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 مقــــــدمـــــة
 

حرصًا على تقديم آل ما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين في شتى المجاالت ونظرًا لما 

تتمثل باستخدامها داخل السكن التي  في حياة الفرد والمجتمع من أهمية  للكهرباء

لما لسوء استخدام التيار الكهربائي من أخطار قد تؤدي إلى أضرار آبيرة وخارجه و

وألهمية نشر الوعي والمعرفة بين ذوي التخصصات المختلفة والمواطنين على حد سواء 

بإعداد هذه الدراسة  قمتللمحافظة على سالمة األرواح والممتلكات من هذه األخطار فقد 

أثيرات التيار الكهربائي على جسم اإلنسان باإلضافة الفنية المبسطة التي تبين أنواع وت

.ة وطرق الوقاية من تلك المخاطرإلى نبذة مبسطة عن اإلسعافات األولي  

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 



 
 

٣ 
 

الطاقة الكهربائية/ الفصل االول   

 الكهرباءيمكن الحصول على . الموجودة  في الطبيعة الطاقةالطاقة الكهربائية هي احد انواع 
ولكن يمكن توليد . جديوتطويعها من الطبيعة عن طريق الصواعق و االحتكاك وهذا صعب وغير م

الكهرباء بعدة طرق منها الكيمياوية عن طريق التفاعل الكيمياوي في البطاريات او عن طريق تحويل 
الطاقة الحرآية إلى طاقة آهربائية وذلك عند تحرك سلك موصل في مجال مغناطيسي آما  في 

 . المولدات الحراريةالمولدات الكهربائية او بتسخين مزدوج حراري آما في 

 . مستمر تيارفي البطاريات تكون الكهرباء المتولدة ذات  -

في المولدات الكهربائية يمكن ان تكون الكهرباء المتولدة ذات تيار مستمر او تيار متناوب حسب  -
 . نوع المولدة المستخدمة

 . لكهرباء المتولدة ذات تيار مستمرفي حالة تسخين للمزدوج الحراري تكون ا -

بوساطة طائرته الورقية  Franklinمن قبل العالم فرانكلين ) البرق(اآتشفت الكهرباء الساآنة 
إنتاج الكهرباء  ١٧٩٨عام  Voltaالمربوطة بحبل معدني، وبعد ذلك استطاع العالم اإليطالي فولتا 

لمؤلف من وعاء زجاجي يحوي قضيبين معدنيين ا) وعاء فولطا(آيمياويًا بوساطة وعائه المشهور 
ثم توالت االآتشافات من قبل العالم . أحدهما من الحديد واآلخر من النحاس ضمن محلول ملحي

والتيار، واآتشف العالم أوم ) العمل(الذي استطاع التمييز بين التوتر  Ampereالفرنسي أمبير 
Ohm  توتر والتيار المعروفة بقانون أوم العالقة األساسية المشهورة بين ال ١٨٢٧عام)U=R*I (
تأثير  Faradayبّين فارادي . يمثل التيار، وتقاس باألوم Iتمثل المقاومة و Rتمثل التوتر و Uحيث 

عن عالقات فارادي رياضيًا، وهكذا توالت  Maxwellالحقل الكهرومغنطيسي، وعبر ماآسويل 
 . االآتشافات

) مرور الشحنات الكهربائية(ة تبعًا لتفاعلها مع التيار الكهربائي تصنف المواد من وجهة نظر آهربائي
 : في

، وهي المواد التي تبدي مقاومة بسيطة أو قليلة conductorsأ ـ مواد ناقلة أو اختصارًا نواقل 
 . لمرور التيار الكهربائي فيها مثل المعادن

الية لمرور التيار الكهربائي فيها ، وهي التي تبدي مقاومة عinsulatorsب ـ مواد عازلة أو عوازل 
 . مثل الزجاج والبورسالن والمطاط وغيرها

، وهي التي تبدي مقاومة عالية جدًا لمرور التيار semiconductors اشباه الموصالت ج ـ 
الكهربائي في اتجاه، وتبدي مقاومة منخفضة لمروره في االتجاه المعاآس، آمادة الجرمانيوم 

 . اشباه الموصالت  وغيرها من تجهيزات  transistorsبناء الترانزستورات وتستخدم في . وغيرها

 استخدام الطاقة الكهربائية
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  -: يتم حاليا توليد الطاقة الكهربائية في محطات خاصة لتوليد الطاقة الكهربائية وهي على انواع

 طرق تقليدية 

الماء وتحويله إلى بخار يستخدم في  حيث يتم فيها تسخين, محطات حرارية لتوليد الطاقة الكهربائية-
 . تدور بدورها مكائن لتوليد الكهرباء وهي بقدرات مختلفة) ذات سرع عالية(بخارية  توربيناتتدوير 

حيث تستخدم الطاقة الكامنة في المجمعات المائية , محطات مائية لتوليد الطاقة الكهربائية-
لتوليد الكهرباء  مولدات تدور بدورها ) نخفضةذات سرع م(مائية  اتفي تدوير توربين) الشالالت(

 . وهي بقدرات مختلفة

 ) ديزل(غازية  أو مكان احتراق داخلي  اتمحطات توليد صغيرة نسبيا تدار بواسطة  توربين-

الطاقة الكهربائية المولدة بالمحطات السابقة هي ذات تيار متغير على اغلب االحوال ويتوجب 
 . نهااستخدامها فورا ويصعب تخزي

 طرق غير تقليدية

 الخاليا الشمسيةمحطات توليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية باستخدام اللوحات الشمسية -
وطاقات محدودة نسبيا يتم تخزينها في ) الكهرباء المولدة بهذه الطريقة هي ذات تيار مستمر(

 . بطاريات خاصة لحين الحاجة لها

 . محطات توليد الكهرباء بواسطة طاقة الرياح باستخدام طواحين هوائية آبيرة-

 . لكهرباء بواسطة طاقة المد والجزر وطاقة موج البحرمحطات توليد ا-

  المولدات الحراريةمحطات صغيرة لتوليد الكهرباء بأستخدام -

) فولتية(ميكا واط وبجهد  ٢٠٠٠او ١٠٠٠عموما يتم توليد الكهرباء بمحطات آبيرة تصل طاقاتها 
 . هرتز ٦٠هرتز او  ٥٠فولت ذو تيارمتناوب  ١١٠٠٠فولت او  ٣٣٠٠

 
 

 محطات توليد الكهرباء

تتألف عمومًا من قسم ثابت ثالثية األطوار،  generatorsُتوّلد الطاقة الكهربائية بوساطة المولدات 
stator  يحوي من الداخل مجاريslots الثابت، وتوضع في هذه  الجزء على وضوعةمحفورة م

محفور عليه  rotor دوارتؤخذ الكهرباء عادة منها، وقسم ) بحسب عدد األطوار(المجاري ملفات 
ة لها عادة عن طريق منبع التي توفر التغذية الكهربائي) التحريض(مجاٍر توضع فيها ملفات التهييج 

والمثبت على  لمربوط ، ويتم تدوير القسم الدائر ا)أو مولدات تيار مستمر بطارياتآال(تيار مستمر 
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تكون عادة متصلة ميكانيكيًا مع القسم الدائر  turbineتورباين  أو  motorالمحور بوساطة محرك 
 . للمولد

 لتورباينتبعًا للمحرك أو ا electrical power stationsتسمى عادة المحطات الكهربائية 
وغيرها،  hydro، أو مائية gaz، أو غازية steamالمستعمل فيها، فيقال مثًال محطة توليد بخارية 

 .عمل بفعل البخار أو الغاز أو الماء على الترتيب ي تورباين وذلك في حال آان ال

آيلو ١١.٣أو  ١٠.٥(ي محطات التوليد التوليد ف جهدُتولد طاقة آهربائية بوساطة مولد على قيمة 
آمحطة توليد سد (التي تتواجد أو تنشأ عادة بالقرب من أماآن وجود المصادر األولية آالماء ) فولت
النقل  جهدإلى قيمة  الجهد، وُيرفع )آهرباء الدورةمحطة ( loadsأو قرب مراآز الحموالت) دوآان

لنقل  جهدرافعة لل transformersطة محوالت بوسا) آيلو فولط٤٠٠آيلو فولط و١٣٢ العراقفي (
لمسافات آبيرة إلى أماآن ) أو آابالت أرضية(الطاقة الكهربائية عبر خطوط النقل الكهربائي الهوائية 

التي  اسالك التوصيلوتصغير مقطع  lossesتواجد المستهلكين، بهذه الطريقة يتم تخفيف الضياعات 
ُتخّفض قيمة ) مدن، معامل(عند االقتراب من مراآز االستهالك و. ستنقل هذه الطاقة إلى المستهلكين

 جهدـ هناك عمليًا عدة أنواع للمحوالت مثل محوالت لل جهدبمحوالت استطاعة خافضة لل جهدال
التي تعمل عليها هذه الشبكات ومقدار االستطاعة المنقولة  لجهدوللتيار وللتردد ـ تتبع عمليًا سوية ا

اسالك معدن (لوبة من األحمال والبعد الكهربائي لها ولمحددات الشبكة عبرها لالستطاعة المط
 . وغيرها) التوصيل

 قدرةوهي آمية ال) Kwh» س. و. ك«اختصارًا (تقاس الطاقة الكهربائية بواحدة آيلو واط ساعي 
power وهناك مضاعفات لهذه . المقدرة بالكيلو واط المستهلكة في واحدة الزمن وهي هنا الساعة

 Gwhا واط ساعي كيكوال ةآيلو واط ساع١٠٠٠وتساوي  Mwh ةواحدة وهي ميغاواط ساعال
 . ةميغا واط ساع١٠٠٠ويساوي 

 Qتقاس بالكيلو واط ورّدية  Pحقيقية  قدراتهناك (المستهلكة  قدرةالطاقة الكهربائية هي آمية ال
تكون . ي واحدة الزمنوف) وتقاس بالكيلو فولط أمبير Sتقاس بالكيلوفولط أمبير رّدي والكلية 

محطات توليد الكهرباء قرب مصادر الطاقة االساسية على االآثر وربما بعيدا عن اماآن الحاجة 
 ٣٣حيت يتم تحويل الجهد الكهربائي بواسطة محوالت آهربائية إلى جهد عالي , الفعلية لها

يد إلى منطقة الحاجة آيلو فولت تهيئة لنقلها من منطقة التول ٤٠٠آيلوفولت او ١٣٢آيلوفولت او 
حيث يتم قرب المواقع التي . لها بواسطة ابراج آبيرة تعلق عليها االسالك التي تمرر التيار الكهربائي

فولت بواسطة محوالت آهربائية  ٢٢٠فولت او  ٤٠٠يحتاج فيها للطاقة الكهربائية إلى جهد واطئ 
 . اخرى
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  المخاطر الكهربائية/   الثانيالفصل 

 
 

 
أنواع المخاطر الكهربائية  :  ١-  

 
١-١ مخاطر على الحياة  

 
يتسبب مرور التيار الكهربائي في جسم اإلنسان في إحداث آثار تتوقف خطورتها على مسار        

التيار وشدته والمدة التي يبقى خاللها المصاب تحت تأثير التيار ، وينشأ عن ذلك حروق بسيطة وقد 
.شلل موضعي أو الوفاة يتسبب مرور التيار في إحداث   

وللتيار الكهربائي آثار حرارية هي التي تسبب الحروق وآثار آيميائية هي التي تتسبب في تحليل الدم 
.والخاليا العصبية  

  
  :مخاطر على الممتلكات ٢-١

 
 العازل بينها النهيارالكهربائية نتيجة  قابلواتعند حدوث قصر في الدائرة بين األسالك أو ال       

ألي سبب آأن تكون مقاطع األسالك أو الكابالت غير مناسبة لقيمة التيار المار فيها أي أن هذه 
المقاطع أقل من المسموح به فإنه ينتج عن مرور التيار إرتفاع في درجة حرارة األسالك أو الكابالت 

تسقط على المواد وقد  واحتراقهاالمواد المحيطة بها  إشعالإلى أن يصل إلى درجة  االرتفاعويستمر 
مجاورة قابلة لالشتعال مما يؤدي إلى نشوب الحرائق وإحداث خسائر مادية آبيرة إذا لم يتم تدارآها 

  .وإخمادها في الحال
  
  :مخاطر على األجهزة واألدوات واآلالت الكهربائية ٣-١

  
ت والمحوالت وخاصة يتسبب سوء االستخدام آزيادة الحمل على اآلالت الكهربائية مثل المولدا      
وجود أجهزة وقاية مناسبة لها ، وآذلك إهمال إجراء أعمال الصيانة الدورية الالزمة لهذه  عدم  عند

األجهزة من تنظيف وتغيير الزيوت وخالفه أو عدم مالءمة األجهزة للظروف الجوية المحيطة مثل 
.اث تلف أو احتراق لهذه األجهزةارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وتعرضها لألتربة والغبار في إحد  
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:المسببات التي تؤدي إلى حدوث مخــاطــر الكهربــاء -٢  

 
  

اإلستاتيكية( الكهرباء الساآنة  ) :    ١-٢  
      

هي عبارة عن شحنات آهربائية يصل بعضها إلى جهود مرتفعة جدًا وتتولد نتيجة لإلحتكاك بين 
اإللكترونيات من إحداهما إلى األخرى فالمادة التي أخذت  مادتين مختلفتين مما يسبب إنتقال بعض

الكترونيات تصبح سالبة والتي فقدت اإللكترونيات تصبح موجبة وتصبح هاتين المادتين في حالة 
وتنتج الكهرباء الساآنة عن عدة عوامل . غير مستقرة إلى أن تعود آل منها إلى وضعها الطبيعي 

  :منها ما يلي
  

  :)الصواعق (  يغ الكهربائيالتفر  ١-١-٢ 
  
هي شحنات آهربائية تحدث من السحب على شكل برق ذو ترددات عالية وجهد مرتفع وتهبط       

على األماآن المرتفعة مثل قمم الجبال والعمارات العالمية والمآذن وخطوط الكهرباء واألشجار 
وتتكون هذه الشحنات عندما تنشأ  واألسوار والكائنات الحية وقد تدمر المكان الذي تنزل عليه ،

بفعل العواصف والرياح وتعرضها لألشعة الكونية  لالحتكاكالسحب في طبقات الجو العليا وتعرضها 
ونيات الزائدة عن حاجتها وتجعلها في حالة مضطربة رفإن ذلك يتسبب في شحن بعض السحب باإللكت

تفريغ آهربائي في سحابة أو طائرة  وغير مستقرة مما يجعلها تتخلص من هذه الشحنات على شكل
تمر بالقرب منها أو تتجه إلى األرض لتفريغ شحنتها في األماآن العالية من سطح آاألبراج والمآذن 

.واألتربة في األسالك النحاسية العارية غير المعزولة   

 
٢-١-٢ احتكاك الرياح واألتربة في األسالك النحاسية العارية غير المعزولة .  

 
. ت شبكات االتصاالتومرسال ٣-١-٢ الشحنات الكهرومغناطيسية الناتجة من محطات البث االذاعي   

 
شحنات صغيرة تسبب شرارًا ضعيفًا ولكنها تؤدي إلى حرائق آبيرة مثل الشحنات الناشئة  ٤-١-٢  

 
     .أثناء تفريغ ناقالت البترول بمحطات الوقود أو أثناء سيرها على الطرق السريعة         

 
:الكهرباء الديناميكية  ٢-٢  
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.هي التي يتم توليدها بقصد استخدامها في األغراض المختلفة  
 

:    سباب حدوث المخاطر الكهربائيةأ ٣-٢   
 

هناك مخاطر عدة تنشأ في المراحل المختلفة بدءًا بالتصميم ثم التنفيذ وانتهاء باالستخدام ومنها       
: ما يلي         

 
: وتشمل  تصميمأخطاء في مرحلة ال  ١-٣-٢  

 
.    عدم قيام مهندس آهرباء متخصص بإعداد التصميم الالزم لألعمال الكهربائية - -     

 
    .عدم مالءمة قواطع الحماية مع مقاطع األسالك والكابالت وشدة التيار المار بها -   
 

استخدام قواطع مزودة عدم مناسبة وسيلة الحماية المستخدمة مع المكان الذي سترآب فيه آعدم  -   
للمأخذ الكهربائية في الحمامات والمطابخ واالماآن المعرضة للرطوبة والماء بحماية ضد تيار       

. التسرب االرضي        

 
 

  -    عدم توازن األحمال على األطوار الثالثة .
 

خذ واألعداد المناسبة عدم اختيار األماآن المناسبة لوضع لوحات التوزيع الكهربائية وآذلك المآ -   
. لكل دائرة       

 
نقص عدد دوائر المآخذ الكهربائية مما يضطر المستهلك إلى استخدام مأخذ واحد لتوصيل عدة  -   

          .أجهزة عليه أو اللجوء إلى التمديدات الخارجية الظاهرة

 
للمبنى )األراضي العام(عدم وجود موصل التأريض في الدوائر الكهربائية وآذلك  .     -  

 
. عدم وجود نظام لمانعات الصواعق في المناطق المعرضة لذلك     -  

 
:وتشمل  ٢-٣-٢ أخطاء في مرحلة التنفيذ   

 
   عدم وجود مهندس آهرباء يشرف على تنفيذ األعمال الكهربائية وعدم تنفيذ تلك األعمال      -    

          . من قبل فنيين متخصصين ذوي خبرة في هذا المجال   
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   -     عدم التقيد بالمخططات والرسومات الكهربائية أثناء التنفيذ .
 

عدم استعمال المرابط الخاصة لتوصيل وربط األسالك ببعضها   .      -  
 

  -     عدم ربط موصالت التأريض بمرابطها المخصصة في األجهزة الكهربائية والمآخذ والمفاتيح
 

الماسورة الواحدة عن الحد المسموح بهزيادة عدد األسالك في   .      -  
 

التشغيل بمفتاح  )البارد ( وخط التعادل الحملبقاعدة  )الحار(  ربط موصل الطور  -     .  
 

عدم احكام ربط األسالك والكابالت بقواطع الحماية بصور جيدة مما ينتج عنه شرارة آهربائية  -    
.تتسبب في تلف القاطع وحدوث حرائق         

 
  عدم إبعاد التمديدات الكهربائية عن تمديدات المياه والغاز -     .

 
    عدم المحافظة على استمرارية موصل سلك  -     .

 
: وتشمل  أخطاء في مرحلة االستخدام ٣-٣-٢  

 
:ومنها   سوء االستخدام -أ    
 

  -  توصيل عدة أجهزة آهربائية بمقبس واحد في نفس الوقت .
 

زة والمفاتيح الكهربائية واأليدي مبتلة بالماء أو تشغيل األجهزة مع الوقوف على أرض لمس األجه -
.رطبة    

 
 - اختيار أجهزة آهربائية غير جيدة .

 
 - نزع القابس من المقبس بعنف .

 
 - استخدام التوصيالت الخارجية الظاهرة وآذلك غير المباشرة لألجهزة الكهربائية .

 
مناسبة للمقابس الكهربائية لحماية األطفال من العبث بهاعدم وضع وسيلة حماية  .  - 

 
 - عدم توصيل سلك التأريض لألجهزة بصورة جيدة .

 



 
 

١٠ 
 

تمديد األسالك والكابالت تحت السجاد أو قرب النوافذ والمقاعد مما يعرضها لالهتراء وحدوث قصر  -
.فيها    

 
:إهمال الصيانة –ب     

 
وري على التمديدات واألجهزة الكهربائيةعدم إجراء الكشف واالختبار الد .        -  

 
-       عدم تنظيف وصيانة األجهزة والمواد الكهربائية .  

 
-       عدم فصل التيار الكهربائي أثناء إجراء أعمال الصيانة واإلصالح .  

 
   العمل عند مالحظة خروج شرر منها أثناء) الحماية(عدم إستبدال وسيلة القطع والوصل  -       .

 
-       عدم مراجعة األحمال الكهربائية والتأآد من مالءمتها للقواطع واألسالك .  

 
    عدم إحكام ربط نهاية األسالك بمآخذ التيار أو المفاتيح أو القواطع مما يسبب حدوث شرر  -      
  .يؤدي لتلفها      
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  سم اإلنسان واإلسعافات األوليةتأثير التيار على ج / الثالثالفصل 

   
 

 تأثير التيار على جسم اإلنسان  :
 

العوامل التي تؤثر على شدة الصدمة الكهربائية - :  ١-١  
 

      يحدث مرور التيار الكهربائي في جسم اإلنسان آثارًا تختلف في خطورتها وشدتها حسب  -      
                -:التالية العوامل       

 
:مسـار التيـار في جسم المصاب -أ    
 

يتحدد مسار التيار الكهربائي في جسم اإلنسان المصاب بمكان دخول وخروج التيار إلى الجسم وقد 
يكون هذا المسار قصيرًا بين نقطتين على اليد والقدم مثًال أو طويًال بين اليدين أو بين اليد اليمنى 

.ورة هو من يد إلى اليد األخرى عبر الصدروالقدم اليسرى أو العكس والمسار األآثر خط   

 
:شدة التيار المار في الجسم -ب    

 
تزداد خطورة الكهرباء وآثارها على الجسم اإلنسان بزيادة شدة التيار المار فيه حيث أن اآلثار       

ف قيمة الحرارية والكيميائية للتيار تدمر خاليا الجسم أو تسبب الحروق أو الشلل أو الوفاة ، وتتوق
التيار المار في الجسم على مقدار الجهد الكهربائي الذي يالمسه المصاب أو يقترب منه وتزداد قيمة 

.التيار بزيادة الجهد وتنخفض بإنخفاض الجهد   

 
:المقاومة الكهربائية لجسم المصاب -ج    

 
ة تيار تختلف المقاومة الكهربائية لجسم المصاب من شخص إلى آخر وهي تؤثر على قيم     

.الصدمة ، حيث تزداد قيمة التيار آلما آانت المقاومة صغيرة وتقلل قيمة التيار بزيادة المقاومة   

 
:مدة بقاء المصاب تحت الجهد -د    

 



 
 

١٢ 
 

تزداد خطورة حالة المصاب آلما طال زمن مرور التيار الكهربائي في جسمه لما يسببه هذا      
تين أو عضلة القلب وتحصل الوفاة ئوقد يسبب شلل الر التيار من حروق وإتالف للخاليا العصبية

.فورابسبب ذلك لذا يجب فصل مصدر التيار عن المصاب    

 
:الجهد الكهربائي -هـ    

 
 آلما إزداد الجهد الكهربائي آانت اإلصابة أآثر خطورة إال أنه أيضًا ال يجب اإلستهانة بالجهود       
    .المنخفضة      

 
  :المقاومة الكهربائية لمسار التيار خارج جسم -و 

 
هذه المقاومة تضاف إلى المقاومة الكهربائية لمسار التيار داخل جسم المصاب وتشمل المقاومة      
    -:الكهربائية اإلجمالية ما يلي     

 
-١ مقاومة األسالك الكهربائية قبل دخول التيار إلى جسم المصاب .  

 
لمصابمقاومة جسم ا .  ٢-  

 
-٣ مقاومة مسار التيار بعد خروجه من جسم المصاب .  

 
  وتزيد األرض الرطبة واأليدي المبللة بالماء من درجة خطورة الصدمة حيث أنها تساعد على       
       .خفض المقاومة الكهربائية لمسار وبالتالي تزيد من شدة الصدمة      

 
:طبيعـة التيـار -ز    

 
   .متردداخطورة بطبيعة التيار سواء آان تيارًا مستمرًا أو تتأثر درجة ال
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  . تأثير الكهربائي على جسم اإلنسانال ٢-١
   

:هيرتز على جسم اإلنسان ٥٠التيار الكهربائي ذو التردد  قيمة تأثير أدناه  
 

.مللي أمبير ١.٠حتى  ٠ال يشعر اإلنسان بمرور التيار من   - 
.       مللي امبير ٤.١  حتى ١.٠بوجود التيار من بداية اإلحساس  - -  

    . مللي امبير ٤.٢ حتى ١الشعور بوخز الدبوس من  - -

   . مللي امبير ١٠ حتى ٢الشعور بالرجفة ويرفع اإلنسان يده من  - -

  . مللي امبير ٢٠حتى  ١٠الشعور باأللم وال يستطيع رفع يده من  - -

     . مللي امبير ٣٠ حتى  ٢٠الشعور باأللم مع فقدان الوعي من  - -

     . مللي امبير ١٠٠ حتى  ٣٠شلل الرئتين واإلختناق من  -

تيار ال اذا آان  تسبب الوفاة الفورية بالصدمة الكهربائية وحروق في مكان دخول وخروج التيار -
.    مللي امبير ١٠٠أآبر من      

 
ويخيل لمن حوله أنه فارق الحياة ، لذا  ونظرًا ألنه قد يحدث إضطراب في نبض وتنفس المصاب     

يجب عرض المصاب على طبيب ألنه وحده الذي يستطيع تأآيد الوفاة من عدمها ، آما يجب سرعة 
   .تقديم اإلسعافات األولية الفورية الالزمة آالتنفس الصناعي وغيره

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

١٤ 
 

االسعافات االولية/  الرابعالفصل    
 

عافات األولية لهاالحوادث الكهربائية واإلس .   ١-٣  
 
 

١-١-٣ طرق إنقاذ مصاب بصدمة آهربائية .  
 
:تخليص المصاب من المالمسة الكهربائية – ١   

 
يجب اإلسراع بفصل التيار الكهربائي عن المصاب فورًا وذلك عن طريق فصل المفتاح الفرعي أو 

تيار الكهربائي حتى ال العمومي ومراعاة عدم لمس المصاب بيدين عاريتين طالما ظل مالمسًا لل
يصاب الشخص المنقذ بنفس التيار الكهربائي ، وآما يجب االنتباه إلى مكان وجود المصاب فإذا آان 

على ارتفاع عالي فيلزم حمايته من السقوطاو وجوده    هفي الحاالت التي يصعب فيها فصل التيار عن 
:بالسرعة المطلوبة من الضروري اتخاذ ما يليو   

 
فولت ١٠٠٠الجهد أقل من  إذا آان . -أ   

 
لفصل المصاب عن األجزاء الحاملة للتيار يتم استخدام وسائل عزل جافة آاألخشاب والحبال والثياب 

وال يسمح باستخدام أدوات معدنية أو أدوات رطبة وينصح باإلبتعاد عن األجسام المعدنية المحيطة 
بلبس قفازات عازلة سميكة وغير مثقوبة أو تغطية وبعد قيام المنقذ . بالمصاب ألنها ناقل جيد للتيار 

يديه بأي أقمشة سميكة غير مبتلة يقوم بشد المصاب من مالبسه بعيدًا عن السلك وينصح باستعمال 
يد واحدة أثناء اإلنقاذ وفي حالة تعذر فك أصابع المصاب عن السلك لتقلص عضالته أثناء مرور 

دمي المصاب لعزله عن األرض ويتم عمل ذلك بحذر التيار بها ، يوضع لوح خشبي عازل تحت ق
وإنتباه شديدين ، آما يمكن للمنقذ عزل نفسه عن األرض بالوقوف على لوح من أي مادة عازلة 

.وجافة أو لبس األحذية العازلة  . 

 
فولت ١٠٠٠إذا آان الجهد أآثر من  . -ب   

 
ات واألحذية المطاطية مع استخدام يجب استعمال وسائل العزل التي تتحمل تلك الجهود آلبس القفاز

آما يمكن عمل أرضي على خطوط الجهد . عصا عازلة إلبعاد المصاب عن خطوط الجهد العالي 
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العالي وذلك بربط طرف سلك بنقطة تأريض البرج أو عامود الجهد العالي ثم إلقاء طرفه اآلخر على 
ب على األرض لذا يجب االحتياط حتى الجهد العالي المالمسة للمصاب وفي هذه الحالة سيسقط المصا

.ال تزداد اإلصابة نتيجة الرتطامه باألرض عند سقوطه  
  

ويجب االنتباه إلى أنه يمكن أن يبقى على الخط المفصول عن الشبكة شحنة آهربائية خطرة على 
.حياة اإلنسان لذلك من الضروري تأريض تلك الخطوط لتالفي الخطر   

 
:للمصاباإلسعـافـات األولية  – ٢   

 
بعد فصل التيار الكهربائي عن المصاب يتم استدعاء اإلسعافات أو الطبيب المختص فورًا مع اتباع ما 

-:يلي   
 

  - يوضع المصاب بسرعة على ظهره ومن األفضل أن يكون ذلك على سطح صلب وجاف .
 

الرأس يفحص فم المصاب وتخرج أي مادة تعوق التنفس سواًء صلبة أو سائلة ويصحح وضع  -
.نتيجة السقوط الخلفي للسان  لضمان خلو مجرى التنفس من اإلنسداد    

 
 - التأآد من تنفس المصاب وذلك بمراقبة ارتفاع وهبوط صدره من عدمه .

 
أو في الرقبة ) النبض الشرياني(التأآد من نبض المصاب وذلك بلمس الشريان عند المعصم  -

.لت مستمرة من عدمهللتعرف عما إذا آانت ضربات القلب ال زا    
 

مراقبة اتساع حدقة العين ألن اتساع حدقة العين يعني نقص في وصول الدم للمخ -  .   
 

فإذا ثبت أن المصاب ال يتنفس وال يوجد به نبض ففي هذه الحالة على المنقذ أن يؤدي وظيفة رئتي 
-:ما يليوقلب المصاب بإجراء طريقة التنفس الصناعي مع التدليك الخارجي للقلب آ   

 
-أ التنفس الصناعي .  

 
 - ضع المصاب على ظهره وأخرج أية مواد غريبة من فمه .
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ضع إحدى اليدين تحت رقبة المصاب وإجعل الرقبة مقوسة إلى أعلى واضغط باليد األخرى على  -
.  ٢جبهة المصاب في االتجاه إلى أسفل وهذا سيؤدي إلى فتح فم المصاب آما في شكل رقم    

 
       نفسًا عمقيًا لتمأل صدرك وافتح فمك وضعه باحكام على فم المصاب المفتوح واغلق أنف خذ  -
  المصاب بسبابة وابهام يدك التي تضغط على الجبهة وانفخ في فمه آمية آافية من الهواء لتجعل   

  . صدره يرتفع   

 
آل أربعة ثوانيأبعد فمك وراقب انخفاض صدر المصاب وآرر عملية النفخ بمعدل نفخة  .  - 

 
إذا لم يكن هناك تبادل للهواء بمعنى أن صدر المصاب ال يرتفع ، يفحص فم المصاب وينظف جيدًا  -

.  عوق دخول الهواءمن أي أجسام غريبة ت    
 

 ثواني بالنسبة للبالغين ) ٥-٤(تستأنف عملية التنفس من فم لفم بنفخ الهواء بقوة بمعدل مرة آل  -
ويراعى عند عملية النفخ اغالق أنف المصاب وعند الزفير . واني بالنسبة لألطفال ث ٣وبمعدل آل    
       يفتح أنفه وتستمر هذه العملية حتى يبدأ المصاب في التنفس الطبيعي بعد التنفس الصناعي    
.المتواصل ثم يرفع فم المنقذ عن فم المصاب      

 
ة وعندما يستعد أنفاسه ال تدعه ينهض قبل مرور ضع بطانية أو معطف تحت المصاب وفوقه للتدفئ -

.ساعة على األقل وذلك لحين حضور جماعة اإلسعاف أو الطبيب    
 

-ب التدليك الخارجي للقلب :  
 

استخدام طريقة التدليك الخارجي للقلب مع عملية التنفس الصناعي مع مراعاة عدم تعارض التدليك  -
 المصاب وأن تكون عملية النفخ سريعة ثم يبعد المنقذ فمه  الخارجي للقلب مع عملية النفخ في فم  
عن المصاب ويترآه لتفريغ الهواء من داخله مع إجراء عملية خارجي للقلب لضمان استمرار مرور  
هذا إذا آان يقوم . الدم الحامل لألآسجين ألعضاء الجسم المختلفة وخصوصًا المخ والكليتين والقلب  
  شخص واحد أما إذا توافر شخصان يجيدان اإلسعافات األولية فيقوم أحدهما  باإلجراءات اإلسعافية 
.بالتنفس الصناعي واآلخر بتدليك القلب من الخارج    

 



 
 

١٧ 
 

 - لعمل تدليك القلب من الخارج يجب أن يكون المصاب ملقى على ظهره فوق أرض صلبة .
 

        ع أحد أصابع يدك تحسس صدر المريض حتى تحدد الجزء السفلي من القفص الصدري وض -
       نحو هذا االصبع اليد ) وليس الكف(اليسرى على هذا الطرف وحرك نهاية مفصل اليد اليمنى   
اليسرى فوق اليمنى على الثلث األسفل من عظمة القفص الصدري وضع اليد اليسرى فوق اليمنى   
.ارفع أصابع اليدين عن المصاب     

 
  قل عن مرة في الثانية ويكون الضغط بكلتا اليدين واستخدام قوة آافية اضغط لألسفل بسرعة ال ت -

سم وذلك بأن ) ٥-٣(لتضغط اليد السفلى في الثلث السفلي للقفص الصدري بحيث ينخفض مسافة    
     تبقي ذراعيك مستقيمين والتثنيهما عند المرفق مستخدمًا وزن جسمك آله للضغط من الكتفين    
     هل عليك أداء مثل هذه المهمة لوقت أطول دون تعب آبير ثم ارفع ثقلك مع بقاء وهذا مما يس   
وضع آفيك على صدر المصاب وآرر هذه العملية بصفة منتظمة ، ويجب أن تكرر هذه الضغطات    

      .وفي آل مرة تضغط على قلب المصاب أي انك تقوم بعمل القلب) . اضغط وارفع الضغط(بانتظام 

 
ى أن يستمر النفخ في الفم بحيث يتخلل عملية التدليك الخارجي للقلب بمعدل نفس واحد آل يراع -

. خمس ضغطات خارجية  
 

:وإذا آان هناك شخص واحد يقوم بعمل التنفس وإلسعافات القلب فعليه إجراء اآلتي   
 

   ليك خارجي ينفخ في فم المصاب بالطريقة الصحيحة مرتين أو ثالث مرات متتالية يتبعها عمل تد -
    ضغطة ويستمر ذلك بالتناوب أما إذا توافر شخص آخر فيتكئ هذا الشخص عند  ١٢للقلب لمدة   
  رأس المصاب ويقوم بعملية التنفس الصناعي بمعدل مرة واحدة آل خمس ضغطات خارجية على   
   آما تستمر . ه القلب تقوم بها أنت ويستمر عمل ذلك حتى يستعيد المصاب أنفاسه والقلب نبضات  
.هذه الجهود أثناء نقل المصاب بسيارة اإلسعاف إلى أقرب وحدة صحية     

 
:عـالمـات الحيـاة   

 
:بعد عملية نفخ وتدليك صحيحة وناجحة سيظهر على المصاب ما يأتي من مظاهر الحياة   

 
الحمرارلون الوجه يبدأ في التغيير من اللون األزرق إلى لون أقل زرقة ثم يميل نحو ا .  ١-  

 



 
 

١٨ 
 

المعدل الطبيعي ويكون مستقًال عن  التنفس الطبيعي يبدأ في الظهور ويزداد بمرور الوقت إلى -٢
.   عملية اإلسعاف ومنتظما   

 
.  اتساع حدقة العين يبدأ في الضيق -٣  

 
عى استمرار عملية التنفس الصناعي وتدليك القلب حتى تبدأ هذه العالمات في الظهور ويمكن اوير
أآد منها بظهور النبضات الطبيعية وتلمسها باليد ، آما يجب استمرار إجراء العمليات اإلسعافية الت

.للتنفس والقلب بصورة صحيحة لمدة ساعة على األقل حتى يحضر الطبيب   

 
  -٤ طرق الوقاية من المخاطر الكهربائية .

 
)اإلستاتيكية(الوقاية من الكهرباء الساآنة  .  ١-٤  

 
:  المبانيوقـايـة  -أ   

    
 

تختلف المباني عن بعضها البعض من حيث االرتفاع واألهمية واالستخدام ويجب االهتمام 

المباني الهامة المرتفعة أو المعرضة للعواصف الرعدية وذلك بوضع موصالت معدنية  بحماية

يلها فوق سطح تلك المباني ومن ثم توص غلون من النحاس األحمر أو األلمنيوم أو الحديد الم

.باألرض لكي تفرغ الشحنات إليها بسهولة   

 
:المنشـآت المعدنيـة -ب    

 
المرتفعة حيث  لجسوروهي المنشآت المصنوعة من الحديد أو الصلب مثل بعض األبراج أو ا

.ال يكفي توصيلها باألرض بل يجب أن تعمل لها شبكة حماية آاملة   
 

:متر ٣٠المنشآت التي يزيد ارتفاعها عن  -ج    
 

المنشآت المرتفعة مثل المآذن واألبراج العالمية للبث االذاعي واإلرسال الالسلكي وغيرها 

يفضل أن تكسى بغطاء معدني أو على األقل تحاط بحزام من المعدن ثم يوصل هذا الحزام أو 

.الغطاء بخطين يوصالن إلى قضبان التأريض   



 
 

١٩ 
 

 
: الرافعات العالية االرتفاع –د    

 
إنشاء المباني يجب أن توصل جيدًا باألرض خالل ة آالمستعملة في الموانئ والرافعات العالمي

وإذا آان هناك خوف من أن التيار الكهربائي الكبير القيمة الذي يمر وقت تفريغ الشحنة قد 

يتلف آراسي الرافعة فيلزم عمل احتياطات لتفريغ التيار إلى األرض بعيًد عن الكراسي 

.المذآورة   

 
نين مختلفين فيلزم العناية بالوصلة ومنع الرطوبة من الوصول إليها وذلك وعند وصل معد

.البالستيكية أو حفظها بأي طريقة أخرى مناسبة االصباغ بكسائها بطبقة سميكة من    

 
٢-٤ الوقاية من مخاطر الكهرباء :  

 
:للوقاية من مخاطر الكهرباء عمومًا يجب مراعاة ما يلي   

 
ئية من قبل مهندسين آهربائيين متخصصين ذوي خبرة تصمم األعمال الكهربا -١

وتراعى األصول الفنية في التصميم الذي يشمل إعداد المواصفات الفنية والمخططات 

.الالزمة لتنفيذ المشروع   

 
     تنفيذ األعمال الكهربائية من قبل فنيين متخصصين أآفاء ومهرة وتحت إشراف مهندسين  -٢

مال مطابقة للمواصفات القياسية أو ما يعادلها من المواصفات العالمية مختصين وأن تكون هذه األع

.المعترف بها   

 
د بالتعليمات الواردة في النشرات الفنية المرفقة باألجهزة الكهربائية والتي يتم إعدادها من يالتق -٣

لتغذية قبل الشرآات الصانعة لألجهزة وتوضح طريقة الفك والترآيب والتشغيل والصيانة وشروط ا



 
 

٢٠ 
 

الكهربائية وأنواع األعطال المحتملة وطرق إصالحها آما تتضمن المواصفات الفنية استهالك الوقود 

أو الكهرباء وقدرة الجهاز وآفاءته والجهد والتردد اللذين يعمل عليهما باإلضافة لبعض المعلومات 

.األخرى  

 
تهوية وحرارة ورطوبة وأجهزة ويجب مراعاة التعليمات الخاصة بمكان العمل المناسب للجهاز من 

.وحمايةوقاية    
 
عند انقطاع التيار الكهربائي يلزم إطفاء جميع األجهزة ذات المحرآات مثل المكيفات والثالجات  -٤

والغساالت وغيرها من األجهزة األخرى الحساسة مثل أجهزة الكمبيوتر حتى ال تتعرض تلك األجهزة 

.دمةللتلف عند عودة التيار الفجائية للخ   

 
تغذية التجهيزات واآلالت الكهربائية بواسطة لوحات توزيع رئيسية وفرعية لتسهيل عملية  -٥

.التحكم والحماية     
 

-٦ عمل دوائر خاصة ومستقلة لألجهزة الكبيرة الثابتة مثل المكيفات والغساالت .  
 
  ستقلة وعلب منفصلةم انابيبفصل آل من دوائر التوصيل اآلتية عن بعضها ويجري تمديدها في  -٧

 
  - دوائر اإلنارة والمراوح .

 
 - دوائر القوى والمكيفات

 
التأريض الجيد والدائم لألجهزة الكهربائية وآذلك تأريض جميع األجزاء المعدنية غير الحاملة  -٨

.للتيار والقريبة من الموصالت الكهربائية      

 
ت واللوحات الكهربائية وتكون من أجود األنواع المواد العازلة المستخدمة في اآلالت والتمديدا -٩

.وذات درجة عزل جيدة وآافية    

 



 
 

٢١ 
 

جميع التمديدات الكهربائية تربط بإحكام ويتم ربط األسالك ببعضها داخل علب التوصيل بواسطة  -١٠

مرابط نهايات توصيل مجهزة ببراغي من النحاس األصفر على أن تعزل عزًال إضافيًا بشريط عازل 

.لب األمرإذا تط   

 
أن تكون علب التوصيل قوية وواسعة وذات أغطية محكمة وال يسمح بترآها مكشوفة بأي حال  -١١

.من األحوال        
 

-١٢ استخدام المعدات واألدوات الكهربائية الجيدة والمناسبة في تنفيذ األعمال الكهربائية .  
 

لمناسبةالقيام بأعمال الصيانة الدورية مع إجراء االختبارات ا .  ١٣-  
 

٣-٤   الوقاية الشخصية من الحوادث الكهربائية  
يقع حادث التكهرب عندما تكتمل الدائرة الكهربائية ويمر التيار الكهربائي في جسم اإلنسان أو في 

جزء منه ويتم ذلك بمرور التيار من أحد األوجه الحامل للتيار إلى جسم اإلنسان ثم إلى الخط الحيادي 

ت األرض ــن أحد األوجه إلى جسم اإلنسان ثم إلى األرض ، وتزداد الخطورة إذا آانأو م) التعادل(

.مبتلة أو أن يمر التيار من أحد األوجه إلى جسم اإلنسان ثم إلى وجه آخر   

:وسبب مرور التيار في جسم اإلنسان ما يلي   
 
.ا الشخصانهيار العازل في أي من الموصالت للتجهيزات غير المؤرضة والتي يلمسه -أ   
 

ويمر) غير معزول(خطأ اإلنسان عندما يلمس بحرآة إرادية أو عفوية موصل عاري  -ب  
.فيه تيار آهربائي       

 
  .خطأ اإلنسان عندما يقترب من مصدر جهد متوسط أو عالي أآثر من الحدود المسموح بها -ج

 
 
 
 
 
 
 



 
 

٢٢ 
 

 التوصيات 
 

: يلزم اتباع ما يلي الكهرباء  للوقاية من مخاطر  
 
فصل التيار عن الخطين  بواسطة القاطع أو بواسطة نزع المصهرات وذلك قبل تنظيف أي  -١

.   مصباح آهربائي حتى ولو آان مطفأ     
 
عدم محاولة اصالح التمديدات والترآيبات والمعدات الكهربائية بنفسك بل يجب عليك استدعاء  -٢

.المختص      
 
السجاد أو قرب األبواب والمقاعد حتى ال تتعرض لإلهتراء عدم تمديد األسالك والكابالت تحت  -٣

.وتعثر المارة بها     
 
   ابعاد الكابالت واألسالك عن الماء ومصادر الحرارة مثل أنابيب الماء الساخن أو األجهزة  -٤

    .    الساخنة
 

-٥ عدم جذب السلك عند فصل الكهرباء بل ينتزع القابس من المقبس بلطف .  
 
الكابالت والتوصيالت واألجهزة بين آن وآخر فهي عرضة لالهتراء والتلف خاصة عند فحص  -٦

.القابس وقرب المرابط واألسالك المهترئة تسبب التماس والصدمات وأحيانًا الحرائق     

 
-٧ عدم لمس مفاتيح اإلنارة واأليدي مبتلة بالماء .  

 
-٨ عدم وصل أجهزة آثيرة بمقبس واحد .  

 
األجهزة الكهربائية أثناء الوقوف على أرض رطبة أو إذا آان الشخص مبلًال بالماء عدم تشغيل  -٩

    .حافي القدمين     أو 

      
عدم ترك الغبار واألتربة تتراآم على المحرآات واألجهزة الكهربائية ووجوب المحافظة على  -١٠

.نظافتها باستمرار        

 
هربائية وهي موصلة بالكهرباءعدم فحص أو محاولة اصالح األجهزة الك .  ١١-  



 
 

٢٣ 
 

 
وآافة  لمدافئ وا المصابيحيجب ابعاد المواد القابلة لالشتعال آالستائر والمالبس واألوراق عن  -١٢

.األجهزة الكهربائية       

-١٣ عدم ترك األجهزة موصلة بالكهرباء حال االنتهاء من العمل بها .  
 

عدم محاولة لفها بشريط الصقاستبدال األسالك المتآآلة بأخرى جديدة و .  ١٤-  
 

  -١٥ تجنب إقامة المباني والمنشآت أسفل أو بالقرب من خطوط نقل الطاقة الكهربائية .
 

نشر الوعي واالحتراس من الكهرباء المقطوعة وعدم لمس األسالك والمقابس واالبتعاد عن  -١٦

  .الكهربائية خطوط الكهرباء المقطوعة وعدم العبث باألجهزة والمعدات واآلالت

 

 المصادر. 

    

 ١- Avoiding danger from underground services HSG٤٧ (Second edition) 
      HSE Books ٢٠٠٠ ISBN ٠ ١٧٧٤ ٧١٧٦ ٠ 
 ٢- Avoidance of danger from overhead electrical lines GS٦(rev) HSE   
      Books  ١٩٩٧ ISBN ٨ ١٣٤٨ ٧١٧٦ ٠                              
 ٣- Electrical safety on construction sites HSG١٤١ HSE Books ١٩٩٥ 
      ISBN ٤ ١٠٠٠ ٧١٧٦ ٠ 
 ٤- Electricity at work - safe working practices HSG٨٥ (Second edition)  
     HSE Books ٢٠٠٣ ISBN ٢ ٢١٦٤ ٧١٧٦ ٠     
 ٥- Electrical safety at places of entertainment GS٥٠ HSE Books ١٩٩٧ 
     ISBN ٩ ١٣٨٧ ٧١٧٦ ٠ 
 

 
  
 
 
 



 
 

٢٤ 
 

 
 

المحتويات

الموضوع الصفحة التسلسل الفصل

المقدمة ٢   ١

الطاقة الكهربائية ٣ ٢ الفصل االول

المخاطر الكهربائية ٦ الثاني  الفصل  ٣

تأثير التيار على جسم االنسان ١١ ٤ الفصل الثالث

سعافات االوليةاال ١٤ ٥ الفصل الرابع

المصادر ٢٣  ٦

الفهرست ٢٤  ٧

 


