
 ورشة عمل حول
:التكنولوجيا الحديثة وآثارها على أسواق العمل العربية  

 األنماط الجديدة للعمل
  (2016/ 9/ 6-4)صالله 

 حماية صحة وسالمة العاملين بوسائل التكنولوجيا الحديثة 

 والمتعاملين معها
 

رشدية رانية.د  
 القائم بأعمال مدير المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية

 



 عدد مستخدمي االنترنت في العالم

3.441.978.272 

http://www.internetlivestats.co
m/internet-users/ 



تمممم ادخمممال تكنولوجيممما المعلوممممات فمممي جميممم  

وكممان . القطاعممات الصممناعية بممدرجات مت اوتممة

لهمما تممأثيرات هامممة علممى طبيعممة العمممل و روفممه 

فغيممممرت مممممن تن مممميم العمممممل وهيكليممممة المهممممام 

وبالتالي متطلبات مكان العمل وطبيعمة المشماكل 
 التي يعاني منها العمال 

 تأثيرات ايجابية

 تأثيرات سلبية



تأثيرات 
 ايجابية

تأثيرات 
 سلبية

أدخلت تحسينات •

 على بيئة العمل

انخ ضت األعباء •

 والمهام

 رفعت االنتاجية•

 

 

زيادة الطبيعة •

 التكرارية

 اإلجهاد الن سي•

انخ اض روح •

 المبادرة ال ردية

 عزلة العمال•

مناوبات العمال •

للحصول على عائد 

 أعلى

 

 



 أماكن استخدام وسائل االتصال وتكنولوجيا المعلومات

 الطرق 

 مؤسسات ومكاتب القطاع العام والخاص 

التسوقمراكز المكاتب التجارية و 

وسائل النقل البرية والبحرية والجوية 

المنشآت االقتصادية 

المنازل 

أماكن أخرى 



والمخاطر المهنية في أنشطة  التعرضاتأهم 

 وتكنولوجيا المعلومات االتصاالت

 مخاطر ميكانيكية 

 مخاطر فيزيائية

 مخاطر كيميائية

 كهربائيةمخاطر 

 (بيولوجية)مخاطر حيوية 

 مخاطر الحوادث واإلصابات

 (؟)!!!مخاطر أخرى 



 المجال الكهرومغناطيسي –المؤينة اإلشعاعات غير  •

تصميم غير مناسب  -(تالؤمية) ارغونوميةمشاكل •

 ألماكن العمل

 (الهيكلي-العضلي)مشاكل الجهاز الحركي •

 مشاكل اإلضاءة•

 مشاكل التهوية والحرارة•

 مشاكل ضيق المكان•

 (الخ.. السقوط، االنزالق، )حوادث واصابات العمل •

 (األبخرة والغازاتانبعاثات )نوعية الهواء الداخلي •

 التوتر واإلرهاق واإلجهاد•

 !!!عنف حوادث •



 الملوثات خارج وداخل مكان العمل



 المجال الكهرومغناطيسي –اإلشعاعات غير المؤينة •



 المجال الكهرومغناطيسي –اإلشعاعات غير المؤينة •



   :األشعة فوق البن سجية•

التهابات وحساسية للضوء، التهاب الملتحمة، احمرار الج ون، : . العيــن •

 .زيادة الدموع، االحساس بجسم غريب، تقلص بعضالت الج ون

 (الكتاراكت)المياه البيضاء  -الساد .               

 .، توتر العين م  تهتك انسجتها(عمى الوهج)دمار الشبكية .               

 

، حمى، حساسية للضوء، زيادة (ارتشاح) أوذيما، تقشر، احمرار: الجلـــد •

الصبغة واحتماالت زيادة حاالت سرطان الجلد، الت اعالت الضوئية السامة 

، تتراسيكلينالقار، النيكوتين، )خصوصا م  بعض الكيماويات واألدوية 

 .  ،  هور البثور(،السل ا

           

م  اضطراب النوم )زيادة نوبات الصداع وتأثر الدورة البيولوجية : أخــرى •

 (والهضم



  :األشعة تحت الحمراء•
 

 .بالعين والجلدخصوصاً اصابات حرارية حادة تؤثر على البروتين •

 

القزحية والقرنية والشبكية والعدسة م  تهتك : بالعين .           

 .احتماالت  هور المياه البيضاء

 

األوعية الدموية، زيادة صبغة الجلد،  اتساع : بالجلد .           

 .الجلد، زيادة الحساسيةاحمرار 



 

 

 :الموجات القصيرة•

  :التردد الراديوي•
 

 :تأثيرات مؤكدة  •

   الكتاراكت*    

 احتقان الرئة ، النزيف ، االستسقاء*    

 

 :تأثيرات محتملة •

   الهرمونات وزيادة استهالك اليود وزيادة  اضطراب)الغددعلى *    

 (.التناسليالبولي الدرقية وزيادة افراز هرمونات الجهاز افراز الغدة     

    مستوى النواقل العصبية اضطراب )على الو ائف العصبية *    

 (، اضطرابات السلوكالدماغي-الدمويالغشاء ون اذية       

 ومكونات الدم واالستجابات المناعية، الدوري اضطرابات الجهاز *    
 .والمشوهة والمط رةالتأثيرات الماسخة *    
 
 



  :الليزر•
 

، حيث تتحول (اإلشعاعانبعاث هو تضخم الضوء بواسطة حث )•

اشعاعي الطاقة عن مصدر الليزر بواسطة الحث الذرى الى تيار 

وذو لون واحد ويعمل الليزر من خالل متوازي متالحم ، / مترابط 

عادة من الموجات فوق البن سجية أو الضوء )طول موجى واحد 

مما الكهرومغناطيسي من المجال ( أو األشعة تحت الحمراءالمرئي 

يعتمد تأثير . نبضيه اشعاع متصل أمو موجات انبعاث يس ر عن 

فوق ) الليزر على الجسم بشكل مباشر على نوع االشعاع المنبعث 

 .(تحت حمراء / بن سجية



 التأثيرات الصحية

 مؤكدة أم غير مؤكدة•

 عضوية أم و ي ية•

 :على مستويات مختل ة•

 ،(األخطر)الخلية -      

 ،(خطر)األنسجة -      

 ،األعضاء-      

 الحركي،      )األجهزة -      

 ..(العصبي،  الدوراني،        

اللياقة ك اءة الجهاز المناعي •

 الجسمية/ البدنية 

 المهارة اليدوية والحركية•

وك اءة ك اءة الرؤية والسم  •

 القلب واألوعية الدموية

لياقة الجهازين العصبيين •

 المركزي والطرفي

قدرات ذهنية واستعداد توفر •

 الخبرة -ن سي مناسب 

توافر واستخدام معلومات •

 والمخاطر التعرضاتصحيحة عن 

القدرة على التكيف م   روف •

 العمل

 دور العنصر البشري في شدة التأثيرات الصحية



 التأثيرات الصحية

والمعدات اآلالت المستخدمة 

 :المتداولة

 مقاسها وشكلها   •

 وزنها وتوزي  ذلك الوزن   •

 المعدات مقابض    •

 اإلهتزازات    •

   

 دور مكان العمل في شدة التأثيرات الصحية

 :تصميم مكان العمل

 الوصول أثناء العمل امكانية   •

التي يجري فيها االرت اعات •

 العمل

 المقاعد وأنماط الجلوس  •

 أسطح األرضيات  •

 ن افة وترتيب أماكن العمل  •

   



 التأثيرات الصحية

 :ألداء المهاماالحتياجات ال يزيائية 

 

 وض  الجسم أثناء العمل•

 القوة •

 التكرار•

 الزمن الذي يستغرقه العمل•

   

 دور مكان العمل في شدة التأثيرات الصحية

 :تن يم العمل

 

 وأوقات الراحةالعمل مناوبات   •

 معدالت العمل  •

 تنوع مهام العمل  •

   

 :األحوال البيئية

 

 والبرودةوالرطوبة الحرارة •

 والسطوع والوهجاإلضاءة •

 دوران الهواء وسرعته•

   



 التعامل م  شاشات العرض المرئية



الجهاز 

الحركي 

-العضلي)
(الهيكلي  

 الشد والتوتر العضليين•

 ال هر والكت ينآالم •

 االلتهابات•

 التآكالت•

 واالنحناءالتقوس •

 والتشوهاالعوجاج •

الن ق متالزمات •

  -الرسغي والكت ي 

 الرقبي



(الهيكلي-العضلي)الجهاز الحركي   

 :أسبابها

    الحركات المتكررة  - 

 والرسغلألصاب                

 تكرار ثني وفرد الرسغ - 

 التعرض الطويل  - 

 لالهتزازات( المزمن)               

   

ن ق الرسغ متالزمة   

أعراض وم اهر الضغط على 

 :الطرفيةاألعصاب 

 األلم، - 

 التنميل، - 

 القوة العضلية/ فقد القدرة - 

 عشوائية الحركة - 

 تورم اليد بكاملها - 

   



(الهيكلي-العضلي)الجهاز الحركي   

 :أسبابها

 

 الرتيبة المتكررةالحركات  -

 

ل ترات االلتهاب نتيجة عمل األوتار 

 طويلة وبشكل قوي، 

األوتار التهاب   

يحدث ألي من الم اصل، ولكن يحدث 

  أوالمرفقأكثر لم صل الرسغ، 

 أوالكتف،  (الكوع)

   



(الهيكلي-العضلي)الجهاز الحركي   

 :أسبابها

 حمل األثقالتكرار الجسم اعوجاج 

لألمام أو للخلف أو ألي من االنحناء 

 الجانبين بدون سند أو عون

الجلوس لمدد طويلة دون سند ثقل    

 الجزء العلوي من الجسم

 مشاكل ال هر

آالم شديدة في العمود ال قري يحدث 

 وشد في العضالت 

   



جهاز الدوران 

القلب )

واألوعية 
(الدموية  

وانقباض تمدد اضطراب •

 األوعية الدموية

(  نبض)تسارع ضربات •

 القلب

زيادة ترسيب الدهون •

على جدران األوعية 

 الدموية

 ضغط الدم ارت اع •

 تضخم عضلة القلب•



تأثر الحالة 

الن سية 

 والسلوك

 :اإلجهاد أو الكرب المهني

التكيف أو المالءمة الن سية يعرف •

بمدى تحمل ال رد للضغوط 

تؤثر على ن سيته والتي المحيطة 

الن سي وتتوقف درجة التكيف 

 :منها ( عناصر)على عدة عوامل 

مدى تحقيق درجة من التوازن  -

 .الن سي

الن سي مدى مالءمة التوازن  -

 تجاه االضطرابات والت اعالت 

/ مدى مساهمة ال روف البيئية  -

 ً  المجتم  واحتكاكاته سلباً وايجابا



 تأثر الحالة الن سية والسلوك

 :اإلجهاد المهني( أسباب)تزيد بيئة العمل من عوامل 

 (أوخ يفصعب )أو نوعاً ( عمل كثير أو قليل)ضغط العمل كماً  -1

 عن األرواحالمسؤولية  -2

 (الت اصيل الدقيقة للعالقات البينية)تصميم الو ي ة  -3

 (.المناوبات)ن ام الورديات  -4

 باإلنتاج/ ن ام العمل بالقطعة -5

 الو ي ةتغيير  -6

 الهجرة/ البطالة  -7

 التقاعد/ اإلقالة  -8

 والمكافآت غير العادلةالحوافز / األجر  -9

 (فيزيائية، كيميائية، ميكانيكية، حيوية)وجود المخاطر المهنية  -10

 عدم توافر معدات ووسائل السالمة المهنية -11

 أسباب اإلجهاد أو الكرب المهني



 تأثر الحالة الن سية والسلوك

تؤثر الضغوط الن سية على المدى 

الطويل على الو ائف العضوية 

، عضوية-فتت اهر بأعراض ن سية

 :مثل

 الهضميوقرح الجهاز التهابات * 

أمراض شرايين القلب أو تضخم * 

 عضلة القلب 

 ضغط الدمارت اع * 

 البول السكرى* 

م اهر وأعراض مزمنة غير * 

 التن سينوعية تصيب الجهاز 

مزمنة غير وأعراض م اهر * 

 الحركينوعية تصيب الجهاز 

 اإلجهاد أو الكرب المهني

 :لإلجهاد المهنيالسلوكية الم اهر 

عدم الرضا عن الن س أو قلة * 

 الثقة بها

 أو المجتم عدم التوافق م  الغير * 

العصبية / الهياج / سرعة االن عال * 

 واألحداثتجاه المواقف 

 الخوف من المستقبل* 

 الشك المستمر والغيرة العمياء* 

أو أو ال لم الشعور باالضطهاد * 

 الذنب

 االنطواء واالنزواء والميل للعزلة* 

 الشكوى المستمرة * 



وتكنولوجيا  االتصاالتأنشطة في الوقاية والسيطرة 

 المعلومات

















 اصغائكم لكريم شكراً 


