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دث المهنية بين مقاربتي األرغونوميا واألمن امواجهة الحو 

 الصناعي

  محمد مقداد. د
  جامعة البحرين

 

   :مقدمة

. العمل بانها الفعل غير المتوقع الذي يسبب الضرر لالفراد والعتـاد ةتعرف حادث
ا ودرجـة هـقديمـة قـدم االنسـان فـي العمـل، اال ان تكرار حـوادث العمـل  وعلى الـرغم مـن ان

ــدان الناميــة واذا كانــت البلــدان . خطورتهــا قــد ازدادا فــي العقــود االخيــرة، وخاصــة فــي البل
المتقدمة قد نجحت الى حد كبيـر فـي السـيطرة علـى حـوادث العمـل بفعـل بـرامج المواجهـة 
ــم تثبــت لحــد االن ان بــرامج مواجهــة حــوادث العمــل  ــدان الناميــة ل التــي تعتمــدها، فــان البل

تشـير احصـائيات منظمـة . دث العمـلاادرة فعـال علـى الـتحكم فـي حـو التي تتبناها قويـة وقـ
مليـــون حادثـــة ســـنويا فـــي العـــالم، وأن  270أن حـــوادث العمـــل تتجـــاوز العمـــل الدوليـــة، 

كمــا أن  الــذين يموتــون . مليــون مــرض ســنويا فــي العــالم 160األمــراض المهنيــة تتجــاوز 
 ,ILO(شــخص يوميــا  6000يوميــا بســبب حــوادث العمــل واألمــراض المهنيــة يتجــاوز 

2005.(  

يتقاطع مصطلح حوادث العمل مع بعض المصطلحات االخرى، و يكون من 
  : الضروري الفصل بين هذه المصطلحات

اذا كانت الحادثة تسبب الضرر لالفراد والعتاد، فان االصابة تسبب : االصابة/ 1
  .الضرر لالفراد فقط

، فـإن نسبيا راد والعتاد على نطاق ضيقاذا كانت الحادثة تسبب الضرر لالف: الكارثة/ 2
الكـــوارث الكارثـــة تســـبب الضـــرر لالفـــراد والعتـــاد علـــى نطـــاق واســـع جـــدا كمـــا هـــو حـــال 

ـــــــراكينالـــــــزالزل واالعاصـــــــير و (الطبيعيـــــــة  ـــــــة (، وغيـــــــر الطبيعيـــــــة )الب الصـــــــناعية والنووي
  .)والكيميائية
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فـإذا . ال تسـببقـد و ) جسـديا او حسـيا او عقليـا(قـد تسـبب الحادثـة نقصـا مـا : االعاقة/ 3
  .سببت، فتلك هي اإلعاقة

. الفرد من مواصلة عملـه، وقـد ال يمنعـهالذي تسببه اإلعاقة، يمنع النقص قد : العجز/ 4
الــنقص مــن مواصــلة عملــه، فــان االعاقــة تتحــول الــى عجــز، واال فهــي تبقــى  هفــاذا منعــ

  .اعاقة فقط
لعمل؟ ان اقدم اسلوب عرفتـه البشـرية فـي مواجهـة حـوادث اوكيف تواجه حوادث 

وادواتـــه ومكائنـــه  هاماكنـــ(بمخـــاطر العمـــل تهم تـــوعيمعرفـــة النـــاس وفـــي العمـــل تمثـــل فـــي 
قرون عديدة، وقد حقـق الكثيـر مـن النجـاح لوقد مورس هذا االسلوب لسنوات بل . )وعدده

ولمـا . لقضـاء عليهـا كليـةفي مواجهة حوادث العمل، لكن يجب القـول انـه لـم يـتمكن مـن ا
حملـــت معهـــا ) Ergonomics(ان ظهـــرت فـــي منتصـــف القـــرن العشـــرين االرغونوميـــا 

دواتــه وعــدده لتكــون أماكنــه و أمقاربــة جديــدة لمواجهــة الحــوادث تمثلــت فــي تصــميم العمــل و 
  .  وقد تمكنت هذه المقاربة فعال من مراقبة الكثير من حوادث العمل .منه تصميما وعمالآ

المقـــاربتين ســـالفتي الســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه اآلن هـــو هـــل يمكـــن الجمـــع بـــين و 
كيــف ســيكون ؟ إذا كــان الجــواب نعــم، الــذكر لتحقيــق االمــن الصــناعي فــي محــيط العمــل

  الجمع بينهما؟
توضيح تسليط الضوء على عملية الجمع بين المقاربتين، و تهدف هذه الورقة الى 

مـن الصـناعي والسـالمة المهنيـة فـي ألمسـتويات ا علـىألتحقيـق  همـاكيف يمكن الجمع بين
  .العمل

  : من الصناعيمقاربة األ
ســواء عــاله الــى ان هــذه المقاربــة قديمــة وقــد مورســت منــذ القــديم أتمــت االشــارة 

تــم تنبــيههم  وأ وبالمحاولــة والخطــإ، العــاملون مــواطن الخطــر فــي العمــل بالتجربــة  أدرك
  . نهم من تجنبهاإليها وتدريبهم على الكيفية التي تمك

خاصة بعد طول المـدة وفـي المواقـف التـي  لنسيانى الإن االنسان معرض أوبما 
مــواطن وتنبيهــه إلــى ، فــال بــد مــن تــذكيره يتعــرض فيهــا إلــى الكثيــر مــن الضــغط واإلجهــاد

  .)ILO, 1983( لتحقيق هذا الهدف، الدعاية والتدريب يستخدمومما . الخطر

وهي الجهد المنظم والمتعمد الذي يبذل لتشكيل معـارف  ):Propaganda(اوال، الدعاية 
. الفــرد ومداركــه وتوجيــه ســلوكه للوصــول إلــى االســتجابة التــي يرغــب فيهــا القــائم بالدعايــة

  :هدافها على عدد من الوسائل، منهاأتعتمد الدعاية في تحقيق 
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اال على الرغم من ان ثمة اشكاال متعددة من الملصـقات، ): Posters(الملصقات  -ا
 هنــاك الملصــقات. ان كــل شــكل يســعى الــى تحقيــق االمــن الصــناعي بطريقتــه الخاصــة

ظهـر خطـرا تالمخيفة، وهناك التي تقـدم النصـيحة، وهنـاك مـا الملصقات ، وهناك المفرحة
وقــد تســتخدم الملصـقات لتســاعد الفــرد فــي الــتخلص مــن عــادات . معينـا فــي موقــف معــين

وعـادة مـا . منـهآاذا عمـل بصـورة  اتعليه مـن امتيـاز سيئة قد اكتسبها، ولتبين ما يحصل 
وعلـى  .في العاملين مـن خـالل مخاطبـة وجـدانهم يكون الهدف من الملصقات هو التأثير

بصــورة العمــوم، هنــاك الملصــق الموجــب وهــو الــذي يركــز علــى ايجابيــات الحــذر والعمــل 
لعمـل بصـورة وا وهناك الملصـق السـالب وهـو الـذي يركـز علـى عواقـب عـدم الحـذر. آمنة

يعتقـدون ان العامـل اذ مـا عـرض ألنهـم الذين يفضـلون الملصـق الموجـب  وهناك. متهورة
ـــه  ـــدعلي ـــدهالنمـــوذج الجي ـــذين يفضـــلون. ، فســـيقوم بتقلي ـــاك ال هـــم ألنالملصـــق الســـالب  وهن

ومـن ، فـي مكـان العمـل عـرض اليهـاتـي يتيجهـل المخـاطر الغالبـا مـا يعتقدون ان العامل 
فـي  الفهـموهم يعتقدون كذلك ان بناء هـذاالنوع مـن . وبصورة واقعية بهاتعريفه الضروري 

  .سالببالملصق الإال العامل ال يتحقق  ذهن
 تخصــص فــي تصــميم الملصــقاتممــن يقــوم بتصــميم الملصــق؟ قــد يصــمم الملصــق ال*/ 

اذا اشترك في تصميمه فريق يتكـون علـى االقـل مـن  يكون الملصق جيدا، لكن قد بمفرده
والسـيكولوجي الـذي يختــار  المعلومـاتيصـمم والتقنـي الـذي يتاكــد مـن دقـة المصـمم الـذي 

  .الملصق نوع
اين توضع الملصقات؟ قد يكون المكان المفضل لعرض الملصقات هو المكان الـذي */ 

. مـن وقـت غيـر العمـل كالمـداخل واالروقـة وغـرف تبـديل الثيـابشـيئا يقضي فيـه العامـل 
مـاكن أمطاعم، فـال يحبـذ فيهـا عـرض الملصـقات النهـا ماكن االستراحة كالمقاهي والأما أ

  .للراحة وال داعي لتذكير العاملين فيها بمشاكل العمل
مما قد يتضمنه محتوى الملصق بعض الصور والرسوم إلى جانـب : محتوى الملصق*/ 

؟ اذا كانـــت إذا كـــان ال بـــد مـــن إدراج رســـوم أو صـــور، مـــاذا ســـنختار. المحتـــوى الكتـــابي
وتتــرك فقـط تركــز علـى المطلـوب و وتعبـر عـن الحقيقــة، فـان الرسـوم مرنـة الصـور واقعيـة 
  .وعلى هذا األساس يتم اختيار الصور أو الرسوم .غير المطلوب

ــاه، كلمــا ســاهمت فــي جعــل : الــواح الملصــقات*/  كلمــا كانــت هــذه االلــواح جذابــة لالنتب
، يجــب ان لهــذا. العــاملين ينظــرون الــى مــا تعرضــه مــن ملصــقات حــول االمــن الصــناعي
ويجب ان يكون . تكون جذابة وموضوعة في اماكن بحيث ترى وال تعرقل حركة العاملين
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مثبتــه بطريقـــة ال تســـقط التفـــه االســـباب ومــن الضـــروري ان تكـــون مضـــاءة حتـــى يـــتمكن 
العاملون من قراءتها بسهولة ويسر وخاصة في االوقات التى تقل فيها االضاءة الطبيعية 

كمـــا ان الملصـــقات التـــي تحتـــوي . صـــيانة االلـــواح ضـــرورية. لكايـــام الضـــباب وفـــي الليـــ
عليها ال يجب ان تبقـى طـول الوقـت دون تغييـر بـل مـن الضـروري تغيرهـا كـل اسـبوع او 

ـــر ـــى االكث ـــد يكـــون و . اســـبوعين عل ـــاء بعـــرض ق ـــى عـــدم االكتف مـــن الضـــروري االشـــارة ال
لصـغيرة وخاصـة الملصقات على االلواح، ولكن يجـب تـدعيمها بـبعض االشـياء االخـرى ا

مـع  .تلك التـي تتعـرض للتحطـيم اثنـاء الحـوادث كالنظـارات والقفـازات والمالبـس واالحذيـة
وفــي . فقــط للتحــذير، و لكــن يمكــن ان تكــون تعليميــة كــذلكال تكــون الملصــقات العلــم أن 

التاكـد مــن ان مــا تعلـن عنــه موجــود بــين  –قبــل اســتخدامها  –هـذه الحالــة مــن الضـروري 
  .العاملينأيدي 

تقــدم قصــة الحادثــة  اممــا تمتــاز بــه االفــالم علــى الملصــقات هــي انهــ: االفــالم -ب 
كمـــا ان لالفـــالم . كاملـــة علـــى خـــالف الملصـــق الـــذي يعـــرض جانبـــا مـــن جوانبهـــا فقـــط

 .ذ ان كثيرا من االفراد يحبون مشاهدة االفالم على خـالف الملصـقاتإجاذبيتها الخاصة 
 يجعـلو غيرهـا حتـى ال أو ورشة العمـل أالحقيقي للمصنع  والفيلم يجب ان يعرض الواقع

ن معلوماتـــه خياليـــة ال تمـــت للواقـــع بصـــلة، وال تعبـــر عـــن مشـــاعر يعتقـــدون أالمشـــاهدين 
 الفــيلم او الملصـــق او اســـتيراده تصـــميمهـــي مســالة  الجانــب اوممـــا يــرتبط بهـــذ. العــاملين

تـم اسـتيراده ال يعبـر بالضـرورة ؟ ال بد مـن االشـارة الـى ان الفـيلم او الملصـق الـذي جاهزا
نقـــل الفـــيلم أو عـــن الواقـــع الموجـــود فـــي المحـــيط الـــذي يســـتخدم فيـــه، وخاصـــة اذا مـــا تـــم 

  .من بلد متقدم صناعيا، الى بلد سائر في طريق النمو الملصق
مــا هــو نــوع الفــيلم الــذي يــتم اســتخدامه لتحقيــق االمــن الصــناعي؟ تبــين التجــارب ان */ 

يسعى الى تعلـيم العـاملين مبـادئ السـالمة المهنيـة افضـل بكثيـر مـن  الفيلم التعليمي الذي
ـــدعائي ـــيم . الفـــيلم ال ـــة او تعل ـــة معين ـــة اســـتخدام ال ـــا مـــا يشـــرح طريق ـــيلم التعليمـــي غالب والف

العاملين كيفية القيام بالعمل المعين او يزودهم بمهـارات القيـام بالعمـل، او يعـرض علـيهم 
  .متابعته كما ينبغيمن  اكيفية العمل ببطء حتى يتمكنو 

كما هو معروف، ال تكون المحاضرات ناجحة اال اذا كان : المحاضرات -ج
، المحاضر قادرا على جذب انتباه المستمعين، ومتمكنا من الموضوع الذي يتكلم فيه

 .صادقا فيما يقول ومخلصا لعملهو 
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على الرغم من ان معارض االمن جيدة ومفيدة، لكن تتعرض إلى : المعارض -د
 :عدد من المشاكل منها

الن . نقل ما يتعلمه العامل فيها من اساليب تحقيق االمن الى محيط العمل الحقيقي* 
المحيط الذي يوجد في مكان العرض عادة ما يكون بسيطا ويتم التحكم فيه مقارنة 

  .بالمحيط الذي يوجد في مكان العمل الحقيقي والذي عادة ما يكون معقدا وطبيعيا
 .ور المعارض من العاملين قليل السباب الوقت والجهد والمالان من يز * 

العامــل مــا يعنــي كــل الجهــود المبذولــة إلكســاب و : مــن الصــناعيألثانيــا، التــدريب علــى ا
وهـو . االمن الصـناعي يتطلبها تحقيقمن معارف ومعلومات واتجاهات ومهارات  هينقص

الصــناعي فــي الواقــع المهنــي الــذي علــى تحقيــق األمــن زيــادة قــدرة العــاملين يهــدف إلــى 
  : يمر تدريب العاملين على االمن الصناعي بعدد من المراحل هي .يتواجدون فيه

لمعرفـة مـا يحتاجـه العامـل مـن معلومـات ومهـارات واتجاهـات  مرحلة تحديد الحاجات/ 1
  .يتطلبها تحقيق األمن في العمل

التي تناسب العامل إلكسـابه  1طريقةوفيها يتم اختيار ال مرحلة اختيار طريقة التدريب/ 2
  . ما يحتاج من متطلبات تحقيق األمن الصناعي

وفيها يتم تدريب الفرد الكتساب المعارف والمهارات واالتجاهـات التـي  مرحلة التدريب/ 3
  .يكون في حاجة إليها لتطوير مستواه في األمن الصناعي

ام بـــه لمعرفـــة مـــا إذا كـــان برنـــامج وفيهـــا يـــتم تقيـــيم مـــا تـــم القيـــ مرحلـــة تقـــويم التـــدريب/ 4
التـــدريب قـــد حقـــق أهدافـــه، ومـــا إذا كـــان الفـــرد قـــد اكتســـب مـــا هـــو فـــي حاجـــة إليـــه مـــن 

  .متطلبات األمن الصناعي
  :المقاربة األرغونومية

جمـع أكبـر مـا يمكـن مـن المعلومـات هذه المقاربة باألرغونوميا التي تعني ترتبط  
اإلنســــــانية التــــــي يتطلبهــــــا التصــــــميم األرغونــــــومي، حــــــول القــــــدرات والحــــــدود والصــــــفات 

واستخدامها فـي تصـميم أدوات العمـل ومكائنـه وأنظمتـه المختلفـة ومحيطـه كـي يسـتخدمها 
 فـان األرغونوميـا تعنـي تكييـف العمـل, وباختصـار. اإلنسان استخداما آمنـا ومريحـا وفعـاال

تعــاريف أن هنــاك وعلــى الــرغم مــن  .لإلنســان ولــيس العكــس أي تكييــف اإلنســان للعمــل
التعريف الذي قدمه شابانيز من أكثرهـا شـموال وتعبيـرا ، إال أن كثيرة ومتداخلة لألرغونوميا

تجمــــع "أن األرغونوميــــا  Chapanis, (1985)يــــرى . ألرغونوميــــاالواقعــــالفعلي لعــــن 

                                                           

  .قد تكون الطريقة محاضرة، وقد يكون تعليما مبرمجا، وقد تكون تكوينا عمليا  1
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المعلومات حول سلوك اإلنسان وقدراته وحدوده وخصائصـه األخـرى التـي تسـتخدم فـي 

واآلالت واألنظمـة والمهـام واألعمـال والمحـيط  للحصـول علـى تصــميم  تصـميم األشـياء

سـعى إلـى تصـميم العمـل وآالتـه وعـدده لـتالئم قـدرات وهـي ت". آمن ومنـتج ومـريح وفعـال
الــذي  اآللــة -نظــام اإلنســاندرســها، فهــي تأمــا الوحــدة الرئيســة التــي . هوحــدوداالنســان 
ان حجمهــا للقيــام بعمــل مــن األعمــال كــل موقــف يلتقــي فيــه إنســان بآلــة مهمــا كــه يقصــد بــ

مــع العلــم أن . بحيــث يقــوم اإلنســان بمهــام وتقــوم اآللــة بمهــام أخــرى مكملــة لمهــام اإلنســان
، ولكـن بنـاء علـى مـا يسـتطيع توزيع المهام بين طرفي نظام اإلنسان اآللـة ال يـتم عشـوائيا

  . كل طرف أن يقوم به على أكمل وجه
لألرغونوميـا طريقـة شـائعة تسـتخدمها  :لمـعالطريقة األرغونوميـا فـي حـل مشـاكل 

  :تتكون هذه الطريقة من ست مراحل أساسية هي. لمعفي حل مشكالت ال
هـل توجـد : وفيهـا يـتم طـرح عـدد مـن األسـئلة مثـل: مرحلة التعـرف علـى المشـكلة .1

ـــد أســـباب المشـــكلة  ـــتم تحدي ـــك ي مشـــكلة؟ مـــا هـــو حجمهـــا ومـــا هـــي أهميتهـــا؟ بعـــد ذل
  .االستقصاء العميقباالستعانة بتقنية 

ـــد المشـــكلة .2 ـــة تحدي ـــد معـــايير التقـــويم: مرحل ـــتم تقـــويم . ويـــتم فيهـــا أوال تحدي ـــا ي ثاني
  .التصميم الحالي في ضوء المعايير التي تم تحديدها

وفيهــا يـــتم اقتــراح الحلـــول المثلــى للمشـــكلة : مرحلــة البحــث عـــن الحلــول الممكنـــة .3
كـل هـذا يـتم فـي ضـوء  .المـدى بحيث تكون الحلول المقترحة قصيرة المدى أو طويلة

مـــا يوجـــد مـــن معوقـــات تحـــول دون التطبيـــق الكامـــل للحلـــول المقترحـــة، أو محفـــزات 
  .تشجع على التطبيق الكامل لها

وفيها يتم تقويم الحلـول الممكنـة فـي ضـوء مـا قـد تـم تحديـده : مرحلة تقويم البدائل .4
حيـث يـتم اختيـار واحـد  عمومـا يـتم اقتـراح ثالثـة حلـول مرتبـة ترتيبـا أوليـا. من معايير

 .منها

وفيها يتم اقتراح الحـل إلـى اإلدارة التـي يمكـن أن : مرحلة اقتراح الحل إلى اإلدارة .5
 .ويمكن أن ال تكون قد طلبته, تكون قد طلبته

وفيهـا ينفـذ الحــل المقتـرح وينظـر فـي النتــائج : مرحلـة تنفيـذ الحـل والقيــام بالمتابعـة .6
 .تم التأكد من ثباتهاالتي تتحقق ومتابعتها لفترة حتى ي

  :مرت األرغونوميا منذ نشأتها إلى غاية اليوم بعدد من المراحل، هي :تاريخ األرغونوميا
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وكان فعال قد ,  من أهم ما حدث في هذه المرحلة: قبل الحرب العالمية الثانيةمرحلة / 1
  . الزمنساهم في تطوير األرغونوميا هو ظهور فلسفة اإلدارة العلمية ودراسات الحركة و 

تســـــمى الجهـــــود التـــــي بـــــذلها ): Scientific Management(اإلدارة العلميـــــة , أوال
وممـا ". اإلدارة العلميـة"المهندس األمريكـي فردريـك تـايلور لزيـادة اإلنتـاج وتحسـين نوعيتـه 

فـي . التوصل إلى الطريقة المثلى للقيام بالعمل المعينقام به هذا المهندس هو سعيه إلى 
م، الحـــظ تـــايلور أن عمـــال الشــحن فـــي شـــركة الكهربـــاء الغربيـــة التـــي كـــان يــوم مـــن األيـــا

. بطريقــة غيــر مناســبة) شــحن قطــع الحديــد فــي الشــاحنات(يشــتغل فيهــا، يقومــون بالعمــل 
اختار عامال من العاملين وقد كان هولنديا، وأنبأه أنـه يمكـن أن يدربـه علـى طريقـة شـحن 

وافــق . دة األجــر الــذي يتقاضــاه مــن الشــركةجديــدة تمكنــه مــن رفــع إنتاجــه، وبالتــالي زيــا
ــايلور، وشــرع هــذا األخيــر فــي تدريبــه علــى طريقــة  العامــل علــى العــرض الــذي تقــدم بــه ت

وبعـد التـدريب . طنا من الحديد يوميـا 12.5كان العامل يشحن ما مقداره . العمل الجديدة
  . طنا من الحديد 48على الطريقة الجديدة ، صار يشحن يوميا 

تســمى الجهــود التــي  :)Motion and time study(راســات الحركــة والــزمن د, ثانيــا
المهنــدس األمريكــي فرانــك جلبــرت وزوجتــه ليليــان جلبــرت لزيــادة اإلنتــاج وتحســين بــذلها 

زيـــادة اإلنتـــاج يســـعيان إلـــى لقـــد كـــان هـــذا الباحثـــان ". دراســـات الحركـــة والـــزمن"نوعيتـــه 
وتحسين نوعيته عن طريق القضاء على الحركات الزائـدة وغيـر الضـرورية التـي يقـوم بهـا 

فـــي يـــوم مـــن األيـــام الحـــظ الباحثـــان أن عمـــال صـــناعة الطـــوب . العـــاملون أثنـــاء العمـــل
وعنــدما طبقــا دراســات الحركــة والــزمن . يقومــون بحركــات كثيــرة زائــدة أثنــاء قيــامهم بالعمــل

وبالتـالي، . حركـات 4.5حركـة إلـى  18ل، تمكنا من خفض الحركـات مـن على هذا العم
طوبــــة فــــي  350طوبــــة فــــي الســــاعة إلــــى  120فقــــد ازداد انتــــاج صــــناعة الطــــوب مــــن 

. لهذا فإن عملهما يعتبـر امتـدادا للعمـل الـذي قـام بـه مـن قبلهمـا المهنـدس تـايلور. الساعة
  .  ة والزمن متكاملةوالحقيقة أن مبادىء اإلدارة العلمية ودراسات الحرك

 تقســم هــذه المرحلــة إلــى عــدد مــن المراحــل: بعــد الحــرب العالميــة الثانيــةمرحلــة مــا / 2
  : هي الفرعية

عند الحديث عن هذه المرحلة، ال ): م 1960 -1945(مرحلة ظهور األرغونوميا   ) أ
بد من التوقف عند بعض السنوات باعتبار أنها ذات أهمية كبيـرة فـي ظهـور األرغونوميـا 

  :هذه السنوات هي. وتطورها
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فـــي هـــذه الســـنة، اســـتخدم عـــالم الـــنفس البريطـــاني هيـــول ميـــرال : م1949أوال، ســـنة 
)Hywell Murrell ( األرغونوميا"مصطلح ."  

" األرغونوميا"نشرت جمعية البحث األرغونومي البريطانية مجلة : م1957سنة ثانيا، 
)Ergonomics (دائـرة علـم الـنفس كمـا تـم إنشـاء . التي ال تزال تنشر لغاية هـذا اليـوم

 ). 21الدائرة رقم ( الهندسي في جمعية علم النفس األمريكية 

 International(ا تــــم إنشــــاء الجمعيــــة الدوليــــة لألرغونوميــــ :م1959ثالثــــا، ســــنة 

Ergonomics Association (ها فـي ؤ لتـربط بـين جمعيـات األرغونوميـا التـي تـم إنشـا
  .بلدان العالم المختلفة

ـــا  -ب  ـــة فتحـــت ): م1980-1960(مرحلـــة النمـــو الســـريع لألرغونومي فـــي هـــذه المرحل
فـان الكثيـر مـن  ،ذلـكعـالوة علـى . لتـدخل إلـى المجـال المـدنياألبـواب أمـام األرغونوميـا 

  . جمعيات األرغونوميا قد تشكلت في بلدان العالم سواء المتقدمة و النامية على حد سواء
لقد شـهدت هـذه المرحلـة الكثيـر مـن الكـوارث ): م1990 -م 1980(مرحلة الكوارث ) ج

وثمنهـــا , إذا كانـــت الكـــوارث مؤلمـــة. 2التـــي ســـاهمت فـــي تطـــور األرغونوميـــا بشـــكل كبيـــر
را ذلــــك أنهــــا تــــؤدي إلــــى إزهــــاق الكثيــــر مــــن األرواح وتــــدمير الكثيــــر مــــن اإلنســــاني كبيــــ

                                                           

2
  : نذكرالكوارث هذه ومن    

والـذي أدى , م1980سـنة ) أوكرانيـا حاليـا(انفجار مفاعل تشـرنوبيل النـووي فـي االتحـاد السـوفيتي سـابقا  ♦
والـى تلويـث مسـاحة شاسـعة , شـخص آخـرين 500شـخص وجـرح أكثـر مـن  300انفجاره إلى قتل أكثر من 

  . يباإلشعاع النوو ) البلدان االسكندينافية المجاورة(في حدود االتحاد السوفيتي وخارجها 
 Bhopalانفجــار مصــنع المبيــدات الحشــرية الــذي أقامتــه الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي مدينــة بوبــال  ♦

ألـف شـخص آخـر مـن  200فـرد وجـرح أكثـر مـن  4000والذي أدى إلى قتل حوالي , م1984الهندية سنة 
 . العاملين في المصنع وممن كانوا ساكنين بجواره

، 1987سـنة ) King's Cross(قطـار األنفـاق نصـب الملـك الحريـق المهـول الـذي شـب فـي محطـة  ♦
 .والي أدى إلى قتل أكثر من ثالثين شخصا

م، والـذي أدى إلـى قتـل 1988انفجار أنابيب ألفا في بحر الشمال في مناطق اسكوتلندا البريطانية سنة  ♦
  . ةعامال وتدمير محطة إنتاج البترول كلها تقريبا، وتلويث مساحة واسعة جوية وبحري 167

م فــي 1989للبالســتيك والبتــرول الــذي حــدث ســنة ) Philips(االنفجــار الــذي حــدث فــي مصــنع فيلــبس ♦
عــامال وجــرح أكثــر مــن  23فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة والــذي أدى إلــى قتــل ) Texas(مدينــة تكســاس 

بـر شـركة والى خسارة أكثر مـن بليـون ونصـف مـن الـدوالرات كتعـويض محـدثا إفـالس اك, عامل آخرين 100
  . تامين في تاريخ الواليات المتحدة األمريكية
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وتكــون عبــرة لمــن , إال أنهــا قــد تكــون دروســا ثمينــة لمــن أراد االســتفادة منهــا, الممتلكــات
هـي ضـرورة اعتبـار األرغونوميـا فـي تصـميم مما تم استخالصه منها مـن دروس و . يعتبر

فلـو أخـذت األرغونوميـا . مسـتقبال تلك الكوارث اآلالت والعمليات والعمل تفاديا لوقوع مثل
. بعــين االعتبــار فــي تلــك العمليــات والمصــانع واآلالت لمــا كانــت تلــك الكــوارث قــد وقعــت

  . فلن تؤدي إلى إزهاق الكثير من األرواح وتدمير الكثير من الممتلكات, وٕاذا وقعت
وميــا تطـــورا كبيـــرا فـــي يتوقـــع أن تشـــهد األرغون): م إلـــى اليــوم1990(المرحلــة الراهنـــة / د

  : المرحلة الراهنة بفعل عدد من القضايا، منها
لــم يكــن . فــي العمليــات اإلنتاجيــة المختلفــة لتكنولوجيــا المعلومــاتاالســتخدام المكثــف  �

يعتقد أن الكمبيوتر يكون مصدر عدد من المشاكل األرغونوميـة، لكـن تبـين بعـد عـدد مـن 
كل األرغونوميـة لإلنســان، أهمهـا المشــكالت سـنوات اسـتخدامه أنــه يسـبب كثيــرا مـن المشــا

العضلية، وضعف اللياقة البدنية بسبب الجلوس الطويل أمامه ومتالزمة إبصار -العظمية
أن عــدد ) (Gillepsie, 2002لقـد بــين  ). Computer vision syndrome(الكمبيـوتر

ليــد وآالم الطلبــة الــذين يــزورون العيــادات والمستشــفيات طلبــا لعــالج آالم مفاصــل رســغ ا
وفـــي دراســـة . الظهـــر فـــي تزايـــد مســـتمر ســـببه األســـاس هـــو العمـــل طـــويال مـــع الكمبيـــوتر

أخـــرى، تبـــين أن مشـــاكل الجلـــوس واالكتئـــاب والوســـواس القهـــري تـــزداد بزيـــادة اســـتخدام 
 10ساعة أسبوعيا ولمدة تتجـاوز  30الكمبيوتر خاصة عندما تتجاوز ساعات استخدامه 

إلى جانب هذا، فإن كثيرا من الدراسات بينت . )Bradley and Russell,  1997(سنوات 
أن مشــــاكل العينــــين عنــــد مســــتخدمي الكمبيــــوتر كثيــــرة وتشــــمل تعــــب العينــــين والتهابهمــــا 
واحمرارهمـــا وضـــعف الرؤيـــا وازدواجيتهـــا وهـــي مـــا صـــار يطلـــق عليـــه متالزمـــة إبصـــار 

  ). Blehm, et al. 2005(الكمبيوتر 
كثيــرا مــن البلــدان المتقدمــة والناميــة الــذي أدى إلــى غــزو الفضــاء الــذي تخوضــه اآلن  �

ــالكثير مــن العمــل لفهــم قــدرات اإلنســان . ظهــور مشــاكل أرغونوميــة أخــرى لقــد تــم القيــام ب
لكن القليل من العمل تم القيام بـه لفهـم كـم . وحدوده في موقف العمل على سطح األرض

اصة عندما تنعدم الجاذبية يكون اإلنسان قادرا على القيام بالعمل خارج سطح األرض وخ
كما هو الحال فوق سطح القمر أو ربما فوق سطح المـريخ مسـتقبال فـي ) Zero-g(تماما 

 . إطار اكتشاف اإلنسان ألغوار الفضاء

االهتمام بالعجزة والمعوقين وذوي االحتياجات الخاصة وضرورة تصميم ما يحتاجونه  �
تتطلـب تضـافر جهـود جميـع األفـراد بمـا تصميما أرغونوميا باعتبار أن تنميـة المجتمعـات 
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 . في ذلك من هم في الطرف األيسر للتوزيع الطبيعي

االهتمام باألطفال عموما وضرورة االهتمـام بالتصـميمات التـي تالئمهـم تحقيقـا ألكبـر  �
وباعتبـــار أن عـــدد . مـــا يمكـــن مـــن راحـــتهم وســـعادتهم باعتبـــار أن الطفولـــة أســـاس الحيـــاة

بليــون حســب مــا تقــرره المديريــة التنفيذيــة لمنظمــة األمــم  2.2(األطفــال فــي العــالم كثيــر 
 ).المتحدة للطفولة أو اليونسيف

تســعى األرغونوميــا فــي هــذه المرحلــة إلــى تطــوير : تحقيــق الفعاليــة اإلنســانية القصــوى �
قدرات اإلنسان البدنية والذهنية لزيادة فعاليته والوصول بها إلى أقصى ما يمكن أن تصل 

لتحقيق هذه . ما تسمح به الشرائع الدينية والقيم األخالقية والقوانين الشرعيةإليه في حدود 
األهــداف، تركــز األرغونوميــا علــى تطبيقــات علــم األدويــة والعقــاقير والتكنولوجيــا والطــب 
ــة لتوقيــف آثــار الشــيخوخة ومــا يــرتبط بهــا مــن هــدم ومــرض  والهندســة الوراثيــة فــي محاول

 . )محمد مقداد، تحت الطبع(

  : جمع بين المقاربتينال

ال شك في أن مقاربة األمن الصناعي قد أدت إلى التحكم في الكثير من مشاكل 
األمــن الصـــناعي، وال شـــك فـــي أن كثيـــرا مـــن الحـــوادث المهنيـــة قـــد تمـــت الســـيطرة عليهـــا 

كمـــا أن للمقاربـــة األرغونوميـــة دورا مهمـــا جـــدا فـــي الســـيطرة علـــى . بفضـــل هـــذه المقاربـــة
ى حــوادث العمــل فــي المصــدر علــى خــالف حــوادث العمــل، إذ أنهــا تحــاول القضــاء علــ

مقاربة األمن الصناعي التي تحاول أن تقضي على الحوادث فـي الطريـق إلـى العامـل أو 
ومــن المنطقــي جــدا القــول أن . وشــتان بــين هــذه المقاربــة وتلــك. مــع العامــل فــي حــد ذاتــه

فـي مكـان  وقد تكون الطريقـة المثلـى للجمـع بينهمـا. الحكمة تقتضي الجمع بين المقاربتين
العمـل هــي أوال البــدء بالمقاربــة األرغونوميــة حيــث يـتم تصــميم مكــان العمــل وآالتــه وعــدده 

بعد ذلك نشـرع فـي ممارسـة . تصميما مالئما خاليا من كل ما يؤدي إلى الحوادث المهنية
مقاربــة األمــن الصــناعي باســتخدام الدعايــة لألمــن الصــناعي وتــدريب العــاملين وتــربيتهم 

بهــذه الطريقــة نتأكــد مــن مواجهــة كــل حــوادث العمــل أو علــى األقــل . خطــرعلــى أمــاكن ال
  . أغلبها

  :الشهيرة الكوارثدراسة تحليلية لبعض  

وقعـت كارثـة مصـنع إنتـاج  1984فـي شـهر ديسـمبر مـن سـنة  :كارثة بوبال بالهندأوال، 
 3800بالهنــد التــي أدت الــى قتــل اكثــر مــن ) Bhopal(المبيــدات الحشــرية بمدينــة بوبــال 

بنــي هــذا المصــنع مــن قبــل شــركة أمريكيــة إلنتــاج . ألــف آخــر 200فــرد وجــرح اكثــر مــن 
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قامت جهات مختلفة , بعد تسرب الغازات السامة من المصنع وانفجاره. المبيدات الحشرية
 International Confederation ofأنظـر مـثال (بدراسـات متعـددة لفهـم أسـباب الكارثـة 

Free Trade Unions ICFTU, 1985)..( ولقد تم التوصل الى النتائج اآلتية :  
لقـد تـم تصـميم غـرف المراقبـة بطريقــة : مـا يـرتبط بـأجهزة غرفـة المراقبـة وعتادهــا: أوال
وهــو الجهــاز  الــذي يوضــح , ذلــك أنهــا كانــت تفتقــد الــى جهــاز عــرض مهــم جــدا, ضــعيفة

لقد وضع هـذا الجهـاز خطـأ ).  Methyl Iso-Cyanate( مقدار ضغط غاز الميثيل السام
فان لوحا حامال لعدة أجهزة توضـح مقـدار , عالوة على هذا. في غرفة أخرى في المصنع

تكدس الغـارات فـي البراميـل كـان غيـر موجـود وقـت الحادثـة ألنـه تعطـل أيامـا قبلهـا واخـذ 
ففـي يـوم . هم أقنعـة األكسـجينكما أن عاملي غرفة المراقبة لم تكـن لـدي. ولم يرد, للصيانة
ولم يـتمكن , تلوث الجو في الغرفة كلية, وبعد نصف ساعة من بدء تسرب الغاز, الحادثة

عــالوة . وكــان البــد مــن الهــرب الــى خــارج الغرفــة, العــاملون ال مــن الرؤيــا وال مــن التــنفس
أو كانت معظـم الوقـت معطلـة أو مكسـرة , فان أجهزة العرض البصرية األخرى, على هذا

 02فان جهازا منها أعطى  يوم الحادثة قراءة مقدارها ,  فمثال. تعطي قراءات غير دقيقة
  . بسي 20فإن القراءة كانت , وفي الواقع, ) Psi( بسي 

تــم , تحقيقــا ألمــن المصــنع وســالمة العــاملين فيــه: ثانيــا،  مــا يــرتبط بالســالمة واألمــان
  :تصميم نظامين لهذا الغرض وهما

وهـــو جهـــاز بإمكانـــه أن يصـــب الصـــودا الكاويـــة ): Scrubber(لغـــاز جهـــاز غســـل ا/ 1
)(Caustic soda فوق غاز الميثيل لتحليله وٕاضعافه حتى ال يكون خطيرا.  
بعــد -لقــد تبــين. بــرج النــار الــذي يمكــن أن يشــعل غــاز الميثيــل ويحرقــه بصــورة آمنــة/ 2

الممكــن الــتحكم فــي أن الجهــاز األول لــم يفــتح إال بعــد أن صــار مــن غيــر -الكارثــة طبعــا
كما تبين أيضـا أن الجهـاز الثـاني كـان معطـال ولـم يطلـق الصـودا . مقدار الغاز المتسرب

  . الكاوية الن قطعة غيار معطلة لم يتم الحصول عليها لصيانتها
تلقـوا التـدريب يلـم  -إن لـم يكـن كلهـم  -,فـان معظـم العـاملين, باإلضافة الـى هـذا

النــــوع مــــن المصــــانع  والســــعي وراء تحقيــــق أمنهــــا الكــــافي والضــــروري للعمــــل فــــي هــــذا 
كمـــا أن كـــل إشـــارات المصـــنع وعالمـــات الســـالمة واألمـــان وٕاجراءاتهـــا كانـــت . وســـالمتها

  . مكتوبة باللغة اإلنجليزية التي لم يكن كل العاملين يتقنونها
لقــد شـهد المصــنع عــدة إضــرابات قــام بهــا العــاملون : ثالثـا، مــا يــرتبط بتســيير المصــنع

كـان ) وقـت الحادثـة( 1984الـى سـنة  1969ومـن سـنة . دى الى توقفه عدة مراتمما أ
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مــدراء معظمهــم كــان يفتقــر الــى الخبــرة الضــرورية ) 08(قــد تعاقــب علــى تســييره ثمانيــة 
فـــان قيـــادة المصـــنع لـــم تـــول شـــكاوى , عـــالوة علـــى هـــذا. لتســـير هـــذا النـــوع مـــن المصـــانع

 ن مـــــرة الـــــى أخـــــرى أي اهتمـــــامالعـــــاملين حـــــول الغـــــاز الـــــذي يتســـــرب مـــــن المصـــــنع مـــــ
)Meshkati, 1991( .  

االتحـاد السـوفيتي  ، الـذي حـدث فـي3يعـد انفجـار مفاعـل تشـرنوبل :كارثـة تشـرنوبلثانيا، 
نفث المفاعـل المنفجـر فقد . على اإلطالقتشهده البشرية ، أسوأ حادث نووي 1986عام 

كانـت أكثـر وقـد  .العـالمالمـواد المشـعة فـي مسـاحات شاسـعة مـن  حوالي سبعة أطنان مـن
، فأصـيب ةالسوفيتية التي وصلتها التحـذيرات متـأخر  مدينة كييفبهذه الكارثة، المدن تأثرا 

ارتفعــت نســبة هرمــون وخاصــة األطفــال الــذين عــدد كبيــر مــن ســكانها بحــروق جســيمة، 
لهـا ولـم تسـلم أوروبـا بأكم . ملوثة باليود المشـع نتيجة لتعرضهم لشرب ألبان يهمالثيوريد لد

أجـزاء ألمانيـا الشـرقية  مـن التلـوث اإلشـعاعي، فـزادت نسـبة التلـوث اإلشـعاعي فـي بعـض
وكانت النتيجة غيـر  .ضعف 500ضعف المعدل الطبيعي، بينما بلغت في بولندا  100

السـوفيتي، وألـف حالــة أخـرى فــي   المباشـرة عشـرة آالف حالــة مـن السـرطان فــي االتحـاد
  .أوروبا

قـدرة علـى توليـد ألـف  ن أربعـة مفـاعالت، كـل منهـا ذومـتشـرنوبل تتكـون محطـة 
التــي تحتاجهــا  مــن الكهربــاء% 10كانــت المحطــة تنــتج . ميجــاوات مــن الطاقــة الكهربيــة

  . أوكرانيا كلها
كان يحتـوي علـى الذي  المفاعل الرابع ، انفجر1986إبريل عام  26يوم السبت 

ُعـِزَي االنفجـار إلـى عيـب فـي تصــميم وقـد . 4اليورانيـوم طنـا متريـا مـن ثـاني أكسـيد 190
ــذين قيــل إنهــم انتهكــوا إجــراءات األمــان  المفاعــل، وٕالــى أخطــاء قــام بهــا العــاملون بــه، ال

ضـعف االتصـال ، وٕالـى لـم يتلقـوا التـدريب الكـافي هـمأيضـا إن قيـلكمـا . المفتـرض اتباعهـا
 لليـل، ولـم يكونـوايقومون بإجراء تجربة أثناء ا العاملونكان . وضباط األمن العاملين بين

. علــى درايــة كافيــة بــبعض خصــائص المفاعــل، التــي تــم االحتفــاظ بهــا كأســرار عســكرية
التهـب هـذا األخيـر وسـبب انفجـارا  عندما دخل الهواء إلى المفاعل وتالمـس مـع الجرافيـت

                                                           

كيلـومترا شـمال  18فـي قريـة بريبيـات بأوكرانيـا، علـى بعـد الواقعـة محطـة تشـرنوبل هـذا المفاعـل فـي  قـعي   3
    .كيلومترات شمال مدينة كييف 110تشيرنوبل، وعلى بعد  غرب مدينة

  .من الكمية% 30إلى  13بعد االنفجار، تسرب منه كمية تتراوح بين   4
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السـاخن إلـى  ، قامـت بنشـر الملوثـات النوويـة التـي خرجـت مـع البخـاررهيبـا ونيرانـا مهولـة
االنفجار بوقت قصير، وصل رجال اإلطفاء محاولين إخماد النيران، لكن أحدا  بعد. الجو

تـم إخمـاد النيـران فـي الخامسـة وقد . بمدى خطورة الدخان الذي يحمل اإلشعاع لم يخبرهم
    .رجال اإلطفاء جرعة كبيرة من اإلشعاعبعد أن تلقى صباحا، 

وكــان  2رقــم نشــب حريـق فــي المفاعـل  1991عــام : مصـير مفــاعالت تشـرنوبل
تم إغالق المفاعل الثالث بناء علـى اتفـاق بـين  1996عام  .الضرر غير قابل لإلصالح

قـــام الـــرئيس  2000فـــي نـــوفمبر . الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة الحكومـــة األوكرانيـــة والوكالـــة
بـإغالق المفاعـل الثالـث بنفسـه فـي احتفاليـة رسـمية، وهكـذا تـم  "ليونيد كوتشـما"األوكراني 

  .نهائيا طةإغالق المح
 -لقــد اتضــح أن مــن أهــم أســباب كارثــة تشــرنوبل هــو عــدم اعتبــار نظــام االنســان

ــــة تصــــميم المفــــاعالت ــــة فــــي مرحل ــــى أن مهندســــي  Oberg) 1988(لقــــد أشــــار . اآلل إل
المفاعــل تجـــاهلوا كليـــة صــفات العـــاملين وخصائصـــهم ومـــا يمكــن أن يصـــدر مـــنهم أثنـــاء 

  .أن تؤدي إلى كارثة من الكوارث العمل في المفاعل من سلوكيات خاطئة يمكن
 United Kingdom Atomic(وقـد بينـت هئيـة المملكـة المتحـدة للطاقـة النوويـة 

Energy Authority( أن كارثة تشرنوبل حدثت بسبب عوامل متعددة أهمها :  
  .األخطاء في تصميم المفاعل إذ أن مفهوم األمن لم يكن جزء من التصميم

ـــاء المفاعـــل  ـــع المفاعـــل مـــن االنفجـــار أو األخطـــاء فـــي بن ـــر فـــي من ـــنم التفكي ـــم ي إذ ل
  .االحتراق

  .اآللة -الفشل في التصور السليم للتفاعل بين االنسان واآللة في نظام االنسان
كمـا قـد بـين التقريـر أيضـا أن نظـام التوقيـف المفـاجىء للمفاعـل وقـت حـدوث الكارثــة 

  .كان معطال
تمنع العاملين من تشغيل المفاعل عنـدما  وأن المفاعل قد خال من أدوات التحكم التي

  .يكون في وضع غير عادي
وأن المفاعــل قــد خــال مــن  أي نظــام إنــذار ينــذر العــاملين بــالخطر المحــدق بهــم، وأن 

  .العاملين لم يحصلوا على اية تمارين على مكافحة الحرائق وأطفائها
فاعــل النــووي كمــا أن نقــص تــدريب العــالمين وعــدم مناســبة مــؤهالتهم للعمــل فــي الم

  .يعتبر عامال اخر من عوامل سبب الكارثة
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. عالوة على هذا، فإن العوامل اإلدارية والتنظيمية لعبت دورا آخر في إحداث الكارثة
فالمدراء الرئيسون الذي تعاقبوا على إدارة المفاعاالت كانوا مهندسين إلكتورونيين ولـم 

  .يكونوا مهندسين في المفاعالت النووية
هذا، فإن، من أسباب الكارثة هو عدم تمكن العاملين من فهم الخصـائص  إلى جانب

وقـد يكـون هـذا . فهم لم يألفوا هـذا النـوع مـن التكنولوجيـا. الفيزيقية للمفاعالت النووية 
  .هو سبب قفدهم لألحساس بالخطر وهم يعملون في مثل هذا العمل

ـــدما ال يؤخـــذ بعـــين ع. كمـــا قـــد تبـــين أن مـــن اســـباب الكارثـــة هـــو الخطـــأ االنســـاني ن
اآللـــة فـــي مراحـــل التصـــميم االولـــى، فـــال غرابـــة أن يكـــون  -االعتبـــار نظـــام االنســـان

اآللـة، وهـذا مـا حـدث فـي  -السلوك االنساني عامال من عوامل تدهور نظـام االنسـان
ألـى أن سـت أدوات أمـن تـم تعطيلهـا  Ramberg) 1987(لقد اشـار . كارثة نشرنوبل

من طرف العاملين لعـدم تمكـنهم مـن تقـدير خطـورة الموقـف عمدا ليلة حدوث الكارثة 
  .الذي هم فيه، والمعمل الذي يقومون به

  

  

  :الخاتمة

كما رأينا، فإن الحـوادث أو الكـوارث التـي تمـت اإلشـارة إليهـا أعـاله، تكـون كلهـا  
أي لـم . قد وقعت ألن نظام االنسان اآللة الذي تمـت اإلشـارة إليـه أعـاله لـم يكـن منسـجما

. ولم يكن االنسان مكيفا لآللة العاملة فيه كذلك. تكن اآللة فيه مكيفة لإلنسان العامل فيه
وال فائــدة مــن صــب اللــوم . دثــة نتيجــة طبيعــة لمثــل عــدم االنســجام هــذاومــن هنــا فــإن الحا

وال بــد مــن العلــم أن األمــن . علــى هــذا الطــرف أو ذاك كمــا جــاء فــي تقــارير هــذه الكــوارث
الصناعي ال يتحقق كامال إال إذا تم تحقيـق االنسـجام الكامـل بـين االنسـان واآللـة، وجعـل 

مــن جهــة المقاربــة األرغونوميــة، أمــا مــن جهــة هــذا . نظــام االنســان اآللــة وحــدة متكاملــة
مقاربــة األمــن الصــناعي، فــال يتحقــق األمــن الصــناعي إال إذا تــم تــدريب العــاملين علــى 

  . العمل تدريبا كامال، وتم استخدام دعاية األمن الصناعي المناسبة
   :المراجع

  .الجزائرباتنة، ، قانةدار . األرغونوميا التربوية) تحت الطبع( محمد مقداد
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