرية 

 .وعرضنا أىم الييئات الوصية عنو بالجزائر

الفصل الثاني بعنوان القطاع الصناعي الخاص بالجزائر وتطرقنا فيو إلى ثالث  وجاء
عناصر أوليا القطاع الصناعي الخاص في الجزائر قبل االستقالل ثم القطاع الصناعي 

مساىمة القطاع الصناعي الخاص في  أبرزناالخاص في الجزائر بعد االستقالل وبعدىا 
لدراستنا كان ممخصا في فصل أتى بعنوان أو الميداني التطبيقي  اراإلطأما  التنمية بالجزائر.

سة ثم التعريف ار مستغانم تضمن التعريف بمكان الد القطاع الصناعي الخاص في مدينة
إلى ابرز المحاور التي كانت عبارة عن فرضيات طرحناىا بمؤسسة الدراسة ثم تطرقنا 

 لمدراسة.
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 إشكالية 

الصناعية الخاصة تمعب دورا ىاما في العممية التنموية  مما ال شك فيو أن المؤسسات
متمثمة االجتماعية الن خالل التخفيف من حدة التبعية وحل األزمات االقتصادية و م ،بالجزائر

التحكم في العوامل التكنولوجية في ارتفاع نسبة البطالة وتحسين مستوى المعيشة لألسرة و 
ة لمختصين من حقول معرفية متنوعباىتمام بالغ من طرف العمماء وا لذلك حظيت ،المتقدمة

سموكات العتباره ميدانا ىاما لمالحظة ممارسات و  ،العملعمى غرار عمم اجتماع التنظيم و 
فيي  ،بشريةجتماعي المتكون من عناصر مادية و الفاعمين االجتماعيين داخل ىذا النسق اال

جماعات ما تشمل العنصر البشري من أـفراد و ك ،تجييزاتو  آالتباني و تحتوي عمى م
الحفاظ ض ألداء الوظائف الالزمة لبقاء واستمرارية ىذا النسق مع يتفاعمون مع بعضيم البع

) المادية والبشرية ( وما يترتب  ظل االحتكاك بين عناصر اإلنتاج يعمى توازنو خاصة ف
صابات مينية و عنيا من أخطار و  نسانيةة و ما تسببو من أثار اجتماعيا  مما دفع  ،اقتصاديةو  ا 

عمى  ة األمن الصناعي لمحد من انعكاساتياسات الصناعية الخاصة إلرساء سياسبالمؤس
 العمال والمؤسسة.

بمقدمتيا العنصر ة في الحفاظ عمى موارد المؤسسة و لألمن الصناعي أىمية بالغ
منة ليم كما آبيئة توفير  من خالل مى صحة وسالمة العاممينظ عفافيو ييدف الح ،البشري

كذلك الحفاظ عمى ممتمكات المؤسسة ده لتشمل حماية العاممين نفسيا واجتماعيا و توسعت أبعا
اإلصابات المينية من وتعد حوادث العمل و  مواد من التمف،و  من آالت ،عمى حد سواء

أصعب المشاكل التي تواجييا المؤسسات الصناعية كون أي ضرر يمحق بالعنصر البشري 
من ىنا تنبع أىمية التي تصيب الموجودات المادية، و  " مأساة" فضال عن األضرار يعتبر

األخطار  ضمان سالمتيا منلحفاظ عمى سالمة العنصر البشري والمادي لممؤسسة و ا
واسع النطاق من موضوع األمن الصناعي اىتماما لذلك فقد لقي ، المختمفة التي تحدق بيم

عمال بتوصيات ، و بالمؤسسات الصناعية الخاصة الجزائريةأرباب العمل طرف المختصين و 
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صناعي لمحفاظ عمى توفير إجراءات ووسائل األمن الب، تجسد ذلك منظمة العمل الدولية
 تييئة الظروف التي تكفل ليم أكبر إنتاج.سالمة العمال و 

ألخرى تبعا لمنشاط الذي تمارسو ال شك أن ىذه اإلجراءات تختمف من مؤسسة و 
التي تنشط ميدان الدراسة سيدي بن ذىيبة بمؤسسة صناعة الكوابل ار المترتبة عنو، فولألضر 

 تطمح دراستنا لمعرفة:لذلك بل ليست بمنأى عن ىذه األخطار، بمجال صناعة الكوا

ىي خصوصيات تطبيق األمن الصناعي بمؤسسة صناعة الكوابل سيدي بن مـا -
كما طرحنا العمال بالمؤسسة الخاصة؟ وما طبيعة ثقافة األمن الصناعي لدى  ذىيبة؟

 انطالقة وىي: أسئمةمجموعة 

 ـــا ىي األخطار التي تواجو العمال بمجال تصنيع الكوابل من وجية نظر العمال؟م -2
ـا ىي إجراءات ووسائل تطبيق األمن الصناعي بمؤسسة صناعة الكوابل سيدي بن م -1

 ذىيبة؟
عن  والكوابل سيدي بن ذىيبة ينماحترام قواعد األمن الصناعي بمؤسسة صناعة  -3

 وعي أم مجرد امتثال لقواعد المؤسسة؟

 كالتالي: فرضيات الدراسةوجاءت 

تمزم مؤسسة صناعة الكوابل سيدي بن ذىيبة عماليا عمى معايير األمن الصناعي  -2
 داخل مكان العمل.

توفر مؤسسة صناعة الكوابل سيدي بن ذىيبة كل الوسائل لمحفاظ عمى سالمة  -1
 و حمايتيم من األخطار المينية. عماليا

لعمال بمخاطر تصنيع الكوابل كمما زاد التزاميم بتطبيق معايير كمما زادت ثقافة ا -3
 األمن الصناعي بالمؤسسة محل الدراسة.



 اإلطار المنهجي
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 تحديد المفاهيم  

السيوسولوجية ياف بو في البحوث العممية عامة و ستيمعب تحديد المفاىيـ دورا ال ي  
الباحث إليصاليا لمقارئ  خاصة فمف خالليا يتـ توجيو الفيـ نحو فكرة معينة يسعى

 :تفرضيا عمينا الضرورة المنيجية وىيعميو سنتطرؽ لمجموعة مف المفاىيـ بوضوح و 

ثقؼ ويقرأ بضـ القاؼ وكسرىا. وتوحي كممة الثقافة في مشتقة مف الفعؿ  الثقافة لغة:.1
المغة بعدة معاٍف ومنيا: الفطنة والذكاء والتيذيب وضبط العمـ وسرعة التعمـ، ويقاؿ قديمًا: 

ثابت المعرفة فيما يحتاج إليو، كانت تستخدـ لمداللة عمى اسـ غالـ ثقؼ أي ذو فطنة، 
 1.آلة الثّقافة التي كانت تستخدـ لتسوية اعوجاج الرماح والسيوؼ قديـ

تعرؼ الثقافة في عمـ االجتماع عمى أنيا تتألؼ مف أنماط مستترة أو ظاىرة  اصطالحا:   
نجازات المتميزة لمجماعات لمسموؾ المكتب والمنقوؿ، عف طريؽ الرموز، فضال عف اال

اإلنسانية ويتضمف ذلؾ األشياء المصنوعة، ويتكوف جوىر الثقافة مف أفكار تقميدية وكافة 
أوؿ تعريؼ  إدوارد تايمورالبريطاني،  االنثروبولوجيالقد قدـ عالـ   2القيـ المتصمة بيا.

ؿ المعرفة والمعتقدات ىي الكؿ المركب اّلذي يشم"شامؿ بالمعنى اإلثنولوجي لمثقافة قائاًل: 
والفف واألخالؽ والقانوف والعادات وكؿ القدرات والعادات األخرى اّلتي يكتسبيا اإلنساف 

وبالتالي تعبر الثّقافة وفؽ ىذا التعريؼ عف كمية الحياة  ."بوصفو عضوًا في المجتمع
االجتماعية، وتتميز ببعدىا الجماعي، وىي مكتسبة وال تتصؿ بالوراثة البيولوجية، كما أف 

   3.اكتسابيا غالبًا ما يتصؿ ببعد الواعي

                                                           
 .685-684ص، باب حرؼ الثاء، ج، لسان العرب ،ابف منظور. 1
 .153، ص2012، تر: إبراىيـ جابر، دار المعرفة الجامعية، قاموس عمم االجتماع.عاطؼ غيث،  2
 .24، ص 1982 1العربي، بيروت، ط، معيد اإلنماء كثورة، ترجمة: جورج واالستعمار االنثروبولوجيايرار لكمرؾ، .3 
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ألمف ثقافة األمف الصناعي والمقصود بيا كؿ ما يكتسبو العامؿ اتجاه المخاطر وا إجرائيا:
الصناعي داخؿ المؤسسة التي يعمؿ بيا، وقد نقصد بيا وعي العامؿ اتجاه األمف 

 الصناعي والمخاطر التي يواجييا.

 األمن الصناعي.2

وقد أمنت فأنا أمف وأمنت غيري مف ، أمف، األماف، واألمانةمشتؽ مف فعؿ  :لغة  
 1األماف واألمف ضد الخوؼ واألمانة ضد الخيانة.األمف و 

ارة لمحفاظ التقنية التي تحدثيا اإلد: ىو مختمؼ اإلجراءات اإلدارية والقانونية و اصطالحا
 .2وقايتيـ مف حوادث العمؿ المحتممة لمعامميف و الجسمية عمى السالمة الصحية و 

الصناعي ىو مجموعة مف إلجراءات والتدابير الوقائية األمف  :التعريف اإلجرائي
لتوفر ليـ ظروؼ  ،اتتخذىا إدارة المنشأة بمشاركة العامميف فييالوسائؿ التي "احتياطات" و 

الحد مف وف تعرضيـ لألخطار المينية و لمحيمولة د تيـ،وسالم تيـعمؿ تضمف صح
  .مواردىانعكاساتيا السمبية عمى المؤسسة و ا

 المؤسسة الصناعية .3

: الجمع مؤسسات، وىي منشأة أسست لغرض معيف فيقاؿ مؤسسة المؤسسة لغة 
 3خيرية، مؤسسة عممية...

                                                           
  .156، ص 2005المتوسطية لمنشر والتوزيع، تونس، ، الدار 1ط  لسان العرب،ابف منظور، .1

، 2011، ر، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائطمحات عمم اجتماع التنظيم والعملدليل مص، ناصر قاسيمي 2.
  .21ص

.28 ، ص2007، بيروت، دار المجاني مجاني الطالب، 3  
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ىي مجموعة مف األشخاص المندمجيف في وحدة اقتصادية أو  :المؤسسة اصطالحا
البشرية مف خالؿ تجميع الموارد المادية و  ،اجتماعية أو قانونية لتحقيؽ ىدؼ مشترؾ

 1الضرورية لذلؾ واستغالليا عقالنيا.

دية التي تيدؼ استثمار صنائع، مجمؿ النشاطات االقتصاجمع صناعات و  الصناعة لغة:
حويؿ المواد األولية إلى منتجات أو مواد جاىزة ومصادر الطاقة و  الثروات المعدنية

 2لالستعماؿ.

الفني وىي تضـ المتعددة مف النشاط االقتصادي و  ىي الجوانب :الصناعة اصطالحا
الصناعة التحويمية والصناعة رئيسية ) الصناعة االستخراجية و  ثالثة مجموعات

ألعماؿ اإلنسانية مف أجؿ الكسب في تناولو لمصناعة أنيا ا ابن خمدونيرى . 3اإلنشائية(
غير معينة أو في مواد  ،تكوف في مواد بعينيا تسمى الصنائع مف كتابة وخياطة وحياكةو 

وىي جميع االمتيانات والتصرفات والصنائع مركبة وعممية تصرؼ فييا األفكار 
 .4األنظارو 

 المؤسسة الصناعية ىي شكؿ مف أشكاؿ التنظيـ االجتماعي :يلتعريف اإلجرائا
االجتماعية في وحدة واحدة، بالتالي تتضمف فيو العناصر االقتصادية والتقنية والقانونية و 

خرى لكي يكوف فإف تحميؿ لواحد مف العناصر ال بد أف يأخذ بعيف االعتبار العناصر األ
 .مفيداالتحميؿ متكامال و 

                                                           

.120، ص ناصر قاسيمي ، مرجع سبؽ ذكره  1  
.555مجاني الطالب ، مرجع سبؽ ذكره ، ص  2  

  .115، ص 1999الوراؽ لمخدمات الحديثة ، األردف، ، مؤسسة  1، ط  عمم االجتماع الصناعيمحمد الدقس ، . 3
القطاع الصناعي الخاص نحو القطاع دور العدالة التنظيمية في الحراك المهني لمعاممين من مراد رمزي خرموش ، . 4

-2013،منشورة( ، جامعة محمد خيضر بسكرة، مذكرة لنيؿ شيادة ماجيستير في عمـ االجتماع )  الصناعي العام
  .27ص ، 2014
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 القطاع الخاص.4

المشاريع التي يكوف ليا ىدؼ عات، ىو مجموع النشاطات و الجمع قطا :القطاع لغة  
 .1مشترؾ أو تدخؿ في الصنؼ أو الباب ذاتو) قطاع خاص، قطاع صناعي...(

: ىو ذلؾ القطاع الذي يتكوف مف مجموعة مف المؤسسات القطاع الخاص اصطالحا
تعود ممكيتيا  (يرة، صغيرة، متوسطة، خدماتية ...أو حجميا كب إنتاجيةميما كاف نوعيا )

لشخص واحد أو عدة أشخاص كالشركات المساىمة و يكوف مؤشر النجاح فييا تحقيؽ 
 .2أقصى ربح ممكف

ىو ذلؾ القاع االقتصادي الصناعي المتكوف مف مؤسسات إنتاجية  :التعريف اإلجرائي
والبشرية الالزمة لإلنتاج ادية بغض النظر عف أنواعيا وأحجاميا تتجمع فييا الموارد الم

أفراد أو جماعات تدار ترجع ممكيتيا لمخواص سواء كانوا  ،وتتميز باالستخداـ العقالني ليا
يتحمموف و  ،ر مف المردودية والربح وبأقؿ التكاليؼتيدؼ لتحقيؽ أكبر قد، بواسطتيـ

 الحرة.المنافسة عف تسييرىـ ليا خاضعيف آلليات ومتطمبات السوؽ و  النتائج المترتبة

 األخطار المهنية.5

الخطر ىو و  ،ر بنفسو أي ألقى بيا إلى الخطر، ويقاؿ خاطمفردىا خطر: األخطار لغة 
 3.اإلشراؼ عمى اليالؾ وىو السبؽ الذي يترامي عميو في التراىف

يمكف أف تسبب لمعامؿ  ىي تمؾ الحاالت أو الظروؼ التي :األخطار اصطالحا
أما  1.المينية مف جراء وجوده فييا أو تفرضو ليا اإلعاقات أو األمراضاإلصابات و 

                                                           
  .555سبؽ ذكره ، ص  مرجع، مجاني الطالب. 1
  .583، ص 1970، مصر، ، الييئة المصرية لمكتابمعجم العموم االجتماعية، مذكور إبراىيـ. 2

  .471، ص ، دار صادر، بيروت1، ط ، لسان العرببف منظورا.3
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بأنيا " ظروؼ أو وضع في العالـ الواقعي  عبد العال حماد الباحثالمخاطر فيعرفيا 
، وبشكؿ أكثر دقة يقصد بالمخاطر الحالة التي يكوف فيو تعرض لوضع معاكس يوجد

 2أممة .فييا إمكانية أف يحدث انحراؼ معاكس عف النتيجة المرغوبة أو المت

: األخطار المينية ىي تمؾ الحاالت أو الظروؼ التي تيدد أمف التعريف اإلجرائي 
اإلصابات واألمراض المينية أثناء تواجدىـ فتجعميـ عرضة لمحوادث و  ،وصحة العامميف
 بميداف العمؿ.

 لماالع.6

يتولى أمور رجؿ في مالو  جمع عماؿ وعممة، كؿ مف يعمؿ بيده، مف :ل لغةماالع
 3الوالي.وممكو وعممو، الرئيس و 

ة لقاء أجر في خدمة صاحب :أي فرد يؤدي أعماال يدوية أو غير يدويمل اصطالحااالع
ذا وردت كممة عامؿو  ،تحت إشرافوتحت سمطتو و ، العمؿ منفردة فإنيا تشمؿ  ا 

 .4العماؿ جميعا المستخدميف و 

فرد يؤدي نشاطا عضميا أو فكريا منتجا بغية : العامؿ ىو كؿ التعريف اإلجرائي
دارتو و  ،اضاهالحصوؿ عمى أجر محدد يتق شرافوويكوف تحت سمطة صاحب العمؿ وا   .ا 

 

 

                                                                                                                                                                                
مجمة تصميـ بيئة العمؿ في الحد مف األخطار المينية ، بكراوي عبد العالي وبوحفص مباركي، دور التكويف و .1

  .268، ص  2018،  32االجتماعية ، وىراف ) الجزائر( ، العدد في العمـو اإلنسانية و  الباحث
  .30، ص  2013التوزيع ، عماف ، دار الوراؽ لمنشر و  1، ط  إدارة المخاطرأخروف ، بف عمي بمعزوز و . 2

 .96، ص  1997،، دار الراتب الجامعية ، بيروت 1، ط  القاموس العربي الوسيط ،أحمد قبيعة االسيؿ. 3
  .448، ص  1986، ، مكتبة ، لبناف ، بيروت معجم مصطمحات العموم االجتماعيةأحمد زكي بدوي ، . 4
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 أهمية وأهداف الدراسة -2  

 األهمية 2-1 

  الدوؿ زيادة االىتماـ بدور األمف الصناعي بزيادة التطور التكنولوجي في معظـ
فكاف لزاما حماية العامؿ مف  ،نتاجلإلسريع  تطوروما نتج عنو مف اختراعات و 

 ذا الموضوع مف انشغاالت الساعة الراىنة .ىأخطارىا إذ يعد 
 يط بالموارد تبرز أىمية الدراسة خاصة في ظؿ االىتماـ البالغ الذي أصبح يح

الذي يمعبو األمف الصناعي في حماية ووقاية العماؿ باعتبارىـ البشرية نظرا لمدور 
 المؤسسة.أىـ موارد 

  يكتسي موضوع دراستنا أىمية كبيرة الرتباطو بميداف المؤسسات الصناعية
 الخاصة التي أصبحت تمعب دورا إراديا في التنمية المحمية.

  إضافةالمعمومات ما يفيد متخذي القرار بالمؤسسات يوفر البحث مف البيانات و 
 مستقبال. الدراسييفليستفيد منو 

 األهداف  2-2

 خالؿ دراستنا إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ أىميا كاألتي:نسعى مف 

 .إبراز الدور الذي توليو المؤسسة الصناعية محؿ الدراسة بمجاؿ األمف الصناعي 
  جراءات تطبيؽ األمف الصناعي عمميا بالمؤسسة ميداف التعرؼ عمى وسائؿ و ا 

 الدراسة.
 معرفة مدى بؿ و جو العماؿ بمجاؿ تصنيع الكواالتعرؼ عمى األخطار التي توا

 وعي العماؿ بيا.
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  أجؿ الوصوؿ إلى نتائج تقنيات البحث العممي مف و محاولة التحكـ أكثر في مبادئ
 موضوعية.أكثر دقة و 

 أسباب اختيار الموضوع  - 3
 اختيارنا ليذا الموضوع عمى ما يمي : يعزى 

 :  األسباب الذاتية 3-1

  مف المواضيع مما أوجد اندراج ىذا الموضوع ضمف اىتمامنا أكثر مف غيره
 نوعا مف الراحة النفسية لمتعمؽ في دراستو.

 اره يعنى بتوفير ظروؼ يعتبر موضوع األمف الصناعي بالغ األىمية باعتب
الحد مف عمؿ أمنو وصحية لمعماؿ مف جية والحفاظ عمى موارد المؤسسة و 

 التكاليؼ الزائدة مف جية أخرى.
 وليو المؤسسات الصناعية الخاصة الرغبة في إبراز حجـ االىتماـ الذي ت

جراءات األمف الصناعي الؿ توفير وسائؿ و مف خ ،بمواردىا البشرية ا 
 لمحفاظ عمييـ.

 .قمنا بدراسة ىذا الموضوع كونو يعتبر مف انشغاالت الساعة الراىنة 

 : األسباب الموضوعية 3-2

  الدراسات التي تطرقت لموضوع األمف الصناعي بالمؤسسات قمة البحوث و
 الصناعية الخاصة حسب إطالع الباحثة.

 العمؿ.و ات الصمة بعمـ االجتماع التنظيـ يعتبر ىذا الموضوع مف المواضيع ذ 
 . تسميط الضوء عمى واقع األمف الصناعي بالمؤسسات الصناعية الخاصة 
  ع األمف الصناعي مف الزاوية التيالدراسات التي تناولت موضو قمة البحوث و 

 موضوعنا.تناولنا بيا 
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  المقاربة الموضوعية – 4
يسعى كؿ باحث في تناولو لموضوع بحث سوسيولوجي معيف إلى إدراج بحثو ضمف  

نسؽ فطري " فالنظرية ىي ،موضوعيةرية تتيح لو فرصة معالجتو بدقة و مقاربة نظ
ي ) أي نسؽ( إطار حو استنباطي متسؽ حوؿ ظاىرة أو مجموعة مف الظواىر المتجانسة ي

تنظميا بطريقة دالة قضايا نظرية توضح العالقات بيف الوقائع و فيومات و تصوري وم
ذات بمعنى اعتمادىا عمى الواقع ومعطياتو و  ،كما أنيا ذات بعد امبريقي ،ذات معنىو 

 ".1توجيو تنبؤي

وانطالقا مف ىذا يمكف أف نمخص المداخؿ النظرية التي تضـ موضوع دراستنا في   
الدراسة المدخؿ الوظيفي بما يستجيب لطبيعة البنائي و ميف نظرييف ىما المدخؿ مدخ

 توضيح األسباب التي أدت الختيارىا .وأىدافيا مع عرض ليما و 

  المدخل البنائي 4-1
تنظر إليو عمى أنو وحدة ليا بنائية أف التنظيـ نسؽ اجتماعي و ترى النظرية ال 

تشبع ارىا في الوجود و ال بد مف استمر  إذا كاف ،حاجاتيا المحددة التي يجب إشباعيا
الحاجات بواسطة مجموعة مف العناصر والتي تعد في حالة اعتماد متبادؿ فيما بينيا 

  ى.لدرجة أف التغيير في واحدة منيا يحدث تغيرا في األخر 

ثمة قوة جوىرية تشكؿ  عالج المنظور البنائي التنظيمات في ظؿ أربعة تصورات ىي :
وىو  ،الرسمية عمى أساس معقوؿ وفعاؿ وأىداؼ محددةاألبنية المنظمة لكؿ التنظيمات 

ذات أىداؼ فالتنظيمات حسبو ىي   Ph – selzinicفيميب سيمزنيك تصور طوره 
مكانياتو الفنية واإلنسانية محددة يسعى لتحقيقيا ؾ الصراع ذلوينتج عف  ،بتعبئة موارده وا 

بيف جماعات العمؿ والتي تكوف البناء الغير رسمي لمدفاع عف مصالحيا واحتياجاتيا 

                                                           
  .10، ص  1990المعرفة ، الكويت ،  ، عالـ ات نظرية في عمم االجتماعاتجاهعبد الباسط عبد المعطي ،  1
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لؾ عمى التنظيـ الرسمي معاممة ىدا البناء "غير رسمي" في ضوء الحاجات ذول
 .ومراعاة حاجات التنظيـ بصفة عامةوميكانيزمات الدفاع 

  T.Parsonsرسونز ثالكوت با: وىو تصور طوره التنظيمات عبارة عف أنساؽ 
لمتنظيمات ليوجز المشاكؿ األربعة التي تواجو كؿ األنساؽ  بارسونزحيث جاء تحديد 

 عمى :  بارسونزتنطوي التنظيمات الرسمية حسب  االجتماعية.

يمكف النظر لمتنظيمات عمى أنيا  إذ( ات فرعية ) أفراد أقساـ وظائؼ...: عمى وحد أوال
 . 1وحدات فرعية داخؿ النسؽ األكبر

إلى أوجو نشاط التنظيمات الرسمية باعتبارىا موجية نحو ىدؼ  بارسونز: نظر  ثانيا
لمتنظيمات مف الضروري  بارسونزلنفيـ التفصيالت التي انطوى عمييا وصؼ  محدد.

سية التي استخدميا لمتحميؿ والوصؼ اإلشارة باختصار إلى مجموعة مف المفاىيـ األسا
وىي  ،بحيث حاوؿ أف يطبؽ المشكالت األربعة التي تواجو التنظيمات بصفة عامة

د في وصؼ العالقات إنجاز اليدؼ التكامؿ والكيوف( بحيث ىي مفاىيـ تساع ،التكيؼ)
اذج العالقات ثـ نموتساعد في وصؼ المعايير التي تحكـ  ،األنساؽ الفرعيةبيف األنساؽ و 

 ه المعايير.ذاالنحراؼ عف ى

 أمتاي اتزيوني: وىو تصور طوره الصراع أمران ال تخمو منهما التنظيماتو  االغتراب 
A.ETZIOWI يف العماؿ واإلدارة بسبب الرتابة في بحيث يكوف الصراع حوؿ المصالح ب

التنظيمات تنطوي عمى القوة  ، االغتراب...وقد يأخذ منحى إيجابي أو سمبي.العمؿ
بحيث يعتبر التنظيـ   A.Gouldnerألفن جولدنر قد طور ىذا التصور و  والصراع:
التوازف فيو ينطوي عمى عالقات القوة والصراع جتماعي إضافة التسامو بالتكامؿ و نسؽ ا

                                                           

.149، ص اإلسكندرية، ، دار المعرفة الجامعيةعمم الجتماع الصناعي، يعمي عبد الرزاؽ جبم. 1  
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بيف جماعات التنظيـ المختمفة باختالؼ مصالحيا أو أىدافيا و مكانتيا بؿ حتى بيف 
 .1ةالتنظيـ ككؿ و الجماعات الخارجي

وبعد إخضاع دراستنا لمتحميؿ البنائي يمكف اعتبار المصنع كوحدة اجتماعية أنشئت 
لتحقيؽ ىدؼ محدد ، كما يعتبر بناء يرتبط بغيره مف األبنية في المجتمع األكبر و ال 
ينفصؿ عنيا إذ يكوف المصنع عمى شكؿ ىـر تدرج عميو المراكز الوظيفية القيادية و 

القاعدية إضافة إلى المراكز التي تحتؿ سفوح اليـر و يوجد اختالفات المراكز الوظيفية 
بيف المراكز الصناعية القيادية التي يحتميا أرباب العمؿ و المراكز الصناعية القاعدية 
التي يحتميا العماؿ و بجانبيما نجد المراكز الوسطية في المصنع كمركز أخصائي األمف 

ة و القاعدة منيا مسألة امتالؾ وسائؿ إلنتاج ، الخبرة الصناعي ويوجد فروقات بيف القياد
المطموبة تشغؿ الوظائؼ ، الترقية ، السمطة الشرعية لممراكز القيادية في المصنع عمى 

 .2العماؿ و اتخاذ القرار

 المدخل الوظيفي  2.4

عالجت النظرية الوظيفية التنظيمات بوصفيا مجموعة أنساؽ اجتماعية رئيسية و أخرى 
 ة تضـ الجماعات و األقساـ...الخفرعي

أعـ ىو فرعي في إطار نسؽ اجتماعي أكبر و يعد التنظيـ االجتماعي نسؽ و        
يف المجتمع و تعود األصوؿ األولى لممدرسة الوظيفية لعشرة مفكريف اجتماعييف مشيور 

بيف  قد اعتمدوا في دراساتيـ عمى مبدأ العالقة الوظيفيةأمثاؿ فولتير ، روسو ، ىوبز و 
الثاني تابع و الدافع الحقيقي الستخداـ مصطمح ا مستقؿ و متغيريف أو عامميف أحدىم

وظيفة ظير نتيجة بروز عمماء االجتماع في القرف التاسع عشر أمثاؿ أوغست كونت 

                                                           

.158---153ذكره ، ص ص عمي عبد الرزاؽ جبمي ، مرجع سبؽ  1  
  .80، دار وائؿ لمنشر و التوزيع ، عماف ) األردف ( ، ص  1، ط عمم االجتماع الصناعياحساف محمد الحسف ، 2
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وىوربرت سبنسر فقد شبيوا المجتمعات اإلنسانية بالكائف الحي و ىذا مف حيث التشابو 
لكف ر في أنظمة واضحة و محددة و المادة الحية فكؿ منيما يسيبيف بنية المجتمع و بنية 
 .1ظاىرة أسبابيا و وظائفيا

تعامميا مع الشيء عمى أنو نسؽ  ومف جممة األفكار التي اعتمدت عمييا النظرية         
ىذا النسؽ يتكوف مف أجزاء مترابطة و قائمة عمى االعتماد المتبادؿ، كما أنيا ترى لكؿ و 

ىذا قد أف التوازف ضروري لبقاء النسؽ و  ت أساسية عميو تمبيتيا كما ترىنسؽ احتياجا
تكوف وظيفية ) بمعنى تسيـ في توازنو( أو غير وظيفية بمعنى ) عديمة القيمة بالنسبة 

 .2لمنسؽ( 

تعددت المعاني التي ينطوي عمييا مفيوـ الوظيفة فيي تشير إلى ما يقدمو كؿ        
 عضائيا.عضو لجماعتو أو جماعة أل

تصؼ النظرية الوظيفية البناء االجتماعي في ضوء النسؽ و العناصر التي يعتمد       
 بعضيا عمى بعض تتعاوف و تتساند مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ التنظيـ االجتماعي.

كما ترى أف النسؽ ىو مجموعة أجزاء مرتبة ترتيبا معينا و منظما يتصؿ ببعض اتصاال 
 3قيؽ ىدؼ ما أو وظيفة خاصة.فيو دقة و تنسيؽ مف أجؿ تح

عمى العموـ فإف ما ييمنا مف ىذا المدخؿ ىو استخدامنا إياه في ظؿ ولذلؾ و      
توفر شروط استخداـ التحميؿ الوظيفي باعتبار أف المصنع منظومة ليا حدودىا الخارجية 
تحدد أطرىا و تميزىا عف بقية النظـ و ىو يتكوف مف مجموعة مف األفراد كؿ واحد منيـ 

                                                           
امعة دمشؽ، دمشؽ، العدد ، مجمة جاالتجاهات النظرية التقميدية لدراسة التنظيمات االجتماعيةحسيف صديؽ، .1

  .336، ص 2009الرابع، الثالث و 
مكتبة القادسية ، المغرب ،  ،الوجيز في مناهج البحث العممي و تقنياتهلؤي عبد الفتاح وزيف العابديف حمزاوي ، . 2

  .8، ص  2012

338 – 337حسيف صديؽ ، مرجع سبؽ ذكره ، ص ص . 3  
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ال ألدوار األخريف إضافة لوجود عالقات اجتماعية يشغؿ دورا اجتماعيا وظيفيا متميزا مكم
بيف أعضاءه و ممارسات سموكية تحددىا النظـ و المعايير الوظيفية التي يتفؽ عمييا 
العامموف ميما كانت أدوارىـ و مسئولياتيـ و المصنع يعد منظومة ليا أىدافيا و غاياتيا 

بادؿ بيف خاليا المنظومة و التي تسعى لتحقيقيا بشتى الوسائؿ في ظؿ االعتماد المت
 . 1التفاعؿ لتحقيؽ االستمرارية

ولذلؾ وعمى العمـو يمكننا القوؿ أننا استخدمنا في دراستنا مدخميف نظرييف ىما         
المدخؿ البنائي و المدخؿ الوظيفي حيث اعتمدنا عمى مسممات و فروض كؿ منيما في 

دراستنا باعتبار أف المؤسسة الصناعية الوصؼ و التحميؿ و التفسير بما يخدـ موضوع 
وحدة اجتماعية في إطار نسؽ أكبر و أعـ ىو المجتمع و يعد األمف الصناعي أحد 
عناصر ىذا النسؽ يسعى إلشباع حاجاتو و تحقيؽ أىدافو باالعتماد المتبادؿ و التكامؿ 

أمنة و خالية  مع العناصر األخرى ليذا النسؽ لتحقيؽ التوازف الذي ال يتحقؽ إال في بيئة
مف المخاطر المينية و ىذا ما تسعى إليو المؤسسة محؿ الدراسة بتخصيص مصمحة 
تتكوف مف مجموعة مف األفراد كؿ واحد منيـ يشغؿ دورا اجتماعيا وظيفيا متميزا مكمال 

 ألدوار اآلخريف لضماف إشباع حاجات ىذا النسؽ لتحقيؽ توازنو و استمراره .

 الدراسات السابقة  -5

لمدراسات السابقة أىمية كبيرة في البحوث فيي مصدر غني لممعمومات التي         
، فيي توفر المعمومات النظرية و البيانات و الشواىد يستفاد منيا في جميع مراحؿ البحث

 :و مف الدراسات التي تخدـ موضوعناالواقعية انطالقة يبنى عمى أساسيا البحث 
 

 

                                                           

.75.احساف محمد الحسف ، مرجع سبؽ ذكره ، ص  1  
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 ي دراسات حول األمن الصناع 1.5

فاعمية معايرة " (2112دراسة الطالب فيصل بن مرزوق الشبمي )الدراسات العربية:   
الجودة عمى األمف الصناعي ) دراسة في الييئة السعودية لممواصفات والمقاييس و  األجيزة

 ركة سابؾ ، مصنع الجزيرة لألدويةصناعية بمدينة الرياض" ش منشآتميدانية في أربعة 
رسالة مقدمة استكماال 1."مصنع الراجحي لمحديد و شركة نافا لمصناعات اليندسية

لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجيستر في العمـو اإلدارية مقدمة إلى جامعة نايؼ 
 تمحورت اشكالية الدراسة حوؿ التساؤؿ التالي : لمعمـو األمنية ) كمية الدراسات العميا(.

دى فاعمية معايرة األجيزة المعتمدة عمى األمف الصناعي في مدينة الرياض مف مػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػ
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى مساىمة تطبيؽ معايرة  وجية نظر العامميف ؟

التحديات التي تواجو تطبيؽ معايرة التعرؼ عمى السمبيات و األجيزة عمى األمف الصناعي و 
 الصناعية . المنشآتاألجيزة عمى 

قد تـ استخداـ المنيج الوصفي المسحي كما اعتمدت ىذه الدراسة عمى و         
الفنييف اف كأداة رئيسية لجمع البيانات وضـ مجتمع الدراسة الموظفيف واإلدارييف و االستبي

ناعية بمدينة الرياض ) شركة سابؾ، مصنع الجزيرة لألدوية، مصنع ص منشآتفي أربعة 
قد تـ استخداـ العينة العشوائية بمغت لمصناعات اليندسية، و  الراجحي لمحديد، شركة نافا

استباف وتـ  140تـ توزيعيا عمى المصانع أعاله، وقد تـ استرجاع 2موظؼ  215
 %63 مثؿلمتحميؿ م استباف صالح 129استباف غير صالح لمتحميؿ وبقي  11استبعاد 

 مف مجمؿ مجتمع الدراسة.

                                                           
اييس و الجودة عمى الهيئة السعودية لممواصفات و المق فاعمية معيارة األجهزة في ،فيصؿ بف مرزوؽ الشبمي . 1

، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجيسيتير ) غير منشورة ( كمية الدراسات العميا ، جامعة نايؼ لمعمـو االمن الصناعي
  .2012األمنية ، السعودية 

.مرجع سبؽ ذكره  فيصؿ بف مرزوؽ الشبمي ،. 2  
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 اسةلنتائج التي توصمت إليها الدر أهم ا

ة في اتجاىات أفراد مجتمع الدراس 0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند  -
 التعميمي و متغير عدد سنوات الخدمة .الختالؼ متغير العمر و المستوى 

فأقؿ بيف اتجاىات أفراد  0.01عند مستوى  إحصائيةذات داللة وجود فروؽ  -
سنة فأكثر و الذيف مستواىـ التعميمي ) دبمـو  40مجتمع الدراسة الذيف أعمارىـ 

سنة  15الذيف عدد سنوات خدمتيـ مف و تقني( و مستواىـ التعميمي ) بكالوريوس( 
 1فأكثر و الذيف عدد دوراتيـ التدريبية بمجاؿ األمف الصناعي دورتاف فأكثر 

واقع إجراءات األمف "( 2117دراسة الطالبة أميمة صقر المغني )ثـــــــــــــــــــــــــانيا : 
 " عبارة عف.الصناعات التحويمية في قطاع غزة قطاع السالمة المينية المستخدمة فيو 

، الجامعة مقدمة إلى كمية العمـو التجارية مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستر في إدارة األعماؿ
ما مدى فعالية تمت صياغة مشكمة الدراسة في التساؤؿ الجوىري التالي : ، اإلسالمية

قطاع الصناعات التحويمية في  منشآتالصحة المينية المستخدمة في إجراءات السالمة و 
قد تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي في إجراء ىذه الدراسة كونو أكثر و   قطاع غزة ؟

تـ نو يناسب الظاىرة محؿ الدراسة، كما أللعمـو االجتماعية، و استخداما في االمناىج 
 المنشاتجمع البيانات األولية مف أصحاب  في ،االعتماد عمى العينة العشوائية الطبقية

شخص إضافة إلى  258حيث بمغت عينة الدراسة  الصناعية عف طريؽ اإلستاف،
 .عمى الدراسات السابقة واالستطالعيةاالعتماد 

ة بيف ذات داللة إحصائي ارتباطيوتوجد عالقة  - :لنتائج التي توصمت إليها الدراسةأهم ا
الموائح فعاليات إجراءات السالمة والصحة المينية، االلتزاـ بتطبيؽ وتوفير األنظمة و 

 الصناعية .، عمى صعيد المؤسسات الرقابية و الصحة المينيةانيف الخاصة بالسالمة و والقو 
                                                           

، إجراءات األمن و السالمة المهنية المستخدمة في منشأت قطاع الصناعات التحويميةواقع ، أميمة صقر المغني. 1
  .2006 /2005رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجيستير ) منشورة ( كمية التجارة الجامعة االسالمية ، غزة 
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يؿ عمى صعيد ذات داللة إحصائية بيف مستوى التأى وارتباطيتوجد عالقة  -
 الصحة المينية.المؤسسات الرقابية وبيف فعاليات إجراءات السالمة و 

 المنشآتالصناعية ال تيتـ بعمؿ التقارير الخاصة بحوادث العمؿ كما أف  المنشآت -
بتطبيؽ الصناعية  المنشآتالرقابية ال تتخذ إجراءات تأديبية في حالة عدـ التزاـ 

 .1الصناعية بذلؾ المنشآتفي حيف تيتـ  ،الصحة المينيةقواعد السالمة و 

 الدراسات الجزائرية 2.1.5

دورىا في التقميؿ مف حوادث "لثقافة األمنية و ( 2118دراسة الطالبة سالمة أمينة )
 .2العمؿ داخؿ المؤسسة الصناعية ) دراسة ميدانية بمؤسسة صناعة الكوابؿ بسكرة( 

ة إلى كمية العمـو م( مقددؿ ـ يؿ شيادة دكتوراه الطور الثالث )مقدمة لنأطروحة 
حورت إشكالية الدراسة حوؿ االجتماعية جامعة محمد خيضر بسكرة .تماإلنسانية و 

تسميط نية في التقميؿ مف حوادث العمؿ و الثقافة األماىو الدور الذي تمعبو م: التالي
المؤسسات الصناعية بصفة بصفة عامة و األمنية في الجزائر  الضوء عمى الثقافة

المعايير التي يقوـ عمييا األمف الصناعي في ، وذلؾ مف خالؿ تحميؿ األسس و خاصة
 الوقاية مف األخطار المينية.

تمدت عمى العينة الطبقية عاالدراسة عمى المنيج الوصفي كما  اعتمدت       
إطارات، عماؿ التنفيذ، أعواف  عمى ثالثة طبقات مينية ) المنتظمة نظرا لتوزع العماؿ

تـ استخداـ االستبياف كأداة رئيسية لجمع البيانات عامؿ،  553التحكـ( وبمغ عددىـ 
 المقابالت إضافة ألداة المالحظة.ضافة إلى اعتمادىا عمى السجالت والوثائؽ و إ

 
                                                           

مرجع سبؽ ذكره.أميمة صقر المغني ، .  1  
ة رسالة لنيؿ شياد، ادث العمل داخل المؤسسة الصناعيةالتقميل من حو الثقافة األمنية و دورها في أمينة سالمة ، . 2

  .2017/2018االجتماعية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ) الجزائر( ، دكتوراه ) منشورة( اإلنسانية و 
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  : نتاجات التي توصمت إليها الدراسةأهم االست

دث العمؿ داخؿ المؤسسات الدور الذي تمعبو الثقافة في التقميؿ مف حوا إبراز-
ارساخيا في ذىف العامؿ اإلرشادية والتوعوية و ، وذلؾ عف طريؽ البرامج الصناعية

 حتى تصبح مسممة في حياتو المينية.
 كمما كانت ىناؾ توعية وقائية كمما قمت الحوادث. -
 .مف حوادث العمؿ تساىـ اإلجراءات التنظيمية في التقميؿ  -
 تساىـ السالمة المينية في التقميؿ مف حوادث . -
 .1تساىـ السمات الشخصية في التقميؿ مف حوادث العمؿ  -

دراسة مدى مساىمة األمف "( 2119ثــــــــــــــــــــانيا : دراسة الطالب دوباخ قويدر ) 
دراسة ميدانية الوقاية مف إصابات حوادث العمؿ واألمراض المينية )الصناعي في 

لنيؿ شيادة ماجيستر في عمـ مذكرة مقدمة  "ببسكرة. ENICABبمؤسسة صناعة الكوابؿ 
 اإلنسانية، مقدمة إلى كمية العمـو النفس، تخصص سموؾ تنظيمي وتسيير الموارد البشرية

الدراسة  إشكاليةتمحورت  األرطوفونيا .والعمـو االجتماعية، قسـ عمـ النفس وعمـو التربية و 
صناعي لوقايتيـ مف حوادث العمؿ ىؿ يستفيد العماؿ مف األمف ال وؿ التساؤؿ التالي :ح
 األمراض المينية؟و 

ث الوصفية نظرا لطبيعة الموضوع وما تحتاجو الظاىرة مف تندرج الدراسة ضمف البحو     
قد تـ االعتماد عمى ؽ لإلحاطة أكثر بجوانب المشكمة، تحميؿ دقيوصؼ وتصوير كمي، 

األمف ة الحرة مع رئيس مصمحة الوقاية و تقنيات في جمع المعمومات ىي المقابمأربعة 
ستخدامو أداة المالحظة إجراء الباحث أيضا مقابالت مع العماؿ إضافة ال ،الصناعي
، كما اعتمد عمى االستبياف كأداة رئيسية لجمع أكبر كـ مف المعمومات كما المباشرة

                                                           

.مينة سالمة ، مرجع سبؽ ذكره أ. 1  
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التي مكنتو مف اختيار المكاف المناسب إلجراء ة و ف الباحث بالدراسة االستطالعياستعا
وفؽ الطريقة العشوائية البسيطة الدراسة الميدانية أما عف عينة الدراسة فقد تمت اختيارىا 

عماؿ إضافة لذلؾ استخدـ الباحث  10عامؿ أما عف المقابمة فقد أجريت مع  38بمغت و 
 .1غيرىالمئوية و لمتمثؿ في حساب النسبة اأسموب المعالجة اإلحصائية ا

 :لنتائج التي توصمت إليها الدراسةأهم ا

تبيف مف خالؿ اجابات أفراد العينة عمى بنود االستبياف التي تقيس مدى استفادتيـ  -
صناعي لوقايتيـ مف مف خالؿ مشاركتيـ في التدريب الخاص بمجاؿ األمف ال

مف خالؿ تأكيد األمراض المينية أف معظميـ أكدوا االستفادة منو حوادث العمؿ و 
بيف يف مواضيع التدريب التي تمقوىا و عمى العالقة الوثيقة بمنيـ  89.46%

 األمراض المينية .
أفراد العينة استفادتيـ مف محتويات أساليب التوعية الوقائية التي توفرىا معظـ  أكد -

التوعية  أكد معظميـ ضرورية أساليب سة لوقايتيـ مف حوادث العمؿ، سالمؤ 
 % 92.18ىذا بنسبة الوقائية و 

أكد معظـ أفراد العينة مف خالؿ إجابتيـ عمى بنود االستبياف عف استفادتيـ مف  -
ذلؾ ة لوقايتيـ مف األمراض المينية و الوقائية التي توفرىا المؤسسأساليب التوعية 

كما أكد معظـ أفراد العينة عمى أىمية االعتماد عمى أساليب  %97.36بنسبة 
 .2التوعية الوقائية لمحفاظ عمى السالمة الصحية مف األمراض المينية

 

                                                           
، حوادث العمل و االمراض المهنية دراسة مدى مساهمة األمن الصناعي في الوقاية نمن إصاباتقويدر دوباخ ، . 1

، قسنطينة جتماعية ،ى جامعة اإلخوة منتوريالعمـو االنشورة ( كمية العمـو االنسانية و مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستير ) م
  .2009 / 2008) الجزائر( ، 

، مرجع سبؽ ذكره .رددوباخ قوي . 2  
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 دراسات حول القطاع الصناعي الخاص في الجزائر  2.5

محمد ، بمقاسم بوقرة ، الطاهر بوشمو و ) الهاشمي مقراني  إعدادأوال : دراسة من 
"القطاع الصناعي الخاص ( .2111الهاشمي مقراني )السبع ( تحت إشراف الباحث 

النظاـ العالمي الجديد ) التجربة الجزائرية ( ) دراسة ميدانية بمؤسستي : أوال مؤسسة و 
دراسة  تيدور الجزائر بباتنة ثػػانيا : مؤسسة كومودور بباب الزوار بالجزائر العاصمة( .

لترجمة جامعة منتوري ، قسنطينة ااجتماع االتصاؿ لمبحث و مخبر عمـ مقدمة ل
 تبمورت إشكالية الدراسة بطرح التساؤالت التالية :  .1الجزائر()

مكنو مف مواجية ىؿ القطاع الصناعي الخاص يمتمؾ الشروط الموضوعية التي ت -
 الدخوؿ إلى اقتصاد السوؽ ؟تحديات العولمة و 

السائدة في القطاع الصناعي الخاص و التي مف ما ىي قيـ العمؿ السوسيوثقافية  -
 شأنيا أف تؤثر في عممية االنتاج.

إلى أي مدى يمكف القوؿ أف القطاع الصناعي الخاص يسيـ في التنمية  -
 اإلقتصادية الوطنية ؟

تندرج الدراسة ضمف البحوث الوصفية مما فرض عمى الباحثيف استخداـ جممة         
االستمارة ، كما تمثؿ في المالحظة المباشرة، دليؿ المقابمة و مف التقنيات والتي تمثمت 

عامال أما  44بمغ عدد عماليا ؤسستيف تقع األولى بباب الزوار و مجتمع الدراسة في م
نظرا القمة عدد العماؿ بالمؤسستيف قرر الباحثوف إجراء دراسة ة، و الثانية فتقع بباتن

لطرؽ اإلحصائية والتي تتماشى احثوف جممة مف احالة لممؤسستيف كما طبؽ الب
 متطمبات البحث كالنسب المئوية ومقاييس النزعة المركزية...و 

                                                           
مخبر عمـ ، النظام العالمي الجديد : التجربة الجزائرية القطاع الصناعي الخاص و ، لياشمي مقراني وأخروف.ا 1

  .2010الترجمة قسنطينة ، اجتماع االتصاؿ لمبحث و 
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 أهم االستنتاجات التي توصمت إليها الدراسة :

يست ليا يد عاممة ل ،المدروستيف خاصةالمؤسسات الصناعية الخاصة عامة و  -
ؿ متطمبات السوؽ المحمية حاليا فقد تبيف أف أغمب عمامؤىمة تتماشى و 

 ثانوي.المؤسستيف ليما مستوى تعميمي و 
 غير مختصيف. 26.5تبيف أف نسبة ىامة مف عماؿ المؤسستيف قدرىا  -
 المؤسستاف ال تيتماف بالتكويف -
 عدـ استخداـ التكنولوجيا الحديثة في العممية اإلنتاجية  -
لعدـ وجود اإلمكانيات المادية  تخوؼ أرباب العمؿ مف االنفتاح االقتصادي -

  البشريةو 
 .1تساىـ المؤسسات الخاصة في تقميؿ مف البطالة  -

  مع دراستنا  الدراسات السابقة موقع

 بعد استعراضنا لمدراسات السابقة وجدنا أنو مف الضروري إجراء تقييـ عاـ حوليا:     

استخداـ المنيج  :راسات السابقة في النقاط التالية: تتشابو دراستنا مع الدأوجه التشابه
  .تقارب الفترة الزمنية التي قامت بيا ىذه الدراسات مع دراستناالوصفي، 

 تختمؼ دراستنا عف الدراسات السابقة في جممة مف النقاط أىميا : :أوجه االختالف

  استخدمت الدراسات التي بيف أيدينا االستبياف كأداة رئيسية إضافة إلى األدوات
 كأداة رئيسية.األخرى أما دراستنا فقد اعتمدت عمى المقابمة 

  اعتمدت الدراسات التي بيف أيدينا عمى العينة العشوائية أما دراستنا فقد استخدمت
 2العينة القصدية بما يتماشى و طبيعة البحث) كيفي(.

                                                           

الياشمي مقراني ، مرجع سبؽ ذكره.. 1  

محمد زوزي ، مرجع سبؽ ذكره.. 2  
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 ىذا ما حفزنا عظـ الدراسات عمى الوصؼ الدقيؽ وأىممت التحميؿ العميؽ و ركزت م
ثؿ اإلطار المرجعي لمتحميؿ ة تمإلجراء دراسة سوسيولوجية وفؽ مقاربات نظري

 التفسير.و 
 . تندرج أغمب الدراسات التي بيف أيدينا مف تخصصات مغايرة لتخصصنا 

 :مجاالت االستفادة

  ثراؤه بالمعمومات التيو أفادتنا الدراسات السابقة في تحديد اإلطار النظري ساعدتنا  ا 
يبرز لجوءنا ىذا ما في تحقيؽ أىداؼ البحث واإلجابة عف تساؤالت الدراسة، 
 إلدراج دراسات متعمقة بالقطاع الصناعي الخاص في الجزائر.

  التمكيف مف تحقيؽ األىداؼ بدقة ومف خالؿ استعراضنا مشكمة الدراسة و تعميؽ
مة التي يمكف تناوليا بشكؿ جيد لمدراسات السابقة تمكننا مف تحديد النقاط المي

 سبة لموضوع دراستنا.ىذا ما مكننا مف تحديد الخطوات المنيجية المناو 
 اختيار المنيج المالئـ  االستفادة منيا في تحديد بناء اإلجراءات المنيجية مثؿ

 ، نوع العينة.لمدراسة، األساليب المناسبة

 : الدراسة المتبناة لموضوعنا

لقاء نظرة عامة حوليا وجدنا أف الدراسة األقرب بعد عرضنا لمدراسات السابقة و         ا 
دورىا و  التي أتت بعنواف : الثقافة اأّلمنيةىي دراسة الطالبة سالمة أمينة و  إلى موضوعنا

في التقميؿ مف حوادث العمؿ داخؿ المؤسسة الصناعية حيث تقترب ىذه الدراسة مف 
كما تقترب مف حيث  ،عمؿدرج ضمف تخصص عمـ اجتماع إدارة و تخصصنا كونيا تن

ا بميداف صناعة الكوابؿ واعتمادىا عمى لقيامي الفترة الزمنية التي أنجزت بيا إضافة
الميمة التي يمكف ، لقد ساعدنا ىذه الدراسة كثيرا في تحديد النقاط المنيج الوصفي
جراءات دراستنا إلى التعرؼ عمى وسائؿ و  فقد سعينا مف خالؿ ا،تناوليالوقوؼ عمييا و  ا 
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مدى وعي ع جو العماؿ بمجاؿ تصنيع الكوابؿ، مالتي توا األخطاراألمف الصناعي و 
العماؿ بيا في المؤسسات الصناعية الخاصة باعتبارىا أداة فعالة في التنمية االقتصادية 

مف كوف الدراسة التي بيف أيدينا ركزت فقط عمى دور الثقافة األمنية في التقميؿ  ،بالجزائر
 دت عمىكما ساعدتنا في تحديد المقاربة النظرية المناسبة رغـ أنيا اعتم ،حوادث العمؿ

الوظيفي كؿ عمى المدخؿ ستخدامنا كؿ مف المدخؿ البنائي و االمدخؿ البنائي الوظيفي و 
نة بكمتا النظريتيف في التحميؿ االستعاا مكننا مف االقتراب مف الواقع و ىو محدى، 

، إضافة إلى اعتمادنا عمى ىذه الدراسة في بناء اإلجراءات المنيجية والتفسير الدقيؽ
 المناسبة لموضوعنا.

  االطار المكاني والزماني لمدراسة   - 6

تمت الدراسة الميدانية ليذه الدراسة بمؤسسة صناعة الكوابؿ سيدي  :المجال المكاني 1.6
وىي  ، والية مستغانـالتي تقع ببمدية ماسرة (Cablerie Sidi Bendehibaبف ذىيبة )

 .مؤسسة خاصة

جمع المعمومات والبيانات في  ة التي تمر فييانقصد بو الفتر " و المجال الزمني : 2.6
يارة المؤسسة محؿ الدراسة ، كاف المجاؿ الزمني الذي قمنا بو مف خاللو بز ميداف الدراسة

خالؿ ىذه المدة و  15/02/2019تطالعية انطالقا مف ، حيث أجرينا الدراسة االسمتقطعا
الخاصة بدراسة  كذلؾ الحصوؿ عمى المعمومات الالزمة، أىميتوموضوع الدراسة و  تـ شرح

ودامت  20/02/2019ابتداء مف ، أما المرحمة الثانية فامتدت المجاؿ المكاني والبشري
كذلؾ إجراء مقابالت مع العماؿ و ىي فترة الدراسة الفعمية حيث قمنا بإجراء أياـ،  05

 بيئة.صحة و ، الوقاية وىي مصمحة (HSEمقابمة مع رئيس مصمحة )
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لدراستنا في عماؿ مصمحة السحب والعزؿ  لمجاؿ البشري: يتمثؿ االمجال البشري  3.6
معمومات ذات أىمية مف فريؽ ، كما تـ جمع بيانات و  Tréfilage et câblageالغالؼو 

 ( خاصة المقابمة التي أجريناىا مع رئيس ىذه المصمحة. HSEمصمحة )

 منهج و تقنيات الدراسة  -7

ث التي تعد " نوع مف البحو الكيفية و رج دراستنا ضمف البحوث تندمنهج الدراسة :  1.7
ؤىا مف خالؿ وجيات نظر األفراد ىر اجتماعية يتـ بناظواالعممية تفترض وجود حقائؽ و 

ومف الخصائص المركزية لمبحث الكيفي مالئمة 1.الجماعات المشاركة في البحث" و 
ائفة الموضوع لممنيج الذي يعد بمثابة " الطريؽ المؤدي لمكشؼ عف الحقائؽ بواسطة ط

مياتو حتى يصؿ إلى نتيجة تحدد عمعامة التي تييمف عمى سير العقؿ و مف القواعد ال
باختصار أنو " مجموعة منظمة مف  أنجرسموريس ، وقد عبر عنو الباحث معمومة"

 2العمميات التي تسعى لبموغ ىدؼ"

كونو ى المنيج الوصفي التحميمي لتحقيؽ ىذه الخاصية اعتمدنا في دراستنا عمو          
دقيقة عف ظاىرة أو لمركز بناءا عمى معمومات كافية و أسموب مف أساليب التحميؿ ا"

ذلؾ مف أجؿ الحصوؿ عمى نتائج عممية ثـ تفسيرىا ضوع محدد أو فترة أفترات زمنية، مو 
إذ يعد المنيج أكثر  3بطريقة موضوعية بما ينسجـ مع المعطيات الفعمية لمظاىرة".

نو يناسب قد اعتمدنا عميو في دراستنا ألحوث السوسيولوجية، تخداما في البالمناىج اس
اإلجابة عف بو مف خصائص تخدـ أغراض البحث و  بما يتميزطبيعة موضوع الدراسة و 

رصده لمظاىرة كيز عمى دراسة األوضاع الراىنة و التساؤالت كونو يسعى لموصؼ بالتر 
                                                           

، دار المسيرة لمنشر و التوزيع و  اإللكترونيةدام مصادر المعمومات التقميدية و استخالبحث  العممي و عامر قندلجي ، .1
  .45، ص2008الطباعة ، األردف ، 

التوزيع ، ، مؤسسة حسيف رأس الجبؿ لمنشر و  منهجية البحث في العموم االجتماعيةأخروف ، نادية عيشور و . 2
  .210الجزائر، ص 

.216مرجع نفسو ، ص . 3  
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حوؿ الظاىرة محؿ أوصاؼ دقيقة ضمونيا بعد جمع معمومات حقيقية و بيدؼ فيـ م
 الدراسة.

 تقنيات الدراسة  2.7

ىي " الوسيمة التي يتـ توظيفيا في مرحمة معينة مف الطريقة أو المنيج كما و  التقنية   
يمكف أف نشير عمى مستوى البحث أو المنيج بالشكؿ المالئـ و أنيا تسمح بتنفيذ الطريقة 

أما عف 1تقنية اإلحصاء..."االستمارة و و الوسائؿ مثؿ تقنية إلى مجموعة مف التقنيات أ
 :لتقنيات المعتمدة في دراستنا فييا

معمومات سموؾ الظاىرة المدروسة تسجيؿ وىي " مراقبة و :المباشرة المالحظة  1.2.7
خدـ خصوصا في الظواىر تستجمع المعمومات حوؿ ظاىرة معينة، تعد مف أقدـ وسائؿ و 

الظروؼ المحيطة بيا سموؾ الظاىرة المدروسة و الطبيعية، ىي عبارة عف مراقبة ومتابعة 
مالحظة بغرض جمع كاف استخدامنا لم 2.لمدة زمنية معينة باستخداـ وسائؿ متعددة"

التي ىي المباشرة استخدامنا المالحظة شاممة ودقيقة حوؿ موضوع دراستنا، و  معمومات
أثناء الفترة 3فيو"النظرة أو االنتباه إلى سموؾ اجتماعي معيف دوف المشاركة الفعمية "

ا ساعدتنا في خصوصياتو كممى ميداف الدراسة و حيث مكنتنا مف التعرؼ ع االستطالعية
نشاطاتيـ عمى العماؿ بيدؼ رصد سموكاتيـ و  ، وأجرينا المالحظةصياغة فروض الدراسة

فعف  ،إضافة إلى ذلؾ فقد استخدمناىا أثناء إجراء المقابالت ،بما يخدـ أغراض الدراسة
يا ) توفر وسائؿ تمكننا مف استخالص إجابات كنا في غنى عف طرح أسئمة حول طريقيا

 ، األخطار المحتممة...الخ(.الحماية الشخصية، ظروؼ العمؿ

                                                           

.298أخروف ، مرجع سبؽ ذكره ، ص نادية عيشور و . 1  
 ، المقال ( وفق طريقة الالدليل المنهجي إلعداد البحوث العممية ) المذكرة ، األطروحة التقرير ابراىيـ بختي ، .2

IMRAD    14، ص  2015، جامعة ورقمة ، الجزائر ،  1، ط. 
.302ناديا عيشور و أخروف ، مرجع سبؽ ذكره ، ص . 3  
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تعمؿ أنيا : " تمؾ التقنية المباشرة التي تس أنجرسيعرفيا موريس و : المقابمة  2.2.7
.ومف 1ة نصؼ موجية"في بعض الحاالت مجموعات بطريقلمسائمة أفراد عمى انفراد و 

خميؿ عمر" المقابمة يسمييا الباحث " معف و  المقابمة النصف موجهةأنواع المقابمة اخترنا 
في ىذا النوع مف المقابمة يقـو الباحث بتحديد مجموعة مف األسئمة بغرض شبو قياسية، 

طرحيا عمى المبحوث مع احتفاظ الباحث بحقو في طرح أسئمة مف حيف ألخر دوف 
بمة ألنيا تناسب موضوع عمى تقنية المقا اختيارناانصب .2عف موضوع البحثخروجو 
دوف الخروج عف موضوع استخدمنا المقابمة النصؼ موجية كنوع لمحيمولة دراستنا و 

مع مجموعة مف عماؿ مصمحة السحب والعزؿ ، حيث قمنا بإجرائيا المقابمة وأىدافيا
جرائيا مع مسئوؿ األمف ا قمنا بإكم ، بمصنع سيدي بف ذىيبة لمكوابؿوالغالؼ " 
المعمومات مف أفواه المبحوثيف والتعمؽ  كاف اليدؼ منيا تحصيؿ أكبر كـ مفالصناعي و 

كما مكنتنا مف مالحظة الظروؼ المادية  ،التحكـ بجوانبو المختمفةبموضوع الدراسة و 
 . وسموكاتيـ المحيطة بالمبحوثيف

  . عينة الدراسة8
 .3مف المجتمع الذي تجرى عميو الدراسة عمى أف تكوف ممثمة لوالعينة ىي جزء        
ستخدـ مف أنواع العينات الغير احتمالية، يىي نوع و  العينة القصديةمنا في دراستنا استعم

، فقد  4فييا الباحث الحكـ الشخصي عمى أساس أنيا األفضؿ لتحقيؽ أىداؼ الدراسة 
يـ المقابمة بما يتالءـ وطبيعة البحث الكيفي رينا معقمنا باختيار عينة األفراد الذيف أج

حيث أنصب اختيارنا عمى عماؿ لبحثنا، فيذه العينة مناسبة  ،بما يخدـ أىداؼ الدراسةو 
                                                           

) الجزائر ( العدد الثامف ، ، سكيكدة  اإلنسانيةمجمة العموم نبيمة حمديشة ، المقابمة في البحث االجتماعي ، . 1
  .98، ص 2012

.230، ص  2004، دار الشروؽ ، عماف ، حث في عمم االجتماع مناهج الب، معف خميؿ عمر . 2  
، ص  2007، دار اليدى ، الجزائر ،  1، ط  أدوات البحث العممي في العموم االجتماعيةمناهج و رشيد زرواتي ، . 3

334.  

.267، مرجع سبؽ ذكره ، ص  آخروفو ادية عيشور . 4  
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الغالؼ باعتبارىـ الفئة العمالية األكثر عرضة لألخطار المينية مصمحة السحب والجدؿ و 
                      بالمؤسسة.
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 تمهيد 
لى منيا في القطاع الخاص إخاصة واالقتصادية الصناعية تسعى المؤسسات 

مورد البشري يتطمب اختيار واىتمام كبير لمىذا ، و اإلنتاجيةتحقيق أعمى معدالت األداء و 
ي عمى توفير كافة الجوانب التتحاول ، لذلك اإلنتاجيةإذ يعد محور العممية العامل بيا، 

، وليذا تخصص مصالح يسعى جاىدا لمرفع من أدائوو  ،تجعمو يشعر بارتياح في العمل
ة مناسبة في مكان لذي يعنى بتوفير ظروف عمل أمنة وصحيا وىو لؤلمن الصناعي،

 التكاليف بأقلعدتيا عمى تحقيق أىدافيا و في مساالعمل نظرا لمدور البارز الذي يمعبو 
ىذا الفصل الذي يحمل عنوان األمن تفاديا لئلصابات والمخاطر في مكان العمل، ففي 

حث األول لطبيعة األمن الصناعي إلى مبحثين تطرقنا في المب والصناعي قمنا بتقسيم
 األمن الصناعي(.لجان ، أبعاد عناصر، برامج و وفا، أىدتوأىمي ،)مفيوم، نبذة تاريخية

أما في المبحث الثاني فقد قمنا بتسميط الضوء عمى األمن الصناعي بالمؤسسات 
 الييئات الوصية عنو في الجزائر.رية بالتركيز عمى أىم تشريعاتو و الصناعية الجزائ
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 األمن الصناعيماهية .1
وموحد دت المفاىيم حول األمن الصناعي واختمفت في تحديد مفيوم شامل تعد

يمكن ليذا اقتربنا من أىم التعاريف الخاصة بو خاصة في المجال السوسيوتنظيمي، ف
عمل اآلمنة عالميا بأنو" الصحة والسبلمة المينية حيث يعنى بتوفير ظروف ال وتعريف

لمسبقة لكافة المخاطر ذلك عن طريق الدراسة اصحية المناسبة في أماكن العمل، و الو 
المراحل المختمفة التي تمر بيا العممية اإلنتاجية منذ التفكير في  التي تنشأ فيالمتوقعة، 

، مع وضع تدابير السبلمة ، عمى أخر مرحمة من مراحل اإلنتاجاختيار موقع المنشأة
، والعمل عمى تطويقيا الوقائية التي تستيدف بالدرجة األولى منع وقوع ىذه المخاطر

ابير ىو توفير من أن اليدف من ىذه التدال شك  1والحد من انعكاساتيا عند حدوثيا."
في مقدمتيا العنصر البشري الذي الحماية الشاممة والكافية لكل من عناصر اإلنتاج و 

عية لكل ىذه التدابير الوقائية يعتبر بمثابة المحور األساسي في العممية اإلنتاجية الصنا
 .يؤمن أسباب التقدم و االزدىارو 

جميع الظروف لصناعي بأنو:" الفرع الذي يرمي إلى تييئة كما يمكن تعريف األمن ا     
نتاج مع االىتمام برضا العامل عن عممو إاالجتماعية التي تكفل أكبر النفسية و المادية و 

فيو ييتم بالكشف عن أفضل الظروف اإلنسانية لمعمل ، و حل المشكبلت الصناعية حبل 
 .2عمميا"

ن الصناعي أنو يجمع بين األمن موقد أشار بعض الباحثين في تعريفيم لؤل
الصحة معا في حماية الموارد البشرية و رعايتيا صحيا تجسيدا لممبدأ القائل الوقاية خير و 

 من العبلج فاألمن الصناعي يتضمن نظامين متكاممين معا ىما : 
                                                           

1
صابات العمل داخل المؤسسة النفطيةنظام األمن ولسالمة المهنية في تقميص حوادث و دور عماري،  إدريس. ، ا 

منشورة(، كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير، جامعة قاصدي غير رة لنيل شيادة الماستر ) مذك
  . 03، ص  2015، مرباح، ورقمة )الجزائر(

  .22، ص  1999، ، أكاديمية نايف لمعموم القومية، الرياض1ط  ،األمن الصناعيعباس أبو شامة، . 2
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 األمن الصناعي الذي يوفر وقاية لمموارد البشرية من أخطار و حوادث العمل. -1
ماعية التي توفر رعاية و حماية ضد األخطار المختمفة التي التأمينات االجت -2

 1يتعرض ليا العاممون في مواقع العمل.

اإلجراءات التنظيمية في بيئة : " توفير ما يمزم من الشروط و وكما قد عرفو البعض بأن
العمل لجعميا مأمونة و صحية بمعنى أنو ال تقع فييا حوادث وال تنشأ عنيا أمراض مينية 

عموما من خبلل ما سبق ذكره نجد  .2أنيا تكفل مقومات اإلنتاج المادية و البشرية "أي 
وذلك مرده إما عمى  ،االختبلفات واضحة بين أصحاب التعاريف السابقة لؤلمن الصناعي

الفروع والتخصصات  ، و إما إلى تعددمن جوانب األمن الصناعي دون أخر جانب واحد
 اعي من زاويتيا الخاصة.لؤلمن الصنالعممية التي تنظر 

 نبذة تاريخية عن األمن الصناعي  .2
، كان منذ الصحة المينيةت أن ظيور موضوع األمن الصناعي و بينت الدراسا     

الرسومات عمى أوراق البردي لقدماء عصور موغمة في القدم، إذ تناولت الكتابات و 
عمال تج عن ممارسة األشاممة لمكثير من األمراض التي تنفا دقيقة و المصريين أوصا

سن األشخاص الذين يعممون في صناعة و ، فقد لوحظ وقتيا أن المينية التي اعتادوا عمييا
، حيث كانت ستنشاقيم ذرات الببار المتطايرةاألسمحة يصابون بأمراض الربو نتيجة ال

، كما أشارت ىذه البرديات أن العازفين تأسمحتيم في ذلك الحين تصنع من حجر الجراني
أيضا انتشرت عونية يصابون في عمودىم الفقري و عمى اآلالت الموسيقية في المعابد الفر 

حاول الكثير من العمماء وضع أسس  ،الرومانالصحة المينية في عيد اإلغريق و  مفاىيم

                                                           
، عالم الكتب الحديث، عمان  3ط  ،إدارة الموارد البشرية، مدخل اساتراتيجيعادل حرحوش ومؤيد سعيد السالم، . 1

  .251-250،ص، ، ص 2009، )األردن(
، 2001والنشر والتوزيع، عمان، ) األردن(،  ، دار الفكر لمطباعة1، ط إدارة الموارد البشريةميدي حسن زويمق،  2
  .234-233، صص
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يتكون من عناصر أساسية  ،صحية لحماية العاممين من خبلل وضع نظام غذائي معين
وضع سين عمى تطوير عمم طب الصناعات و سامانارد و ، عمل العالم اإليطالي بر ىامة

 .1أسس لموقاية من األمراض المينية

بالرغم من األسس البسيطة التي وضعت في تمك الفترة إال أنيا استطاعت أن و       
 السبلمة المينية. ية لتطوير مفيوم األمن الصناعي و تجعل منيا بدا

 أهمية األمن الصناعي .3 
إلى تطبيق مبدأ الوقاية بالنسبة لمقوى  اصةخصمنيا النامية دول عامة و عى التس          

، التي تعتبر الثروة الحقيقية والرائدة في مجال اإلنتاج، وىناك إجماع بين البشرية العاممة
ألمان الذي أن الوقاية تعتبر صمام ا ،الممارسين لنظام األمن الصناعيالمفكرين والكتاب و 

ورية بمجال التنمية االقتصادية ىي عوامل ضر  ،مواال ووقتاأيوفر لممجتمع جيودا و 
لقوة لبلستمرار في تمنحيا االوقاية تحفظ القدرات البشرية وتصونيا و  ، كما أنواالجتماعية

ما كانت أساليب الوقاية متوفرة ومتطورة، مرتكزة لكن مي التطور.عممية النمو والرخاء و 
مة الوقوع كخمل مفاجئ في اإلصابات محتم، فإن الحوادث و تدريب عاممينعمى وعي و 

األمثل ألساليب ، ومع ذلك فإن التطبيق المنظور و الخطأ غير مقصود من العاملاآللة و 
 .2جسامتيا إلى ضررىا األدنى اية كفيل بالوصول بعدد الحوادث و الوق

ي حماية عناصر اإلنتاج المادية يمكن تمخيص أىمية األمن الصناعي فو         
 : إلنتاجية واألفراد العاممين، حيث تعود الفائدة لكل من الوحدة اة عمى حد سواءوالبشري

  بالنسبة لموحدة الصناعية يحقق برنامج األمن الصناعي ما يمي:.أ
                                                           

، مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع، 1، ط األمن الصناعي والسالمة المهنية، آخرونناصر منصور الروسان و 1
  .11، ص 2014األردن، 

، دار 1امية عامة، ط ، نظرة بانور وظائف المنظمة المعاصرةسنان كاظم الموسوي، ، أبو أحمد عميرضا صاحب  2
  .178، ص 2009الوراق لمنشر والتوزيع، األردن، 
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  منع حدوث التمف لوسائل اإلنتاج المادية 
  البير مباشرة لئلنتاج الحد من التكاليف المباشرة و 
 معة الوحدة الصناعية تحقيق س 

 : يحقق برنامج األمن الصناعي ما يمي بالنسبة لألفراد العاممين: –ب 
 الجسدية التي تسبب الموت أحيانا. منع حدوث اإلصابات 
 حماية االدخار المادي لؤلفراد.  
  تعزيز مكانة الفرد داخل الوحدة بالسمعة الجيدة اللتزامو و تطبيقو قواعد و

 1إجراءات األمن الصناعي بالمؤسسة .

لعاممين أثناء قياميم بأعماليم والحد من الطمأنينة في قموب اتثبت األمان و            
بحكم ضروريات الحياة مع أدوات ومواد  ىم يتعايشوننوبات الفزع والقمق الذي ينتابيم، و 

 . 2آالت تحمل بين ثناياىا الخطر الذي ييدد حياتيم من حين ألخرو 
بحماية عناصر  خمص مدى أىمية األمن الصناعيومن خبلل كل ىذا يمكننا أن نست   

دة عمى كل من الوحدة اإلنتاجية واألفراد العاممين البشرية بما يعود بالفائاإلنتاج المادية و 
 نمو وتطور.تبار أن اإلنسان أساس كل تنمية و كذا المجتمع ككل باعبيا، 

  أهداف األمن الصناعي .4
 :األىداف أىمياعي لتحقيق حممة من يسعى األمن الصنا 

 ئة العمل تجنب المنظمة الكثير اإلدارة السممية لبي :تقميل تكاليف العمل
مف المنظمة الكثير التي تكالمشاكل المتعمقة بالحوادث واألمراض المينية و 

                                                           
 أىمية األمن الصناعي في الوقاية من حوادث العمل دعما لتنمية مستدامة ضمن بيئة المؤسسة،، بن تربح تربح. 1

  .28، ص 2012، 18، العدد ) العدد االقتصادي( مجمة دراسات
تحديات األلفية ، االتجاىات الحديثة و إدارة الموارد البشرية، محمد سنجق غالب، عطا اهلل محمد تيسير الشرعة. 2

  .308، ص 2008، دار الكتب الوطنية، ليبيا 1الثالثة، ط 



 
 يةدراسة سوسيو تنظيماألمن الصناعي                 الفصل األول                       

 

 
36 

ممين وعائبلتيم المعنوية المتضمنة التعويضات المدفوعة لمعامن التكاليف و 
 كذلك تعطل العمل.من بعدىم و 

  سئولة عن توفير المكان : إن اإلدارة مخالية من المخاطربيئة صحية و توفير
الخالي من المخاطر المؤدية لئلضرار بالعاممين أثناء عمميم إن المناسب و 

اصة بصورة خزايدة في ظل التطور التكنولوجي و ىذه المسئولية أصبحت مت
النفسية  ارمن ثم فإن اإلدارة تعمل عمى تقميل اآلثفي المنظمات الصناعية و 
األمراض الصناعية ، إذ أن الحوادث ال يقتصر الناجمة عن الحوادث و 

تأثيرىا عمى الجوانب المادية في العمل بل يتعداىا ليممس مشاعر العاممين 
 داخل المنظمة كذلك الزبائن المتعاممين معيا.

 :وذلك من خبلل توفير األجيزة والمعدات الوقائية  توفير نظام العمل المناسب
 ستخدام السجبلت النظامية حول أي إصابة أو حادث أو مرض.او 
 فاإلدارة الجدية لموقاية  :تدعيم العالقات اإلنسانية بين اإلدارة و العاممين

ؤدي تتجاه المنافسين و األمن الصناعي تعطي سمعة جيدة لممنظمة او 
خمق الوعي لدى  . 1االحتفاظ بأفضل الكفاءاتالستقطاب األفراد األكفاء و 

أىمية االلتزام العاممين فيما يتعمق باألساليب والطرق اآلمنة ألداء العمل و 
 من شأنيا رفع معنويات العاممين وزيادة ثقتيمبقواعد األمن الصناعي التي 

                                                           
، مذكرة لنيل شيادة األمن الصناعي في تقميل الحوادث المهنية لمشركات البتروليةدور الوقاية و ، بوخموة نوح.  1

، ورقمة العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير، جامعة قاصدي مرباحكمية منشورة( غير الماستر ) 
  .6ص ،2015، الجزائر()
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تحديد طرق األداء وتسيرىا بأقل المجيودات  .دة إنتاجيتيمبالتالي زيابأنفسيم و 
 1 .األخطاروأقل التكاليف و 

 الصناعيأبعاد األمن .5
 : الصناعي عدة أبعاد أىميا ما يمي لؤلمن   

جراءات األمن شك فيو أن عدم كفاية احتياطات و  : مما الالبعد االقتصادي 1.5 ا 
العمل التي تنجم عنيا يزيد من احتمال وقوع حوادث  ،الصناعي داخل أي منشأة

عمى اقتصاد و ح تمك المؤسسة بشكل خاص عمى أربا فتؤثر ،األمراض المينيةاإلصابات و 
 البمد بشكل عام.

يؤثر األمن الصناعي عمى عبلقات األفراد االجتماعية في مكان  :البعد االجتماعي 2.5
أي ضمن إطار مجتمعاتيم التي يعيشون فييا بكل ما يتضمن ىذا و، العمل وخارج

ق بما يواجيو من عدم تواف ،المفيوم من عبلقات تؤثر عمى مجيود الفرد أثناء أدائو لعممو
العبلقات المتأثرة العبلقات ، و تشمل=بينو وبين العمل الذي يؤديو وما يسببو من حوادث

عبلقة بين العامل والمسئول المباشر وبين ، الية ) العبلقات بين العمال أنفسيمالعمال
عبلقات خارج مكان العمل ) مكان وظروف صاحب العمل ...( كما تشمل الالعامل و 

إذ أن األمن الصناعي يسعى  2، كيفية قضاء وقت الفراغ...(ةالعمل، العبلقات األسري
اولة القضاء جاىدا لمحفاظ عمى العنصر البشري داخل المؤسسة الصناعية من خبلل مح

                                                           
سات الصغيرة و المتوسطة الصحة المهنية في تحسين أداء العاممين بالمؤسدور إدارة السالمة و سييمة بوسعيد، . 1

العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة قاصدي منشورة(، كمية غير ذكرة لنسل شيادة ماستر ) ، مالصناعية
  .4، ص  2015، مرباح، ورقمة ) الجزائر(

غير ، مذكرة لنيل شيادة الماستر )مة المهنية من وجهة نظر العاممينالسالفعالية إجراءات الصحة و ، ماجدة نوار. 2
  .193- 18، ص 2015ضر، بسكرة ) الجزائر(، شورة( ، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد خيمن
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من أضرار صحية عمى شكل إعاقات  ما ينتج عنياعمى حوادث العمل وألمراض المينية و 
 األسرية.االجتماعية و  ت سمبية عمى الحياةتحدث انعكاسا ،أمراض مزمنة ووفياتو 

أدى تطور الصناعة ووسائل اإلنتاج إلى تزايد المشكبلت الناجمة  :البعد القانوني 3.5
صابات العملعن وقوع الحوادث و  دى لتطور قوانين األمن الصناعي وظيور مما أ ،ا 

ريعات التشبدأت الدول تسن القوانين و ، العديد من الجماعات والييئات المعنية بذلك
ظير كذلك التعاون الدولي بيذا المجال حيث تم إنشاء قة باألمن الصناعي، كما المتعم

مازال دورا رياديا كأحد و  1919ر السبلم المنعقد بباريس منظمة العمل الدولية في مؤتم
ى الدولي بتطوير األمن عمى المستو لمتخصصة التابعة لؤلمم المتحدة، و المعاىد ا
 1السبلمة المينية.الصناعي و 

ىو إجراء لبلنتقاء الميني دور كبيرا في حفظ أمن وسبلمة العاممين،  :البعد النفسي.4.5
ناسب الذي تتبلءم قواه العقمية والجسدية مع مكان وقائي ييدف إلى اختيار العامل الم

ببا وجييا في وقوع حوادث لتفادي حاالت التناقض التي يمكن أن تكون س ،طبيعة العملو 
ىذا ما يفسر لجوء المؤسسات إلى االختبارات األولية قبل  .األمراض المينيةالعمل و 

الميني السميم لمعاممين، كما يولي عمم النفس الحديث اىتماما  توظيف لتحقيق االختيار
 2اإلصابات.يمكن أن تكون سببا في الحوادث و  كبيرا لمعوامل النفسية التي

 إجراءات األمن الصناعي .6
ىو ضرورة االىتمام بأمن العمال وسبلمتيم، ذلك إن ما تنص عميو التشريعات          

جرالعمال أنفسيم عمى إتباع أساليب و امن خبلل إجبار كل من أرباب  ءات واضحة ا 
 أىم ىذه اإلجراءات ما يمي :بمجال األمن الصناعي، و 

                                                           
مجمة إدارة خالدي محمد، قراءة تحميمية في وضع السبلمة و الصحة المينية في الجزائر وفقا لمعايير العمل الدولية، .1

  .208ص  ،، ) الجزائر(، العدد الرابع، د س، الجمفةالدراسات االقتصاديةاألعمال و 
.209ص  المرجع نفسو،. 2  
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صابات العملت.1.6 ابات صاإلإن دراسة وتحميل الحوادث و  :حميل و قياس حوادث وا 
ية قياس مدى كفاءة برامج توفر لئلدارة إمكان ،في الفترة الحاليةالحاصمة في وقت سابق و 
 1مقارنتيا مع المنظمات المشابية.األمن والسبلمة المينية و 

لذلك من أىم مصادر الحوادث المينية،  تعتبر ظروف العملتحسين بيئة العمل:  .2.6
يتحقق ذلك من خبلل من أىم إجراءات األمن الصناعي،  فالحد من مخاطر بيئة العمل

نتائج / إال أنيا تحدث أثارا و أساليبوجزئية ال تؤثر عمى تنظيم العمل و إجراء تحسينات 
درجة الحرارة داخل مكان  التحكم فيمكان العمل باإلضاءة المناسبة و  ممموسة كتزويد

تحديد معدل السرعة طاع و قبلل من الضوضاء قدر المستاإلالعمل ودرجة الرطوبة و 
 .2المناسبة لمعمل

قاية من المخاطر في مكان العمل ىما عنصران أساسيان في الو : النظافةالنظام و .3.6
النظافة كإعداد جداول لوظائف التنظيف جب العمل بإجراءات تضمن النظام و لذلك ي

مكان نو من الضروري تنظيم إ ،تعيين أماكن مخصصة لتبيير مبلبس العملالصحة و و 
 3بيا أثناء العمل... الصدامالعمل بوضع أدوات العمل بأماكن مخصصة لتجنب 

إن الوحدة التنظيمية المسئولة عن إدارة ة: وسائل الوقاية الشخصي.استخدام معدات و 4.6
صة باألمن الصناعي وىي الموارد البشرية في المؤسسة معنية بتوفير معدات ووسائل الخا

مخاطر الضوضاء مثل  معدات الواقية السمعية لموقاية مناستخدام  - :متمثمة في
 المباس الواقي من اإلشعاعات .تداء المباس الواقي مثل المآزر و ضرورة ار  .سدادات األذن

                                                           
ألكاديمية اكمدخل لمتقميل من الحوادث المينية في المؤسسات الصناعية ،   HSE، استخدام سياسة مجاىديفاتح .1

 .27، ص 2012، 8العدد ،، الشمفاإلنسانيةلمدراسات االجتماعية و 
، ، الجزائرواالجتماعية  اإلنسانيةمجمة العموم أساليب خفضيا ، من وحمزة معمري، حوادث العمل و عبد مو رمضان .2

  .564ص 
، مجمة أفاق عممية، أساليب الوقاية منيا في المؤسسة الصناعيةحوادث العمل و والي الحاج مراد، مجودي حمزة و . 3

  .261، ص  2018، وىران، العدد األول



 
 يةدراسة سوسيو تنظيماألمن الصناعي                 الفصل األول                       

 

 
40 

استخدام القفازات لحماية اليد واألصابع من اإلصابة، ضرورة ارتداء األحذية الواقية. 
استخدام القناع الواقي لمعينين ضرورة لك ستخدام القناع الواقي من البازات، وكذضرورة ا

 1النظارات(.)

قات االجتماعية داخل يتم ىذا من خبلل تحسين العبلو  تحسين المناخ االجتماعي: .5.6
قحام العمال في اتخاذ القرارات خاصنتياج أسموب اإلدارة بالمشاركة و االمؤسسة و  ة تمك ا 

يمكن من اإلصباء لمشاكل العمال توفير نمط قيادي تشاركي المتعمقة باألمن الصناعي، 
مؤىبلت كل ات و التقييم لقدر اذ القرارات المتعمقة بالتدريب و اشتراكيم في اتخوانشباالتيم و 

 ىذا يعطي مسألة الوقاية من المخاطر المينية أىمية في الحفاظ عمى سبلمة العمال.، فرد

بأىميتو في نمو خبلل تكريس وعي الفرد  ذلك من: و تشجيع المسئولية الفردية .6.6
مية لممؤسسة بمجال األمن ، إضافة الشتراكو في وضع السياسة الداختطورىاالمؤسسة و 
ميما كان موقفو في  العمل عمى تعزيز مسئولية كل فرد اتجاه السبلمة المينية، و الصناعي

 2.ىيكل المؤسسة

كل مؤسسة صناعية اتخاذ اإلجراءات ، يجدر بإدارة وبناءا عمى ما تم التطرق إليو    
األخطار مراض و حماية العمال من مختمف األمة بخفض الحوادث إلى حدىا األدنى، الكفي

 المينية.

 

 

 
                                                           

.28، مرجع سبق ذكره ، ص أميمة صقر المبني. 1  
 اإلنسانيةمنشورة( ، كمية العموم غير ماستر )، مذكرة لنيل شيادة فعالية التنظيماألمن الصناعي و  ،عصام بمعيد. 2

  .30، ص  2016، تبسي، تبسة ) الجزائر(، جامعة العربي الواالجتماعية
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 عناصر األمن الصناعي.7
  حماية العاممين يجب أن تكون مسئولية المستويات إن المسئولية اتجاه رعاية و

لذلك فيي  ،أفراد كانوا أو جماعات الرؤساءارية جميعا أي مسئولية المدراء و اإلد
 رعاية العاممين.وليات اإلدارة المطموبة لحماية و تندرج تحت مسئ

  فاوتة متضع التنفيذ تتطمب أنشطة إدارية وأساليب إدارية منسقة و إن المسئولية مو
تطبيقيا عمى من شأنيا حماية العاممين ويتطمب وجود سياسة الحماية والرعاية و 

 مستوى المؤسسة.
 الرعاية يجب أن يكون الفعمية لتطبيق سياسة الحماية و  اإلجراءاتن األساليب و إ

يشمل ، ا قد يؤثر عمى قدراتيم الفعمية والذىنيةىدفيا فقط وقاية العاممين ضد م
ييم عن طريق األساليب العبلجية والجراحية تأتأيضا الحفاظ عمييم ورعايتيم و 
بيذا يمكن من أصابو عجز أو ألم بو  ،التأىيلوالدوائية بما في ذلك التدريب و 

 ليس فقط بالمعدات الميكانيكية بل تشمللى مجتمع العمل بالمقدرة نفسيا و مرض إ
 1أسموب عمميم.كل العمال ببض النظر عن طبيعة و 

  برامج األمن الصناعي.8
 تضم برامج األمن الصناعي مجموعة من العناصر أىميا: 

  كان العمل لمن لو عبلقة بالموضوعفي ماالجتماعات اليومية أو األسبوعية. 
 اإلعبلنات التحذيرية.  
 البرامج المنظمة لمتفتيش.  
 غالبا ما تنشر صور لمحوادث التي يمكن أن يسببيا العمل.لوحات اإلعبلنات ، 
  اإلعبلنات اإلرشاديةالشرائح واألفبلم و.  

                                                           

.130أمينة سبلمة، مرجع سبق ذكره، ص . 1  
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 ما يمكن أن  المنشورات التي يمكن أن تبين واقع التحقيقات الخاصة بالحوادث أو
 يسببيا.

 اإلجراءات التأديبية في ن الصناعي و في حاالت االلتزام بقواعد األم المكافآت
 حالت التقصير.

  أسبابياأشرطة الفيديو حول الحوادث و. 
  السجبلتاإلحصاءات و. 
  1.معدات السبلمةالمواضيع المتعمقة بمبلبس و 
الحماية مؤسسات يعتمد في تحقيق بشكل عام فإن برنامج األمن الصناعي في ال.1    

 عمى أسموبين ىما:السيطرة و 
 .إتباع نظام البطاقات الشخصية لمتعريف بشخصية العمال داخل مكان العمل 
  السرقة عن بإتباع إجراءات الحد من التمف والضياع و  المعموماتحماية وثائق و

 طريق الكمبيوتر.
  ،ممباني أو الخزانات التي تحتوي ذلك لمنع الدخول لالتحكم في المفاتيح واألقفال

 .2عمى أشياء ذات أىمية لمنع استعمال ما بداخميا إال لمن يممك الحق بذلك
  لمتحكم في  ذلكسارات ووضع اإلشارات التحذيرية، المعبلمات تحديد االتجاىات و

 التحذير من األماكن الخطرة.سير المرور الداخمي و 
 : يمي تتضمن ماو  الحماية الخارجية:.السيطرة و 2

  كاميرات المراقبة  تركيبتركيب الموانع اإلنشائية: وىي بمثابة أسوار أمنية و
كميا موانع تساعد الكشف عمى من يحاول الدخول بطريقة غير التمفزيونية، و 

 مشروعة.

                                                           
  .190، ص 2008، دار الكتب الوطنية، ليبيا، السالمة المهنيةالصحة و  ،مفتاح عبد السبلم الشوييدي. 1
.28،  27ص ،مرجع سبق ذكره، صدوباح قويدر، . 2  
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 نسيق مع إنشاء غرفة إشراف عمى جميع العمميات التي تتم داخل المؤسسة بالت
 لحفظ األمن داخل المؤسسة. ،اإلسعافوارئ و كافة القطاعات األمنية وخدمات الط

 1تجييزىا بوسائل االتصال الحديثة.محيط المؤسسة و  تسيير دوريات داخل 

صناعية ألخرى مؤسسة من كما تجدر اإلشارة إلى أن برامج األمن الصناعي تختمف 
 اتساع مجال المخاطر المترتبة عن اإلنتاج.حسب طبيعة نشاطيا و 

 مسئوليتهمو ياألمن الصناع لجان .9 
تتكون عادة لجان األمن الصناعي من األعضاء الممثمين لمعمال حيث يشترك           

ذوي  يختار ىذا العضو من بين العاممينأو أكثر من كل قسم في المنظمة، و  عضو
عضاء الممثمون عن إدارة ىناك األ ،إلى جانب الممثل العماليالتدريب والكفاءة المبلئمين 

يب إن وجد ىناك الطبعمييم مسئولية تنفيذ القرارات و  رؤساء األقسام الذين تقعىم العمل و 
ر بعض األعراض المرضية المينية ىو الذي يزود عادة المجنة بالخبرة الفنية عن ظيو و 
الفنية في استخدام واقتناء بعض  بآرائواإلدالء اتيا أثناء مراجعة العاممين لو و مبلحظو 

 يسيل ميمة تنفيذ متطمباتيا.األمن الصناعي، يساند أعماليا و ن المواد التي تسبب لجا

 :تقيا مجموعة من المسئوليات أىمياتأخذ لجان األمن الصناعي عمى عا     

 اقع الخطر فييا بوضع معرفة مو لعمميات التي تقوم بيا المنظمة، و تحميل كافة ا
 .المعداتو  التكيفية استخدام اآلإلرشادات حول طرق العمل الجيدة و االتعميمات و 

  الرقابة عمى تنفيذ ىذه األساليب.عمى وسائل العمل واإلشراف و تدريب العاممين 
 الدوري لوسائل العمل من أجيزة وآالت ووسائل النقل وتزويدىا بوسائل  التفتيش

 2.أجيزة الوقاية المناسبة لحماية العاممين عمييا من أخطارىاو 
                                                           

.28، مرجع سبق ذكره ، ص دوباح قويدر. 1  

.181 – 180، مرجع سبق ذكره ، ص سنان كاظم الموسوي، أبو حمد عميرضا صاحب . 2  
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 تأمين و  لمناسبة لياووضع الحمول ا حصر أسباب الحوادث التي تقع في المنظمة
 .عدم تكرارىا

  مراقبة الواقية لكل عممية من العمميات وضمان تزويد العاممين بيا و اختيار األجيزة
 استخداميا.

 1المعدات قبل تنفيذ شرائيا.الرأي في صبلحية شراء األجيزة و  إعطاء 
 .تمقين العمال مبادئ الوقاية من اإلصابات أثناء العمل 
 االىتمام باالختيار الميني لمعمال. 
  2تحسين الظروف بصفة مستمرة .معاينة الظروف الفيزيقية لمعمل و 

يمكن القول أن لجان األمن الصناعي ىي الييكل الرئيسي المسئول عن تنظيم و          
شتراك رغم ذلك تبقى من الضروري ا، األمن الصناعي عمى مستوى المؤسسات الصناعية

 تنفيذا.كي تبلقي قبوال واحتراما و التدابير لضع اإلجراءات و العمال في و 

 األمن الصناعي في المؤسسات الصناعية الجزائرية .10
كثرة اإلصابات المينية التي ترجع عد التصنيع عمى رفع درجة الخطر و سا         

مما ص الوعي الوقائي قنة الممتحقين باألنشطة الصناعية، ألسباب متعددة منيا نقص خبر 
لجزائرية لضمان المياقة أمنية داخل المؤسسات الصناعية اراءات صحية و تطمب القيام بإج

حيث لم تقتصر عمى االستعانة بالمصادر الدولية  ،النفسية لمعمال المستخدمينالصحية و 
التي تعيشيا الببلد عمى بل حاولت صياغة قوانين وطنية تتماشى مع الظروف التنموية 

 عمى وجو الخصوص. المؤسساتالعموم و 

                                                           

.81، ص المرجع نفسو. 1  
  .108، ص 2007، مؤسسة شباب الجامعة اإلسكندرية، الصناعيعمم النفس المهني و طارق كمال، . 2
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قد عرف القانون فيما يخص األمن من األخطار مراحل نمو عديدة قبل أن يصل و       
تمثمت ىذه المرحمة في العيد االستعماري  :المرحمة األولى  -لصورتو النيائية وىي: 

كان العمال  ، األمراض المينيةلم يخمو مجال العمل من األخطار وحوادث العمل و  حيث
طر ناتجة عن ظروف العمل السيئة كانت أغمب ىذه المخات لخدمة المعمرين، آالبمثابة 

التشريعات التي ة من القوانين و باعتبار الجزائر جزء من فرنسا فقد سارعت بوضع جممو 
 11مثل تحديد ساعات العمل اليومي لمعامل الجزائري ب  ،تراعي فييا حقوق العمال

 29رسوم و  مارس 22مرسوم ىذا ما أكده و ساعات لمعامل الفرنسي،  10مقابل ساعة 
، ثم تمى ذلك صدور سمسمة من التشريعات نتيجة تذمر العمال من 1948أفريل من عام 

ضل ذلك فترات الراحة ارتفاع ضبوط التنظيمات العمالية فظيرت بفادث العمل، حو 
 غيرىا.األسبوعية و 

ىي فترة بعد االستقبلل مباشرة وقد عرفت إصابات وحوادث كثيرة المرحمة الثانية : - 
معمرين المعدات من طرف الت و الألسباب منيا التخريب العمدي لآل ،متعددةوخطيرة 

النصوص ذات الطابع لدولة بإصدار جممة من القوانين و نظرا لذلك تدخمت اوالفوضى، 
عمل بالتشريعات الفرنسية إال حيث ينص عمى ال 1962ديسمبر  31التشريعي منيا قانون 

 .1ما كان متعارضا مع السيادة الوطنية

جزائر نحو التصنيع باتجاه ال 1966تميزت المرحمة التي تمت عام  المرحمة الثالثة: – 
إلى  زيادة عدد العمال بالمصانع إضافةباستخدام التكنولوجيا الحديثة و ، كسياسة تنموية

بصدور زيادة حجم الوحدات الصناعية، كما لم تسمم من الحوادث واألخطار المينية و 
المتعمق بالتسيير االشتراكي لممؤسسات  1971نوفمبر  16المؤرخ في  71/74األمر  

                                                           
، جديدة التواصل، عية الجزائريةالوقاية من األخطار المهنية في المؤسسة الصنااألمن الصناعي و جمال منجل، . 1

  .211 – 210ص، ، ص2010، 26عنابة ) الجزائر(، العدد 
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كما  ،بدأت تظير اإلجراءات األولية الخاصة بأمن و سبلمة العمال من األخطار المينية
تييئة لعمال فيما يخص مكافحة الحوادث و اصحاب العمل و تبرز االلتزامات أل بدأت

الصادر ب  (74/250) قد ساعد عمى تطبيق ىذا اإلجراء األمر ، منة لمعملآظروف 
حية لجنة الصحة بمصالح العمال ومصالح المنشأة المتعمق بصبل 1974ديسمبر  28
لمطبيب، ومن ميام اإلدارة بالتساوي إضافة أعضاء ترك بيذه المجان ممثموا العمال و يشو 

رساليا لمفتشية العملعداد تقارير خاصة بحوادث العمل و إ -: ىذه المجان الحرص عمى ، ا 
العمال بأىمية التعميمات توعية ألمن الصناعي بالمؤسسة، تطبيق التشريعات الخاصة با

 .األمنية

تم التأكيد من جديد عمى  1978( الصادر ب  78/12رقم ) بصدور قانون العمل و     
إضافة  ،اإلصابات الناجمة عن العملاية العمال من األخطار المينية و مبدأ ضمان وق

التأكيد عمى أىمية ظروف  كما تم ،إللزام المؤسسات بتوفير شروط الوقاية الصحية
، بعد كل ىذه التطورات بمجال األمن الصناعي أنشئت الصحة وأمن العمال داخل المنشأة

 .1972الصحة في جوان ائر أو معيد وطني لحفظ األمن و جز ال

ناعية حاول المشرع الجزائري تدعيم التحول الذي تشيده المؤسسة الص :المرحمة الرابعة -
حرصا منو ، و االقتصادية من اقتصاد حكومي إلى اقتصاد السوقمن الناحية التسيرية و 

جعل أىم ، و في تشريعات العملعمى حماية العامل من األخطار المينية بمراسيم جديدة 
المحاور خاصة بالحقوق االجتماعية في الباب الثالث من أمر الشروط العامة لمعمل في 

( 302( إلى ) 241بالمواد )  1.كما نظميا 302إلى  241القطاع الخاص في المواد 
ئية بمجموعة من التدابير الوقا قد دعم ىذه القوانينالقانون األساسي العام لمعامل و  من

                                                           

.113 – 112ص ، مرجع سبق ذكره  ص جمال منجل،. 1  
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جانفي  26بتاريخ  88/07القانون  فأصدر  ،محيط العملواألمنية، حماية الصحة، 
 طب العمل.المتعمق بالوقاية الصحية و  1988

الجريدة  1991جانفي  19المؤرخ في  50/91المرسوم عمى ىذا األساس جاء       
المتعمق باألمن والصحة بمكان العمل  1991، 4العدد ، الرسمية لمجميورية الجزائرية

حيث  ،الوقاية بالعملي يتضمن وضع الترتيبات العممية واإلجرائية لتدابير األمن و الذ
أمن بتنفيذ تعميمات لضمان السبلمة و  أوكمت ىذه الميمة لرب العمل بإلزامو إعبلم العامل

 .1قوانينكما تشرف الييئات الرقابية عمى مدى تطبيق ىذه ال ،العامل

 الهيئات الوصية عن األمن الصناعي بالجزائر.11 

وصيات خاصة بحفظ األمن ظيرت عدة ىيئات عمى المستوى الدولي أصدرت ت  
ىيئة الصحة العالمية ، مثل منظمة العمل الدولية و السبلمة المينيةالصناعي والصحة و 

ة الطاقة الذرية والييئات ، ووكالالتأمينات االجتماعيةضافة لمجمعية الدولية لمضمانات و إ
يتجمى ذلك من خبلل الدور ا المشرع الجزائري أىمية كبيرة و كما أوالى ،المؤتمرات الوطنيةو 

عن األمن  ، ومن بين ىذه الييئات الوصيةمختمف الجيات عمى المستوى المحميالفعال ل
 2: الصناعي بالجزائر نذكر

العمل عمى توفير  :يةوظائفو األساسومن بين : المعهد الوطني لمنظافة واألمن.1.11
عية اإلطارات المختصة في األمن والوقاية، ذلك من خبلل تو ، األمن داخل المؤسسات

 .3ندواتتنظيم ممتقيات و 

 :: ومن بين وظائفو األساسيةالمعهد الوطني لألمن الصناعي بالجزائر العاصمة.2.11
                                                           

.114 – 113ص ، جمال منجل، مرجع سبق ذكره، ص. 1  
شورة( منغير ، مذكرة لنيل شيادة ماستر ) دور برامج األمن الصناعي في تحسين أداء العاممينمحمد عادل غول ، . 2

  .58، ص 2015كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة ) الجزائر(، 

.38، ص دوباح قويدر، مرجع سبق ذكره. 3  
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الوقاية من حوادث العمل عميمات ىامة حول األمن الصناعي و العمل عمى تقديم ت -
الدوريات التي تبعثيا إلى كل المؤسسات المتواجدة عبر الت و عن طريق المجا
 القطر الوطني.

 ىي تيتم بما يمي: و  :وزارة الصناعية.3.11
  .المراقبة المتكررة الخاصة باألمن الصناعي داخل المؤسسات -
  .إصدار مجبلت خاصة بمجال األمن الصناعي -
فيما يخص استعمال وسائل  ،اإلرشاددريسية تيدف إلى التعميم و ورات تالقيام بد -

 األمراض المينية.من الصناعي لمتخفيض من الحوادث و األ

رجال عديدة كوزارة الصحة ووزارة العمل ىذا بالتنسيق مع ىيئات : و النقابات.4.11
العمال  تثقيف، ووزارة الثقافة بيدف توعية و االتصاللحماية المدنية ووزارة اإلعبلم و ا

 .صناعي لتجنب األخطار المينيةفيما يخص وسائل األمن ال

ات من ىيئات أخرى كوزارة الصحة والييئة الوالئية إضافة إلى ذلك فيناك عدة إسيام
كميا ترمي إلى ىدف واحد ىو توعية ، التابعة لمختمف المؤسسات، طب العملو 

أرواحيم بسبب حوادث  قدانالعمال عمى ثقافة األمن الصناعي ووسائمو لتجنبيم ف
تجنب المؤسسة أضرارا قد تمحق بعناصر العممية العمل واألمراض المينية، و 

  1اإلنتاجية.

 

 

 

                                                           

.39، ص ذكره دوباح قويدر، مرجع سبق. 1  
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 خالصة 
من خبلل ما جاء في الفصل الثاني تبين لنا األىمية الكبيرة التي يكتسييا        

ردىا تببلل األمثل لمواحيث يمكنيا من االس ،األمن الصناعي بالمؤسسات الصناعية
ي قبوال لقد لقفير بيئة خالية من أسباب الخطر و ، بتو أيضاالمالية ة و الماديالبشرية و 

لتي سنت قوانين ألزمت المسيرين الدولة اكبيرا من طرف اإلدارات والنقابات العمالية، و 
مية اإلنتاجية باستببلل المسئولين عمى العمل بيا لمحفاظ عمى أىم عناصر العمو 

في ظل التطور التكنولوجي، وما يتطمبو العمل تببلال أمثل خاصة خبراتو اسقدراتو و 
 الجودة في أداء الميام.حاليا من السرعة و 
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 تمهيد
تنموية اقتصادية واجتماعية تتالءم وظروفو  إستراتيجيةكل بمد نام بناء  يحاول

مكانياتوتستجيب الحتياجاتو و ، و الخاصة الجزائر عمى غرار و  .وقدراتو المادية والبشرية ا 
، حيث يضم نسيجيا نيع محركا أساسيا لعممية التنميةالتصالدول النامية اعتبرت من 

، كما يضم مؤسسات وتعرف بالقطاع العام الدولة الصناعي مؤسسات قائمة عمى تدخل
حيث سنتناول في ىذا الفصل  ،ممموكة من طرف أشخاص وىو ما ييم موضوع دراستنا

يخ الجزائر ) ما من تار  الخاص في الجزائر مركزين عمى مرحمتين ىامتين القطاع الصناعي
، كما سنحاول إبراز مساىمتو في التنمية بالتركيز عمى قبل االستقالل وما بعد االستقالل(

 (.دىااريخ الجزائر ) قبل الثمانينات وبعمرحمتين ىامتين من ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 الخاص في الجزائر الصناعي  القطاع                                  الفصل الثاني             

 

 
52 

 في الجزائر قبل االستقالل الخاص  القطاع الصناعي .1
ي ، لكن تعاقب األجانب عمى الحكم فزمن بعيدع الخاص في الجزائر منذ وجد القطا

، لم يترك المجال لتطور ممكية وطنية خاصة ىذه المنطقة بدء بالفينيقيين وانتياء بالفرنسيين
، فإننا نشير إلى ا نتكمم عن القطاع الصناعي الخاص، ولذا عندمأوروبابالشكل الذي عرفتو 

ا ، ىذا ال ينفي أبد1962لفرنسي سنة ئر عن االحتالل االمرحمة التي تمت استقالل الجزا
) توفي سنة  ابن عبد الحكيمالعمماء ، بل إن القارئ لكتب وجود قطاع صناعي في ىذه الفترة

) البكري  ) توفي في القرن العاشر( ، ابن حوق، م(879) توفي سنة  اليعقوبيم(، 871
 يالحظ جميا ،غيرىمو ابن خمدون ( و 1166) توفي سنة  اإلدريسي( ، 1094توفي سنة 

وجود صناعات خاصة كصناعة الجمود، الحرير، الصوف، القطن، خياطة المالبس، عصر 
 أما.1ل مناجم الحديد، الفضة الموجودة في منطقة بونة ) عنابة( غالاستإلى كذلك ، الزيتون
قميال أيادي المالك الفرنسيين و  تحول القطاع الخاص إلىفمرحمة االستعمار الفرنسي أثناء 
 من المالك الجزائريين.جدا 

أي أن  ،يقوم االقتصاد الفرنسي كغيره من الدول الرأسمالية عمى تشجيع المبادرة الفردية    
فعند احتالل فرنسا  ،أساسو الممكية الفردية التي يعد القطاع الخاص المحرك األساسي فييا

إلى جانب ممكيات ، ممكية عروشعددة ومختمفة قبمية و لمجزائر كانت ىناك أنماط لممكية مت
ال استخدام الوسائل  يساعد عمى التوسع في الفالحة و ىذا الشكل ال ،فرديةصغيرة عائمية و 

لذلك  ،قد كان التركيز عمى الريف كون غالبية سكان الجزائر يشتغمون في الفالحة، الحديثة
يا ضم الممكيات إلى بعض، و إصدار قوانين لحل ىذه الروابط في الممكية إلىسعت فرنسا 

كما عممت  ،تحويل ىذه الممكيات إلى ممكيات كبيرةلبعض ألحكام سيطرتيا عمى الريف و ا
ىذا وفق مراسيم قانونية عديدة من أجل ن ممموسة لدعم الممكية الفردية، و عمى إرساء قواني

                                                           
  .55، ص أخرون، مرجع سبق ذكرهالياشمي مقراني و . 1
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رغم و  11/02/1781و مرسوم  1783مرسوم جويمية تنظيم الممكية الخاصة مثل تسيير و 
إال أن الرأسمالي الجزائري استطاع أن يحقق تراكما  ،الفرنسي األجنبيسيطرة الرأسمالي 

    1.النسيج، مثل تجارة الجممة وبعض صناعات التبغ واألغذية و محدودا في قطاعات محدودة

عميو يمكن القول بأن القطاع الصناعي الخاص كان موجودا منذ الفترة االستعمارية لكن و     
فوجود ىذا القطاع كان مرتبط بالدرجة األولى بفئة  ،اآلن ليس بالصورة التي ىو عمييا

لين مقابل عدد قميل من المقاو  ،المقاولين األجانب الذين كانوا يستثمرون في صناعات خفيفة
لكن ىذه الفئة من  ،الحرفيين الذين ال يممكون رأسمال كبيرالجزائريين من فئتي التجار و 

م الذين شكموا فئة ذين ينحدرون من أصول ريفية ىالحرفيين اليين وبعض التجار و الرأسمال
 2.المقاولين بعد استقالل الجزائرالرأسماليين و 

المعمرين االستعماريين فمن ات الرأسمالية في حوزة األجانب و لقد كانت غالبية المنش
من مجموع  %93كان و  منشأة فقط يمتمكيا الجزائريون 60منشأة صناعية كانت 1856بين 

يمكن القول أن عدم تشكل طبقة  ،المعمرينفي منشات الرأسماليين األجانب و  نالعمال يعممو 
منيا الحراك  ،عمالية متميزة من حيث وضعيتيا االجتماعية و بنيتيا كان ألسباب موضوعية

تحوليا إلى عة و تخمييا عن الزرابالتخمي عمى ممكيتيا لألراضي و الواسع الذي اجبرىا 
اضطياد األداة تغالل أصحاب رأس المال من جية و سمما جعميا عرضة ال ،الصناعة

 .3االستعمارية من جية أخرى

التي كان ليا أثر كبير في توسيع المدن بسبب  1954أما خالل حرب التحرير 
محاولة المستعمر كسب صفوفيا أدت بالسمطات الفرنسية ، و اليجرة من الريف الى المدينة
                                                           

  .99،  98محمد زوزي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص . 1
مجمة العموم االقتصادية والتسيير ، قراءة تحميمية في مسار تطور تجربة القطاع الخاص في الجزائر ، ليميا بن صويمح.2
  75، ص  2012، ، قالمة ) الجزائر( ، العدد الثامن العموم التجاريةو 

  88، مرجع سبق ذكره ، ص مراد رمزي خرموش. 3
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من الدخل الزراعي  63 من المالك يستخدمون 22 جعمتير الدعم لمبرجوازية الجزائرية و لتوف
ىذا يدل عمى التركيز الكبير لمرأسمال الزراعي لدى طبقة محدودة أما في ، 1960عام 

حيث يمتمك الجزائريين نسبة  ،الجزائرية كبيرالفرق بين البرجوازية األوروبية و المدن فيبدو ا
الجزائر تخص التجارة  لفردية فيمن مجموع المؤسسات ا 1954خالل فترة  37.3%

 .1الصناعةو 

 ىي:ال الصناعي في المدن خصوصاساىمت ثالثة عوامل عمى تطور الرأسم
  ل الكثير من الضغط الكبير الذي مارسو االستعمار عمى الريف بسبب الحرب حو

 الصناعيين نشاطيم نحو المدن.التجار الجزائريين و 
 د إنشاء الرأسمال الصناعي الذي انفتاح التجارة الخارجية عمى السوق الداخمية ساع

 50-20مؤسسة صناعية جزائرية يتراوح عدد عماليا ما بين  100كان يتمثل في 
عامل فال تتعدى  100عامل في النسيج و الصناعة الغذائية أما المؤسسات ما فوق 

 1959العشرة خالل 
  خاصة مخطط قسنطينة  1954االستفادة بشكل واسع من شروط التراكم بعد

قواعد الذي تم فيو منح الدعم لمقطاع الصناعي الخاص بإرساء و  1959-1963
وحدات صناعية لخواص جزائريين و لقد كانت ىذه الصناعات لعدة مشاريع و 

ة الزرابي و التي تمتاز بتنظيم معظميا متمركزة في الصناعات النسيجية كصناع
نتاجية عالية و   الصناعات الغذائية كالمصبرات...وا 

القول بان الفترة االستعمارية لم تخل من وجود قطاع صناعي خاص جزائري منو يمكن و 
تطويره إال أن ادية دورا ميما في تحويل مساره وتدعيمو و لعبت القرارات السياسية و االقتص

 مساىمتو بقيت ضعيفة في ظل سيطرة الرأسمال األوروبي.

                                                           
 .100،101ص  ،ص محمد زوزي ، مرجع سبق ذكره ، . 1
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 القطاع الصناعي الخاص في الجزائر بعد االستقالل.2
 في الجزائر قبل الثمانينات الخاص القطاع الصناعي.2.1

بيعت بعض المؤسسات الصناعية مباشرة غادر الفرنسيون الجزائر و بعد االستقالل 
كونوا فيما ا استولى الفالحون عمى المزارع و كم ،لبعض الجزائريين بأسعار تكاد تكون رمزية

أخر الصراع بين أجنحة  من جانببالتسيير الذاتي ىذا من جانب، و بعد جمعيات سميت 
، األمر الذي أدى إلى شبو فوضى كاممة في جميع غ إلى درجة االقتتالالسمطة حادا بم

 ى البعض االستيالء عمى السكنات والورشات، والمحالت...الخ.مما سيل عم ،المجاالت

 1112برنامج طرابمس التوجيهي ىذه الوضعية كانت تعمل عمى عكس ما جاء في      
وضعت فيو و  ،قانون االستثمار 1113جويمية  21عت السمطات إلى إصدارلذلك سار 

المؤسسات  من بينيا السماح لألجانب فقط بإنشاء ىذه ،شروطا إلنشاء المؤسسات الخاصة
، إال أن وضعية الجزائر آنذاك والتسيير البيروقراطي امتيازات كبيرةكما وفرت ليم ضمانات و 

أدى إلى تخوف المستثمرين األجانب  ،الممارسات غير الرسميةوقمة التجربة، حالة الفوضى و 
ى الطبقة الناشئة من دوائرىا بالقفز إلا سمح ألصحاب النفوذ في السمطة و مم ،في الجزائر

تجمى ذلك في فئة تمثل جناحا قويا في السمطة و قد أصبحت ىذه ال ،المقاولينالصناعيين و 
الذي نص عمى توسيع االستثمار في ، 1111سبتمبر  11قانون االستثمار الصادر في 

األمر الذي سمح ليذه  ،الرأسمال الوطني الخاص دون أن يحدد بالتدقيق مجاالت االستثمار
 -خاصة تجارة الجممة انطالقا من العالقات القديمة،الفئة الجديدة باالنتشار في عدة مجاالت

 1المتميزة التي أقامتيا مع الرأسمال الفرنسي. -الجديدة
اجية في قطاعات النسيج، الجمود ضل التمويل الخارجي أنشأت الدولة مشاريعا إنتبفو 

إال أن الركود  1962متنمية الصناعية لالمواد الغذائية في إطار مخطط استعجالي و 

                                                           
  .56، مرجع سبق ذكره ، ص وآخرونالياشمي مقراني . 1
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 ن ىذه الفترة تميزت بوجود أربعةأعموما يمكن القول بالقتصادي العام لم يسمح بنموىا، و ا
 ىي :رية و قطاعات ضمن الصناعة الجزائ

التي كانت ممكا : المتكون من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أ/ قطاع التسيير الذاتي
 لممعمرين.

متمثل في الشركات الفرنسية التي كانت ليا فروع في الجزائر  :ب/ قطاع خاص أجنبي
 الغاز.نسيات العاممة في حقول البترول و إضافة إلى الشركات المتعددة الج

ال يحظى بدعم السمطات  ،ناشئ لممقاولين الجزائريين الخواص :وطنيج/ قطاع خاص 
ذا عمق فقط باالستثمارات األجنبية و مثال كان يت 1113قانون االستثمارات العمومية فصدور 

في نفس السنة تم تعيين مندوبين عن ، و ما يعني المنع ضمنيا االستثمار الخاص الوطني
 ير إلدماجو في نظام التسيير الذاتي.الحكومة في كل شركة خاصة تيدف التحض

ورث ممكياتو عن المستعمر أو كون من  1966من سنة  ابتداءا :د/ قطاع عمومي نامي
  1.طرف الدولة

عرفت قفزة كمية عددية  1971إلى غاية  1966تجدر اإلشارة إلى أن الفترة الممتدة من و  
فقط أنشئت في  18% مؤسسة 1400فمن بين  ،كبيرة في المؤسسات الصناعية الخاصة

بالرغم من و  البقية يعود تاريخيا لمفترة االستعمارية.و  1971-1966بين سنتي الفترة الممتدة 
، التسيير مواقف السياسية )الثورة الزراعيةالطاع الصناعي الخاص من القرارات و تخوف الق

حيث االشتراكي لممؤسسات( التي اتخذت بداية السبعينات، إال انو بقي مسيطرا من 
ي سنة فوحدة، و  3035الصناعي الخاص إلى  فقد وصل القطاع ،المؤسسات الصناعية

 .2وحدة  9387إلى  1980ارتفع سنة وحدة، و  6070وصل إلى  1977

                                                           
  .111، ص ي، مرجع سبق ذكرهمحمد زوز . 1
  .57، ص الياشمي مقراني، مرجع سبق ذكره. 2



 
 الخاص في الجزائر الصناعي  القطاع                                  الفصل الثاني             

 

 
57 

أحضان من خالل ما تم التطرق إليو نستخمص أن القطاع الصناعي الخاص نشأ في و     
الوطنية استطاع أن يتطور رغم العراقيل في ظل سيطرة المؤسسات اإليديولوجية االشتراكية، و 

 القطاع العام.و 

 القطاع الصناعي الخاص في الجزائر بعد الثمانينات .2.2
ن بداية الثمانينات بدأت السمطات الجزائرية في وضع قوانين تسمح لمقطاع الخاص أ

أوت  21ر الصادر في كقانون االستثما ،االجتماعيةيبرز في النشاطات االقتصادية و 
حيث وضع ىذا القانون القطاع الخاص في مساره الصحيح من خالل وضع اإلطار 11721

األىداف المحددة في ، ضمن األولويات و القانوني الذي يمارس فيو القطاع الخاص نشاطو
 2االمتيازات.من تشكيمة متنوعة من التشجيعات و المخططات اإلنمائية كما تض

دا ألسباب متعددة التشريعات إال أن مجال تطبيقيا كان محدو القوانين و ورغم كل ىذه 
ة االجتماعيسمطة حاكمة تؤمن بالقطاع العام وبأفضميتو و المتمثمة في وجود منيا السياسة و 

 1986بة البطالة بسبب إعادة الييكمة وبحمول أزمة ارتفاع نسالناتجة عن الزيادة السكانية، و 
ويات وارتفاع نسبة عمى كل المست ،يور االختالالت االقتصاديةظوانخفاض أسعار النفط و 

البطالة أعطت السمطات الحاكمة الضوء األحمر بوجوب وجود القطاع الخاص التضخم و 
لتحقيق نمو وتكامل اقتصاديين حيث عممت عمى إنشاء المؤسسات  ،األجنبيالمحمي و 
نصوص ذات مرونة صدار قوانين و تثمرين تماشيا مع إميمتيا تمبية احتياجات المس ،الخاصة

 3أكبر لجمب المستثمرين الخواص من بينيا.
را لمصعوبات حيث أريد ليذا القانون أن يكون تحرريا نظ 1177جويمية  12قانون 

ىذا نقول المحمية فقط بل العالمية  ال ،المجتمع نتيجة لألزمة االقتصاديةالتي واجيت الدولة و 
                                                           

العموم االقتصادية و  منشورة( ، كميةغير ليسانس ) ، مذكرة لنيل الخاص ودوره في التنميةالقطاع مشري درويش، . 1
  .8، ص  2013،  2012، جامعة قاصدي مرباح ، الجزائر ، التجارية وعموم التسيير

  .167، مرجع سبق كره ، ص زوزيمحمد .2

  .08مرجع سبق ذكره، ص  ،مشري درويش. 3
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مة إعادة الييكمة ستثمار الخاص الذي كان محددا في مرحالتشريع الجديد ألغى السقف لال
بالتالي حل وسمح بالشريحة اإلدارية الضرورية و  1982)أي قانون االستثمار لسنة 

(LOCIP)  1أسست الغرفة التجارية.و 
القطاع الخاص خاصة الصناعي منو عممت ىذه القوانين عمى فتح الباب أكثر عمى 

ففي  ،سسات الخاصة بشكل لم يعرف قبمو ىذا االرتفاعصاحب ذلك ارتفاع في عدد المؤ و 
 400ات الخاصة إلى حوالي ( ارتفع عدد المؤسس1988 -1980الفترة الممتدة ما بين ) 

 .2( 1989-1988نفس العدد ارتفع بو خالل سنة واحدة )مؤسسة و 
الحات ، حيث شممت اإلصحوال جذريا في االقتصاد الجزائريكما شيد عقد التسعينات ت    

لقضاء عمى النموذج كل من الميدان االقتصادي، االجتماعي، السياسي، المؤسساتي و 
صاحب ذلك و 3،لمقطاعات االقتصادية شرطا مقدسا حيث لم تعد ممكية الدولة ،االشتراكي

( بزيادة 1992-1990خالل ثالثة سنوات ) ،ارتفاع في عدد المؤسسات الصناعية الخاصة
 1989.4إذا ما قورنت بالزيادة التي تمت سنة  ،مؤسسة( 364طفيفة جدا ) 

لما لم تؤد اإلصالحات التي قامت بيا الجزائر عمى غرار إعادة ىيكمة المؤسسات ثم و 
اضطرت الجزائر التوجو إلى المنظمات الدولية من أجل  ،استقالليتيا ما ىو منتظر منيا
عمى االستثمار في المجال حيث تميز الوضع بتراجع الدولة  ،حماية اقتصادىا من االنييار

قد صندوق النالمدعومة من طرف البنك الدولي و  فكان تطبيق اإلصالحات ،الصناعي
 .5التعديل الييكميتطبيق الدولة لبرنامج التثبيت و  المتمثمة فيالدولي خالل فترة التسعينات و 
                                                           

  .74،75كره ، ص ص ذ، مرجع سبق آخرونو الياشمي مقراني . 1
  .98مرجع نفسو ، ص . 2

غير ، دراسة حالة الجزائر ، مذكرة لنيل شيادة ماستر )  دور القطاع الخاص في التنمية المحميةزينب رحماني، . 3
  .47، ص  2015،  2014العموم السياسية ، جامعة العربي بن مييدي ، الجزائر ، لحقوق و منشورة( ، كمية ا

  .98، مرجع سبق كره ، ص آخرونو الياشمي مقراني .4
، اإلنسانيةمجمة العموم ، استثمار العوائد النفطية لتطوير قطاع الصناعة في الجزائر ، السعيد بريكة ونور اليدى عمارة. 5

  .282، ص  2015أم البواقي ) الجزائر( ، العدد الرابع ، 
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ية التيسير نفسيا من حيث الجوانب المالية و  الذي ييدف إلى اعتماد المؤسسات عمىو 
ن اقتضى ، و تسييرىا بطرق أكثر فعاليةيا ال تجزأ إنما يعاد تنظيميا و أي أنيا تبقى عمى حال ا 

 .1األمر تسريح عدد من عماليا
ىو صدر بشأنو قانون أخر لالستثمار، و أما القطاع الخاص أثناء ىذه الفترة فقد 

ييز بين والذي ينص عمى أنو ليس ىناك تم 1113 أكتوبر 01الصادر في  13/12قانون 
رغم كل ىذه القوانين اعتبر االقتصاد الجزائري و  2األجانب.واص الجزائريين و المستثمرين الخ

حيث أصبح من الضروري البحث عن الكيفية التي يتم  ،اقتصادا عموميا 1993إلى غاية 
بالتالي ، و خصوصا األجانبومي لممساىمين الخواص الوطنيين و وفقيا فتح رأس المال العم

األمر يتعمق بعممية التنازل عن أصول المؤسسات العمومية لممساىمين خواص أكثر يصبح 
 1995ىو ما ورد بالقانون المتعمق بالخوصصة الصادر و 3.منو خوصصة بالمعنى المطمق

المتعمق بتوفير اإلطار القانوني الضروري لمقيام بخطوات إضافية نحو إقامة سياسة 
تمف المتدخمين الخواص دور الحكم األساسي بين مخيكون فييا السوق  ،اقتصادية جديدة

األعوان  حيث يتعمق األمر بمبدأ تخمي الدولة عن المجال االقتصادي لصالح ،العموميينو 
 .4األجانباالقتصاديين المحميين و 

قد تم المجوء إلى الخوصصة لتفادي الترىل اإلداري الذي يكون ظاىرا عمى المؤسسة و 
تفادي األعباء المادية الكبيرة المؤسسة، و  أو السمعة التي تنتجيا مما يؤثر عمى نوع الخدمة

بسبب  ذلكلجزائرية نتيجة لمفساد اإلداري والتوظيف العشوائي، التي تفشت عمى المؤسسة ا

                                                           
  .75، مرجع سبق كره، ص  آخرونو الياشمي مقراني . 1
  .47زينب رحماني، مرجع سبق كره، ص . 2
، دار  1، ط  (2001-1110-1171-1112االقتصاد الجزائري : محاولتان من أجل التنمية ) سعدون بوكبوس ، .3

  .220، ص  2012، الكتاب الحديث
  .180، مرجع سبق كره ، ص محمد زوزي.4
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، بحيث حققت المؤسسة خسائر بدل عدم إكتراث القطاع العام وافتقاره لمعمل التجاري
 1.األرباح
سنة  30فقد غطت مدة  ،أطول مرحمة من الناحية الزمنية عميو تعد مرحمة الثمانيناتو 
السياسية عات المنظمة لمحياة االقتصادية و التشريكما أنيا كانت زاخرة بالقوانين و تقريبا 

 لممجتمع الجزائري.
 مساهمة القطاع الصناعي الخاص في التنمية.3

باعتباره من أىم  ،أوال وقبل كل شيء عمينا إزاحة الغموض حول مفيوم التنمية
عمى عممية تأسيس نظم اقتصادية  حيث أطمق ،المفاىيم العالمية في القرن العشرين

لدى مقاربتنا ليذا المفيوم من وجية النظر السوسيولوجية سياسية متماسكة، و اجتماعية و و 
تغييرات محددة في البناء االجتماعي ل ضرورة إحداث تغيير ثقافي عام، و نجد أنيا تمتد لتشم

مجموعة من ، حيث يرى عاطف غيث أن التنمية ىي : " التحريك العممي المخطط ل2القائم
القتصادية من خالل إيديولوجية معينة لتحقيق التغيير المستيدف من العمميات االجتماعية و 

المقصود من ا إلى حالة مرغوب الوصول إلييا، و أجل االنتقال من حالة غير مرغوب فيي
سع النطاق في البناء االجتماعي، وتعديالت في إلى إحداث تغيير وا ذلك أن التنمية تيدف

حداث حركية عميقة في البيئة االقتصاديةاألدوار والمراكز و  من أجل تحديد الموارد الفكرية  ا 
التي تمثل في كثير من  ،الموجيات الفكريةوتفعيميا إضافة لتغيير القيم والسموكات و 

 3تنمية".األوضاع عوائق تحد من فاعمية ال

                                                           
، 2010، دار الزاوية لمنشر و التوزيع، عمان 1، ط التطبيقالخصخصة بين النظرية و ة إدار زاىر محمد عبد الحريم، . 1

  .15ص 

منشورة(، كمية غير ، رسالة مقدمة لنيل شيادة ماجيستر)  التنمية في الجزائر بعد االستقالل إشكالية، عبد الكريم خوخة.2
 . 09، ص  2012، العموم االجتماعية، جامعة وىران، الجزائر

منشورة( ، كمية غير ، رسالة لنيل شيادة دكتوراه ) التنمية بالمجتمعات الناميةالتصنيع و  إستراتيجية، السعيد فكرون. 3
  .79، ص  2005، قسنطينة ) الجزائر( ، والعموم االجتماعية، جامعة منتوري اإلنسانيةالعموم 
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من بينيا القطاع الصناعي الخاص ويمكن أن تسيم في العممية التنموية عدة آليات و 
 :من خالل مشاركتو العناصر التاليةتوسعو نعرف تطوره و 

  تطور عدد مؤسساتو و زيادة معدالت إنتاجو 
 مساىمتو في خمق القيمة المضافة 
  مساىمتو في التشغيل 

القطاع الصناعي الخاص في العممية التنموية اخترنا لمتوضيح أكثر في مدى مساىمة و 
 التفصيل في فترتين ىامتين من تاريخ الجزائر.

 ( 1181-1111أداء القطاع الصناعي الخاص في الفترة ) .1.3

إنشاء المؤسسات  حركة واسعة في (1180-1118الفترة)  قد عرفت الجزائر فيل   
مؤسسة وصل ىذا العدد إلى  50االستقالل  ، فبعد ما كان عددىا بدايةالصناعية الخاصة

، األثاث...دون بعينات تشغل خاصة في فروع النسيج، األغذيةمؤسسة بداية الس 200
مي من االعتماد الرسمؤسسات قد أنشئت وفقا لمقوانين، و إلى ما إذا كانت ىذه ال اإلشارة

ه المؤسسات لم يظير من خالل اإلحصائيات الرسمية أن ىذطرف المجان المكمفة بذلك، و 
 تنشأ كميا وفقا لمقوانين.

التخطيط حول القطاع الصناعي ام بيا المركز الوطني لمدراسات والتحميل و في دراسة قو 
 الخاص في الجزائر توصل من خالليا إلى المالحظات التالية:

  أجراء أنشئت بين  10من المؤسسات الخاصة التي يعمل بيا أكثر من  %45أن
من  % 03فقط لكن ال يعود لمصناعة الخاصة إال أقل من  1969و  1967سنتي 

 القيمة االستثمارية من مجموع االستثمارات الصناعية الشاممة.
  يتوفر عمى إمكانيات كبيرة لمشراء لدى  1977القطاع الصناعي الخاص كان لغاية

الموردين الذين يختارىم في الخارج، يمكن لمقطاع الصناعي الخاص بمقتضى رخصة 
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مجرد تأشيرة القيام بعممية االستيراد غير أن ىذه اإلمكانيات الكبيرة المتروكة أو 
 78/02بالمصادقة عمى القانون رقم  1978لمقطاع الخاص قد توفقت بداية من 

 .11/02/1978بتاريخ 

 حجم استثمارات مؤسسات القطاع الصناعي الخاص - 
وع الغالب الخاص خالل ىذه الفترة كان النإن ما يمكن اإلشارة إليو أن القطاع الصناعي     

عامال كما أن أغمبيا كان  20التي ال يفوق عدد عماليا عمى مؤسساتو الصغيرة والمتوسطة، 
أنو تجدر  ، إالالفمينصناعة الخشب و مركزا في قطاع النسيج والبناء والصناعات الغذائية و مت

ريعات واإلعالن التشرارات السياسية و رغم ما حوتو القاإلشارة إلى أن تطوره اتسم بالتذبذب 
 1مساىمتو في المشروع التنموي من خالل االمتيازات التي منحت لو.الصريح عن دوره و 

 220إذ انتقل عدد المشاريع من  1968إلى غاية  1967ازداد عدد المشاريع فترة  
أخذت في  1970، وبداية من سنة 1969مشروعا سنة  271إلى  1968نة مشروع س

 1967مشروعا استثماريا اعتمد خالل  565أي  1978راجع لتبمغ أدنى مستوياتيا سنة الت
ذلك جراء القرارات التي ، و تراجعا كبيرا في عدد المشاريع 1971، كما شيدت سنة 1969 –

، كما أن قانون المالية لسنة قابة الدولة " احتكار االستيراد"وضعت االقتصاد الوطني تحت ر 
ىذا لصالح القطاع العام أما عن نوعية ، و ت الدولة لالستثمار الخاصأوقف مساعدا 1971

فيي األنشطة ذات الربح  المشاريع التي يتوجو القطاع الصناعي الخاص لالستثمار فييا
 : النسيجطة مباشرة باالستيالك اليومي مثلمرتب، و التي تتميز بكثافة عالية لمعملالسريع و 
 2...، الخشب ك ، مواد البناء ، الورقالبالستي
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 مساهمة القطاع الصناعي الخاص في تكوين القيمة  -

مة مضافة في تدني مستمر تبقى مساىمة القطاع الصناعي الخاص في تكوين قي
 1981سنة  %23.9إلى  1967سنة  %46.5، فأىمية ىذا القطاع انخفضت من بالجزائر

توصل ،1982التحاليل الخاصة بالتخطيط سنة أجراىا المركز الوطني لمدراسات و في دراسة و 
ية المضافة دون القطاع من القيمة اإلجمال %30إلى أن القطاع الخاص يساىم بنسبة 

مؤسسة  300المحروقات أما في الصناعة فمن خالل نفس الدراسة عمى حوالي الفالحة و 
ثمرة مجيودات من القيمة المضافة لمقطاع الخاص ىي %70صناعية اتضح بأن 

أن مجمل القيمة المضافة لمقطاع الصناعي ال تزال من اختصاص و  ،لصناعات الصغيرةا
طرة الخواص كالصناعات النسيجية واألحذية غير أن ىناك نشاطات تمتاز بسي ،القطاع العام

 .1..الجمودو 

 مساهمة القطاع الصناعي الخاص في التشغيل -
إلى غاية  1967الممتدة من عرف التشغيل بالقطاع الخاص تطورا مستمرا ففي الفترة 

عامل سنة  665000إلى  1997عامل سنة  299800زاد عدد العمال األجراء من  1981
 2عامل. 355200بزيادة إجمالية قدرىا  1981

استطاع القطاع الصناعي خالل ىذه الفترة استقطاب العديد من العمال إال أن القطاع 
العام يبقى األكثر تشغيال و السبب يعود إلى أن القطاع الصناعي الخاص يغمب عمى 

عامال. وبصورة عامة فإن عدد العمال الذين يعممون  20مؤسساتو تمك التي تشغل أقل من 
و ارتفع إلى  1984عامال سنة  97.386ث بمغ عددىم في ىذه المؤسسات قد زاد حي

منصب شغل  2500 1987-1984أي أنو تم خمق في الفترة  1987عامال سنة  99957
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فنجد أن الفروع الصناعية التي عرفت زيادة  1987خالل أربعة سنوات، أما خالل سنة 
روع الخمسة معتبرة في خمق مناصب عمل جديدة ىي : الزراعة، الخشب، الورق وىذه الف

 فيما يخص التشغيل. %5..80كانت تمثل نسبة 

 مساهمة القطاع الصناعي الخاص في فترة الثمانينات .2.3

المساىمة التوسع و ذكرنا سابقا أن القطاع الخاص فتحت أمامو أبواب االستثمار و 
إلى أنو كما تجدر اإلشارة  ،الفعمية الواسعة في النشاط االقتصادي الوطني في فترة الثمانينات

غراءات المتمثمة في لم يندفع لالستثمار بمجرد صدور التشريعات التي تحمل الكثير من اإل
تبار نوايا ألن القطاع الخاص تمزمو فترة أطول الخ ،االمتيازات الممنوحةاإلعفاءات و 

بذلك فقد حافظ االستثمار  ،التشريعات الخاصةالقيادات السياسية ومدى استقرار القوانين و 
النسيج بنسبة  ،اعي الخاص عمى ىيكمتو السابقة بسيطرة الفروع الصناعية السابقةالصن

ىذا راجع إلى أن أغمب الصناعات و  %13.18الصناعات الغذائية بنسبة و  19.44%
إضافة إلى أن حجم ىذه  ،المسيطرة بمختمف أنواعيا تعتمد عمى تكنولوجيا كثيفة العمالة

ىذا ما يجعميا في حماية نسبية من أي ، و المؤسسات صغيرا ال يحتاج لرأسمال مستثمر كبير
 تقمبات سياسية .

عامال  20( بسيطرة المؤسسات التي تشغل أقل من 1987-1984تميزت الفترة )
سنة  %95.18، و1985لسنة  %94.04، و1984لسنة  %94حيث بمغت نسبتيا 

أما المؤسسات الصناعية الخاصة التي تشغل أكثر من  1987سنة  %94.50 ، ثم1986
وىذا ما يفسر أن  ،خالل السنوات السالفة الذكر %6عامال فمم تتجاوز نسبتيا  20
أما عن النشاط  ،متخوفين رغم ما قدم ليم من إمتيازاتلصناعيين الخواص كانوا متحفظين و ا

المساىمة في الزيادة في اإلنتاج و دية التي كان ليا االقتصادي المسيطر فنجد الفروع التقمي
يميو  %34حيث بمغت نسبة مساىمة قطاع الصناعات الغذائية  ،النشاط االقتصادي الوطني
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تمييا  %14.30الورق بنسبة ثم قطاع صناعة الخشب و  %20قطاع صناعة النسيج بنسبة 
تجدر اإلشارة إلى أن ىذه الفروع الصناعات المعدنية والحديدية ولميكانيكية واإللكترونية، و 

من مؤسسات القطاع الصناعي الخاصة في  %50الخمسة تستحوذ لوحدىا عمى أكثر من 
  1.%56.3تمك الفترة حيث بمغت مساىمتيا 
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 خالصة 

وخالصة القول أن القطاع الصناعي كان ميمشا قبل االستقالل بحكم سيطرة 
بعد االستقالل نجده محاصرا بإيديولوجية الدولة  ، أما الصناعيةالمستعمرين عمى المؤسسات 

كما أنو استفاد من التشريعات التي فتحت لو مجاالت واسعة لم يكن بوسعو العمل فييا سابقا 
عات المنظمة لمحياة التشريبالقوانين و  خاصة في مرحمة الثمانينات التي كانت زاخرة

، حيث استطاع رغم كل العراقيل أن يمعب دورا رياالقتصادية والسياسية لممجتمع الجزائ
 خاصة العشريتين األخيرتين من القرن الماضي. ،رياديا في التنمية في كل المراحل
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  تمييد

مى ما تـ عرضو في الجزء النظري وكمنطمؽ لدراستنا ىذه مف أجؿ الوقوؼ أكثر ع      
، ارتأينا أف نقوـ بدراسة ميدانية بلليا اإلجابة عمى إشكالية بحثناالتي توخينا مف خ

نة مف المؤسسات الوطنية الخاصة كعي SIDI BENDEHIBAبمؤسسة صناعة الكوابؿ 
العتقادنا أف جميعيا تشترؾ في نفس الخصائص السيما تمؾ المتعمقة باألمف الصناعي و 

الذي يعنى بالحفاظ عمى سبلمة عماليا ووقايتيـ مف األخطار المينية وتييئة الظروؼ 
لدراسة ومكانتيا في النسيج ، باإلضافة إلى أىمية المؤسسة محؿ اإنتاجالتي تكفؿ أكبر 

 ئلجابة عمى إشكالية دراستنا.لاالقتصادي مما يساعدنا 
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 التعريف بمكان الدراسة  .1
 التعريف بوالية مستغانم .1.1

 2كمـ 2269تغطي مساحة قدرىا اؿ الغربي مف الوطف و تقع والية مستغانـ في الشم   
الجنوب واليتي غميزاف ومعسكر، ومف ومف غميزاف، يحدىا مف الشرؽ واليتي الشمؼ و 

 ، ومف الشماؿ البحر األبيض المتوسط .الغرب واليتي معسكر ووىراف

 تتميز الوالية بمناخ شبو قاري ذو شتاء معتدؿ.

 تضاريس الوالية تنقسـ إلى أربعة مناطؽ لجيتيف أساسيتيف ىما : -
 اليضاب : السيوؿ المنخفضة لممنطقة الغربية و ىضاب مستغانـ. -
 المنطقة الشرقية . الظيرة : جباؿ الظيرة و سيوؿ -
 نسمة . 704000بمغ عدد سكاف الوالية حسب أخر اإلحصائيات حوالي  -
خاصة عمى القطاع الفبلحي و الذي يتميز بإمكانيات مستغانـ يعتمد اقتصاد والية  -

ىائمة كما تحتوي الوالية عمى ىياكؿ اقتصادية ىامة منيا ميناء مستغانـ و شبكة 
مكانيا أف تمعب دورا ىاما في كمـ و التي بإ 1617قات حديثة بمغت حوالي طر 
 ية االقتصادية بالوالية .منالت

مف  %14.21ىكتار أي ما يعادؿ  32256.31تشغؿ الغابات بالوالية حوالي  -
 مساحتيا اإلجمالية.

مدية مقسمة عمى ىذه الدوائر ب 32دوائر و  10تقسـ والية مستغانـ إداريا إلى  -
تي تضـ البمديات التالية ) ماسرى، عيف سيدي دائرة ماسرة وال: امني

 1الطواىرية ومنصورة(.شريؼ،
 

                                                           
1 https : //www.auresinis.com,21-02-20,09 :00. 
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 ببمدية ماسرى التعريف .2.1
بمغ   2كمـ 45دائرة ماسرى ىي إحدى دوائر التابعة لوالية مستغانـ تقدر مساحتيا ب    

نسمة وىي تضـ أربعة بمديات سالفة الذكر مف بينيا  25.196 2008عدد سكانيا لسنة 
مف  1814بمدية ماسرى ىي إحدى بمديات دائرة ماسرى يعود إنشاؤىا لسنة  بمدية ماسرى.

استرجعت و  1962أنذاؾ بأبو كير إلى غاية  طرؼ االستعمار الفرنسي و كانت تسمى
 بو المنطقة منذ العيد التركي.ىو إسـ عرفت اسـ" ماسرى" و 

معالـ تاريخية تشيد لتاريخيا العتيؽ مثؿ الموقع األثري المعروؼ " تزخر البمدية بأثار و    
كما عرفت البمدية قفزة رجاؿ الكيؼ" إضافة لممعالـ الموجودة بغابة سيدي بف ذىيبة 

الذي يتوسطيا  يكثافة سكانية نظرا لموقعيا االستراتيجي عمى الطريؽ الوطنعمرانية و 
تطمب النمو السكاني الذي عرفتو مف كمـ و  12مدينة مستغانـ عمى بعد  قربيا مفو 

اريع ذات أىمية مثؿ الماء الشروب، مسئولي البمدية الذيف تعاقبوا عمى تسييرىا إنشاء مش
 1، طرقات ... تقع المؤسسة محؿ الدراسة بيذه البمدية.المرافؽ الصحية

 2الدراسةالتعريف بمؤسسة .3.1 

ىي شركة ذات طابع  : GSBتقديم عام لشركة كوابل سيدي بن ذىيبة  -1
ليا نشاط صناعي و تجاري تابعة لممجموعة الصناعية سيدي بف ذىيبة خاص و 
GISB   التي تضـ :و  2009تـ إطبلقيا عاـ 

  مؤسسة مطاحف سيدي بف ذىيبة 
 مؤسسة تربية خيوؿ سيدي بف ذىيبة 
  مؤسسة كوابؿ سيدي بف ذىيبة 

                                                           
1 https:// ar-m.wikipedia-org, 30-02-2019, 11 :00. 

  2.مؤسسة الكوابؿ بسيدي بف ذىيبة، انظر المبلحؽ.
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تسويؽ الكوابؿ أىـ فروع المجموعة ويتمثؿ نشاطو في إنتاج و  GSBيعتبر الفرع 
لتمبية احتياجات السوؽ عالية الجيد لكيربائية عالية الجودة ) منخفضة، متوسطة و ا

 : الوطنية ويضـ موقعيف ىما

 .الغبلؼورشة السحب والجدؿ و -2 .فرفورشة ال -1
التابعة لوالية  –بمدية ماسرى  –تقع المؤسسة عمى مستوى الغرب الجزائري بدائرة ماسرى  

رأس يقدر كمـ،  12.5ميناء مستغانـ عمى بعد  ، تتميز بموقعيا الذي يقرب مفمستغانـ
عالية  إنتاجيةعامؿ مع قدرة  1000تشغؿ أكثر مف دج و  102.400000ماؿ المؤسسة 

طف / سنة مف سبائؾ األلمنيـو  40000، وسائؾ النحاطف / سنة مف سب 90000قدرىا 
 طف / سنة. 18.00طف مف سبائؾ كموريد القنيؿ مع انتاج سنوي متوقع  50000و
تعد المؤسسة واحدة مف أولى المؤسسات الصناعية عبر التراب الوطني حيث أنيا    

وبامتبلكيا اإلمكانيات  الوحيدة التي تقوـ بانتاج المنتجات ابتداءا مف المواد األولية الخاـ
االحتراؼ مما مكنيا مف البلزمة والتكنولوجيا المتقدمة وسعييا المتواصؿ لتحقيؽ الجودة و 

اكتساح السوؽ الوطنية بمجموعة واسعة مف الكاببلت ) كاببلت صناعية، كاببلت الجيد 
جودة المستمر مف خبلؿ تحسيف األداء و  تسعى المؤسسة لمتطور، المنخفض ...الخ(

 الوطنية عمى غرار:ؿ لمجموعة مف المعايير الدولية و منتجات مع مراعاة االمتثاال

   معيار المجنة األوروبية لمتوحيد القياسي الكيربائيةCENELE 
 .... معيار االتحاد التقني لمكيرباءMTE 
 تقنية الدولية ... معيار المجنة الكيروIEC 
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 مصالح المؤسسة .2
 مسئولية السبلمة بالمؤسسة HSE: تضـ HSEبيئة أمن و نظافة و .1

المادية و ظروؼ العمؿ و احتراـ البيئة كما أنيا تسعى جاىدة لمنع )الشخصية و 
 مخاطر الحوادث(.

ؤسسة بالبحث عف أفضؿ : تيتـ المBureau d’étudeمكتب الدراسة  .2       
لمكتب الدراسة ىو الدور األساسي لدولية و أكثرىا أمانا احتراما لممعايير االمنتوجات و 

 ممفات البناء مع مراعاة احتراـ ىذه المعايير.

ـ تقديـ : يتlaboratoire et control qualitéالجودة مراقبة .المختبر و 3      
خضاعياجميع المنتجات المصنعة و   إطبلقيالبلختبارات البلزمة في مختبر داخمي قبؿ  ا 

تتـ لبلستيبلؾ وىذا يسمح بضماف جودة المنتجات وضماف تحقيؽ متطمبات المستيمؾ و 
 مراحؿ :  03عممية المراقبة خبلؿ 

 عند استبلـ لواـز التصنيع " مواد أولية "  -1
 عند تسميـ المنتجات النيائية  -2
 في سياؽ التصنيع  -3

 ، الجر( الستطالة، ا: ) ميكرومتر المقاومة  Après tréfilage: بعد القمد أوال 
: ) الظيور، عدد الفروع ، القطر، المقاومة، الوزف،  Après Cablageبعد الكبؿ  ثانيا:

 يسارا(.توجيو األسبلؾ يمينا و 
الغمد لحشود و ا، سمؾ المغمؼ العازؿ و ) القطر Après l’isolationد العزؿ بع :ثــــالثا

 ، االستطالة المتبقية ( االستطالة الساخنة
ة الجيدة اختبارات مف النوعيأيضا بإجراء تحاليؿ عمى الشحـو و كما يقـو المخبر  -

 ، فصؿ الزيت...(مف السرج ) نقطة اليبوط، االختراؽ
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لجر، فرف الصير، مقياس آلة اومف األدوات المخبرية المستخدمة: ) -
 (، الميزاف...مقياس المزوجة، فرف كيربائياالختراؽ،

محة عمى تخطيط تسيـ ىذه المص : Service planificationمصمحة التخطيط.4
عيد النيائية لتسميـ يتمثؿ تخطيط العمميات في تحديد مواالعمؿ حسب الطمبات، و 

تمقي  تحديد تواريخ بدايات عمميات تحضير طمبيات بعدالمنتوجات وتحديد األولويات، 
يصاليا لميندس و  يسير المخطط عمى إعداد الخططاألوامر مف قسـ المبيعات و   .اإلنتاجا 

تمر جميع المنتجات النيائية مف خبلؿ    Test Electriqueاالختبار الكيربائي : .5
مف القابس المرفؽ مع التحقؽ ائي لمتأكد مف جودة أي أسطوانة و مرحمة االختبار الكيرب

لعازلة ثـ تتـ عممية اختيار صبلبة ا، الطبؿ األسطوانة ومقارنتو بالكابؿ مف حيث: التاريخ
 Uessai = 2.5 uبحيث يتكوف ىذا االختبار مف تطبيؽ جيد                        

+ l k v   ذا كاف الكابؿ يدعـ و لوال ذلؾ فيكوف ثمة ىذا التوتر يكوف مطابقا لمجودة و ا 
 عطؿ فتعاد البكرة لممراجعة.

ضماف تشغيؿ المعدات  يتمثؿ دور فرؽ الصيانة في la maintenance: الصيانة.6
ذا يتـ مف خبلؿ نوعيف مف ىبشكؿ سميـ وتيدؼ إلى تحقيؽ الجودة وبأقؿ التكاليؼ و 

الصيانة . اإلنتاج بآالت: تستخدـ لمنع حدوث أعطاؿ الصيانة الوقائية :الصيانة
 .اآلالت" تصحيحية " تتمثؿ في عبلج االختبلالت الحاصمة في  :العالجية

ىي عمميات تطوير الخطط    le service commercial: مصمحة التجارة.7
تشمؿ عمميات فسية بالمساعدة في أعماؿ البيع والشراء و التكتيكية لتحقيؽ ميزة تنا
كبير في حؿ المشاكؿ التعاقدية  المستقبمي كما لممصمحة دورالتخطيط الوضع الحالي و 

 التجارية.و 
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تتبع الكميات ىي مسألة  : service gestion de stockمصمحة إدارة المخزون.8
ىذه المنتوجات يمكف أف تكوف خراجيا في مستودع واحد أو أكثر، و ا  التي يتـ إدخاليا و 

 مواد خاـ أو نيائية أو مستيمكة.
ىذه المصمحة تتكفؿ و  Service Approvisionnement: تمصمحة المشتريا .9

بعمميات التصنيع سواء التي تحتاجيا لتي تقوـ مختمؼ المصالح بطمبيا و بمياـ الشراء ا
 ، مواد خاـ أو مستيمكة.كانت ىذه المواد محمية أو أجنبية

  اإلنتاجورشات  .3
 تتـ عمميات اإلنتاج عمى مستوى ثبلثة ورشات إنتاج ىي: 

يوجد عمى مستوى ىذه الورشة فرف تتـ فيو   Atelier fourورشة الفرن: .1.3
المعالجة الحرارية فعف طريؽ الصب المستمر يمكننا الحصوؿ عمى قضباف نحاسية ذات 
حواؼ حمراء توجو إلى القسـ المطموب ) قسـ أخر( لمحد مف قطر األسبلؾ النحاسية 

 قدرتيا عمى التوصيؿ.تدريجية لزيادة ليونة األسبلؾ و  بطريقة
في ىذه : و Atelier tréfilage câblage الغالفلسحب والجدل و ورشة ا. 2.3

القذؼ كما تصنيع الطبوؿ و الورشة تتـ العمميات الميكانيكية لرسـ األسبلؾ ) تجديؿ ظفر( 
يتـ فييا تجديؿ خيوط النحاس معا لتشكيؿ خيط نحاسي مرف يتـ نقمو إلى قسـ أخر ليتـ 

موصبلت األلمنيـو تجدر اإلشارة أنو يستخدـ كانيكي و عزلو كيربائيا ضد التمؼ المي
  .الوزف كما أنيا تستخدـ لشركات الطيراف لتسخير السيارات الكيربائيةمراعاة لمسعر و 

تـ وضع الغبلؼ عمى مستوى ىذه الورشة يو  Atelier Isolationورشة العزل: .3.3
، كما يتـ بأنواعو بلستيؾ والمطاطاألسبلؾ الكيربائية المصنوع مف البالعازؿ لمكاببلت و 

ىي الببلستيكية والمطاطية لصنع غبلؼ واقي عازؿ و استخداـ العديد مف أنواع العوازؿ 
" اليالوجيف" لتجنب انبعاث غازات المداخف بوليمترات مختمفة بعضيا خالي مف تتكوف مف

 في جميع المباني العامة.مف الحريؽ في المواقع الصناعية و  الخطرة المنبعثة
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 المواد المستخدمة فييا التصنيع و  عمميات.4.3
مواد المستخدمة قبؿ الشروع في ذكر مراحؿ عممية تصنيع الكابؿ ال بد مف ذكر أىـ ال   

 منيا :في ىذه العممية و 
النحاس ىو أكثر المعادف استخداما في تصنيع الكوابؿ  :  Cuivre/ النحاس   1 

 الكيربائية ألنيا ناقؿ ممتاز لمكيرباء.
يعد األلمنيوـ ناقؿ جيد لمحرارة الكيربائية ووزنو أقؿ مف :  Aluminium/ األلمنيوم 2

 النحاس.
: ىي سبيكة مركبة تتكوف أساسا مف األمنيـو الممزوج بمفنزيوـ Almélec / األلميك3

 (.%0.8حتى %0.6السميكوف بمقدار )و  %0.8حتى  %0.6بمقدار 
 تمر عممية تصنيع الكوابؿ بسبعة مراحؿ: -
ىي أوؿ عممية في تصنيع الكابؿ الكيربائي حيث يتـ فييا و :  Tréfilageالقمد   -1

 تقميص قطر سمؾ النحاس عف طريؽ تمديده حسب نوع الكابؿ المراد تصنيعو .
تأتي ىذه العممية بعد القمد حيث يتـ فييا تجميع عدد : و   Cablageمرحمة الظفر -2

في تشكيؿ المواصبلت باستخداـ قوالب  مف األسبلؾ الناتجة عف المرحمة األولى ليستخدـ
 محددة.

تتـ في ىذه العممية عزؿ الكابؿ بمادة أولية ببلستيكية : و Isolationمرحمة العزل  -3
PVC  أوPRC العزؿ يمكف مف نقؿ نوع الكابؿ المراد الحصوؿ عميو و ....الخ حسب

 الطاقة في الكابؿ بشكؿ أحسف.
في ىذه المرحمة تشكيؿ كابؿ يتـ و :  Assemblageالظفرمرحمة التجميع و  -4

 متعدد األقطاب.
الغرض : و Bourrage/Cainageالغالف الخارجي مرحمة الواقي الميكانيكي و  -5

مف ىذه المرحمة إعطاء شكؿ لمكابؿ بحيث يعمؿ الغطاء الخارجي عمى حماية الكابؿ مف 
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مات رطوبة ، صدالتأثير عمى خصائصو الكيربائية )المؤثرات الخارجية التي مف شأنيا 
..... 

: بعد وضع الغبلؼ الخارجي يتـ وضع عبلمة فوقو Marquageالعالمات -6
 بنقش أو طباعة معمومات ذات أىمية مثؿ : اسـ الكابؿ ، الشركة المصنعة ......

مف أجؿ ضماف جودة المنتوجات يتـ : Control Qualitéمراقبة الجودة   -7
لمبيع كما ال بد مف توفرىا عمى اختبارىا كيربائيا لضماف خموىا مف العيوب وجاىزيتيا 

 تاريخ صنعو...عوامؿ الجوية يحمؿ طوؿ الكوابؿ وكتمتو و ممصؽ مقاوـ لم
 .قواعد األمن الصناعي داخل مؤسسة صناعة الكوابل سيدي بن ذىيبة.4

 التقرب بمجنة الصحة والسالمة ومياميا.4.1
تحتوي بسيدي بف ذىيبة، تبيف مف خبلؿ الدراسة الميدانية أف مؤسسة صناعة الكوابؿ     

لجنة الصحة يسمييا النظاـ الداخمي لممؤسسة  ،عمى لجنة مكمفة بحفظ الصحة واألمف
 Environnement( وتعني إذا قرئت بالفرنسية HSE، الكممة المختصرة )والسالمة

Sécurité  ,Hygiène .)تتكوف المجنة مف مسؤوؿ  ومكانيا بالعربية )نظافة، أمف وبيئة
( إضافة إلى ممرض اثنيف) ومراقبيف(، إثنيفبلمة )الرئيس(، وميندسيف )الصحة والس

يجتمع أعضاء المجنة إجباريا كؿ ثبلثة أشير، حيث تتولى ىذه المجنة المياـ  واحد.
 التالية.
 تأميف تنفيذ تدابير الصحة والسبلمة عمى مستوى الوحدات. -
 .القياـ بزيارات التفتيش والمراقبة في مختمؼ مناطؽ العمؿ -
 إثبات تعميـ وتدريب الموظفيف عمى المباشر. -
 االتفاقيات مع الواقع في الميداف. استخداماتحموؿ عندما ال تتناسب  اقتراح -
 بدء تحقيقات عقب حوادث ذات صمة مع صحة وسبلمة الموظفيف. -
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  1تسميـ تقرير شيرية عف النشاطات -
 أعضاء مصمحة األمن الصناعيأدوار .2.4

العامة لممؤسسة بصفتيا المسؤوؿ األوؿ بتأسيس لجنة الصحة والسبلمة  اإلدارةلـ تكتؼ 
)األمف الصناعي(، إنما خصصت ليا مصمحة تسعى إلى التعاوف مع العماؿ بمجاؿ 

، ار بيف أعضاء خمية األمف الصناعيالحماية ضد مخاطر العمؿ وىذا بعد تقسيـ األدو 
"مسؤول األمن  (1بحوث رقم)المف مف خبلؿ المقابمة التي أجريناىا مع يحيث تب

أنو يسير عمى التطوير بمجاؿ سبلمة العماؿ والمؤسسة وتوفير وسائؿ الحماية  الصناعي"
لمفردية والجماعية، حيث يتـ إختيارىا بناءا عمى دراسة شكاوي العماؿ مف المعدات 

مع رغبات العماؿ دوف إغفاؿ جانبيا الوقائي وىذا  يتناسبواستبداليا أو تعديميا وفؽ ما 
ختيار حن نراعي رغبات العمال فيما يخص انبقولو " المبحوثحسب ما صرح بو 

عف تحديد مخاطر كؿ ورشة  مسئوالوأضاؼ إلى أنو  المعدات، استبداليا أو تعديميا"
لعمؿ وكؿ طبيعة عمؿ، كذلؾ فإنو يقـو بتقييـ المخاطر وتوعية العماؿ وصاحب ا

بالمخاطر الموجودة داخؿ المؤسسة والتي يعمؿ عمى محاولة تجنبيا أو التقميؿ منيا في 
 .HSEحالة حدوثيا، كما يسير عمى التدريب المتواصؿ لمعماؿ في فريؽ مصمحة 

كما صرح ذات المسؤوؿ عف أدوار باقي أعضاء لجنة األمف الصناعي باختصار    
ف يكونا في إتصاؿ أتفرض عمييما مياميما حيث أوضح أنو يوجد مشرفيف )إثنيف( 

إذ يشكبلف حمقة وصؿ بيف العماؿ واإلدارة مف خبلؿ التقارير اليومية  ،مباشر مع العماؿ
 HSEعف تسيير فريؽ  مسئوالفواألسبوعية والشيرية التي يعدانيا، أضاؼ أنيما يعداف 

وغيرىا، إضافة  ويحرصاف عمى متابعة وتسيير نفايات الشركة عف طريؽ عمميات الفرز
إلى مساعدتو في توعية العماؿ وتدريبيـ عمى كيفية التعامؿ مع مختمؼ المخاطر داخؿ 

 المؤسسة.
                                                           

النظاـ الداخمي لممجمع الصناعي سيدي بف ذىيبة، النظاـ الداخمي لممجمع المجمع الصناعي سيدي بف ذىيبة، . 1
 .9، ص 2012الصناعي سيدي بف ذىيبة مستغانـ، 
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( يحرصاف عمى أف يكوف العمؿ آمنا وذلؾ مف خبلؿ اثنيفكما أكد أنو يوجد مراقبيف )   
ة قياميما بعدة مياـ أىميا الحرص عمى نظافة مكاف العمؿ والرقابة عمى أعماؿ الصيان

، الحرص عمى وضع اإلطفائيات وصيانتيا وكذلؾ األعطاؿلضماف سبلمة اآلالت مف 
.  الشبكة المائية ضد الحرائؽ، إضافة إلى حرصيما عمى نظافة الورشات طيمة اليـو

أما عف ممرض المؤسسة، فقد صرح بأف لديو عبلقة مع طبيب العمؿ، حيث يحرصاف    
المينية، كما أكد ذات المتحدث أف ممرض  عمى الفحص الطبي السنوي لجميع األمراض

المؤسسة ىو المسؤوؿ عف مراقبة المطعـ ومدى مواكبتو لمعايير الصحة واألمف وىو 
مكمؼ بمراقبة الورشات وتحديد النقاط التي قد ينجـ عنيا أمراض مينية والمتنقمة بظروؼ 

خبلء العمؿ، كما تفرض عميو ميامو التدخؿ السريع إلحداث اإلسعافات األول ية وا 
المصابيف، إضافة إلى تقديـ النصائح واإلرشادات لمعماؿ حوؿ كيفية تجنب األمراض 
المينية والوقاية منيا باعتبارات دوره األساس يتمثؿ في الحرص عمى صحة العماؿ داخؿ 

 مكاف العمؿ.

إذف يمكننا القوؿ أف أىمية لجنة الصحة والسبلمة تنبع مف الدور الذي تقـو بو    
سسة كبناء اجتماعي، حيث نبع أىميتيا البالغة في الحفاظ عمى مكوناتيا المادية المؤ 

والبشرية، كما تعمؿ عمى التوجيو واإلرشاد ووضع القواعد ونشر الوعي الوقائي وذلؾ مف 
خبلؿ مختمؼ اإلجراءات والتدابير الخاصة باألمف الصناعي لتوفير بيئة آمنة وخالية مف 

بعد قياـ كؿ عضو مف أعضاء ىذه المجنة بدور إجتماعي وظيفي وىذا  ،األخطار المينية
صابات  ،مكمؿ ألدوار اآلخريف بما فييما العماؿ ألف ما يقع في بيئة العماؿ مف حوادث وا 

وأمراض مينية تنعكس أثارىا السمبية عمى العامؿ والمؤسسة لوجود ىدؼ مشترؾ يجمع 
لموصوؿ إلى  ،ىذيف الطرفيف ويوازف بيف أىدافيما ىو أساس التعاوف والمشاركة بينيما

وفرت إدارة المؤسسة مف وسائؿ الوقاية  درجة مف االنسجاـ واالنسيابية، كما أنو ميما
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جراءاتالفردية والجماعية  وتدابير يبقى العامؿ المسؤوؿ عف استعماليا والتزامو  وا 
 بإجراءات وقواعد األمف الصناعي.

 القانونية التي تفرضيا المؤسسة بمجال األمن الصناعي. اإلجراءات.5

المؤسسة محؿ الدراسة تعتبر األمف أظيرت الدراسة الميدانية التي أجريناىا أف        
جراءات تطبيقو عمميا، حيث  الصناعي عنصرا أساسيا ولذلؾ فيي تستخدـ كؿ وسائؿ وا 
أولتو عناية خاصة مف خبلؿ نظاميا الداخمي، تجمت في مختمؼ المواد خاصة تمؾ التي 

 تتعمؽ بمجاؿ النظافة واألمف والوقاية الصحية وأىميا مايمي:

مقة بالشروط وىي أف تضمف المؤسسة ظروؼ النظافة واألمف لمعماؿ : والمتع16المادة 
صيانة  وضرورة حمايتيـ مف مخاطر الحوادث، المواد السامة، اإلشعاعات األمراض

صبلحيا،المعدات ونظافة الورشات والمراقبة المس كما بينت تخصيصيا  تمرة لآلالت وا 
سبة، حيث تتحدد طريقة لبعض الفئات مف العماؿ لباس العمؿ والتجييزات المنا

، إضافة إلى تأكيدىا عمى إجبارية حمؿ ىذه األلبسة االتفاقيةالتخصيص في النصوص 
 واستعماؿ ىذه التجييزات.

: والمتعمقة بالوسائؿ ورد فييا أف مف الضروري أف تمتمؾ المؤسسة وسائؿ 19المادة 
بيذه الوسائؿ ووضعيا األمف مثؿ عمب الصيدلية لئلسعافات األولية وضرورة االعتناء 

 بأماكف يصعب الوصوؿ إلييا.
والمتعمقة بالزيارة الطبية السنوية ونصت عمى وجود حمؿ أجيزة الحماية  :20المادة 

في العممية  احتياجياالفردية )خوذات، قبعات، أحزمة، نظارات األماف...( وذلؾ في حالة 
عف اإلخبلؿ بقواعد األمف، فيما التي يجب القياـ بيا، كما أشارت إلى العقوبات المتربة 

يتعمؽ بنسياف أو رفض حمؿ معدات الوقاية الشخصية، إضافة إلى العقوبات المترتبة عف 
 إخفاء أو إتبلؼ معدات اإلنتاج الصناعي.
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والمتمثمة بمعدات الحماية الجماعية ورد فييا ضرورة إخضاع تجييزات النجدة  :23المادة 
ي حالة عطؿ غير منتظر لمصيانة والرقابة المستمرة، كما الموجية لممناوبة والتي تكوف ف

 .1أشارت إلى أف ىناؾ عقوبات تترتب عف إىماؿ ىذه التعميمات
تبار المؤسسة كنسؽ اجتماعي يسعى لممحافظة عمى استمراريتو اعوليذا يمكف   

وذلؾ مف أجؿ التنسيؽ بيف الواجبات التنظيمية وتوفير التعميمات  ،والتكاممية بف مكوناتو
ويتجمى ذلؾ مف خبلؿ النظاـ الداخمي الذي يضبط العبلقة بيف  ،الرسمية المنظمة ليا

العامؿ والمستخدـ  ويحدد لكؿ طرؼ حقوقو وواجباتو مف مختمؼ المواد التي يتضمنيا إذ 
 ماكس فيبرالصدد يرى  االصناعي، وفي ىد ما ييـ دراستنا ىو تمؾ التي تتعمؽ باألمف

ما يحقؽ التوازف في التنظيمات الصناعية ىو وجود تسمسؿ رئاسي يحقؽ  "أف أىـ
التي يتـ مف خبلليا نظاـ متكامؿ مف الحقوؽ والواجبات، وفؽ  ،في التنظيـ االستقرار

اء والذي يجعؿ طابع الشرعية مف أجؿ تحقيؽ أعمى األد االجتماعيممارسة الضبط 
 2واإلنتاجية"

مد أحكامو مف المراسيـ تسوبعد اإلطبلع عمى النظاـ الداخمي لممؤسسة، الحظنا أف    
التي نظمت حقوؽ العماؿ وحقوؽ المؤسسة، كما أنيا تيدؼ  ،التي شنيا المشرع الجزائري

كذلؾ التقميؿ مف الخسائر والتكاليؼ التي ؿ ثـ كياف المؤسسة وسمعتيا، إلى حماية العما
 تخمفيا حوادث العمؿ واألمراض المينية ومف أىـ ىذه القوانيف نذكره.

المتعمؽ باألمف والوقاية العامة والطب  1988جانفي  26المؤرخ في  07ــ  88القانون -
 أنو يتعيف عمى كؿ مؤسسة مستخدمة ضماف الوقاية 03الميني، حيث ورد في المادة 

عمى ضرورة أف توفر المؤسسة لمعمؿ  06الصحية واألمف لمعماؿ، في حيف نصت المادة 
واأللبسة والتجييزات والمعدات الفرعية ذات الفعالية المعترؼ بيا مف أجؿ الحماية وذلؾ 

                                                           
 .7. النظاـ الداخمي لممجمع الصناعي بسيدي بف ذىيبة، مرجع سبؽ ذكره، ص 1
 .38ص ، 2007، القاىرة، غريب لمطباعة والنشر والتوزيع ، دارعمم إجتماع التنظيم. طمعت إبراىيـ لطفي،  2
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مف نفس القانوف فقد تضمنت مجموعة  07حسب طبيعة النشاط واألخطار، أما المادة 
 ىا بالمؤسسة المستخدمة وىي:والتي يجب توفر  1مف الشروط

 العماؿ في إختيار التقنيات والتكنولوجيا وكذا في تنظيـ العمؿ. مراعاة أمف-
يجب أف تكوف التجييزات واآلالت واآلليات واألدوات وكؿ وسائؿ العمؿ مناسبة -

 التي يتعرض ليا العامؿ. األخطارلمؤلشغاؿ الواجب انجازىا لضرورة االحتياط مف 
ف موضوع رقابة دورية وصيانة مف شأنيا الحفاظ عمى سيرىا وذلؾ مف يجب أف تكو -

 أجؿ ضماف األمف في وسط العمؿ.

   2تحديد كيفيات تطبيؽ ىذه المادة عف طريؽ التنظيـ. -

عموما فقد : المتعمق بعالقات العمل 1990أفريل  21المؤرخ في  11-90القانون -
مف بينيا الحؽ  األساسيةمف حقوؽ العماؿ  05تمت االستفادة مف مواد حيث بينت المادة 

 إطارمف نفس القانوف أف العماؿ يخضعوف في  07في الراحة في حيف بينت المادة 
تدابير الوقاية  يراعواومف بينيا أف  ،األساسيةعبلقات العمؿ لمجموعة مف الواجبات 

ضافة إلى تقُبؿ جميع أنواع ال ،واألمفالصحية  تي يعدىا المستخدـ وفقا لمتشريع والتنظيـ وا 
طب العمؿ ومراقبة  إطارالرقابة الطبية الداخمية والخارجية التي يباشرىا المستخدـ في 

 3.المواظبة
 الصناعي  األمنالعقوبات الردعية التي تفرضيا المؤسسة بمجال .6

 األمفوقواعد  إجراءاتبعد تحميمنا لممقاببلت الميدانية وجدنا أف المؤسسة تطبؽ      
 " ىنا عندنا من يخطأ03المقابمة رقم الصناعي داخؿ مكاف العمؿ، كما يقوؿ صاحب 

                                                           
، الجزائر الوقاية الصحية واألمف وطب العمؿالمتعمؽ ب 07ػ  88. الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، القانوف رقـ  1

 .119ص  01/01/1988في 
 .119مرجع سبؽ ذكره، ص، 07-88.القانوف  2
الجزائر المؤرخ في  17عمؽ بعبلقات العمؿ العدد المت 11-90.الجريدة الرسمية الجميورية الجزائرية، القانوف رقـ  3
 .563، ص 21/04/1990
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كما تبيف أف ىذه العقوبات تكوف حسب درجة المخالفة وىذا ما أكده في  يدفع الثمن"
حيث يمكف أف تكوف ىذه العقوبات  "األخطاءت حسب : "تكون العقوبا02المقابمة رقم 

يمكف أف تصؿ إلى وقؼ  ،الشفوية أو المكتوبة واإلنذاراتمتمثمة في تمقي التوبيخات 
أيضا " عندما بدأت  03المقابمة رقم وىذا ما يؤكده  امؿ مف العمؿ لمدة ثبلثة أيا، الع

العمل بيذه المؤسسة كنت دائما أصل متأخرا، ولم أتعوذ عمى ارتداء معدات الوقاية 
الشخصية بسرعة مثل الخوذة التي كانت تزعجني، وليذا كنت أتمقى دائما التوبيخات 

  أن تمقيت إنذارا من كتابيا." األمرحتى وصل 
وبات يمكف أف تتمثؿ في فصؿ العامؿ لمدة زمنية معينة كما تبيف أيضا أف ىذه العق   

عف عممو أو طرده إف إقتضى األمر بعد خضوعو لمجمس تأديبي خاصة إذا تعمؽ األمر 
الصناعي، يظير ىذا مف خبلؿ تصريحات  األمفعمى عدـ االمتثاؿ لقواعد  باإلصرار

قاية أمر ضروريي تعمال معدات الو "إن اس05المقابمة رقم بعض المبحوثيف حيث يقوؿ 
إذا لم ُأواضب عمييا يمكن أن يصل االمر إلى طردي من العمل، ىذا ىو قانون 

 األمن: "تفرض المؤسسة عدة عقوبات بمجال 1رقم ويصرح المبحوث  المؤسسة."
الصناعي وىي عمى ثالث مستويات أو درجات: العقوبة من الدرجة األولى تتمثل في 

الشفوية  اإلنذاراتاالمتيازات والترقية في الرتبة مع  من منضبطينحرمان العمال الغير 
والمكتوبة، أما العقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في: وقف العامل عن العمل لمدة 
زمنية عن العمل لتصل إلى ثمانية أيام، وأقصى عقوبة ىي العقوبات من الدرجة الثالثة 

 متثالو لدى لجن تأديبية خاصة."التي تتمثل في: تسريح العامل من عممو مباشرة بعد ا
 وىذا ما يدؿ عمى أف المؤسسة التي قمنا بدراستيا تولي اىتماما كبيرا باألمف الصناعي   

، بحكـ تواجد العامؿ في بيئة زاخرة العتبارىا مؤسسة خاصة تخاؼ عمى صمعتيا
باألخطار، وليذا فيي تفرض عقوبات ردعية صارمة عمى العماؿ الغير ممتزميف 

وتعميماتيا، خاصة تمؾ التي ينص عمييا النظاـ الداخمي، فيي تعمؿ عمى  اءاتيابإجر 
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تعريؼ العماؿ بكافة أحكامو ومحتوياتو، لذلؾ الحظنا أثناء تواجدنا بميداف الدراسة، أنيا 
تعمؽ القوانيف والتعميمات عمى واجية مدخؿ كؿ ورشة ليسيؿ االطبلع عميو لمعرفة حقوؽ 

الخاصة بالمخالفات والقواعد المتعمقة بالعمؿ داخؿ المؤسسة  حكاـواألالعماؿ وواجباتيـ 
كما أنيا توزعو أيضا عمى العماؿ الُجدد في شكؿ ُكتيبات، وىذا حتى تكوف لدييـ معرفة 

 كافية حوؿ العقوبات الردعية التي تفرضيا المؤسسة.
بسيدي بن ُطرق ووسائل الحفاظ عمى أمن وسالمة العمال بمؤسسة صناعة الكوابل .7

  ذىيبة
أف المؤسسة تسعى لتوفير وجدنا الصناعي،  األمفمف خبلؿ المقابمة مع مختصيف في    

األمف والسبلمة لمعماؿ، حيث تبيف أنيا توفر كؿ وسائؿ الحماية الجماعية والفردية مع 
 التدابير الوقائية وغيرىا.

ثر مف عامؿ، وىذا وىي الوسائؿ التي يستخدميا أك . معدات الحماية الجماعية:1.7
: " تتمثل وسائل الوقاية الجماعية في الوسائل التي 1المقابمة رقم حسب ما صرح بو 

يستخدميا أكثر من عامل وىي متعددة منيا: الصقالة، حبل الحياة، معدات الحماية من 
أف الوسائؿ التي تـ  ناوالحظ الخاصة وغيرىا." األسوارالضوضاء مثل كاتمات الصوت، 

المتواجدة في بيئة العمؿ مثؿ كاتمات الصوت التي تجنب  األخطارذكرىا تتوافؽ مع 
 مف التعرض آلثار صحية ونفسية ناجمة عف ىذه الضوضاء. العامؿ
تختمؼ وسائؿ الحماية الفردية باختبلؼ الجزء المراد .معدات الحماية الفردية: 2.7

ىذه الوسائؿ تحددىا طبيعة ظروؼ العمؿ المراد انجازه إلى أف  اإلشارةحمايتو وتجدر 
تقميؿ المخاطر أو منعيا أو الحد مف  األساسيةوالخطر المتوقع حدوثو، وتعد وظيفتيا 

آثارىا في حالة وقوعيا، وىذه الوسائؿ عمى أنواع وألواف مختمفة ما عدى األحذية حيث 
ماؿ ليكوف كؿ عامؿ حسب الدور تساىـ في حفظ النظاـ داخؿ المؤسسة والتمييز بيف الع

المنوط بو والمياـ الموكمة إليو، كما أف المجوء لوسائؿ الحماية الفردية يتـ في حالة عدـ 
قدرة وسائؿ الحماية الجماعية في الحد مف المخاطر، فمنيا ما توفره المؤسسة لجميع 
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وىي أربعة  العماؿ بغض النظر عف الورشات التي يعمموف فييا والمياـ الموكمة إلييـ
 أنواع: 

يستخدـ لحماية ووقاية األقداـ مف األضرار  . حماية القدمين: حذاء األمان:1.2.7  
التي قد تمحؽ العامؿ، أثناء العمؿ باعتبار أف القدماف أكثر أجزاء الجسد تعرضا لئلصابة 
بالخطر في ىذه المؤسسة. وبناء عمى المبلحظة الميدانية استخمصنا مدى أىمية أحذية 

 حماية القدميف مف المواد السامة. -األماف والتي تتمثؿ في: 
 حماية القدميف مف األدوات واألجساـ التي تقع مف األعمى . -
 وقاية القدميف مف خطر االنزالؽ والزالت. -

عمى الدماغ  الحتوائو اإلنسافيشكؿ الرأس الجزء الياـ مف جسـ .حماية الرأس: 2.2.7
ومركز األعصاب وىو مف أكثر األعضاء تعرضا لئلصابات التي يحتمؿ أف تؤدي لخطر 
الوفاة، وىي تستيدؼ بشكؿ أساسي حماية الجزء العموي مف الرأس والذي تستيدفو 
الصدمات، حيث ُتستخدـ في حالة احتماؿ سقوط أجساـ وأشياء مف مستوى أعمى، كما 

ـ بالمباني الصمبة، وخمصنا أيضا أىـ ما يميز الخوذات أنيا تحمي الرأس مف االصطدا
عمى أنواع وألواف مختمفة حسب تخصص العامؿ  أنيا -التي توفرىا المؤسسة ىي: 

 والخطر المحدؽ بو.
الخوذة مصنوعة مف مواد صمبة وقوية لمقاومة الصدمات، كما أنيا تحتوي عمى زمرة  -

 دـ العامؿ.
 طريقة صنع الجسـ الداخمي لمخوذة يحافظ عمى وضعيا دوف أف تسقط. -

تستخدـ المبلبس الواقية لحماية جسـ العامؿ مف حوادث  .المالبس الواقية:3.2.7
العمؿ، وكذلؾ مف تأثير المواد الكيميائية المختمفة، كما أنيا تقي الجسـ مف التموث وكذلؾ 

، النحاس وغيرىا مف المواد الساخنة السائمة المستخدمة في ص ناعة الكوابؿ مثؿ: األلمنيـو
المواد، والحظنا أف المؤسسة توفر المبلبس بأنواع وأحجاـ مختمفة مثؿ )المآزر، السترات، 

 السراويؿ...(وىذا بطبيعة الحاؿ بما يتكيؼ مع المخاطر المينية المحتممة.
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تعد القفازات الوسيمة الوحيدة لحماية اليديف باعتبارىما جزءا أساسيا في  . القفازات:4.2.7
جميع المياـ التي يقوـ بيا العامؿ، ولذلؾ فيي عرضة لؤلخطار المختمفة إذ تعد القفازات 

مف الجروح والخدوش والمواد الكيميائية والصدمات الكيربائية  واألصابعوقاية لميديف 
لتي نحف بدارستيا توفر حساسية وغيرىا، والمؤسسة اوالتموث والتمزؽ والسحؽ، ال

المصنوعة بمواد مختمفة وبتصاميـ متنوعة.( حسب الفرد الذي تستخدـ مف أجمو، القفازات)
مثؿ: استخداـ القفازات العازلة لمكيرباء والمصنوعة مف المطاط العازؿ الجيد لمكيرباء 

المصنوعة مف الكاوتشوؾ والببلستيؾ لموقاية مف الصدمات الكيربائية، وتستخدـ القفازات 
         عند التعامؿ مع المواد الكيماوية بمختمؼ أنواعيا.

 ونذكر منيا:: .معدات حماية أخرى3.7
وحدود D B) تقاس الضوضاء بوحدة الديسيبؿ ) .أدوات حماية السمع:1.3.7  

د فإنيا قد ديسيبؿ( أما إذا فاقت ىذا الح 900 -80الضوضاء المسموح بيا ىو مابيف )
تؤدي إلى إلحاؽ أضرار بالجياز السمعي مثؿ فقداف السمع وطنيف األذف كما قد تؤدي 
إلى إحداث تأثيرات أخرى كالتعب واإلجياد وغيرىا، ولموقاية منيا توفر المؤسسة معدات 

 خاصة لحماية السمع وىي:
تستعمؿ في خفض مستوى الضجيج، كما أنيا مصنوعة مف الببلستيؾ  سدادات األذن: -

الُمعالج كيميائيا لكي ال يتسبب بأضرار صحية ويتـ استخداميا عف طريؽ إدخاليا بقناة 
 األذف.

وتستخدـ في أماكف ذات الضجيج العالي، حيث تعمؿ ككاتمات  أغطية األذن: -
الت باعتبارىا مصنوعة مف لمضوضاء وخافضات لمضجيج العالي الذي تصدره اآل

الببلستيؾ مف طبقتيف أو عدة طبقات تحتوي كؿ طبقة عمى مادة تمتص الذبذبات 
 الصوتية، وىي أكثر فعالية مف سدادات األذف.
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تعد حماية العينيف والوجو ضرورية في المؤسسة  .أدوات حماية العينين والوجو:2.3.7
ي مف مخاطر متعددة يتعرض ليا العماؿ باستعماؿ النظارات الواقية والدروع التي تحم

 أثناء مزاولة عمميـ وأىماىا: 
 فوؽ البنفسجية، أشعة تحت الحمراء...( األشعة) اإلشعاعات الحرارية المسببة لمعمي -
 دخوؿ مواد صمبة )رقائؽ المعادف، غبار، خشب...( لمعينيف. -
 التعرض لمحرارة، برودة، النار...الخ -

بلحظة الميدانية أف مف أىـ أنواع النظارات التي توفرىا المؤسسة كما تبيف مف خبلؿ الم
 لمعماؿ ما يمي: 

 نظارات الحماية مف الرماؿ واألتربة. -
 نظارات الحماية مف الشعاع والنور الوىاج مثؿ: المحاـ، الصير، األفراف.  -
 نظارات الحماية مف الغازات. -

: يتـ المجوء إلى مثؿ ىذه الوسائؿ الغبار واألبخرة. أدوات الحماية من الغازات: 3.3.7
 ذراه الستنشاؽفقط في الحاالت القصيرة واالستثنائية، في حالة احتماؿ تعرض العامؿ 

الغبار واألبخرة والغازات ويعتمد القناع الواقي عمى طبيعة العمؿ المراد إنجازه ومدة 
أف تسبب الكثير مف األمراض  التعرض لممواد المعنية وخصائصيا التي يمكف

المؤسسة ىذه األدوات  الشعب اليوائية، توفر التيابالعساؿ، الربو، سمطاف الرئة، مثؿ:
واعيا: الكمامات المضادة وطبيعة األخطار المراد الوقاية منيا وأىـ أن بما يتبلءـ

 تستخدـ لموقاية مف الغبار واألتربة والشوائب المتطايرة.لمغبار:
المضادة لمغازات السامة، تستخدـ لحماية الجياز التنفسي مف الغازات  ألقنعةواالكمامات 

 واألبخرة السامة.
ليذا يمكننا القوؿ أف المؤسسة تسعى لتوفير كافة وسائؿ الوقاية الفردية والجماعية    

بمختمؼ أنواعيا، بما يتوافؽ مع األخطار المتواجدة في بيئة العمؿ بحكـ ما يتطمبو مف 
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الكوابؿ مف تعامؿ مع المواد الكيميائية السامة وآالت ضخمة تتماشى والتطور تصنيع 
التكنولوجي ، وألف العامؿ يميؿ لمعمؿ في بيئة مستقرة توفر لو الطمأنينة في الحاضر 

إلى جماعة  باالنتماءكما أنو يحتاج إلى الشعور  ،والمستقبؿ وذلؾ بخموىا مف األخطار
تي تقدمو المؤسسة لمعامؿ يحقؽ لو الحاجة إلى أمف وسبلمة  العمؿ، وليذا فمباس العمؿ ال

إلييا كونو يحمؿ شعارىا، كما أف مختمؼ الوسائؿ التي توفرىا  بانتماءكما يجعمو يحس 
وليذا تعتبر بمثابة نوع مف الدافعية والتحفيز  ،المؤسسة تعبر عف مدى أىمية العامؿ

نى لمعامؿ مف خبلليا أف يقـو بأداء لمفرد، حيث تسعى عمى توفير ظروؼ عمؿ آمنة، يتس
  .جيد وفعاؿ

 تدابير األمن الصناعي.8

المؤسسة تدابير األمف الصناعي التي مف شأنيا وقاية عمميا مف مختمؼ األخطار  تتخذ
 المينية.

: أكد مسؤوؿ األمف الصناعي أف المؤسسة تولي دورا التيوية الكافية ألماكن العمل.1
ىاما لمتيوية الطبيعية والصناعية، تجنبا ألخطار الناجمة عف السمـو المنتشرة في اليواء 
داخؿ مكاف العمؿ التي تسببيا سبائؾ المطاط والببلستيؾ وغيرىا مف المواد المستخدمة 

الغازات واألبخرة الضارة والمتفجرة عف  في صناعة الكوابؿ، وليذا تمجأ لمتيوية لمنع تراكـ
طريؽ عمميتي اإلستخراج والنفخ، حيث يتـ نقؿ اليواء بواسطة منفاخ التيوية ويستخرج 
بواسطة مروحة التيوية لينتشر ضمف قنوات تتـ ترشيح الغبار واألبخرة بواسطة مرشحات 

 وأجيزة تنظيؼ اليواء ثـ يتـ تنفيسو إلى الخارج. 

 تحتوي جميع الورشات المنافذ الكافية لخروج اليواء. -ذا الصدد مايمي: كما الحظنا بي  

 وجود ممصقات تمنع التدخيف داخؿ مكاف العمؿ. -
 وجود أماكف مخصصة لمتدخيف. -
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: أكد ذات المسؤوؿ أف التدريب يعد عنصرا أسياسيا تثقيفيم امنياتدريب الموظفين و .2
العامة ألسباب وقوع الحوادث  المبادئماؿ لمحد مف المخاطر المينية، ييدؼ إلى تمقيف الع

مع تعميميـ بصفة خاصة الوسائؿ األمنية الواجب إتباعيا، كما يسعى إلى الحد مف 
السموكات التي تعيؽ نجاح برامج األمف الصناعي ويوضح أساليب التدخؿ عند حدوث 

ة والجماعية الخطر، كما ييدؼ إلى تنمية الوعي لدى العماؿ بأىمية وسائؿ الحماية الفردي
المتوفرة وتمكيف العماؿ مف االستخداـ الصحيح ليا والتدريب عمى اإلسعافات األولية 

 وغيرىا.
وأضاؼ المسؤوؿ بيذا الخصوص تنظـ الدورات التدريبية والحمبلت التوعية بصفة   

دورية، إضافة إلى الدورات التكوينية التي تنظميا لمعماؿ الجدد، كما صرح أنو يقـو إلى 
ب أعضاء فريقو بتوعية العماؿ وتدريبيـ يوميا عمى كيفية التعامؿ مع المخاطر داخؿ جان

 الورشات.
كما الحظنا بيذا الخصوص أف المؤسسة تمصؽ ممصقات والفتات حوؿ األمف    

 إرشاداتالصناعي والتي توضح األخطار الواجب االحتراس منيا، كما تحتوي عمى 
قات بكبر حجميا ووضوحيا وانتشارىا داخؿ موجية لمعماؿ حيث تتميز ىذه الممص

بما يتماشى وطبيعة األخطار الُمراد الوقاية منيا، كما تتميز بأنيا ذات أشكاؿ  اإلرشادات
إيصاليا  ورسومات جذابة وعبارات مكتوبة بخط كبير، سيمة لفيـ المعاني التي تود 

الوقاية الشخصية وممصقات التوعية بضرورة ارتداء لواـز  ،اشتعاؿ ،عبارة خطرمثؿ:
والمتواجدة عند مدخؿ كؿ مصمحة وكؿ مكاف عمؿ حيث أف ىذه الممصقات عمى أحجاـ 

 االلتزاـ. وأىميةوألواف مختمفة يرمز كؿ لوف إلى درجة 

: يصرح المسؤوؿ في ىذا الشأف أف المؤسسة تمجأ . إزالة أو استبدال المواد األكثر سما3
أخرى أقؿ خطورة، استنادا إلى صحيفة بيانات سبلمة  إلزالة واستبداؿ المواد السامة بمواد

" وىي عبارة عف استمارة تحتوي عمى خصائص مادة معينة )السامة،  F D Sالمادة "
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اآلثار الصحية، اإلسعافات األولية، نقطة االنصيار...الخ(  مع األخذ بعيف االعتبار 
جراءاتاية طابعيا السرطاني، وطريقة تخزينيا والتخمص منيا ومعدات الوق التعامؿ  وا 

معيا في حالة انسكابيا...الخ وليذا يمكف االستفادة مف تصنيفيا الصحيح لممواد اعتمادا 
عمى المخاطر) الفيزيوكيميائية والصحية والبيئية(،مع تحديدىا لمعوامؿ الكيميائية المسببة 

 لمسرطاف.

في حالة عدـ كفاية أكد ذات المتحدث أنو  .توفير معدات الوقاية الشخصية الكافية:4
معدات الوقاية الجماعية يتـ المجوء لمعدات خالية مف العيوب ومتوافقة مع جسـ العامؿ 

 وذات تركيبات وخصائص متوافقة مع الخطر المراد الحماية منو.

أكد مسؤوؿ األمف الصناعي أف المؤسسة .الحرص عمى نظافة وترتيب مكان العمل: 5
و، ُيعد مف أىـ التدابير الوقاية لتجنب المخاطر المينية تعتبر نظافة مكاف العمؿ وترتيب

 االنسكابوليذا الغرض خصصت المؤسسة فرؽ نظافة يعمؿ طيمة اليوـ عمى إزالة 
والغبار المتراكـ حوؿ وتحت اآلالت والناجـ عف عمميات القطع والطحف وغيرىا، كما 

 حطات العمؿ.يتوفر مكاف العمؿ عمى محطات لغسؿ اليديف والدش بالقرب مف م

يوجد أشرطة ذات لوف أحمر داخؿ مكاف العمؿ  -كما الحظنا بيذا الخصوص ما يمي:  
" والمكاف .كينات نقؿ المواد مثبلاجميف " المشاة" وممر اآلالت "ماتفصؿ بيف ممر الر 

 "  المخصص لممواد " نحاس، المنيـو

منيا ما ىي مخصصة لمنقابات "الكرتونية وخشب"  أنواعيايوجد سبلت ميمبلت بكؿ  -
 ىي مخصصة " لممواد الببلستيكية" وأخرى مخصصة لمجميع. ومنيا ما

 يوجد الفتات لتحديد االتجاىات لتسييؿ نقؿ العماؿ وحفظ النظاـ. -
 يوفر المخزف الداخمي لممؤسسة مستمزمات لممؤسسة مستمزمات التنظيـ بكؿ أنواعيا. -

 الجدراف وقت الحاجة.يتـ طبلء -
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الخوذات مف نفس النوع لكنيا بألواف مختمفة لتميز بيف الوظائؼ ليكوف كؿ عامؿ بمكاف -
 عممو المنوط بو.

وبيذا الخصوص صرح المسؤوؿ األمف الصناعي بأف  .المراقبة الطبية المكثفة:6
ذيف المؤسسة تنظـ زيارات طبية منتظمة بالتنسيؽ مع طبيب العمؿ لصالح العماؿ ال

يتعرضوف لمغبار واألبخرة المعدنية والعوامؿ الكيميائية الخطرة والضوضاء لوقايتيـ مف 
 األمراض المينية.

: أكد المسؤوؿ عف األمف الصناعي الذي قمنا . استخدام اآلالت والمعدات المناسبة7
ة بمقابمتو، أف المؤسسة تيدؼ لضماف عماليا ومعداتيا ويتجمى ذلؾ بتزويد اآلالت بأجيز 

الضرورية مف أجؿ القضاء  التحذير واإلشارات وأجيزة اإلنذاراألماف، إذ يحمؿ كؿ جياز 
أف  أضاؼأو التقميؿ إلى الحد األدنى مف مخاطر) القطع، التكسير، القيادة...( كما 

المؤسسة تسير عمى احتراـ توصيات المحركات والرقابة الدورية لصيانة اآلالت والمعدات 
العيوب، كما قد الحظنا ميدانيا ما يمي: تتوفر المؤسسة عمى مخزف لضماف سبلمتيا مف 

داخمي مجيزة بمختمؼ المواد واآلالت التي يحتاجيا العماؿ مف معدات الوقاية الشخصية 
والجماعية واألدوات التي تحتاجيا عممية الصيانة مثؿ )مفكات، كماشات، المفاتيح، 

عض أجزاء اآلالت الموضوعة احتياطا يتـ المناشير اليدوية...الخ( كما يضـ المخزف ب
 المجوء إلييا وقت الحاجة ويحتوي عمى أدوات التنظيؼ وغيرىا.

أكد مسؤوؿ األمف الصناعي أف المؤسسة تعمؿ لمقضاء . الوقاية من أخطار الحرائق: 8
اندالع الحرائؽ، حيث تتخذ كافة التدابير لذلؾ، كما توفر كؿ الوسائؿ وسائؿ  أسبابعمى 

الحماية الفردية والجماعية لموقاية منيا والحد مف أثارىا في حالة وقوعيا مثؿ )توفر 
طفايات الحرائؽ بكؿ أنواعيا، استبداؿ المقابس الكيربائية التي بيا عيوب وىكذا(، كما 

 لميداف مايمي:الحظنا أثناء تواجدنا با
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* عزؿ قارورات الغاز القابمة لئلشعاؿ عمى حدا والغير قابمة لئلشعاؿ عمى حدا وىذا 
 بمخزف خارج ورشات العمؿ مف مادة غير قابمة لئلشعاؿ"الحديد" ومعرض لمتيوية.

 * يمنع التدخيف داخؿ أماكف العمؿ ويوجد أماكف خاصة لو.

 * يجوز ناقمي المواد الخطرة عمى رخصة.

خطر"  حذارالتحذير مف األماكف الخطرة مف خبلؿ الفتات مثؿ "خطر إشتعاؿ" * 
 وغيرىا.

 * توفر منافذ النجدة وبأعداد كافية، كما يوجد اتجاىات تقود ليذه المنافذ.

 * توفر صفارات اإلنذار بأماكف مختمفة.

 * توفر طفايات الحريؽ بكؿ أنواعيا "المتحركة، الغازية،...إألخ" 

فإف المؤسسة محؿ الدراسة تعمؿ عمى توفير ظروؼ عمؿ آمنة مف حيث وليذا     
ولتو االعموامؿ الكيميتئية والفزيائية والمكيكانيكية وىذا لتحقيؽ الراحة واألمف لمعامؿ أثناء مز 

يعود بالمنفعة عميو وعمى المؤسسة، كما أف ظروؼ العمؿ  دلعممو لكي يقوـ بأداء جي
وليذا تمجأ المؤسسة التخاذ كافة التدابير الوقائية الممكنة  ،وياالمحيطة بو تؤثر فيو تأثيرا ق

لتحسيف ىذه الظروؼ، حيث تعمؿ عمى توفير وسائؿ الوقاية الفردية والجماعية الكافية 
قايتيـ مف وتطويرىا بما يتماشى والتقدـ التكنولوجي، كما تيتـ بالمراقبة الطبية لمعماؿ لو 

يب والتوعية بأىمية ىذه الوسائؿ والقواعد في الحد مف التدر  تيمؿ الاألمراض المينية، و 
التي مف شأنيا أف  ،السموكات التي تعيؽ نجاح برامج األمف الصناعي وغيرىا مف التدابير
 تجنب المؤسسة والعامؿ الكثير مف الخسائر الكؿ في غنى عنيا.  
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 في ترسيخ الثقافة األمنية لدى العمال المؤسسة  دور .9
 في المؤسسة ىي المراقب الساىر عمى تطبيؽ التنظيمات والموائح اإلدارةتعتبر    

األمنية السائدة داخؿ  الثقافةالخاصة باألمف الصناعي، كما أنيا مسئولة في ارساخ 
والتوجييية التي تيدؼ إلى توفير المؤسسة والتي تعتبر" تمؾ األساليب التوعوية والتعميمية 

ماف أعمى مستوى مف السبلمة المينية مف خبلؿ جو آمف وصحة جيدة لمعماؿ مع ض
إبراز وتوضيح األساليب التي مف شأنيا التقميؿ مف حوادث العمؿ عف طريؽ توفير 
المعمومات والنصائح لمعماؿ المستخدميف بالمؤسسة الصناعية لتفادي الوقوع في األخطار 

أف الثقافة  شاينادجار  Edgar Henry Scheinالعالـ السويسري كما يرى  1المينية."
يا جماعة أو تنمييا مف خبلؿ عممية ب "نمط مف الفروض األساسية التي توجد األمنية

التعمـ بحيث تتوافؽ مع مشكبلتيا في مجاؿ تحقيؽ التكيؼ الخارجي والتكامؿ الداخمي مع 
ضرورة تعميميما لؤلفراد الجدد باعتبار ىذا ضرورة حيوية وأسموب صحيح في اكتساب 

ويمكننا اعتبار الثقافة األمنية لدى العامؿ جزءا  2دد الفكرة ذاتيا ىذه المشكبلت."ىؤالء الج
 العامؿبما يحممو مف الثقافة التنظيمية لممؤسسة، والمؤسسة كنسؽ اجتماعي يؤثر ويتأثر 

مف ثقافة وتصورات اكتسبيا مف المجتمع والتنشئة االجتماعية التي تمعب دورا كبيرا في 
الخاصة تخاؼ مف نقس الثقافة والتوعية لدى العامؿ نحو األمف  ىنا المؤسسة ذلؾ،

   الصناعي والمخاطر، ليذا تعمؿ عمى تمقيف ثقافة األمف والوقاية لعماليا تفاديا لمكوارث.  
أف المؤسسة تعمؿ عمى توعية اتضح مف خبلؿ المقاببلت التي أجريناىا مع العماؿ و      

العماؿ بمجاؿ األمف والسبلمة بمكاف العمؿ، ولتحقيؽ ىذا الغرض تتخذ كافة الوسائؿ 
وأىميا تنظيـ الحمبلت التوعوية بصفة دورية لمتعريؼ بمخاطر تصنيع الكوابؿ وأىمية 

ر : "لكل إنسان طريقة في التفكي2المقابمة رقم ويقوؿ صاحب تعميمات األمف الصناعي، 
كما أن لكل انسان تربية خاصة بو، والمؤسسة أعطتنا كل الوسائل وعممت عمى توعيتنا 

                                                           

.31.سبلمة أمينة، مرجع سابؽ، ص 1  
.101.اعتماد محمد عبلـ وجبلؿ اسماعيؿ حممي، مرجع سابؽ، ص  2
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فالمؤسسة تقوـ بحمبلت  بالطريقة التي نحافظ بيا عمى انفسنا، وىنا تبدأ مسئوليتنا."
حيث أكد معظـ المبحوثيف عمى أىمية حضورىا نظرا لدورىا تثقيفية وتوعوية باستمرار. 

وسائؿ الحماية المتوفرة لمحد أو التقميؿ ختمؼ المخاطر المينية وبكؿ ـ بمالفعاؿ في توعيتي
"أنا أحضر الحمالت التوعوية، فيي فرصة لمتعرف عمى 03المقابمة رقم منيا وليذا يقوؿ 

وسائل الحماية التي توفرىا المؤسسة ومعرفة كيفية إستخداميا، مثال ىناك العديد من 
توعوية تتعرف عمى نوع وطريقة إستخداميا كل طفايات الحريق، ومن خالل الحمالت ال

ومف جية أخرى أعتبرىا بعض المبحوثيف فرصة لئلطبلع  واحدة منيا تحسبا ألي طارئ"
عمى التغيرات والمستجدات التي تطرأ عمى أعماليـ والمخاطر التي تحدث ليـ نتيجة ليذ 

تعد الحمبلت التوعوية مصدر كافي لمحصوؿ عمى المعمومات وطرؽ الوقاية  إذالتغيرات 
 07المقابمة رقم منيا وىذا يظير مف خبلؿ تصريحات الكثير مف المبحوثيف حيث يقوؿ 

"يمعب التطور التكنولوجي دورا كبيرا في تطوير العتاد المستخدم مما يستمزم تعريفنا 
معدات الجديدة لكي ال يكون جيمنا باستخداميا بطريقة اإلستخدام الصحيحة لآلالت وال

 سببا في تعرضنا لمحوادث واإلصابات المينية".

فريؽ مصمحة  ألعضاءكما تبيف مف خبلؿ المبلحظة أف التوعية تتـ بالزيارة الميدانية    
تعميمات إتباع )وقاية، أمف وبيئة( لتحسيس العماؿ بمخاطر أعماليـ والتأكيد عمى أىمية 

صناعي لموقاية منيا، خاصة التي تنص عمييا الممصقات المتواجدة بمكاف العمؿ األمف ال
والتي تحمؿ في طياتيا عبرات ورموز متواجدة بأحجاـ وأماكف مختمفة، حسب نوع الخطر 

" و"ممنوع رطخ مؿ طريقة تجنبو مثؿ عبارات "حذارالمراد الوقاية منو، لتظير العا
معدات الوقاية الشخصية  استعماؿتذكير بضرورة التدخيف" و"خطر إشتعاؿ" وممصقات ال

سبؽ يبدو أف المؤسسة  خ( وبناءا عمى مامآزر، ...العيا المختمفة )قفازات، خوذة، بأنوا
تعمؿ عمى توعية العماؿ بجميع األساليب الممكنة، حيث تقـو بتنظيـ الحمبلت التوعوية 

نية ألعضاء فريؽ مصمحة بصفة دورية وتوعية العماؿ يوميا مف خبلؿ الزيارة الميدا
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(HSE كما تمجأ إلى الممصقات والبلفتات وغيرىا مف األساليب، كما يبدو أف معظـ ،)
مبحوثينا يحضروف التوعية ويدركوف أىميتيا ويعود ذلؾ إلى وضوح وتنوع المواضيع التي 

 مما يجعؿ العماؿ يقبموف عمى حضورىا ومتابعتيا، كما أنيا غنية باإلرشادات ،تتناوليا
والنصائح والسبؿ الوقائية التي تضمف لمعماؿ السبلمة مف إصابات وحوادث العمؿ، كما 
تعد فرصة لئلطبلع عمى جديد عمميـ والتغيرات التي طرأت عميو والمخاطر التي قد 

كاف بإمكانيـ تجنبيا  ،تصيبيـ نتيجة ليذه التغيرات والتي مف شأنيا أف تسبب ليـ حوادث
 اية منيا سابقا.لو تعرفوا عمى سبؿ الوق

 دور أسموب التحفيز في التزام العمال بقواعد األمن الصناعي.1.9
وتعميمات األمف  بإجراءاتف المؤسسة محؿ الدراسة تمجأ لتحفيز العماؿ لبللتزاـ إ   

بأنو "ممارسة  التحفيزالصناعي باعتبارىـ أىـ عناصر اإلنتاج بالمؤسسة، حيث يعرؼ 
لغرض  ،إدارية تيدؼ التأثير عمى العماؿ مف خبلؿ تحريؾ الدوافع والرغبات والحاجات

إذ  1".إشباعيا وجعميـ مستعديف لتقديـ أحسف ما عندىـ مف أداء لتحقيؽ أىداؼ المنظمة
تيدؼ مف خبللو التأثير في سموكاتيـ وتوجييات إلى التوجو المطموب، فتمؾ اإلصابات 

نما تؤثر  ،مؿ ال يكوف ضحيتيا العامؿ فقطالتي تصيب العامؿ في بيئة العدث والحوا وا 
عمى أرباح المؤسسة مف خبلؿ التكاليؼ المدفوعة لمتعويضات عف الحوادث واألمراض 
المينية، وكذلؾ ضياع الوقت والتمؼ الذي يمحؽ باآلالت والمواد وغيرىا مف اآلثار التي 

ولذلؾ تمجأ المؤسسة إلى التحفيز المعنوي لمعماؿ  ،مف شأنيا عرقمة العممية اإلنتاجية
ودلؾ مف خبلؿ السماح ليـ   2"والذي ييدؼ إلى التأثير عمى نفسيتيـ ورفع معنوياتيـ"

بإبداء أرائيـ ورغباتيـ واالستماع النشغاالتيـ وشكاوييـ المتعمقة بعيوب وسائؿ الحماية 
ييا دوف إغفاؿ جانبيا الوقائي، ويظير المتوفرة وأخذىا بعيف االعتبار إلجراء تعديبلت عم

                                                           
، ص 2008، دار وائؿ، عماف،2، طاإلدارة واألعمال، وأخروفوطاىر محسف  ،محسف العامري ،. صالح ميدي 1

491. 
 .239، ص2011، إدارة أألمة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 1، طإدارة الموارد البشرية. نورالديف حاووش،  2
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"نحن نراعي رغبات العمال فيما يخص اختيار  01المقابمة رقم: ذلؾ مف خبلؿ تصريح 
يشير ىذا التصريح إلى  المعدات، استبداليا أو تعديميا لكن دون إغفال جانبيا الوقائي"

ؿ  وأرائيـ والشروط العما بيف رغبات فيؽأف المؤسسة تيتـ كثيرا بعماليا، حيث تحاوؿ التو 
وأنيـ  ،ما يجعؿ العماؿ يشعروف باالنتماء والتقدير والقبوؿ داخؿ جماعة العمؿ التي ىي

عظـ المبحوثيف حيث مجزء منيا لدرجة أنيـ يشاركوف في اتخاذ القرارات وىذا ما صرح بو 
( بزيارات ميدانية لمورشات، لدينا عالقة وطيدة مع HSE"يقوم فريق ) 03رقم يقوؿ 

أعضائو ألنيم في تواصل مستمر معنا دائما يرشدوننا وينصحوننا ويسألوننا عن عيوب 
الوسائل الوقاية المتوفرة وحتى اآلالت التي تعمل بيا، وىذا أمر إيجابي فمن خاللو 

: "إنيم 7تعرف قيمتنا بالنسبة لممؤسسة ونشعر بانتيائنا  إلييا." ويقول المقابمة رقم 
ن ينقصنا شيء ما أو إذا كان ىناك أمر يزعجنا في لباس العمل، دائما يسألوننا إذا كا

 فيم يحترموننا كثيرا وىذا بسبب انضباطنا في العمل."

بناء عمى ما سبؽ يبدو أف لمعامؿ النفسي دور كبير في العمؿ وىذا ما توصؿ إليو     
تأثير الظروؼ في دراستو التي قاـ بيا في أمريكا، حيث بدأىا باختبار  إلتون مايوالعالـ 

، وانتيى بالتأكد مف أىمية العبلقة بيف الجماعات المختمفة التي اإلنتاجيةالمادية عمى 
حيث أف االىتماـ بالعامؿ  ،تتكوف بيف العماؿ بما في ذلؾ مجموعات الفنييف والرؤساء

في العمؿ ويشبع حاجات العامؿ  اإلنتاجواحترامو وتقديره يسيء كثيرا عمى تعزيز حوافز 
    1األماف واالستقرار. إلى

العمال اتجاه المخاطر الصناعية في مؤسسة صناعة الكوابل بسيدي بن  ثقافة.10
 ذىيبة

 األمن الصناعي عند العمال مثالت.ت.1  

                                                           
 .491، ص2008، دار وائؿ،عماف، 2، طواألعمال اإلدارة. صالح ميدي، محسف العامري وآخروف،  1
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تمعب البيئة التي ينشأ فييا العامؿ دورا كبيرا في اكتسابو ثقافة العمؿ واألمف          
حيث  ،تصور واضح وشامؿ عف األمف الصناعيأف لمعماؿ لنا عمى  اتضح وىذا ما

يعتبره البعض أنو مجموعة مف الوسائؿ التي توفرىا المؤسسة لمحفاظ عمى صحتيـ 
: " 05المقابمة رقم وسبلمتيـ وحمايتيـ مف األخطار المينية، وىذا ما يوضحو صاحب 

مينية الصناعي يمثل الحفاظ عمى صحة وسالمة العمال وحمايتيم من األخطار ال األمن
كما يبدو أف بعض العماؿ يركزوف في  ."باستخدام وسائل الحماية الفردية والجماعية

حديثيـ عف األمف الصناعي عمى دور التدابير الوقائية وظروؼ العمؿ اآلمنة لتجنب 
: "األمن الصناعي 10وليذا يصرح المقابمة رقم  .الوقوع في الحوادث واإلصابات المينية

 بمكان آمن لتجنب الحوادث واإلصابات."  يعني الوقاية والعمل
بقواعد  اإلخبلؿلمعماؿ إلماـ كبير باإلجراءات القانونية والعقوبات المترتبة عف أف كما    

التي تكوف حسب درجة المخالفة وما يترتب عنيا مف أخطار تيدد أمف ، األمف الصناعي
المؤسسة مف آالت ومواد  وسبلمة العماؿ مف جية والمخاطر المادية التي تمحؽ بممتمكات

مف االمتيازات والترقي في  منضبطيفمف جية أخرى، تتراوح بيف حرماف العماؿ الغير 
وىي الطرد النيائي مف  ،الرتبة أو فصميـ مف العمؿ لمدة مؤقتة تصؿ إلى أقصى عقوبة

: " منذ بدأت 02رقم المؤسسة بعد الخضوع لمجمس تأديبي، حسب ما صرح المبحوث 
بالمؤسسة فإنني لم أخالف إجراءات األمن الصناعي، ألنني أعرف أنو يوجد العمل 

مجمس تأديبي يقرر العقوبات فبإمكانو أن يفصل العامل لمدة معينة أو يفصمو نيائيا 
: " من 05المقابمة رقم ويقوؿ صاحب  من العمل حسب الخطأ الذي ارتكبو العامل."
بالمئة ." ويصرح كذلك  100كن أن تحميو يمتزم بإجراءات وقواعد األمن الصناعي، يم

: "يمكن القول بأن اجراءات وتدابير االمن الصناعي تحمي 09صاحب المقابمة رقم 
 بالمئة."  100العامل 
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 أشارلدرجة أنيـ  اإلجراءاتوىناؾ مف المبحوثيف مف لدييـ وعي كبير بدور ىذه     
"يمكن القول بأن ىذه اإلجراءات : 02المقابمة رقم إذ يقوؿ صاحب  ،لدورىـ المكمؿ ليا
بالمئة منيا دورنا  20بالمئة من األخطار المينية وتبقى نسبة  80والتدابير تنقص 

نحن كعمال، إذ يجب أن نواضب عمى تطبيقيا لوعينا بأىميتيا فيي تيدف لمحفاظ عمى 
وفا وىنا يمارسيا العامؿ عمى نفسو ليس خ صحتنا وسالمتنا، ال خوفا من االدراة فقط."

نماوالعقوبات التي تفرضيا  اإلداريةمف الرقابة   لمحفاظ عمى سبلمتو. وا 
القانونية والتدابير  اإلجراءاتالصناعي عمى أنو "مجموعة مف  األمفيمكف اعتبار    

لتوفر ليـ ظروؼ  ،الوقائية والوسائؿ التي تتخذىا إدارة المؤسسة بمشاركة العامميف فييا
ليذا يمكننا القوؿ بأف لمعماؿ تصور مؼ األخطار المينية، قايتيـ مف مختلو و عمؿ آمنة 

صابات العمؿ يرجع ، واضح حوؿ مفيـو األمف الصناعي ودوره في التقميؿ مف حوادث وا 
ذلؾ الستفادتيـ الكبيرة مف الدورات التدريبية والتكوينية والحمبلت التوعوية بدليؿ أف جميع 

ذه اإلجراءات تساىـ بشكؿ كبير في التقميؿ العماؿ الذيف تمت مقابمتيـ أكدوا عمى أف ى
كما لـ يغفموا دورىـ المكمؿ ليا ويعود ذلؾ إليمانيـ بفوائد وتعميمات  ،مف األخطار المينية

 الصناعي في تجنبيـ لممخاطر التي تخمفيا أعماليـ.        األمف
 بمجال تصنيع الكوابل األخطار التي تواجييم حول ل ثقافة العما .2
مف خبلؿ المقاببلت التي أجريناىا أف مجاؿ صناعة الكوابؿ مميء باألخطار  تبيف    

وتعود وجية نظرىـ حوؿ مسببات الخطر  ،التي تيدد أمف وسبلمة العماؿ في بيئة العمؿ
ذلؾ خبلؿ تصريحات معظـ ويظير لسموكاتيـ سواء كانت مقصودة أو دوف قصد 

ارتداء معدات الوقاية الشخصية، التعاون : "إىمال 6المقابمة رقم المبحوثيف، يقوؿ في 
صابات العمل." المقابمة رقم ويقوؿ  الالمباالت وعدم التركيز ىي سبب التعرض لحوادث وا 

:" اآللة جامدة وال تفيم ىي تعمل حسب وظيفتيا، وعمينا نحن العمال الحرص عمى 7
مجرد خيط من تسحبني بسب أن  بإمكانيا، ألن اآللة أخطارىامنيا ومن  أنفسناحماية 
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 أنبدلة العمل إذا عمق بجزء من أجزائيا مثل األسطوانات أثناء دورانيا، ليذا يجب 
عندما سألناه عن  01المقابمة رقم ويقوؿ صاحب   ."في العمل أحافظ عمى تركيزي

األسباب الحقيقية التي تقف وراء استمرار وقوع الحوادث بالمؤسسة، قال: " يمكن أن 
 التياون، وعدم التركيز واإلىمال، كما تمعب الثقافة دورا كبيرا."ترجع إلى القمق، 

العامؿ يؤدي بو إلى أخطار كبيرة قد تكوف ىبلكو. كما تعود  إىماؿىذا ما يوضح لنا أف  
ثقافة العماؿ اتجاه المخاطر التي تصيبيـ إلى النواحي المادية أي ظروؼ العمؿ الفيزيقية 

المقابمة تخدمة واآلالت حسب تصريحات المبحوثيف يقوؿ والمتمثمة في نوعية المواد المس
و تعرضنا لممواد واإلصابات ى: "إن السبب وراء استمرار تعرضنا لمحوادث 08رقم 

  السامة باستمرار، وتعاممنا مع آالت ضخمة."
: "في ىذا العمل نحن عرضة ألخطار كثيرة." 50المقابمة رقم حيث يقوؿ صاحب     
خبلؿ  يظير ذلؾ مفحسب طبيعة متطمبات كؿ عمؿ، لنا أف ىذه األخطار  وتبدو

خطار التي تواجيكم أثناء تأدية نظرتك لؤلعندما سألناه ما  04المبحوث رقم  تصريح
ماذا تقصدين باألخطار ىل التي تواجينا بصفة عامة أم ميامكم حيث أجاب بقولو: "

أتخصص فيو." ووضحنا أىم األخطار  األخطار التي تواجيني أنا في ىذا المكان الذي
في الورشة، وكان أول خطر ذكره ىو الضوضاء ويقول: "نحن عمال ورشة السحب 

المؤسسة توفر لنا سدادات  والحل والغمق، نعاني من الضجيج العالي، رغم أن
فيي تخفف عمينا الضوضاء، وعندما ننزعيا نشعر بالقمق وعدم التركيز ولو لمدة األذن،

ىذا ألف لمضوضاء مصدر إزعاج وقمؽ وتسبب الكثير مف األمراض النفسية و  قصيرة."
: "إن اآللة ال تنتظر وبإمكانيا 07المقابمة رقم التي تؤثر عمى الصحة، ويقوؿ صاحب 

سحبي بسبب مجرد خيط من بذلتي إذا عمق بيا مثل األسطوانات أثناء دورانيا ليذا 
  يجب أن أحافظ عمى تركيزي في العمل."
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يشكؿ العماؿ لدييـ ثقافة االىتماـ بعممية الصيانة واتنظيؼ اآلالت  ما توضح أفك   
: "عممي الصيانة ونحن مثل باقي العمال يجب عمينا 2المبحوثة رقم خطرا عمييـ، تقوؿ 

أن نمتزم بارتداء معدات الوقاية الشخصية، ألن تصميح اآلالت يتطمب تنظيفيا والمواد 
المستخدمة في التنظيف وحتى أجزاء اآلالت يمكن أن تسبب لنا جروحا وتكون مضرة 

أثناء إجابتيا فقط عمى أخطار عمؿ وىنا يتضح أف أف ىذه المبحوثة ركزت بالجمد." 
الصيانة مف جروح وحروؽ وأثرىا عمى الجمد نتيجة التعرض لممواد السامة أجزاء اآلالت 

   الحادة أثناء عممية التنظيؼ والتصميح.
فالمؤسسة صممت الرافعات وحمبلت األثقاؿ لكي تجنب العامؿ المخاطرة الناجمة عف    

اليديف يؤدي إلى خطر التكيرب  معدات ووقاية ارتداء إىماؿ فحمؿ أشياء ثقيمة، كما أ
أن القفازات مصنوعة وىي عازلة لمكيرباء، لو لم  05المبحوث رقم: كما يقوؿ 
ونستنتج أف بعض المخاطر في  ما(.ولمسنا الكابل الكيربائي فالموت حتنستخدميا 

 المؤسسة ىي: 
 وتسبب انبعاث مواد خطرةمعالجة المواد الببلستيكية تؤدي إلى دراجات الحرارة   -1
المعادف أو الغبار ىي عوامؿ تسبب الكثير مف  ألكسيدالتعرض المستمر  -2

األمراض المزمنة، مثؿ الكاديـو ىو معدف ساـ سبب أمراض القمب والتمؼ في 
 األعصاب وضغط الدـ.

والذي يمكف إلى  °1200أثناء اإلنتاج يمكف أف تصؿ درجة حرارة الفرف إلى  -3
 خطيرة جراء التبلمس مع اآلالت المستخدمة أو المواد المنصيرة.حدوث حروؽ 

التعرض المستمر لمغازات والغبار ىو اآلخر يسبب أمراض بالجياز التنفسي  -4
 وتييج األغشية المخاطية لمعيف وبعض األمراض العصبية.

المتضح مف تصريحات المبحوثيف ىـ عمى عمـ و وعي بالمخاطر التي تحدؽ بيـ جراء 
 .(HSEـ بالمؤسسة، نتيجة دور وعمؿ أعضاء )أعمالي
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 نتائج الدراسة
مف خبلؿ الدراسة الميدانية التي قمنا بيا بالمؤسسة الصناعية لصناعة الكوابؿ توصمنا 

 إلى مجموعة مف النتائج: 
بقواعد األمف الصناعي داخؿ  االلتزاـتفرض مؤسسة صناعة الكوابؿ عمى عماليـ  -

 أماكف العمؿ.
متخصصة لتفتيش والمراقبة في مجاؿ األمف الصناعي وتفرض توجد لجنة  -

 عقوبات صارمة ضد المخالفيف.
صابات العماؿ مف أجؿ التعرؼ  - تقـو المؤسسة بإنجاز تقارير خاصة بحوادث وا 

 الناجمة عنو. واآلثاراب وقوع الحادث أسبعمى 
توفر المؤسسة كؿ وسائؿ المحافظة عمى سبلمة عماليا مف معدات الوقاية   -

 الفردية والجماعية بكؿ ورشة.
توفر المؤسسة الخدمات الصحية لمعماؿ مف الفحص الدوري خاصة مف ىـ  -

 معرضوف بأمراض مينية.  
 ودورات تدريبية في مجاؿ األمف الصناعي. توعيةـ المؤسسة حمبلت قدت -
يخضع العماؿ الجدد إلى دورات تكوينية لتعريفيـ بطبيعة عمميـ ومتطمباتيـ  -

 مترتبة عنو وطرؽ تفادييا.واألخطار ال
 تمجأ المؤسسة لتحفيز العماؿ لبللتزاـ بإجراءات وقواعد األمف الصناعي. -
تصور واضح حوؿ األمف  ـير بمخاطر عمميـ ومسبباتيا، كما للمعماؿ وعي كبي -

 الصناعي وعمى أف التدابير تقمؿ مف األخطار المينية.
عماؿ إلى أسباب شخصية ترجع معظـ الحوادث واإلصابات التي يتعرض ليا ال  -

التي تتكوف مف خبلؿ السموكات وعدـ التركيز وكذلؾ ثقافة العامؿ  مباالة كالتيور وال
والقيـ والعادات التي يحمميا العامؿ، إلى مكاف عممو سواء صحية أو غير صحية، والتي 

فيزيقية تكوف سببا في وقوع الحوادث واإلصابات المينية، وليذا يمكننا القوؿ أف العوامؿ ال
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والنفسية ليست الوحيدة المسئولة عف تعرض العامؿ لمختمؼ األخطار بؿ البد مف األخذ 
 بعيف االعتبار العوامؿ االجتماعية والثقافية لما ليا مف أثر.

 ثة قد تحققت ميدانيا .أف الفرضيات الثبلوفي األخير وجدنا 
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 خاتمة 

من خالل الدراسة الميدانية التي قمنا بها حول موضوع األمن الصناعي في مؤسسة 
عمى  اإلجابةالصناعية الخاصة لصناعة الكوابل بسيدي بن ذهيبة بماسرة مستغانم، أردنا 

تمثمت في التعرف عمى خصوصيات تطبيق األمن الصناعي والبحث في طبيعة  إشكالية
وانتهت بالتأكيد عمى الثقافة األمنية لدى العمال، حيث  توصمنا إلى مجموعة من النتائج 

الصناعي والسالمة المهنية، وأن المؤسسة الخاصة تمعب دورا  باألمنوجود مصمحة خاصة 
بقواعد السالمة  االلتزامعميهم ولهذا فهي تفرض  احفاظ، األمنية لمعمالرساخ الثقافة إفي 

والوقاية داخل مكان العمل، ساهرة عمى مراقبة العمال والتفتيش من خالل لجنة خاصة 
 .لمتأكد من تطبيقه عمميا (HSEمكمفة باألمن والسالمة )

التدابير كل عمال المهنية باست األخطارمن  المؤسسة كل الوسائل لحماية عمالهاوتوفر     
، وبالتالي فهي تعمل عمى ترسيخ ثقافة أمنية لمعامل كما ة الفردية والجماعيةوالوسائل المتنوع

أن المؤسسات الخاصة تبقى تعمل ما بوسعها لمتقميل من األخطار والحوادث حتى ال تكون 
هناك تكاليف تصرفها عمى المواد البشرية، في حالة تعرضها لمحوادث، وختاما وجدنا أن 

  ؤسسة سيدي بن ذهيبة لمكوابل توفر كل وسائل األمن الصناعي والسالمة األمنية.م
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جامعة محمد خيضر،بسكرة  ،العموم االقتصادية وعموم التسييركمية  ،شهادة ماستر) منشورة (

 .2014،) الجزائر (

مية المحمية لفترة ) دراسة قياسية حول مساىمة القطاع الخاص في التنمحمد  تاوز، .10
تصادية نشورة( كمية العموم االق) مرسالة مقدمة لنيل شهادة ماستر ،3123 – 2893

 .2014،قاصدي مرباح ، ورقمة ) الجزائر (جامعة  ،والتجارية وعموم التسيير
دور العدالة التنظيمية في الحراك الميني لمعاممين من القطاع ، مراد رمزي خرموش.11

مذكرة لنيل شهادة ماجيستر  ،الصناعي نحو القطاع الخاص نحو القطاع الصناعي العام
 .2013خيضر ،بسكرة )الجزائر( ،منشورة ( جامعة محمد غير )
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مذكرة لنيل شهادة ليسانس  ،دوره في التنميةالقطاع الخاص و  ،مشرمي درويش.12
ورقمة  ،التسيير، جامعة قاصدي مرباحعموم كمية العموم االقتصادية والتجارية و  ،)منشورة(
 .2012،)لجزائر(

اء العاممين أد الصحة المينية في تحسيندور إدارة السالمة و  ،سهيمة بوسعيد.13
كمية  ،منشورة (غير مذكرة لنيل شهادة ماستر)  ،بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية

ورقمة )  ،عة قاصدي مرباحجام ،العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير
 .2015،الجزائر(

رسالة مقدمة لنيل شهادة  ،التنمية في الجزائر بعد االستقالل إشكاليةعبد الكريم خوجة، .14
 .2012كمية العموم االجتماعية، جامعة وهران ،الجزائر  ،منشورة (غير ماجيستر ) 

غير مذكرة لنيل شهادة ماستر )  ،عصام بمعيد، األمن الصناعي وفعالية التنظيم.15
الجزائر،  جامعة العربي التبسي تبسة، ،والعموم االجتماعية اإلنسانيةكمية العموم  ،منشورة(
2015. 

في الييئة السعودية لممواصفات  فاعمية معايرة األجيزة ،فيصل بن مرزوق الشبمي.16
) غير رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجيستر ،والمقاييس والجودة عمى األمن الصناعي

 .2012،كمية الدراسات العميا، جامعة نايف لمعموم األمنية، السعودية منشورة(

حوادث و  وقاية من إصابات ة مدى مساهمة األمن الصناعي في القويدر دوباخ، دراس.17
 اإلنسانيةكمية العموم  ،شورة (منغير لنيل شهادة ماجيستر )  مذكرة ،األمراض المهنيةالعمل و 

 .2008قسنطينة ، منتوري، اإلخوةالعموم االجتماعية، جامعة و 
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 المقاالت 

لتطوير قطاع الصناعة في  ،العوائد النفطيةاستثمار  ،.السعيد بريكة ونور الهدى عمارة1
 .2015،أم البواقي ،الجزائر، العدد الرابع، اإلنسانيةمجمة العموم  ،الجزائر

تصميم بيئة العمل في الحد من التكوين و دور  ،.بكراوي عبد العالي وبوحفص مباركي2
العدد  ،وهران ،العموم االجتماعيةمة الباحث في العموم اإلنسانية و مجاألخطار المهنية ،

2018،32. 

لتنمية مستدامة أهمية األمن الصناعي في الوقاية من حوادث العمل دعما  بن تربح تربح،.3
 .2012،18العدد  ،،العدد االقتصادي مجمة دراسات ،ضمن بيئة المؤسسة

لوقاية منها في المؤسسة أساليب ا.جودي حمزة وموالي الحاج مراد، حوادث العمل و 4
 .2018وهران ، العدد األول،  ،مجمة أفاق عممية ،الصناعية

ة في المؤسسة الصناعية الوقاية من األخطار المهني.جمال منجل، األمن الصناعي و 5
 .2010،  26عنابة ،العدد  ،جريدة التواصل ،الجزائرية

مجمة جامعة  االتجاهات النظرية التقميدية لدراسة التنظيمات االجتماعية، ،.حسين صديق6
 .2009الرابع ،العدد الثالث و  ،دمشق ،دمشق

مجمة  ،ر تجربة القطاع الخاص في الجزائرقراءة تحميمية في مسار تطو  ،.ليميا بن صويمح7
 .2012،العدد الثامن ،، قالمة، )الجزائر(العموم التجاريةالعموم االقتصادية والتسيير و 

 ،، سكيكدة ) الجزائر(اإلنسانيةمجمة العموم  ،المقابمة في البحث االجتماعي ،.نبيل حميدشة8
 .2012العدد الثامن ، 
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كمحل لمتقميل من الحوادث المهنية في المؤسسات  HSEاستخدام سياسة  ،.فاتح مجاهدي9
العدد  ،الشمف )الجزائر( ،ألكاديمية لمدراسات االجتماعية واإلنسانيةاالصناعية ،

 .2012،الثامن

مجمة العموم  ،وأساليب خفضها حوادث العمل ،.رمضان عمومن وحمزة معمري10
 س..االجتماعية، الجزائر، د، و اإلنسانية

الصحة المهنية في الجزائر وفقا تحميمية في وضع السالمة و  قراءة ،.خالدي محمد11
الجمفة ) الجزائر (،العدد  ،الدراسات االقتصاديةمجمة إدارة األعمال و لممعايير العمل الدولية، 

 س..د ،الرابع

 المواقع اإللكترونية  -

https //or.m-wikipedia.org 21-02-2019 ,06 :00  
:00.  2019,05-02-, 21 www.awaresimis.comhttps://  

https : //www.auresinis.com,21-02-20,09 :00. 

https:// ar-m.wikipedia-org, 30-02-2019, 11 :00 

 

 مراجع أخرى

المجمع الصناعي سيدي بن ذهيبة، النظام الداخمي لممجمع الصناعي سيدي بن ذهيبة،  -1
2012.النظام الداخمي لممجمع الصناعي سيدي بن ذهيبة مستغانم،   

المتعمق بالوقاية الصحية  07ـ  88الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية، القانون رقم  -2
01/01/1988الجزائر في واألمن وطب العمل،   

http://www.awaresimis.com/
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المتعمق بعالقات العمل العدد  11-90الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية، القانون رقم  -3
21/04/1990الجزائر المؤرخ في  17  
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 مستغانم جامعة عبد الحميد بن باديس

 كمية العموم االجتماعية
 عمم االجتماع شعبة

 تنظيم وعملاجتماع عمم  :تخصص
 

 

في صدد التحضير لنيل شيادة الماستير تخصص عمم اجتماع  بن شاعة سميرةأنا الطالبة 
األمن الصناعي في المؤسسة الصناعية الخاصة بمؤسسة "تنظيم وعمل تحت عنوان 

كرابية المحترمة  األستاذة إشرافتحت  "صناعية الكوابل بسيدي بن ذهيبة بماسرة مستغانم
 عمى منحي جزءا من وقتكم. أشكركم أمينة

فادتي لما ليا من أىمية  بإحاطتيتكم المحترمة تقديم المساعدة أرجوا من سياد    بمعمومات وا 
 في خطوات الدراسة التي سأطرحيا.

بضمان السرية التامة وعدم استعمال المعمومات وسيداتي كما أحيطكم عمما سادتي   
  إال في اإلطار العممي المخصص.المصرح عنيا 
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 .الخاصة بمختصين مصمحة األمن الصناعي 1: أسئمة المقابمة الموجهة

  البيانات الشخصيةالمحور األول:  -

 السن: 

 الجنس:

 المستوى التعميمي:

 الخبرة المينية: 

 الحالة االجتماعية: 

المحور الثاني: إجراءات وسائل الحفاظ عمى سالمة العمال بمؤسسة صناعة 
 الكوابل بسيدي بن ذهيبة.

الموكمة إليك كرئيس مصمحة األمن الصناعي ما ىو دورك وما ىي الميام  .1
 بالمؤسسة؟

 إذا كان المؤسسة تفرض قوانين بمجال األمن الصناعي؟ اذكرىا؟ .2
في حالة عدم التزام العامل بقواعد وقوانين األمن الصناعي فما ىي العقوبات  .3

 المترتبة عن المخالف؟
 عمال؟ما ىي الوسائل التي توفرىا المؤسسة لمحفاظ عمى أمن وسالمة ال .4
 ما ىي تدابير األمن الصناعي المعتمدة داخل المؤسسة؟ .5
 ىل توجد طرق منتيجة لتوعية العمال باألخطار التي تواجييم؟ .6
ىل تتوفر المؤسسة عمى اإلمكانيات الالزمة لتطبيق أساليب جديدة بمجال األمن  .7

 الصناعي؟ ما ىي ىذه اإلمكانيات؟
التوجييات واإلرشادات المقدمة ليم من ما تقييمك الستجابة العمال فيما يخص  .8

 أجل التوعية بالمخاطر؟
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 ما ىي أسباب استمرا وقوع الحوادث واإلصابات التي يتعرض ليا العمال؟ .9
 ما ىي أىم األخطار التي تواجو العمال بمجال تصنيع الكوابل؟ .11

 .الخاصة بالعمال2:أسئمة المقابمة الموجهة 

  البيانات الشخصيةالمحور األول:  -

 السن: 

 الجنس:

 المستوى التعميمي:

 الخبرة المينية: 

 الحالة االجتماعية: 

منظور العمال داخل مؤسسة صناعة األمن الصناعي من ثقافة المحور الثاني: 
 الكوابل سيدي بن ذهيبة 

 وتدابير األمن الصناعي المعتمدة داخل المؤسسة؟ إجراءاتذا تعرف عن ام.1

إلى أي مدى يمكن القول أن ىذه اإلجراءات والتدابير تساىم في التقميل من  .2
 األخطار المينية؟

ىل تأخذ المؤسسة بآرائكم في وضع تدابير ووسائل األمن الصناعي؟ وىل ترى  .3
 أن ىذا سيؤدي نتائج ايجابية؟ كيف ذلك؟

 ىل ترى أن حضور حمالت التوعية مفيد لك؟ وما أوجو االستفادة ؟.4

 كيف تساىم المؤسسة في ترسيخ ثقافة أمنية لدى العمال؟.5
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جراءات .6 ىل الثقافة والتربية التي تربيت عمييا ساعدتك عمى االلتزام بقواعد وا 
 األمن؟ أم العكس لم تكن لديك أي فكرة حول ذلك؟ 

صابات العمال؟  في نظرك ما.7  ىي أسباب وقوع الحوادث وا 

 يمتزم بقواعد األمن الصناعي؟كيف تعاقب المؤسسة من ال .8

 ىي األخطار التي تواجيكم أثناء تأدية ميامكم؟ ما.9
 

 

 الخبرة المهنية
 

المستوى 
 التعميمي

 الحالة المدنية   
 

  السن  الجنس 
 المقابالت 

 11 36 ذكر متزوج  ميندس سنوات3
 12 25 أنثى  عزباء ماستر  سنة 
 13 24 ذكر  أعزب ثالثة ثانوي سنة  

 14 35 ذكر  متزوج  ثانية ثانوي سنوات 4
 15 39 ذكر متزوج أولى ثانوي سنوات  7
 16 59 ذكر متزوج ثالثة ثانوي سنوات 8

 17 22 ذكر أعزب  ثانية ثانوي سنة  
 18 35 ذكر متزوج ثالثة ثانوي سنوات 6

 19 28 ذكر أعزب ثالثة ثانوي سنة
 11 28 أنثى ءعزبا ثانية ثانوي سنوات 3

 

 . يمثل البيانات الشخصية لممبحوثين 1جدول رقم  

 


