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 الشكر والعرف ان

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات أول من نشكره  ونحمده سبحانه  وتعالى على النعم الكثيرة التي أنعم بها 
وأولها وأعظمها نعمة العقل  إذ البد  لنا ونحن نخطو خطواتنا األخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود فيها إلى 

 كثيرا.جهودا îام  الذين قدموا لنا الكثير باذلين ذلك أعوام قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكر 
في العرفان والمحبة إلى الذين حملوا أقدس رسالة أقدم أسمى عبارات الشكر واالمتنان والتقدير و وقبل أن أمضي 

 أساتذتنا األفاضل إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم الحياة،
 فال تبغضهم" ستطع فأحب العلماء فإن لم تستطعتفإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم .. " كن عالما

طريقنا باإلرشادات والتوجيهات القيمة،  أنار" الذي توفيق بوخذونيوأخص بالشكر والتقدير إلى الدكتور المشرف" 
 فألف شكر.

 كما نتقدم بالشكر إلى كل من ساهم من قريب أو من بعيد ونخص بالذكر الدكتورة " ياسمينة زروق" 
عمال وموظفي المؤسسة الكاتمية الفلين والمواد العازلة على حسن االستقبال وعلى تجاوبهم وتعاونهم ونشكر كل 

 معنا.
أما الشكر من النوع الخاص فحن نتوجه به إلى كل من لم يقف إلى جانبنا ومن وقف في طريقنا وعرقلة مسيرة 

 يجابية، ولما وصلنا إليهبحثنا، فلوال ذلك ما أحسننا بمتعة البحث، وال حالوة المنافسة اإل
 فلهم منا كل الشكر
 وهلل الفضل والشكر
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 ملخص الدراسة

ت الدراسة الحالية موضوعا بعنوان اآلرغونوميا وتحسين الجودة في المؤسسة، وقد تمحوور هذه  تتناول
 آلرغونوميا دور في تحسين الجودة في المؤسسة؟هل لمشكلة البحث حول سؤال رئيسي مفاده: 

تحليوول  للفلوين، حيوث اتبو  فوي بالمؤسسوة الكاتميوة لبحوثاعلو  المسوا الشوامل لمجتمو   توقود اعتمود    
 خيورة ، هوذه اأاعتمدنا عل  االستمارة كأداة رئيسية لجم  البيانواتقد المنهج الوصفي، و عل   هذه اإلشكالية

لوو  العوواملين إوعووة موون اأسووئلة حووول الموضووو  موجهووة مومج ،تحتوووع علوو  ةسووئلة حووول البيانووات الشخصووية
ت إضووافة إلوو  ةداة المةابلووة وكووذا المأحلووة موون ةجوول اإلجابووة علوو  الفرضوويا ،فووي المؤسسووة الكاتميووة للفلووين

 التالية:
 لللروف الفيزيةية دور في تحسين نوعية المنتوج. -
 للصحة والسأمة المهنية دور في إحداث الجودة داخل المؤسسة. -
 لنلام اأجور دور في زيادة اإلنتاج في المؤسسة. -

تحةووا الفرضوويات  ينإلحصووائية إلوو  مجموعووة موون النتووائج التووي تبوووقوود توصوولت الدراسووة بعوود المعالجووة ا
 .ة، وتدل عل  ةن هناك دور لآلرغونوميا في تحسين الجودة في المؤسسة الكاتمية للفلينالموضوع

ه لتحسوين الجوودة فوي هوذ راها مهموةنالتي  واالقتراحاتوةخيرا اختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات  
  المؤسسة.
 ور.، نلام اأجوالسأمة المهنية ، الصحةالجودة، اللروف الفيزيةيةاآلرغونوميا،  المفتاحية:الكلمات 
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Résume d’étude  

L’objet de cette étude porte sur l’ergonomie et l’amélioration de la qualité 

dans l’entreprise ». Cette recherche est centrée sur la problématique qui se 

demande si l’ergonomie aurait un rôle à jouer dans l’amélioration de la qualité 

dans l’entreprise.  

Cette étude est basée sur une enquête exploratoire réalisée auprès d’une 

population d’enquête à la société de liège de Jijel. Pour analyser cette 

problématique nous procédons par une méthodologie descriptive dans laquelle le 

questionnaire est l’outil de collecte de données. Ce dernier contient des 

questions liées aux données personnelles des sujets et d’autres questions 

relatives à l’objet et destinées aux employés de la société en question. En outre, 

il a été procédé par l’entretien ainsi que par l’observation afin de répondre aux 

hypothèses suivantes : 

 Les conditions physiques jouent un rôle dans l’amélioration de la qualité 

du produit.  

 La santé et la sureté professionnelle jouent un rôle dans la mise en place 

de la qualité au sein de l’entreprise. 

 Le système salarial joue un rôle dans l’augmentation de la production 

dans l’entreprise. 

Le traitement statistique a permis d’obtenir des résultats qui montrent la 

validité des hypothèses émises et qui soulignent, en effet, le rôle que joue 

l’ergonomie dans l’amélioration de la qualité au sein de la société de liège de 

Jijel.  

L’étude est conclue par une série de propositions et des recommandations 

que nous estimons nécessaires à l’amélioration de la qualité dans cette société.  

Les mots clés : L’ergonomie – la qualité- les conditions physiques- la santé et la 

sureté professionnelle – le système salarial. 
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Abstract  

This study is about ergonomics and the improvement of quality in the company. 

The research is focused on a research question of whether ergonomics has a role 

to play in improving quality in a company. 

This study is based on an exploratory survey of a population at the Jijel liege 

company. To analyze this problem, a descriptive methodology is used and the 

questionnaire is the data collection tool. This latter contains questions related to 

the personal information of the subjects and other questions related to the object 

intended for the employees of that company. In addition, the interview and the 

observation where used as survey tools to analyze the following hypotheses: 

- Physical conditions play a role in improving the quality of the product. 

- Occupational health and safety play a role in establishing quality within 

the company. 

- The wage system plays a role in increasing production in the enterprise. 

The statistical analysis has yielded some results which prove the validity of the 

made hypotheses. It underlines, in fact, the role played by ergonomics in 

improving quality within the liege company of Jijel. 

The study is concluded by a series of proposals and recommendations that are 

necessary, we believe, to improve quality in the society in question.  

Keywords: Ergonomics, Quality, Physical Conditions, Occupational Health and 

Safety, Wage System. 
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 مقدمة

ال تقـل أهمیتهـا عـن الوظـائف الوظائف اإلداریة فـي أي مؤسسـة، و  من أهم تعد إدارة الموارد البشریة

األخـــرى، مثـــل التســـویق واإلنتـــاج واالقتصـــاد وغیرهـــا، لـــذا زاد االهتمـــام بالعنصـــر البشـــري ومـــدى تـــأثیره فـــي 

نوعـة، وعلـى معـاییر رئیسـة وأنشـطة متالكفاءة اإلنتاجیة للمؤسسة، وقد اتسع مفهوم اآلرغونومیـا، كـي یشـمل 

قـدرات تخطـیط  علـى وجـذب المـوارد البشـریة واسـتقطابها، لـذا تصـب جـل تركیزهـارأسها الوظـائف وتوصـیفها 

ادارة المـــوارد البشـــریة  فـــي العـــاملین وتحفیـــزهم وتـــدریبهم وتنمیـــتهم، باإلضـــافة إلـــى النشـــاط المتعلـــق بشـــؤون 

      بات في العمل بغیة زیادة االنتاجیة واالرتقاء بالمؤسسة. المؤسسة، وكذلك تقلیل المخاطر واالصا

إذ یعــد المــورد البشــري مــن مــوارد اإلنتــاج المهمــة فــي أي مؤسســة، األمــر الــذي یتطلــب مــن إدارتهــا 

السـیطرة علـى الجـودة، وازاء توجـه /االهتمام بصحة وسالمة العاملین لدیها  من أجل ضمان جـودة العملیـات

 .تمام بالمورد البشري المتمثل بالفرد العاملنحو اإلهالعدید من الكتاب 

المتمثل في العوامل البشریة حیث أصبح مـن العلـوم الرئیسـیة وخصوصـا  )آلرغونومیاابرز مفهوم ( 

ودة والسـیطرة علـى جـ /حسـین ضـمان الجـودةبت هتمـام الـدوليوفي ظل اإل والموارد البشریة، في مجال اإلدارة

ولذا أصبح من الضروري أن تهتم المؤسسات بالعناصر كافـة ذات العالقـة ، )2، ص2011( الحیالي، العملیات

فاآلرغونومیـــا هـــي ذلـــك العلـــم الـــذي یهـــتم بمواءمـــة  ،بضـــمان الجـــودة وعالقتهـــا بمكونـــات الهندســـة البشـــریة

البشــري للعــاملین داخـل المؤسســات إضــافة لــذلك یهــتم بخفــض تعــرض جســم قیاسـات بیئــة العمــل وقیاســات ال

 عاملین إلى اإلصابات في العمل مما یؤذي إلى خفض كلفة العمل ورفع انتاجیة العاملین.ال

دراسـتنا إلـى جـانبین: الجانـب النظـري والجانـب المیـداني وقـد حاولنـا دراسـة الظـاهرة وقد قمنا بتقسـیم 

 من خالل التطرق إلیها في ستة فصول:

إشـــكالیة الدراســـة وفرضـــیاتها، مبـــررات اختیـــار الفصـــل األول: تحـــت عنـــوان " موضـــوع الدراســـة" ویتضـــمن 

الموضـوع، أهمیــة الدراســة وأهـدافها كمــا قمنــا بتحدیــد المفـاهیم وتناولنــا أخیــرا أهــم الدراسـات الســابقة التــي لهــا 

 عالقة بموضوع البحث.

 أ 
 



 مقدمة
 

اع، " تضــمن نشــأة اآلرغونومیــا، تعریــف اآلرغونومیــا، أنــو  اآلرغونومیــافصــل الثــاني: تــم التطــرق فیــه إلــى " ال

، دور المخــتص اآلرغونــومي، فوائــده، وأخیــرا المعوقــات اآلرغونومیــاأهــداف ثــم أهمیــة مجــاالت اآلرغونومیــا، 

 .اآلرغونومیاالتي تواجه 

أهمیـــة الجـــودة ثـــم ، ، تعریـــف الجـــودة، أهـــداف" تضـــمن نشـــأة الجـــودة الفصـــل الثالـــث: وتناولنـــا فیـــه " الجـــودة

، ثـم فـي الجـودة المـؤثرة ى محـددات الجـودة، ثـم تناولنـا العوامـل، ثـم ننتقـل إلـتناولنا خصائص الجودة، مبادئ

 تطرقنا إلى أبعاد الجودة، فوائد الجودة وأخیرا وظائف الجودة.

إلـــــى النظریـــــات   الفصــــل الرابـــــع:  تحـــــت عنـــــوان " الخلفیــــة النظریـــــة لموضـــــوع الدراســـــة" حیــــث تطرقنـــــا فیـــــه

الكالسیكیة التي تضم نظریة اإلدارة العلمیة، نظریة التكوین اإلداري ثم تطرقنـا إلـى النظریـات النیوكالسـیكیة 

نظریة العالقات اإلنسـانیة، نظریـة الحاجـات، وأخیـرا تناولنـا النظریـات الحدیثـة تضـمنت نظریـة التي تضمنت 

 ، نظریة العاملین. zاإلدارة الیابانیة

الخامس: تحت عنوان اإلجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة وفیه تم تحدید مجاالت الدراسـة مجالهـا الفصل 

عهـا، ثـم أدوات جمـع البیانـات مـن مالحظـة م قمنا بتحدید مـنهج الدراسـة ومجتمالجغرافي والزمني والبشري، ث

 ومقابلة واستمارة ثم السجالت والوثائق وأخیرا أسالیب التحلیل اإلحصائیة.

ثــم  ،النتــائج، حیــث قمنــا بعــرض وتحلیــل البیانــات عــرض وتحلیــل البیانــات ومناقشــة مالفصــل الســادس: فیضــ

 وبعـدها مناقشـة الفرضـیة ،وفـي ضـوء الدراسـات السـابقة، ،نتائج الدراسة في ضوء الفرضیاتعرض وتحلیل 

         التوصیات واالقتراحات وأخیرا خاتمة الدراسة.  كما تناولنا اإلستنتاج العام للدراسة، وكذا 

 ب 
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 تمهيد
يعد هذا الفصل من الفصول المهمة في هذه الدراسة فمن خالله تطرقنا الى اشكالية الدراسة التي تعتبر       

من أهم المحطات التي يمر بها الباحث في بحثه التي تنتهي بطرح تساؤل جوهري للبحث، ويشمل كذلك على 
 الركيزة االساسية لهذه الدراسة والمتمثلة في:مجموعة من النقاط االساسية التي تمثل 

أسككباا اختيككار الموضكككوف، أهككدا، الدراسككة، أهميككة الدراسككة، وكككذا تحديكككد  فرضككيات الدراسككة،إشكككالية الدراسككة، 
 ة.التي تعتمد عليها أي دراس تعتبر المنطلق المفاهيم والدراسات السابقة والمتشابهة، وهذه النقاط
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 إشكالية الدراسة .1

يا عاجتماعي يتكون من أفراد وجماعات يتفاعلون ويتعاونون مع بعضهم البعض س نتعتبر المنظمة كيا
، ومن بين أهدافها العمل على زيادة قدرتها وكفاءتها االنتاجية، ويتوق، هذا الهد، على مشتركلتحقيق هد، 

ها وأبرزها نجد بينمن ف...(، ،البشرية المادية، وجية،الفنية، التكنول خدامها األمثل للموارد المختلفة)مدى است
الواسع لها أصبحت المؤسسات تعتمد عليها بشكل كبير من  واالنتشارالتكنولوجيا التي مع التطور الحاصل 

والجهد والكلفة عن طريق استبدال اآللة مكان العامل، الذي أصبح لها تأثير كبير على  تأجل التقليل في الوق
ة عامة حيث أصبح معظم العمال بدون عمل، وكذلك صعوبة التعامل مع اآللة التي هي دخيلة العمال بصف

، كل هذا باالغترااظرية الماركسية نوهو ما يعر، عند ال  عن العامل فيشعر بنوف من االحباط اتجاه العمل،
رة والضوضاء قد يؤدي إلى أخطار جديدة في مكان العمل قد تكون سببها الظرو، الفيزيقية مثل الحرا 

والضجيج، وكذا األجر الذي يعتبر حافزا أساسيا ال بد من اإلعتماد عليه من أجل تحفيز العمال على  هويةوالت
عناية من قبل  ذا لقىكل ه نالعمل، والحرص أيضا على صحة وسالمة العمال داخل المؤسسة، حيث أ 

لذلك تعمل المؤسسات على خلق جو مريح للعمال من أجل بذل أكبر قدر  ،اآلرغونومياالمختصين في مجال 
ى إل خالل فترات العمل، والذي ينعكس بدوره على االنتاجية داخل المؤسسة، وكذا سعي المؤسسات  األداءمن 

 على منتج عال الجودة وبسعر معتدل.ول بالحص ينحل المعادلة الصعبة وهي تلبية رغبات المستهلك

ا من المواضيع التي اهتم بها الباحثين في السنوات األخيرة والتي تستدعي الوقو، على جوانبها رغونوميفاآل
ة عمل مالئمة للعمال، فهي غير واضحة عند معظم األفراد يئوتشخيصها من أجل فهمها والعمل بها لضمان ب

الذي قام بحصر عدد  ،" Dempsey et autres"نفقد عرفها العديد من الباحثين ومن بينهم دامبسي وأخرو 
بين اإلنسان والعمل، كما أنها  إلى أن اآلرغونوميا، علم يسعى إلى فهم العالقة  ا وتوصلو كبير من التعاري، 

البيولوجيا، الفيزياء،  علم النفس، علم االجتماف، الفيزيولوجيا،) المختلفة تكنولوجيا تطبق نظريات العلوم
يجاد حل لمشاكلها المتخلفة، فهي علم دقيق تسعى أساسا إلى إل اآلرغونوميةالميكانيك( على التصميمات 

 المثالي من حيث تالئم عمله، وقدراته ومهاراته ، الوصول به إلى المستوى المهنيتكي، العمل للعامل بهد
أي توفير للعامل الظرو، المالئمة للعمل فهو يتفاعل مع هذه الظرو، المحيطة به  ،(2018ـبن غربي، )مباركي،

ويحاول التكي، معها بما يتناسا مع طموحاته ورغباته، التي يتوقع أن يحققها في المؤسسة التي يعمل بها، 
ه إلى ومشاكل متعددة تؤدي ب فعمل العامل تحث ظرو، فيزيقية غير مالئمة تجعله أكثر عرضه لضغوطات
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والعكس صحيح فغياا هذه الظرو،  الشعور بالتعا والقلق، وعدم االنتباه وفقدان التركيز خالل تأدية عمله،
تجعل العمال أكثر عرضة قد  ،من نقص في التهوية وغياا شروط النظافة وسوء تصميم مكان العمل...إلخ
 224نية تقول أنه: يتم تسجيل لحوادث العمل حيث أن لجنة المعايير واالنصا، للصحة والسالمة المه

 المجتمعات فبالرغم من اهتمام  (،CNESST ,2015)عامل يفقد حياته بسبا حوادث العمل 69إصابة كل يوم و
ة العمل بما يساعد العمال على األداء األفضل لمهامهم وضمان سالمتهم  ئالحديثة بضرورة تحسين عناصر بي

تزال تهمل الظرو، الفيزيقية وال تعتبرها  كعنصر أساسي للنهوض وصحتهم النفسية والجسدية، إال أنها ال 
 باقتصاد المؤسسات والدولة معا.

تسعى إلى التحسين من نوعية  ،األخرى تالمجتمعامن مؤسسات كغيرها  والمؤسسات الصناعية الجزائرية 
نة عليه يمهمن أجل فرض نفسها في سوق العمل وال  ،أي تحقيق متطلبات الجودة في عملها منتجاتها
 حد سواء، ولتحقيق ذلك لىحاجيات المستهلكين أيضا، وتحقيق رضا العاملين والعمالء عة يبوتل  بمنتجاتها

لى المورد البشري بشكل أساسي أي تدريبه وتحفيزه على العمل، فغياا أحد الظرو، عال بد من االعتماد 
 ننيجيريا عن طريق دراسة كركوفتجعل من انتاجية العمال تنقص كما حدت لمركا صناعي في 

Kerkhoven ل العمل المطلوا مبسا الظرو، المناخية، وح 2/1اإلنتاجية بلغت حيث يقول" بأن قدرته
الغير متوافق مع قدرات العمال" أي أنه عند غياا أحد الظرو، المالئمة للعمل تجعل العامل يقصر في 

تتراجع أو تختفي  ، والتي تجعلهاالمؤسسة أيضا جيةانتا وانخفاض تهعمله والتي تنعكس سلبا على انتاجي
نهائيا من سوق العمل، لذلك تسعى جل المؤسسات من أجل تطبيق مبادئ الجودة في منتجاتها وخدماتها 

لها،  رضاء الزبائن أي المستهلكين والسعي إلثبات نفسها أمام المؤسسات المنافسةإ أيضا، كل هذا من أجل 
في  اآلرغونوميابراز دور إ حيث تحاول الدراسة الحالية  ا لدراسة هذا الموضوفكل هذا يجعلها مجاال خصب

 للفلين والمواد العازلة بجيجل.الكاتمية تحسين الجودة في المؤسسة الصناعية 

 فقد تبلورت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي:

 للفلين بجيجل؟ الكاتمية دور في تحسين الجودة في المؤسسة  لآلرغونومياهل 

 

 



 تحديد موضوع الدراسةالفصل األول:                                             

7 

 

 وتندرج ضمن هذا التساؤل األسئلة الفرعية التالية:

 للفلين بجيجل؟الكاتمية  : هل للظرو، الفيزيقية دور في تحسين نوعية المنتوج في المؤسسة 1س 

 للفلين بجيجل؟لكاتمية ا المؤسسة : هل للصحة والسالمة المهنية دور في إحداث الجودة داخل 2س 

 للفلين بجيجل؟الكاتمية المؤسسة  ي: هل لنظام األجور دور في زيادة اإلنتاج ف3س 

 فرضيات الدراسة .2
تشكل مرحلة وضع صياغة الفروض مرحلة هامة في البحوث فتشير الفرضية إلى فكرة مبدئية تربط        

نها تشير بشكل عام عن تخمين وتفسير أ كما ، االمسببة له وأ بين الظاهرة موضوف الدراسة والعوامل المرتبطة 
، (145، ص 2008 ،)زرواتيو الظاهرة المدروسة أ ربط األسباا بالمسببات كتفسير مؤقت للمشكلة  تهتم بواسط

رض حكما على فو أكثر، وال يعد ال أ فهي تخمين مبدئي يستدل به الباحث على ايجاد العالقة بين متغيرين 
 .(36، ص 1990 ،)عقيلثباته إ ال بعد إ االطالق 

 :وتنطلق الدراسة من فرضية عامة مفادها
 الكاتمية للفلين جيجل"رغونوميا دور في تحسين الجودة داخل المؤسسة " لآل 
 نظام األجور ،الظرو، الفيزيقية، الصحة والسالمة المهنية :وذلك من خالل 
 وتنبثق عن الفرضية العامة الفرضيات الجزئية التالية: 

 جيجل.بللفلين  الكاتميةدور في تحسين نوعية المنتوج في المؤسسة  يقية: للظرو، الفيز 1،
 .بجيجل للفلين الكاتميةحداث الجودة داخل المؤسسة إ : للصحة والسالمة المهنية دور في 2،
 جيجل.بمية للفلين تا: لنظام األجور دور في زيادة اإلنتاج في المؤسسة الك3، 
 أسباب اختيار الموضوع: .3 

 ةهميأ من  وتحسين الجودة في المؤسسة لم يكن بمحض الصدفة، لما له اآلرغونومياإن اختيارنا لموضوف 
في تحسين الجودة داخل المؤسسة، وذلك من خالل عرضنا   اآلرغونومياكبيرة لذلك حاولنا ابراز دور 

 لمجموعة من األسباا التي دفعتنا إلى هذه الدراسة:
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  ذاتية:السباب األ .أ
 ميلنا الشخصي لدراسة هذا الموضوف. -
 االنفراد بدراسة هذا الموضوف والخروج من المواضيع المعتادة والمألوفة. -
 والجككودة. اآلرغونوميككاساسككيين همككا: أ الرغبككة فككي دراسككة هككذا النككوف مككن المواضككيع الككذي يجمككع بككين متغيككرين  -
 عدم تناول الباحثين هذا الموضوف بكثرة. -
 طبيعة التخصص وارتباطه بموضوف الدراسة. -
 موضوعية:الب سبااأل .ب 
ضافة للجامعة والمؤسسات الجزائرية. -  محاولة اثراء وا 
 معالجة الموضوف لشريحة مهمة في المجتمع وهي فئة العمال.  -
وتحسككين الجككودة مككن المشكككالت المنتشككرة فككي اآلونككة االخيككرة داخككل المؤسسككات  اعتبككار موضككوف اآلرغونوميككا -

 بشكل ملفت.
 .ونوميااآلرغالدراسات في موضوف  ندرة -
 هداف الدراسة:أ .4
 هن كل دراسة علمية تسعى للتحقيق مجموعة من األهدا، المسطرة التي تساعد في تحديد المسار الذي يوجهإ 

 إلى اختيار فرضيات البحث، وعليه تسعى دراستنا الحالية الى تحقيق األهدا، التالية:
  ية:مأهداف عل .أ
 وتحسين الجودة في المؤسسة. اآلرغونوميامحاولة تحديد اإلطار النظري الخاص بموضوف  -
   .تطبيق أدوات البحث العلمي ومناهجه بطريقة موضوعية في الدراسة -
 .اآلرغونوميااثراء المكتبة بما سو، يتضمنه الموضوف من معلومات عن  - 
 محاولة منا إلثراء المؤسسات الجزائرية بنتائج دراستنا من خالل الدراسة التطبيقية. -
 هداف عملية:أ .ب
 وتحسين الجودة في المؤسسة.  اآلرغونوميامعرفة االرتباط الموجود بين  -
 في مجال العمل. ااآلرغونوميفوائد معرفة  -



 تحديد موضوع الدراسةالفصل األول:                                             

9 

 

 الكش، عن دور الظرو، الفيزيقية في تحسين الجودة للمؤسسة. - 
 الكش، عن دور الصحة والسالمة المهنية ونظام األجور في تحسين الجودة. -
 :دراسةأهمية ال.5

التوصل إلى نتائج تجيا على كل تساؤالته  محاوال هاهميتها التي تجعل الباحث يغوص فيأ لكل دراسة علمية 
همية أ وتحسين الجودة في المؤسسة  اآلرغونوميا، ويكتسي موضوف معتمدا في ذلك على ادوات البحث العلمي

حدى المحاوالت القليلة التي تناولت إهمية خاصة بوصفه أ حيث يعتبر هذا البحث له  ،بالغة لدى المؤسسات
همية العلمية والعملية لهدة ضرورة التعر، على األ ىل إالدراسة في الحاجة   همية هذهأ هذا الموضوف وتكمن 

 الدراسة.
 األهمية العلمية  .أ

يعتبر هذا الموضوف من المواضيع التي قلت الدراسات فيها، حيث أننا حاولنا إثراء وافادة المؤسسات الجزائرية 
مسارات وافاق حول هذا الموضوف لبحوث ودراسات بنتائج الدراسة من أجل أخذها بعين االعتبار، وكذلك فتح 

 جديدة. 
 األهمية العملية .ب

في تحسين  اآلرغونومياعطاء صورة واقعية عن دور إ  ناالعملي في كوننا حاول  شقهاتكمن أهميه الدراسة في 
الجودة، وكذلك وضع خطة استراتيجية وحلول ميدانية للنهوض بالقطاف الصناعي في الجزائر، وكذلك تذكير 

 .تحسين الجودة في المؤسسةل  اآلرغونومياالمؤسسات الجزائرية بأهمية 
  مفاهيم الدراسة .6

مفاهيم الدراسة، ننا نحاول ضبط أ ي بحث علمي البد من المرور بخطوة أساسية وهي تحديد المفاهيم أي أ في 
والتي تعتبر خطوة مهمة في كل العلوم وخاصة في العلوم االنسانية واالجتماعية، فهي بدورها تسهل على  

يم الموضوف المدروس حيث القارئ االتجاه الذي يسير فيه البحث، وفيما يلي سو، نحاول عرض ألهم مفاه
 .قسم الى مفاهيم أساسية و أخرى ثانويةنت
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 :المفاهيم األساسية .61.
 :اآلرغونوميا .أ

 لغة:    -
قواعد  Nomsو العمل Ergon وهي مركبة من" Ergonomics"تأتي من الكلمة اليونانية   اآلرغونومياان كلمة 

 .نشطة العملأ ي مجموعة القواعد التي تضبط أ 
 اصطالحا: -
هي دراسة العالقة بين اإلنسان واآللة قصد الوصول إلى  اآلرغونوميا" "Univaerslis" حسا دائرة المعار، -

 أحسن تكيي، بينهما" 
هي مجموعة المعار، العلمية المتعلقة باإلنسان، والتي تعد يا مو ن" اآلرغو  Wisner 1988 تعري، ويسنر -

)محمد  "اآلالت ومختل، الترتيبات التي يمكنه استعمالها بأحسن كيفية وفاعليةو ضرورية لتطور وسائل العمل 

 . (104، ص 2007مسلم،
بفهم العالقة بين هو ذلك التخصص العلمي الذي يهتم " I.E.Aحسا المجلس التنفيذي للرابطة العالمية  -

وهو المهنة التي تطبق النظريات والمبادئ والمعطيات والطرق العلمية بغرض  ،االنسان وباقي عناصر النسق
، ص  2014مباركي واخرون، ) ككل"  صحة وسالمة( وافضل أداء للنسقق أحسن مستوى من الرفاهية للفرد)تحقي

2 ) 
،ويقصد عمله لبوحفص بأنها الدراسة العلمية التي تبحث عن العالقة بين اإلنسان ومحيطخر أ وفي تعري،  -

أدوات العمل وكذا طرق العمل وتنظيمه إلى أالت و بمحيط العمل كل الظرو، التي يعمل فيها الفرد إضافة 
 .(10 ص، 2004)بوفحص، سواء كان جماعيا أو فرديا 

 اجرائيا : -
ت ياهدفها التطبيقي هو تحسين الجودة في المؤسسة ضمن محدود ،هو العلم الذي يضع عدة تخصصات

 الفرد الفيزيقية ونظام األجور في بيئة عمل صحية وآمنة.
  :تحسين .ب

 لغة:
عملية وعنصر المراجعة والتخطيط وطلا التغيرات من أجل الحصول على أعلى كفاءة وفعالية من ال هو 
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 غيرها.التهيئة والتطبيق أو 
 الزيادة المتولدة من األصل  -

 اصطالحا :
ستجابة األفضل للحاجات المختلفة مما يساهم مختل، اإلضافات والتعديالت الجزئية لإل تحسين بأنه "ال عر، 

 . (285ص ، 2013)السيد طايل،  "في ايجاد وتحسين الميزة التنافسية
مستوى العمل عن طريق مراقبة النماذج والسجالت   وقد عرفه زكي بدوي "الجهود المنهجية التي تبدل لرفع -

 .(448ص ، 1981بدوي، ) "وتحليل الطرق واالجراءات ومراقبتها
رتفاف بها إلى مستويات أعلى وال يقتصر على مجال معايير والمعدالت واإلال فيما عر، أيضا بأنه" تطوير  -

نما يشمل على كل مجاالت العمل في المنظمة  ( 92 ص، 1998علي سالمي، )"معين وا 
 اجرائيا: -
 .في العمل يمكن تعريفه بأنه مختل، العمليات والتعديالت المستمرة من أجل االرتفاف إلى مستويات أعلى 

 الجودة : .ج 
وجاء بالشيء أي  بمعنى صار  ،مشتقة من الفعل الثالثي )جاد( أي أتى بالجيد وهو نقيض الرديء لغة :
 .(411ص ، 1998ابن المنظور، )جيدا 

 اصطالحا:
و طبيعة الشيء أ والتي تعني طبيعة الشخص  Qualitasإلى كلمة اليونانية  Qualiti يرجع مصطلح الجودة

 ( 15 ص، 2002)مأمون سليمان، .ودرجة صالبته وكانت تعني قديما الدقة واإلتقان
الجودة بأنها "مجموعة من السمات والخصائص ( ANSI)عر، المعهد االمريكي للمعايير والتكنولوجيا  -

 ( 13 ص، 2008 عبد المحسن،)"و الخدمة التي تجعلها قادرة على الوفاء باحتياجات معينةأالكلية للسلع 
نها " مجموعككة مككن الصككفات والخصككائص التككي تتمتككع بهككا أ تعرفها على  (ISO) ش يفتلتل ما المنظمة العالمية أ  -

 (49 ص ، 2015مدحت محمد، )"مكانيه تحقيق رغبات معلنة أو مفترضة ضمنياإ سلعة أو خدمة ما تؤدي الى 

دوارد ديمينككا الجككودة بأنهككا "درجككة التوافككق واالعتماديككة التككي تتناسككا مككع السككوق ومككع التكلفككة ا وعرفككه أيضككا   -
 .(33ص، 2002)البكري،  "المطابقة لالحتياطاتبمعنى 
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  .(12ص، 2012 )عبد الفتاح،المالئمة لالستخدام "  جوران عرفها على أنها " ،أما جوزي -
ــزاوي،)." يقصككد بهككا "المطابقككة مككع المواصككفات (philp crosby)والجككودة عنككد فيليككا كروسككبي   .(8ص، 2005الغ

 و خدمة معينة تميز صاحبها في سوق العمل.أ هو مجموعة من الخصائص التي تتوفر في سلعة  اجرائيا:
 المؤسسة د.

 لغة:
ايككة اجتماعيككة أو غكلمة مشتقة مككن الفعككل أسككس يؤسككس وجمعهككا مؤسسككات، وتعنككي جمعيككة أو معهككد أو شككركة ل 

 (517ص، 1997)القاموس العربي الشامل، .خيرية أو اقتصادية
 اصطالحا:  -
عقالنككي تنسككيق بككين انشككطة مجموعككة مككن ر أو إطككاجتمككاعي نسككبي إ نظككام  المؤسسككة: بأنهككا " Duncan ،عككر 

يتجهون نحو تحقيق أهدا، مشتركة وتنظيم عالقككاتهم بهيكلككة محككددة  ،الناس تربطهم عالقات مرتبطة ومتداخلة
 (15-14 ص ص، 2010نوري، )." في وحدات إدارية وظيفية ذات خطوط محددة السلطة والمسؤولية

و غيرهككا والتككي أ مجموعة من العالقات البشرية والموارد المادية طبيعية كانت أو ماليككة " وتعر، أيضا بأنها  -
قصكككد إنجكككاز أداء المهكككام المنكككوط بهكككا مكككن طكككر،  دبينهكككا وفكككق تركيكككا معكككين وتوليككك، محكككد ل فيهكككا فيمكككاغتشكككت

 (15ص، 2002طرطار، ) ." المجتمع
وتعككر، أيضككا بأنهككا" وحككدة اجتماعيككة هادفككة، أنهككا تكككوين اجتمككاعي منسككق بككوعي يتفاعككل فيككه األفككراد ضككمن  -

 (24-23 ص ص، 2000سعيد السالم، ) " حدود محددة واضحة نسبيا من أجل تحديد أهدا، مشتركة

عرفهكككا بيكككار بورديكككو " بأنهكككا مجموعكككة متدرجكككة مكككن المكككوارد البشكككرية تسكككتخدم وسكككائل معنويكككة وماديكككة وماليكككة  -
 (21ص، 2000م، خبوخم) ."نتاج خدمات وفق أهدا، محددةا  الستخراج الثروات و 

 جرائيا:إ -
هي كيان يضم موارد بشرية مختلفة، هدفها دمج جميع عوامككل االنتككاج مككن اجككل تحقيككق اكبككر قككدر ممكككن مككن  

 اإلنتاج وتحقيق أكبر قدر من المنفعة.
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 المفاهيم الثانوية. 2.6
 الظروف الفيزيقيةأ. 
 اصطالحا -

ضاءة وتهويككة وضوضككاء ونظافككة فضككال عككن التجهيككزات إ يقصد بها الظرو، البيئية المحيطة بمكان العمل من 
الفنية التي تساعد العاملين في إنجاز المهككام المطلوبككة مككنهم فككي مكككان العمككل وتحسككين األداء وزيككادة اإلنتاجيككة، 

 (5ص ،2018)عباس،. كالي، اإلنتاجث العمل والتخفيض تورفع الروح المعنوية بين األفراد وتقليل حواد
وتعككر، كككذلك: بأنهككا الظككرو، المتاحككة السككائدة فككي مكككان العمككل كالتهويككة واالضككاءة وضككغط العمككل ومسككاحات 

داءه أ وفككي  ،العمل والضجيج وفترات الراحة، حيث تنعكس هذه الظرو، على سككالمة العنصككر البشككري وصككحته
 (263 ص، 2013العبيدي، ) .وفعاليته في العمل

 جرائيا:إ -
علككى سككلوك العامككل ، كمككا لهككا تككأثير مككل فككي مكككان عملككه مككن إضككاءة وتهويككة وضوضككاءاالظرو، المحيطة بالع

 داخل المنظمة.
 الصحة والسالمة المهنيةب. 

 اصطالحا:-
عناصككر اإلنتككاج فيهككا هو جميع اإلجككراءات والخككدمات التككي تقككدمها اإلدارة فككي مؤسسككة مككا بهككد، حمايككة جميككع 

من الضرر والحوادث، وفي مقدمة هذه العناصر يأتي العنصر البشككري الككذي تعمككل المؤسسككة علككى حمايتككه مككن 
  (282 ص، 2016)العلوان، درادكة،  .إصابات العمل وأمراض المهنة

وذلككك  ،خطار المهن التككي يزاولونهككاأ يقصد بها حماية العاملين على اختال، نوعياتهم وطبيعة أعمارهم من  -
 (199ص، 2011)عباس، من خالل برنامج أمن وحماية مناسا 

م عبكككد الفتكككاح يقصككد "بهكككا حمايكككة جميكككع عناصكككر اإلنتككاج مكككن الضكككرر التكككي تسكككببه لهكككم خحسككا قكككول بكككوخم -
 (117ص، 2015وزراقة، ،)مامي .العناصر العنصر البشري"حوادث العمل في مقدمة هذه 
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 اجرائيا: -

 هككي البككرامج التككي تقككوم بتأسيسككه وتنفيككذه المنظمككة مككن أجككل حمايككة عماالتهككا مككن الوقككوف فككي حككوادث العمككل أو
  .التقليل منها

 األجر ج.
 اصطالحا:-
العمل في مقابل تنفيككذ مككا يكلكك، بككه مككن يعر، األجر بأنه المقابل المادي الذي يستحقه العامل من صاحا  -

 (149ص، 2006الصيرفي، ) .أعمال متفق عليها

سـعيد ) .األجر هو ثمككن الككذي يحصككل عليككه الموظكك، نظيككر الجهككد الجسككماني والعقلككي الككذي يبدلككه فككي العمككل -

 (174 ص، 2009سالم، 

 اجرائيا: -
   أو شهريا. بأعمال مكلفه له سواء يوميا أو اسبوعياهو ما يتحصل عليه العامل كمقابل مادي من أجل القيام 

 الدراسات السابقة والمتشابهة: .7
الباحككث بالعديككد  تعد الدراسات السابقة والمتشابهة بمثابة المحرك األساسي في كل بحث علمي حيككث أنهككا تككزود

موضككوف  بحثككه وبالتككالي تتشكككل لديككه معرفككة حككول طبيعككة دراسككته حيككث تسككاعده علككى بلككورة مككن األفكككار حككول 
مشكلة البحث واالطالف كذلك على األطر النظرية والفككروض التككي اعتمككدوا عليهككا، والنتككائج التككي توصككلت إليهككا 

موضككوف كككل دراسككة، وبنككاء علككى مككا هككو لككدينا سككو، نقككوم بعككرض بعككض مككن هككذه الدراسككات التككي لهككا عالقككة ب
 وتحسين الجودة في المؤسسة وهي: اآلرغونوميادراستنا 

 الدراسات الجزائرية: .أ
: دراسة بشالغم يحي، عبابو يزيد )عبارة عن مقال منشور فككي مجلككة اإلنسككان والمجتمككع، العككدد الدراسة االولى

علكككى مسكككتوى فكككي الجزائككر، دراسكككة ميدانيككة  اآلرغونوميكككا( بعنكككوان: تطبيقككات 2018جامعككة تلمسكككان، جككوان  14
 شركة سوناطراك وبعض المعاهد المتخصصة.
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فككي بعككض  اآلرغونوميككافككي الجزائككر والتعككر، علككى ممارسككة  اآلرغونوميايهد، البحث إلى التعر، على واقع   
المعاهككد المتخصصككة، وذلكككك عككن طريكككق االطككالف علكككى نشككاطهم وكككذا تحديكككد مهامهككا والتعكككر، علككى ممارسكككة 

 ك، وقد طرح مجموعة من األسئلة:في شركة سوناطرا  اآلرغونوميا
في الجزائر؟ بالتحديد على مسككتوى كككل مككن المعهككد الككوطني للعمككل، المعهككد الككوطني  اآلرغونومياما هو واقع  -

 شركة سوناطراك؟ل  ، معهد تكوين وتحسين ظرو، العملللوقاية من األخطار المهنية
المناسككا لطبيعككة هككذا البحككث، وقككد تككم اختيككار واسككتخدم البككاحثون علككى المككنهج الوصككفي، حيككث أنككه المككنهج  -

عامككل فككي مؤسسككة سككوناطراك فككي كككل مككن مصككلحة الوقايككة واألمككن،  13عينككة البحككث بالطريقككة القصككدية تشككمل 
 ومصلحة الموارد البشرية.

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:  
ة وشككركة سككوناطراك لككم ترتقككي بعككد إلككى فككي الجزائككر علككى مسككتوى المعاهككد المتخصصكك  اآلرغونومياأن تطبيق  -
 مستوى المطلوا، غير أنه لم ينفي اعتماد المؤسسة على التصميم اآلرغونومي خاصة المحيط الفيزيقي.ال 
أن معهككككد التكككككوين وتحسككككين ظككككرو، العمككككل ال يهككككتم بتكككككوين المختصككككين اآلرغونككككوميين بككككل يهككككتم بتكككككوين  -

مكككن المواضكككيع ذات الطككابع اآلرغونكككومي وذلكككك نظكككرا للعالقكككة المختصككين فكككي الوقايكككة واألمكككن، أن هنككاك العديكككد 
وتخصككص الوقايككة واألمككن، فككككل مككن المخككتص اآلرغونككومي والمخككتص فككي الوقايكككة  اآلرغونوميككاالموجككودة بككين 

 واألمن يهدفان إلى تحسين ظرو، العمل.
فككي شككركة  رغونوميككااآلوتلتقي هذه الدراسة مع دراستنا الحالية في كونها تسعى إلككى التعككر، علككى ممارسككة 

سوناطراك من خالل بعككض النتككائج التككي توصككلت إليهككا، أهميككة تصككميم مكككان العمككل وذلككك مككن خككالل الظككرو، 
الفيزيقية، كما حاولككت البحككث عككن بعككض الحلككول للحككد مككن هككذه الظككاهرة، وذلككك عككن طريككق توظيكك، المختصككين 

لككى مسككتوى المنظمككات، القيككام بككالبحوث اآلرغونككوميين سككواء علككى مسككتوى المعاهككد المختصككة فككي التكككوين أو ع
 والدراسات ذات الطابع اآلرغونومي.

التصككحيحية فككي التخفيكك، مككن حككوادث العمككل":  اآلرغونوميككاأهميككة : دراسة سعدي لمياء بعنككوان" الثانية الدراسة
 .2012دراسة ميدانية لتصحيح مركز المراقبة)الحراسة( في مؤسسة سوناطراك 
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تهككد، هككذه الدراسككة إلككى التعككر، علككى التصككميم اآلرغونككومي المناسككا للحككد مككن حككوادث العمككل فككي مراكككز  -
مراكككز الحراسككة يعككود إلككى عككدم موائمككة  المراقبككة، مككن خككالل الفرضككية العامككة وهككي أن ارتفككاف حككوادث العمككل فككي

 تصميم الخصائص الهندسية لمركز العمل مع الخصائص األنثروبومترية للعمال.
 وكذا سوء الظرو، الفيزيقية تلعا دورا أساسيا في تصميم مركز المراقبة في مؤسسة سوناطراك. 
مككع البحكككث الككذي يتكككون مكككن سككتبانة علككى مجتواتبككع الباحككث المككنهج الوصكككفي التحليلككي مككن خككالل تطبيكككق ا  -

جزائككر العاصككمة( وذلككك راجككع إلككى مقسمة على خمككس مراكككز فككي أربككع منككاطق )سكككيكدة، تبسككة، بجايككة، ال  598
 ة.يختال، الموجود على مستوى المؤسسات من حيث الشكل والمساحة وغيرها من الخصائص الهندساال

 كما أنهم اعتمدوا على مجموعة من األسباا وهي:
 .ناسا لمركز العمل )مركز المراقبة(التصميم الغير مأن  −
 .الشديدة...( دة القاسية والحرارة، البرو اإلضاءةظرو، الفيزيقية القاسية )ال  −
لككة داخككل فضككاء ضككيق والتككي قككد تعككود إلككى التعككا يطو  اتيكية المطلككوا اتخادهككا لفتككراتوضككعيات العمككل السككت −

 الشديد.
 ي من بينها:لت إلى عدة نتائج والتها توصنكما أ  
هككذه يككة فككي كككل المنككاطق حيككث أنهككم وجككدوا أن تعككاني مراكككز المراقبككة مككن سككوء الظككرو، الفيزيقيككة والتنظيم −

 وسوء الظرو، المناخية. اإلضاءة في الليل نعدامكا ،الظرو، تساعد في وقوف الحوادث
هككذا ل  ،ت متكككررةقسككاوة الظككرو، المناخيككة خاصككة البككرودة تتسككبا فككي إحسككاس العككون ببككرودة شككديدة وتشككنجا −

 إلى السقوط من السلم.به ي تتقلص أطرافه السفلى بشدة ويؤذ
راقبككة والككزمالء بسككبا سككوء الظككرو، التنظيميككة منهككا عككدم وجككود عالقككات بككين العككون العامككل فككي مراكككز الم −

 كز.انعزال المر 
عتمككد علككى تراكككز المدروسككة تصككميمها نككاقص وال كككل الم نعدم وجود تصميم مناسا لمركز المراقبككة حيككث أ  −

النافكككذة لخاصكككة بعكككرض البكككاا، عكككرض السكككلم، عكككرض ل المبكككادئ ا ثككك رغنوميكككة والقكككوانين التنظيميكككة مالمعكككايير اآل
 رتفاف المسموح لمركز العمل.  واال
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خكككالل فقكككد رككككزت هكككذه الدراسكككة علكككى الكشككك، عكككن أهكككم األسكككباا المؤديكككة إلكككى الوقكككوف فكككي حكككوادث العمكككل مكككن 
   ة، وكذا سوء تصميم مكان العمل...تقسيمها إلى الظرو، المناخية وكذلك الظرو، الفيزيقي

ويمكككككن االسككككتفادة مككككن هككككذه الدراسككككة فككككي بعككككض جوانبهككككا مككككن خككككالل تركيزهككككا علككككى الظككككرو، الفيزيقيككككة  
ين، ومككا يمكككن كاإلضاءة والضوضاء والحرارة، وخاصككة أنهككا تتفككق مككع دراسككتنا الحاليككة فككي أنهككا اسككتهدفت العككامل 

أن تخلفكككه الظكككرو، الفيزيقيكككة فكككي زيكككادة حكككوادث العمكككل داخكككل مراككككز المراقبكككة، كمكككا حاولكككت البحكككث عكككن بعكككض 
 الحلول للحد من هذه الظاهرة وذلك عن طريق تحسين تصميم مركز الحراسة للعمال.

 الدراسات العربية: -
بعنككوان العالقككة واألثككر بككين عناصككر الهندسككة البشككرية : دراسككة  رغيككد ابككراهيم واسككماعيل الحيككالي الدراسة األولــى

وضككككمان الجككككودة )عمليككككات السككككيطرة علككككى الجككككودة( دراسككككة اسككككتطالعية فككككي الشككككركة العامككككة لصككككناعة األدويككككة 
 .2011،العراق، والمستلزمات الطبية نينوى

 هدفت هذه الدراسة إلى التعر، على:
بحككث عكككن العالقككة واألثكككر بككين عناصكككر الهندسككة البشكككرية المعككالم النظريككة والتصكككور الشككامل فكككي الشككركة قيكككد ال 

 وضمان الجودة في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية.
كككأداة رئيسككية لجمككع البيانككات، وذلككك  االسككتبانةاستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتككم االعتمككاد علككى 

علككى مجتمكككع  الدراسككة المتمثكككل فككي مكككدراء األقسككام اإلنتاجيكككة  بعككد التأككككد مككن صكككدقها وثباتهككا، وقكككد تككم توزيعهكككا
 والمشرفين على موقع العمل الذين يشاركون في صنع القرارات.

واسكككتخدام أسكككلوا العينكككة القصكككدية الختبكككار أفكككراد الدراسكككة، وذلكككك لعكككدم وجكككود اطكككار شكككامل محصكككور لمجتمكككع 
 فرد. 30الدراسة، وبلغت عينة الدراسة 

 إلى عدة نتائج، كان أبرزها ما يلي: وقد توصلت الدراسة 
 (.الجودة على السيطرة) الجودةوجود عالقة ارتباطية بين عناصر الهندسة مجتمعا وضمان  -
 األفككراد بها يكتسا التي السنوات وهي سنوات( 10) من ألكثر الشركة في فعلية خدمة لديهم البحث مجتمع -

 .المنتجات جودة وضمان البشرية الهندسة حول أفكار تقديم في تساعدهم التي والمعرفة الخبرة
 صككحيح، بشكككل عليهككا واإلجابة االستبانة فهم من يمكنهم جيد علمي مؤهل يحملون البحث مجتمع أن تبيين -

 .المنتجات جودة وضمان البشرية الهندسة حول المتعلقة األعمال انجاز في مساعدتهم عن فضال
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 خككالل مككن( الجككودة علككى السككيطرة) الجككودة ونظككام البشككرية الهندسككة عناصككر بككين معنككوي تككأثير وجككودأي       
 الككذي وهككو الجككودة تحسككين أسككباا عككن البحككث فككي الحاليككة الدراسككة أهككدا، مككن هككد، وهككو الجككودة علككى تركيزهككا
 .له الممكنة الحلول ووضع البشرية، الهندسة لعناصر كنتائج يعتبر أن يمكن

 دراسككة) المنتجككات جككودة تحسككين فككي التكنولوجيككة القككدرات أثككر"  بعنككوان مككراد فاضل رافد دراسة: الثانية الدراسة
 فككي الماجيسككتير درجككة لنيككل مكمككل بحث العراق في( اإلشرا، النج، في الجاهزة األلبسة معمل في استطالعية

 .2017 واالقتصاد، اإلدارة كلية األعمال، ادارة علوم
 فككي الجككاهزة األلبسككة معمككل فككي المنتجككات جككودة تحسككين فككي التكنولوجيككة القككدرات أثككر معرفة إلى الدراسة تهد،
 (.العراق)اإلشرا، النج،

 مهندسكككين مكككن المعمكككل فكككي العكككاملين ككككل مكككع الدراسكككة هكككذه مجتمكككع ويتككككون الوصكككفي المكككنهج الباحكككث اسكككتخدم
 المتخصصككين كككل بشككمول البحككث عينككة اختيككار وتككم المعمككل، فككي والجككودة اإلنتاج عمليات عن مسؤولين وفنيين

 بككاقي شككمول وكككذلك العامككة والعالقككات المشككتريات وأقسككام الجككودة علككى والرقابككة والتكنولوجيككة اإلنتككاج مجككال فككي
 .180 عددها والبالا قصدية بطريقة اختيارها تم أي المعمل في األقسام

 :التالية النتائج إلى الدراسة وتوصلت
 وتقككديم المنتجككات تطككوير فككي لمسككاهمته نظككرا  المبحككوث المعمككل فككي كبيككرة أهميككة والتطككوير البحث لقدرات نإ  -

 .المجال هذا  في الجديدة األفكار
 منتجاتككه وتقككديم انتككاج خاللهككا مككن المعمككل يسككتطيع التككي األساسككية الركيككزة فهككي كبيككرة أهميككة اإلنتككاج لقككدرات -

 .ممكنة طريقة بأفضل
 الككذي والصككيانة والتصككنيع، والهندسككة، التسككويق، مككن المتككأتي الخدمككة أو السككلعة لخصككائص كلككي مككزيج تككوفر -
    البحث، عينة المعمل لدى كبير حد إلى موجود األمر وهذا  العميل توقعات السلعة ستلبي خالله من

 التككي العوامككل بعككض علككى تركيزهككا خككالل مككن منهككا الجوانككا بعككض فككي الدراسككة هككذه مككن االسككتفادة ويمكن
 أحككد مككع يتقككاطع مككا وهككو الزبككائن ارضككاء أجككل مككن وذلككك المصككنع داخككل تحسككينها علككى والعمككل الجككودة في تؤثر

   .الجودة إحداث في يتسبا أن يمكن وما الحالية دراستنا متغيرات
 األجنبية الدراسات -

   للعمل الديناميكية والعملية البشرية الهندسة: بعنوان  José jabbour دراسة :األولى الدراسة
HRM. Ergonomics and work psychodynamic : a model and a research agenda   
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 والعمليككككة البشككككرية والهندسككككة البشككككرية المككككوارد إدارة فككككي الرئيسككككية المفككككاهيم اسككككترجاف إلككككى الدراسككككة هككككذه هككككدفت
 العالقككات لتأكيككد العناصككر، هككذه بككين للككدمج مقتككرح نمككوذج علككى والعمككل التككاريخي تطورهككا وتقككدير الديناميكيككة،

 عمليككة لككدعم المسككؤولة البشككرية المككوارد إلدارة المستحسككنة الممارسككات مثككل المفككاهيم تلك بين والمتداخلة المتعددة
 .البشرية الهندسة بمشكالت يتعلق وفيما والمكافأة والتدريا واالختيار التوظي،

 مجتمككع فككي كككذلك واسككتخدم الظككاهرة، هككذه لدراسككة المناسككا ألنككه التحليلككي الوصككفي المككنهج الباحث استخدم وقد
 والديناميكيككككة البشككككرية والهندسككككة البشككككرية، المككككوارد ادارة وهكككي ميككككادين لككككثالث النظككككري التحليككككل وعينتهككككا الدراسكككة
 اجتماعيككا المسككتدامة للمنظمككات اإلنسككاني الجانككا علككى الضككوء تسككلط الككثالث الميككادين أن حيككث للعمككل، النفسككية
 وهككي البشككرية للهندسككة أبعككاد أربعككة علككى الدراسككة هككذه اعتمككدت بيككنهم، للعالقككة نمككوذج تشكككيل أجككل مككن وكككذلك

 (.والمعلومات العمليات للعمل، البيئية العوامل العمل، تنظيم والحركة، الموق،)
 .البيانات جمع أجل من االستبانة على الدراسة هذه في االعتماد وتم
 :أهمها النتائج من مجموعة إلى توصلت وقد
 يحتككوى أن المفتككرض مككن التككي المهمة تحديد على قوي تأثير له كالهما البشرية والموارد البشرية الهندسة أن -
 .عمل كل بها
 نطككاق فككي اإلنسككان بدراسككة الديناميكيككة والعمليككة البشككرية الهندسككة مع قوي ارتباط لها البشرية الموارد إدارة أن -

 .المنظمة
 المتمثككل الدراسككة هككذه أهككدا، مككن هككد، وهككو اآلرغونوميككا علككى تركيزها خالل من الدراسة هذه أفادتنا لقد      

 للعمكككل، البيئيكككة العوامكككل العمكككل، تنظكككيم والحرككككة، الموقككك،) البشكككرية للهندسكككة أبعكككاد أربكككع أهكككم عكككن البحكككث فكككي
 األبعككاد بهككذه أكثككر االهتمككام وهككي األسككباا بعككض ضككوء فككي لهككا الممكنككة الحلككول ووضككع( والمعلومات العمليات
 .للعمل الديناميكية العملية نجاح على تساعد التي األربعة
 (  ,2014Fritzsche, wegge, schmauder, kliegel et schmidt)دراسة: الثانية الدراسة
 تصككنيع عمليككة فككي واألخطككاء الغيككاا مسككتوى مككن والتقليككل العمككل فريككق وتنككوف الجيككدة البشككرية الهندسككة: "بعنككوان

 "المركبات
 "good ergonomic and team diversity reduce  absenteeism and errors in car manufacturing "    
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 مسكككتوى مكككن التقليكككل علكككى العمكككل فريكككق وتنكككوف الجيكككدة البشكككرية الهندسكككة تكككأثير بيكككان إلكككى الدراسكككة هكككذه هكككدفت  
 مككن مكونككة اسككتبانة تطككوير تككم البحككث أهككدا، ولتحقيككق ألمانيا في المركبات تصنيع عملية في واألخطاء الغياا

 .حالة دراسة الوصفي المنهج الباحث استخدم وقد بالمصنع، يعملون فريق( 56) في موظ،( 639)
 
 الدراسة وتوصيات نتائج أهم -
نشككاء ،(المككوظفين مككن السككن كبككار بككاألخص) الموظكك، علككى تحككافظ مناسككبة عمككل بيئككة تصككميم يجككا أنككه -  وا 

 .منتظمة بطريقة العمل في يتناوا منسجم عمل فريق
 آالت مكككن يحكككوي بمكككا البشكككرية الهندسكككة بقواعكككد االلتكككزام العمكككل بيئكككة تصكككميم عنكككد االعتبكككار بعكككين أخكككذ يجكككا -

 .نموذجية عمل بيئة خلق في العاملين يساعد مما ومنشآت ومكائن ومعدات
 الككذين المككوظفين مككن خاصككة الرياضككية والتمككارين األلعككاا ممارسككة علككى موظفيهككا إلككزام المنظمككة علككى يجككا -

 مكككن يقلكككل فهكككذا  طويلكككة، لفتكككرات الوقكككو، أو الرككككوف أو االنحنكككاء مثكككل بعملهكككم القيكككام أثنكككاء ثابكككت موقككك، يتخكككذون
 فيككؤثر األخطككاء وقككوف درجككة مككن يقلككل فبالتككالي ،(غيككره أو االرهككاق أو اإلصككابة بسككبا) الموظكك، غيككاا مسككتوى

 .االنتاجية زيادة على ذلك
 اآلرغونوميككا وهككو الدراسككة متغيككرات أحككد إلككى تطرقككت كونهككا فككي الحاليككة دراسككتنا مككع الدراسككة هككذه تتقككاطع

 مصكككممة تككككون للعامكككل نموذجيكككة عمكككل بيئكككة تكككوفير علكككى بكككالحرص وذلكككك المؤسسكككة إنتاجيكككة زيكككادة فكككي ودوره
 .)اآلرغونوميا( البشرية الهندسة بمقاييس 

 السابقة الدراسات على التعقيب -
 وهنككا والجككودة اآلرغونوميككا الدراسككة متغيككرات تناولككت وأجنبيككة وعربيككة جزائريككة لدراسككات السككابق العككرض اشككتمل

 مككن االسككتفادة أوجككه إلككى باإلضككافة السككابقة والدراسككات الحاليككة الدراسككة بككين واالخككتال، التشككابه أوجككه سككنعرض
 .السابقة الدراسات

   االختالفالتشابه و  أوجه -
 أوجه التشابه:

 أغلبية هذه الدراسات استخدمت المنهج الوصفي وهو المنهج المعتمد في الدراسة الحالية. -
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معظم هذه الدراسات اعتمدت على أداة االستمارة في جمع المعلومات وتحقيق دراستها، وهي األداة  -
  التي سيتم االعتماد عليها في دراستنا.األساسية 

 أوجه االختالف:
  .مجاالت الدراسة -
تختل، هذه الدراسات مع الدراسة الحالية في طبيعة التخصص، بحيث أن دراستنا في مجال تخصص علم  -

اجتماف التنظيم والعمل، أما الدراسات التي تم التطرق إليها ترجع إلى تخصص علم النفس التنظيم والعمل، 
 يث يكمن االختال، في طبيعة التحليل السوسيولوجي للدراسة الحالية.ح
تختل، هذه الدراسة عن الدراسات األخرى في طبيعة الهد، بحيث أن الدراسة الحالية تسعى إلى التعر،  -

 على دور اآلرغونوميا في إحداث الجودة داخل المؤسسة. 
 السابقة الدراسات من االستفادة أوجه -
 .النظري اإلطار وبناء دراسته المراد الموضوف على التركيز خالل من الدراسة فكرة بناء -
 .الحالية للدراسة المناسبة واألداة الدراسة منهج اختيار -
 .لدراستنا المناسبة اإلحصائية األساليا تحديد -
 حجككم علككى دقيككق تصككور تكككوين فككي السككابقون البككاحثون بهككا قككام التككي والخطككوات اإلجككراءات مككن اسككتفدنا كما -

 . الدراسة عينة
 .الدراسة بموضوف الصلة ذات المراجع انتقاء -
 السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة تميز أوجه -
 فككي الجككودة وتحسككين اآلرغونوميككا موضككوف تناولككت كونهككا فككي السككابقة الدراسككات عككن الحاليككة الدراسككة تتميككز -

 .الباحثين علم حد على أخرى دراسات تتناوله لم ما وهذا  بجيجل، للفلين الكاتمية المؤسسة
 فككي تسككاهم وأن موضككوعها فككي وعمليككة علميككة إضككافة تشكككل أن المككألو، مككن توصككيات الدراسككة تقككدم سككو، -

 . عامة بصفة المؤسسات في اآلرغونوميا مستوى تعزيز
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 (: أهم ما جاء في الدراسات السابقة01الجدول رقم )

رقم 
 الدراسة 

المجال  الهدف من الدراسة عنوان الدراسة اسم الباحث
 الزمني

المجال 
 المكاني

 أبرز النتائج أداة الدراسة  العينة المنهج

بشالغم   - 1
 يحي
عبابو   -
 يزيد

تطبيقات  
اآلرغونوميا في 

 الجزائر

التعر، على واقع 
اآلرغونوميا في 

الجزائر في بعض 
المعاهد 

 المتخصصة 

جوان 
2018 

جامعة  
 تلمسان 

المنهج  
 الوصفي

االستبيان+   العمال
 المقابلة 

تطبيق اآلرغونوميا في الجزائر  -
على مستوى المعاهد المتخصصة  
وشركة سوناطراك لم ترتقي بعد 

 ى المستوى المطلوا.إل
أن معهد التكوين وتحسين   -

ظرو، العمل ال يهتم بتكوين  
المختصين اآلرغونوميين بل يهتم   

بتكوين المختصين في الوقاية  
 واألمن.

أهمية   سعيدي لمياء  2
اآلرغونوميا  

التصحيحية في  
التخفي، من  
 حوادث العمل

التعر، على 
التصميم 

اآلرغونومي  
المناسبة للحد من  
حوادث العمل في 

 مركز الحراسة

جامعة   2012
 الجزائر

المنهج  
الوصفي 
 التحليلي 

سوء الظرو، الفيزيقية   - االستبيان  العمال
 والتنظيمية في مراكز المراقبة.

قساوة الظرو، المناخية   -
 خاصة البرودة. 

 سوء الظرو، التنظيمية.  -
عدم وجود تصميم مناسا   -

  لمركز المراقبة.
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رغيد   - 1
 ابراهيم

اسماعيل   -
 الحيالي

العالقة واألثر 
بين عناصر  

الهندسة 
البشرية 

 وضمان الجودة

التعر، على  
المعالم النظرية 

والتصور الشامل 
في الشركة قيد 

البحث عن العالقة  
واألثر بين عناصر  

الهندسة البشرية 
 وضمان الجودة

المنهج   العراق 2011
الوصفي 
 التحليلي

مدراء 
األقسام+ 
 المشرفين

وجود عالقة ارتباطية بين    - ستبيان اإل
عناصر الهندسة مجتمعا  

 وضمان الجودة.
مجتمع البحث يحملون    -

مؤهل علمي جيد يمكنهم من  
فهم االستبانة واإلجابة عليها  

 بشكل صحيح. 
وجود تأثير معنوي بين   -

عناصر الهندسة البشرية ونظام  
الجودة )السيطرة على الجودة( 

من خالل السيطرة على 
 الجودة. 

رافض  2
 فاضل مراد

أثر القدرات 
التكنولوجية في 
تحسين جودة  

 المنتجات. 

القدرات أثر معرفة 
التكنولوجية في 
تحسين جودة  

المنتجات في معمل  
 األلبسة الجاهزة

المنهج   العراق 2017
 الوصفي

العمال 
الفنيين  

مهندسين  
مسؤولين  

عن  
عملية  
 اإلنتاج 

إن لقدرات البحث والتطوير   - االستبيان 
أهمية كبيرة في المعمل  

المبحوث نظرا لمساهمته في  
تطوير المنتجات وتقديم األفكار 

 الجديدة في هذا المجال.
لقدرات اإلنتاج أهمية    -

 كبيرة. 
خصائص  توفير مزيج كلي ل  -

 السلعة أو الخدمة. 
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1 Jabbour 
Jos'e 

الهندسة 
البشرية 
والعملية 

الديناميكية  
 للعمل.

هدفت هذه الدراسة 
إلى استرجاف  

المفاهيم الرئيسة في 
ادارة الموارد البشرية 

والهندسة البشرية 
 والعملية الديناميكية 

المنهج   / 2011
 الوصفي

تبيين أن ادارة الموارد البشرية   - االستبيان  العمال
والهندسة البشرية كالهما لهم تأثير  

التي يجا أن   على تحديد المهمة
يقوم بها كل عمل، اإلعتبارات  

دارة  الموارد النهائية تبين أن إ
البشرية ترتبط مع الهندسة البشرية  

والعملية الديناميكية بدراسة 
 اإلنسان في نطاق المنظمة. 

2 Fritzsche 
Wegge 

And 
others 

الهندسة 
البشرية الجيدة 

وتنوف فريق  
العمل والتقليل 
من مستوى 

الغياا 
واألخطاء في 
عملية تصنيع  

 المركبات.

هدفت هذه الدراسة 
إلى بيان تأثير  
الهندسة البشرية 

الجيدة وتنوف فريق  
العمل على  التقليل 
من مستوى الغياا 
واألخطاء في عملية  

 بات تصنيع المرك

المنهج   ألمانيا  2014
 الوصفي

يجا تصميم بنية عمل    - االستبيان  العمال
 مناسبة تحافظ على الموظ،

يجا األخذ بعين االعتبار    -
عند تصميم بيئة العمل االلتزام 

 بقواعد الهندسة البشرية 
الزام الموظفين في المنظمة    -

على ممارسة األلعاا والتمارين  
 الرياضية 

 على ما تم عرضه. من إعداد الطالبيتين باالعتماد المصدر :
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 الفصل خالصة
 وأهميتهككا الدراسككة وأهككدا، الدراسككة، فرضككيات الدراسككة، إشكككالية مككن الفصل هذا  في إليه التطرق تم ما خالل من

 ، المدروسككة الظككاهرة تناولككت التككي السككابقة الدراسككات بعككض إلككى تطرقنككا كمككا والمفككاهيم، الموضوف اختيار وأسباا
 مصككادر تنككوف خككالل مككن ذلككك بككه، واإلحاطككة الموضككوف جوانككا حككول رؤيككا لديككه يتكككون الباحككث يجعككل هككذا  كككل

 إتمككام فككي البحككث تسككاعد التي األساسية الركيزة تكون التي والطرق والمناهج، والبيانات المعلومات على الحصول
 .  البحث مراحل من تبقى ما
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 تمهيد

يأتي هذا الفصل  …بعد االنتهاء من اإلطار النظري للدراسة وتحديد أهدافه وفرضيات البحث
ئة ل وبيكمدخل لآلرغونوميا التي تعتبر من العلوم التطبيقية، تهتم بدراسة التفاعل والتناغم بين العام

 اخليةوما تشمله البيئة الد لمعلومات والدراسات على التصاميمالمحيطة به، تطبق بموجبها النظريات وا
 عقليةجاته وقدراته البدنية واللآلالت وأدوات وأماكن العمل بتكيف الظروف المحيطة بالعامل مع احتيا

لفرد ان رفاهية ليتوافق مع القيود التكنولوجيا، الذي ينعكس بدوره على كل م األنثروبومتريةاألبعاد و 
نتاجية المؤسسة.  وا 
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 اآلرغونوميا طوروتنشأة 1.

علم يتأثر بالعوامل والتيارات الفكرية حسب االحتياجات والمتطلبات  أي إن نشأة وتطور
ا ت فيهاالجتماعية والفكرية واالقتصادية، وهذا ما جعل اآلرغونوميا تتأثر بالعوامل السابقة التي نشأ

 اآلرغونوميا برزت مع بداية التفكيروتطورت عبر مراحل زمنيه مختلفة، ويتفق معظم المؤرخين بأن 
م تصمي اإلنساني واالحتياجات البشرية مما تحقق له الراحة والرفاهية واالنسجام في بيئة العمل، وكذلك
الهتمام اآلالت والمعدات والوسائل وطرق العمل، لكي تتناسب مع قدرات العاملين في المؤسسة مع ا

 نية للعاملين.هبوسائل وطرق السالمة الم

ا، و عندمسمع العالم ألول مرة باسم اآلرغونوميا التي استخدم رسميا في اليوم الثاني عشر من يولي
وتم  وذلك في اجتماع األدميرالية البريطانية ،(prof. Hugh. Murrell)في ميوريل  ،أطلقه البروفيسور

 .1950ام قبول االسم رسميا ليستخدم في مجاالت األكاديمية والمحافل العلمية بدءا من ع

بمعنى  (Nomics) بمعنى عمل ونوميكس   (Ergon)فأصل االسم يشتق من كلمتي )آرجون 
عالم وهو  (Wojciech jagtrzbowski)ولكن استخدام المصطلح ألول مرة يرجع إلى ( قوانين الطبيعة

 (.1ص، 2017)سيد،بولندي توصل الى وجود قانون يحكم العمل واداء العمال 

همية البشرية منذ والدته من الموضوعات التي يجب اعطائها قدرا كافيا من األيعد علم الهندسة 
 نلما لها من دور كبير في تحسين بيئة وظروف العمل بما يتماشى مع خصائص وقدرات األفراد العاملي

 وفيما يلي عرض ألهم مراحل تطور اآلرغونوميا.

 قبل الحرب العالمية الثانية 

 رحلة وساهم في تطور اآلرغونوميا.من أهم ما حدث في هذه الم 

 بروز اإلدارة العلمية .ا

نتيجة الجهود التي بدلها فريديك تايلور في زيادة اإلنتاج للوصول ألمثل الطريق في العمل، حيث  
الحظ تايلور أن عمال الشحن في شركة الكهرباء التي كان يشتغل بها للقيام بالعمل )شحن قطاع الحديد 

أنه يمكن أن يدربه على  وأنبأهعامل من العاملين وكان هولنديا  في الشاحنات( بطريقه غير مناسبة اختار
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طريقة شحن جديدة تمكنه من رفع إنتاجه وبالتالي زيادة األجر الذي يتقاضاه من الشركة وافق العامل على 
 12,5العرض الذي قام به تايلور وشارع هذا األخير في تدريب عن طريق العمل الجديدة يشحن ما قدره  

)مقداد، طن من الحديد  48ديدة صار يشحن في اليوم طن من حديد يومين ويعد التدريب على الطريقة الج

 .(7ص، 2010

حكم كانت أجهزة العرض والتم الموضوعات التي تناولتها اآلرغونوميا في هذه المرحلة، هأما أ 
 (.99ص، 2006العايب، ).والفيزيقية األنثروبومتريةدراسة العمل الفيزيقي والظروف 

ة من خالل هذا نستنتج أن الهدف األساسي في هذه المرحلة هو البحث عن الطرق المثلى لزياد 
همال الجانب اإلنساني.  اإلنتاجية واعتبار اإلنسان آلة، تستند له كل المهام وا 

 دراسة الحركة والزمن .ب

يان حثان يسعنتيجة المجهودات التي بدلها فرانك جلبرت وزوجته لليان جلبرت حيث كان هذان البا
ر الغي لدراسة الحركة والزمن، لزيادة اإلنتاج وتحسين نوعيتها، عن طريق القضاء على الحركة الزائدة و

عمل ضرورية، أثناء العمل الحظ الباحثان أن عمال صناعة الطوب يقومون بحركات كبيرة زائدة أثناء ال
وبالتالي فقد ازداد إنتاج   حركات 4.5حركة إلى  18وعندما طبقت دراسة عن خفض الحركات من 

طوبة في الساعة، لهذا فإن عملهم يعتبر امتداد  350طوبة في الساعة إلى  120صناعة الطوب من 
الزمن و حركة العمل الذي قام به من قبلهم المهندس تايلور والحقيقة أنه مبدأ اإلدارة العلمية والدراسات ال

 (8 ص، 2010)مقداد، .متكاملة

  بمرحلة أثناء الحر 

في  حيث بزرت اآلرغونوميا في هذه المرحلة وتزايدت نسبة االهتمام بها بصورة علمية و عملية 
م، لتصميمجال معرفة الحدود القصوى والدنيا للمجندين أثناء عملية القتال والوقوف على أوجه الخلل في ا

الح ي تم اختراعها كسمختلف اآلالت ومعدات القتال حيث تميزت باستعمال الكثيف لآلالت الحديثة، الت
تي ت البالطيران وسالح الرادار وسالح الغواصات المجهزة بتقنية لم تكن معروفة من قبل وغيرها من اآلال

 (1ص، 2014)بوحفص وآخرون، .أفرزت مشكالت ميدانية في عالقتها باإلنسان
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ه حاجياتلقد كانت الحرب العالمية الثانية بداية مهمه لبدء االهتمام باإلنسان وقدرته وخصائص و  
 تالئمالبدنية والنفسية، بدأت تظهر مع معدات العسكرية مشكالت سببها بالدرجة األولى ضعف التكيف وال

ساهم في ظهور  بين اإلنسان واآلالت والمعدات، كانت تصمم وتنتج وفق مواصفات فنية صرفة، مما
سس مشاكل وكانت شكاوى متزايدة من العسكريين من عدم مالئمة اآلالت والمعدات، وهذه هي بداية التح

 والتي دفعت الباحثين لدراسة وتحليل الحوادث (218ص، 2014)نجم، بالهندسة البشرية أثناء الحرب 

 كانوا لية الحربية ورغم أن الجنودالمعتبرة في األرواح والمعدات وعدم تحقيق الفعا الحربية والخسائر
ت مختارين جيدا ومدربين فاستنتجوا أن هذه أسباب الحوادث ال تعود إلى الجنود بل إلى تصميم اآلال

 بها متعددجة أسباب ذلك إال بعد دراسة قام ولم يكن باإلمكان معال، (99ص، 2006)العايب، والمعدات 
نثربولوجيين، مهندسي التصميم واإلنتاج، وقد توصل االختصاص ضم علماء النفس الفيزيولوجيين اآل

مالئم ير الالفريق إلى أن أسباب الحوادث ال يمكن أن يكون إال عدم االرتياح في مواقع القيادة والتوزيع غ
اء ء أثنإلشارة وأجهزة السيطرة في الطائرة مما يؤدي إلي اإلرهاق وظهور التعب السريع وبالتالي األخطا

 (.218ص، 2014)النجم، ت قيادة الطائرا

 ما بعد الحرب العالمية الثانية 

 حيث تميزت هذه المرحلة أن المجال اآلرغونوميا لم يبقى محصور في الجانب العسكري بل شمل
روج كذلك المجال الصناعة، خاصة في الواليات المتحدة األمريكية وهذا النهوض السريع بالصناعة والخ

 .لراحة والفاعلية في مجال الصناعةلثانية، وتحقيق األمن وامن المشكالت الحرب العالمية ا

 حيث تنقسم هذه المرحلة إلى عدد من المراحل الفرعية وهي كالتالي:

  1960-1945مرحلة ظهور اآلرغونوميا:  .ا

ا ونشر مجلة اآلرغونومي 1949وهذا من خالل استخدام "هيول ميرال" اآلرغونوميا كمصطلح سنة 
نشاء الجمعية الدولية سنه  1957البريطانية سنة من قبل الجمعية   .1959وا 

 1980 -1960مرحلة النمو السريع اآلرغونوميا:  .ب

فتحت هذه المرحلة األبواب أمام اآلرغونوميا لتدخل إلى المجال المدني، باإلضافة إلى تشكل 
 (.9ص، 2010)مقداد، العديد من الجمعيات اآلرغونوميا سواء المتقدمة والنامية 
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 مرحلة الشمولية والعالمية: .ج

 :انطلقت هذه المرحلة من سبعينات القرن العشرين إلى يومنا هذا وتميزت بخاصيتين أساسيتين

ين حيث أن اآلرغونوميا لم تبقى محصورة في الجانب الصناعي فقط بل شملت كل المياد الشمولية: -
 ... الخ(.)التجارة، الفالحة، الصحة، البيتومجالت الحياة 

الدول  روبا إلىو ألمريكية وأاوهي المرحلة التي انتقلت فيها اآلرغونوميا من الواليات المتحدة العالمية:  -
انيات اإلمكو النامية عبر التبادل الثقافي، والتعاون العلمي، ونقل التكنولوجيا، وعلى الرغم من التجهيزات 

لها  في الدول النامية من إنجاز دراسات وأبحاث جد هامة كان المخبرية تمكن الكثير من اآلرغونوميين
 (.99ص، 2006)العايب، الفضل الكبير في تطور البحث اآلرغونومي وتوسيع نطاقه

 1990 - 1980مرحلة الكوارث:  -

شهدت هذه المرحلة العديد من الكوارث التي ساهمت في تطور اآلرغونوميا وانتشار الموت 
الت، غير أنها اعتبرت دروس ثمينة، مما تم استخالصه من الدروس هي ضرورة وتدمرت العديد من اآل

و ، فلاعتبار اآلرغونوميا في تصميم اآلالت والعمليات والعمل لتفادي الوقوع مثل تلك الحوادث مستقبال
ذا وقعت فلن تؤدي الى إرهاق الك ن مثير أخذت اآلرغونوميا بعين االعتبار لما كانت الكوارث قد وقعت وا 

 (.9-8، ص ص2010)مقداد،  األرواح وتدمير الكثير من الممتلكات

ن من خالل هذه المراحل نستنتج أن مفهوم اآلرغونوميا ليس وليد الساعة، إنما نتيجة لعدد م
في  التطورات حيث كان االهتمام في السابق يركز على تصميم المكائن والمعدات مواقع العمل. كما جاء

جية نتازيادة اإل مدرسه اإلدارة العلمية مع اإلهمال لخصائص اإلنسان النفسية والبدنية، والهدف الرئيسي
ة وتحقيق أكبر قدر من األرباح وتصميم اآلالت والمعدات ومحاولة تكيف االنسان معها، لكن مع نهاي
هو الحرب العالمية الثانية رد االتجاه رأس على عقب، بدأ االهتمام بأهم عنصر في عمليه االنتاج و 

ات هذه العوامل من بين أهم التطور  االنسان باعتباره كائن له أحاسيس وخصائص يجب مراعاتها تعد كل
 ي: بالترتيب التي مرت به في الجدول التال كن تلخيصأول مرة، ويم اآلرغونومياالتي ساهمت في ظهور 
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 يمثل المراحل التاريخية التي مرت بها اآلرغونوميا:(02جدول رقم )

 السنة أهم االحداث

 النفس التجريبي من خالل دراساته للفروق الفردية. بروز علم -

 ك تايلور بدراسة العمل بطرق علمية لزيادة اإلنتاج.أعمال فريدي -

ن خالل أعمال جلبرت وزوجته ليليا وفرنك دراسة الحركة والزمن وأبعاد الحركات م -
 الزائدة.

ب النفسية تصميم مكائن والمعدات ومواقع العمل واهمال الجوان التركيز على -
 والذهنية.

 ولىالمرحلة ال 

ن خالل توجيه الجنود في الحرب العالمية األولى حسب قدراتهم وامكانياتهم مما م -
 دفع إلى إيجاد اختبارات لتوزيعهم في المكان المناسب. 

 كود اآلرغونوميا خالل الفترة الفاصلة بين الحرب العالمية األولى والثانية.ر  -

ل تجارب النفس بكامبريدج شهد محاوالت جادة من خالتأسيس مخبر علم  -
 الهوثورن إلتون مايو.

 ة والعالقات اإلنسانية.االهتمام بالجوانب النفسي -

 المرحلة الثانية

نية في هيول ميرال اول مصطلح لآلرغونوميا كدراسة للعوامل اإلنسا استخدمحيث  -
 الصناعة.

 ميالد جمعية البحث اآلرغونوميا. -

 جمعية البحث اآلرغونوميا البريطانية لمجلة اآلرغونوميا.نشر  -

 انشاء الجمعية الدولية لآلرغونوميا. -

العمل على تكيف كل من اآللة والمعدات ومواقع العمل للعامل وتصميم اآللة وفق  -

 المرحلة الثالثة



 الفصل الثاني:                                        اآلرغونوميا
 

36 
 

 .األنثروبومتريةالخصائص 

)الصناعي، الزراعي، النقل ميع القطاعات جمن خالل غزو اآلرغونوميا إلى  -
 والمواصالت، في العمل العسكري(.

 اء األمريكي الصناعة في أروبا وبرنامج الفض -

 شطة المتطورة للصحة والسالمة المهنية وتفاعل بين االنسان واآللة. األن -

 المرحلة الرابعة

 (9،ص2021لعماري،) المصدر:

 نشأة اآلرغونوميا في الجزائر.1.1

من فلنمو، اآلرغونوميا في البلدان السائرة في طريق ا ،وميا في الجزائر في السياق العامتدخل اآلرغون
يا، غونومخالل تتبعي للبحوث الميدانية المنشورة حول اآلرغونوميا، أو تلك البحوث التي تكتسي طابع اآلر 

جهدات مقاموا ببدل  اآلرغونومياورغم قلة البحوث المنشورة حول الموضوع، إال أننا نالحظ أن المهتمين 
معتبرة للتعريف بهذا التخصص وفي هذا السياق لقد كان إسهام هؤالء جميعا بدرجات متفاوتة على 

 المستويات التالية:

 على مستوى التكوين-

دخلت اآلرغونوميا ألول مرة في مناهج التكوين، بفضل إصالح مناهج التعليم العالي سنة  
ة التسعينيات( يدرس ضمن برنامج السنة الرابعة من تخصص علم كمقياس واحد )إلى غاية نهاي 1971

 رفية(المع اآلرغونومياالنفس العمل والتنظيم، وأصبح اآلن عبارة عن مقياسين )اآلرغونوميا التصميمية 

 على مستوى البحث-

، في كل من جامعة وهران وجامعة الجزائر، وتوفرهم على 2001بفضل انشاء المخابر سنة  
بعض األجهزة الخاصة بالقياس اآلرغونومي، مما أعطى دافعا للبحث العلمي والتكوين ما بعد التدرج في 

م في هاتين الجامعتين، وعمل عدد ال بأس به من الرسائل الجامعية في موضوعات اآلرغونوميا، وساه
عتمدت من قبل الوزارة الوصية، كما شجع االتي  (Cnepru)إنجاز بعض مشاريع البحث التكويني 
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الباحثين على محاولة التقرب من المؤسسات االقتصادية وعالم الشغل لإلسهام في حل ما يمكن حله من 
 اإلشكاالت المطروحة.

 على مستوى النشر -

ونتيجة النتائج المتوصل لها في بعض البحوث من خالل نشر كتب متخصصة في هذا المجال، 
والمتوصل اليها في بعض البحوث والدراسات وملتقيات وطنية ودولية، ونشر بعضها كتيب ضمن أعمال 

 حث.الملتقيات واأليام الدراسية مما أسهم في بروز المصطلحات والمفاهيم وتقريبها من الطالب والبا

 على مستوى التشريعي –

جموعة من النصوص القانونية، حول ظروف العمل واألمراض المهنية، أتت فقد تم إصدار م
المتضمن قانون عالقات  04 /90التسعين  قانونعي في التشريع الجزائري )مكملة للجانب االجتما

 (.32-31 صص، 2012 ،ص)بوحفالعمل(، وذلك بفضل تضافر جهود كل األطراف ذات العالقة بالموضوع

 اآلرغونومياتعريف  .2

 توجد العديد من تعاريف اآلرغونوميا من بينها:

لتي ات اإلنسانية ا( بأنها "جمع أكبر ما يمكن من المعلومات حول القدرات والحدود والصفمقدادعرفها ) -
يطه يتطلبها التصميم اآلرغونومي واستخدامها في تصميم أدوات العمل، ومكانته وأنظمته المختلفة ومح

 (.10ص،2010)مقداد،اما آمنا ومريح فعال" كي يستخدمه اإلنسان استخد

تخدمة في دراسة ( بأنها "الكل المتكامل من المعارف العلمية المختلفة المسنجم عبودكذلك يرى ) -
مل" ي العف األنثروبومتريةوترشيد بيئة العمل، بهدف المحافظة واالستخدام األمثل لطاقة اإلنسان وأبعاده 

 (.224ص، 2014)نجم، 

التقنيات التي إذا و سلسلة من المعارف والمهارات واألدوات "بأنها  (Berine Catterall)في حين يرى  -
ي أي فما طبقت بشكل مناسب لتحقيق نتائج إيجابية على مستوى اإلنتاجية والفاعلية والكفاءة والسالمة 

واقعي ال المفترض"   محيط عمل، فاآلرغونوميا هي دراسة أنظمة العمل في إطار األداء البشري ال
.(Berine Catterall, 1997,P18) 
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إلنسان ومحيط عمله ويقصد ايرى بأنها "الدراسة العلمية التي تبحث عن العالقة بين  بوحفص()بينما  - 
بمحيط العمل كل الظروف التي يعمل فيها الفرد إضافة إلى اآلالت وأدوات العمل وكذا طرق العمل 

 (.70ص، 2004 ،صفح)بو وتنظيمه سواء كان جماعيا أو فرديا" 

ي والتطبيقي نوميا هي العلم الذي يعتمد البحث األساسبأن "اآلرغو  (chapanis)في حين يضيف  -
 المستخدمة له" يم اآللة والعمليات والعنصر البشر للوصول إلى حالة من التفاعل بين كل من تصامي

.(Chapanis Et al,1949,P4) 

 اآلرغونومياأنواع  .3

 الكالسيكية اآلرغونوميا.ا 

 ن واآللة(إلنسابالنظرة العالئقية، التي تهتم بالعالقة بين )ا يمكن تسمية النظرة الكالسيكية لآلرغونوميا
ومن أهم اسهامات النظرية الكالسيكية المتعلقة Man/Machine Interface حيث تركز بالدرجة 
ى األولىعلى وسائل العرض وأدوات المراقبة، وقد تعد Controls and Displaysبتحسين تصميم المزاول
بة وأزرار المراق  Controls Knobsوترتيب ألواح العرض  Panal Layoutة مناهتمام النظرة الكالسيكي

د وأجهزة القياس أخذت في الحسبان ترتيب األجهزة إلى التصميم الشامل لمجال العمل والمخرجات مجر 
لى حد ما خصوصية المحيط الفيز  يقي وظائف للمدخالت وتصميم المقاعد والطاوالت والمناضد واآلالت، وا 

 ب للعمل.المناس

 ائراتلقد توجه البحث اآلرغونومي الكالسيكي في معظمه إلى التطبيقات العسكرية كأجهزة مراقبة الط
 د إلىوتوجيه الصواريخ والتصميمات الداخلية للغواصات، وقد تغيرت توجهات النظرة الكالسيكية فيما بع

لية، تبي والمنزلي كالغساالت اآلالتطبيق المدني كتصميم اآلالت، الصناعية والسيارات، واألثاث المك
 التلفزيون... الخ.

ورغم النوعية العالية للبحوث العلمية والطابع األكاديمي الذي ميز النظرة الكالسيكية لآلرغونوميا، فإن 
أغلب بحوثها كانت بالدرجة األولى مخبرية، مما جعلها محدودة الفعالية في التطبيقات الصناعية 

الكالسيكي ألي بحث مخبري )أي الطابع االصطناعي للظروف المخبرية الذي يحد  الميدانية، نظرا للعيب
لذلك يصعب تعميم نتائجها في الحاالت األكثر تعقيدا،  ،ل كثيرة في الظاهرة محل الدراسة(من تأثير عوام
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رشاد عام )انطالقا من النتائج االصطناعية للمخبر( غير قادرة  ،مما يضع الباحث في وضعية نصح وا 
عن المعايير او اإلرشادات التي يقدمها، سواء في الظرف المماثل  لالنحرافعلى توقع نتائج محددة 

للظرف المخبري أو في ظرف مغاير له، وعلى النقيض من ذلك فإن المشتغلين في الميدان من صناعيين 
سيكي غير ومخترعين ومصممين يريدون اجابات محددة للمشاكل القائمة ويحددون طريقة الطرح الكال

 (.15ص، 2004)مباركي، مقنعة 

 آرغونوميا النساق: .ب

 تقوم ظهرت آرغونوميا األنساق بعد المشاكل والصعوبات التي واجهت اآلرغونوميا الكالسيكية، والتي
 (.5ص، 2011بوظريفة، )على عدة أسس منها: 

 تعاون السيكولوجيين والمهندسين في مرحلة التصميم. -

 تقنيات تحديد الوظائف بين اإلنسان واآللة. -

 تطوير تقنيات االختيار والتدريب. -

األمر الذي أدى إلى نقص أو زوال الكثير من المشاكل التطبيقية التي واجهتها اآلرغونوميا 
ى الكالسيكية، حيث تحسن مستوى التعاون بين المهندسين والسيكولوجيين، ألن اآلخرين لم يعملوا عل

 اإلشارة إلى بعض المبادئ فقط، بل وتصحيح بعض األخطاء التي ارتكبها المهندسون من قبل.مجرد 

 : ـرا لرغم كل هذا فإن االتجاه النسقي لآلرغونوميا لم يعمر طويال بل لم يبلغ األهداف المرجوة نظ

 (.102ص، 2006)العايب،يقة في توزيع المهام والعمليات بين األفراد واآلالتعدم وجود محكمات دق -

نوميا )الباحث المنتمي إلى النسق اآلرغونومي( في إعادة تنظيم األنساق الجزئية تدخل اآلرغو  - 
 تسييروالتي ينظر إليها رجل الميدان على أنها عملية تهدد مباشرة أنماط ال ،الموجودة سلفا وتنميتها

 البشري، وبالتالي فهي تقابل الكثير من المقاومة.

ويرى الباحث وجود تطور في هذا النوع من اآلرغونوميا، والذي يؤكد على أن اإلنسان واآلالت       
ازي لتحقيق الهدف المنشود، يشكالن نسقا واحدا، ولذلك يجب تطوير كل منهما كي يعمالن بشكل مو 

اف والمهام آرغونوميا األنساق بالنسق في مراحلها األولية لتصميم مرورا باألهدعلى ذلك اهتمت  وبناء
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على األفراد ومطابقتهم لآلالت التي يستخدمونها حسب قياساتهم البدنية والنفسية، لتحقيق  وتوزيعها
األهداف المرسومة. وكذلك اهتم مختص آرغونوميا األنساق بتطوير األنساق وتنميتها، عن طريق تحليل 

ل أي تحديد الطريقة التي يسير بها المهام والتي تحقق العملية النهائية للنسق، وأيضا يهتم بوصف العم
 العمل خالل مراحله المختلفة.

 آرغونوميا الخطأ .ج

ره وتفسي األنساق بتبني دراسة الخطأ البشري لآلرغونوميابرز هذا النوع من اآلرغونوميا كنظرة بديلة 
بغض  وتحليله في نسق اإلنسان واآللة، وأن فشل النسق في أداء المهمة يرجع أساسا إلى الخطأ البشري،

 النظر عن نوع النسق، حتى لو كان النسق آليا، وحسب هذا المنظور، فإن أسباب العطب يمكن تتبعها
 .سق من طرف اإلنسان، فقد تكمن هذه األسباب في مراحل التصميموايجادها في احدى مراحل تطوير الن

أو التركيب أو الصيانة، وعلى هذا األساس فإن أي خطأ هو في األصل خطأ بشري فقط ال غير، وال 
، باركي)م.دخل للجانب الميكانيكي أو اآللي فيه، ألن هذا األخير ما هو في واقع األمر إال صنعا بشريا

 (.38، ص2004

 نظرتان متكاملتان لآلرغونوميا الخطأ هما: هناك

خطأ البشري الحيث تفترض أن   Zero ; Defects Approachتدعى األولى بنظرة "انعدام الخلل" .1
 ثل فيينتج أساسا عن نقص في التحفيز، وبالتالي يمكن الحل فيما يسمى ببرامج الخلل الصفري، التي تتم

 رفع مستويات األداء.الاية، موجهة للعاملين قصد حمالت تحفيزية أو دعائية لألمن والوق

كملة كت"  Error Data Storeمعطيات الخطأ"الثانية التي يطلق عليها "بنك  وفي المقابل نجد النظرة .2
ل لمتطلبات النظرة األولى، حيث تفترض بأن الخطأ البشري ال يمكن تالفيه وبالتالي فإن حل المشاك

المرتبة عن هذا الخطأ البشري، يكمن في تحسين طرق وأشكال تصميم األنساق إلى أقصى درجة ممكنة 
 (.4ص، 2011)بوظريفة، من األمن والسالمة والفعالية. 
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 اآلرغونوميامجاالت تدخل  .4

 اآلرغونوميا الفيزيقية -

، من بين العوامل التي دعت إلى 1949وهي أول ما ظهر من اآلرغونوميا ظهرت في حدود عام 
رهم حيث كان أكب ،على مخلفات الحروب العالمية فيهانشأتها، نتيجة رغبة الدول المتقدمة على القضاء 

دهم، لعمل والظروف الفيزيقية لقدرات العاملين وحدو في ذلك الوقت هو تكيف اآلالت والمعدات وأماكن ا
 ،2015)مقدادبعدها تدريب األفراد على تحقيق أداء متميز مع ما هو موجود من آالت وأماكن العمل، 

بأنه يقصد بها "كل التدخالت على مستوى المحيط الفيزيائي للعمل  مجاهدي الطاهرحيث يرى  .(8ص
، 2018مجاهدي، )وتخص أجواء العمل مثل الضجيج، اإلنارة، ترتيب فضاءات العمل الزمانية والمكانية" 

"بأنها تهتم في هذا المجال بالخصائص الفيزيولوجية،  بوحفص مباركيومن جهة أخرى يجد  (.196ص
من و م به، والبيوميكانيكية لإلنسان في عالقتها مع النشاط الفيزيقي الذي يقو  وبومتريةاألنثر  ةوالتشريعي

ية، عضل -العظم ضطراباتاالمع األشياء الحركات المتكررة  موضوعاته التقليدية وضعيات العمل التعامل
 (.72 ص، 2008بوحفص ،)األمن والوقاية والصحة في أماكن العمل

 اآلرغونوميا المعرفية -

ن اية مدباآلرغونوميا المعرفية ألنها تشمل كل األنشطة الذهنية في العمل ب تجاهاالأنه سمي في هذا 
لق ة تتعالمعرفي آلرغونومياواستجابة، ومدى تفاعل كل هذه المعطيات مع اآللة اإلدراك إلى الفهم إلى اإل

 لمعطيات، كما أنها تهتمبالوظائف الفكرية، فهي تعتبر اإلنسان وحده يتم معالجتها ضمن مجموعة ا
، وأثار حركيةبمختلف العمليات الذهنية مثل: اإلدراك والذاكرة والتفكير المنطقي واالستدالل واالستجابات ال

 (.124 ص، 2007)مسلم، ذلك كله على التفاعالت بين االنسان وبين باقي مكونات النسق 

 التكنولوجيا لتنسجم مع القدرات العقلية للعاملينيف حيث أن الهدف من اآلرغونوميا المعرفية، تكي -
نسان اعليها، أما أهم المجاالت التي عمل المهتمون باآلرغونوميا المعرفية فهي العبء العقلي وتفاعل 

 (.9ص، 2015)مقداد، حاسب
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 نوميا التنظيميةو اآلرغ-

نظيمية بما فيها البنية الت التنظيمية تهتم بترشيد األنساق السوسيوتقنية اآلرغونوميا بوحفصيرى 
ل، العم والقواعد ومن بين الموضوعات التقليدية التي يتناولها في هذا المجال االتصاالت، تصميم وتنظيم

 (.73ص، 2008)مباركي، االفتراضيةالعمل التعاوني، الثقافة التنظيمية، تنظيمات  ،والتنظيم التشاركي

مل وتصميم العمل والتصميم التشاركي، والع التصالاأن أهم موضوعاتها  مقداد محمدفي حين يرى 
دارة الجودة   (.23ص، 2014)مباركي وآخرون، التعاوني والتنظيمات االفتراضية وا 

 كما تصنف اآلرغونوميا حسب موضوع اهتمامها إلى:

لمالئمة تهتم بظروف اإلنتاج ووسائله من أجل خلق أفضل الظروف ا اآلرغونوميا الخاصة باإلنتاج: -
 والتكيف بين العامل وبيئة عمله لتحسين اإلنتاج كما ونوعا.

ع مما يتالءم وتهتم بالمنتجات ونوعيتها، وأبعادها وطرق استخدامها، باآلرغونوميا الخاصة بالمنتج:  -
لة آأفضل وبطرق أكثر سهولة وقد يكون هذا المنتج  الذين سيقومون باستخدامها، إلشباع حاجاتهم بشكل

جا ن يكون منتتستخدم في اإلنتاج أو أدوات عمل يمكن أن يستخدمها العامل في أداء عمله، كما يمكن أ
لدى األفراد وفي كل الحاجات تهتم الهندسة البشرية، بمراعاة  ستهالكيةامخصصا إلشباع حاجة 

 ص ص، 2014، )نجمنثروبومترية عند تجديد مواصفات المنتجات مواصفات وقدرات وأبعاد اإلنسان األ
230-231.) 

 أهداف اآلرغونوميا  .5

 يمكن إجمال األهداف األساسية اآلرغونوميا فيما يلي:     

 مهنيةمؤشرات الراحة، وتوفير األمن والسالمة والوقاية من الحوادث والقضاء على األمراض ال تحسين .1
 ضمن بيئة العمل.

المساعدة على تسيير التغير التكنولوجي، اذ أن كل تغيير قد ترتب عنه مقاومة، خوفا من عدم  .2
صد ق، لتجاوز هذا العائق تحضير العمال تقنيا وفنيا أهداف اآلرغونومياالتكيف معه، لذلك فإن من 
 (.113ص، 2007مسلم، )تكيفهم مع المتطلبات الجديدة 
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 معرفة العالقة بين اإلنسان واآللة. .3

 ...،توفير األمن وسالمة للعامل، من خالل ما توفره المؤسسة من شروط النظافة والتهوية، إنارة .4

القصوى في  تهراحوقدراته واستعداداته بما يحقق  جعل بيئة العمل المنسجمة مع حاجات اإلنسان .5
 العمل على أساس حاجته األساسية بوصفه كائنا بيولوجيا نفسيا اجتماعيا ذو أبعاد أنثروبومترية.

لعامل لية اتنظيم بيئة العمل وفق مبادئ الهندسة البشرية وقواعدها ومفاهيمها، مما يؤدي إلى زيادة فاع .6
، وتقليص فترة عملية االنتاج وتحسين عملية تصميم وتنظيم مواقع العمل من خالل تحسين طرق عمله

مكانياته   (.228ص، 2012)نجم ،ومكوناتها األساسية ومالئمتها لقدرات العامل وا 

ومقدراتهم البدنية  (Workers Dimensioms)معرفه كيفية األخذ في الحسبان أبعاد العمال  .7 
 نب ظروف العمل الضارة.والنفسية واالجتماعية وحدودها لتج

جمع المعلومات في بيئة العمل حول العمال وطبيعة العمل من أجل تقديم النصح الصحيح حسب  .8
 .(77ص،2002،)منظمة الصحة العالميةاألولويات

خاطر مالحرارة، اإلضاءة وما ينجم عنها من  ،دراسة الظروف الفيزيقية المالئمة للعمل مثل الضوضاء .9
 .(221ص، 2006)ربيع، وأمراض مهنية 

 نطاق ترتيب وقت العاملين لمنعهم في إهدار الطاقة بالتحرك داخل وخارج :استغالل الوقت والطاقة .10 
 العمل األساسي.

يجاد أفضل الطرق التي تؤدي بها األعمال. .11  تحسين طرق العمل وتغييرها لتتالئم مع العمال، وا 

صميم تكذلك تصميم اآلالت واألدوات وتكييفها، بهدف زيادة الراحة للعمال، وبالتالي زيادة اإلنتاجية و  .12
 (.221ص ،2006)شحاتة، مكان العمل وترتيبها، بحيث يساعد العمال على ايجاد مواد العمل وأدواته بسهولة 

 أهمية اآلرغونوميا.6

 تتمثل أهمية اآلرغونوميا فيما يلي:

 ى الوقاية من الحوادث والوقوع في اإلصابات.تعمل عل .1
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دع ومشغل للعمال أيضا، والمحافظة عليها عن طريق إدراك اإلنسان كمب ستدامةاإلتعالج قضايا  .2
سليم ألهمية دور مهندسي العمال البشرية في تصميم وتشغيل األنظمة والعمليات بشكل فعال و ا ويعود هذ

(,P1072015Siemienich Et Singlair ,). 

 زيادة الكفاءة اإلنتاجية وانخفاض تكلفة التدريب. .3

 تقليل الوقت الضائع والغيابات واإلنجازات..4

 حد من التكاليف الناتجة عن اإلصابة..5

 شعور باألمان لدى العاملين وزيادة الشعور بالوالء..6

 تأمين الصحة والسالمة للعاملين..7

 (.18ص،2012 ،وآخرون )السمانوالتقليل من اإلجهاد البشري وتحسين األداء ةالمحافظ.8

 مهمة.تزيد من مرونة المنظمة بحيث تكون لديها القدرة على مواجهة التحديات التي قد تحدث أثناء ال.9

وجيا تساهم في الوصول إلى الطرق واألساليب الجديدة مثل اإلجراءات وبرامج التدريب وتصميم تكنول.10
 .SalmonEt All,2017,P 20))ديثة ومتطورة من خاللها ح

 دور المختص اآلرغونومي .7

 األنثروبومتريةمماال شك فيه أن للمختص اآلرغونومي دور مهم في تطوير بيئة العمل مع الخصائص 
 أهمها:من للعاملين، و 

ل على أفضل وسيلة ممكنة إلحداث تكيف بين اآللة والعامل، كما يشمل مجال تدخله آمن العم البحث .1
 لعمله. تأديتهوسالمة األدوات التي يستخدمها العامل أثناء 

تحسين ظروف العمل داخل المؤسسة والتدخل لمنع وقوع حوادث العمل، خصوصا فيما يتعلق  .2
كذلك و ملين، كالمصانع التي تتعامل مع المواد الكيميائية، باألعمال الشاقة التي تشكل خطرا على العا

 التي يكثر فيها الضجيج.
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مهمة التنقل إلى مكان العمل، لمالحظة الظروف التي يشتغل تحتها العمال وتسجيل الحركات  .3
 ى ماالجسمية التي يقومون بها، واستجوابهم للتعرف على مدى تطابق وصف العمل الذي يتلقاه العامل عل

 (.19 ص، 2015)بوظريفة، موجود في الواقعهو 

يعتمد المختص اآلرغونومي في عمله عل العديد من الوسائل واألدوات التي تساعده على جمع  .4
)كمقياس الضغط، مقياس الصوت، مقياس الحرارة، تسجيل الفيديو، صور عن مكان العمل،  المعلومات

 اإلستبيانات والمقاييس(.

ا بعد عملية جمع البيانات والمعلومات وتحليلها يقوم المختص بتشخيص الحلول المناسبة واقتراحه .5
فير للمشاكل التي تنشأ في مكان العمل، والمشاكل التي تجعل اآللة غير موائمة، وهذا كله من أجل تو 

 (.25 ص، 2017، ي)خاو بيئة عمل آمنة خالية من اإلصابات والحوادث المهنية 

أصبح دور المختص اآلرغونومي أكثر اتساعا، وتطورت مهامه، فقد أصبح وبمساعدة حديثا،  .6
سة، المسؤولين والمهندسين، يقوم بوصف الوظائف وتحليلها، كما أصبح يشارك في برامج التهيئة بالمؤس

ه وكذلك في تحديث مبنى المؤسسة أو تجديدها أو مكان العمل، وفق أسس عملية تخدم العامل، وتوفر ل
 صحة والسالمة والراحة، كما أصبح يتدخل في تسهيل استعمال اآلالت واألدوات.ال

ل إن المختص اآلرغونومي يمكنه العمل حرا أو يكون موظفا داخل المؤسسة، ويكون العمل الحر من خال
 . سنوات( 5) إلى( 4) انشاء مكتب استشارة، وهذا بعد اكتساب خبرة ال تقل عن

 :اآلرغونوميا مزودا بالخصوص بمعلومات مكثفة في المحاور التاليةوعادة ما يكون المختص في 

 عوامل تصميمية 

 .تصميم مراكز العمل-

 ترتيب وتنظيم األجهزة.-

 المواءمة بين المتحكمات والمبينات.-

 تصميم األجهزة واألدوات ومختلف التسهيالت.-

 المراقبة الصناعية.-
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 وضعيات الجلوس والوقوف.-

 .االتصاالت-

 إصدار القرارات.-

 عوامل اليقظة.-

 الشيخوخة.-
 عوامل بيئية 
 .تأثير الضوضاء 
 .اإلضاءة 
 .الحرارة والرطوبة 
 .االهتزاز 
 .الغبار 
 .الروائح 
 .البيئة الخاصة 
 عوامل تنظيمية 
 .دوريات العمل 
 .الحوادث واألمن الصناعي 
 .تأثير النسق االجتماعي 
 .10-9، ص ص 2002بوظريفة ، (الدافع) 

 رغونوميااآلفوائد  .8
 عدة فوائد من بينها: لآلرغونوميا

يف كل ما يحيط به وفق األبعاد تكيهنية لإلنسان و ذالبدنية والتوفير القدر الكافي من الراحة  -
رارة ت والحباإلضافة إلى دراسة الظروف الفيزيائية كالضوء والصو  ،توترالوقدراته، وتقليل  نثروبومتريةاأل

 والرطوبة.



 الفصل الثاني:                                        اآلرغونوميا
 

47 
 

توزيع األمثل الالتخلص من الحركات الغير ضرورية وقياس زمن كل حركة، وكذلك دراسة و تحليل العمل -
 للعتاد واألدوات بحيث يسهل الوصول إليها.

 األمان لدى العاملين وزيادة الشعور بالوالء.بالشعور  -
 التقليل من اإلجهاد البشري وتحسين األداء. -
 والغيابات واالجازات.تقليل الوقت الضائع  -
 .(29-9 ص، 2012 ،وآخرون )السمانالمحافظة على استهالك الطاقة البشرية -
 الجانب اإلنساني واالقتصادي في الوقت والحركة يؤديان بشكل مباشر إلى:االهتمام ب -
 خفض تكاليف اإلنتاج ورفع اإلنتاجية. -
 خدامها على نحو يزيد من اإلنتاجية وتقليل االخطاءاستتصميم المكائن والمعدات وتكييفها بما ييسر  -

 .المتوقعة عند التشغيل
 أساليب العمل يؤدي إلى تنسيق وتوفيق كافة الحركات التفصيلية بهدف:تحسين طرق و  -
 وضع تقديرات لمواقع العمل تحت التصرف. -
 للعاملين لتوفير الموقع المالئم المربح. تزويد المعلومات الالزمة -
 (75 ص، 2013)شيالن، و محطات العمل للعاملين.أتكيف مواقع العمل  -

حقيق رغونوميا لها عدة فوائد تنعكس على راحة وسالمة الفرد باإلضافة إلى تاآل نأوعليه يمكن القول 
هذا من جهة ومن جهة أخرى خفض التكاليف الخاصة  ،للمؤسسة نتماءباالوالشعور  الرضا الوظيفي

 .داء والفاعلية وتحقيق الجودةوزيادة نسبة األ ،بالمؤسسة وتقليل نسبة هدر الوقت
 في الجزائر اآلرغونومياالمعوقات التي تواجه  .9

العديد من العراقيل والصعوبات تحول دون تطبيق هذا العلم بمؤسساتنا يمكن تلخيص أهم  توجد
 النقاط فيما يلي:

 ت.ديد العالقات االجتماعية والعاداهومة التغير كالخوف من المجهول وتمعوقات متعلقة باألفراد لمقا -
لى إالفشل افتقار األفراد  مالها ي كانتمل، جهود التغيير السابقة العوامل تنظيمية ضغوط في فرق الع -

 مهارات االتصال.
لم جديد فيكون عنها أبما  ،رغونوميا ذاتها كونها علم جديد نسبيا مقارنة بالعلوم األخرىاآلمعوقات  -

 (21-20 ص ص، 2012)مقداد، اختالف في التسمية والمنهج والتعريف
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 :رغونوميا كالتاليالتحديات التي تواجه اآل ريفة بعضظبو باإلضافة إلى هذه المعوقات يضيف 
 التحدي التكنولوجي -

م مفهو  كون التقنية في تغيير متسارع، ال يمكن مواكبته في البلدان السائرة في طريق النمو مما جعل
من  التحويل التكنولوجي ينحصر في تكنولوجيا الجيل األول، وليس الجيل الراهن هذه األجيال القديمة

من  لحالياتصحيحها في الجيل و  رغونوميا والبيئية التي تم تداركهاا تستورد بكافة أخطائها اآلنولوجيالتك
 التكنولوجيا المستعمل في بلده األصلي.

أبعاد متعددة منها البيولوجية  اتذاألفراد مما ولد خلل و  مجتمعاتالق بين و إضافة إلى اختالفات وفر  -
ية المعرفو ومنها االختالفات ذات االجتماعية والثقافية والسيكولوجية  ،األنثروبومتريةو  والبيوميكانيكية

 (40ص،2012ريفة، ظ)بو .والثقافية
اء وهذا ما نالحظه في العديد من المؤسسات الصناعية الجزائرية، التي تقتني وسائل وأدوات بأخط

ة، رغونوميا تساهم في انتشار األمراض واالضطرابات، الهيكل عضلية كدراسة فاضل فايزة وسعدون سميآ
رغونوميا في المؤسسات كمدخل لتطبيق اآل عضلية-العظمالتي تهدف للكشف عن االضطرابات 

ن من يعانو  ،بوهران الصناعية، التي توصلت بأن عمال المديرية الجهوية لألشغال والتركيب الكهربائي
 (59ص، 2015فاضل، سعدون، ).ليةضع-اضطرابات العظم

ن يا دو رغونوماآلاليزال التحدي التكنولوجي يعد عائق في تطبيق  هوغيرها من الدراسات التي تؤكد بأن
 .المستوى المطلوب

 التحديات الصحية وبيئة العمل -
في البلدان السائرة في طريق النمو فإننا ال نستطيع  ،تطرق لموضوع الصحة المهنية وبيئة العملنذ إ

كون  ،عليها في البلدان الصناعية التقليدية المتعارف اآلرغونوميةالقواعد  منظورن ننظر إليه من أ
وثقافي  تكنولوجي واقتصادي واجتماعي العمل هي  تحديات تحدث في محيطالتحديات الصحية في بيئة 

ك التقنية وتطورت ي هذه المجتمعات المتطورة تكنولوجيا، حيث نشأت تلتماما لما هو موجود ف مغاير
وبالتالي فإن التحديات  ،رغونوميا تخص قواعد الصحة واألمان في أماكن العمل وخارجهامعها معايير اآل

ية ئهي تحديات محكومة بعوامل عديدة، كالثقافة الصحية والوقا ،الصحية في بيئة العمل في بلد كالجزائر
وبمدى وجود  لها غيرهعرض مجال العمل، وعدم وعي الفرد  بمدى المخاطر التي يتعرض لها، أو يفي 



 الفصل الثاني:                                        اآلرغونوميا
 

49 
 

جميل يعود  تكما يقول حكم(40 ص،  2012يفة ،ر )بوظ، كافة المتدخلين رفاتمنظومة تشريعية تحكم تص
 سبب التأخير في مشاكل الصحة والسالمة المهنية في الدول السائرة في طريق النمو إلى:

 .امة والرعاية الصحية األوليةافتقار البلدان ألسس الصحة الع -
 ضعف قوانين الصحة والسالمة. -
 اكل الصحة والسالمة المهنية.افتقار المعلومات المتعلقة بمش -
 نقص األفراد المؤهلين. -
 العمل. نقص في المعدات وأجهزة مقياس ملوثات بيئة -
 (18ص، 1889، ت)حكم.كثرة األمراض المزمنة لدى العاملين-
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 خالصة الفصل 
يـار واألهميـة التـي يوليهـا هـذا الت تم استعراض أهـم األساسـيات المتعلقـة باآلرغونوميـافي هذا الفصل 

ـــة ودورهـــا  ـــاألحرى التخفيـــف مـــن حـــدة الحـــوادث و األمـــراض المهني متعـــدد االختصاصـــات، فـــي الحـــد أو ب
 وأهميتها على مستوى كل من الفرد والمؤسسة وفي األخير المعوقات التي تحول دون تطبيق هذا العلـم فـي

 بعض الدول النامية صناعيا
ي ذلك الميدان الذي يسعى من خالل اإلسـتفادة مـن نتـائج عـدة علـوم، لتكييـف وعليه فاآلرغونوميا ه

نتاج  ية.    كل ما يحيط باإلنسان )العامل(، اآلالت، التصميم الجيد لمواقع العمل تجعله أكثر راحة وأمن وا 
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 تمهيد 
 اهتمممامو هام تة ، أصابت  اومظهمام  ةاوتمةمام  ااع او امو  االهتمام  بامودة ظ هامهعظ مموم ا أصبح 

خمصاام،  أ أصااابت  اودااة ظ هاااع اوةه ياا  اةةواااف ةإ مظهمااا  ةا حااي    اع ااا  ةأحاا ة  ت ااامظ ةإ مظهمااا ، 
تاا  وتممظهم من اوتصةل م اف م ا ظ تظماحا   تممظهام مان اوباامت ةاالحاتمعاع ااع هال اومتي اعا  اوب   ا  اومتا

أن  وااف  اام ظ تاا ظ اومظماحاا ، حااع    اوتي  ااع ةههااةع اةحااةاي او موم اا  ةت ا اا  ه ب اام  اومحااته م ن و دااة ظ ة  
 . و ه اع هأا اويصل أصبت  اودة ظ حاتم احتعات د م و تصةل م ف اوم  ظ اوتظماح  ، ةهأا مم حظتهعي 
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 الجودة نشأة وتطور.1
ماام  مماان  عداامو أصااةل اوتيم ااع اااع اودااة ظ،  وااف تااا   مظ اا  ب  اا ظ ت اا  ممظاا  او  اا  ةا تااامن ه 
ااع بظاامت ) وتمامعظ اويعمةظ ا  ا مااا متهم اةحمحاع و داة ظ ت ا  ههااع  ااع تمامعا  مت ا  ظ ااعاوماعا   
ه عحاةل ا  صا ف ا  م  ا" ةااع ا حاا  مامن اوصا ن او ها  (  بظمت صاةع)ةاوتممعظ اوص ظ    (االهعامم 

ن "  حا  صا ف ا  م  اه ة " تا  م اف االهتمام  بامودة ظ ااع او مال مان خاال اةتم  ا  ت ا   ااةل  "ةحا  
 ".ا   ت   أا ممل أت م  مما أن  تاظه

 اا ظ، ةمظاأ اواااعن او نااع ن ةاظهاااي اوعااةعظ او  م اا  ةاوتمظةوةد اا  أم اا  تناام ل ميهااة  اودااة ظ ب ب اام  د 
يمااااع ا  اعإ اوتاااا    م ااااف أظهاااام ةه ياااا  أحمحاااا   تممعاااال باااام ع اوةهاااام   اوت اااا  أصاااابح  ظهااااع  و هاااام اااااع 

 ن م ااف معاتاال تمع خ اا  اوتمو ااا  وتهااة ع ميهااة  اوداااة ظ اااع اومسححاا  ة ااا  اتيااي م هاا  اوبااامتع االحااتعات د  
 (24ص ،2005لوان، ع)

 (1900قبل عام )عن الجودة  (الحرفي)مرحلة مسؤولية العامل  :المرحلة األولى
، ة  اا  أ ا ااهاااع هااأم اومعت اا  ماامن اوااتتم  اااع اودااة ظ  اات  بع مباا  او مماال م ااف مم ااه امتماام ا م ااف مامعظتااه 

ت ااا  مااامن االظتااامل   تمااا  م اااف او  ة ااا  ممااام مااامن بم ااا ال      ااا   حاااهل اوحااا هعظ م  هااام ةتت  ااا  ظهااامي 
 .اومحسةو   ا هم

 (1920إلى 1900)عن الجودة  (رئيس العمال)مرحلة مسؤولية المالحظ المرحلة الثانية:
ةههاااع  اوتمداا   وااف تظمااا ه ة ا   م اا ال  ا ظتاامل   ههاااع ميهااة  اوتصااظ ب اوتااا   20مااب ب ا اا  اواااعن 

ب ااا اةمماامل ةاومظتداام  اومحااتخ م ، ةأمتماا  أحاا ة  او ماال اااع هااأم اومعت اا  م ااف تاحاا   او ممواا   وااف 
ةاوت ما  ماان دااة ظ  ،مم ااه اااع معاد ا  اةمماامل  ة تتا وهاام مدمةما  محااسةو  مان أتاا  اةنااخم  مماتاه 

 (271 ص ،2009خرون، آ)الطائي و .ا ظتمل
 ايع هأم اومعت   ت حح  ةه ي  اودة ظ اع اومسحح  و ا م  بموع مب  اوب     م ف اومظتدم  اودمه ظ 

 ( 1940-1920مرحلة التفتيش ) :المرحلة الثالثة
ظت د  او  م ظ وه ا  ةتةحا ب اوم امما  اوتدمع ا ،  ،أاع   اوعةعظ اوصظمم   مم  حمف بميهة  ا ظتمل اوةاحب

ظتداام  ةاوت ماا  ماان خ ةهاام ماان او  ااة  ماان هع ااي االحاات مظ  بااب ا اةاااعا  ماان ماتمااف اتاا  دااة ظ اوم
اوأ ن أةم    و ه  محسةو   مهمبا  اودة ظ مل تح  مم اه، ةماب ت ا ا   "اومنعا ن"اوأ ن أه ي م  ه  اح  
ظتااامل اوحااا ب  ،االمتمااام  م اااف ا وااا  ااااع او م  ااا  اوصاااظمم   مم  ااا  ا ظتااامل ة  ااام ظ ةتظاااممف اواااةمع ب هم ااا  ةال
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مم  متم ااا ظ، تتةوااا  ةه يااا  اوتيتااا م  واااف ةه يااا  متخصصااا  تتمعااال ااااع اخت ااامع ةاتااا  وةاتااا  أة ةخااا 
 مدمةم  من اومظتةدم .

  بم ماما   واف اوتت  ا  اوخهاةا ،تت  ا  اوةاماح ومةاصايم  اومظتاةلاوةممن اوتعم   ااع هاأم اومعت ا  م اف 
ظهاام اااع هااأم اومعت اا  ممظاا  تااأه   وااف أن اوظهااعظ اوحاام  ظ و دااة ظ أاوا ماا  وصااظب اومظتااةل، ةاوداا  ع بموااأمع 

 (84 ص، 2006)ياسردة، .منم    د  ت هم ومممن تممعل اومظتةدم 

 (1960الى 1940)رقابة الجودة  :المرحلة الرابعة
 ه مل اوتظه مع و مسححام  تهات  بموةاامت بمتت مدام  اوداة ظ ماناواع هأم اومعت   ههع  ةه ي  د   ظ اع 

ت اا   ،حاا يم  ا ظتمد اا  ةتت  اا  ماا ق مهمبامتهاام مااب اومةاصاايم  ةاوم اام  ع اومةمااةمخااال معا باا  او م  اا  
ت ا   "نا ةاع " وتهاة ع ا حاي   "  م اظ "دهة م اع اوع مب  ا تصم    و دة ظ عا  دامت  "ن ةاع " خص  
 تصم    اع دم ب معاتل ا ظتمل.حمو   ا م ف معةعظ تهب ي اة أم  ا هم

ظ اومظماحااا  ااااع اةحاااةاي ةبااا أ او ماااات  هاااموبةن بتاااا    صااايم  م اااف داااة ظ ةخاااال اوحاااب  ظ م   ا   تااا  
 (8، ص2005، العيهار)ت م  من خال ةمب م م  ع ةمام س ةهظ ه ة ةو   و دة ظ.اوأإ  ،اومظتدم  اوظهم   

 .اةه ي  اودة ظ اع هأم اومعت   تعتم  م ف اومن  من االخهمت ب   ت ةعهم
 (1980لى إ 1960)الجودةتأكيد وضمان  :المرحلة الخامسة

ت م اا  اودااة ظ هااة ظهاام  متممماال ماان اوح محاام  ةاالعناام ا  اوتااع تةاعهاام اومسححاا  و ةصااةل ةاوتياامه م ااف 
 اودة ظ، ة تممن هأا اوميهة  عا  ةهم   أحمح   ةهع:

 ".ال أخهمت"عق يمب أ اوم    اوص -
 .مممن اودة ظ -
 .  بةنودة ظ اوتتا ي -
  مامومةا  بال تهات  بامومةاع  اوتاع تحامه  ااع او م  ا  ا ظتمد ا ،الهتمام  اااه بامومظت يع هأم اومعت   ال  ات  اا

 أة ة ماا  اوتةااااي اوااأإ  ااسعع م ااف دااة ظ اومظاات  ،اةةو اا  ةاوتده اا ا ، ت اا  تهاا    وااف امتناام  اةخهاامت
ةهاأا م اه بها   تتحا ن محاتةق اوداة ظ  ،اوخ م ، ةةمب ا دعاتا  اوتصت ت   وهم ومظب تا ةعهم محاتابا

 ) 18 ص ،2009ناصر الدين،).ةت ب   اتت مدم  او بةن
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 حتى االنTQM(1980 )إدارة الجودة الشاملة  :المرحلة السادسة
ع هاااامودة ظ اونامم   ،" ااع هاأم اومعت ا   ا  االهتمام  بع باام  او ماات  اخال اومسححا  ماب اوحاا ع وتتا اهام

تتحاا ن اومحاتمع و م  ام  اومسححاا  مان أداال   ام ظ  ا عتهم م ااف تتا اي تة  اام  اوأحا ة  ممال  هاا    واف 
 (24، ص2010)كورتل، "او مات ب  ل اوتم ي  مممظ 

  اعظ " ه ااي م  ااه أةااي ماام  ،صاابح ماان اوماعةعإ اوبتاا  ماان ا حااي  تظه م ا  تتماا  او ماال بمومسححاا أة ا  
  عإ ااع ميامه   اوداة ظ ة ا  تم ا   هاأم اومعت اتي  اع اودا او اعإ ت ا  أ ق  واف  مما خل  "اودة ظ اونمم  
 (33، ص 2002)الدرادكة، بمم   ع : 

 .مهمت اودة ظ اونمم   اهتمممم خم  من  بل ا  اعظ او   م  
 .دم  عبه ب ن اودة ظ اونمم   ة  م ظ تتا ي اةعبمح   
  من ةده  ظهع او بم ن مخمص ماودة ظ اونمم   ت ع ي مهمت. 
   و مسحح . االحتعات دع  عال اودة ظ اونمم   ممن اوتخه ه 
 .  احتخ ا  اودة ظ اونمم   مم  ظ تظماح 
 تعريف الجودة.2

 أ ق االهتمم  اومب ع بمودة ظ  وف االختا  اع ت مع يهم ت    ممن أمع ب مهم ا مم   ع:
ت باااع ماااان  عدااا  اوتااا وي ةاوتم  ااا  ةمااااةن اة ات ممتااام ا أة ماااةن خصم صاااهم أة ب ااااا  "اناااع" معاهااام  -

خصااام   اومظاااات  ممتااام ظ مظاااا  مامعظتهااام مااااب اوم ااام  ع اومةمااااةم  مااان مظهااااةع اومظهمااا  أة ماااان مظهااااةع 
 (24 ص،2006)المحياوي،او بةن

 :ميهة  اودة ظ اع خمس اتدمهم  ةهع "مةان" م   -
 ".مم  ظ من اومظهمم  اةخعق ،اودة ظ هع م ق   عظ اومظهم  م ف  ظتمل ةتا    خ م  احتعظم   "  -
 ".اودة ظ هع م ق   عظ اومظهم  م ف ت ب   اتت مدم  او بةن بمم  تظمح  مب اةه ا  اومظنة ظ"  -
 ".اودة ظ هع م ق   عظ اومظهم  م ف  ظتمل خ مم  تاتع  من اومممل"  -
 ".عظ اومظهم  م ف تتا ي أعبمح ممو   أمععاودة ظ هع م ق   "  -
 (17، ص2010،)بوكمشاودة ظ ب ظهم م ق تتا ي اومظتةل وع بم  اومحته ك "هموبعن"ة  ع   -
ةاومظهمااا  اةةعةب ااا  ومعا بااا  اوداااة ظ  (ASQ.C)ة اا  معاااا  مااال مااان اودم  ااا  االمع م ااا  ومعا باا  اوداااة ظ -
(E.O.Q.C اودة ظ )اف ةاوم ا م اوتع تسعع اع   عظ اومظتةل أة اوخ ما  مخصم    اومدمةو اوم ع و :ب ظهم 

 .ت ب   االتت مدم  اومحتةتمظ مظهم
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ماان خااال اوت اامع   اوحاامبا  اوااأمع ظاتااه االختاااام  باا ن اومتاام  ةاوميمااع ن تااةل  مهاامت ت ع اا  
مةتاا  و داااة ظ  ال أظاااه ال تظمااع ةداااة  اوتامه ااام  مع اااعظ تااةل ت ع يهااام، ةمظاااه حااة  أتااامةل  مهااامت ت ع ااا  

واف اودة ظ هع   عظ اومظهما  م اف تاا    مظات   ع اف  "   ع: و دة ظ  نمل مدمل مم أمعم هسالت اومتم  ممم
أا م اف هاةبمختا   ممن ةمممن تا    هأا اومظات ، ةاواا عظ م اف اومتماها  مل ته  م  او بم ن بمختااه ، 
 .بمختا  أظةامهممظهم  وةهأا مب تتا ي اةه ا  اومحهعظ ا ،اومحتةق ةتتح ظه مته   أوك

 أهداف الجودة.3
 :هظمك ظةم ن من أه ا  اودة ظ همم

أه ا  تخ   مابه اوداة ظ ةهاع اوتاع تت  اي بموم ام  ع اوتاع تع ا  اومسححا  ااع اومتماها  م  هام ةهاع  -
 .تصمغ م ف محتةإ اومسحح  ممل

تتحا ن اودااة ظ ةهاع  موباام مام تظتصاع اااع اوتا  ماان اةخهامت ةتهاة ع مظتداام  تعماع او باام ن  أها ا  -
 .بي مو   أمبع

 مما   وف همت ن اوه ا ن اإن اودة ظ ت مل م ع تهاة ع أ ات دم اب او امم  ن مان هع اي تظم ا  مهامعا   -
 ااب   ةتعم  هاام م ااع اودماويمم  اا فاو ماال اودمااممع، ةاوت ه اال اود اا ، مااب تعحاا   مياامه   اودااة ظ اوام ماا  م اا

المسعععععودي، )هم اومسححاااا   متااااااااااع او اااامم  ن ةمحااااتةق اودااااة ظ اوتااااع ظنااااه  اومسححاااا ، ةعاااااب  عداااا  اوعااااا  أ
 (38،ص2010

 هأا ةتصظ  أه ا  اودة ظ بظةم هم  وف خمس ا م  هع:
 .أه ا  اة ات اوخمعدع و مسحح  ة تممن اةحةاي ةاوب    ةاومدتمب -
 .أه ا  أ ات اومظت ، ةتتظمةل تمدم  او بم ن ةاومظماح  -
 .أه ا  او م  م  ةتتظمةل امم  متهم ة مب  متهم و مبه -
 أه ا  اة ات او اخ ع ةتظمةل ما عظ اومسحح  ةامم  متهم ةم ق احتدمبتهم و تي عا  ةمت ه او مل -
 (35 ، ص2006)المحياوي، .او مم  نأه ا  اة ات و  مم  ن ةتتظمةل اومهمعا  ةاوا عا  ةاوتتي   ةتهة ع  -
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 ه ا  اودة ظأ  معل: ( 01الشكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (207، ص2003)عبد الفتاح، :المصدر
 أهمية الجودة.4
و  ن االهتمم  بتتا ي اودة ظ أصبح ت    عاة  دم ب اومسححم  خمص  اع هل ت ا ا  تا ظ اومظماحا  ةاعتيام 

ظمام هاع  محتةق مته بم  او بم ن ت   أ عم  اومسححم  أن اودة ظ و  ت   اخت مع  ممن اوتيممع مظه، ةال
ا  ع  حاا  ب ااعظ بموظحااب  عاعا  أهااع واأوك ت اا  اودااة ظ أا  أهم ا  م ،اوتا ا  ال باا  ل وااه وتتا اي اوم اا ظ اوتظماحاا  

 (31-30، ص ص2010)كورتل كحيلة، ه :
 المؤسسة

 ةتههع أهم   دة ظ اوخ مم  أة اومظتدم  بموظح  و مسححم  من خال اوظامه اوتمو  :
 .من خا مم تا مه من مظتدم  د   ظ و ما هم أة اع ما متهم مب اومةع  ن :حم   اومسحح  نتتح  -
اوتظماحاا   ةأوااك ماان خااال خيااا اوتماامو   ةاو ماال م ااع   اام ظ اة ات مااب االوتاا ا  بة اا  تتحاا ن اوااا عظ  -

 .تح    اوخ م  و  بةن

 هداف الجودةأ

هداف متعلقة باألداء الخارجيأ  

هداف متعلقة بأداء العاملينأ  

 هداف متعلقة بأداء المنتجأ

هداف متعلقة باألداء أ

 للعمليات

 

 هداف متعلقة باألداء الخارجيأ
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 ةأماان اومظتداام  بت اا  تد اال ماال اااع  محااسةال ماان مماام تحااببه هااأم اومظتداام   اوامظةظ اا اومحااسةو    -
 .اوخ مم  من  صمبم  أعظمت احتخ امهم

 .ن خال   م ظ عمم او مات م ف محتةق مظتدمتهم  م ظ اةعبمح ةاوتص  اوحة    و مسحح  م -
 ( 52، ص2013طايل، ) 

 ةتتمح أهم   اودة ظ بموظحب  و  مات من خال: العمالء:
 .اوعمم من اومظتدم  اوتع تا مهم اومسحح  و ما هم -
 .مممن ةامت او بم ن من خال تا    اوح ب ةاوخ مم  اوتع ت بع اتت مدمته  ةع بمته  -

 ةتممن أهم   اودة ظ بموظحب  و  ممل اع اوظامه اوتمو  : العمال:
تتح ن أ ات مل اع   اخل اومسحح ، ةأوك من خال تتح ن هعة  او مل، ةبموتاموع تتحا ن ا ظتمد ا   -

 .ةعاب محتةق اودة ظ
انااتعاك ممااا  اةاااعا  ةأ حاام  اومسححاا  اااع مم  اا  اوتحاا  ع بهاا   تتي اا  اع ااي او ماال و عماامت او مااات  -

 (42ص ،  2009،)ناظم. ا م  ةمحتمعظبصي  
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 أهمية الجودة: يمثل (02الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من اعداد الطالبتين باالعتماد على ما تم عرضه المصدر:

 خصائص الجودة.5
اوتااعا  اةمع مااع اودااة ظ ب ظهاام خصاام   أة حاامم  اونااعت. أماام او مباامظ ةن اااا    اا  مااع   ااممةس

ظ معااةا اودااة ظ ب ظهام "اوعماام اومه اي و  بااةن أة او م اال" ةعمامت او بااةن  نامل عماامم مان اومظاات  أة اودااة 
اود اا ظ ةعماامم ماان مم  اا  اونااتن ةاوتة  ااب ماامن اوم  اظ اا  ةاوة اا  اومظمحاا ، ةعماامم ماان هع ااا  او م  اا  

 تدمع   ةبظة  او اة  ة  عهم.او
اوداة ظ مبامعظ مان مدمةماا  مان اوحامم  ةاوخصاام   ومظات  أة خ ما  م  ظاا  ةاوتاع تههاع مااا عتهم 

 م ف ت ب   اوتمدم  اوممظ   اوصع ت .

 المؤسسة

 الرضا عن المنتجات المقدمة 

 العمالء

الزبائن وفاءضمان   

سمعة المؤسسة  تحسين  

 السوقيةزيادة األرباح والحصة 

 للمؤسسة

الجودة أهمية  

التنافسيةتحسين القدرة   

عن المنتجات القانونيةالمسؤولية   

في  االفراداشتراك كافة 

 عملية اتخاد القرار

االداء تحسين  

 العمال
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 ن م ف اومظهمم  ةبنمل محتمع أن تح ف  وف تتح ن دة ظ مظتدمتهم أة اوخ مم  اوتع تاا مهم، 
مااع عظ ةمبتمااعظ د  اا ظ   اعظ او ماال، ا اا  ت اا  ا  اعظ  مدااع   صاا اع اةةاةهااأا  ته اا  ا داام  أحاامو   متهااة 

و ماااةهي ن، ةوماااان اومه ااااة  ماااظه  اوتيم ااااع ةاومناااامعم  بد  ااا  اااااع مم  اااا  ا  اعظ ةتظهااا   او ماااال، ةاوحاااا ع 
 اع و ةصةل  وف او عدا  ممو ا  مان ا تاامن ة اظدام  او مال ب عدا  ممو ا  مان اوداة ظ، واأوك ااإن مم  ا  اوتي 

هااةع ةتتا ااي اودااة ظ مم  اا    ااع حااه   ةتتتاامل  وااف ة اا  ومااع تصاال اومظهماا   وااف عماام  ع اا  ماان ةاوت
اومممل ا مم  خا  أب ام  اوداة ظ، ةهظامك مدمةما  مان اوخصام   أة اومم ا ا  أة اومةاصايم  اوتاع تعماع 

  و هم اودة ظ هع:
 المنتج أو الخدمة المقدمة performance االداء  -

اوداة ظ مان خاال خصام   اومظات  اوةه ي ا  واه معال اوحاعم  ةاوعنام    ت    ممان أن   ات  تت  ا  
ةاالحتهاك، ت     تما  اومظات  م اف هاأم اوخصام   ا  اف حاب ل اومعامل اياع مسححام  خا مم  اوه اعان 
ااااإن اةماااع  ت  اااي بظةم ااا  اوخ مااا  اوما مااا  ةحاااعمتهم أمااام بموظحاااب  ومظهمااام  صاااظمم  اوحااا معا  ااااإن ت اااك 

 م  اوح معظ ةمم   احتهاك اوة ة  ةممعهم االاتعامع ة  عهم.اوخصم   تتعمل اع حع 
 الخصائص الثانوية للمنتجات أو الخدمات  -

ت اا  تتمعاال اااع مخت اا  دةاظاا  اومظاات  ةاوخاا مم  ةهااع او ظمصااع اوتااع  ممظهاام  مااما  نااعت  وااف 
اوم  ةداا   اوم ااعةا اةحمحااع ةمعاامل أوااك بموظحااب  ودهاام  اوتحااد ل اااإن هااأم اوخمصاا   تتمعاال اااع اواااعاتظ

ع ااام اف اواةد ن أة اوبتاا  اوت اام ع ماان اومام ظ ااع اونااع ه، أة مم  ا  تااا    اوةدبام  اومدمظ ا  مظاا  اوحايع 
 اوهم عظ.

 المالئمة والمطابقة للمقاييس والمواصفات -
ماان اوممماان امتباامع اومظاات  أة اوخ ماا  اوما ماا  أظهاام أا  دااة ظ ممو اا   أا ممظاا  تهاامبي اومااام  س 

  م  اا   ظتمدااه ةاو مااس باامو مس اااة حاعت اودااة ظ  أا ابت اا  ماان هااأم اومااام  س ة اا  امتبااع اومتا  ظ محاابام و
أهااا  خمصااا   م تمااا ظ ااااع معت ااا  اومعا بااا  و داااة ظ ااااع معات هااام اومخت يااا  ةتحااامح اومهمباااا  بماااممن داااة ظ 

 اومظتدم .
 ديمومة العمل  -

خهااامت أة اصااااح ظت دااا  ةماااب أواااك، اومااا ق او مظاااع اواااأإ حاااة    مااال ا اااه اومظااات  بنااامل ا ااامل ةبااا ةن أ
 االحتهاك ةاو مل.
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 الخدمات المشتركة-
مظت  تعااااه مدمةما  خا مم  ا  اف حاب ل اومعامل، ا ظا مم ت مال اومظهمام   ظتامل مظات  مام اإظهام  مل

تحامح  ت مل اع اوب ا   م ف او عاحم  اةةو   ةب   مم    ب ب اومظت  ت تم  م ف اوظنمهم  اومحامظ ظ ةاوتاع
 بمحت ممل اومظتدم  ممن نعةه مابةو .

 الشكل والتغليف وجمال المنتج: -
 ةهأا دمظ  مه  اومظت  اع مدمل اودة ظ ةاوتع تت  ي بمومممو م  وهأا اومظت  ةاوتع    تتممن:

  او ةن اومظمح 
  اوعا ت 
 اوأةي 
 اونمل 
  اوتد 
   حهةو  اوك ةاوتعم 
 حهةو  اونتن 

 .ة  عهم من اوخصم   ا مما   اوتع تميع م ف اومظت  اوم    من مممل ةمةو   اودة ظ
 االعتمادية -

ةاوعااا  اااع أ ات  االمتماام إظاام  وااف االتحاامي اااع اة ات ، ة داا  أن  مااةن هظاامك  عداا  ماان ة ناا ع ه
 اومظت  أة اوخ م  )م   تمعاع اةمهمل ةأن تمةن دمه ظ ةاام و ه  (.

 الصالحية -
ما    عاا"اويتعظ او مظ  " ة ن ع هأا  وف م ظ بامت اومظت  أة اوخ ما  )ما ظ اوباامت أة اوصاات   متمع ا  

 اةم مل، اومامةم  و ص أ، م ظ او مل خال اتعظ ت مظ اومظت (.
 الخصائص الخاصة -

ة نااا ع هاااأا  واااف خصااام    ماااما   و مظااات  أة اوخ مااا  معااال االمااامن  ةاوحاااهةو  ااااع االحاااتخ ا  اة 
 اوتمظةوةد م او مو  

 التوافق -
ما  ماب تة  ام  اومحااته ك ة نا ع هاأا  واف اوما ق اوااأإ تحاتد   ا اه أة م ا   تةاااي اومظاات  أة اوخ 
 ةاة ات اوصت ح من أةل معظ ةمموه من أعع م ف تتح ن امم    او م    اوتحة ا  .



الثالث:                                                                                       الجودة الفصل  
 

65 
 

 بعد البيع خدمات ما -
 ة ن ع  وف أظةاو خ مم  مم ب   اوب ب معل م مود  نممةإ اومحته م ن أة اوت م  من عمام اومحاته ك

وخصاام   اوخمصااا  ااااع اوتماا  م اااف ما مااا  اومظااات  ةماام ظ مااام تحاااتخ   ب اا  اة ات ةاالمتمم  ااا  ةاوتةاااااي ا
ة أواحتخ ا  بةاحه  اومحته ك ة اته أن اوب   اوخم  بموعاا  ةاالمتمم  ا  ااع اوتما  م اف داة ظ اوحا    

اوخ م  وه أهم   خمص  اع ميهة  اوداة ظ اوت  عا  خصةصام ااع مدامل داة ظ اوخا مم ، خمصا  ت اك اوتاع 
ف أ ات ة اوممل أة االصااح ايموبام مام  هات  اومحاته ك باا عظ اومظهما  م اتت  ي بت مظ اومحته ك أة اوه عان أ

 اوخ م  بمونمل اوأإ تممن وه  عد  ممو   من اوصت  ةاو    ةخ ةهم من اةخهمت.
ةهااأا ماام  تااااي ام اا ظ أ مااام و مظهماام  معااال ماام  تااااه اةااااعا ، ااا ممن و مظهمااام  أن تتاااي م ااا ا  

حاة ا   تظماح   من خال االهتمم  ب  م ظ اوعا  اع دة ظ خا ممتهم مان هع اي   ام ظ ا مو ا  االحاتعات د م  اوت
مظهما .  اف   ام ظ اةعبامح و اوتع تس إ  وف   م ظ تصتهم اوحة    ةتتا اهم او  م ظ االظتمد  ، ممام  اظ مس م

 (122-118، ص ص 2010)الطيطي، 
 مبادئ الجودة.6

  ممن تاح   اومبم ئ اوع  ح   و دة ظ  وف:
 .م وتتا ي ع بم  اومحتي   مظكد ل من مم ك دة تاوتعم   م ف اومحتي  : ةهأا   ظع م    -
 .م  م : ةت ظع اوح هعظ م ف مم    اة ات، ةو س م ف دة ظ اومظت اوتعم   م ف او  -
 .أ ال تةد  مسحح  ظمدت  ب ةن  م   اوا م ظ ةا  اعظ:  -
 بم ظف  ممن انتعامه  اع اتخمأ اواعاع: :تمم ن او مم  ن -
 .إ أن اوظدمح ال   تع ممم ت ع ، ةومظه   تع من اوأ ن ت عاه أ -
 .اومت ه بها  بم ظف االهتمم  بمو مم  ن ةاوت ع  م ف تمدته ، ةهعة  او مل :تبدأ من الداخل الجودة -
)خيضعععر، ع اوهم ااا  اومخ ةظاا  اااع  اخ هااا  ماان خااال اوت ااامةن اومحااتمع، ةانااعامه  ااااع اواااعاع  مماان تيد اا -

 (105-104ص ، ص2011
 ةام  مهم  هع: اونممل اومحتمع:  عم  اوتتح ن ةاوتهة ع اومحتمع م ف عا   اوتتح ن ةاوتهة ع -
 .اوتعم   م ف او م ل -
 .اه  او م    -
 .االوت ا  بمودة ظ -
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تهب ااي مباا أ اوة م اا  خ ااع ماان او ااال، ةهااة او ماال اوااأإ  د اال ماا   اةخهاامت مظاا  اوتاا  اال ظااف  اوة م اا :-
 .ل معظ، ةب ةن أخهمتةأوك ةاي مب أ آ ا او مل اوصت ح من أة 

  اعظ بموتام ي:   تبع اوا مس ةاوميم عظ همم او مة  اويااعإ و داة ظ ةهمام اومسناع اواأإ   هاع اوم  ةمام  ا-
 (85،ص2010 ،)أبو الرب وآخرونالتخمأ اواعاع اومظمح .

 محددات الجودة.7
  ت  تت    اودة ظ من هع ي أعبب خهةا  ةهع:

 التصميم:أ.
ب اوااعاعا  اوتاع تت  اي بتت  ا  خصام    ا معل اوخهةا  اوتع تت   محتةق اودة ظ، ة اص  بموتصم   دم 

اوح    أة اوخ م ، ة حمف اةح ة  اومحتخ   اع تتة ل اومته بم  او بةن  وف مصاه تم  هظ حا   ةاظ ا  
، ف اواا عا  ا ظتمد ا ة دا  أن   خاأ  اعاع اوتصام   مته بام  او باةن ااع اوتحامبم    ام ظ م ا ،ظنع اوداة ظ

 او    من أدل اوةصةل بمومظتةل  وف محتةق ا تامن اومه ي. أةهأا   ظع امتمم  مب 
  جودة التطابق:ب. 

   ت ماوت ظع دة ظ اومتهمبا   ظتمل ح    أة خ ما  تتةاااي ماب اومةاصايم  اومتا  ظ ااع اوتصام   ة ات  هاأا 
من اومظت  اوظهم ع اوأإ  امبل مةاصايم  اوتصام  ، ت ا  أن مهمباا  اومةاصايم  ت ا  ةادبا  ةمهما  وماع 

   تحاه او مةن اومظت  د  ا ةومان أواك أ مام ال  مياع، وةداة  مةامال تاسعع ا هام معال اواا عا  ا ظتمد ا  
 وتصااام   اود ااا  ةتااا م ال  مياااعام (ةاوتاا ع   ةاوتاااةاا  اومحااتخ م  مااام ال  ةاوم ااا ا  ةمهااامعا  او ااامم  ن،

 ،اوخ م   مةن ع   ام ةأوتتا ي محتةق مظمح  من اودة ظ أإ أن  مةن اوتصم   د  ا ةومن  ظتمل اوح    
 اأ ظت د  ا ال  ةاوم  ا  أة ت   اوماةا  ب ا  تحا  مهم، أة  عتما  ممامل ا ظتامل ب اا اةخهامت ااع اوتظي

اد ااا  اوحااا      اااع اومهمباااا   و ناااعةه ةاوتعت ااا  مااام ةمااان هظااام تههاااع أهم ااا  اومهمباااا ، ةم  اااه تته ااا  مع 
 (81-80 ص ، ص2009الطائي واخرون،):  تع

 .ن تت    اوح ه  اومحسةو  م ف اومةا    ع اومهمبا  و نعةه  -
ن تظمااع ادااعاتا  اوتعم اا  اااع أعبااب  مممظاام  متمتاا  هااع احااتخ ا  اوحاا    مماام هااع، أة صااظ هم ماان   -

 د    أة تتح ظهم أة اتااهم.
اوماااةا  اوتاااع حاااا  م  صاااظ هم   اااع مهمبااااا   واااف ان  حاااتممل  مااام ظ اومناااا  م اااف مااا   اوتهاااامبي تبااااف  -

 .ة حتخ   أن اوح    بمت  محتةا   اونعةه
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 سهولة االستخدام: .ج
 هم اا   صااةق اااع   اام ظ  اا عاتهمأن وحااهةو  االحااتخ ا  ةاالعناام ا  و  بااةن ماان م ي اا  احااتخ ا  اومظتداام    

م اه م ف ةاي مم هة مصم  وهم امأا و   ت  اعنم  او بم ن ظتة مم  دا  م ،ةامظ  م ف اة ات بهع ا  ح  م 
ظ تا ع عا حا ب م ااع داة ا ا داعاتا  مان دامظبه  بمام  اسعع ن تتخاأ ب اأمظ  احاتخ ا  اوحا   ، امان اومتة اب 

  د هام ت   عنم  او بةن تةل م ي   احتخ ا  اوحا    م اف نامل ت   مام  ةتة االحتخ ا  ة  اومظت  ظت د  حةت
اوتااع   ةم ي اا  م موداا  اومنااما ،ةتعناا   وااف االحااتخ ا  اوصاات ح وهاام تمااةن مهبةماا  م ااف مبااةظ اوحاا   ،

 ة د  ان تمةن االعنم ا  بمممن ةامح ةبص ي   يهمهم او بةن او م إ. ،عظمت االحتخ ا أتت   اع 
حابم  و س مهمم ان تس إ ح    اومظتد  ةه يتهام بموميامتظ اومه ةبا  بال هظامك أ :خدمات ما بعد التسليم .د

مع ااعظ تااس إ  وااف اخاااتا  اة ات مماام هااة متة اااب مظااه، ةبيااا اوظهاااع ماان ت ااك اةحااابم  اااإن ماان اومهااا  
م مودتهااام حاااةات مااان هع اااي حااات  اومظتدااام  اوم  بااا  مااان اوحاااةي أة مااان هع اااي ا صااااح ةاوصااا مظ  اة 

 (25ص ، 2012 )حامد،.االحتب ال
 

  معل مت  ا  اودة ظ :(03)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 

 من اعداد الطالبتين باالعتماد على ما تم عرضهالمصدر: 

 العوامل المؤثرة في الجودة.8
 مظمصع أحمح   ةهع:( 6)تنمل او ةامل اومسععظ اع اودة ظ م ف حت  

  األسواق
  ن  تتال مممظا  مظمحابأت   أظه و  تمن هظمك أحةاي و   من هظمك اهتمم  بمودة ظ ا مع  ممن اومظات  مان 

 .ن  مةن أة دة ظ ممو   تتاي وه االحتاال اوا  أاع اةحةاي ااب  من 

الجودة محددات  

 خ مم  مم ب   اوتح    سهولة االستخدام جودة التطابق التصميم
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  العامل
ادها  اومب ع اع ةحم ل ا ظتمل  وف ظن ظ اوتمد   واف ةداة  ظاةو مان اوتخص صا   او مو ا  ومة تا   او ق أاا  

 .اوتا   وتتا ي ا تامن ةاوحعم  اع اودة ظ اع اة ات
 رأس المال

ومع  ات  اوتصاةل م اف اوم ا ا  اوت  عا  االعتيامو بمحاتةق اوداة ظ  ته ا  أواك اومع اع مان االحاتعممع ااع  
 (44-43ص ص ،2006 ،)المحياوي.وتممو   ا ظتملعسةس اةمةال وتيه   ا

  اإلدارة
 .م ف امتبمع ان ا  اعظ أصبت  محسةو   تمم  من  متمب   ةمعا ب  اودة ظ

 المواد األولية
وااف ظت داا  و  اام ظ اوتم ياا  ا ظتاامل ةاومته باام  اوخمصاا  و ةصااةل  وااف دااة ظ ممو اا ، اإظااه  اا  أمماان اوةصااةل   

ماةا  مع ع من اومةا  اوصظمم   اوتع تيع بمالتت مدم  اومه ةب ، ممم أظاه أصابح مان اومممان ا ن اخت امع او
تب ام مات  بمو  ن اومدع ظ ممام مامن  ةو  تصبح او م    مدع  ،ةو   بمحتخ ا  اومع ع من اومةا  اوت  ع اة

 .اع اومممع
 اآلالت والوسائل الفنية الحديثة

وااا  أ   او  اام ظ اااع اوه اا  م ااف اومظتداام   وااف اختااعاو اومع ااع ماان اوممم ظاام  بهاا   اوةصااةل  وااف   اا   
 (24-24ص   ص، 1996 عطيات،).ممو   ةبموتموع اوف دة ظ معتي   تعمع بهم اومحته م ن

 الجودةأبعاد .9
ظمم   بعامودة ظ ال    ،ن   مس اودة ظ و   من  ا مم بمومهم  اوحه    ماةن هظامك مظهم بمةب م  اومم   ااه ةال

 ب م    ع مم   أة أب م  ظةم  .أأ مم 
 المعولية أ.

 هاااأا اوب ااا    ماااس اتتممو اااه انااال اومظااات  أة االحاااتهاك اوتااا ع دع و مظااات ،  ام مااام ممظااا   عدتااام اومةعة  ااا 
 .حتهاك اوت ع دع و مظت االة أم مم     اتتممو   اوينل  مظ  ممو ت نةاومع
 معظ ةت تبع اوم ةو   اوب ا  اةحمحاع و داة ظ اواأإ  عما  م  اه او باةن ةخمصا  اوحا ب اوم ماعظ ماعا: هال اوحا 
ما   اومااعا   عةمام هاا ،ةهاال  هامعا  هااأم اوحا معظ تحااتخ   ويتاعظ هة  اا  ،م  اوبامع ظبتيل  ا ماام ااع اوصااتتنا

 (128ص، 2003 ،)شويكار.اوتع ت هف ا هم اومصمب ح اوخ ي   ةهمأا
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 التشغيل أو مستوى األداء ب.
  مااما   وااف اومةاصاايم  اةخااعق اوتااع  مماان   محااهم ةهااع ،ةهااأا اوب اا   معاال اومةاصاايم  اوتنااي     و مظاات  

هال  ةماعا  م ا  اوهاةات تم ياه د ا متخت   تح  اوع بم  ةاالتدمهم  اونخص   ومل اعا ماعا: هال 
  وةاظه ةامت أاوت يم  اوم ةن 

 التطابق .ج
 ةهاأا  ممان   محاه بظحاب  انال اومظات  ،تتا اي اومظات  اومةاصايم  اومتا  ظ محابام  قتهمبي اودة ظ   ظع م

 ةاوااب ا   تبااع ،ااع مةادهاا  اوم اام  ع اومتاا  ظ، ةباأوك  مماان تت  اا  اوتمداا   وااف  مام ظ او ماال أة اوتصاا  ح
( أة أمعاااع مااان أن %97دااة ظ ممو ااا   أا مااام تتاااي )اواومهمبااا  ماااب اومته باام  اومحااامةح بهااام ت اا  ت تباااع 
 اومظت  ممن اوم ق اومابةل ةاوتيمة  اومحمةح به.

 الجمالية .د
ع اا  باامويمع اوخاامعدع اوااأإ   مااس ماا ق ناا ةع تمة اصاا  بهاام اوم اام  ع او ة  اا  ولاااعا  تااةل اومظتداام  اوم

عا  اتدااامم مظااات  م ااا ن أة تنااام    مااان اومظتدااام ، ة تمااامن متي اااعا : معااال اوظهاااع، او ماااس، اوصاااة ، اةاااا
 او ةي، اوعا ت .

 العمر االفتراضية للمنتج .ه 
ةهة م   حظةا  احتخ ا  اومظت  اع اوخ م  ةاي اومةاصيم  اوتني      بال ما   آ ا اه ةاا اظاه اوخاةا  

 .اومه ةب 
 تقديم الخدمة و.

حاامم ،  24  مااس خاا مم  اوصاا مظ  اموحاا معا  معحاا  س تااا   خاا ممتهم اااع ب ااا اواا ةل وماا ظ هااأا اوب اا  
ةتااامس حااعم  اوخ ماا  اااع تااةاع  هاامو اوي اامع ةخاا مم  ماام ب اا  اوب ااب ةميمتتهاام ةمتةحااه  ماان اوصاا مظ  أة 

 (35-34ص ، ص 2010، )حيدر.ا صاح
 :الخصائص الثانوية للمنتج .ز

مااما  ظهاام  إأة ه اا  او بااةن م اوع باا  تحاا ة ماام   وااف اومظاات  ةهااع اوخصاام     ااع االحمحاا   اوتااع ت
     وف اوح معظ. اوتم
 قدرة التحسس بالجودة ح.
مو     من اومظتدم   ممن اوتم  م  هام مان خاال أحاممت ا ،ةهع صةعظ اومظت  معحةم  اع تصةع او بةن 

 أة او ام  اوخمص  بمل اومظت .   إ اوممعمأاومتم  ظ وهم 
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 ةو ك اوأ ن و   حاتخ مةهمأامعا مظهم  ا   بس تعم  اظهبممم  من دة ظ مظتدمتهم و ق اوظمس تتف و ق 
 أة  عةظهم حمبام. 
 ي اا  هااأم االب اام  اوااف اب اام  ةه ي اا  ةاوااف اب اام    ااع ةه ي اا ، ةاالب اام  اوةه Starr" حااتمع" ة احاا  اوبمتاا  

 تتممن مم   ع:   
 اوأإ من أد ه تم  مم    ا ظتمل.إ اويعا أالحتيم ظ من اومظت   
    ةمتمظا  خصام   اوينال ةاو ماع اومتة اب ةتم يا   ،تممن اوتهمبي مب اوم ام  عتةهع  :ةه ي  االمتمم

مممظ   ا صاح ةاومممظم  ،اوص مظ   .ةال
   مممل اةممن ةاوعات  ةاوما م  تتممن تةا ع :او ةامل ا ظحمظ. 
 اةب م  اوي ع ةه ي   اتتممن مم   ع: أمم
 ةاومة  ل. اومههع اوخمعدع أ.
 (.اوح ع ةاونهعظ)االظهبمو اوأاتع و محته ك  . 
 .اوتظة ب .ل

  محاام ةخااأ هااأم اةب اام  ا ماام  ت  ااي بمظاات   فب اام   تتاال مظهاام  عداا  أم ااأظخ اا  مماام حاابي و دااة ظ 
عظ أب ام  و داة ظ بموظحاب  و حا ب اوم مامحا   ممان تت  ا  خ ةممةمم ..م  ن، ب ظمم  خت   أوك  وف مظت  آخع

ع اان  احا  مال مظهام  واف اب ام  اعم ا  ممام هاة مةماح أةهاأم اةب ام  اوع  حا    ممان  ...(اوعاد  ت ي  ةن)
 .4ع    اونمل
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 يمثل أبعاد الجودة :(04)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (36، ص 2002)خليل وآخرون ، المصدر:
 فوائد الجودة.10

 ن تتاي اودة ظ مدمةم  من اويةا   مظهم:أ ممن 
 مااا  أة ااااع ومااال اةممااامل اوتم  ي ااا  حاااةات اوخ م  ااامع عت ظاااع داااة ظ اوتم يااا  هاااع أ صااا :خيااا اوتمااامو   -

 م عةتم ياا  اوخحاا ماان أظااةاو اوتم ياا  اوة م  اا  ة  اام ظ تم ياا  مته باام  او م اال أنتتا ااي اودااة ظ اااع اومظاات ، ة 
 .   ة  عهمعماوي
 ظ ةل ماعظ، ةهاأا   ظاع ت ااف اةنا مت اوتمويا  أة  مامأ  ظع ممل اةن مت اوصت ت  بموهع اا  اوصات ت  ااع ة 

ي تتا ااةن حاابام ةأوااك اتخمأهاام ةبموتااموع تا  اال اوتماامو  ، ة ظبيااع تحاام  تم ياا  اودااة ظ و مظاات  اوت   مااع م
حاتةق ماوظدمح اع االعتامت بمحتةق اودة ظ او مو   و مظات  اوت   ماع و دمم ا   ا   ظات  مظاه   ام ظ خه اعظ ااع 

 اوتم ي  اع ظيس اوة  .

ةابعاد الجود  

القدرة على 

 الخدمة
 المالئمة للمكان 

 الجمالية أداء المنتج المالئمة للزبون 

 إمكانية االصالح إمكانية الصيانة المعولية

 الكفاءة القدرة

 الجاذبية الشكل اللون    

 المالئمة الراحة االمان

 الموديل

 متطلبات المساحة
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تيم اع ب حا ة  صات ح وتت  ال اومنام   او م ظ اوميمتظ:  حمم  ظهم  اودة ظ م ف ت ع   او مم  ن م ف    -  
 خهمت ةتت    اومنما  ةاومنمعم  اع اع  ت ةل وهم.م  ةاو مل ةتصت ح اةةمن ت  تت    اومحسةو 

 .خ ي ب    ت م  ةتتماه م ف اوتهة ع اومحتمع -
 .متمب ه ةتهة ع أ ةا  ة  مس أ ات او ممل -
 .اومهم  ةاوظنمهم  اوا م  وتتة ل اوم خا   وف اومظتدم  أة خ مم  أا    م  و  مات تا  ل -
 ومخعدم .تتح ن ظةم   ا-
 .ودمممعا  م ظ اوميمتظ ب  م ظ اوت مةن ةتند ب او مل -
 .اومنممع اواعاعا  احتظم ا م ف اوتام ي الت    اتخم   -
 .تتح ن اوعا  ةأ ات او مم  ن -
 (38، ص2014يد، )شاكر مج.  م ظ ظحب  تتا ي اةه ا  اوع  ح   و مسحح -
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 خالصة الفصل 
ن اودااة ظ مم  اا    ظمم م اا  وهاام  ةع مب ااع اااع  ماا  اومسححاام  ةظدمتهاام ماان خااال أ مماان اواااةل 

 واف تتا اي محاتةق مب ااع  بم ماما تتحا ن اومحاتمع ااع ظةم ا  ةداة ظ اوخا مم  اوتاع تاا مهم أ ا  مسححا ، 
، ةمظاااه ةدااا  تهاااة ع مدااامل تاااا    هاااأم اةظناااه  أإ او بااام ن ةاو  ااام ظ م اااف ه ااا  اوخ مااا مااان احاااتاهم  
 ومم وهم من أعع ا مل اع تحا  ع اومسححام ت   اوع مب  م ف ظةم   ةأح ة  تا    اوخ مم ، اوخ مم  من 

 اوخ م   ةاوتيمه م ف ةالت او بةن وهم ةوخ ممتهم.
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 الفصل الثالثقائمة هوامش 

مد حتع عحمو  وظ ل نهم ظ اوم .اودة ظ اع تتا ي اوم  ظ اوتظماح   و مسحح   ةع (.2005.)ا  او  همع  .1
 .دمم   اود ا ع .اع   اعظ اةمممل

 .مممظ  اودة ظ اع اومسحح  اوخ ممت   ة عاح  تمو  مسحح  خ م   .(2009.)ن أتحنظمصع او   .2
 .بمتظ  .دمم   او ا   اوتمل وخصع .عحمو  وظ ل نهم ظ اوممد حتع
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 تمهيد

، مفاهيمو تعتبر المقاربات النظرية باختالفها الكالسيكية والحديثة، وما تتضمنه من مبادئ وأفكار 
 من أهم مواضيع البحث ألن لها دور بارز حيث ترافق الباحث وتساعده في فهم الظاهرة المدروسة.

ول الجودة وسنحافقد اختلفت هذه المقاربات في تناولها وتفسيرها لموضوع اآلرغونوميا وتحسين 
 إسقاط هذه النظريات على موضوع الدراسة.

نا وفي هذا الفصل سوف نتطرق إلى النظريات التي تم تبنيها والتي تكون مالئمة لموضوع دراست
 : كالتيوالتي تم استعراضها 

 :يول.اهنري فلنظرية اإلدارة العلمية فريديريك تايلور، نظرية التقسيم اإلدارية  النظريات الكالسيكية 
 :نظرية العالقات اإلنسانية إللتون مايو، نظرية الحاجات لماسلو. النطريات النيوكالسيكية 
 :نظرية اإلدارة اليابانية النظريات الحديثةz.نظرية العاملين فريديريك هارزبورغ ، 
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 النظريات الكالسيكية .1

 نظرية اإلدارة العلمية .1.1

، 1920 -1900نشأت هذه النظرية وتطورت في الواليات المتحدة األمريكية في الفترة بين سنة 
م تقدي وقد شكلت انخفاض اإلنتاجية الصناعية أهم األسباب التي دعت "فريدريك تايلور " إلى التفكير في

  (.104، ص 2012سالم، )نظرية للتنظيم تساعده على تحديد المتغيرات التي تحكم السلوك التنظيمي 

ويعتبر تايلور مؤسس هذه النظرية، وهو مهندس أمريكي عمل في إحدى شركات الحديد وللطلب في  
 أمريكا عامال ومراقبا قبل أن يحصل على شهادة في الهندسة.

 واستغرقت تجاربه وأبحاثه سنوات عديدة في مصانع الصلب والفحم التي عمل فيها بهدف تخفيض
بة ليل التكاليف، مركزا على أساليب وطرق العمل واألدوات التي كانت لديه رغوقت العامل وجهده وتق

  (. 52-51ص  ، ص2010حريم، ).شديدة في إيجاد الطريقة المثلي ألداء كل عمل

 ومن أهم التجارب التي قام بها تايلور:

ين لعامللقام تايلور ولتحقيق من صحة االفتراض بتدني معدل اإلنتاجية  تجربة رفع الكتل المعدنية: -
الضوء األخضر من إدارة المصنع، باالستغناء عن العمال غير المناسبين وتعيين عمال أكثر  أخذب

م تخدامرات باس تناسبا مع األعمال بدال منهم، وبعد ذلك قام بقياس اإلنتاجية ليكشف أنها تضاعفت عدة
ي لك أكد على ضرورة اهتمام اإلدارة باختيار العاملين المناسبين لألعمال التلعمل وبذنصف وقت ا

 .يقومون بها، وعدم االعتماد على معدالت اإلنتاج المتعارف عليها والتي ال تقوم على أسس علمية
في  لالعما الحظ تايلور أن األدوات المستخدمة من قبل تجربة مالئمة األدوات المستخدمة باإلنتاج: -

ف مختلليستعملونها رفع الكتل المعدنية والخامات المختلفة في المصنع أدوات يجلبها العمال بأنفسهم، و 
ت بأدوا كانت الخامات التي يرفعونها ثقيلة أو خفيفة، ولذلك قرر أن يستبدل تلك األدواتاألعمال سواء 

ث تغير هائل في اإلنتاجية دو تتناسب مع طبيعة المواد التي يتعامل معها العمال مما أدى إلى ح
من كل هذا أن على  "رت داخل المؤسسة، وقد استخلص " تايلو وبالتالي هي عبارة عن فعالية حدث

 لها.ستعمااإلدارة أن تتحمل مسؤولية تحديد األدوات المستخدمة في اإلنتاج والقيام بتدريب العمال على ا
دخال عناصر اإلنتاجآثار انتباه تايلور أن تعامل ا اآلالت: تجربة تغدية -  لعاملين مع اآلالت وا 
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 (feeding the machinnesيتم بطرق عشوائية تختلف من عامل آلخر )،  مما يستوجب تصميم نظام
شكل موحد للتعامل مع اآلالت وتدريب العمال على العمل وفقا لذلك وهذا ما أدى إلى زيادة اإلنتاج ب

 ملحوظ.

كل دفوع لم" بزيادة اآلجر فبدال من دفع أجر موحد لكل العاملين قام "تايلور تجربة األجور المميزة: -
في الدفع المتغير للقطعة، و  خطةعامل يحقق مستوى اإلنتاج المطلوب من كل طبقة، وعموما أطلق عليه 

 أداء األجر( يلعب دورا هاما في تحسين مستوىلمادي )ا هذه التجربة أكد "تايلور" على فكرة أن الحافز
 جإلنتاالزيادة في ا العمال لمهامهم، وبالتالي يخلق داخل المؤسسة نوعا من الفعالية التي تدفعهم إلى

 (. 77 -76، ص ص 2010القريوتي، )

التي  حقيقيةوحدد "تايلور" حركة اإلدارة العلمية كما حدد المبادئ التي تقوم عليها وأعلن األهداف ال
قن حالل السالم والتفاهم محل الخصام بين اإلدارة والعمال وا  طرفين اع التسعى إليها، وهي زيادة اإلنتاج وا 

 .(22، ص 2005بالل، )بأن الذي يحكم العالقة بينهما مصالح مشتركة وليست مصالح متضاربة 

 وقد ركزت نظرية اإلدارة العلمية على مجموعة من المبادئ: 

 تجريد الفرد من موقع العمل من كل أجناس أو المشاركة في الرأي في العملية اإلنتاجية. -
 االمتثال الكامل من جانب العمال ألوامر اإلدارة وتعليماتها. -
هيأت ما ت لعامل باإلنتاج، وأن العامل قد يترك العمل إذاربط الحوافز والمكاسب العادية التي يجنيها ا -

له ظروف مادية أفضل ولكي يضمن التنظيم بقائه واستمراره يلزم أن يحدد قدر االستطاعة من فرص 
 (34، ص 2013)اعتماد،  .إقامة عالقات إنسانية في موقع العمل وترتيبات إدارية لألجور والحوافز

عتبر نظام الحوافز رفع مستوى األداء وبالتالي زيادة الربح والذي يوكان الهدف من وراء تطبيق 
عود وهذا ي الهدف الرئيسي المؤسسة ومضاعفة الجهد يؤدي إلى تخفيض سعر التكلفة، وبالتالي سعر البيع

  (21، ص2005)جبر، بالعامل بزيادة أجره.

  .ليه بطريقة مصممة وسليمةويجب أن يختار الفرد طريقة تناسب العمل الذي يناسبه، وأن يتدرب ع

 (128، ص 2006بن نواع، ) 
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ن أمن خالل ما جاء به تايلور في نظريته توضيح العالقة بين اإلنتاجية ونجاح المؤسسة، حيث 
 مصلحة المؤسسة من العامل هي زيادة اإلنتاج ومصلحة لعامل من المؤسسة هي زيادة اآلجر.

ل عمل تساعد في نجاح العاملين والرؤساء من خالولقد تبين بأن األساليب العملية ألسلوب ال
 .لمهامتبسيط العمل إلى أقصى حد ممكن والتخلص من الحركة الزائدة أثناء العمل وتحديد الوقت الالزم ل

، وقد من جزئيته، حيث ركز على نظام الحوافز، وبالضبط الحوافز المادية )األجر( اآلرغونومياكما درس 
 يقي والظروف الفيزيقية، فاعتبرت اإلنسان مجرد آلة.قامت بدراسة العمل الفيز 

 يد منبالرغم ما قدمه تايلور من نجاح من خالل نظريته اإلدارة العلمية، إال أنها قد أغفلت على العد
 الجوانب:

 اعتبرت اإلنسان آلة منتجة. -

تقييم أهملت روح الجماعة واعتمدت على الم الفردي للعمل )التعاون داخل التنظيم وتركيز على التقيي -
 الفردي للعمل( 

 والرضا الوظيفي. أهملت الحوافز العضوية التي من شأنها أن تدفع إلى تحقيق وضمان لالستقرار -

 قط.فادية مركزت على الحوافز ال -

 الجوانب والعالقات اإلنسانية واالجتماعية للعاملين.أهملت  -

 فايول: لهنرياإلداري  وينكنظرية الت .2.1

زة في يعتبر المفكر الفرنسي "هنري فايول" من المفكرين الذين قدموا الكثير من االسهامات الممي
دارة تتمثل في كتابة المشهور بعنوان اإل 1916مجال المفكر اإلداري، حيث قدم أكثر أعماله أهمية عام 

عام  ةجم إلى االنجليزي" والذي تر Gemera Iand Industrial Mangementالصناعية والعامة "
يط ، وفيه قام فايول بتضمن نظرية الشاملة لمفهوم اإلدارة من مختلف الجوانب المتعلقة بالتخط1930

 .(7، ص 1986خلف، )والتنظيم والتنفيذ، 
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لعمل هتماماتها وهو تحليل امدرسة الكالسيكية من ناحية جوهر إوتختلف المدرسة اإلدارية عن ال
ات لعمليوالحركة في المدرسة الكالسيكية ودراسة وتحليل وظائف اإلدارة في مدرسة ا اليدوي ودراسة الزمن

ظيم إلى التن اإلدارية، بمعنى آخر أن اهتمام تايلور كان منصبا عن اإلدارة العليا فقد كان ينظر لإلدارة من
 (.73ص  د س، )الهاشمي، أسفله

ية لطبيعة عمله، فقد بدأ حياته المهنفنظرت فايول إلى اإلدارة من هذه الزاوية تعود أساسا 
كمهندس متخرج وشغل مناصب إدارية عالية منها على وجه الخصوص منصب المدير العام لمدة ثالثين 

عة شركة التعدين المعروفة باسم )شركة كومنتري( الفرنسية وهذا عكس ( لمجمو 1919 -1988سنة )
 ي العمل إلى مراكز أعلى.تايلور الذي بدأ حياته المهنية كعامل صناعي وتدرج ف

 وقد قسم فايول أوجه نشاط المنشأة إلى ستة أنشطة وهي: 

 :ويقصد بها األنشطة الخاصة باإلنتاج، التصنيع والتحويل.  األنشطة الفنية 
 :ويقصد بها األنشطة الخاصة بالشراء، البيع والمبادلة. األنشطة التجارية 
 ويقصد بها األنشطة الخاصة بالبحث عن األموال واالستخدام األمثل. المالية: األنشطة 
 :ويقصد بها األنشطة الخاصة بحماية األشخاص وممتلكاتهم المشروعة. األنشطة األمنية 
 :ويقصد بها النشاط الخاص بحسابات الخسائر واألرباح والتكاليف. األنشطة المحاسبية 
 :صدار األوامر والتنسيقويقصد بها األنشطة ا األنشطة اإلدارية ابة، الرق لخاصة بالتخطيط والتنظيم وا 

 (.74 -73، ص ص 2011شالبي، )نظرا ألن فايول يعتقد بأن النشاطات اإلدارية هي أهم ما تقوم به المنظمة 

 فايول" أن كل هذه األنشطة واضحة ومفهومه لدى الجميع، باستثناء األنشطة اإلدارية فهي يرى " -
شر عربعة أغامضة، لذلك ال بد من تحديد المبادئ التي يتم االستناد عليها لفهمها لتنفيذها وهذه المبادئ 

 هي: 
ط خهو الحال على  حيث تزداد كفاءة األفراد كلما تخصصوا في أداء، عمل كما يم العمل:سمبدأ تق -

 اإلنتاج.
ة عرف "فايول" السلطة على أنها الحق في إعطاء األوامر، ولكل سلط مبدأ السلطة والمسؤولية: -

 مستوى محدد من المسؤولية.
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ظمة ام أناحتر لمبدأ إلى أهمية إطاعة األوامر و ويشير هذا ا لتأديب:مبدأ االنضباط أو ضبط السلوك ا -
 (.72 ، ص2004منصور، )العمل وتطبيق نظام التأديب 

رئيس  ويشير هذا المبدأ إلى ضرورة أن يتلقى المرؤوس التعليمات واألوامر من مبدأ وحدة القيادة: -
 واحد.

دف ويشير هذا المبدأ إلى أن كل مجموعة من الجهود أو األنشطة يكون لها ه مبدأ وحدة التوجيه: -
 أن يكون لها رئاسة واحدة وتوجهها وحدة واحدة تحدد إطار عملها.واحد يجب 

رض وهذا يعني ألنه عندما تتعا لمصالح العامة على المصالح الشخصية:حدة األولوية امبدأ و  -
 مصالح المنظمة مع مصالح األفراد، تأتي مصالح المنظمة في ترتيب متقدمة.

 يجب أن يكون األجر والمستحقات مناسبة لكل من العاملين والمنظمة. عوائد العاملين: - 
 داريةيمثل استخدام السلطات اإل اد يمثل نوع من الالمركزية في حينإن التعامل مع األفر  المركزية: -

 نوعا من الحقوق المتمركزة  لدى المديريين.
 ا خطوط للسلطة واالتصاالت بينالبد من وضوح التبعيات الرئاسية باعتباره :يرئيسالتسلسل ال -

 ، وعلى كل منهما أن يتبع هذه الخطط بدقة في عمليات االتصال.نالرؤساء والمرؤوسي
 كي توفرلعلى الموارد مثل الخامات واألفراد واألدوات أن تكون في مكانها في الوقت المناسب  النظام: -

 استخدام أمثل.
 البد من توفير معاملة عادلة لكل العاملين. العدالة: -
 البد من توفير العمال بطريقة سليمة حتى يمكن التقليل من احتمال تسربهم استقرار العمالة: -
 ال بد من تشجيع المبادرة واالبتكار لضمان تطوير المشروع. المبادرة: -
 (.30ص،  ،2010الرحاحلة،) ملينيجب تنمية روح الجماعة والتوافق بين العا تنمية روح الجماعة: -

 .ابةق والرقلتخطيط، التنظيم، إصدار األوامر، التنسياولقد بين" فايول" خمسة قواعد أو واجبات للمدير وهي: 
 .(39، ص 2001ورث، )
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 مبادئ نظرية هنري فايول :(05)الشكل رقم
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 .باالعتماد على ما تم عرضه من إعداد الطالبتين المصدر:

 

في المبدأ الخاص بتقسيم العمل  رغونوميااآلبمن خالل المبادئ التي قدمها فايول يظهر اهتمامه 
الذي يقوم على تقسيم الواجبات واألعمال وفقا للتخصص والموقع الوظيفي وتحقيق الكفاءة في اإلنجاز، 

 مبادئ نظرية  هنرى فايول

 التخطيط -1

 التنظيم-2

 األوامرإصدار -3

 التنسيق-4

 الرقابة-5

 : لإلدارة 14المبادئ 

 تقسيم العمل .1
 السلطة والمسؤولية .2
 االنضباط أو ضبط السلوك  والتأديب  .3
 وحدة القيادة .4
 وحدة التوجيه .5
 وحدة األولوية المصالح العامة على المصالح الشخصية  .6
 عوائد العاملين .7
 المركزية  .8
 التسلسل الرئيسي  .9

 النظام .10
 العدالة .11
 استقرار العمالة .12
 المبادرة .13
 تنمية روح الجماعة .14
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وبالتالي تحقيق التوازن والتعاون بين العمال، وأيضا مبدأ وحدة إصدار األوامر التي تأتي من مدير أو 
وامر، ومبدأ مكافأة األفراد وتعويضهم بمعنى آخر األجر رئيس واحد حتى ال يكون هناك تعارض في األ

وتحفيز العاملين، باإلضافة إلى ذلك رأى فايول أن تحقيق مستوى أعلى من التزام العاملين أمر ضروري 
لرفع كفاءة العامل، وذلك من خالل التزام كل فرد عامل بالقوانين واالمتثال لألوامر واإلجراءات وهذا ما 

الفريق، كل هذه المبادئ  روح دأ االنضباط ضف إلى ذلك مبدأ المساواة في المعاملة ومبدأيقوم عليه مب
 التي جاء بها تساعده في تعزيز التزام العاملين في العمل داخل المؤسسة واالستقرار فيها.

ب إال أن هذه النظرية ال تخلو من النقد، حيث أنها ركزت على التعامل اإلداري وأعلنت الجان
رد للفة اني في التعامل مع الموظف أو العامل، أي لم تهتم بالحاجات اإلنسانية والجماعية والنفسياإلنس

 والعامل، ونظرت إليه نظرة عادية بحثة كأداة من أدوات اإلنتاج.

 النظريات النيوكالسيكية .2

 نظرية العالقات اإلنسانية .2.1

، ظهرت مدرسة العالقات اإلنسانية كرد فعل لألسلوب elton mayoمن روادها إلتون مايو 
ى الكالسيكي في النظر إلى التنظيم، ولذلك نجد أن حركة العالقات اإلنسانية كانت بمثابة عودة إل

ية السيكتصحيح المفاهيم والمبادئ التي رسخت في االزدهار وأثرت على التطبيق نتيجة لآلثار النظرية الك
 نسانيةتعتمد نظرية العالقات اإلنسانية في تحليلها لإلدارة على أن العالقات اإلو  (،104، ص 2012سالم، )

الل خى نظرتها لتنظيم من نهي األساس الذي يجب أن تركز عليه اإلدارة، وتب مبين العاملين في التنظي
دراكها بأهمية اشباع حاجاتهم النفسية واال ة مما ماعيجتاهتمامها بسلوك المرؤوسين واتجاهاتهم النفسية، وا 

 (.38 ، ص2003)السيد، يحفزهم على تقديم إنتاجية عالية 

 جية فيولقد اكتشف التون مايو وزمالئهم باختيار تأثير العديد من العوامل المتغيرات على اإلنتا
مصانع هاوثون من مضمنها قوة اإلضاءة، طوال فترات الراحة، ساعات العمل اليومية واألسبوعية، 

ذا أن اإلنتاجية ارتفعت مع كل تغير تقريبا في ظروف العمل، بل في الواقع استمر هوأوضحت النتائج 
ربة التج االرتفاع في اإلنتاجية حتى بعد عودة الظروف إلى حالتها الطبيعية مثلما كانت قبل القيام بهذه

 (.30، ص 2002)سلطان، 
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 ولقد إكتشف كل من التون مايو وثليسبر غروديكسون أن: 

نالتي يؤديها العامل ال  كمية العمل -  تماعية.ه االجها تتحدد تبعا لطاقتتتحدد تبعا لطاقته الفيزيولوجية وا 
لعمال في التنظيم وشعورهم غير اقتصادية تلعب دورا رئيسيا في تحفيز اأن المكافآت والحوافز  -

 بالرضى.
ة وأعالها من حيث كفاء أن التخصص الدقيق في األعمال ليس بالضرورة هو أهم أشكال التنظيم -

 .(60، ص 2004)عباس، اإلنتاجية 
نما يسلكون باعتبارهم أعضاء في ج -  .ماعاتأن العمال ال يسلكون ويجابهون اإلدارة وسياستها كأفراد وا 

 وتوصلت دراسة التون مايو وزمالئه على ما يلي: 

ى من األول الهتمام والرعايةاإلنسان هو أهم العناصر للعملية اإلنتاجية، وهو الذي يجب أن يلقى ا الفرد:
يات قبل أصحاب المنظمة ال الجانب المادي والفني، فالفرد هو األساس، فكلما وفرت المنظمة من إمكان

 مالية دون عنصر بشري لديه دافعية ايجابية للعمل، لن تنجح المنظمة في تحقيق ما تصبو إليه.

يؤثر بين أعضاء جماعات العمل جوهري وأساسي و  االجتماعي واالنسجامالتوافق  نسجام االجتماعية:اإل 
ا في إنتاجيتها وليس هو ظروف ومناخ العمل المادي كما افترضت النظرية الكالسيكية، ولقد أثبتت م

 يوضحه افتراضه بالتجربة.

مية ة الرسإن صيغ العالقات واالتصاالت بين المستويات اإلدارية وبين العاملين بالصبغ السلطة الرسمية:
لق خاإلنسان الذي  السماح بقيام عالقات اجتماعية غير رسمية بين العاملين ال يتناسب مع طبيعة دون

 (.73ص  د س، )الهاشمي،، فهو كائن حي ال يمكن أن يديره حسب الرغبة اجتماعيا بطبعه

فراد األ عيةأقرت نظرية العالقات اإلنسانية أن الحافز المعنوي له تأثير كبير في داف الحوافز المعنوية:
د بك ال وحاجات اإلنسان ليس جميعها مادية بل أن جزء كبير منها معنوي ال تشبعه الحوافز المعنوية، لذل

 من توفير كال من النوعين المادية والمعنوية.

إن تقسيم العمل إلى جزئيات صغيرة والتخصص الزائد يؤديان إلى نتائج عكسية  تقسيم العمل والتخصص:
نمط لساعات طويلة، سوف يشعر الفرد بأنه موالسأم ونتيجة أدائه لعمل بسيط  المللحيث سيصاب الفرد ب
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كاآللة تعمل طوال ساعات العمل الرسمية، وباإلضافة إلى ذلك فإن التخصص الدقيق يشعر الفرد 
 باالنعزالية، وانحصار اهتمامه في دائرة اختصاصه.

ليها ير وانعكاس ألفكار الجماعة التي ينتمي إإن السلوك الفردي للعامل إنما هو تعب جماعات العلم:
يجب  وبالتالي ال يمكن النظر إلى العمال على أنهم أفراد منعزلين كما فعلت النظرية الكالسيكية، بل
تجاه االنظر إليهم باعتبارهم أعضاء في جماعات لها تقاليد وعرف يلتزم بها األفراد وتحرك سلوكهم في 

إذ  حقيق أهداف التنظيم، إذا اختلفت أهداف الجماعة مع أهداف التنظيم،دون آخر وقد تكون عقبة في ت
 ال يمكن التعامل مع الفرد كوحدة منعزلة.

لتي ااتضح لمايو أن هناك عوامل متنوعة تضع قيودا على صفة الرشد  السلوك االنفعالي وصفة الرشد:
الفرد بتعلق المحيطة ومنها ما ي ةه البيئنادت النظرية الكالسيكية بها، وهذه القيود فيها ما هو بيئي تفرض

مكانياته ومكوناته الشخصية.  نفسه من حيث قدراته وا 

يث حاجية، أكد مايو على وجود عالقة أساسية وطردية مباشرة بين الروح المعنوية واإلنت :ةالروح المعنوي
 كلما ارتفعت الروح المعنوية للفرد ارتفعت إنتاجيته بالمقابل والعكس من ذلك صحيح.

 الية،اجية عأوضح التون مايو أن للوصول على روح معنوية ايجابية لدى الفرد وبالتالي إنت إنتاجية الفرد:
ير ظيم غيتطلب توفير قيادة ديمقراطية تؤمن بالصداقة والمرونة بين الرئيس والمرؤوس، وعدم مقاومة التن

اخل الرسمي، وتنمية شبكة قنوات االتصال الرسمية وغير الرسمية، بين الوحدات اإلدارية والجماعات د
 التنظيم، وكذلك دراسة مشاكل العاملين ومحاولة حلها.

بالظروف  اهتم"التون مايو" في نظرية العالقات اإلنسانية يمكن القول بأنه  من خالل ما جاء به
المحيطة بالعامل كاإلضاءة وطول فترات الراحة، ساعات العمل اليومية واألسبوعية والمكافآت والحوافز 

ظروف العادية ليس الحاسم دائما في تحسين اإلنتاجية فقد تبين أن العاملين يستجيبون بالدرجة األولى لل
المحيطة بمكان العمل، كما أن اهتمام اإلدارة بصحة وسالمة العامل بالمؤسسة تجعله يشعر باالنتماء 
وكل هذا يساعده على االستقرار واالنتماء للمؤسسة، ويظهر اهتمام التون مايو باآلرغونوميا من خالل 

فنظرية العالقات اإلنسانية، تعتقد عمل مناسبة والتركيز على العالقات غير رسمية،  ةالعامل وتوفير له بيئ
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بالجوانب النفسية واالجتماعية للعاملين والجوانب غير الرسمية في التنظيم يخلق ما  االهتمامأنه إذا تم 
 يعرف بروح الجماعة أو الطريق الذي يؤدي إلى خلق الجو المناسب للعمل.

يجب لى العامل على أنه كسول و غير رسمي والنظر ع موأن إغفال دور العالقات اإلنسانية والتنظي
ل مصلحته وتحركه الحوافز العادية والظروف الفيزيقية قد يجعل من الفرد العامل رافضا وضعيته داخ

 .مالمؤسسة ألنه يؤثر ويتأثر بجميع مكونات التنظي

ال  وعلى الرغم من إسهامات مدرسة العالقات اإلنسانية في مجال تطوير الفكر اإلداري إال أنها
ية من االنتقادات كونها ركزت على العالقات لغير رسمية داخل التنظيم وأهملت الجوانب األساس تخلو

 غفالالعامل وا   لرضا األخرى كالهيكل التنظيمي والعوامل العادية، وأن مكان العمل هو المصدر األساسي
على  دية التي تعملالمشاكل الموجودة داخل التنظيم، كما أهملت الحوافز الغير معنوية كالحوافز الما

 إشباع حاجات العاملين.

 نظرية الحاجات .2.2

  تقاستعد هذه النظرية األولى التي درست دوافع الفرد في العمل والتي أوضحت أن هذه الدوافع ال
لى عبالدوافع االقتصادية واالجتماعية، بل هناك دوافع أخرى أسمى من ذلك ال تقل أهمية في تأثيرها 

 (119، ص 2001بوخمخم، )السلوك الفردي بمعنى آخر على رضاه الوظيفي بشكل عام 

ل، د اعتمد "ماسلو" في نظريته هذه على تدرج حاجات الفرد األساسية التي تحركه نحو العمولق
ن عمل مانطالقا من فرضية مفادها أن الفرد ال يعمل إال إذا كان راضيا، فالفرد في مكان العمل يتجه لل
هو األجر  أجل إشباع حاجاته المتعددة، حيث أن العامل في بداية عمله بالمؤسسة يكون همه الوحيد

ة لماديولكن بعد مدة من العمل داخل المؤسسة تتغير الحاجة التي يريد تلبيتها نتيجة إشباعه للحاجات ا
ذي لينتقل إلى تلبية حاجات التقدير االجتماعي وهكذا... وهو ما يوضحه "ماسلو" في سلمه الهرمي ال

 رسمه، حيث رتب فيه هذه الحاجات.

 (147، ص 1995العديلي، )عليها هذه النظرية نجد:وأهم األساسيات التي تستند 

أن الحاجات التي تؤثر في سلوك الفرد داخل العمل هي الحاجات غير مشبعة، أما الحاجات المشبعة  -
 فهي ال تعتبر دافعا.
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 ت.بالحاجات األساسية وصوال على تحقيق الذا حاجات الفرد تندرج حسب أهميتها ودرجة إشباعها بدأ -
من مستوى على أخر أعلى منه حسب النموذج المقدم من طرف "ماسلو"، والموضع في نتقال يتم اإل -

 الشكل التالي:

 هرم ماسلو للحاجات : يوضح(06)رقم  شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(285، ص2013،كافي) المصدر:

 

 وسنقوم بمحاولة شرح كل مستوى من هذا النموذج المقدم من طرف "ماسلو":

اجة إلى وحسب النوع  مثل الحاجات الجسمانية واألساسية للحياة الحوتتضمن  :ةالفيزيولوجيالحاجات  .أ
توى و المسأفي الهرم أسفل السلم الهرمي وتشكل بداية القاعدة الطعام والماء والهواء والنوم...، وتأتي في 

افز جور، الحو األ 3ن الحاجات بالنسبة للعامل تتمثل في بالتطبيق على المؤسسة فإاألول من الحاجات و 
 (.273، ص 2004)الصرن، المادية بأنواعها 

 

 

 

 

 

الحاجات لتحقيق 

 الذات

 الحاجة للتقدير

 الحاجات االجتماعية

 األمن والطمأنينة

 الحاجات الفيزيولوجية
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ع الثاني من حاجات الهرم مهو الشعور باألمن الجسماني والنفسي وتمثل المستوى  حاجات األمن: .ب
لو ه ماسشباع حاجات المستوى الثاني إال إذا أشبعت حاجات المستوى األول حسب ما يرانه ال يتم إالعلم أ

ت جماعاال لالنتماء للن في حاجة العمرى، فإن هذا النوع من الحاجات يكموهكذا بالنسبة للمستويات األخ
 .(84، ص 2005)بلوط، للمؤسسة وتكوين صدقات  االنتماءو غير رسمية الرسمية و 

ة تماعيوتتضمن الشعور بالود واأللفة والمجتمع اآلخرين وتبادل المشاعر االج ماعية:الحاجات االجت .ج
 ع وخضير،)الشماوعن التفاعل مع الجماعة واإلنسانية معهم وتضم األصدقاء والزمالء والتعبير عن التوافق 

 (.134، ص 2000
خرين، ن يكون موضوع تقدير واحترام من قبل اآلبأ وتشمل ما ينتاب الفرد من إحساسالحاجة للتقدير:  .د

 (98-97، ص ص 2013)قطيش،  .وبما هو فيه من مؤهالت وكفاءاتبما هو عليه من أوضاع 

 تطويرو ن يلتمس إنجازاته والقدرة على تنمية تتضمن شعور الفرد بإمكانياته وأ حاجات تحقيق الذات: .ه
بي، العتي).حقيق الذات تعني استغالل المواهبن حاجات تختصار فإواالبتكار وبا نفسه والقدرة على اإلبداع

 (27، ص2006

 وتأتي قوة تأثير الحاجات بشكل عام من خالل ما يلي:

د، الفر  حيث كلما زادت درجة عدم اإلشباع أو الحرمان الذي يشعر به مستوى اإلشباع أو درجة الحرمان:
لوك لحاجة معينة كلما ازدادت قوة البحث عن السبل الكفيلة إلشباعها باعتبارها الموجه الرئيسي للس

 الفردي.

سبل  دتما زاكلما زادت درجة إثارة الفرد من خالل المنبهات )المثيرات( الخارجية، كل قوة المنبه المؤثر:
البحث عن اإلشباع، حيث أن بعض الحاجات غالبا ما تكون كامنة في ذات الفرد، إال إذا تأثرت 

 (135، ص 2000)الشماع، .بمتغيرات خارجية ساعدت على تنشيطها أو تحريكها

ماسلو أن المنظمات تعتمد عليها بشكل كبير في  إلبراهامويتضح لنا من خالل نظرية الحاجات 
اد العاملين، ونجد أن ماسلو قد رتب هذه الحاجات بشكل هرمي حسب األهمية، فالحاجات فهم دوافع األفر 

، تأتي في قاعدة الهرم وهي األهم إذ ال يمكن ألي إنسان أن يقوم بإشباع بقية الحاجات دون الفسيولوجية
الحاجات إشباع الحاجة الفيزيولوجية وصول إلى أعلي السلم وهي حاجات تقدير الذات، باإلضافة إلى 

األخرى كالحاجة إلى األمن لحماية العامل ضد كل ما يهدد حياته داخل المنظمة، وضف إلى ذلك 
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الحاجات االجتماعية التي تجعل الفرد يشعر باالنتماء للمنظمة والمجتمع، وحاجات الشعور بالتقدير 
ات تؤثر على سلوك الفرد ة العمل، ويمكن القول أن هذه الحاجة بتصرفات أو سلوك األفراد في بيئالمرتبط

داخل المنظمة، وذلك من خالل التركيز على إشباع هذه الحاجات التي تدفع العامل إلى التفاني في 
 العمل، والذي بدوره ينتج حافز للفرد العامل مما يتجسد لديه الوالء واالستقرار في العمل داخل المؤسسة.

لى إعمل غير مناسبة للعامل، مما يؤدي  بيئة الحاجات أو إحداهما فقد ينشأ هذهوأن عدم إشباع 
 عدم التفاني في العمل والذي بدوره يخفض من جودة إلنتاج المؤسسة.

 تدرجونيولقد وجهت لهذه النظرية العديد من اإلنتقادات نذكر منها: اعتبر "ماسلو" أن جميع البشر 
اجات يختلفون في طريقة إشباعهم للحبطريقة واحدة ومتسلسلة في إشباع الحاجات ولكن العكس، فاألفراد 

 في أسفل الهرم دون الحاجات األخرى.

 ية.الحاجة تذهب وترفع، لهذا فإن إشباع حاجة معينة في وقت معين ال يعني إشباعها إلى ما ال نها -
 أن الحاجات متداخلة ومترابطة ومن الصعب فصل حاجة عن األخرى كما حددها ماسلو. -

 النظريات الحديثة .3

 Z نظرية اإلدارة اليابانية .1.3

مقوماتها من التجربة اليابانية ومن طبيعة ودور البناء اإلجتماعي والثقافي  Z استمدت نظرية
مرتكزات أساسية تضمنت "الثقة"  والتربوي للمجتمع الياباني، وقد حددت معالم هذه النظرية بثالث

اإلنسانية وتعميق مفاهيمها في ميادين العمل، وقد "المودة" فقد أكدت النظرية على الجوانب و"المهارة " و
تفاوتت الدراسات عن طبيعة اإلدارة اليابانية من حيث بيان جذورها، وكيفية تكوينها، فهناك من يرى بأن 

ما أشار  تتأهيل األفراد قد ولد في األصل من ارتباط العمال مع بعضهم في زراعة الرز، ومن الدراسا
السائد منذ زمن قديم في اليابان، وترجع  اإلقطاعيليابانية ما هو إال امتداد للنظام إلى أن نظام الصناعة ا

مدرسة  مةدراسات أخرى ألصول اإلدارة اليابانية إلى الكونفوشيوسية )نسبة إلى كونفوشيوس( وتقاليدها، وث
األرض الجماعي القديم في زراعة أخرى ترى ترابطا في نماذج العمل الصناعي الحديث مع العمل 

حرثها، ورغم كل هذه االجتهادات، فإن معظم الدراسات اليابانية تشير إلى نظام اإلدارة عندهم قد نشأ و 
 .(110، ص 2014الشماع، )أصال من جانب العمال )أو العمل( 
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قرن العشرين، في اإلدارة منذ بداية الثمانينات من ال Zحيث بدأ االهتمام باإلدارة اليابانية أو نظرية 
لثانية الحرب ويرجع هذا االهتمام إلى النجاحات الهائلة التي حققتها منظمات األعمال اليابانية منذ نهاية ا

نتاجية األفراد فيها، األمر الذي أدى إلى زيادة قد رتها وحتى اآلن من حيث جودة المنتجات وحجمها وا 
 واألوروبية. عالم بما فيها األسواق األمريكيةعلى غزو أسواق ال

 في اآلتي: Zتمثل السمات الرئيسية لنظرية وت

ة محافظاألسلوب المميز في إدارة العنصر البشري في المنظمات اليابانية من حيث اختياره وتدريبه وال -
 .(75، ص 2013ماجد، ).عليه مدى الحياة وحتى العناية به بعد الوصول إلى سن التقاعد

بين  بإخالص لتحقيق الهدف، لذلك يكون التعاون سائدالشعور بروح الفريق، فالهدف واحد والكل يعمل  -
 ،2013 ،)القريوتي.الجميع وهناك طاعة المرؤوسين للرئيس، حيث ينفذ كل ما يطلب منهم عن طيب خاطر

 ( 66ص 
لى عفعها أسلوب المشاركة في اتخاذ القرار وبالتحديد اتخاذ القرارات على المستويات الدنيا، ومن ثم ر  -

 ليقوم بالتدقيق والرقابة عليها. المستويات العليا
ن ارها مبها أو احتك االحتفاظتوفر المعلومات والمشاركة في استخدامها بين جميع أفراد المنظمة وعدم  -

وفي مختلف المنظمة  توفر خدمات وعالقات جيدة بين أفرادفي قبل أي فرد أو مجموعة ويساعد ذلك 
 الدوائر.

ي فلقيم السائد الذي يقوم به الفرد، وهذا تابع من نظام ا الشعور الجماعي بالمسؤولية عن العمل -
 (70، ص 2006لموسوي، )صاحب، المجتمع الياباني.

يتبن لنا أنها ركزت على ظروف العمل اإلنساني التي  Zمن خالل الطرح الذي تقوم عليه نظرية  -
تساهم بشكل كبير في تعزيز مشاعر االحترام في وسط العمل أي أنها تمنح للعامل الحرية الكاملة في 
أداء عمله بالشكل الذي يالئم الفرد مع المراقبة الذاتية، وهذا ما يساهم بشكل كبير في زيادة إنتاجية 

ى أنها ركزت على العمل بروح الفريق وتميزها بالثقة المتبادلة بين الرؤساء المؤسسة، باإلضافة إل
الهامة في  توالمرؤوسين، والعدالة والمساواة بين العاملين، واألخذ بمبدأ المسؤولية الجماعية واتخاذ القرارا

ي هو من مميزات اإلدارة اليابانية من قبل كافة أعضاء الفريق واالهتمام بالقيم الموحدة والشعور الجماع
المنظمة اليابانية، وبالتالي تحقيق المصلحة العامة وتحقيق أهداف المؤسسة وقد تناولت هذه النظرية 

( اآلرغونوميا من خالل تركيزها على توفير الجو المالئم للعمل أي حرصها على توفير بينة Z)نظرية 
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في محيط العمل، وكل هذا يدفع العامل  عمل صالحة للعامل، باإلضافة إلى توفيرها مناخ كمناخ األسواق
 على إتقان العمل والذي يعود بنتائج ايجابية للمؤسسة.

ن غياب العالقات اإلنسانية والحوافز المعنوية التي نادت بها نظرية  شكل بيئة العمل يفي  Z وا 
حدى العوامل التي تخلق حالة عدم الرضا لدى العامل.  نقطة سلبية وا 

لعادية اال تخلو من النقد ألنها تركز على الحوافز المعنوية وأهملت الجوانب إال أن هذه النظرية 
ا اعاتهالتي تعتبر المحفز األكبر للعمال، باإلضافة إلى أن هذه النظرية صالحة للمؤسسة اليابانية لمر 

مع تالخصوصية الثقافية والفكرية للمجتمع الياباني، فإنها يمكن أن ال تكون ذات نجاعة علمية في مج
ي فآخر الختالف الخصوصية الثقافية والفكرية للمجتمعات، ومن الصعب أيضا للغاية مشاركة الموظفين 

مل العا عملية صنع القرار فقد يكره المديرون المشاركة ألنها قد تؤدي حريتهم، باإلضافة إلى أنها تجعل
 مفيد بالمؤسسة التي يعمل بها حتى بعد تقاعده.

 ارزبورغ" فريديرك هنظرية العاملين "  .2.3

من أجل معرفة الدوافع  Hazebergارزبورغ  هتشكلت هذه النظرية من خالل بحث ميداني قام به 
شباع الحاجات، وضعه ضمن كتاب نشره سنة  ، حيث قسمت هذه النظرية العوامل ذات العالقة 1959وا 

ا ي فيهبمدى إنتاجية الشخص إلى عوامل وقائية وعوامل دافعة، تتعلق المجموعة األولى بالبيئة التي يؤد
ى الحرارة، الضوضاء، اآلجر، األمن، مد، التهويةالشخص عمله مثل: المركب، مكان العمل، اإلضاءة، 

 جودة المنتوج....الخ.

ذه هوترى  أما المجموعة الثانية فالعوامل الدافعة تتعلق بالعمل في حد ذاته وتتمثل في تحقيق الذات
ون العوامل الوقائية" تسبب شعورا بعدم الرضا عن العمل حينما ال تكالنظرية أن المجموعة األولى "

نها ألة بدرجة غير كافية وترى أيضا أن "العوامل الدافعية" تؤدي إلى تحسين اإلنتاج موجودة أو موجود
 لى العملفرصا التطور للشخصي، مما يدفع إدوافع ذاتية توفر شعورا إيجابيا لدى األفراد وتعطيهم 

  .وتحسين اإلنتاجية
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 الدافعيةوامل الوقائية والعوامل يوضح بعض األمثلة عن الع: (07)رقم الشكل 

 

 

 

 

 

 
 

 .(139، ص 1995،  سالم) المصدر:

يتضح من خالل عرضنا لنظرية هارزبورغ أن في ترتكز على مجموعتين وهما العوامل الوقائية 
عامل دى اللوالعوامل الدافعية وهي المتعلقة بالعمل ذاته، وتحدث الشعور بالرضا، فإذا توفرت هذه العوامل 

 (.90 ، ص2010جواد، )فإنها تحفزه وتجعله راض عن عمله وسيقوم بتأدية مهمته بأفضل شكل 

الرضا عمل مناسبة وهذا ما يشعر العامل ب ةهتمام اآلرغونوميا من خالل العامل وتوفير بيئيظهر إ
بفهم سلوك  هتمتإعن عمله عكس بيئة العمل غير مناسبة التي تسبب الشعور منها بعدم الرضا، كما 

ل ة العمالمؤثرة في بيئ قسمت العوامل العامل بناء على ما توفره المؤسسة من أساليب التسيير وعليه فقد
ما أقدير إلى مجموعتين: عوامل دافعية وعوامل وقائية فاألولى تتمثل في وضوح المسؤوليات واالحترام والت

منه و الثانية فتتمثل في طبيعة اإلشراف وطرق الترقية وطبيعة العالقات االجتماعية داخل المؤسسة... 
ل التعليو الوظيفي وبالتالي استقرار العامل داخل المؤسسة معرفة العالقة بين هذه العوامل وتحقيق الرضا 

 ما دورانه.

العوامل الدافعية والعوامل الوقائية( العوامل المؤثرة في بيئة العمل )وقد يؤدي عدم اهتمام المؤسسات بهذه 
حساس لدى العامل بعدم االنتماء إلى المؤسسة ومن ثمة قد يدفعه إلى الغياب أ  طلب والتي تولد شعور وا 

 االستقالة أو التقاعد المبكر أو التفكير في البحث عن وظيفة أخرى خارج المؤسسة.

 العوامل الدافعية العوامل الوقائية

الرواتب 
المزايا والمنافع 
األنظمة 
لتعليماتا 
الظروف المادية للعمل 
 طبيعة اإلشراف 
األمان 

 

التقدير واالحترام 
المسؤولية عن النتائج 
إمكانية التعلم 
الواجبات نفسها 
التقدم واإلبداع 
 الحاجة إلى المشاركة 
في العمل طابع التحدي 
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 رغم التوافق الذي قد مسته نظرية العاملين إال أنها القت بعض االنتقادات:

نما كان قياسها كيفي حالة ال لم تعمل هذه النظرية على قياس درجة   رضا الرضا وعدم الرضا، وا 
وعدم الرضا، وقد أظهرت بعض النتائج أن بعض العوامل التي تؤدي إلى الرضا مثل: األجر وبعض 

ذي العوامل تؤدي إلى االستياء مثل سياسة المؤسسة والترقية ال تؤدي دورها إذا لم يتحصل عليها ال
 يستحقها.    
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 صة الفصلخال

 اآلرغونوميالقد قمت من خالل هذا الفصل باستعراض أهم النظريات التي يمكن أن تتناول موضوع 
وتحسين الجودة في المؤسسة، وبالرغم من عدم وجود نظريات خاصة وضعت من قبل المفكرين في علم 

كر اإلدارة والتنظيم حول هذا الموضوع إال أنه ظهر االهتمام بهما في جزئيات معينة من نظريات الف
 جهه الفكري.وتو  هإيديولوجيتاإلداري والتنظيمي، والتي قامت كل منها على تفسير الموضوع كل حسب 
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 تمهيد
أربع فصول خاصة بمتغيرات  انب النظري والذي تطرقنا فيه إلىاالنتهاء من الج بعد 
وسنتطرق في الفصل الحالي إلى الجانب التطبيقي للدراسة والذي يتم عن طريق االحتكاك  البحث،

ين بوالتناسق بالميدان وهذا للتأكد من الفرضيات الموضوعة في بداية البحث وبالتالي تحقيق التكامل 
 الجانب النظري والجانب التطبيقي.

ستعانة بوسائل القياس بحيث يتم يتم هذا كله عن طريق اإلعتماد على مجموعة األدوات واإل
 تطبيقها على مجموعة الدراسة والتي اختيرت على أساس مجموعة من الشروط وفق منهج معين، وهذا ما

(، لزمنيلدراسة )المجال الجغرافي، المجال البشري، المجال اسيتم اإلشارة إليه أوال في مختلف مجاالت ا
از نجي إنات التي اعتمد عليها الباحث فويتم أيضا تحديد المنهج المستخدم في الدراسة، أدوات جمع البيا

ع ستخالص النتائج، مصائية المستخدمة في جمع وتحليل وا  دراسة مجتمع البحث، وأخيرا األساليب اإلح
 التوصيات واالقتراحات.ذكر الصعوبات و 
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 مجاالت الدراسة. 1

 المجال الجغرافي.1.1

به المكان الذي أجريت فيه الدراسة الميدانية، وهو بالتحديد في المؤسسة الكاتمية للفلين يقصد  
 بوالية جيجل.

ق للفلين هي إحدى مؤسسات القطاع العام التي تحتل مكانة هامة في سو  تعد المؤسسة الكاتمية
 الفلين على المستوى الوطني من خالل ما توفره من منتجات.

بتاريخ  67( بمقتضى األمر رقم S.N.Lالمؤسسة، الوطنية للفلين )وقد أنشأت 
يكلة االقتصادية ممقرها الجزائر العاصمة، وطبقا لإلصالحات المتعلقة بإعادة اله09/09/1967

، تم تحويل هذه األخيرة إلى شركة وطنية 03/10/1972المؤرخ في  43-72للمؤسسات وبموجب األمر 
تم إنشاء المؤسسة  29/01/1983المؤرخ في   105-83( وبموجب األمر S.N.L.Bللفلين والخشب )

لجزائر تم نقل مقرها من ا( حيث E.N.Lتحت اسم المؤسسة الوطنية للفلين والمواد العازلة المشتقة منه )
 العاصمة إلى جيجل.

والتي تضمنت ، 12/01/1988ي فالمؤرخة  04-03/88-01/88-88ويعد صدور القوانين 
ومية ية عماستقاللية المؤسسة العمومية، حولت المؤسسة الوطنية للفلين والمواد العازلة إلى مؤسسة اقتصاد

، 16/03/1991ذات أسهم بعقد موثق مؤرخ في  مستقلة، ثم حولت إلى مؤسسة عمومية في شكل شركة
 سهم. 800دج مقسمة إلى  20.000.000حيث قدر رأس مالها ب 

تم نقل المقر إلى  1994دج، وفي عام 50.000.000تم رفع رأس مالها إلى  1992وفي عام 
قانون م بعقد موثق تمت مطابقة ال2000\06\05والية عنابة نتيجة لسوء األوضاع األمنية، وفي تاريخ 

( والفروع المنبثقة عنه برأس مال يقدر ب spa/G.L.Aاألساسي للمؤسسة، وأنشئ مجمع صناعة الفلين )
بعقد موثق تم إنشاء فرع جيجل الكاتمية للفلين، المؤسسة  01/07/2000دج، وفي  50.000.000.00

دج والذي  1.000.000.00العمومية االقتصادية، في الشكل القانوني لشركة ذات أسهم برأس مال قدره 
. دج في 351.175.000.00إلى  31/01/2001دج في  157.350.000.00تم رفعه إلى 

30/12/2007. 
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وبموجب تعديل القانون األساسي للمؤسسة أصبحت تابعة إلى مجمع  08/03/2006في عام 
(S.O.D.I.A.F.) 

 E.N.Lسسة الوطنية للفلين حدى الوحدات التابعة للمؤ إ -حاليا–وتعتبر مؤسسة جيجل الكاتمية للفلين 
هكتار،  4,10ويتربع على مساحة تقدر ب  -جيجل –سابقا، حيث يوجد مقر المؤسسة بطريق بجاية 

ة لمغطااكما تقدر المساحة  د العازلة،ويتكون من ورشتين، األولى إلنتاج الفلين والثانية إلنتاج الموا
 تتوزع كما يلي: ²م 10,642 ـللمصنع كليا ب

 ²م 5,374الفلين الممتدة مساحتها تقدر ب ورشة إلنتاج -
 .²م 1,800 ـورشة المنتجات العازلة تقدر ب -
 .²م750 ـورشة الصيانة مساحتها تقدر ب -
 .²م10130 ـالمخزن مساحته تقدر ب -
 .²م786 بـ اإلدارة وملحقاتها مساحتها -
 .²م802 ـمرافق أخرى مساحتها تقدر ب -

تستعمل لتخزين المادة  ²م 8,350 ـمغطاة تقدر بمن جهة أخرى يضم المصنع مساحة مهيأة وغير 
 قنطار من الفلين. 27.000األولية المتمثلة في الفلين، قدرة استيعابها تصل 

 المجال الزمني .2.1

جيجل، فلين بيقصد به المدة التي تم استغراقها في إجراء هذه الدراسة الميدانية بالشركة الكاتمية لل
 والتي مرت بعدة مراحل وهي:

  المرحلة األولى

وهي عبارة عن زيارة أولية للمؤسسة، من اجل محاولة التعرف على ميدان الدراسة، وكانت يوم 
ى وكان ذلك أول اتصال لنا بالمؤسسة، حث التحقنا بقسم الموارد البشرية الذي وافق عل 20/02/2022

 طلبنا بإجراء الدراسة الميدانية بهذه المؤسسة.
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  المرحلة الثانية

، حيث تم من خاللها التعرف على 05/04/2022عبارة عن جولة استطالعية قمنا بها يوم  وهي
، لفليناالمؤسسة وطبيعة نشاطها، وكذلك أهم األقسام الموجودة فيها، وتم التعرف أيضا على مراحل إنتاج 

، المؤسسةوجمع بعض المالحظات األولية عن المؤسسة، وتم تزويدنا كذلك بكافة المعلومات المتعلقة ب
 والهيكل التنظيمي لها أيضا.

 المرحلة الثالثة

ت هذه استمارات تجريبية من أجل قياس ثباتها والتأكد ما إذا كان 10قمنا بتوزيع  18/04/2022في يوم  
 االستمارة صالحة للبحث أم ال.

 المرحلة الرابعة

ستاذ تمارة بعد اعدادها مع األاس 85بعد التأكد من ثبات االستمارة قمنا بتوزيع  09/05/2022في يوم  
 ( أساتذة من كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية.06المشرف وتحكيمها من قبل )

 المرحلة الخامسة

استمارة صالحة  80تم فيها استرجاع االستمارات من المؤسسة، حيث تم استرجاع  10/05/2022يوم  
 استمارة لعدم صالحيتها. 05للبحث، في حين تم إلغاء 

 المجال البشري .3.1

حوالي  1994فيما يخص عدد العمال بالمؤسسة فإنه يتناقص سنة بعد أخرى حيث بلغ عددها سنة 
عامل ليصل سنة  148ما يقارب  2001عامل، وفي سنة  151حوالي  1997وأصبح سنة  178

 120عامل، ويرجع هذا التناقص إلى طموح المؤسسة في تخفيض عدد العمال إلى  136إلى  2002
لى التطورات االقتصادية في جو المنافسة، وذلك باإلحالة على عامل في ظل االتف اقية العامة للمؤسسة وا 

دخال عمال مؤقتين جدد وتوفير تسهيالت للعمال الراغبين في التقاعد قبل السن القانوني للتقاعد  التقاعد وا 
الح، مع عامل موزعين على مختلف المص 86ما يعادل  2016وتقديم مكافأة لهم، ليبلغ عددهم سنة 
عامل، ويداوم  37عامل والباقي عبارة عن عمال مؤقتين أي  13العلم أن عدد العمال الدائمين هو 
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ساعات من الساعة الثامنة صباحا إلى منتصف النهار ومن الواحد زواال إلى  8العمال بنظام عادي أي 
 الرابعة مساء.

 :فيما يلي جدول يبين توزيع العمال على مختلف مصالح المؤسسة

 توزيع العمال على مختلف مصالح المؤسسة(:03)جدول رقم 

 عدد العمال  المصالح             
 5      اإلدارة العامة

 3      مديرية اإلدارة العامة
 3      مديرية المحاسبة والمالية

 8      مديرية التموين
 7      مديرية التجارة

 14      دائرة النظافة واألمن 
 8      الصيانة مصلحة

 16      مصلحة إنتاج الفلين 
  16      مصلحة إنتاج المواد العازلة

 5      فرع واد العنب
 85      المجموع

 .-جيجل–الوثائق الداخلية لمؤسسة الكاتمية للفلين  المصدر:

 اوأهدافه -جيجل –األهمية االقتصادية لمؤسسة الكاتمية للفلين 

 األهمية االقتصادية للمؤسسة فيما يلي:  يمكن حصر

ا تعتبر من المؤسسات العمومية التي حافظت على نشاطها وبقيت مستمرة في اإلنتاج، فهي تشكل دعم -
 للقطاع العمومي.

كبر أالمساهمة في تغطية احتياجات السوق الوطنية من مادة الفلين والمواد العازلة والسعي لتصدير  -
مما يعني المساهمة في زيادة الصادرات على المستوى االقتصادي الوطني  كمية ممكنة من اإلنتاج،

 وجلب العملة الصعبة وتنشيط حركة التعامالت مع الخارج.
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ن دعم القطاع الصناعي على المستوى المحلي والقومي، واستغالل طاقات محلية خاصة من مادة الفلي -
 لمجاورة.التي تغطي مساحات واسعة من تراب الوالية والواليات ا

 وتسعى المؤسسة من خالل عملها إلى تحقيق مجموعة من األهداف أهمها:

 تسعى إلى تحقيق أكبر ربح ممكن كأي مؤسسة اقتصادية. -
 توسيع مجال نشاطها وذلك بفتح نقاط جيدة إلنتاج وتسويق المنتجات. -
 اتباع الطرق المتطورة في اإلشهار لتسويق منتجاتها. -
 مع الدول األجنبية من أجل تسويق منتجاتها إليها. السعي إلى تطوير العالقات -
 تغطية السوق الوطنية من منتجات الفلين والمواد العازلة والتي هي في حاجة دائمة إليها. -

 سسة الوطنية للفلينالهيكل التنظيمي للمؤ 
ة عامية يعتبر الهيكل التنظيمي لهذه الوحدة طبيعية نشاطها اإلنتاجي والتجاري اذ يحتوي على مدير 

ملية للمؤسسة، األمانة العامة، وخمس مديريات تابعة لها، وكل مديرية تتقسم إلى أقسام فرعية تسهل ع
 التسيير والتنظيم واإلنتاجية.

 الرئيس المدير العام .أ
مة يعتبر الرئيس المدير العام المسؤول األول عن نشاط المؤسسة وله الحق في تنظيم عالقات عا

تحقيق لالتوجيهات واتخاذ القرارات، كما يعمل على تنسيق الجهود وتوجيهها مع المتعاملين من أجل 
 حاجبات السوق الوطنية في إطار عملية االستيراد والتصدير.

  األمانة العامة .ب
تعتبر الوسيط بين المدير العام والعمال، وهي الجهاز اإلداري المتخصص في أداء األعمال 

م اسالت والتقارير والحفظ واألرشفة باإلضافة إلى تنظيالمكتبية مثل إعداد المكاتبات والمر 
ن لمحلييااالجتماعات وتوجيه وتعيين أوقات استقبال المدير العام للعمال والمتعاملين االقتصاديين 

 واألجانب.
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 مصلحة التدقيق .ج

 يشملهي مصلحة مستقلة، نشاطها األساسي القيام بعمليات التدقيق في وظائف المؤسسة وأنشطتها كما 
ة لمؤسسافحص وتقييم مدى كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية وجودة األداء، إضافة إلى تحقيق أهداف 

 والسهر على حسن التسيير واإلجراءات وصحة التسجيل المحاسبي.

 مصلحة النظافة واألمن .د

عمل إلنتاج كما تتقوم بمساعدة العمال على تأدية مهامهم بصورة سليمة، مما يساعد في تنمية وتحسين ا
ملها على تهيئة الظروف المالئمة لتأدية العمل بصورة طبيعية، ومن مهامها حماية وحراسة المؤسسة بكا

 خارجيليال ونهارا مع مراقبة ممتلكاتها من عتاد وأموال وآالت والسهر على نظافة المحيط الداخلي وال
 للمؤسسة.

 مديرية اإلدارة العامة .ه
 تنظيمو لى وجود تنسيق وتعاون بين الموارد البشرية المتنوعة، وتوجيه األفراد نشاطها األساسي يعتمد ع

 عملهم داخل المؤسسة من أجل المساهمة في تحقيق أهداف محددة خاصة بجميع العمال، وتنقسم إلى:
 دائرة تسيير المستخدمين -
ول القرارات الخاصة بالعمل وتهتم بعملية الحص ة في المؤسسة، حيث تعمل على تنفيذتحتل مكانة هام 

ف ألهداتطويرها وتحفيزها والحفاظ عليها، بما   يمكن من تحقيق اعلى احتياجاتها من الموارد البشرية و 
عالن المستخدمين بالنصوص المتعلقة ب سير بأعلى الكفاءة والفعالية ومتابعة اإلجراءات التأديبية وا 

 مشوارهم المهني.
 لمستخدمين والتكوينمصلحة ا -
بعة مصلحة تقوم بوضع مخطط تنظيمي لدورات التكوين وتقدير النفقات التكوينية، ويتم فيها كذلك متا 

 الحصص التدريبية المبرمجة كما يتم تدريب الموظفين الجدد.
 قسم الرواتب والشؤون االجتماعية -
فآت والسلف وسائر المستحقات المالية من يختص باستالم القرارات الخاصة بالتعيينات والترقيات والمكا 

عداد التسويات المالية، كما يقوم بإعداد كشوف ورواتب الموظفين الشهرية  قسم شؤون الموظفين، وا 
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وتحويلها إلى البنوك وكذلك االشراف على قائمة الحضور والغياب وتسهيل عملية اتصال العمال بمصالح 
 د، ملفات للعطل المرضية والتوقف عن العمل.الضمان االجتماعي، واالشتراك في التقاع

 مصلحة المنازعات والشؤون القانونية -

عداد مختلف  تهتم بكل القضايا الخاصة بالمؤسسة ،  ومنه مسك ملفات قضايا ومنازعات الجماعة، وا 
في كل  نونيةاالتفاقيات المتعلقة بانتداب المحاميين أو إجراء صلح مع أطراف النزاع، وكذلك االستشارة القا

عداد التقارير.  غموض يكتنف مقتضى قانوني أو إجراء يهم المؤسسة، مع تلقي الشكاوى وا 

 مصلحة الخدمات العامة -

 و أحد مصالح المديرية العامة ويسعى لتقديم الخدمات للموظفين حيث يقوم صاحب المصلحة أو عماله
اف المصلحة بالتخطيط واالشراف والمتابعة والتنفيذ ألعمال جميع الوحدات، حيث تساعد في تحقيق أهد

 المؤسسة.

 مديرية المالية والمحاسبة .و

لمالية ااالعتبار الترتيبات التشريعية والتنظيمية والمراقبة تهتم بمسك حسابات المؤسسة باألخذ بعين  
يير والمحاسبية، وضمان تسيير التزامات المؤسسة على المستوى المالي وتسيير الحسابات المركزية وتس

 التدفقات المالية.

 وتتدفق إلى ثالثة مصالح وهي: 

 المالية والمحاسبة دائرة -

تابعة تم بملمحاسبية والمالية ومتابعة الحالة المالية للمؤسسة حيث تهتقوم باإلشراف على جميع العمليات ا
 محققةالمعالجة المحاسبية والتسجيل في السجالت والدفاتر المحاسبية، ومتابعة المداخيل والمصاريف ال

رد موارة ال) إدامن طرف المؤسسة، وتهتم بتمويل احتياجات االستغالل ومراجعة الوثائق والسندات المحاسبية.

 (2022 ،البشرية للمؤسسة الكاتمية للفلين

 مصلحة تسيير المخزون -
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 تعملينمهمتها تسيير المخزون بالعمل بطريقة تجعل من المخزن قادر على تلبية طلبيات الزبائن أو المس 
ات للمواد المخزنة وهذا في كل األوقات ومتابعة يومية لحاجيات المؤسسة والموظفين وتدقيق في حساب

 الدفاتر المحاسبية وحساب تكاليف اإلنتاج.

 مصلحة المحاسبة التحليلية -
وفر تتقوم بدراسة وتحليل وتسجيل البيانات المتعلقة بالتكاليف، حيث تعتبر من أدوات اإلدارة التي  

مرحلة  تىحشراء البيانات الالزمة للقيام بالدراسات أو اتخاد القرارات المتعلقة بالمنتجات وعمليات البيع وال
 التوزيع.

 مديرية التجارة .ي
شغال تلعب هذه المديرية دورا هاما في المؤسسة إذ تقوم بأعمال البيع والتمويل والتسويق وتسيير األ 

 وتنقسم إلى:
ن قود المبرمة بيتقوم بمجموعة القواعد القانونية التي تحدد طبيعة وآثار االتفاقات والع دائرة التجارة: -

آت وكافة نشاطات تداول وتوزيع المنتجات ونشاطات اإلنتاج وكذلك الخدمات والمنش الشركة والعاملين
 المالية والمصرفية.

 مصلحة التصدير والتسويق -
 مجموعة من العمليات واألنشطة التي تعمل على اكتشاف رغبات العمالء وتطوير المنتجات التي تقوم

ه بتشبع رغباتهم وتحقق أرباح المؤسسة، والقيام ببيع المنتجات من دولة إلى دولة وفق نظام معترف 
 وقوانين ونظم تدعم االستيراد من جانب الدول المستهلكة.

 قسم البيع واالسترجاع -
ع سسة مبر هذه الدائرة من الدوائر الرئيسية في المؤسسة حيث تقوم بتحديد العالقات الخارجية للمؤ تعت 

ديد الموردين والزبائن واالشراف على تنظيم مراقبة مداخيل ومخرجات المؤسسة من السلع والبضائع وتح
 أسعار البيع.

 قسم تسيير المخزون -

ي أعل من المخزون قادرا على تلبية طلبيات الزبائن في وهي مصلحة تقوم بتسيير المخزون بطريقة تج 
 وقت.
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 نقطة بيع واد العنب -

وهو مستورد مقره في عنابة يتم فيه وضع السلع والمنتجات النهائية للمؤسسة حيث يتولى تصريف  
 وتسويق وبيع المنتجات للزبائن.

 قسم األشغال والمساكة -

أي يقوم فيه العمال المتخصصون في تركيب المواد هو قسم متخصص في أعمال وأشغال العمارات  
عادة تهيئة المباني القديمة أو التي تحتوي على فتحات  قات.وتشق العازلة على أسطح البنايات والعمارات وا 

 مديرية التموين .ق

عداد ية بإهذه المديرية دورا كبيرا، إذ تعمل على إيصال المواد األولية للمؤسسة ويقوم مدير المدير  تلعب
 قائمة للمشتريات للمواد األولية والتجهيزات.

 دائرة التموين 

عتبر تالتي  تساهم في تحديد الحاجيات األساسية التي يجب استيرادها وتوفيرها دائما مثل المواد اإلنتاجية 
حصص من العمل الرئيسي للشركة وتعتبر من الوسائل المساندة للدراسات االقتصادية التي تحدد الجزءا 

تفق الالزمة لمشروع معين، وتشمل كافة المستلزمات األولية التي تتطابق مع المواصفات المحددة والم
 عليها من أجل تنفيذ إنتاج صناعي.

 مصلحة الحضيرة 

ياكل على كل الوسائل المتعلقة بالنقل، المركبات وقطع الغيار باإلضافة إلى خدمات صيانة اله تحتوي 
 والمرافق والسيارات والشاحنات الخاصة بالمؤسسة.

 مصلحة المشتريات 
 الجودةو يتم فيها مراقبة طلبات الشراء وتنفيذها حسب المواصفات المعتمدة بطريقة فعالة من حيث السعر  

عداد التقارير الشهرية المتعلقة بطلبات الشوالنوعية وم  راء.واعيد التوريد وشروط الدفع والخدمة وا 
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 قسم تسيير المخزون 

 وهو خاص بالتحكم في المخزون، حيث يعتبر المخزون أحد العناصر الرئيسية التي تحتاج إلى 
ظيفة المبيعات، وهي و اهتمام فائق نظرا لما في ذلك من أثر على تحديد تكلفة المنتجات وتكلفة 

مكملة لوظيفة الشراء، حيث تقوم بإنشاء وتوفير مستودعات مالئمة وتنظيمها بشكل يلبي 
عا المتطلبات وما يرتبط بها من سجالت أو نماذج ومستندات والقوى العاملة المناسبة كما ونو 

 للقيام بهذه األعمال.

 المديرية التقنية .ل

خص ل ما يالتقارير والتوجيهات واألوامر المتعلقة باإلنتاج ومتابعة ك يقوم فيها المدير التقني بإعداد 
 أعمال الصيانة واالشراف على العمال وكذا عملية اإلنتاج من بدايتها إلى نهايتها.

 وتنقسم إلى ثالث دوائر:

 دائرة إنتاج الفلين 

عطاء األوامر للعمال   في  االتساقو باالنضباط والدقة إذ يتوالها رئيس الدائرة حيث يقوم بعملية اإلنتاج وا 
 العمل لتسليم المنتج في وقته المحدد، اذ تقوم هذه المصلحة بإنتاج صفائح الفلين.

 دائرة الصيانة 

ا ظ عليهتهتم هذه المصلحة بإصالح اآلالت ومتابعة التجهيزات وصيانتها الستمرار عملية اإلنتاج والحفا 
 ول على نوعية جيدة واستمرارية اإلنتاج.في أحسن حال، من أجل الدقة في العمل والحص

 دائرة إنتاج المواد العازلة 

تقوم بإنتاج المواد التي تصنع خصيصا حتى تحافظ على المباني ألطول عمر ممكن لها وتتمثل في  
 الزفت وعازل الحرارة وعازل المياه األسقف واألساسات.
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 المخبر ونوعية مراقبة النوعية 

من المصالح الهامة في المؤسسة، وهو يعمل بالتنسيق مع مصلحة اإلنتاج ويعمل على إقامة  يعتبر 
يير المعاالتجارب والتحاليل ومراقبة المادة األولية، إضافة إلى جودة المنتج النهائي ومطابقة للشروط و 

 المعمول بها دوليا.

 المنهج المستخدم .2

هج من أجل أن تكون الدراسة علمية البد أن تستند إلى منهج علمي تسير وفقه ويتحدد نوع المن
الل من خ وفقا لنوع الدراسة والظاهرة المراد دراستها، ويعتبر المنهج طريق لوصف الموضوع المراد دراسته

ها. برة يمكن تفسير منهجية علمية صحيحة وتطوير النتائج التي يتم التوصل إليها على أشكال رقمية مع
 (98، ص2002)أنجرس، 

ويعرف أيضا على أنه" الخطة المرسومة أو الطريق الواضح ومنه يقال منهاج الدراسة ومنهاج 
 (80، ص2014)األشوح، العلم" 

 (23، ص2000)بوحوش، لذلك يعد المنهج "الطريقة التي يسلكها الباحث للوصول إلى نتيجة معينة" 

ت ي "أحد المناهج الرئيسية الذي يعتمد عليه بشكل رئيسي في الدراساحيث يعتبر المنهج الوصف
 العلمية على مستويين أو مرحلتين: المستوى األول هي مرحلة البحوث أو الدراسات االستطالعية أو

ليلية التح االستكشافية أو الصياغية أما المستوى الثاني هي البحوث الوصفية التحليلية والدراسات الوصفية
 (103ص، 2018)أبو شنب، اسات الوصفية التشخيصية المتعمقة" والدر 

هنة كما يعرف بأنه "طريقة من طرق التحليل والتفسير بشكل علمي يستخدم في دراسة األوضاع الرا
ي للظواهر والهدف من البحوث الوصفية هو وصف ظاهرة ما أو واقع ما أو حالة ما، واالستفادة منه ف

 (104، ص2013)مكي، فهم الواقع وتطويره" 

ويتجلى استخدامنا لهذا المنهج في أنه أكثر مالئمة لدراستنا والتي تستوجب جمع الحقائق وتحليلها 
وتفسيرها الستخالص داللتها، وتتطلب أيضا وصف كمي ووصف للظواهر بالصورة التي هي عليها في 

مؤسسة، والمنهج الوصفي من أهم المجتمع المبحوث للتعرف على دور اآلرغونوميا في تحسين الجودة بال
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المناهج اذ يقوم الباحث من خالله بعرض خصائص الظاهرة وتشخيصها ووصفها وتحليلها ويكون ذلك 
عن طريق تفسير الحقائق المجموعة حولها تفسيرا كافيا بعد تحليلها تحليال شامال وكامال وتدوينها، وال 

ات خاصة أو بيانات مستمدة من خالل مالحظات ولكن يقدم الباحثون في الدراسات الوصفية مجرد اعتقاد
ة الدراسة ووضع كما هو الحال في أي بحث علمي يقومون بفحص الوقت، المشكل وتحديد مشكل

فتراضات التي بينت على فروضهم وأساليب جمع المعلومات أو البيانات أو إعدادها الفروض وتسجيل اإل
براز أوجه الغرض من للدراسة، والقدرة على إ غموض ومالئمةووضع قواعد لتصنيف البيانات تتسم بعدم ال

التشابه واالختالف أو العالقات ذات المغزى وتقنين أساليب جمع البيانات والقيام بمالحظات موضوعية 
 منتقاة بطريقة منظمة، وفي النهاية وصف نتائجهم وتحليلها وتفسيرها في عبارات واضحة محددة.

الحصول على البيانات الخاصة بالظواهر التي يدرسها على كل  ويعتمد المنهج الوصفي في
حظة الوسائل واألدوات التي شاهد على جمعها وتصنيفها واستخالص النتائج منها، فهو يعتمد على المال

الدقيقة للواقع عن طريق استمارات المالحظة، كما عمد على االستبيانات والمقابالت الشخصية 
وث عديدة، وهو يستخدم هذه األدوات حسب طبيعة البحث، فما يصلح لبعض البحواالختبارات بأنواعها ال

 ال يصلح للبعض اآلخر.
 مجتمع الدراسة. 3

 يعرف المسح الشامل أنه "هو الذي يستهدف دراسة كل مفردات المجتمع دون استثناء يسمى بطريقة
يجاد النتائج وا   واستخالصجمع المعلومات والبيانات الحصر الشامل، والتي تمتاز بأهميتها العلمية في 

 .الحلول والمقترحات"
 .(93، ص1999)عقيل،  "الذي يعكس الواقع الفعلي للمجتمع قيد البحث "هو

ة حتى نستطيع فهم موضوع دراستنا كان اختيارنا لمجتمع الدراسة المتمثل في جميع عمال المؤسس 
( من مجتمع %100عامال(، أي ما نسبته )85مع البحث من )الكاتمية للفلين "جيجل" وقد تكون مجت

ت ختيارها عن طريق تقنية أسلوب الحصر الشامل لجميع مفرداته والمستخدم في الدراساالدراسة وتم إ
 الوصفية.

لمسح الشامل، حيث تم توزيع الباحثتان ا استخدمتة عدد أفراد مجتمع الدراسة، فقد ونظرا لمحدودي
غير صالحة  واستبانات( 5من بينها ) استبانة 80المسترجعة  االستباناتان عدد ، وكاستبانة( 85)

 حصائي.للتحليل اإل
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 أدوات جمع البيانات. 4

م لتي يتتعتبر أدوات جمع البيانات من الوسائل األساسية التي يستعين بها الباحث في عملية بحثه، وا
 الواقع بغرض تحقيق الدراسة أكبر قدر منمن خاللها جمع كافة المعلومات والبيانات المطلوبة من 

 :ا يليمالموضوعية والوصول إلى نتائج دقيقة ومن بين األدوات التي تم االعتماد عليها في هذه الدراسة 

 المالحظة. 1.4

 مشاهدةتم استخدام تقنية المالحظة في هذه الدراسة باعتبارها تمثل إحدى وسائل البحث المالئمة ل
مباشرة في الميدان والكشف عنها، بحيث أنها تنحصر في توجيه الباحث حواسه  الحقائق االجتماعية

وعقله إلى طائفة خاصة من الظواهر لمجرد مشاهدتها بل لمعرفة صفاتها وخواصها سواء كانت شديدة 
 الظهور أو الخفاء، وغالبا ما يختلف الباحثون في تعريف هذه الوسيلة، اذ تعرف المالحظة بأنها:

ا الحظة واحدة من أقدم الطرق واألساليب المستخدمة في دراسة سلوك األفراد وأكثره" تعد الم
ذا شيوعا، إذ أنها تمد الباحثين والمهتمين بمعلومات غنية عن نماذج مختلفة من السلوك سواء كان ه

 (167، ص2005)أبو زينة، السلوك خاصا بالفرد، عبر المراحل العمرية التي يمر بها" 

جي الخار  أن المالحظة هي " المشاهدة الدقيقة للظواهر أو الوقائع الجزئية الموجودة في العالم كما
 ( 274، ص2006)عبد المعطي، أو في الطبيعة" 

ل وقد استخدمت المالحظة في هذه الدراسة من خالل الزيارات المتعددة للمؤسسة واستطعنا تسجي
ئة تنا المالحظة في هذه الدراسة في تكوين فكرة عن بيبعض المالحظات عن طريق سير العمل، وقد أفاد

 العمل السائدة في المؤسسة ومجمل الظروف التي يعمل فيها العمال وكذلك مالحظة األخطار التي قد
 يتعرضون لها أثناء قيامهم بالعمل.

 أهم المالحظات التي قمنا بتسجيلها هي:

 وجود ضوضاء وضجيج داخل ورشات العمل. -
 كبيرة الحجم وقديمة جدا ونصفها معطلة.معظم اآلالت  -
 نظافة المكاتب وجميع قاعات االنتظار على الرغم من قدمها الكبير. -
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 أغلب العمال ال يرتدون المعدات الوقائية. -
 مكان العمل غير منظم. -
 بعد مقر اإلدارة عن مقر إنتاج الفلين. -
 وجود مساحات غير مستغلة. -
 .نوم بعض عمال التنفيذ في ورشات العمل -
ال للعم من خالل تجولنا داخل الشركة الكاتمية للفلين وجدنا العديد من الملصقات الجدارية التحذيرية -

 من خطر اقتحام بعض المناطق المحظورة أو االستعمال الخاطئ لبعض اآلالت داخل المؤسسة.
ا بعدم كما الحظنا استياء بعض العمال من الظروف المزرية داخل المؤسسة من خالل اعترافهم لن -

االرتياح في العمل، حيث صرح لنا بعض العمال بأنهم من مستوى تعليمي جامعي وبأن الوظيفة التي 
تلون يشغلونها ليست هي الوظيفة التي كانوا يحلمون بها وبأن بعض رؤسائهم أقل مستوى تعليمي منهم يح

 وظائف ادارية داخل المؤسسة. 
ة لعازلايد من طرف عمال المؤسسة الوطنية للفلين والمواد وتجدر اإلشارة أيضا أننا حضينا باستقبال ج -

 األمر الذي سهل علينا عملية جمع المعلومات الالزمة لموضوع دراستنا.

 قابلةالم.2.4

ي من الوسائل واألساليب الشائعة االستعمال في البحوث الميدانية ألنها تحقق أكثر من غرض ف
ابلة نفس الوقت، وتعرف المقابلة على أنها عملية اجتماعية تحدث بين شخصين الباحث والمبحوث أو المق

جابة على التي تستلم المعلومات يجمعها ويصنفها المبحوث الذي يعطي المعلومات للباحث بعد اإل
 .(169، ص2013)معتوق، األسئلة الموجهة إليه قبل الباحث 

نات فهي تمكن الباحث من استخدام قدراته العقلية وعالقاته االجتماعية، فهي عملية جمع البيا 
الالزمة عن موضوع الدراسة، وتعرف أيضا بأنها: "تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف مواجه يحاول 
ل الشخص القائم بالمقابلة أن يستنبط معلومات وآراء ومعتقدات شخص آخر أو أشخاص آخرين للحصو 

 (77، ص2009)عليان، على بعض المعلومات الموضوعية" 

وتعتبر المقابلة تقنية مكملة للمالحظة في حالة عدم فهم بعض أفعال المبحوثين، ولقد اعتمدنا على 
المقابلة الحرة وذلك باعتبارها مرنة في طبيعتها وليس هناك قيود على إجابات المبحوثين، فهي تعطي 
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واالطمئنان والحرية أثناء إجرائها، كما تساعد على الكشف عن بعض المميزات  المبحوث نوع من االرتياح
 وميوالت وآراء المبحوثين.

ي فوقد تم إجراء المقابلة حول مجموعة من األسئلة المباشرة حول اآلرغونوميا وتحسين الجودة 
 طات مختلفة أينالمؤسسة، وقد تم إجرائها مع رئيس مصلحة الموارد البشرية وبعض العاملين في نشا

 أخذنا نظرة عامة عن ظروف العمل وطبيعتها بصفة عامة.

وقد تمحورت المقابلة حول مجموعة من األسئلة عن اآلرغونوميا وتحسين الجودة في المؤسسة 
 )أنظر المالحق آخر البحث(.

 االستمارة.3.4

ا ج المتحصل عليهتعتبر من أهم أدوات جمع البيانات في البحوث االجتماعية، حيث تحدد النتائ
 ه إلىوفقا لما تحتويه االستمارة من أسئلة، وتعرف مجموعة من األسئلة المقننة، مغلقة أو مفتوحة توج

 المبحوثين من أجل الحصول على بيانات ومعلومات حول قضية معينة واتجاه معين.

 دد كبير منوتعرف االستمارة بأنها " قائمة تتضمن مجموعة من األسئلة معدة بدقة ترسل إلى ع
 (165، ص2000)عبد المجيد، أفراد المجتمع الذين يكونون العينة الخاصة بالبحث" 

 كما أنها "مجموعة مؤشرات يمكن عن طريقها اكتشاف أبعاد موضوع الدراسة عن طريق اإلستقصاء
التجريبي، أي إجراء بحث ميداني على جماعة محددة من الناس، وهي وسيلة االتصال الرئيسية بين 
الباحث والمبحوث، وتحتوي على مجموعة من األسئلة تخص القضايا التي نريد معلومات عنها من 

 (77، ص2009)سالطنية، الجيالني،  .المبحوثين"

بغية  وقد قمنا بإعداد استمارة أولية تحاول تغطية الموضوع من خالل األسئلة التي تتضمنها وذلك
تجنب الغموض في فهم مضمونها من طرف المبحوثين من قبل أن يتم تطبيقها في الميدان، تم إعداد 

ظر االستمارة مع األستاذ المشرف  وتم تحكيمها من طرف ستة أساتذة تخصص علم االجتماع )ان
 المالحق في آخر البحث(، 
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 ألفا الثبات وبهذا تم صياغتها في شكلها النهائي بعدما تم التأكد من ثباتها، قمنا بحساب معامل
خ "، حيث تبين أن قيمة ألفا كرونباspssستمارة "باستخدام المعالج االحصائي كررونباخ لمحاور اإل

منه نستنتج أن أداة االستمارة صالحة و  )أنظر المالحق آخر البحث(، (0.60( أكبر من )0.64)
 للدراسة، وتضمنت االستمارة أربع محاور.

لة : خاص بالبيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة والمتمثلة في )الجنس، السن، الحاالمحور األول
 األسرية، المستوى التعليمي، المنصب الوظيفي، األجر، األقدمية في العمل(.

 10تضمن يببيانات الفرضية األولى والخاصة بالظروف الفيزيقية ونوعية المنتج  : والمتعلقالمحور الثاني
 أسئلة.

حداث الجودة يتضم: ويقابل الفرضية الثانية االمحور الثالث  09نلخاصة بالصحة والسالمة المهنية وا 
 أسئلة.

إلنتاج، افي  ر والزيادة: أسئلة متعلقة بمتغيري الفرضية الجزئية الثالثة الخاصة بنظام األجو المحور الرابع
 .أسئلة 10يتضمن و 

 السجالت والوثائق.4.4

السجالت والوثائق من األدوات التي تسمح للباحث بالحصول على المعطيات اإلضافية  تعتبر
اة لبعض المحاور فقط في البحث التي قد ال يحصل عليها من خالل أدوات جمع البيانات األخرى فهي أد

 ( 151، ص2008)زرواتي، مساعدة ومكملة وظيفتها تبرز في التحليل والتفسير والتعليل. 

ي لزيارات المتكررة لميدان الدراسة تحصلنا على بعض الوثائق والسجالت التي تحتو ومن خالل ا
 على بعض البيانات والمعلومات الضرورية للبحث وهي:

 نشأة المؤسسة. -
 التعريف بالمؤسسة. -
 األهمية االقتصادية للمؤسسة وأهدافها. -
 عدد العمال بالمؤسسة وكيفية توزيعهم. -
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 الهيكل التنظيمي للمؤسسة. -

 وقد ساعدتنا هذه الوثائق والسجالت أيضا في معرفة مجتمع الدراسة وضبط عينة الدراسة.

 أساليب التحليل اإلحصائية.5

ت تعتبر عملية التحليل من المراحل المهمة في البحث العلمي، حيث تبدأ من خالل توزيع البيانا
 ل:باالعتماد على أسلوبين في التحليالمتحصل عليها من االستمارات ثم تحليلها بشكل علمي وموضوعي 

 أسلوب التحليل الكمي.1.5
ة حيث اقتصر األسلوب الكمي للدراسة على تكميم الظاهرة المدروسة وحساب النسب المئوية ثم محاول 

الكشف عن صحة وخطأ الفرضيات عن طريق إحصاء إجابات المبحوثين حول األسئلة التي طرحها في 
 صائيةمارة وتم االعتماد في الدراسة الحالية على مجموعة من األساليب اإلحظل الفرضيات ومحاور االست

 وهي:
 .التكرارات 
 .النسب المئوية 
 .معامل ألفا كرونباخ 
 spss 

 أسلوب التحليل الكيفي .2.5

م ه، ويتهو عبارة عن العمليات المرتبطة بالتصنيف المنتظم وتفسير ما يقوله المبحوثين أو ما يقومون ب 
 ، وذلكالنوع من األساليب عند القيام بالتعليق على الجداول الذي يعبر عن تحليل وتفسير البياناتهذا 

عن طريق عرض النتائج وتفسير المعطيات الكمية، مع ربطها مع الجانب النظري، وذلك بغرض اختبار 
 صحة الفرضيات المطروحة.
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 خالصة الفصل    

الت االمنهجية الخاصة بالدراسة، حيث تم تحديد مجتطرقنا في هذا الفصل إلى اإلجراءات 
اسب باختيار المنهج المن الدراسة متمثلة في المجال المكاني، الزماني والمجال البشري كما قمنا

وتوضيح أهم األدوات  للدراسة المتمثل في المنهج الوصفي، كما قمنا باختيار مجتمع الدراسة،
اة يانات الميدانية وتمثلت في المالحظة، االستمارة كأدالمنهجية المستخدمة في جمع وتحليل الب

 .رئيسية، المقابلة، وكذلك األساليب اإلحصائية، أسلوب التحليل الكمي والكيفي
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 تمهيد
بة  بعدما تطرقنا في الفصل السابق لإلجراءات المنهجية  لددرراسة و عبعةدما تةع جمةع المعدعمةات المطدع 

حةةعل مععةةعد الدرراسةة و سةةنذعع فةةي بةةضا الفصةةل بعةةر  عتحديةةل النتةةارا التةةي تعةةد مةة   بةةع مراحةةل البحةة  
فرعةياتو عتطرقنةا فةةي العدمةيو حية  تبةي  حذيذة  العبقة  بةي  المتويةرات عالةتمت  مة  التحذةق مة  صةدق ال

مةة  بةضا الفصةل  يعةا  لةا مناقتة  عتحديةل البيانةات التةةي جمعةت مة  ميةدا  الدرراسة  عصةعا  لةا النتةارا العا
 .عااقتراحاتلددرراس  عالتعصيات 
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 . عرض وتحليل البيانات الميدانية1

 عرض وتحليل البيانات المتعلقة بالبيانات الشخصية:.1. 1
 تعزيع  فراد العين  حسب متوير الجنس. ععحي (:04الجدول رقم )

  %النسبة المئوية التكرار الجنس
 % 83.8 67 ضتر
 % 16.2 13  نثا

 %100 80 المجمعد
 م   عداد الطالبتي . المصدر:

 تعزيع  فراد العين  حسب متوير الجنس تععحداررة نسبي   (:08لشكل رقم )ا

 
 

 ( تبةةي     فرةة  الةةضتعر04لجةةنس الةةعارد فةةي الجةةدعل رقةةع  مةة  لةةبل البيانةةات التميةة  المتعدذةة  بمتويةةر ا
مة   جمةالي العينة و  مةا فرةة   (%83.8 بنسةب   67تمثةل  تبةر فرة  فةي العينة  المدرعسة و حية  بدة  عةددبا 

مةة   جمةالي العينةة و حية  نبحةة  مة  لةةبل عةدد النتةةارا  و  (%16.2 بنسةب   13اإلنةا  فذةةد بدة  عةةددبا 
رةو ضلة  مة  لةبل تفةعق الجةنس الةضتعرج عدةا جةنس اإلنةا  بنسةب  تبيةرة فةي فر  الضتعر بي الفر  المسةيط

عنصةةر التةةرت  التاتمةة  لدفدةةي  عالمةةعاد العازلةة و عبةةضا راجةةع  لةةا طبيعةة  ا عمةةال التةةاق  عالتةةي تةةتبءع مةةع ال
ر الضتعرج  تثر م  اإلنا  لاص  في مجال الصيان  عاإلنتاجو عتع  المؤسس  اقتصادي  يدجأ  ليهةا العنصة

 الضتعرج  تثر م  العنصر النساري.
 
 

84%

16%

ذكر أنثى
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 تعزيع  فراد العين  حسب متوير الس  يععح (:05)الجدول رقم 
  %النسبة المئوية التكرار السن
 %1.2 1 سن  20 قل م  

 %8.8 7 سن  29 لا  20م  
 %51.3 41 سن  39 لا  30م  
 %22.5 18 سن  49 لا  40م  
 %15.0 12 سن  59 لا 50م  

 %1.2 1 ا فعقفم 60م  
 %100 80 المجمعد

 م   عداد الطالبتي . المصدر:
 تعزيع  فراد العين  حسب متوير الس  داررة نسبي  تععح (:09لشكل رقم )ا

 
 

 لس و ( المتعدق بتعزيع  فراد العين  حسب متوير ا05م  لبل البيانات التمي  المبين  في الجدعل رقع  
و تديهةةا (%51.3 سةةن ح حيةة  قةةدرت ب  39 -30 عمةةاربع مةة        عدةةا نسةةب  مةة  المبحةةعثي  تتةةراع 

مة  المبحةعثي   %15.0سةن حو  عةاف   لةا نسةب   49 -40مة  المبحةعثي  تتةراع   عمةاربع  %22.5نسةب  
 29 -20مةة  المبحةةعثي  تتةةراع   عمةةاربع مةة    (%8.8 ديهةةا نسةةب  تسةةن ح  59 -50تتةةراع   عمةةاربع مةة   

سةةةةن  فمةةةةا فةةةةعق ح بنسةةةةب متسةةةةاعي  قةةةةدرت ب  60سةةةةن حو   مةةة   20مةةةة  سةةةن حو تديهةةةةا الفرةةةة  العمريةةةة    قةةةةل 
 1.2%) 

1%

9%

51%

23%

15%

1%

سنة20أقل من  سنة29إلى 20من  سنة39إلى 30من 

سنة49إلى 40من  سنة59إلى 50من  فما فوق60من 
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جةع سةن حو ير  39 -30عم  لبل اإلحصاريات الرقمي  نجد     غدبي  المبحةعثي  تتةراع   عمةاربع بةي   
لعمةلو ضل   لا    بضه الفر  تتتل قعة فعال  بالنسةب  لدمؤسسة و باعتباربةا فةي  عج نتةاطها عدافعيتهةا نحةع ا

لةةةةا قةةةةدرتها عدةةةةا العطةةةةاءو عالذةةةةدرة عدةةةةا تحمةةةةل  عبةةةةاء العمةةةةل عمسةةةةؤعليات و عطمعحهةةةةا  لةةةةا بدةةةةع   عةةةةاف   
 المناصب العديا عممارس  المسؤعلي .

 يععح تعزيع  فراد العين  حسب الحال  ا سري . (:06الجدول رقم )
  %النسبة المئوية التكرارات الحالة األسرية
 %51.2 41 متزعج  ة(
 %43.8 35  عزب  ة(
 %3.8 3 مطدق  ة(
 %1.2 1  رمل  ة(
 %100 80 المجمعد

 م   عداد الطالبتي . المصدر:
 تعزيع  فراد العين  حسب الحال  ا سري . داررة نسبي  تععح (:10لشكل رقم )ا

 

غدةب  ( عالمتعدةق بالحالة  ا سةري   فةراد العينة  نجةد    06م  لبل البيانات المبينة  فةي الجةدعل رقةع  
تديهةةةا فرةةة  العةةازبي  عالتةةةي قةةةدرت بةةةة  (%51.2 ي  الةةةضي  تةةةمدتهع العينةة  متزعجةةةع  بنسةةةب  تذةةدر ب المبحةةعث

 (.%1.2 و تديها فر  ا رامل عالتي قدرت ب (%3.8 و ثع فر  المطدذي  بنسب  تذدر بة(43.8% 

عسة و المدر  عبناء عدا اإلحصاريات الميداني  نجد    فرة  المتةزعجي  بةي الفرة  الوالبة  عدةا  فةراد العينة 
 تتطدب العمل عالمحاف   عدا مناصبهع م   جل تدبي  احتياجاتهع. ااجتماعي تع   ععاعهع 

51%44%

4% 1%

(ة)متزوج  (ة)أعزب  (ة)مطلق  (ة)أرمل 
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مي  عبنةةاء  سةةرة بعةةد تةةأ ااسةةتذرار مةةا بالنسةةب  لدعةةزاب فهةةي مرتفعةة  نععةةا مةةا عضلةة  راجةةع  لةةا التفتيةةر فةةي 
 مستذبدهع.

 مي.يععح تعزيع  فراد العين  حسب المستعى التعدي (:07الجدول رقم )
  %النسبة المئوية التكرار المستوى التعليمي

 %7.5 6 ابتداري
 %35.0 28 متعسط
 %27.5 22 ثانعج
 %30 24 جامعي
 %100 80 المجمعد

 م   عداد الطالبتي . المصدر:
  فراد العين  حسب المستعى التعديمي. داررة نسبي  تععح(:11لشكل رقم )ا

 
تعى ( عالمتعدق بتعزيع  فةراد العينة  حسةب المسة07في الجدعل رقع   م  لبل النتارا اإلحصاري  المبين 

ي يديهةا المسةتعى التعديمة (%35.0 التعديميو سجدنا  عدا نسب  فةي المسةتعى التعديمةي المتعسةط عقةدرت بةة 
لفرة  المسةتعى التعديمةي الثةانعجو ليديهةا التعدةيع  (%27.5 فةي حةي  سةجدت نسةب   (و%30 الجامعي بنسةب  

 (.%7.5 نسب  قدرت بة ابتداري ب
عتعةةةعد النسةةةب  المرتفعةةة  لدعمةةةال ضعج المسةةةتعى التعديمةةةي المتعسةةةط  لةةةا طبيعةةة  العمةةةل الةةةضج ا يتةةةترط 
مسةتعى تعديمةةي عةال ع   المؤسسةة  التاتمةة  لدفدةي  ا تتةةترط فةةي تع يفهةا تفةةاءات عدميةة  عالية  بةةل يتطدةةب 

آلات عالتتنعلعجيةةةةا المسةةةةتلدم  فةةةةي تتةةةةعي  مهنةةةةي بسةةةةيط حتةةةةا يسةةةةتطيع العامةةةةل الةةةةتحتع بعمدةةةة و  ج    ا
نما تحتاج في التع يف  لا الحجع الععدي  تثر م  الجهد الفترج.  المؤسس  ليست معذدةو عا 

7%

35%

28%

30%

ابتدائي متوسط ثانوي جامعي
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 يععح تعزيع  فراد العين  حسب المنصب الع يفي. (:08الجدول رقم )
 %النسبة المئوية التكرار المنصب الوظيفي

 %70 56 عامل تنفيض
 %30 24  دارج
 %100 80 المجمعد

 م   عداد الطالبتي . المصدر:
  فراد العين  حسب المنصب الع يفي. داررة نسبي  تععح (:12لشكل رقم )ا

 
 

يتعح م  لبل بيانات الجدعل  عبه     غدب عمال المؤسسة  بةع عمةال تنفيةضو حية  يبدة  عةددبع بةة 
حتةةاج بالدرجةة  ا علةةا  لةةا عبةةضا راجةةع  لةةا طبيعةة  العمةةل فةةي المؤسسةة  الةةضج ي( %70 عامةةل بنسةةب   56

و حيةةة  يمتةةة  (%30  دارج بنسةةب   24عمةةال تنفيةةةد بتثةةرةو ثةةةع تديهةةا فرةةة  اإلداريةةةي  حيةة  يبدةةة  عةةددبع بةةةة 
  رجاد بضا  لا طبيع  المؤسس  الصناعي  التي تعتمد عدا اليد العامد  المنفضةو  ج   :

 تنفيضيي (.بضه الفر  بي التي تسابع في زيادة اإلنتاجي  لدمؤسس   العمال ال
جةةعد عةةدرة عرتةةات فةةةي المؤسسةة  التاتمةة  لدفدةةي  يتطدةةةب تتةةويدها مةة  طةةرف عةةةدد تبيةةر مةة  عمةةةال ع  -

 التنفيض.
عمن  نستنتا بأ  طبيع  العمل في تل المؤسسات بي التي تحدد عدد العمال عمتا  تل عامل في تةل 

تلصةةب بنةةاء عدةةا حجةةع مسةةتعىو حيةة     العمةةال فةةي المؤسسةة  التاتمةة  لدفدةةي  معزعةةع  حسةةب العةةدد عال
العمةةل عطبيعتةة  فةةي تةةل قسةةع عبةةع مةةا جعةةل التةةرت  تعةةع عةةددا تبيةةرا مةة  عمةةال اإلنتةةاج التنفيةةضيي  لتةةعنهع 

70%

30%

عامل تنفيذ إداري
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يعتبرع  ا ساس التي تذةعع عتعتمةد عدةيهع المؤسسة  فهةع الةضي  يتةتودع  فةي  غدةب عرتةاتها عيتعةامدع  مةع 
 مع ع اآلات.

 حسب ا جر.يععح تعزيع  فراد العين   (:09الجدول رقم )
 %النسبة المئوية التكرار األجر

 %5 4 دج 20000 قل م  
 %1.2 1 دج 29000 لا  20000م  
 %55 44 دج 39000 لا  30000م  
 %25 20 دج 49000 لا  40000م  
 %7.5 6 دج 59000 لا  50000م  

 %6.3 5 دج فما فعق 60000م  
 %100 80 المجمعد

 م   عداد الطالبتي . المصدر:
 تعزيع  فراد العين  حسب ا جر. داررة نسبي  تععح (:13لشكل رقم )ا

 
ا  لة 30000تبي  التةعابد التمية      غدةب العمةال التةابعي  لدمؤسسة  تتةراع   جةعربع التةهري  مةا بةي   

 49000 لةا  40000تديها الفر  م   ( %55 عامب  ج بنسب   44دج( حي  يذدر عددبع ب  39000
  لا  50000لفر   ( %7.5 و في حي  سجدت نسب  (%25 عامب بنسب  20ج( حي  قدر عددبع بة د

عمةةال  5فمةةا فةةعق( حيةة  قةةدر عةةددبع ب  60000عمةةالو تديهةةا فرةة    6دج( التةةي قةةدرت بةةة  59000
و عفةةي ا ليةةةر (%5 عمةةال بنسةةةب  4دج( قةةدرت بةةةة  20000تديهةةةا مباتةةرة فرةةة    قةةل مةةة   (%6.3 بنسةةب  

5%

1%

55%

25%

8%
6%

دج20000أقل من  دج29000إلى 20000من  دج39000إلى 30000من 

دج49000إلى 40000من  دج59000إلى 50000من  دج فما فوق60000من 
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دج قةةةةدرت ب عامةةةةل عاحةةةةد بنسةةةةب   29000 لةةةةا  20000مةةةة  حيةةةة  النسةةةةب  نجةةةةد فرةةةة  مةةةة   ع صةةةةور فرةةةة 
 1.2%). 

ل عمن  نبح     ا جعر في المؤسس  التاتم  لدفدي  غير تافي  مذارن  بالجهد المبةضعل لاصة     عمةا
جةعر ه ا التنفيض بع الضي  يتحمدع  العمل في  رعف فيزيذي  غير مناسب  لهعو مذارنة  بوةبء المعيتة و عبةض

ذعةيها يتحدد عدا  ساس العقت عالجهد المبضعلو عالمهارات التي يمتدتها العمال عا قدمي و بي الفترة التةي 
 العامل في لدم  المؤسس  عبالرجعد  لا قانع  عبقات العمل لدعامل الحةق فةي  جةر مذابةل العمةل المةؤدج

 بمعجب  مرتبا يتناسب عنتارا العمل.
دفة  يتةتل عةامب  ساسةيا بالنسةب  لدعامةل  فهةي العسةيد  إلتةباد احتياجاتة  الملت عمن  نستنتا بأ  ا جةر

دعمةل عالمذابل المتافئ للبرت  عجهعده(و  ع بالنسب  لدتةرت   حية  تعتبةر عسةيد  لجةضب التفةاءات المناسةب  ل
 بها ع يعا احتفا  المؤسس  بأفعل التفاءات العامد  بها حاليا(.

 زيع  فراد العين  حسب ا قدمي  في العمليععح تع  (:10الجدول رقم )
 %النسبة المئوية التكرار األقدمية في العمل

 %67.5 54 سنعات 9 لا  1م  
 %22.5 18 سن  19 لا  10م  
 %6.2 5 سن  29 لا  20م  
 %3.8 3 سن  فما فعق 30م  

 %100 80 المجمعد
 م   عداد الطالبتي .المصدر: 

  فراد العين  حسب ا قدمي  في العمل تعزيع بي  تععحداررة نس (:14لشكل رقم )ا

 

67%

23%

6%

4%

سنوات9إلى 1من  سنة19إلى 10من  سنة29إلى 20من  سنة فما فوق30من 
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 9-1يتبي  م   رقاع الجدعل  لا     غدب العامدي  في المؤسس  التةاتمي  لدفدةي  لهةع لبةرة مهنية  مة   
نسةبتهع بةة:  ( سةن  قةدرت19-10(و يديهةا العمةال الةضج تتةراع  لبةرتهع مة   %67.5سةنعات( عضلة  بنسةب   

(و تديهةا %6.2( سةن  قةدرت نسةبتهع بةة:  29 -20ل الةضج تتةراع  لبةرتهع مة   (و في حي  العمةا22.5% 
 .(%3.8 عمال  ما نسبتهع 3سن  فما فعق عددبع 30العمال الضج تتع  لبرتهع م  

مةة  لةةبل بةةضه النتةةارا نسةةتنتا     غدبيةة  العمةةال لةةيس لهةةع مسةةار عمدةةي طعيةةل فةةي بةةضه المؤسسةة   ج 
عبةضا راجةع  لةا صةععب  العمةةل ععةدع تةأقدمهع معة و عضلة      غدةةب  ليسةت لهةع لبةرة تبيةرة فةي بةةضا العمةل

د المهاع المعتد  لهع تاق  عتحتاج صبر لاصة  عمةال التنفيةض الةضي  يعمدةع  فةي مصةالح انتةاج الفدةي و عنجة
     غدب العمال غير راعي  ع  ا جر الضي  يتذاععن  مذارن  بالجهد المبضعل.

عثي  تعصةةةدنا  لةةةا اللصةةةةارب لمتعدذةةة  بالبيانةةةات العامةةةة  لدمبحةةةمةةة  لةةةبل معطيةةةات الجةةةةدعل السةةةابذ  ا
 مهني  لعين  الدراس  ع بع بضه اللصارب نجد:السعسيع 
 م   فراد مجتمع البح  ضتعر. (83.8%  -
 سن . 39 لا  30م   فراد مجتمع البح  يتراع  سنهع م  ( 51.3%  -
 م   فراد مجتمع البح  متزعجي .( 51.3%  -
 مجتمع البح  متحصدع  عدا مستعى تعديع متعسط. م   فراد( 35% -
 م   فراد مجتمع البح  بع عمال تنفيض.( 70%  -
 دج. 39000 لا  30000م   فراد مجتمع البح  تتراع   جعربع بي  (55%  -
 سنعات. 9سن   لا  1م   فراد مجتمع البح  تتراع  سنعات اللبرة لديهع بي   (67.5%  -
 ت المتعلقة بالظروف الفيزيقية ونوعية المنتجعرض وتحليل البيانا.2.1

 العمل.  داءيععح  فراد العين  حسب مدى تعفر الهدعء البزع  (:11الجدول رقم )
 %النسبة المئوية التكرار االحتماالت

 %48.8 39 نعع
 %51.2 41 ا

 %100 80 المجمعد
 م   عداد الطالبتي .المصدر: 
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ى تعفر الهدعء البزع  داء العمل فراد العين  حسب مد حداررة نسبي  تعع(:15لشكل رقم )ا  

 
نبحةةة  مةةة  لةةةبل معطيةةةات الجةةةدعل    النسةةةب متذاربةةة  حيةةة     مجمععةةة  مةةة  المبحةةةعثي  قةةةدرت 

جةةابتهع    متةةا  العمةةل ا يتةةعفر عدةةا الهةةدعء الةةبزع لتأديةة  مهةةامهعو عفةةي ( تانةةت  %51.2 نسةةبتهع ب: 
د العينةةة  صةةةرحعا عتةةةس ضلةة   ج    متةةةا  العمةةةل يتميةةةز بالهةةةدعء مةةة   فةةرا (48.8% مذابةةل ضلةةة  نجةةةد    

 البزعو 
ية  حرجاع   لا    العمال الضي   جابعا بتةعفر الهةدعء الةبزع لدعمةل  غدةبهع  داريةي  تل بضا يمت   ع 

مةل  ن  م  لبل الدراس  ااسةتطبعي  التةي قمنةا بهةا اح نةا    متةا  متاتةب اإلدارة بعيةدة عة  معقةع الع
يتةةأثرعا بالعةةجيا المعجةةعد فةةي متةةا  العمةةل عدةةا عتةةس العمةةال الةةضي  يعمدةةع  دالةةل مصةةالح انتةةاج  ج ا 

ت الفدةةي  متةةا  عمدهةةع ا يتميةةز بالهةةدعء الةةبزع عبةةضا راجةةع  لةةا ا صةةعات التةةي تصةةدربا اآلات لةةبل فتةةرا
د   لدفدةةي  ا بةةالعمةةلو عطبيعةة  نتةةاطهع التةةي تحةةتع عدةةيهع اسةةتعمال ععديةة  يمتةة  الذةةعل    المؤسسةة  التاتمةة

عد عديها بتعفير الهدعء البزع لدعمال عبضا م   جل جعل العامل يبةضل جهةد  تبةر لةبل فتةرات العمةل عيسةا
 عدا التفاني في العمل  يعا.

 عنستنتا م  لبل بضه النتارا    عدع عجعد الهدعء البزع في المؤسس  راجع  لا:
 طبيع  نتاطهع التي تحتع عديهع استعمالها.ع نعد اآلات التي يعمدع  عديها بؤاء العمال  -
 تثرة اآلات في متا  العمل. -
 
 
 

49%

51%

نعم ال
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 يععح مدى تعفر التهعي  المناسب  في متا  العمل. (:12الجدول رقم )
 %النسبة المئوية التكرار االحتماالت النسبة المئوية التكرار االحتماالت

 - - - %40 32 نعع
 
 
 
 ا

 

 
 
 
48 
 

 
 
 
60% 
 

 ب  ب "ا" تتعر ب:في حال  اإلجا
فذدا  

الترتيز  ثناء 
 العمل

3 6.2% 

التععر 
 باإلرباق عالتعب

13 27% 

 %20.8 10 التعايق
 %46 22 تدها معا

 %100 48 المجمعد الجزري %100 80 المجمعد
 م   عداد الطالبتي .المصدر: 

 مناسب  في متا  العمل.مدى تعفر التهعي  ال داررة نسبي  تععح (:16لشكل رقم )ا

 

 
يتبي  م  لبل بيانات الجدعل  عبه    نسب  تبيرة م  العمال صرحعا    التهعي  في متا  العمل 

عدا العامل  عبضا ما يؤثر (%60 عامل عقدرت نسبتهع ب  48غير مناسب و حي     عددبع تا  
زء م   فراد اتو حي  نجد    جقتراحات المبحعثي  عععنا مجمعع  م  ااجابعصحت و عم   جل فهع  
صرحعا  نهع يتعرعا بالتعايق نتيج  عدع تعفر التهعي  المناسب  في ( %20.8  العين  قدرت نسبتهع  ب

صرحعا بأنهع يفذدعا الترتيز  ثناء العمل  (%3.8 يتعرعا باإلرباق عالتعبو ع (%27  متا  العملو ع

6%

27%

21%

46%

فقدان التركيز أثناء العمل الشعور باإلرهاق والتعب التضايق كلها معا
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ب  معتبرة م   فراد العين  صرحعا بتل بضه عبضا ما يؤثر بالسدب عدا العاملو في حي  نجد    نس
  العملو الضج ا و تل بضا راجع  لا سعء تصميع متا(%46 السابذ   تدها معا( عضل  بنسب   ااقتراحات

تافي  لدتهعي  عالضج بدعره يؤثر عدا العامل ععدا المؤسس  في حد ضاتهاو  ج  ن  عدع  يحتعج عدا منافض
بالمؤسس و عبضا ما يلدق  اابتماعسب  لدعامل تجعد  يتعلد لديهع التععر بعدع تعفر ال رعف الفيزيذي  المنا

نعد م  التعايق لدى العمال  ج    المؤسس  التاتم  لدفدي  ا تهتع براح  العامل عدا قدر ما تهتع بما 
 يذدم  م  مذابل في ا داء.

 ل  لا:حي  يمت   رجاد سبب عراء عدع عجعد التهعي  التافي  في متا  العم
اج  العمال  لا منافض لدتهعي  م   جل تدطيف الجع دالل عرتةات العمةل علاصة  عرتةات اإلنتةاجو ح -

 عبضا ما يسبب متاتل في التنفس لدى العمال مما يؤدج  لا تععربع بالتعب عالتسل.
  د حاجةة  العمةةال  لةةا التهعيةة  لاصةة  فةةي فصةةل الصةةيف  يةة  ترتفةةع درجةة  الحةةرارة عزيةةادة الرطعبةةتةةزدا -

دةا مما يسبب حال  م  العيق عاالتناق لبع  العمال عبضا مةا يةؤثر سةدبا عدةا  دارهةع عبالتةالي التةأثير ع
  نتاجي  المؤسس  ععدا نععي  منتجاتها.

 جدعل يععح مدى مناسب  درج  الحرارة في متا  العمل.: (13)الجدول رقم 
 %النسبة المئوية التكرار االحتماالت

 %46.2 37 نعع
 %53.8 43 ا

 %100 80 المجمعد
 م   عداد الطالبتي .المصدر: 

 مدى مناسب  درج  الحرارة في متا  العمل. داررة نسبي  تععح (:17لشكل رقم )ا

 

46%
54%

نعم ال
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مةةة  لةةةبل البيانةةةات المععةةةح  فةةةي الجةةةدعل عالمتعدذةةة  بدرجةةة  الحةةةرارة فةةةي متةةةا  العمةةةلو نبحةةة  نسةةةب  
مةة  المبحةةعثي  بأنهةةا مناسةةب  ( %46.2 ذابةةل صةةر  صةةرحعا بةةأ  الحةةرارة غيةةر مناسةةب  عفةةي الم( 53.8% 

 عنفسر بضا بة:

سةب بيانةةات ااسةةتمارة عقراءتنةةا إلجابةةات المبحةةعثي  اح نةةا     غدبيةة  المبحةةعثي  الةةضي   جةةابعا بةةأ  ح -
ت الحرارة مناسب  بع مة  اإلداريةي و عحسةب جعلتنةا ااسةتطبعي  اح نةا    تمرتةز اإلدارة بعيةد عة  عرتةا

تةةي ع فةةي الطةةابق الثةةاني ممةةا يسةةمح بتةةعفير التهعيةة  البزمةة و باإلعةةاف   لةةا تصةةميع العرتةةات الالعمةةل  ض تذةة
 تحتعج عدا منافض التهعي .

نتةاج تمةا     جابعا بأ  الحرارة غيةر مناسةب  فةي متةا  العمةل عفةي عرتةات اإل( %53.8 تديها نسب   -
رة الجسةع عاإلحسةاس بالتعةب عاإلربةاقو طبيع  العمل تتطدب جهةدا ععةديا تبيةرا ممةا يسةبب ارتفةاد فةي حةرا

ممةةا يجعدةة  بحاجةة   تثةةر لدتهعيةة و علاصةة     عسةةارل التهعيةة  المتةةعفرة ا تعمةةل تمةةا يجةةبو عتسةةجل نذةةب 
عدةةا مسةةتعى عرتةةات اإلنتةةاج عيجةةب عدةةا المؤسسةة     تتةةدار  بةةضا الةةنذب مةة   جةةل تةةعفير السةةير الحسةة  

 لدعملو عزيادة اإلنتاجي  عتععر العمال بالرعا.

 جدعل يععح سعء اإلعاءة في متا  العمل :(14)لجدول رقم ا
 %النسبة المئوية التكرار االحتماالت

 %50 40 نعع
 %50 40 ا

 %100 80 المجمعد
 م   عداد الطالبتي .المصدر: 
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لسعء اإلعاءة في متا  العم داررة نسبي  تععح (:18لشكل رقم )ا

 
 

ع جةدا ا بةد مة  تةعفره تتةرط لدعمةلو عمة  لةبل الجةدعل    اإلعاءة في متا  العمةل تعتبةر عامةل بةا
   عةبه عالمتعدةق بسةعء اإلعةاءة فةي متةا  العمةةل نبحة     نسةب  المبحةعثي  الةضي   جةابعا ب"نعةع" متسةةاعي

مةةة  المبحةةةعثي  صةةةرحعا بةةةأنهع يعةةةانع  مةةة  سةةةعء  (%50  مةةةع المبحةةةعثي  الةةةضي   جةةةابعا ب " ا "و  ج   
يعةةعد لدعمةةال الةةضي  يعمدةةع  دالةةل المصةةنع حيةة   نهةةع يعةةانع  مةة  سةةعء  اإلعةةاءة فةةي متةةا  العمةةل عبةةضا

اإلعةةاءة فةةي متةةا  العمةةلو فهةةي تذدةةل مةة  ترتيةةزبع  ثنةةاء  داء العمةةل. باإلعةةاف   لةةا  نهةةا تعةةعف رؤيةةتهع 
  جزاء اآلات عبضا ما قد يؤدج بهةع  لةا ارتتةاب ا لطةاء فةي العمةل عالتعةر  لإلصةاباتو عبةضا مةا يتفةق

  دارة العام  التي تنادج بعةرعرة تحسةي  ال ةرعف الفيزيذية  عمة  بينهةا اإلعةاءة عضلة  لعةمامع ن ري  اإل
ا    لةع زيادة اإلنتاج عبير  عمل مناسب و فأجزاء اآلات عا دعات المستلدم  في العمل ا يتع التعامةل معهة

هةةةع يسةةةاعد عدةةةا يتةةة  باإلمتةةةا  رؤيتهةةةاو نسةةةتنتا  نةةة  يجةةةب تةةةعفير اإلعةةةاءة بتةةةتل مناسةةةب  نهةةةا عامةةةل م
 الترتيز في العمل عتضل  تي ا تصاب العةي  باإلجهةاد  ثنةاء العمةل عضلة  حتةا ا يذةع العمةال فةي  لطةاء
ال  ع حعاد  قد تتدفهةعو حية     ن رية  اإلدارة العدمية  تؤتةد عدةا عةرعرة تةعفير  عةاءة تافية   داء العمة

عدمنةةا    المؤسسةة  ضات طةةابع  نتةةاجي  لمهةةامهع بصةةعرة تحذةةق مةة  لبلهةةا المؤسسةة   بةةدافهاو لاصةة   ضا
 مما يتطدب الترعط البزم  لدعمدي  اإلنتاجي .

 
 
 
 

50%50%
نعم ال
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 .عفر متا  العمل عدا الن اف  البزم ى تيععح مد (:15الجدول رقم )
 %النسبة المئوية التكرار االحتماالت

 %31.2 25 نعع
 %68.8 55 ا

 %100 80 المجمعد
 م   عداد الطالبتي .المصدر: 

 تعفر متا  العمل عدا الن اف  البزم . داررة نسبي  تععح (:19قم )لشكل ر ا

 
( مةة   جمةةالي  فةةراد %68.8مةة  لةةبل المعطيةةات التميةة  الةةعاردة فةةي الجةةدعل  عةةبه نبحةة     نسةةب   

العين  يرع  بأ  متا  العمةل ا يتةعفر عدةا الن افة  البزمة  مة   جةل الذيةاع بالعمةلو عفةي مذابةل ضلة  نجةد 
( صةرحعا عتةس ضلة   ج    متةا  العمةل يتةعفر عدةا الن افة  %31.2فراد العين  قد قةدرت ب  نسب  م   

البزمةةة   داء مهةةةامهع عحسةةةب المعطيةةةات  غدةةةبهع  داريةةةي و لاصةةة   ضا عدمنةةةا    المؤسسةةة  التاتمةةة  لدفدةةةي  
لمسةتعمد  فةي تحتعج عدا التثير م  الوبار عالرعارح التريه و باإلعاف   لا عجةعد بعة  المةعاد التيماعية  ا

م  طةرف المسةؤعلي و حية     غيةاب الن افة   ااستهتاراإلنتاجو عتل بضا راجع  لا طبيع  العمل عتضل  
في متةا  العمةل يتعلةد لةدى العمةال الرغبة  فةي توييةر المؤسسة   ع تلريةب العمةل حسةب تصةريحات العمةال 

حي     عدع تعفر الن افة  البزمة  م  لبل المذابد  التي قمنا بهاو عبضا حفا ا عدا صحتهع عسبمتهعو 
فةي متةةا  العمةل يتةةتل لطةرا تبيةةرا عدةا العمةةالو ممةا يةةؤثر سةدبا عدةةا عبقةاتهع بالمؤسسةة و حية     بةةي  
ن اف  المتةا  عزيةادة اإلنتاجية  عبقة  جةد عطيةدةو عا   نهةا غاربة  عة   حةدو فمة  الناحية  الفيزيذية و متةا  

تار الفيرعساتو عبع ما يؤدج  لا زيادة فةرب مةر  المةع في  العمل غير الن يف يعد مرتعا لصبا انت

31%

69%

نعم ال
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 ع انتذال العدعى  لةيهعو عبالتةالي يةؤدج  لةا غيةاب المةع في  التةاع  ع مرعةهع  لةا تةردج معةدات اإلنتةاجو 
 عععف الجعدة في حال  حععربع عبع منهتع  م  المر .

ر متةا  عمةل متنةاغع علةال مة  ععدا الصعيد النفسيو فةن  ن افة  متةا  العمةل سةعف تعمةل عدةا تةعفي
اإلجهةةاد عالذدةةقو نابيةةة  عةة      حةةةدا ا يحةةب العمةةل فةةةي متةةا  فععةةةعج  ع غيةةر ن يةةفو قةةةد يتةةع  بةةةضا 

 المحيط لدواي     تأتي  لا متا  عمد  عتعطر  لا التعامل مع الفععا عالذمام  في تل متا .
 عمليععح مدى مبزم  ترتيب متا  العمل لدذياع بال (:16الجدول رقم )

 %النسبة المئوية التكرار االحتماالت النسبة المئوية التكرار االحتماالت
 - - - %46.2 37 نعع
 
 
 
 
 
 ا
 

 
 
 
 
 
43 
 

 
 
 
 
 
53.8% 
 
 

 في حال  اإلجاب  بة "ا" يععد ضل   لا:
 النسب  المرعي  التترار ااحتماات
ترتيب 
اآلات غير 

 مناسب

13 30.2% 

عيق 
 المساف 

7 16.2% 

 رعي  
المتا  غير 

 صالح 

8 16.6% 

 %37 15 تدها معا
المجمعد  %100 80 المجمعد

 الجزري
43 100% 

 م   عداد الطالبتي .المصدر: 
 
 
 
 
 



 ة في ضوء الفرضياتالفصل السادس:               عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراس
 

137 
 

 مدى مبزم  ترتيب متا  العمل لدذياع بالعمل داررة نسبي  تععح (:20لشكل رقم )ا

 
( مةة   جمةةالي  فةةراد %53.8  مةةا نسةةبت   مةة  لةةبل اإلحصةةاريات الةةعاردة فةةي الجةةدعل  عةةبه نبحةة   

ع العين  يرع     ترتيب متا  العمل غير مبرةع لدذيةاع بالعمةلو عمة   جةل فهةع السةبب عراء ضلة  قمنةا بععة
مجمععةة  مةة  اإلقتراحةةةات التععةةيحي  حةةعل ضلةةة  فعجةةدنا الةةةتبف عتبةةاي  فةةي  جابةةة  المبحةةعثي و حيةةة     

 تدها معا(و  ج ترتيب اآلات غير مناسبو عيعجةد عةيق ( صرحعا    ضل  يععد  لا تل الليارات 37% 
( تعةةةعد  لةةةا ترتيةةةب اآلات غيةةةر %30.2فةةةي المسةةةاح   يعةةةاو ع رعةةةي  المتةةةا  غيةةةر صةةةالح و ثةةةع نسةةةب   

( %16.2( فذد  رجععبا  لا     رعي  المتةا  غيةر صةالح و ثةع تديهةا نسةب   %16.6مناسبو  ما نسب   
  لةبل بعة  المذةاببت التةي  جريةت مةع العمةال فذةد صةرحعا فذد صرحعا بعجةعد عةيق فةي المسةاح و عمة

ت بأ  اآلات غير مرتب  عمعععع  بطريذ  عتعاري  عغير مناسب  لدعمل عا تعجةد مسةاح  تافية  بةي  اآلا
 عبضا ما يتتل لطرا عدا صح  العامل عسبمت . 

 عمديةةات التن يميةة و فنجةةا    عمديةة  الترتيةةب عالتنسةةيق عتصةةميع متةةا  العمةةل مةة  المتعنةةات الرريسةةي  لد
العمل يتعقف  لا حد تبير عدا التصميع الجيد لمتةا  العمةل عمبرمتة و عالعتةس صةحيح فعةعف  ع سةعء 
التصةةميع يةةؤدج  لةةا فتةةل المن مةة  عيةةؤثر سةةدبا عدةةا السةةدع  التن يمةةي لدعمةةال ععدةةا قيمةةتهع عتعجيهةةاتهعو 

اري   لا  بمي  التصميع. تنتةاط  ساسةي فةي حي  يتير "بنرج فايعل" م  لبل ن ريت  حعل المبادئ اإلد
 المؤسس  عدعره في تحذيق  بدافها ع بداف عمالها.

 
 

 

30%

16%19%

35%

ترتيب اآلالت غير مناسب ضيق المسافة أرضية المكان غير صالحة كلها معا
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 يععح تعزيع  فراد العين  حسب اعتذادبع بأ  متا  العمل مناسب. (:17الجدول رقم ) 
 %النسبة المئوية التكرار االحتماالت النسبة المئوية التكرار االحتماالت
 - - - %45 36 نعع
 
 
 
 ا

 
 
 
44 
 

 
 
 
55% 
 

 بل يجعد : " في حال  اإلجاب  بة" ا
 %20.45 9 تذصر في عمد 
 %31.81 14 ا تتذ  عمد 
التفتير في 
 ااستذال 

21 47.74% 

 %100 44 المجمعد الجزري %100 80 المجمعد
 م   عداد الطالبتي .المصدر: 

 .ن  حسب اعتذادبع بأ  متا  العمل مناسبتعزيع  فراد العي داررة نسبي  تععح(:21لشكل رقم )ا

 
يةر م   فةراد العينة  قةد  جةابعا بةأ  متةا  العمةل غ (55%  المبين  في الجدعل اإلحصاري تتير البيانات 

صةةةحعا بةةةأ  متةةةا   نجةةةاز العمةةةل غيةةةر مناسةةةب عصةةةعنا ( 45% مناسةةةبو عفةةةي مذابةةةل ضلةةة  نجةةةد    نسةةةب 
   غدةةب  فةةراد العينةة  قةةدرت الرؤيةة  اتثةةرو فةةنبح  امجمععةة  مةة  الليةةارات لدمبحةةعثي  مةة   جةةل اتعةةا   

 بأنهع يفترع  في ااستذال  م  العمل عبضا ما يؤثر عدا المؤسس  لاصة   ضا تةا ( 47.74%  بة  نسبتهع
اج ا يتذنةعا العمةل عبةضا مةا يعةعد عدةا  نتة (%31.81  عمال ضع لبرة تبيرة في المجال العملو تديهةا نسةب 

صةةرحعا بةةأنهع يذصةةرعا فةةي العمةةل عضلةة  ( 20.45% عدة المنتةةعج ع ليةةرا نسةةب المؤسسةة  بالسةةدب تةةنلف  جةة
 م  لبل عدع  نهاء العمل في العقت المحدد عبضا ما يجعل المؤسس  تعاني م  لسارر تبيرة.

حي  يرجع ضل   لةا الفيزيذية  السةير  بالمؤسسة  مة  نذةب التهعية  عقدة  الن افة  عسةعء ترتةب متةا  
 لةةا عةةدع رعةةا العامةةل عةة  متةةا  عمدةة  عالرغبةة  فةةي تةةر  العمةةل عبالتةةالي طدةةب العمةةل...و تةةل بةةضا يةةؤدج 

20%

32%

48%

تقصر في عملك

ال تتقن عملك

التفكير في االستقالة
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ااسةةتذال و بمعنةةا    متةةا  لدعمةةل الويةةر مناسةةب يتةةتل لطةةعرة عدةةا حيةةاتهع عقةةد يعرعةةهع فةةي العقةةعد فةةي 
الحةةعاد و  ضا    عةةدع تةةعفير بيرةة  عمةةل متتمدةة  مةة  حيةة  ا جهةةزة عاادعات عا رعةةي  المناسةةب  عالمبرمةة  

عمال لدعقعد في الحعاد و عيتتل لديهع نعد مة  اللةعف ععةدع اارتيةا   ثنةاء الذيةاع بالعمةل  نهةع يعر  ال
غير مطمرني  عند تأديتهع لدمهاع بسبب اللعف م  العقعد في حعاد  العملو ععدي  فب بد عدا المؤسسة  

عدةةةا الذيةةةاع السةةةعي لتةةةعفير تةةةل المتطدبةةةات المسةةةاعدة مةةة   جةةةل لدةةةق عمةةةل جيةةةد عمناسةةةب يسةةةاعد العمةةةال 
 بعاجباتهع بأريحي  عطمأنين   تثر.

 يععح تعزيع  فراد العين  حسب عدع تعفر ال رعف المبرم  لدعمل.: (18)الجدول رقم 
 %النسبة المئوية التكرار االحتماالت

 %45 36 تذديع تتعى المسؤعلي 
 %18.8 15 تطدب تويير العمال

 %36.2 29 عدع اإلبتماع
 %100 80 عدمالمج

 م   عداد الطالبتي .مصدر: ال
 تعزيع  فراد العين  حسب عدع تعفر ال رعف المبرم  لدعمل. داررة نسبي  تععح (:22لشكل رقم )ا
 

 
مةة  لةةبل البيانةةات المععةةح  فةةي الجةةدعل عالمتعدذةة  بعةةدع تةةعفر ال ةةرعف المبرمةة  لدعمةةلو عمةة  لةةبل 

 اإلقتراحات التي عععنابا نجد   :

45%

19%

36%

تقديم شكوى المسؤولين تطلب تغيير العمال عدم اإلهتمام
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 رجةةاد ضلةة   لةةا  صةةرحعا بتذةةديع تةةتعى المسةةؤعلي  يمتةة  (%45  عينةة  عبنسةةب فةةرد مةة   فةةراد ال 36 -
 عجعد صراعات  ع لبفات تلصي  بينهع

طدب تويير العملو عيمت   رجةاد ضلة  بصرحعا  (%18.8  فرد م   فراد العين  عبنسب  15في حي   -
  لا العمل التاق عال رعف الذاسي  في العمل م  حرارة ععجيا.

  اابتماعصرحعا بعدع ( %36.2  رد م   فراد العين  عبنسب ف 29في حي   -
عم  لبل بضه المعطيات نبح   ن  تدما تانت  رعف العمل غير مبرمة  تدمةا زاد نفةعر العامةل عة  
تدةةة  المهنةةة و فنبمةةةال الجانةةةب الفيزيذةةةي فةةةيهع رع  الرغبةةة  فةةةي توييةةةر العمةةةلو بحثةةةا عةةة  بيرةةة  تةةةعفر ا مةةة  

   عم   علعياتها.عالسبم  لمعاردبا عنعع
   عةةدع مبرمةة  ال ةةرعف  داء العمةةل لةة  انعتةةاس عدةةا  داء العامةةل دالةةل المؤسسةة  علهةةضا فعدةةا  دارة 

لةةا  المؤسسة  تةعفير ال ةرعف المبرمة   داء النتةاط. عبةضا مةا جةاءت بة  ن رية  اإلدارة العدمية  التةي نةادت 
 .عرعرة تحسي  ال رعف الفيزيذي  عضل  لعما   دارهع لعمالهع

 العمل  داءيععح تأثيرات ا بلرة عالوازات المنتترة في المؤسس  عدا  (:19الجدول رقم )
 %النسبة المئوية التكرار االحتماالت

 %48.8 39 نعع
 %51.2 41 ا

 %100 80 المجمعد
 م   عداد الطالبتي .المصدر: 

 مل.داء العالمنتترة في المؤسس  عدا   لوازاتتأثيرات ا بلرة عا داررة نسبي  تععح (:23لشكل رقم )ا

 

49%51% نعم ال
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( مة   فةراد العينة  %51.2(    ما نسةبت   19يتعح م  لبل المعطيات اإلحصاري  في الجدعل رقع  
 (%48.8لعمدهةةع عمةةا نسةةبت و    دارهةةعصةرحعا    ا بلةةرة عالوةةازات المنتتةةرة فةةي المؤسسةة  ا تةةؤثر عدةةا 

تهع لمنتترة في متا  العمل تؤثر عديهع بتتل تبيةر  ثنةاء تةأديصرحعا بعتس ضل   ج    الوازات عا بلرة ا
 لعمدهعو عيمت   رجاد ضل   لا مجمعع  م  ا سباب بي:

 دي .نتاج الفدي   نسب  ا توال في المؤسس  التثيرة  ج عم -
حتةةةةعاء المؤسسةةةة  عدةةةةا مجمععةةةة  باردةةةة  مةةةة  اآلات حيةةةة   نهةةةةا تطدةةةةق غةةةةازات ع بلةةةةرة تثيةةةةرة عنةةةةد ا -

 استعمالها.
طةةارات عيمتة  ارجةاد فرة  المبحةعثي  الةةضي  ا تةؤثر عدةيهع ا بلةرة عالوةازات  لةةا  نة   غدةبهع  داريةي  عاإل

عبالتةةةالي تتةةةع   قةةةل عرعةةة   لةةةا بةةةضه ا بلةةةرة عالوةةةازات عبالتةةةالي تةةةؤثر عدةةةيهع لةةةبل فتةةةرات العمةةةل دالةةةل 
   عسةبم  عصةح  العةامدي المؤسس و عممرا ا ت  في     تعفير السياسات عالن ع التي تتفل حماي  ععما

تدفة  في المن م  م  تأثير ا بلرة عالوةازات المنتتةرةو سةعف تةؤدج  لةا تةعفير المزيةد مة  العقةت عالجهةد عال
 (.28، ص 2016)مجدي، لدمن م و مما يؤدج  لا زيادة اإلنتاج عاإلنتاجي  التدي  لدمن م . 

 .ملرعا العمال ع  متا  الع ىيععح مد (:20الجدول رقم )
 %النسبة المئوية التكرار االحتماالت النسبة المئوية التكرار االحتماالت

 - - - %45 36 نعع
 
 
 
 ا
 

 
 
 
44 

 
 

 
 
 
55% 

 

 في حال  اإلجاب  ب "ا" راجع ضل   لا:
 يةئو النسبة الم التكرار االحتماالت
نذب في 

 التهعي 
14 31.8% 

متاتل في 
 اإلعاءة

20 45.4% 

  صععب
  داري 

10 22.8% 

المجمعد  %100 80 المجمعد
 الجزري

44 100% 

 م   عداد الطالبتي .المصدر: 
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 مدى رعا العمال ع  متا  العمل. داررة نسبي  تععح (:24لشكل رقم )ا

 
 م  لبل المعطيات التمي  الةعاردة فةي الجةدعل  عةبه نبحة      غدةب  فةراد العينة  صةرحعا بةأنهع غيةر

( صةةرحعا بةةأنهع راعةةي  %45(و فةةي مذابةةل ضلةة  نجةةد  %55ع حيةة  قةةدرت نسةةبتهع ب  راعةةي  عةة  عمدهةة
 ع  متا  عمدهعو عم   جل فهع  جاب  المبحعثي  قمنا بععع مجمعع  م  الليارات حي      غدب

المبحةعثي  صةةرحعا بةةأ  عةدع رعةةابع عةة  متةةا  العمةل راجةةع  لةةا عجةةعد متةاتل اإلعةةاءة عضلةة  بنسةةب   
لةةةبل المبح ةةة  التةةةي قمنةةةا بهةةةا اح نةةةا    متةةةا  عمدهةةةع غيةةةر متةةةعفر عدةةةا  (و حيةةة   ننةةةا مةةة 45.4% 

اإلعاءة البزم  لدعملو عبضا ما يؤثر سدبا عدا العامل  ج يجد نفس  مع مرعر العقت مصةاب بةنذب فةي 
( صةةرحعا بأنةةة  تعجةةد نذةةةب فةةي التهعيةةة  عيعةةعد ضلةة   لةةةا نذةةب منافةةةد التهعيةة  عصةةةور %31.8الن ةةرو ع 

( صةرحعا بأنة  يرجةع ضلة   لةا صةععبات  دارية  عبةضا مةا %22.8ع المؤسسة  بةضل و ع حجمهاو ععةدع ابتمةا
ر يمت  ارجاع   لا اللبفات المعجعدة بةي  العامةل عالمةدير عاإلطةارات ا لةرىو عتةل بةضا يةؤثر بتةتل تبية

 عدا المؤسس  في حد ضاتها.
تلدةةق لةةدى العامةةل  ثةةر    رعةةا العامةةل عةة  متةةا  عمدةة   مةةر  ساسةةي عمهةةع فتةةعفر بيرةة  فيزيذيةة  جيةةدة 

 يجةابي فةةي نفسة  عيةةنعتس ضلةة   يجابةا عديةة و عالعتةةس صةحيح فةةن  تانةت البيرةة  الفيزيذيةة  غيةر مبرمةة  فةةن  
 ضل  يتتل عارذا حذيذيا  ماع بذاء العمال في المؤسس    ج عدع رعا العمال ع  متا  العمل(.

 
 
 
 

32%

45%

23%

نقص في التهوية

مشاكل في اإلضاءة

صعوبة إدارية
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 عالقة ترتيب مكان العمل بالنسبة للمنصب الوظيفيأ. 

 المنصب   
 

  ترتيب                
 مكان العمل

∑ اداري عامل تنفيذ 2كا   
وبة

حس
الم

 

رية
الح

جة 
در

 

2كا  
لية
جدو

ال
 

 
 التكرار

 
% 

 
 التكرار

 
% 

 
 التكرار

 
% 

 
 
 نعم
 

    21 
 
 
 

26.3% 

 
 
%37.5 
 

   16 
 
 
 

20% 

 
 
%66.66 
 

   37 
 
 
 

46.3% 

 
 
%46.25 
 
 

0.
45

 

1 3.
84

 

 
 
 ال

   35 
 
 

43.8% 

 
 
%62.5 
 

 8 
 
 

10% 

 
 
%33.34 

   43 
 
 

53.8% 

 
 
%53.75 
 

 
 

 المجموع

   56 
 
 
 

70% 

 
 
%100 
 

  24 
 
 
 

30% 

 
 
%100 
 

   80 
 
 
 

100% 

 
 
%100 
 

 م   عداد الطالبتي .المصدر: 
ع يةر مبرةةع لدذيةةاتبةي  بيانةةات بةضا الجةةدعل     غدبية  المبحةةعثي   تةةدعا عدةا    ترتيةةب متةا  العمةةل غ

ل فر  عمال التنفيض حي  يعانع  م  سعء ال ةرعف الفيزيذية  التةي ا تسةاعدبع عدةا العمة مثلبالعمل عبي ت
مة  فرة  اإلداريةي   تةدعا     (%66.66 عدةا عتةس ضلة  نجةد    مةا نسةبت  ( %62.5 بدوت  عدا نسةب  

منصةةب ترتيةب متةةا  العمةل مبرةةع لدذيةاع بالعمةةلو ممةا يةةدل  عدةا  نةة  ا تعجةد  عبقةة  بةي  متةةا  العمةل عال
 1ععنةد درجة  الحرية   0.05عنةد مسةتعى الدالة    عبي غير دالة 0.45المحسعب   2الع يفيو فذد بدوت تا

 الجدعلي (. 2 صور م  تا المحسعب 2 تا
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حداث الجودة.3.1  عرض وتحليل البيانات المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية وا 
 جراءات الصح  عالسبم  جدعل يععح مدى حرب المؤسس  عدا تطبيق  (:21الجدول رقم )

 المهني .
 %النسبة المئوية التكرار االحتماالت

 %57.5 46 نعع
 %42.5 34 ا

 %100 80 المجمعد
 م   عداد الطالبتي .المصدر: 

مدى حرب المؤسس  عدا تطبيق  جراءات الصح  عالسبم   داررة نسبي  تععح (:25لشكل رقم )ا
 المهني .

 
 

( مةةة  المبحةةةعثي  صةةةرحعا بةةةأ  المؤسسةةة  %57.5عل اإلحصةةةاري    نسةةةب   يتبةةةي  لنةةةا مةةة  لةةةبل الجةةةد
التاتميةة  لدفدةةي  تحةةرب عدةةا تطبيةةق  جةةراءات الصةةح  عالسةةبم  المهنيةة و  ج  نهةةا تهةةتع بصةةح  عسةةبم  

( صةةرحعا بةةأ  المؤسسةة  ا تحةةرب عدةةا تطبيةةق  جةةراءات الصةةح  %42.5العامةةلو فةةي حةةي  تديهةةا نسةةب   
 عالسبم  المهني .

  ل البيانةةةات الرقميةةة  نسةةتنتا    النسةةةب  المرتفعةةة  تانةةةت  فةةراد العينةةة  الةةةضي  يةةةرع     المؤسسةةةمةة  لةةةب
تحةةرب عدةةا تطبيةةق  جةةراءات الصةةح  عالسةةبم  المهنيةة و عضلةة  مةة  لةةبل تةةعفير عسةةارل الحمايةة  عا مةةا  

طفةةةاءات الحريةةق عمةةةعاد اإلسةةعافات ا عليةةة   تحسةةةبا  ج مثةةل: حذيبةةة  اإلسةةعافات ا عليةةة  دالةةل المؤسسةةة  عا 
 طارئ.

57%

43%
نعم ال
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 عطةةاء  رتةةادات مةة  حةةي  آللةةر تتعدةةق بةةا معر الصةةحي  عالعمةةل عدةةا حمايةة  العةةامدي  مةة  اإلصةةاب  
  بةةا مرا و ع   تةةعفير السةةبم  المهنيةة  لدعةةامدي  يجعةةل العمةةال يعمدةةع  بدافعيةة  عحمةةاس  تثةةر مةةا يزيةةد مةة

 مهنةة  عضلةة  بتةةعفير تةةل المسةةتدزماتفةةاعديتهع عقةةدرتهع اإلنتاجيةة و  ض يجةةدع   نفسةةهع محميةةي  مةة  ملةةاطر ال
العقايةة و  مةةا العمةةال الةةضي  يةةرع     المؤسسةة  ا تحةةرب عدةةا تطبيةةق  جةةراءات السةةبم  راجةةع  لةةا تةةع  

 عمدهع ا يتطدب استعمال  دعات السبم   صب.
طر نسةتنتا    المؤسسةة  التاتميةة  لدفدةي  عالمةةعاد العازلةة  تذةعع بععةةع اإلجةةراءات لتععية  عمالهةةا مةة  ملةةا

العمةةلو عبةةضا مةةا يةةدل عدةةا ابتمةةاع المؤسسةة  بسةةبم  العمةةال مةة  جهةة  عتجنةةب تتةةاليف حةةعاد  العمةةل مةة  
 تأثيراتها السدبي  عدا العامل ع سرت  عالمؤسس  عانتاجها م  جه   لرى.

 جدعل يععح مدى حرب المؤسس  عدا  جراء فحعصات طبي  دعري  لدعامدي  لدتأتد (:22الجدول رقم )
 هني  ناتج  ع   رعف العمل.م  عجعد  مرا  م

 %النسبة المئوية التكرار االحتماالت %النسبة المئوية التكرار االحتماالت
 
 
 
 نعع

 
 
 
73 
 
 

 
 
 
91.2% 
 

 في حالة اإلجابة بـ "نعم" كيف ذلك؟
 75.4% 55 مرة تل سن 
 21.9% 16 مرة تل سنتي 

 2.7% 2 منعدم 
المجمعد 
 الجزري

73 %100 

 - - - 8.8% 7 ا
 - - - 100% 80 المجمعد

 م   عداد الطالبتي .المصدر: 
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مدى حرب المؤسس  عدا  جراء فحعصات طبي  دعري  لدعامدي   داررة نسبي  تععح (:26لشكل رقم )ا
 لدتأتد م  عجعد  مرا  مهني  ناتج  ع   رعف العمل.

 

عا بةةأ  المؤسسةة  تحةةرب مةة  المبحةةعثي  صةةرح (91.2% يتعةةح لنةةا مةة  لةةبل الجةةدعل    نسةةب  
 ااقتراحةاتعدا  جراء فحعصات طبي  دعري  لدعةامدي  لدتأتةد مة  عجةعد  مةرا  مهنية و عيبةدعا عاعةحا فةي 

تجةرج لهةع فحعصةات طبية  تةل  بأنة مة  المبحةعثي  صةرحعا ( 75.4% التي عععنابا حي  نجد    نسب  
صةةرحعا بأنهةةا ( 2.7% نسةةب   تجةةرج مةةرة تةةل سةةنتي و تديهةةا بأنهةةاصةةرحعا ( 21.9% سةةن و فةةي حةةي  نجةةد

منعدمة و فةي حةي  نجةد    نسةب  قديدة  مة  العمةال صةرحعا بةأ  المؤسسة  ا تحةرب عدةا  جةراء فحعصةات 
 يرة.طبي  دعري  لدعامدي  عتضا ما يمت  تفسيره تع  بضه الفر  م  العمال التحذعا بالمؤسس  منض فترة قص

ا جراء الفحعصةات الطبيةة  لعمالهةا تةل سةن  عبةةضععدية  نسةتنتا    المؤسسة   التاتمية  لدفدةةي  تذةعع بةن
مةةا  جمةةع عديةة   غدبيةة  المبحةةعثي و ممةةا يعنةةي حةةرب المؤسسةة  عدةةا حمايةة  عمالهةةا مةة  اامةةرا  المهنيةة  
ععةةما  سةةبمتهع مةة  الحةةعاد و ممةةا يجعةةل العامةةل يتةةعر با مةةا  عالثذةة  فةةي المؤسسةة  فطبيعةة  المؤسسةة  

فةةي بةةضا المجةةالو لةةضل  تسةةعا  لةةا عةةما  المتابعةة  الطبيةة   التاتميةة  لدفدةةي  تتطدةةب عجةةعد  طبةةاء ملتصةةي 
باسةةتمرار لاصةة   ضا تعةةر  لحةةاد  عمةةل عضلةة  لمنحةة  العةةبج المبرةةع عالتةةافي عحمايةة  العامةةل مةة  جهةة  

 ععما  لتذديع العامل  داء جيد  ثناء قيام  بمهام .

 

 

75%

22%

3%

مرة كل سنة مرة كل سنتين منعدمة
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مدي  تتعدق بالصح  يععح مدى حرب المؤسس  عدا ععع افتات  رتادي  لدعا (:23الجدول رقم )
 عالسبم  المهني 

 %النسبة المئوية التكرار االحتماالت %النسبة المئوية التكرار االحتماالت
 
 
 
 
 نعع

 
 
 
 
62 
 
 

 
 
 
 
77.5% 

 في حالة اإلجابة ب "نعم" يتم ذلك:
ععع 

 افتات تحضيري 
23 53.23% 

ععع 
 افتات  رتادي 

29 46.77% 

المجمعد 
 الجزري

62 100% 

 - - - %22.5 18 ا
 - - - %100 80 المجمعد

 م   عداد الطالبتي .المصدر: 
مدى حرب المؤسس  عدا ععع افتات  رتادي  لدعامدي   داررة نسبي  تععح (:27لشكل رقم )ا

 تتعدق بالصح  عالسبم  المهني .

 
  صةةةرحعا بةةةأ  مةةة  المبحةةةعثي (%77.5 مةةة  لةةةبل البيانةةةات المععةةةح  فةةةي الجةةةدعل نبحةةة     نسةةةب  

المؤسس  تحرب عدا ععع افتات  رتادي  لدعامدي  تتعدق بالصح  عالسبم  المهني و عيبةدعا عاعةحا فةي 
صرحعا بأ  المؤسسة  تحةرب عدةا ععةع افتةات ( %53.23 التي عععناباو حي  نجد نسب  ااقتراحات

44%
56%

وضع الفتات تحذيرية وضع الفتات إرشادية
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و فةي حةي  نجةد نسةب  صةرحعا بأنهةا تحةرب عدةا ععةع افتةات  رتةادي ( %46.77 تحضيرية و تديهةا نسةب  
مةة  المبحةةعثي  صةةرحعا بةةأ  المؤسسةة  ا تحةةرب عدةةا ععةةع افتةةات  رتةةادي  لدعةةامدي  تتعدةةق ( 22.5% 

 بالصح  عالسبم  المهني .
نسةةةتلدب مةةة  لةةةبل بةةةضه البيانةةةات بةةةأ  البفتةةةات تمثةةةل عامةةةل مةةة  ععامةةةل تعجيةةة  العةةةامدي  فةةةي  ةةةل 

 و تمةا يسابع في نسيانهع لأللض بأسباب السةبم  المهنية انتوااتهع العميذ  في العملو  ض    بضا اانتوال
عج    البفتةات تعجة  العةامدي  لدذيةاع بةاإلجراءات ا سةدع عا سةرد فةي حالة  حةدع   ج طةارئو  ج  نهةا تحتة

عدا تعديمات مهم  لعما  سبم  العامل مثب: تععةع عبمةات تحةضير عدةا ا جةزاء اللطةرة فةي اآلات 
 عيتجنبها  ثناء العملو ممنعد التدلي ... حتا ا يدمسها العامل

امدي  يمتننا الذعل بةأ  المؤسسة  التاتمية  لدفدةي  عالمةعاد العازلة  تحةرب عدةا تذةديع النصةح عاإلرتةاد لدعة
ع  طريق ععع البفتاتو ععدي  فالمؤسس  تسعا بتتا الطرق عالعسارل لدحفا  عدةا سةبم  عمالهةا مة  

 يتعرععا لها  ثناء قيامهع بعمدهع.ا لطار عاإلصابات التي يمت     
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 سس  عدا حماي  العامدي  م  ا مرا  المهني .جدعل يععح حرب المؤ  (:24الجدول رقم )
 %النسبة المئوية التكرار االحتماالت %النسبة المئوية التكرار االحتماالت

 
 
 
 
 
 
 
 
 نعع

 
 
 
 
 
 
 
 
64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
80% 
 

 يتع ضل  ع  طريق: في حال  اإلجاب  ب "نعع"
تعفير  لبس  

 عقاري 
14 21.87% 

 %39.08 25 قفازات
 %17.18 11  حضي  مبرم 

 %7.81 5 لعضة
 %14.06 9 ن ارات عقاري 
المجمعد 

 الجزري
64 100% 

 :دافع المؤسس  م  تعفير بضه العسارل عاإلجراءات
 % النسب  المرعي التترار ااحتماات
اإلبتماع 
 بسبم  العامل

12 18.75% 

تجنب تتاليف 
 حعاد  العمل

27 39.07% 

 %42.18 25 تببما معا
المجمعد 

 الجزري
64 100% 

 - - - %20 16 ا
 - - - %100 80 المجمعد

 م   عداد الطالبتي .المصدر: 
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   العامدي  م  ا مرا  المهني .سس  عدا حمايحرب المؤ  داررة نسبي  تععح (:28لشكل رقم )ا

 
 
 دافع المؤسس  م  تعفير بضه العسارل.   داررة نسبي  تععح (:1-28لشكل رقم )ا
 

 
 

مةة  لةةبل البيانةةات التميةة  المععةةح  فةةي الجةةدعلو نبحةة     المؤسسةة  التاتميةة  لدفدةةي  تحةةرب عدةةا 
نجةد نسةب  معتبةرة ممة  صةرحعا بةأ   ( في حةي %80  ةبنسب  قدرت ب حماي  العامدي  م  ا مرا  المهني 

المؤسسةةة  ا تحةةةرب عدةةةا حمايةةة  العةةةامدي  مةةة  ا مةةةرا  المهنيةةة و عيبةةةدع عاعةةةحا فةةةي اإلقتراحةةةات التةةةي 
(و تديهةا النسةب  المتعدذة  بتةعفير %39.08عععنابا بنسب  تبيرة في اسةتعمال الذفةازات عالتةي قةدرت بنسةب   

تديهةةا النسةةب  المتعدذةة  با حديةة  المبرمةة  عالتةةي قةةدرت بةةةة  (و ثةةع%21.87ا لبسةة  العقاريةة  بنسةةب  تذةةدر بةةة  

22%

39%

17%

8%

14%

توفير ألبسة وقائية قفازات

أحذية مالئمة خوذة

نظارات وقائية

19%

42%

39%

اإلهتمام بسالمة العامل تجنب تكاليف حوادث العمل كالهما معا
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( ع ليةةةرا النسةةةب  المتعدذةةة  %14.06(و تديهةةةا لنسةةةب  المتعدذةةة  بن ةةةارات عقاريةةة  عالتةةةي قةةةدرت بةةةة  17.18% 
 (.%7.81باللعضة عالتي قدرت بة  

ي  حماية  العةامدنستنتا    النسب  المرتفع  تانت  فراد العين  الضي  صرحعا بأ  المؤسس  تحةرب عدةا 
 م  ا مرا  المهني و عبضا ما يبدع عاعحا في استعمال الذفازات م  طرف العمال عيععد ضلة   لةا طبيعة 
العمةةل لتةةل عامةةلو عيةةتع اسةةتلداع بةةضه العسةةارل عنةةد الحاجةة   ليهةةاو  ج    بةةضا راجةةع  لةةا  بميةة  ععةةرعرة 

 ابات المبحعثي .استلدامها ععما  سبم  العامل  ثناء عمد و عبضا ما تؤتده  ج
عبةضا مةا لمسةناه مة  لةبل  جابةات المبحةعثي  حةةعل دافةع المؤسسة  مة  تةعفير بةضه العسةارل عاإلجةةراءات 
حيةة     مع ةةع المبحةةعثي  صةةرحعا بةةأ  دافةةع المؤسسةة  مةة  تةةعفير بةةضه العسةةارل عاإلجةةراءات بةةع مةة   جةةل 

ا ل قياع المؤسس  بندلال برنةاماإلبتماع بسبم  العاملو عتجنب تتاليف حعاد  العمل معاو عضل  م  لب
ية  متتامل لتعفير بضه اإلجراءات عتععي  العمال م  ملاطر العملو مستلدم  عسةارل تدريبية  ع سةاليب عقار

دلال تعديبت بما يناسب سبم  العامل.  عصيان  اآلات عا 
نجةازه عدةا العجة  المطدة ر عبو ع   تةعفيتما    سبم  العامدي  تعةد مة   بةع  سةباب اسةتمراري  العمةل عا 

بير  عمل سديم  عصحي  يذدل م  ا مةرا  عيبعةد العامةل عة  ا عةرار الصةحي و عيسةهل عمدية  اندماجة  
عتعافذ و  ما العمل تحت  رعف غير صحي  فهضا يعد لطرا عدا سبم  ا فراد النفسي عالجسةدجو عفذةدا  

 يةةد مةة  الن ريةةات تةةعلي  بميةة  تبيةةرةا فةةراد لألمةة  ممةةا يةةنعتس سةةدبا عدةةا ن ةةرتهع لدمؤسسةة  عالعمةةلو فالعد
عر لدعناصةةةر الفيزيذيةةة  فةةةي العمةةةل عدةةةا غةةةرار "اإلدارة العدميةةة " فالبيرةةة  المناسةةةب  تةةةؤدج بالعامةةةل  لةةةا التةةةع

 باارتيا  في العمل عبالتالي اإلنسجاع مع بير  العمل.
 يععح مدى تطبيق  دارة الصح  عالسبم  المهني  في المؤسس  :(25)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار ماالتاالحت
 %55 44 نعع
 %45 36 ا

 %100 80 المجمعد
 م   عداد الطالبتي .المصدر: 
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 مدى تطبيق  دارة الصح  عالسبم  المهني  في المؤسس  داررة نسبي  تععح (:29لشكل رقم )ا

 

عا بةةأ  المؤسسةة  مةة   فةةراد العينةة  صةةرح( 55%   نسةةب  لةةعاردة فةةي الجةةدعل  عةةبه  تععةةح البيانةةات ا
جةةراءات تلةةب الصةةح  عالسةةبم  المهنيةة  لةةضا يجةةب الترتيةةز فةةي بةةضا المجةةال عدةةا تةةعفير  تطبةةق سياسةةات عا 

 متا  عبير  عمل آمن  ا يحد  ل   عرار بسبب اإلجراءات عالعمديات التي تذعع بها المؤسس .

 ةع  دارة الصةح  م   فراد العين  صرحعا عتةس ضلة و لةضل  يجةب    تتةع  ن 45%  نسب  في حي   
 عالسبم  المهني  جزءا م  ن اع المؤسس  حتا يصبح فاعب بتتل صحيح.

عمنةةة  نسةةةتنتا    المؤسسةةة  تبةةةدل جهةةةعدا تافيةةة  لدحةةةرب عدةةةا صةةةح  عسةةةبم  العمةةةال مةةة  لةةةبل  
ي فةةاإلجةةراءات المتمثدةة  فةةي التععيةة  عتةةعفير  دعات السةةبم  ععذةةد دعريةةات تدريبيةة  لاصةة  بةةا م  عالسةةبم  

و عضلةة   بميتهةةةا فةةي تعزيةةز ثذافةةة  ا مةة  عتةةةل بةةضه اإلجةةراءات تزيةةةد مةة  رعةةا العمةةةال عةة  عمدهةةةع العمةةل
 عبالتالي زيادة مستعى  دارهع في العمل.

عبةةضا مةةا تؤتةةد عديةة  ن ريةة  الحاجةةات  برابةةاع ماسةةدع مةة  لةةبل حاجةةات اامةة   ج حاجةة  الفةةرد  لةةا 
فةةي تةةل مؤسسةة  لتةةي يتةةعر العامةةل بةةا م  فةةي ا مةة و فهةةي مةة  الحاجةةات ا ساسةةي  التةةي ابةةد    تتةةعفر 

 المؤسس  عيبضل تل قصارى جهده فيها.

 

 

55%
45% نعم ال
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 .يععح حرب المؤسس  عدا صيان   جهزة عمعدات العمل (:26الجدول رقم )
 %النسبة المئوية التكرار االحتماالت %النسبة المئوية التكرار االحتماالت
 
 
 
 نعع

 
 
 
58 
 

 
 
 
72.5% 
 

 " بي:"نعع ةفي حال  اإلجاب  ب
 %15.5 9 جيدة

 %58.6 34 متعسط 
 %25.9 15 سير 

المجمعد 
 الجزري

58 100% 

 - - - %27.5 22 ا
 - - - %100 80 المجمعد

 م   عداد الطالبتي .المصدر: 
 حرب المؤسس  عدا صيان   جهزة عمعدات العمل. داررة نسبي  تععح (:30لشكل رقم )ا

 
مةةة  المبحةةةعثي  صةةةرحعا بةةةأ  المؤسسةةة   (%72.5 رات الجةةةدعل    مةةةا نسةةةبت  المبحةةة  مةةة  لةةةبل تتةةةرا

حريص  عدا صيان   جهزة عمعدات العملو عيرجع بضا  لا حةرب المؤسسة  التاتمية  لدفدةي  عدةا معاصةد  
العمةةل عانجةةاز المهةةاع عالطدبيةةات المعتدةة  لهةةاو عتةةضل  مةة   جةةل عةةدع التةةألر عةة  الزبةةار و حيةة  يمتةة     

مةة   فةةراد العينةة  صةةرحعا  (%58.6  ن  جيةةدة  ع متعسةط   ع عةةعيف و حيةة     مةةا نسةبت تتةع  بةةضه الصةةيا
صةةةةرحعا بةةةةأ  ( %25.9  بةةةأ  بةةةةضه الصةةةةيان  متعسةةةط   ج مجةةةةرد  جةةةةراءات رعتينيةةة  لةةةة ات فذةةةةطو عنسةةةب 

ضلةة   لةةا قةةدع اآلات المعجةةعدة فةةي المؤسسةة  حسةةب تصةةريحات العمةةال مةة    رجةةادالصةةيان  سةةير  عيمتةة  
صةةرحعا بةةأ  الصةةيان  تتةةع  جيةةدة  ج    ( %15.5 التةةي  جريةةت مةةع بعةة  العمةةالو عنسةةب  لةةبل المذابدةة 

15%

59%

26%

جيدة متوسطة سيئة
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المؤسسةة  حريصةة  عدةةا صةةيان  آاتهةةا بتةةتل دارةةعو عمعنةةا ضلةة   نةة  تدمةةا تانةةت اآلات فةةي ععةةعي  جيةةدة 
تدما تا  العامل يعمل بتل  ريحي  عتل بضا يععد عدا المؤسسة  بفعارةد تبيةرةو عفةي مذابةل ضلة  نجةد    مةا 

صةةرحعا بةةأ  المؤسسةة  غيةةر حريصةة  عدةةا صةةيان   جهةةزة عمعةةدرات العمةةلو عبةةضا مةةا يةةؤثر ( %27.5 نسةبت  
سةةتهتار المؤسسةة  بصةةيان  اآلات عقةةدمها  يعةةا عيمتةة  فةةي حةةد ضاتةة  عيمتةة   رجةةاد بةةضا  لةةا  عدةةا العامةةل 

ب فمة  لةبل  رجاد ضل   لا    عمدهع ا يتطدب اسةتعمال بةضه ا جهةزة  ع    عمدهةع يتمحةعر فةي المتاتة
تصةةريحات غالبيةة  العمةةةال نجةةد بةةةأ  المؤسسةة  التاتميةةة  لدفدةةي  تحةةرب دعمةةةا عدةةا الذيةةةاع بأعمةةال الصةةةيان  
لدمعةةدات عا جهةةةزةو بويةةة  الحفةةةا  عدةةا سةةةبم  المةةةع في  عالحةةةرب عدةةا السةةةير الحسةةة  لألعمةةةال عتجنةةةب 

 حدع  اإلصابات  ثناء الذياع بالعمل.
 ي متا  العمل.يععح عجعد ملاطر ف(: 27الجدول رقم )

 %النسبة المئوية التكرار االحتماالت %النسبة المئوية التكرار االحتماالت
 
 
 
 
 
 
 نعع

 
 
 
 
 
 
62 
 

 
 
 
 
 
 
77.5% 
 

 في حال  اإلجاب  بة " نعع" تتمثل بضه الملاطر:
 %54.8 34 قدع اآلات

تثرة اآلات في 
 متا  العمل

12 19.3% 

عدع تن يع 
 متا  العمل

12 19.3% 

احتعاء متا  
العمل عدا 
 المعاد التيماعي 

4 6.6% 

المجمعد 
 الجزري

62 100% 

 - - - %22.5 18 ا
 - - - %100 80 المجمعد

 م   عداد الطالبتي .المصدر: 
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 عجعد ملاطر في متا  العمل. داررة نسبي  تععح (:31لشكل رقم )ا

 
ي   تةةدعا عدةةا عجةةعد ملةةاطر فةةي متةةا  العمةةل حيةة   نهةةا تبةةي  بيانةةات بةةضا الجةةدعل     غدبيةة  المبحةةعث

المبرمةة و  ااقتراحةةاتعمةة   جةةل فهةةع بةةضه الملةةاطر عنععيتهةةا حةةددنا بعةة  ( %77.5 بدوةةت  عدةةا نسةةب 
صرحعا بأ  سبب الملاطر المعجعدة في متا  العمل يععد  لةا قةدع اآلات ( %54.8 فعجدنا    ما نسبت 

 ات فيها قديم  عغير معاتب  لدتتنعلعجيا حسب تصريحات العمال. ج    المؤسس  التاتمي  لدفدي  اآل
صةةرحعا بةةأ  متةا  العمةةل يحتةةعج عدةةا آات تثيةةرة ( %19.3 مة  لةةبل المذابدةة  التةةي قمنةا بهةةاو عنسةةب 

 يعةةةةا صةةةةرحعا بةةةةأ  متةةةةا  العمةةةةل غيةةةةر مةةةةن عو  (%19.3 عا يعجةةةةد فةةةةرا  بةةةةي  آلةةةة  عآلةةةة   لةةةةرىو عنسةةةةب 
متةا  العمةل يحتةعج عدةا المةعاد التيماعية  المسةتعمد  فةي اإلنتةاج عتةل  صةرحعا تةضل  بةأ ( % 6.6 عنسب 

بةةضا يةةؤثر عدةةا صةةح  عسةةبم  العامةةل فةةي المؤسسةة و عيرجةةع بةةضا  لةةا سةةعء تصةةميع متةةا  العمةةل الةةضج ا 
تتيةف اآللة  مةع المهةاع   بمةاليحتعج عدا المسةاح  التافية  لدعامةل مة   جةل العمةل بتةل  ريحية و حية     

دةةا تعلةةد اتجابةةات سةةدبي  يحمدهةةا العامةةل اتجةةاه العمةةل عالمؤسسةة  عالتةةي يمتنهةةا    تهةةيم  ع المعتدةة  لدعمةةال
سةةةدع  العامةةةل عالذيةةةاع بسةةةدعتات ا تتناسةةةب مةةةع مصةةةالح المؤسسةةة و عالتةةةي مةةة  تةةةأنها    تدحةةةق العةةةرر 

 بننتاجي  المؤسس .
لةةع تتجةةاعز عانلفعةةت نسةةب  المبحةةعثي  الةةضي   تةةدعا عدةةا عةةدع عجةةعد ملةةاطر فةةي متةةا  العمةةل حيةة  

  لا     غدبيتهع تعمل دالل اإلدارة.  رجاعهايمت  ( %22.5 نسبتها 
ية  فةي متةا  العمةلو تةالحرارة عالعععةاء عالوبةار عالمةعاد التيماع  عنسةتنتا مة  بةضه النتةارا    الملةاطر

اللطيةةرة ععةةدع مأمعنيةة  اآلات عالعةةوط النفسةةي تةةل بةةضا قةةد يةةؤدج  لةةا تفةةاقع متةةاتل صةةحي   لةةرىو تمةةا 
ثر ا ععةةةاد الع يفيةةة  عالمهنيةةة  عالمعقةةةع الةةةضج يحتدةةة  العامةةةل فةةةي التسدسةةةل اإلدارج بمتةةةا  العمةةةل عدةةةا تةةةؤ 

 صحت .
 

55%

19%

19%

7%
قدم اآلالت

كثرة اآلالت في مكان العمل

عدم تنظيم مكان العمل

ةاحتواء مكان العمل على المواد الكيماوي
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 يععح تعفر متا  العمل عدا عسارل الحماي  م  ا لطار المهني . (:28الجدول رقم )
 %النسبة المئوية التكرار االحتماالت %النسبة المئوية التكرار االحتماالت
 
 
 نعع

 
 
64 
 

 
 
80% 
 

 "نعع" بل يتعد  ضل  با ما  ةفي حال  اإلجاب  ب
 %46.8 30 نعع
 %53.2 34 ا

المجمعد 
 الجزري

64 100% 

 
 
 
 ا

 
 
 
16 
 

 
 
 
20% 
 

"ا" بل يذدل م  تدة ترتيز   ةفي حال  اإلجاب  ب
 لتأدي  مهام 

 %62.5 10 نعع
 %37.5 6 ا

المجمعد 
 الجزري

16 100% 

 - - - %100 80 مجمعدال
 م   عداد الطالبتي .المصدر: 

 تعفر متا  العمل عدا عسارل الحماي  م  ا لطار المهني . داررة نسبي  تععح (:32لشكل رقم )ا

 
 

 

47%
53%

هل يشعلك ذلك " نعم"في حالة اإلجابة بـ 
باألمان

نعم ال
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تةةعفر متةةا  العمةةل عدةةا عسةةارل الحمايةة  مةة  ا لطةةار عةةدع  دارةةرة نسةةبي  تععةةح (:-321لشــكل رقــم )ا
 المهني .

 

 
ميةة  الةةعاردة فةةي الجةةدعل  عةةبه نبحةة     نسةةب  تبيةةرة جةةدا مةة  المبحةةعثي  مةة  لةةبل المعطيةةات الت

لطةارو حية     تةعفر ل تتعفر في  عسارل الحماي  م  ا صرحعا بأ  متا  العم( %80 قدرت نسبتهع ب 
عمذابةةةةةل ضلةةةةة  ( %46.8 عسةةةةةارل الحمايةةةةة  مةةةةة  ا لطةةةةةار تجعةةةةةل العامةةةةةل يتةةةةةعر با مةةةةةا  عضلةةةةة  بنسةةةةةب  

صةرحعا  (%20 با ما و عتضل  نجد    نسب  م   فراد العين  قةدرت نسةبتهع بةة ا يتعرعا ( %53.2 نسب 
 بعةةدع عجةةعد عسةةارل الحمايةة  مةة  ا لطةةار عبةةضا مةةا يةةؤثر عدةةا ترتيةةز العمةةال لتأديةة  مهةةامهع عضلةة  بنسةةب 

صةةرحعا بةةأ  عةةدع عجةةعد عسةةارل (%37.5 عتةةضل   يعةةا نسةةب  مةة  المبحةةعثي  قةةدرت نسةةبتهع بةةة  (62.5% 
 لطار ا تؤثر عدا تدة ترتيزبع  ثناء تأدي  مهامهع.الحماي  م  ا 

عيمتةة   رجةةاد تةةل بةةضا  لةةا    المؤسسةة  فيهةةا عسةةارل الحمايةة  مةة  ا لطةةار علتنهةةا قديمةة  جةةدا عا 
 تحرب عدا مراقبتها  م  لبل المبح   التي قمنا بها(. 

العمةال لع ارفهةا التةةي    غيةاب  سةاليب ا مة  عالعقاية  دالةل متةا  العمةةل يعتبةر عةامب يلةل بةأداء 
مة  تةةأنها التةةأثير بتةتل مباتةةر  ع غيةةر مباتةر عدةةا  بةةداف المؤسسة  ع بةةداف العةةامدي  بهةا  يعةةاو حيةة  
 صبحت العقاي  مة  ا لطةار المهنية  عةامب بامةا فةي  داء المؤسسة  ععنصةر مةؤثرا فةي نجاحهةاو علتة  ا 

ق تذيةيع ا لطةار فيهةاو عالةضج يعةد طريذة  يمت  تطبيق سياس  عقارية  فعالة  فةي بةضه المؤسسة   ا عة  طرية
لدتحديةةل التةةامل لععةةعيات العمةةل التةةي ترتتةةز عدةةا تحديةةد  ع تتةةليب ا لطةةار عتصةةنيفها قصةةد عةةبط 

62%

38%

هل يقلل من شدة " ال"في حالة اإلجابة بـ 
تركيزك لتأدية مهامك

نعم ال
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نتةةاطات العقايةة و فا لطةةار المهنيةة  ا تعجةةد بطريذةة  منعزلةة  علةةضل  ينبوةةي    تألةةض العقايةة  فةةي اإلعتبةةار 
 (13، ص 2008 -1997)عالل، ي. جميع الععامل التي تتدلل في النتاط التذن

 .يععح حرب المؤسس  عدا عما  بير  عمل لالي  م  الملاطر :(29الجدول رقم )
 %النسبة المئوية التكرار االحتماالت

 %60 48 نعع
 %40 32 ا

 %100 80 المجمعد
 م   عداد الطالبتي .المصدر: 

 بير  عمل لالي  م  الملاطر.حرب المؤسس  عدا عما   داررة نسبي  تععح (:33لشكل رقم )ا

 
تبي  بيانات بضا الجدعل     غدبية  المبحةعثي   تةدعا عدةا    المؤسسة  حريصة  عدةا عةما  بيرة  عمةل 

 تةةةدعا     (و%40 عفةةةي مذابةةةل ضلةةة  نجةةةد    مةةةا نسةةةب   (و%60 لاليةةة  مةةة  الملةةةاطر بدوةةةت  عدةةةا نسةةةب 
   المؤسس  ا تهتع بالملةاطر التةي المؤسس  غير حريص  عدا عما  بير  عمل لالي  م  الملاطر  ج 

ن  عمةل المؤسسةة  عابتمامهةا يلدةةف بيرة  عمةةل لاليةة  صةةاب بهةا العامةةل لةبل فتةةرات العمةلو فةةيمتة      ي
مةة  الملةةاطر  صةةحي ( مةة  تةةأنها    يحفةةز العمةةال عدةةا الرغبةة  فةةي العمةةل عبةةضل جهةةد  تبةةر فةةي العمةةلو 

 نهةةا تتةةتل لطةةرا عدةةا مسةةتذبدهع الصةةحي  عغيةةر    غيةةاب بيرةة  عمةةل صةةحي  يتةةع  عةةارق  مةةاع العمةةال
عالمهنةةيو عتةةل بةةضا يجعةةل العامةةل تنتتةةر لديةة  م ةةابر الةةرف  عالعصةةيا و التةةألر عةة  العمةةل عغيربةةا مةة  

فحةةرب المؤسسةة  عدةةا اتبةةاد طةةرق المؤسسةة  عا مصةةدح  العةةامدي  بهةةاو  الم ةةابر التةةي ا تلةةدع مصةةدح 
مة   تة     يعاجهعنهةا فةي بيرة  العمةل مة  تةأنها    تذدةلملتدف  لتععي  عامديها با لطةار المهنية  التةي يم

 حعاد  العمل.

60%
40%

نعم ال
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فير عنسةةتنتا مةة  بةةضه النتةةارا     غدبيةة   فةةراد العينةة   تةةدعا    المؤسسةة  التاتميةة  لدفدةةي  تحةةرب عدةةا تةةع 
 فعةةةل بيرةةة  عمةةةل لاليةةة  مةةة  الملةةةاطر عضلةةة  مةةة  لةةةبل تةةةعفير  ةةةرعف عمةةةل جيةةةدة عاابتمةةةاع بالعامةةةل 

م  تل الملاطر التي يمت     تصادف  لبل فترات العملو حي     تةعفير بيرة  عمةل  عمتطدبات  عحمايت 
لاليةةةة  مةةةة  الملةةةةاطر تجعةةةةل العامةةةةل يتةةةةعر بالرعةةةةا عالةةةةضج يةةةةنعتس بتةةةةتل  يجةةةةابي عدةةةةا انتاجيتةةةة  دالةةةةل 
ل المؤسس و فنجد بارزبعر  في ن ريت   العامدي ( يرى بأ  عدع رعا الفةرد يرجةع  لةا عةدع تةعفير بيرة  عمة

د مةة  لةةضل   تةةا بالععامةةل العقاريةة  التةةي اعتبربةةا مؤتةةر  يجةةابي يجعةةل العامةةل يتةةعر با مةةا  ععةةدع عجةةع مبر
 ملاطر تهدد حيات و عبالتالي فن  المؤسس  تعمل عدا تعفير بير  عمل لالي  م  الملاطر.
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 صب الوظيفي.عالقة حرص المؤسسة على تطبيق اجراءات الصحة والسالمة المهنية بالمن أ.

 المنصب الوظيفي
 
 

 حرص
 المؤسسة

 على تطبيق
 إجراءات 

 الصحة والسالمة

 اداري عامل تنفيذ
 

∑ 2كا   
وبة

حس
الم

 

رية
الح

جة 
در

 
2كا  

لية
جدو

ال
  

 
 التكرار

 
 
% 

 
 

 التكرار

 
 
% 

 
 

 التكرار

 
 
% 

 
 
 
 نعم

29 
 
 
 
 
 

36.3% 

 
 
 

51.7% 
 

17 
 
 
 
 
 

21.3% 

 
 
 

70.83% 
 

46 
 
 
 
 
 

57.6% 

 
 
 

57.5% 
 

39
.3
25

 

1 3.
84

 

 
 
 ال
 

27 
 
 
 
 

33.8% 

 
 
 

48.3% 
 

7 
 
 
 
 

8.8% 

 
 
 

29.17% 
 
 

34 
 
 
 
 

42.5% 

 
 
 

42.5% 
 

 
 

 المجموع

   56 
 
 

70.1% 

 
 

100% 

  24 
 
 

30% 

 
 

100% 

   80 
 
 

100% 

 
 

100% 
 

 م   عداد الطالبتي .المصدر: 
 المحسعب  عالمذدرة بة: 2تبي  م  لبل  رقاع الجدعل    قيم  تا

و فةن  بنةا  دالةة  3.84الجدعليةة  المذةدرة ب  2عبةةي  تبةر مة  تةا 0.05عنةد مسةتعى الدالة   39.325
 احصاري  بي  حرب المؤسس  عدا تطبيق اجراءات الصح  عالسبم  المهني  عالمنصب الع يفي.
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 عالقة حرص المؤسسة على حماية العاملين من األمراض المهنية. ج

 م   عداد الطالبتي المصدر: 
 مةةة مةةة  الجةةةدعل اعةةةبه نبحةةة     المبحةةةعثي  الةةةضي  قةةةالعا بةةةأ  المؤسسةةة  تحةةةرب عدةةةا حمايةةة  العةةةامدي  

صةرحعا نفةس ( %73.2 مة  فرة  اإلداريةي  عتةضل  مةا نسةبت  ( %95.8  ا مرا  المهني  قدرت نسبتهع بة
 ق  بي  حرب المؤسسة  عدةا حماية  العةامدي  مة  ا مةرا  المهنية  ضل و حي  تؤتد النتارا بأن  تعجد عب
ععنةةةد درجةةة   050.عبةةةي دالةةة  عنةةةد مسةةةتعى الدالةةة   28.8المحسةةةعب  2عالمنصةةةب الةةةع يفيو فذةةةد بدوةةةت تةةةا

 الجدعلي (. 2المحسعب   تبر م  تا  2  تا 1الحري  

 ب الوظيفيالمنص
 
رص المؤسسة      ح

هي حماية 
من  نالعاملي

 األمراض المهنية

∑ إداري عامل تنفيذ  
وبة

حس
الم
 2 ا
 ك

رية 
الح

جة 
 در

لية
جدو

2 ال
 كا

 
 
 

 التكرار

 
 
 
% 
 

 
 
 

 التكرار

 
 
 
% 
 
 

 
 
 

 التكرار

 
 
 
% 
 

 
 
 نعم

41 
 
 
 

51.2% 

 
 

%73.2 
 

23 
 
 
 

28.8% 

 
 

95.8% 
 

64 
 
 
 

80% 

 
 

%80 
 

28
.8

 

1 3.
84

 

 
 
 ال

15 
 
 
 

18.8% 

 
 

%26.8 
 

1 
 
 
 

1.3% 

 
 

%4.2 
 

16 
 
 
 

20% 

 
 

%20 
 
 

 
 

 المجموع

56 
 
 
 
 

%70 

 
 

%100 
 
 
 

24 
 
 
 
 

%30 

 
 

%100 
 

80 
 
 
 
 

100 

 
 

%100 
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 بنظام األجور وزيادة االنتاجعرض وتحليل البيانات المتعلقة .4.1
 المبضعليععح تناسب ا جر مع الجهد  (:30الجدول رقم )

 %النسبة المئوية التكرار االحتماالت %النسبة المئوية التكرار االحتماالت
 - - - %30 24 نعع
 
 
 
 
 ا

 
 
 
 

56 
 

 
 
 
 
70% 
 

 :يدفع  بضا  لا "ا ة "في حال  اإلجاب  ب
 %النسبة المئوية التكرار االحتماالت
عدع اإلبتماع 

 بالعمل
35 54.6% 

الرغب  في تر  
 العمل

29 45.4% 

تلريب  دعات 
 العمل

00 00% 

المجمعد  %100 80 المجمعد
 الجزري

64 100% 

  عداد الطالبتي .م  المصدر: 
 تناسب ا جر مع الجهد المبضعل داررة نسبي  تععح (:34لشكل رقم )ا

 
( ا يمثةةةل عةةةدد  فةةةراد العينةةة  المبحةةةعثي  الةةةضي   جةةةابعا عةةةدع تناسةةةب ا جةةةر الةةةضج 64العةةةدد   مالحظـــة:

ثر مةة  ( مفةردةو علتةة  يمثةل عةةدد  جابةاتهع  نهةع  جةةابعا بةأت56يتذاعةاه مةع الجهةةد الةضج يبضلةة  عةددبع ب  
 اقترا .

55%
45%

0%

عدم اإلهتمام بالعمل الرغبة في ترك العمل تخريب أدوات العمل
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(  جةةةابعا بةةةأ  ا جةةةر الةةةضج %70مةةة  لةةةبل البيانةةةات اإلحصةةةاري  فةةةي الجةةةدعل  عةةةبه نجةةةد    نسةةةب   
( ممةةة  يةةةرع     ا جةةةر الةةةضج يتذاعةةةعن  %30يتذاعةةةاه ا يتناسةةةب مةةةع الجهةةةد الةةةضج يبضلةةة و بينمةةةا نسةةةب   

عنا مجمععةة  مةة  يعتةةس مجهةةعداتهع المبضعلةة  عمةة   جةةل فهةةع عةةدع تناسةةب ا جةةر مةةع الجهةةد المبةةضعل ععةة
 اإلقتراحات تاآلتي: 

( في حي     بنا  البع  منهع  جةاب بةأ  %54.6فتانت عدع اإلبتماع بالعمل مثد   عدا نسب  بة:  
( فةي حةي     عا عامةل  جةاب بتلريةب % 45.4ضل  يؤدج  لا الرعب  في تر  العمل عتانت نسبتهع بة:  

  ه الفر  في  نة  لةع تةا  ا جةر يعتةس الجهةد الةضج يبدلة( عيمت     نفسر ردعد  فعال بض00 دعات العمل  
 لزاد ابتمام  بالعمل علذدت رغبت  في تر  العمل.

فا جر بع مذابةل مةا يبدلة  العامةل مة  مجهةعد ععةدي عضبنةي علذةاء مهاراتة  فةي العمةلو فةنضا لةع يحذةق 
فةةي تةةر  العمةةل  ع عةةدع بةةضا ا جةةر لدعامةةل  تةةباد لحاجاتةة  عالرفةةع مةة  مسةةتعى معيتةةت  تلدةةق لديةة  الرغبةة  

 اإلبتماع ب  عبضا ما يؤثر عدا انتاجي  المؤسس .
عمنةة  نسةةتنتا    المؤسسةة  لةةع ابتمةةت بزيةةادة ا جةةعر يرجةةع بةةضا بالفارةةدة عديهةةا ععدةةا العةةامدي  بحيةة  
  سعف تزيد م  انعباط العمال في العملو عبةضا مةا يتفةق مةع ن رية  العةامدي  التةي جةاء بهةا "بةارزبعر "  

نمةا بةا جعر  ي عفق بضه الن ري  ليست عسيد  لتحفيز العمال عحثهع عدا العمل عليسةت  داة إلرعةارهعو عا 
 فذط عامب عقاريا يمنع  هعر حاات عدع الرعا عديهع.

 يععح منح المؤسس  لعبعات مادي  (:31الجدول رقم )
 %ئويةالنسبة الم التكرار االحتماالت %النسبة المئوية التكرار االحتماالت

 
 
 
 نعع

 
 
 
59 
 

 
 
 
73.7% 
 

 "نعع" بضا راجع  لا: ةفي حال  اإلجاب  ب
عمد   عقات 

  عافي 
8 13.5% 

عند زيادة 
 اإلنتاج

51 86.5% 

المجمعد 
 الجزري

59 100% 

 - - - %26.3 21 ا
 - - - %100 80 المجمعد

 م   عداد الطالبتي .المصدر: 
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 منح المؤسس  لعبعات مادي  تععح داررة نسبي (:35لشكل رقم )ا
 

 
  مةة  لةةبل بيانةةات الجةةدعل  عةةبه نبحةة  بةةأ  نسةةب  تبيةةرة مةة   فةةراد العينةة  فةةي المؤسسةة  التاتميةة  لدفدةةي

(و بينمةا نسةةب  %73.7بةأنهع اسةتفادعا مةة  عةبعات مادية  لةةبل عمدهةع فةي المؤسسةة  عتمثةل مةا نسةةبت  بةة:  
صدعا عدا عبعات مادية  عمة   جةل فهةع مةا نةعد بةضه العةبعات ( مم  لع يتح%26.3قديد  جدا قدرت بة:  

 قسمنابا  لا مجمععتي  فتانت  جابتهع تاآلتي: 
( في حي     بنا  منهع مة   جةاب بةأ  بةضه %86.5فتانت عند زيادة اإلنتاج مثدت  عدا نسب  ب:  

   تةةعفير المؤسسةة  ( حيةة  %13.5العةةبعات تمةةنح فةةي حالةة  عمدهةةع  عقةةات  عةةافي  عتمثدةةت نسةةبتهع بةةة:  
لعةةبعات ماديةةة  تناسةةةب العمةةال  مةةةر عةةةرعرج عا بةةد منةةة و لمةةةا لةة  مةةة  دعر تبيةةةر فةةي التةةةأثير عدةةةا نفسةةةي  

لهةع  عسدع  العامدي و عالرفع م  رعحهع المعنعي  عتععربع بالتذدير عااحتراع عالرعا ع  العمل تمةا تحذةق
تةةةةتل عةةةةارق  مةةةةاع عمديةةةة  تتيةةةةف العمةةةةال ااسةةةةتذرار المهنةةةةي عالعتةةةةس صةةةةحيحو فويةةةةاب العةةةةبعة الماديةةةة  ي

 عانسجامهع في متا  العمل.
عتةةل بةةضا راجةةع  لةةا    المؤسسةة  التاتميةة  لدفدةةي  تعتمةةد فةةي ن ةةاع تذةةديع العةةبعات الماديةة  عدةةا عمةةل 

ة فةي العمال  عقات  عافي   ج تدما زاد العقت زادت العبعات المادي  عالعتسو عتضل  تةتع احتسةاب الزيةاد
   الحاات.اإلنتاج في بع

   العةةبعات الماديةة  تزيةةد مةةة  رفةةع اإلنتاجيةة  عتجعدةة  عةةةامب منتجةةا يعطةةي تةةل جهةةةده مةة   جةةل قيامةةة  
بعمدةة و عبةةضا مةةا سةةيجعل مةة  الجةةعدة فةةي المؤسسةة  تزيةةد  تثةةر فةةأتثرو عفةةي مذابةةل ضلةة  عةةدع عجةةعد عةةبعات 

14%

86%

عملك ألوقات إضافية

عند زيادة اإلنتاج
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يمة  الع يفة  لةديهعو عيذةعد ضلة   مادي  فن  ضل  يذدل مة  ابتمةاع العمةال بع ةارفهع عاحتذةاربع لهةاو فتتبتةا ق
  لا غياب ااستجاب  اإليجابي  لديهع    طمعحاتهع تتعار  مع العاقع التن يمي.

 يععح  جابات المبحعثي  حعل معيار تحديد ا جر (:32الجدول رقم )
 %النسبة المئوية التكرار االحتماالت

 %31.2 25 ( عدا  ساس اإلنتاج  حسب عدد الذطع المنتج
 %56.3 45  ساس العقت  حسب عدد ساعات العمل( عدا

 %12.5 10 عدا  ساس المجهعد  ععدي  ع فترج(
 %100 80 المجمعد

 م   عداد الطالبتي .المصدر: 
  جابات المبحعثي  حعل معيار تحديد ا جر داررة نسبي  تععح (:36لشكل رقم )ا

 

 
 ( مة   فةراد  قةرعا%56.3ه نبحة     مةا نسةبت  بةة:  حي  عم  لبل البيانات المبين  في الجةدعل  عةب

بأنةةة  يةةةتع حسةةةاب ا جةةةعر بالنسةةةب  لدعمةةةال عدةةةا  سةةةاس العقةةةت  حسةةةب عةةةدد سةةةاعات العمةةةل(و تديهةةةا نسةةةب  
( صرحعا بأن  يتع حساب ا جعر عدةا  سةاس اإلنتةاج  حسةب عةدد الذطةع المنتجة (و تديهةا  جابة  31.2% 

( عمةةة  العاعةةةح    %12.5هةةةعد  ععةةةدي  ع فتةةةرج( بنسةةةب    نةةة  يةةةتع احتسةةةاب ا جةةةعر عدةةةا  سةةةاس المج
المؤسسة  التاتميةة  تعتمةةد فةةي حسةةاب ا جةةعر عدةةا  سةةاس العقةت عضلةة  راجةةع  لةةا طبيعةة  العمةةل السةةارد فةةي 

 المؤسس  عاعتباربع بأنها  فعل طريذ  م   جل ضل .

31%

56%

13%
(حسب عدد القطع المنتجة)على أساس اإلنتاج 

(حسب عدد ساعات العمل)على أساس الوقت 

(عضلي أو فكري)على أساس المجهود 



 ة في ضوء الفرضياتالفصل السادس:               عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراس
 

166 
 

المجهةعد عضلةة  عفةي بعة  الحةاات الذديدة  جةدا يةتع احتسةاب ا جةةعر عدةا  سةاس اإلنتةاج ععدةا  سةاس 
 في حال  الزيادة في ا جعر.

 عيرجع بضا االتبف في اإلجابات  لا طبيع  المهاع المنعط  لتل فرد دالل المؤسس  عمرتزه فيها.
 يععح ما  ضا تا  ا جر الضج يتذاعاه العامل يناسب . (:33الجدول رقم )

 %النسبة المئوية التكرار االحتماالت
 %27.5 22 نعع
 %72.5 58 ا

 %100 80 المجمعد
 م   عداد الطالبتي .المصدر: 

 ما  ضا تا  ا جر الضج يتذاعاه العامل يناسب . داررة نسبي  تععح (:37لشكل رقم )ا

 
تبةةي  بيانةةات بةةضا الجةةدعل     غدبيةة  المبحةةعثي   تةةدعا عدةةا    ا جةةر الةةضج يتذاعةةعن  ا يناسةةبهع بدوةةت 

ب  المبحةةةةعثي  الةةةةضي   تةةةةدعا عدةةةا    ا جةةةةر الةةةةضج يتذاعةةةةعن  بينمةةةةا انلفعةةةةت نسةةة (و%72.5  عدةةةا نسةةةةب 
عبالتةةالي فالمؤسسةة  ا بةةد عديهةةا باابتمةةاع بزيةةادة فةةي ا جةةعر  (%27.5 يناسةةبهع حيةة  لةةع تتجةةاعز نسةةبتها 

التةةي تتناسةةب مةةع العمةةالو    بةةةضا يرجةةع بالفارةةدة عديهةةا ععدةةا العةةةامدي   يعةةاو بحيةة  تذةةل فةةةرب دعرا  
مةع ن رية  الحاجةات التةي جةاء بهةا ماسةدع حية     العامةل ا يمتة     يذةدع تةل مةا العملو عبةضا مةا يتفةق 

لدي و عحاجات  ا ساسي  غير متبع و حي  تأتي حاج  ا م  فةي المرتبة  الثانية  فةي بةرع ماسةدع لدحاجةات 
باد عالتي تتدلب في العنصر المادج  ا جر(  ن  يحمي العامل م  ا لطةار المادية  عالمعنعية  فعةدع  تة

بةةضه الحاجةةات تسةةبب لدعامةةل قدةةق عتةةعترو حيةة  تعتبةةر ا جةةعر  داة مةة  ا دعات الفعالةة  المةةؤثرة عدةةا  داء 
الفردو بضا مةا جعةل الةبع  يسةمي ااقتصةاد المعاصةر باقتصةاد ا جةعرو لمةا لة  مة   بمية  بالوة  تعنصةر 

27%

73%

نعم ال
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يحفةةز الطاقةةات البتةةري   تنميةة و يسةةابع فةةي تتةةعي  طبذةة  عامدةة  فعالةة  عمنتجةة و عتعامةةل اسةةتذرار اجتمةةاعي
عدةةا تطةةعير عتحسةةي  المنةةتا عترقيتةة و ليصةةبح بةةضل  رفةةاه اقتصةةادج تعتمةةد عديةة  الدعلةة  فةةي تحريةة  النتةةاط 

 ااقتصادج.
 عنستنتا م  بضه النتارا بأ :

لمؤسسةة  التاتميةة  لدفدةةي  تعةةاني مةة  عةةعف فةةي تعزيةةع ا جةةعر ع    غدةةب العمةةال ا يناسةةبهع ا جةةر ا -
 الممنع  لهع.

  المؤسسةة  التاتميةة  لدفدةةي  تعتمةةد فةةي حسةةابها لألجةةر عدةةا  سةةاس العقةةت  سةةاعات العمةةل( حسةةب   -
 تصريحات رريس مصدح  تنمي  المعارد البتري  م  لبل المذابد  التي قمنا بها.

 جدعل يععح سدع ا جعر يتسع بالعدال  عالتفافي  :(34)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرارات االحتماالت
 35% 28 عنع
 65%   52 ا

 100% 80 المجمعد
 م   عداد الطالبتي .المصدر: 

 سدع ا جعر يتسع بالعدال  عالتفافي  داررة نسبي  تععح(:38لشكل رقم )ا

 

مة   جابةات  فةراد عينة  الدراسة  صةرحعا ( 65% م  لبل البيانات المععح  فةي الجةدعل نبحة     نسةب 
مؤسسةة  ا يتسةةع بالعدالةة  عالتةةفافي     مع ةةع العمةةال يذعةةع  سةةاعات ال اعتمدتةة بةةأ  سةةدع ا جةةعر الةةضج 

عمل تثيرة بو  الن ر ع  المنصب  ع المستعى التعديميو علتنهع ا يتذاعع  نفةس ا جةر عبالتةالي بةضا 

35%

65%

نعم ال
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عتس ضلةة  عدةةا عيةةنيجعةةل العمةال غيةةر راعةةي  عةة  بةضا الن ةةاعو  التعزيةع غيةةر عةةادل حسةةب ر يهةع عبةةضا مةةا
دالةةةل المؤسسةةة  عا  عةةدع عجةةةعد عدالةةة  فةةةي تعزيةةةع ا جةةعر تةةةؤدج بالعةةةامدي   لةةةا عةةةدع  هععانةةةدماج انتمةةارهع

اإلتذةا  فةةي العمةلو علدةةق  تةتال الصةةراد عالنةةزاد بةي  العمةةالو عدةا  داء العةةامدي  لدذيةاع با عمةةال المعتدةة  
 داء تهع فةةةي العمةةةل عبالتةةةالي الهةةةع ممةةةا يلدةةةق صةةةراعات عنةةةزاد بةةةي  العمةةةالو عبةةةضا مةةةا يةةةؤثر عدةةةا مردعديةةة

صةةةرحت  بةةأ  سةةةدع ا جةةةعر الةةضج اعتمدتةةة  المؤسسةةة  يتسةةةع  (%35 المؤسسةة  تتةةةلو فةةةي حةةي  نجةةةد نسةةةب  
بالعدالةة  عالتةةفافي و فحسةةب بةةضه الفرةة   بةةضا المعيةةار مناسةةب    العامةةل يذةةيع حسةةب عةةدد السةةاعات  التةةي 

 يذعيها دالل المؤسس .

ا بتطبيةةةق ن ةةةاع عةةةادل عضلةةة  عيمتةةة  الذةةةعل  نةةة  ابةةةد عدةةةا المؤسسةةة     تسةةةعا  لةةةا تحفيةةةز عمالهةةة
تيةدبا لتفادج الصراد عالنزاد بي  العمال عبضا مةا ضببةت  لية  ن رية   التتةعي  اإلدارج لهنةرج فةايعل حةعل تأ
 عدا العدال  التن يمي  لما لها م  تأثيرات ايجابي  عدا العامل ععدا  المؤسس  تل عدا حد سعاء.

 ي  عفق الجهد المبضعليععح تحذيق المتان  ااجتماع (:35الجدول رقم )
 %النسبة المئوية التكرار االحتماالت

 %48.8 39 نعع
 51.2% 41 ا

 100%   80 المجمعد
 م   عداد الطالبتي .المصدر: 

 تحذيق المتان  ااجتماعي  عفق الجهد المبضعل داررة نسبي  تععح (:39لشكل رقم )ا

 

49%51% نعم ال
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     مجمععةة  مةة  المبحةةعثي  قةةدرت نبحةة  مةة  لةةبل معطيةةات الجةةدعل    النسةةب متذاربةة  حيةة
عتانةةت  جابةةاتهع بةةأ  العمةةل الةةضج يذعمةةع  بةة  لةةع يحذةةق لهةةع متانةة  اجتماعيةة  جيةةدةو ( 51.2%  نسةةبتهع ب

م   فةراد العينة  صةرحعا عتةس ضلة و يمتة   رجةاد ضلة   لةا    ( %48.8 عفي المذابل ضل  نجد    نسب  
 ذةق لهةع متانة  اجتماعية  جيةدة يتذاعةع   جةر مةا بةي العمال الضي  صرحعا بأ  العمل الةضي  يذعمةع  بة  يح

(و عتةةس عمةةال 08دج فمةةا فةةعق عبةةضا مةةا يحذةةق لهةةع متانةة  جيةةدةو عبةةضا مةةا يؤتةةده الجةةدعل رقةةع   60000
دج  39000دج  لةا 3000التنفيض الضي  يعمدع  في مصةانع  نتةاج الفدةي   غدبيةتهع يتذاعةع   جةر مةا بةي  

 و  عبضا يععد  لا الفرق التاسع بةي   جةعربع عمسةتعياتهع المعيتةي   ااجتماعيعبضا لع يحس  م  عععيتهع 
باإلعةةةةاف    لةةةةا الزيةةةةادة فةةةةي ا سةةةةعارو عبمةةةةا  نهةةةةع  ربةةةةاب ا سةةةةر علةةةةديهع مسةةةةؤعليات تثيةةةةرة علاصةةةة  فرةةةة  
المتزعجةةع  لةةديهع مسةةؤعليات  تثةةرو عبةةضا مةةا يجعةةل  جةةربع غيةةر تةةافي لتوطيةة  تةةل متطدبةةاتهعو عبالتةةالي ا 

  جيةةدةو لاصةة     تةةا  بةةضا ا جةةةر بةةع مصةةدر الةةدلل العحيةةد فةةي العاردةة و عمنةة  تجةةةدر يحذةةق لهةةع متانةة
رةرج اإلتارة  لا    ا جةر عا سةرة بمةا المحةددات ا ساسةي  لحالة  الرعةا  ع عةدع الرعةا لةدى العامةل الجزا
باد لاصةة  مةةع زيةةادات ا سةةعار الةةضج يذابدةة  تبةةاطء الزيةةادة ا جةةعر ممةةا  صةةبح العامةةل غيةةر قةةادر عدةةا  تةة

 رغبات  عحاجيات  ا سري .

 م  زيادات في ا جر ااستفادةجدعل يععح مدى  (:36الجدول رقم )
 %النسبة المئوية التكرار االحتماالت

 %90 72 نعع
 %10 8 ا

 %100 80 المجمعد
 م   عداد الطالبتي .المصدر: 
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 .رمدى ااستفادة م  زيادات في ا ج داررة نسبي  تععح (:40لشكل رقم )ا

 
مةةة  المبحةةةعثي  صةةةرحعا بةةةأنهع ( %90 مةةة  لةةةبل البيانةةةات المععةةةح  فةةةي الجةةةدعل نبحةةة     نسةةةب  

 مة  المبحةعثي  صةرحعا بةأنهع لةع يسةتفيدعا مة ( %10 استفادعا م  زيادات في ا جرو في حي  تديها نسب  
 زيادة في ا جر.

اد ضلة  الزيةادة فةي ا جةرو عيمتة   رجة نستنتا    النسب  المرتفع  تانت  فراد العين  الضي  استفادعا مة 
مةا  بأ  بضه الفر  لديها سنعات عمل طعيد  فأصبحت لديها لبرة عالي  عبالتةالي فهةي رتيةزة المؤسسة و عبةضا

 يجعل المؤسس  تهتع بها عتمنحها زيادة فةي ا جةر تمتافةأة عدةا مجهعدبةاو ع   تةل زيةادة فةي ا جةر تةدفع
ا تدفع   تثر نحةع العمةل تةع  ا جةر المحفةز ا ساسةي لدعامةلو عبةضا مةالعامل لزيادة م  جهده في العمل ع 

زيةد ييزيد م  انتمار  لمؤسس   ن  تل ما منحت المؤسس  زيادة فةي ا جةر تدمةا زادت ثذة  العامةل عبالتةالي 
ثةارة الرغبة  فةي العمةل يةق عتحذ مجهعدهو تما    الزيادة في ا جر دافع لألداء الجيد عرفةع الةرع  المعنعية  عا 

 التفاءة في ا داء.
حسةةب المذابدةة  التةةي  جرينابةةا مةةع بعةة  العةةامدي  فةةن  الزيةةادة فةةي ا جةةر تتةةع  فةةي مةةدة طعيدةة  عبنسةةب  

لنمع عريد  جداو عطبذةا لن رية  العةامدي  فةن  المن مةات يجةب    تعيةر الععامةل التحفيزية  ابتمامةا تبيةرا تةا
ا العامةةةل فةةةي مرتةةةزه الةةةع يفي مةةة   جةةةل عةةةما  الةةةع يفيو زيةةةادة ا جةةةعر عاامتيةةةازات التةةةي يحصةةةل عديهةةة

 استمراره عبذار  في المؤسس .
 
 
 

90%

10%

نعم ال
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 يععح مدى مناسب  ا جر الضج يتذاععن  مع المستعى التعديمي: (37)الجدول رقم 
 %النسبة المئوية التكرار االحتماالت

 %41.3 33 نعع
 %58.7 47 ا

 %100 80 المجمعد
 م   عداد الطالبتي .المصدر: 

 مدى مناسب  ا جر الضج يتذاععن  مع المستعى التعديمي داررة نسبي  تععح(:41) لشكل رقما

 
مةة  المبحةةعثي  صةةحعا بةةأ   (%58.7 مةة  لةةبل البيانةةات المععةةح  فةةي الجةةدعل نبحةة     نسةةب  

مةة   فةةراد العينةة  صةةرحعا  (41.3% ا جةةر الةةضج يتذاعةةعن  ا يتناسةةب مةةع مسةةتعابع التعديمةةي تديةة  نسةةب  
    ا جر الضج يتذاععن  يتناسب مع مستعابع التعديمي. عتس ضل و  ج

في حي   غدبي  المبحةعثي  ا يتناسةب  جةربع مةع المسةتعى التعديمةي عبةضا راجةع  لةا المنصةب الةضج     
يتةةود  فةةي المؤسسةة  التةةي يعمةةل فيهةةاو فأغدةةب العةةامدي  يحمدةةع  تةةهادات جامعيةة  فةةي مناصةةب  دنةةا مةة  

عدميةة و عضلةة  راجةةع  لةةا عةةدع تةةعفر مناصةةب العمةةل عبةةضا مةةا دفعةة  لدعمةةل فةةي قةةدراتهع الفتريةة  عمةةؤببتهع ال
 مناصب  دنا م  مستعاه التعديمي عضل  لتدبي  الحاجيات العاردي .

 جدعل يععح مدى رعا العمال ع  ا جر الممنع  لهع(:38الجدول رقم )
 %النسبة المئوية التكرار االحتماالت

 %23.8 19 نعع
 %76.2 61 ا
 %100 80 دالمجمع 

90%

10%

نعم ال
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 .م   عداد الطالبتي المصدر: 
 مدى رعا العمال ع  ا جر الممنع  لهع. داررة نسبي  تععح (:42لشكل رقم )ا
 

 
مة  المبحةةعثي  صةرحعا بةأنهع غيةر راعةةي  ( %76.2 تبةي  لنةا مة  لةبل الجةةدعل اإلحصةاري    نسةب  

بةأنهع راعةي  عة  ا جةر الةضج  صةرحعا (%23.8 ع  ا جر الضج تمنح  المؤسس و فةي حةي  تديهةا نسةب  
 يمنح لهع.

  عةم  لبل البيانات نستنتا    النسب  المرتفع  تانت  فراد العينة  الةضي  صةرحعا بةأنهع غيةر راعةي  
مةا  ا جر الضج تمنح  المؤسس  عبأن  غير تافي فأغدبي  المبحعثي  متزعجع  علديهع مسؤعليات تثيةرة عبةضا

متطدبةةاتهعو ع   ا جةةةعر المعمةةعل بهةةا فةةي المؤسسةة  لةةع تحسةة  مةةة  يجعةةل  جةةربع غيةةر تةةافي لتوطيةة  تةةل 
(و ع   بنةةةا  فةةةرق تاسةةةع بةةةي   جةةةعربع عمسةةةتعياتهع 32ععةةةعيتهع الماديةةة  عبةةةضا مةةةا يؤتةةةده الجةةةدعل رقةةةع  

 دري المعيتي   ج متطدباتهع تزيد يعما بعد يعع بينما ا جر الممنع  لهع ا يزيد عبضا ما جعدهع غير قا
حية  تعصةل تةايدعر    ا جةر بةع الحةافز العحيةد لدعامةلو    الزيةادة فةي  سةتدزماتوعدا تعفير تل الم

 جةةر العامةةل تةةؤدج  لةةا المزيةةد مةة  المجهةةعد طبعةةةا بالحصةةعل عدةةا  جةةر  تبةةرو عبالتةةالي يةةؤثر ضلةة  عدةةةا 
( اللةاب 08 نتاجيت  دالل المؤسسة  عبةضا مةا تسةعا  لية  تةل المؤسسةات ععجةدنا مة  لةبل الجةدعل رقةع  

دجحو عمةع  39000 ودج 30000    عدةا نسةب  مة   فةراد العينة  يتذاعةع   جةر يتةراع  نةت بةي    با جر
و غةةبء المعيتةة  تيةةف يمتةة  لدعامةةل سةةد تةةل حاجاتةة  لةةضل  ربمةةا يبحةة  عةة  عمةةل يتةةع  ا جةةر فيةة   تبةةر

عيمتة   ااعطرار لدذياع بعمل آلر لسد حاجات  سرت و بينما النسب  الذديد  راعي  ع  ا جر الممنةع  لهةع
   نرجةةع السةةبب فةةي ضلةة و ربمةةا بةةؤاء لةةديهع  قدميةة  طعيدةة  فةةي العمةةلو عبالتةةالي فةةا جر الةةضج يتذاعةةعن  

 يتع   تبر م  غيربع.
 

24%

76%

نعم ال
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 يععح اقتراحات  فراد العين  لتحسي  الجعدة في المؤسس (: 39الجدول رقم )
 %النسب المئوية التكرار االحتماالت

 %6.6 7 التسيير العذبني لدمؤسس 
 %33.9 36 تعفير  ات جديدة لدمؤسس 

 %34.9 37 الزيادة في ا جعر
 %11.3 12 تحسي   رعف العمل
 %13.3 14 اابتماع بالمعرد البترج

 %100 106 المجمعد
 م   عداد الطالبتي .المصدر: 

 اقتراحات  فراد العين  لتحسي  الجعدة في المؤسس  داررة نسبي  تععح (:43لشكل رقم )ا

 
( ا يمثةةةل عةةةدد  فةةةراد العينةةة و علتةةة  يمثةةةل عةةةدد اجابةةةاتهعو  نهةةةع  جةةةابعا بةةةأتثر مةةة  106العةةةدد   مالحظـــة:
 احتمال.

تبةةي  بيانةةات بةةضا الجةةدعل     عدةةا نسةةب  مةة  المبحةةعثي   تةةدعا  نةة  مةة   جةةل تحسةةي  الجةةعدة فةةي     
و  مةةا مةةا (34.9%  عقةةدرت نسةةبتهع ب 37المؤسسةة  ابةةد مةة  الزيةةادة فةةي ا جةةعر حيةة  بدةة  عةةددبع ب: 

م   فراد العين   تدعا بأن  لتحسي  الجعدة في المؤسس  ابد م  جدب آات جديةدة تعاتةب ( 33.9% نسبت 
 تةةدعا بأنةة  ابةةد مةة  اابتمةةاع بةةالمعرد البتةةرج عضلةة  عةة  طريةةق ( 13.3% التتنعلعجيةةاو عمةةا نسةةبت  تةةضل  

عضلةةة  مةةة   جةةةل تسةةةهيل سةةةير عمةةةل  تتةةةعي   حسةةة  تتةةةعي  عععةةةع الرجةةةل المناسةةةب فةةةي المتةةةا  المناسةةةب
مة   فةةراد ( 11.3% المؤسسة  عبالتةالي تصةةبح المؤسسة  تعمةل بةةدعربا عدةا تحسةي  الجةةعدةو  مةا مةا نسةةبت  

7%

34%

35%

11%

13%

التسيير العقالني للمؤسسة توفير أالت جديدة للمؤسسة الزيادة في األجور

تحسين ظروف العمل االهتمام بالمورد البشري
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العينةة   تةةدعا بأنةة  ابةةد مةة  تحسةةي   ةةرعف العمةةل فةةي المؤسسةة  التاتميةة  لدفدةةي  التةةي بةةدعربا تجعةةل العامةةل 
مة   فةراد  (6.6% عالعامل في حةد ضاتة و  مةا مةا نسةبت  يحس  م  عمد  عالتي تععد بالفاردة عدا المؤسس  

العينة   تةةدعا بةةأ  عدةا المؤسسةة  التاتميةة  لدفدةي     تذةةعع بالتسةةيير العذبنةي مةة   جةةل تحسةي  الجةةعدةو عمةة  
لبل بضه النتارا نستنتا بأ  المؤسس  التاتمي  لدفدي  تعاني م  عدة نذارب التي ابد عديهةا  لةضبا بعةي  

جل تحسي  الجعدة فيها عمنافس  الترتات العالمي  م  حي  جعدة المنتعجو حية     اإلنتةاج ااعتبار م   
في بضه المؤسس  يعتمد بالدرج  ا علةا عدةا اآلات  ج  ضا  تةا  بنةا  لدةل فةي بةضه اآلات يحةد  لدةل 

ضا لع تسةدع بةضه الطدبيةات يحةد  لدةل فةي  في اإلنتاجو عالتي بدعره يحد  تألر في تسديع طدبيات الزبار  عا 
تسديع ا معال لدمؤسس  عتعطل  جعر العمال  يعاو لضل  ابةد مة  تسةيير عذبنةي يحفة  المؤسسة  مة  تةل 

 بضا.  
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 ذي تعتمد عليه المؤسسة في حساب األجورس الاعالقة األجر باألس .د

 م   عداد الطالبتي .المصدر: 
 

 األجــــر
أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس             

 حساب     
ــــــــــــــــــي        األجــــــــــــــــــور ف

 المؤسسة

أقــــــــــــل مــــــــــــن 
20000 

إلـى  2000من 
 دج29000

إلـــــــــــــى  30000
 دج39000

إلــــــــى  40000
 دج49000

إلــــــــى  50000
 دج59000

إلــــــــى  60000
 فما فوق
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نةد ع 18.31الجدعلية  عالمذةدرة بةةة:  2اعبي اتبر مة  تة 23.125المحسعب  تذدر بةة  2ا   قيم  ت تبي   رقاع
حةعل ا جةر ع سةاس حسةاب ا جةعر  ي و فةن  بنةا  دالة  احصةاري  بةي  آراء المبحةعث0.05تعى الدال  مس

 في المؤسس  التاتم  لدفدي .

 تناسب األجر بالنسبة للمستوى التعليمي عالقة .ه

 م   عداد الطالبتي . المصدر:
 81.7عالمذةدرة بةة: الجدعلية   2اعبةي  صةور مة  تة 2.45المحسعب  تذدر بةة  2اتبي   رقاع الجدعل    قيم  ت

 مي.تعجد دال  احصاري  بي  ا جر الممنع  لدعمال عالمستعى التعديا  و فنن  0.05عند مستعى الدال  

 المستوى 
 التعليمي 

 
تناســـــــــــــــــب         

األجـــــر مـــــ   
المســـــــــــتوى 

 التعليمي

 
 ابتدائي

 
 متوسط
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سبق نأتي لدعقعف عدا مدى صدق  م  لبل ما عرض وتحليل نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات:.2
 ات.الفرعيات م  عدمها لتبي  مدى تطابق العاقع الميداني مع الفرعي

 األولى:الجزئية  عرض وتحليل نتائج الدراسة في ضوء الفرضية.1.2

 يدي: تنب الفرعي  ا علا عدا ما الفرضية األولى:

الجةدعل رقةع  لسة  مة  لةباعلذةد  تةدت نتةارا الدر  ولد رعف الفيزيذية  دعر فةي تحسةي  نععية  المنتةعج
 يةؤثر امهعو عبةضا مةامهة ء الةبزع لتأدية بأ  متةا  العمةل ا يتميةز بالهةدع  %51.2( صرحعا  ما بنسب  11 

 سدبا عدا العمال عبضا ما يعرقل عدي  العمل عبالتالي عدع استذراره  في العمل.

هعيةة  فةةي متةةا  العمةةل غيةةر مناسةةب و بةةأ  الت %60نسةةبت   صةةرحعا مةةا (12 عمةة  لةةبل الجةةدعل رقةةع
يةة  مزمنة و ممةةا يجعدة  يتةةعر نبةأمرا  مهديةةد مة  الملةةاطر الصةحي  عاإلصةةاب  عبةضا مةا يعةةر  العامةل لدع

يتةعرع   %27عمةا نسةبت   %6.2و عتضل  فذةدا  الترتيةز  ثنةاء العمةل بنسةب  %27ب عاإلرباق بنسب بالتع
 السابذ (. االتياراتتدها معا  تل  % 46ة بالتعايق في حي  آ  نسب  م  المبحعثي  قدرت ب

رة فةي متةا  العمةل غيةر مناسةب  بةأ  درجة  الحةرا %53.8 تدعا    ما نسةبت   (13عم  الجدعل رقع 
ة فةي حةرار  ارتفةاديؤثر عدي و    طبيع  العمل تتطدب جهد ععةديا تبيةرا ممةا يسةبب  لتأدي  عمد   عبضا ما

 الجسع عاإلحساس بالتعب عاإلنها .

مة   %50تصةريحات  فةراد العينة  تانةت متسةاعي و حية       بأ (14رقع عقد تتفت نتارا الجدعل 
 تةةدعا بعجةةعد سةةةعء   لةةرى%50بةةأ  متةةةا  العمةةل ا يعةةاني مةة  سةةعء اإلعةةةاءة بينمةةا   فةةراد العينةة  صةةرحعا

 اإلداريي .ع   عاءة في متا  العملو عبضا راجع  لا تباي  في  جابات المبحعثي  بي  عمال التنفيض

متةةا  العمةةل ا يتةةعفر   تةةدعا بةةأ  %68.8مةةا نسةةبت   (15رقةةع عتععةةح النتةةارا الةةعاردة فةةي الجةةدعل 
رغبة  فةي عتتعلةد لدية  ال عالتةضمر عااستياءراح  لو مما يجعل العامل يتعر بعدع الالبزم  لدعم عدا الن اف 

 تويير المؤسس  حفا ا عدا سبمتهع عصحتهع.

 %53.8العين  بترتيب متا  العمل مبرع إلنجاز  عمالهع فةن  مةا نسةبتهع  ما فيما يتعدق بر ج  فراد 
ا لدذيةاع بالعمةلو عيعةعد ضلة   لةا ترتيةب اآلات غيةر مناسةب بنسةب  مبرةع تمامة ر تدعا بأ  متا  العمةل غية
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 رجععبةةا  %16.6 صةةرحعا بةةأ  السةةبب عراء ضلةة  يعةةعد  لةةا عةةيق المسةةاح و عنسةةب  %16.2 ع 30.2%
ا معةةا  ج تةةل صةةرحعا بتدهةة %37  لةا  رعةةي  المتةةا  غيةةر صةةالح و فةةي حةةي  جةةزء مة   فةةراد العينةة  بنسةةب 

 السابذ . ااحتماات

العمةال  بةأ  متةا   نجةاز عمدهةع مناسةب  ع او حية   باعتذةادالمتعدةق  (17ع الجدعل رقةيتعح م  
 بأ  متا  العمل غير مناسب لدذياع بالعمل. %55 قرعا ما نسبت  

في حي  مةا  %31,83  يتذ  عمد  بنسب عتضل  ا %33و 20حي  تجعل يذصر في العمل بنسب  
ستذال و حي  آ  بضا يةؤثر سةدبا عدةا المؤسسة  مة  لةبل يفترع  في اا %47.72نسبت  م   فراد العين  

دةا تبيةر ع يدج العامد  المعتد  التي تمدة  لبةرة عالية  فةي العمةلو فنجةا  العمةل يتعقةف  لةا حةدنها لألفذدا
 التصميع الجيد ع تناسب  مع العامل م   جل العمل في  رعف جيدة.

  صةةةرحعا بةةةأ  عةةةدع تةةةعفر ال ةةةرعف ينةةةمةةة   فةةراد الع %45    (18 علذةةد تتةةةفت نتةةةارا الجةةةدعل رقةةةع
تجعدهةةةع غيةةةر  %36.2رمةةة  لدعمةةةل تجعدهةةةع يذةةةدمع  تةةةتعى لدمسةةةؤعلي و فةةةي حةةةي  نجةةةد    مةةةا نسةةةبت  المب

تطالةةب بتويةةر العمةةلو فةةنضا تةةعفرت  ةةرعف  %18.8مهتمةي  مةة  عةةدع تةةعفر بةةضه ال ةةرعف عنجةةد مةا نسةةبت  
نعتس ضلةة  ايجابيةةا عديةة  عالعتةةس صةةحيحو مبرمةة  لدعمةةل فهةةضا يلدةةق ا ثةةر اإليجةةابي فةةي نفسةةي  العامةةل عيةة

 تتل عارذا حذيذيا  ماع بذاء العمال في المؤسس .يفنضا لع تتعفر ال رعف المبرم  العمل 

 ا تةؤثر عدةيهع %51.2تعدق بتأثير ا بلرة عالوازات بأ  ما نسبت  الم (19  يتعح م  الجدعل رقع
عةا  لعمدهع بع ضل  راجع  لا بعدبع مة  متةا  انب هع داربضه ا بلرة عالوازات المنتترة في المؤسس  عدا 

 الوازات عا بلرة.

   ما فيما يتعدق نرى  فراد العين  برعابع ع  متا   نجاز العمل  جابعا بأنهع غير راعي  ع  متةا
عتةضل  متةاتل فةي اإلعةاءة بنسةب   %31.8عضل  راجع  لا نذةب فةي التهعية  بنسةب   %55عمدهع بنسب  

سةعء اإلعةاءةو متةاتل فةي التهعية و صةععبات   حية    %22.8داري   يعةا بنسةب  عصععبات   45.4%
 العامل ع  متا  عمد .رعا   داري  تؤدج  لا عدع 
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 الثانية:يل نتائج الدراسة في ضوء الفرضية الجزئية عرض وتحل.2.2

 تنب الفرعي  الثاني  عدا:

  .لدصح  عالسبم  المهني  دعر في  حدا  الجعدة دالل المؤسس

رب عدةا تطبيةق حة    غدب  فةراد العينة   تةدعا بةأ  المؤسسة  ت (21رقع عتبي  النتارا م  الجدعل 
 .%56.5 جراءات الصح  عالسبم  المهني  مما يجعل العامل يتعر با ما  دالل المؤسس  بنسب  

 عا بةةأ   المؤسسةة مةة  مجمةةعد  فةةراد العينةة  صةةرح %91.2فةةن   (22رقةةع  مةةا فيمةةا يتعدةةق بالجةةدعل 
تحةةرب  جةةراء فحعصةةات طبيةة  دعريةة  لدعةةامدي  لدتأتةةد مةة  عجةةعد ا مةةرا  المهنيةة   الناتجةة  عةة   ةةرعف 

تعبةر عة  مةرتي  تةل سةن   ج  %21.9مرة تل سن و  مةا مةا نسةبت   %75.4العملو تعزعت  لا ما نسبت  
 تل سن .مرتي   لدفدي  تذعع بعمل فحعصات طبي  لدعامدي   ما مرة تل سن   ع التاتمي    المؤسس  

    غدةةب  فةةةراد العينةة  المبحةةةعثي  صةةرحعا بةةةأ  المؤسسةة  تحةةةرب  (23رقةةةع عتبةةي  نتةةةارا الجةةدعل  
معزعةة   %77.5ب يةة  بنسةةب  قةةدرت الصةةح  عالسةةبم  المهنعدةةا ععةةع افتةةات ارتةةادي  لدعةةامدي  تتعدةةق ب

العامةةل عضلةة  مةة   جةةل تحةةضير  %46.77 بنسةةب   رتةةادي عافتةةات  %53.23 بنسةةب  تحضيريةة عبةةر افتةةات 
 م  ا مات  عا دعات اللطيرة.

مةةة  مجمةةةعد  فةةراد العينةةة  صةةةرحعا بةةةأ  المؤسسةةة  تحةةةرب عدةةةا  (24رقةةةع   مةةا فيمةةةا يتعدةةةق بالجةةةدعل 
و حي  تتم  بضه الحماي  مة  ا مةرا  عة  %80حماي  العامدي  م  ا مرا  المهني  عقدرت نسبتهع ب

م   فراد العينة  صةرحعا بةأ  المؤسسة   %39.08و  ما ما نسبت  %21.87لبس  عقاري  بنسب  طريق تعفير 
ة و فةي ضتعبر ع  لةع  %7,81عما نسبت  وتعبر ع   حدي  مبرم  %17.18 فازاتو عما نسبت قتعفر لهع 

عقارية و تةل بةضا  ن ةاراتمة   فةراد العينة   تةدعا بةأ  المؤسسة  تةعفر لهةع  %14.06  نجةد    مةا نسةبت  حي
دافةةةع المؤسسةةة  مةةة  تةةةعفير بةةةضه يرجةةةع  دالةةةل المؤسسةةة  عمةةة   جةةةل الحةةةرب عدةةةا صةةةح  عسةةةبم  العامةةةل 

 العسارل عاإلجراءات  لا:

و عتةةةضل  مةةة   جةةةل تجنةةةب تتةةةاليف حةةةعاد  العمةةةل %18.75ب  المؤسسةةة  تهةةةتع بسةةةبم  العامةةةل بنسةةة
 تعبر ع  تببما معا. %42.18 و  ما ما نسبت %39.07بنسب  
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 اد العينة   تةدعا بةأ  المؤسسة  تتةعافرمة   فةر  %53.8   مةا نسةبت   (25قع لذد  تدت نتارا الجدعل ر 
بعةي  اإلعتبةار تةل اإلجةراءات  ضفيها سياس  عاعح  تلةب الصةح  عالسةبم  المهنية   ج    المؤسسة  تألة

 البزم  اللاص  بالصح  عالسبم  المهني .

 دفدةي ل التاتمية  م   فراد العين   تدعا بةأ  المؤسسة  %72.5    (26رقع  عقد تتفت نتارا الجدعل 
 عسةير  بنسةةب  %15.5ريصة  عدةا صةيان   جهةزة عمعةةدات العمةل حية  قيمةعا بةضه الصةةيان  بجيةدة بنسةب  ح

 .%58.6 ما متعسط  بنسب   25.9%

مةة   فةةراد العينةة  صةةرحعا بةةأ  متةةةا   %77.5 لةةا    مةةا نسةةةبت   (27رقةةع  عتععةةح نتةةارا الجةةدعل 
 تثةرة اآلات فةي و%54.8 آلات بنسب العمل تتعفر في  ملاطرو حي   نها تتعزد بضه الملاطر  لا قدع ا

حتةةعاء متةةا  العمةةل عدةةا اعتةةضا و %19.3ععةةدع تن ةةيع متةةا  العمةةل بنسةةب  و %19.3العمةةل بنسةةب   متةةا 
 عبضا بدعره يؤدج  لا التأثير عدا حياة العامل في متا  العمل.و %6.6المعاد التيماعي  بنسب  

 %80   مة  ا لطةار المهنية  فنجةد مةا نسةبت  ما فيما يتعدق بتعفر متا  العمةل عدةا عسةارل الحماية
ية  فةي متةا  العمةل يتعةح بةأ  عسةارل الحماية  مة  ا لطةار المهن  تةدعا بأنة  تتةعفر (28قةع  م  الجدعل ر 

المؤسس  تعلي ابتماع بالعمال عالحرب عدا سبمتهع عضل  م  لبل تعفير عسةارل الحماية  مة  ا لطةار 
مة   فةراد العينةة   تةدعا عدةا    المؤسسة  تحةةرب  %60 نسةبت  ا   مة (29رقةةع عبةضا تمةا يععةح  الجةدعل 

 م  الملاطر. لالي    عملريعدا عما  ب
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 الثالثةض وتحليل النتائج في ضوء الفرضية الجزئية عر .3.2

 : تنب الفرعي  الثالث  عدا ما يدي:الفرضية الثالثة

 .دعر في الزيادة في اإلنتاج ا جعرلن اع 

  بةةأ  ا جةر الةةضج  %70( صةةرحعا مةا نسةبت  30الدراسة  مة  لةةبل الجةدعل رقةع   نتةةارا  تةدتعلذةد
 %54.6يتذاععن  ا يتناسب مع الجهد الضج يبدلعن و عبضا ما يؤدج بهع  لا عدع اابتماع بالعمةل بنسةب  

ع لةا انلفةا  الةرع  المعنعية  لدعةامدي  عتذدةيده يرغبع  في تر  العملو عبضا ما يةؤدج % 45.4عما نسبت  
 مة  الجهةد الةضج يبدلعنةة  عضلة  لتةععربع بااسةةتوبل عال دةع مة  المؤسسة و تمةةا    غةبء المعيتة   لةة  دعر

 نسةةبتها فةةي دلةة  ممةةا يصةةعب عدةةا العمةةال تةةعفير تامةةل المتطدبةةات العةةرعري و تديهةةا تلريةةب  دعات العمةةل
 منعدم .

   ؤسسة  تمةنح عةبعات مادية و مة   فةراد العينة   جةابعا بةأ  الم %73.7( مةا نسةبت  31يبي  الجةدعل رقةع
عتةةضل  عنةةد زيةةادة اإلنتةةاج مةةا  %13.5تتمةة  بةةده العةةبعات فةةي حالةة  العمةةل  عقةةات اعةةافي  عضلةة  بنسةةب  

 يرجع ضل   لا    العبعات الممنعح  م  قبل المؤسس  تزيد م  دافعي  العمال نحةع العمةل %86.5نسبت  
عتس تجيع عدا المبةادرة  تثةر عزيةادة  دارهةع ممةا يةنم  لبل دفعهع  لا تحذيق الجعدة  في اإلنتاج مع الت

 بصعرة ايجابي  عدا المؤسس .
  بنا   سس تعتمد في المؤسس  فةي ععةع عتعزيةع ا جةعر علتنهةا تعتمةد 32عتبي  م  الجدعل رقع    )

 ج حسب عدد ساعات العملو فنجد  غدبي  العمةال غيةر  %56.3بنسب   تثر عدا  ساس العقت ما نسبت  
 %72.5( مةا نسةبت  33  التعزيع عدةا بةضا ا سةاس مة  لةبل البيانةات المتعدذة  بالجةدعل رقةع  راعي  ع

مؤتةر سةدبي لدمؤسسة  يةدل عدةا عةدع ابتمةاع  تي تمنحها المؤسس  غير مناسب  عبةضاصرحعا بأ  ا جعر ال
لهةا عارةدا مناسب  لدجهد المبضعل ترعيهعو عبةي تمةنح لعما  جعرالمؤسس  باستذرار العمال م  لبل ععع 

 تباد حاجاتهع.   سبل عيش  لرى م   جل  لدبح  ع  يدفعهع ام وماديا غير مرعي
   العينةة  صةةرحعا بةةأ  سةةدع ا جةةعر ا  دمةة   فةةرا %65(    مةةا نسةةبت  34علذةةد تتةةفت نتةةارا الجةةدعل رقةةع

اعةةع  يتسةع بالعدالة  عالتةةفافي و    مع ةع العمةال يذعةةع  سةاعات عمةةل تثيةرة دالةل المؤسسةة  لتة  ا يتذ
 نفس ا جر فهنا  تباي  في ا جعر.
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   م   فراد العينة   جةابعا بةأ  العمةل الةضج يذعمةع   %51.2( ما نسبت  54يتعح م  لبل الجدعل رقع
بةة  لةةع يحذةةق لهةةع متانةة  اجتماعيةة  جيةةدةو عبةةضا راجةةع  لةةا    تةةبت  ا جةةعر المعمةةعل بهةةا فةةي المؤسسةة  لةةع 

 تحس  م  عععيتهع اجتماعي .
 اسةتفادعا مة  زيةادات فةي ا جةرو حية   %90( مةا نسةبت  36 انات المتعدذ  بالجةدعل رقةع م  لبل البي

تبةةةي     تةةةل زيةةةادة فةةةي ا جةةةر تةةةدفع العامةةةل لزيةةةادة جهةةةده عتدفعةةة   تثةةةر نحةةةع العمةةةل تةةةع  ا جةةةر المحفةةةز 
 مةع  جابعا بأ  ا جر الضج يتذاععه ا يتناسةب %58.7( ما نسبت   37ا ساسي لدعامل  ما الجدعل رقع  

 المستعى التعديمي.
   صرحعا بأنهع غير راعع  ع  ا جر الممنةع  لهةع مة  طةرف المؤسسة  مةا نسةب  38 ما الجدعل رقع )

فهع يبضلع  قصارى جهدبع لت  ا يتذاعع  ا جةر المناسةب عتةضل  فهةع ا يديةق تةل احتياجةاتهع 76.2%
 .تعنهع  رباب  سر عبالتالي فهع غير راعي  ع  بضا ا جر

  الجعدة في المؤسس  تبي  ضل  م  لبل  جابةات المبحةعثي  فحسةب بةؤاء ابةد مة  الزيةادة فةي  لتحسي
و عاابتمةةةاع بةةةالمعرد %33.9بنسةةةب   باإلعةةةاف   لةةةا تةةةعفير آات جديةةةدة لدمؤسسةةة  %34.9ا جةةةر بنسةةةب  
لتحسةةةي   ةةةرعف العمةةةلو باإلعةةةاف   لةةةا السةةةير العذبنةةةي  %11.3و عمةةةا نسةةةبت  %13.3البتةةةرج بنسةةةب  

 تل ضل  م   جل تحسي  الجعدة في المؤسس . %6.6ؤسس  بنسب  لدم
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 ات مناقشة نتائج الدراسة وتحليلها في ضوء الفرضي.3

 الجزئية األولى مناقشة نتائج الدراسة وتحليلها في ضوء الفرضية.1.3

 :تعصدنا م  لبل نتارا الدراس  الميداني  المتعدذ  بالفرعي  ا علا عبي 
 زيذي  دعر في تحسي  نععي   المنتعج في المؤسس لد رعف الفي

  غدبيةة  العمةةال يؤتةةدع  عجةعد عةةجيا   ثنةةاء العمةةل عمصةادره ملتدفةة  منهةةا:  تةةوال الصةةيان و  تبةي    
رة متفةر  ضلةة  لممةةا تحتعية  مةة  حرتةة  مسةةت لدفدةةي فطبيعةة  العمةةل المؤسسة  التاتميةة   و  عةجيا اآلات...

لة     المؤسسةة  ضع صةحاب النذةل بالتةاحناتو عمعنةا مة  العمةبء  عحتةاسةعاء مة  العمةال  ع مة  اآلات 
 عمال.التاتمي   لدفدي  ضات بير  فيزيذي  تتميز بالعجيا عبضا ما يلل بالسير الحس  لدعمل بسب انزعاج ال

   عراجع ضل   لا طبيع  العمل التي تستدعي التثيةر مة التهعي و  تضل  تعاني  مات  العمل م  متتد 
  الةضج يةؤدج   لةا تهعية  غيةر مبرمةع بةعاري مل معي     المؤسس  التاتمية  لدفدةي  ضات تدةع  المعدات لدع

يق التةةةنفس عاالتنةةةاقو بمعنةةةا    بيرةةة  العمةةةل عةةةفةةةنذب التهعيةةة  لهةةةا  ثةةةار جانبيةةة  منهةةةا  وفةةةي بيرةةة  العمةةةل
   عمدهع.متا العمال فيلدمؤسس  التاتمي  لدفدي  تتميز بالتدع  البيري عالضج ينعتس عدا مردعدي  

 ت جةراء نفايةا اع ترعط الن اف  فةي متةا  العمةل عبةضا ما م  ناحي  الن اف  فأتد  غدب المبحعثي  انعد
فةا داء   انعةداع الن افة  فةي متةا  العمةلبمعنةا  عا عساخ الملتدف و عبذايا الفدي و عبضا بسبب  نتاج الفدي و

 .الجيد مربع  ببير  ن يف  نذي 
 الجيةةدة تعمةةل عدةةا زيةةادة راحةة  العامةةل عتسةةابع فةةي زيةةادة اإلنتةةاج  ضلةة     يةة ذحيةة     ال ةةرعف الفيزي 

ال ةرعف الفيزيذية  ا تةؤدج   لةةا ضلة   ا عة  طريةق  مةةا تحثة  مة   ثةر عدةةا العامةلو فبةضع   مراعةاة  تةةل 
 ضل   فذد يذل اإلنتاج حتا علع تحسنت ال رعف الفيزيذي .

 حية     ال ةرعف  ولفرعي  ا علا تحذذت  لةا حةد تبيةرععدي  فن   غدب النتارا السابذ  تدل عدا    ا
ا  في تحسةي   نععية  المنةتاو ضلة  مة  لةبل سةعء التهعية و قدة  الن افة و سةعء ترتيةب متةلها دعر الفيزيذي  

بر العمةةلو عةةدع تبرةةع اآلات  مةةع عمدهةةع تعنهةةا قديمةة و فةةال رعف الفيزيذيةة  لدبيرةة  تلدةةق العديةةد مةة  الم ةةا
 عبضا ما يؤثر عدا الجعدة في المؤسس . ومما يجعدهع يذصرع  في عمدهعالسدبي  لدى العمال 
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 الثانية: الجزئية نتائج الدراسة وتحليلها في ضوء الفرضية مناقشة.2.3
 مهنيةة  تعصةدنا مة  لةبل نتةارا الدراسة  الميدانية  المتعدذة  بالفرعةي  الثانية  عبةي : " لدصةح  عالسةبم  ال

 لا    المؤسس  تحةرب عدةا تطبيةق اجةراءات الصةح  عالسةبم   " ؤسس دعر في  حدا  الجعدة دالل الم
 ودالةةل المؤسسةة  تةة عدةا انتاجي با مةةا  دالةةل المؤسسة  عبةةضا مةةا يةةنعتس المهنية  ممةةا تجعةةل العامةل يتةةعر

  تةد  مة  عجةعد ا مةرا  المهنيةألدعةامدي  لت ي ابتماع المؤسس  بنجراء فحعصات طبي  دعر ضا  لا عيرجع ب
  رعف العمل عتعفير ل  بير  عمل لالي  م  الملاطر.الناتج  ع  

 معاقةع  العةامدي  فةيعضلة  بهةدف حماية   حي  تعفر المؤسس  للدمات الصح  عالسةبم  المهنية  معةدات
ي لسةعمةع ا وصابات عا مرا  ضات الصد  بالمهن ا  المهني  المتعدذ  بحعاد  ع  ءالعمل الملتدف  م  ا لطا

 لعمال ععمدهع عبير  العمل المحيط  بهع.عبق  ايجابي  بي  التعفير 
 عدةةا عةةرعرة التةةزاع العمةةال باسةةتعمال عسةةارل الحمايةة  مةة   تةةددتمةةا يجةةدر اإلتةةارة  لةةا    المؤسسةة  ا ت

تمةةةا  نهةةةا ا تعمةةةل عدةةةا تةةةعفير النععيةةة  الجيةةةدة مةةة   بتعفيربةةةا فذةةةطو  ا لطةةةار المهنيةةة  حيةةة   نهةةةا تتتفةةةي
 نهةا تةعفر اإلعبنةات عالمدصةذات فةي مجةال الصةح  عالسةبم   مستدزمات العقاية  التلصةي  لعمالهةا. حية 

  .ير ع ربا  ع صيانتها بأساليب جديدة عديالمهني   ا  نها ا تعمل عدا توي
   انتةاجيتهع(  دارهةععتهتع  يعا بتعفير بير  عمل لالي  م  الملاطر م   جل جعل العمال يحسنع  م  

لذةةعل العينةة  ايجابيةة و يمتةة  ا درا فةةعالتةةي جةةاءت مع ةةع  جابةةات عمةة  لةةبل النتةةارا الجزريةة  لدفرعةةي  الثالثةة  
 حدا  الجعدة دالل المؤسس  قد تحذذت.     لدصح  عالسبم  المهني  دعر في ذاردبأ  الفرعي  ال

 مناقشة نتائج الدراسة وتحليلها في ضوء الفرضية الثالثة

 :ثالث  عبيتعصدنا م  لبل نتارا الدراس  الميداني  المتعدذ  بالفرعي  ال
 لن اع ا جعر دعر في زيادة اإلنتاج في المؤسس 

  بما ا  الجهد الضج يبدلعن  في الذياع بالعمل بع جهد تبيةر مذارنة  بةا جر المتذاعةا فةب يةتبرع معة و
   ا جةةر عةةريل جةةدا لاصةة  العمةةال المتزعجةةع  فهةةع يعةةانع  مةة  متةةاتل  سةةري   ض    ا جةةر ا يتفةةةي 

ت ا سةري  عبةضا يربةةق العامةل عا يتةع  مرتاحةا عنةد  دارةة  لعمدة  ممةا قةد يسةبب العقةةعد لتدبية  تةل ااحتياجةا
فةةةي الحةةةعاد  عالملةةةاطرو حيةةة     المؤسسةةة  تذةةةدع عةةةبعات ماديةةة  عبةةةضا مؤتةةةر  يجةةةابي حيةةة     الحةةةعافز 

غبة  عالمتافآت تدفعهع  لا بدل جهد  تبر في العمل عبالتالي اانعةباط فةي العمةل  نهةا تسةابع فةي زيةادة ر 
العامل في العمل عرعاه عن و عبالتالي فالمؤسس  ا تعتمد عدا ن ةاع عةادل فةي تعزيةع ا جةعر بةضا مةا قةد 
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يعلةةد انطبةةةاد سةةيء لةةةدى عمةةةال المؤسسةة  عبةةةضا مةةةا يحةةد مةةة  التفةةاءة عزيةةةادة اإلنتةةةاج فةةي العمةةةلو حيةةة     
و تمةا ا ننتةةر بةةأ  المعيةار المعتمةةد مة  قبةةل المؤسسة  فةةي تحديةد مسةةتعى ا جةةر بةع حسةةب سةاعات العمةةل

العمال اسةتفادعا مة  زيةادات فةي ا جةعر علتة  بةضه الزيةادات غيةر مناسةب  عبةع مؤتةر سةدبي لدمؤسسة  يةدل 
عدةةا ابتمةةاع  دارة التةةرت  باسةةتذرار العمةةال مةة  لةةبل ععةةع  جةةعر مناسةةب  لدجهةةد المبةةضعل ترعةةيهع فهةةي 

 لةةرى  نةة  ا يحذةةق لهةةع متانةة  تمةةنح لعمالهةةا  جةةرا غيةةر مرعةةي ممةةا قةةد يةةدفعهع لدبحةة  عةة  سةةبل عةةيش 
اجتماعيةة  جيةةدة عضلةة  راجةةع  لةةا الفةةرق التاسةةع بةةي   جةةعربع عمسةةتعياتهع المعيتةةي   عةةاف   لةةا الزيةةادة فةةي 
ا جةةر عبةةضا مةةا جعدهةةع غيةةر قةةادري  عدةةا تةةعفير تةةل المسةةتدزمات ععديةة  فةةن  النتةةارا الميدانيةة  تؤتةةد صةةدق 

عر فةةي زيةةادة اإلنتاجيةة  مةة  لةةبل تذةةديع متافةةآت ماديةة  الفرعةةي  الثالثةة و التةةي تةةنب عدةةا    ا جةةر لةة  د
تتناسب مع جهعد العمةال عتةضا تةعفير لةدمات اجتماعية  متنععة  لدعمةال مة  تةأن     يتةجعهع عدةا البذةاء 

 في المؤسس  عالعمل عدا تسب ثذتها عرعابا م  لبل العمل عدا رفع اإلنتاجي .
 مةةال  لةا رفةةع مسةتعى اإلنتةةاج بةع ا جةةرو فتدمةةا عتجةدر اإلتةةارة  لةا     تبةةر حةافز مةةادج يةدفع الع

  زاد ا جةةةةر زاد ا داء عارتفةةةةع اإلنتةةةةاجو فتدمةةةةا تةةةةا  ا جةةةةر زبيةةةةد تدمةةةةا  ثةةةةر ضلةةةة  سةةةةدبا عدةةةةا  داء العةةةةامدي
نتاجيتهع.   عا 

 مناقشة نتائج الدراسة وتحليلها في ضوء الفرضية العامة .4

يمتةةة  مناقتةةة  نتةةةارا الدراسةةة  فةةةي عةةةعء  بعةةةد اسةةةتعرا  مةةةا جةةةاء فةةةي مناقتةةة  الفرعةةةيات الفرعيةةة  الةةةثب 
 :الفرعي  العام 

 المؤسس  ل رغعنعميا دعر في تحسي  الجعدة دالل 
 حي  يمت  التأتد عدا   :

 بها المهنيةة  عيتةةع  سةةب ءالمؤسسةة  التاتميةة  لدفدةةي  عالمةةعاد العازلةة  تتميةةز بالعةةجيا مةةا يةةؤدج  لةةا ا لطةةا
  العملو عضل  بسبب تثةرة الحرتة  فةي متةا  العمةل عبعةد عالضج يؤدج بضا تد   لا حعاد والعنصر البترج

نتاجيت  في المؤسس .  المساف  بي  عامل عآلرو عبضا ما ينتا عن  آثار سدبي  عدا  داء العامل عا 
   ا داءتمةةا تتميةةز بيرةة  العمةةل فةةي المؤسسةة  بةةالتدع  البيرةةي عالةةضج يةةنعتس عدةةا مردعديةة  العمةةالو تةةع 

عنذيةة و حيةة  يسةةاعد الةةبع  فةةي التن ةةيع عالمراقبةة  الدعريةة  لفةةرق السةةبم   الجيةةد مربةةع  ببيرةة  عمةةل ن يفةة 
" عيسةهل عمدية  ISOبتن ةيع متةا  العمةل عتطبيةق سياسة  اإليةزع " ابتمةاعالمهني  لعرتات العمةل  ج يعجةد 
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التنذةةل فةةي متةةا  العمةةلو فالمؤسسةة  التاتميةة  لدفدةةي  عالمةةعاد العازلةة  لهةةا ملطةةط التنذةةل بةةي  عرتةةات العمةةل 
 ج مسبذا.مدر 
   تةةةضل  تتميةةةز المؤسسةةة  التاتميةةة  لدفدةةةي  عالمةةةعاد العازلةةة  بحرصةةةها عدةةةا تةةةعفير بيرةةة  عمةةةل صةةةحي  عآمنةةة

لدعمةةال عضلةة  مةة  لةةبل تةةعفير معةةدات العقايةة  تالذفةةازاتو ا لبسةة  العقاريةة ... عبةةضا مةة  لةةبل تصةةريحات 
  فراد العين .

 ال لةة  بطريذةة  غيةةر عادلةة  عبةةضا مةةا يجعةةل العمةةلدفدةةي  عالمةةعاد العاز   ا جةةر فةةي المؤسسةة  التاتميةة  عزيةةعت
غيةر راعةةي  عةة  بةةضا الن ةاعو تمةةا انعتةةس ضلةة  عدةا انتمةةارهع عانةةدماجهع دالةةل المؤسسة و علتةة  فةةي حةةال 
تتةةع  بنةةا  زيةةادة فةةي ا جةةعر يزيةةد معهةةا حتمةةا جهةةد العامةةل  نةة  يحصةةل عدةةا ا جةةر المناسةةب عبالتةةالي 

 سيزيد انتماء العامل لدمؤسس .
  فعةت  لية  نتةارا الدراسة  فةي مناقتة  الفرعةيات الفرعية و التةي تحذذةت بمذتعةابا الفرعةياتعتبعةا لمةا  

دة الةةةثب و فننةةة  يتبةةةي     الفرعةةةي  العامةةة  لددراسةةة  التةةةي مفادبةةةا   : " ل رغعنعميةةةا دعر فةةةي تحسةةةي  الجةةةع 
 دالل المؤسس " قد تحذذت  لا حد ما.

 ات السابقةة وتحليلها في ضوء الدراسنتائج الدراس مناقشة .5

ع تسةجيل نذةاط لةبل مناقتة  فرعةيات بةضه الدراسة  تةفي عةعء النتةارا التةي تةع التعصةل  ليهةا مة  
بينهةةةا عبةةةي  نتةةةارا الدراسةةةات السةةةابذ  عضلةةة  مةةة  حيةةة  المةةةنهاو  دعات جمةةةع  الةةةتبفاتفةةةاق ع يعةةةا نذةةةاط 

 النتارا عبي تاآلتي:و م  حي  الفرعياتو م  حي  البيانات

 من حيث المنهج: .أ

في استلداع المنابا في الدراسات  لةا طبيعة  المععةعد ع بةداف تةل دراسة و ععدية  سةنذعع  االتبفععد ي
بمذارنةة  المنةةابا المتبعةة  فةةي الدراسةةات السةةابذ  فيمةةا يلةةب الدراسةةات المتعدذةة  باآلرغعنعميةةا فةةالبع  منهةةا 

 2011jobbour" " عدراسةة 2018اعتمةةد عدةةا المةةنها العصةةفي تدراسةة  " بتةةبغع يحيةةا ععبةةابع يزيةةد 
jos’e."و ع"fritgsche, wegge and et others, 2014 " مةا فيمةا يلةب دراسة  " سةعيدج لميةاء و 
 " فذد استلدمت المنها العصفي التحديدي.2012
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 مةةةا الدراسةةةات المتعدذةةة  بةةةالجعدة فهةةةي دراسةةة  عاحةةةدة عاعتمةةةدت عدةةةا المةةةنها العصةةةفي عبةةةع المبرةةةع 
 " .2017دت عدي  الدراس  الحالي  عبي دراس " راف  فاعل مراد لددراس  عبع نفس المنها الضج اعتم

 بينمةةا الدراسةةات المتعدذةة  باآلرغعنعميةةا عالجةةعدة اعتمةةدت بةةي ا لةةرى عدةةا المةةنها العصةةفي التحديدةةي
سماعيل الحيالي   ."2011تدراس  " رغيد  برابيع عا 

ي ن ةةةرا لمبءمةةة  طبيعةةة  ععديةةة  يمتةةة  الذةةةعل بةةةأ  الدراسةةة  الحاليةةة  قةةةد اعتمةةةدت عدةةةا المةةةنها العصةةةف
سةات المعععد ععدي  فن  بضه الدراسات تتتاب  مةع الدراسة  الحالية  فةي نفةس المةنها فتدهةا تنتمةي  لةا الدرا

 .العصفي 

 من حيث أدوات جم  البيانات .ب

لذد تع اإلعتماد في بضه الدراس  عدا مجمعع  مة  ا دعات المنهجية  مة   جةل جمةع المعدعمةات مة  
يدج و عتتتر  بضه الدراسة  مةع دراسة  تةل مة  " سةععااستمارةمثدت في المبح   عالمذابد  ميدا  الدراس  ت

سةةةماعيل الحيةةةالي 2012لميةةةاء  فةةةي ااعتمةةةاد  "2017" ع " رافةةة  فاعةةةل مةةةراد 2011" ع"رغيةةةد  بةةةرابيع عا 
 عدا ااستمارة تأداة رريسي  لجمع البيانات.

تةةةةأداة    ااسةةةتمارة" فةةةةي اعتمادبةةةا عدةةةا 2018تمةةةا جةةةاءت دراسةةة  " بتةةةةبغع يحيةةةا ععبةةةابع يزيةةةد  
 رريسي  عتضل  اعتمادبا عدا المذابد .

 fritgsche, wegge and"و ع".2011jobbour jos’eدراسة  " فةي حةي  جةاءت دراسة  تةل مة 
et others, 2014 "تأداة رريسي  في البح . ااستبان التي اعتمدت عدا  و 

 من حيث الفرضيات .ج

ه الدراسة  عالتةي تةع بمذتعةابا الحتةع عدةا الفرعةيات المععةعع  مة   جةل م  لبل تذدير نتارا بةض
بةي  انطدذةتالعصعل  لا   " ل رغعنعميةا دعر فةي تحسةي  الجةعدة دالةل المؤسسة " فةن  الدراسةات السةابذ  

 ا لرى م  مجمعع  فرعيات بهدف العصعل  لا نتارا تمت  م  الحتع عديها.
لدراسةة  الحاليةة  مةة  جانةةب المتويةةر المسةةتذل تتمثةةل فةةي دراسةة  " فالدراسةةات السةةابذ  التةةي تتذةةاطع مةةع ا

بتةةةبغع يحيةةةا ععبةةةابع يزيةةةد" عدراسةةة  " سةةةعيدج لميةةةاء" عتةةةضل  دراسةةة  " رغيةةةد  بةةةرابيع عاسةةةماعيل الحيةةةالي" 
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التي رتةزت فةي  و" fritgsche, wegge and et others, 2014"و ع".2011jobbourjos’eعدراس  "
تمةةا اعتمةةدت دراسةة " رافةة  عالسةةبم  المهنيةة و   حالفيزيذيةة  عتةةضل  الصةة صةةياغ  فرعةةياتها عدةةا ال ةةرعف

 فاعل مراد" عدا المتوير التابع لدراستنا عبع الجعدة.
 من حيث النتائجد.

لحاليةة     النتةارا المتعصةةل  ليهةا تتفةةق مةع نتةةارا  غدبيةة  الدراسةات السةةابذ  فذةد اتفذةةت نتةارا الدراسةة  ا
ء ال ةةةرعف الفيزيذيةةة  عالتن يميةةة  فةةةي تةةةل مراتةةةز المراقبةةة  عتةةةضل  سةةةعء مةةع دراسةةة  " سةةةعيدج لميةةةاء" فةةةي سةةةع 

ال ةةةرعف التن يميةةة و  مةةةا دراسةةة " رغيةةةد  بةةةرابيع عاسةةةماعيل الحيةةةالي فةةةي عجةةةعد تةةةأثير معنةةةعج بةةةي  عناصةةةر 
الهندسةة  البتةةري  عن ةةاع الجةةعدةو  مةةا دراسةة " بتةةبغع يحيةةا ععبةةابع يزيةةد" فةةي    معهةةد التتةةعي  عتحسةةي  

 في العقاي  عا م .اآلرغعنعميي  بل يهتع بتتعي  الملتصي  يهتع بتتعي  الملتصي   رعف العمل ا 

دارة المةةةعارد البتةةةةري   " تتفةةةق مةةةع دراسةةةتنا فةةةي    jobbour jos’e2011عتةةةضل  نجةةةد دراسةةة  " 
 مل.اها تل عبعالهندس  البتري  لهما تأثير عدا تحديد المهم  التي يجب    يتع  

 ا لةض" في    عدا المؤسس  fritgsche, wegge and others 2014 ما في ما يلب دراس " 
يرةة  بعتةةضا تصةةميع الهندسةة  البتةةري   اآلرغعنعميةةا(و  لتةةزاع بذعاعةةدعتبةةار عنةةد تصةةميع بيرةة  العمةةل اابعةةي  اا

 عمل مناسب  تحاف  عدا المع ف.

را الدراسةةة   مةةةا دراسةةة  " رافةةة  فاعةةةل مةةةراد" فالنتةةةارا المتعصةةةل  ليةةة  فةةةي الدراسةةة  تلتدةةةف عةةة  نتةةةا
 الحالي و عبضا راجع  لا الفرعيات التي انطدذت منها.

 لدراسةستنتاج العام لاال. 6

 نعجزبا فيما يدي: ااستنتاجات لا مجمعع  م   ناعفي ا لير م  لبل نتارا الدراس  تعصد
حيةةة   الدراسةةة     ل رغعنعميةةةا دعر فةةةي تحسةةةي  الجةةةعدة فةةةي المؤسسةةة  التاتميةةة  لدفدةةةي  هفةةةي بةةةض نااسةةةتنتج

 :تعصدنا  لا  ن 
  تدمةةا تةةا  ن ةةاع ا جةةعر دالةةل المؤسسةة  جيةةد تدمةةا سةةاعدت عدةةا  يجةةاد درجةة  تبيةةرة مةة  اارتيةةا  فةةي

و فلدةق جةع مةريح عمبرةع دالةل  مةات  العمةل بعيةد  دارهةعالعمل عحفزت العمةال عدةا العمةل  تثةر لتحسةي  
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عةامدي  عيزيةد مة  معنعيةاتهع لتحذيةق ع  العوعطات عالملاطر المتعدذ  بالعمل يعم  الصح  عالسبم  لد
يجاد مستعى عال م  الرعا.  ا بداف  ج  بداف المؤسس  عالعمال عا 

  تدما تانت بير  العمل تتةعفر عدةا تةل  ةرعف العمةل  ج ال ةرعف الفيزيذية  الجيةدة لدذيةاع بالعمةل تجعةل
 ل المؤسسات.العامل  تثر  ريحي  في العمل عبالتالي تزيد م  انتاجيت  عبضا ما تبح  عن  ت

 م   و الحرارةو اإلنارةو تؤثر بدرج  عالي  عدا  داء العامل دالل المؤسس و ضل    تل م  العععاء
هادو ناجم  ع  التعر  المباتر لهضه ال رعفو تنذب الترتيزو الذدقو اإلجلبل اانعتاسات السدبي  ال

 التعايقو عالضج ينعتس بدعره عدا  نتاجي  .
  تسجيل عدة تجاعزات تبيرة في عناصر  رعف العمل الفيزيذي  المدرعس  عدا مستعى عرتات عحدة

 اإلنتاج بالمؤسس  التاتمي  لدفدي  ع المعاد العازل .
 عضل  لتاتمي  لدفدي  عالمعاد العازل  عدا تعفير عسارل الحماي  م  ا لطار المهني حرب المؤسس  ا 

 م   جل تفادج تتدف  حعاد  العمل.
  ير عدا معاي   المؤسس  التاتمي  لدفدي  عالمعاد العازل  ا تراعي في تصميع عترتيب متا  العمل

 اآلرغعنعميا عاللصارب ا نثرعبعمتري  اللاص  بالعمال.
 نما  جراءات  عدع عجعد صيان  لأل ت عمعدات العمل بتتل دعرج لتي تسهل العمل عدا العمال عا 

 رعتيني  فذط.
 اآلات في متا  العملو حي   نها معزع  بطريذ  عتعاري  غير من م . تثرة 

ير  المعاد العازل  يعاني مع فيها م  غياب بفي    المؤسس  التاتمي  لدفدي  ع عيمت  تدليب تل بضا 
 مل مناسب  لدذياع بالعمل مما يجعدهع غير مرتاحي  في تأدي  عمدهع عتل بضه الععامل تساعد عداع

ي فنذب  بداد العامل عنذب اإلنتاج مما يؤدج  لا عقعد حعاد  العمل ع  هعر البارتيا  لدى العامل 
عافق دة ت يعا زيانا ع ير في زيادة اإلنتاج تما ر يالمؤسس و عا   التحتع في مثل بضه ال رعف الفيزيذي  يو

 العامل نفسيا عمهنيا.

 توصيات ومقترحات الدراسة. 7
اد ي  عالمةةع ميدانيةة  بالمؤسسةة  التاتميةة   لدفدةةبنةةاء عدةةا النتةةارا المتحصةةل عديهةةا مةة  لةةبل الدراسةة   ال

 فةي العازل و حاعلنا    نعع مجمعع  م  التعصيات عااقتراحات التي يمتة  لفةت اانتبةاه  ليهةا  عتجسةيدبا
 العاقع عتتمثل بضه التعصيات فيما يدي:
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 تحسي  ال رعف الفيزيذي  لدعمال عضل  م   جل عما  سبمتهع م  ا لطار عالتعار  الملتدف . -
 االتزاع الدارع باستعمال  دعات السبم   ثناء العمل. -
 االتزاع الدارع باإلرتادات  عالتعديمات اللاص  باآلات عالماتينات في العمل. -
 اع بذراءة المدصذات اللاص  با م  عالسبم و سعاء تانت دالل المؤسس  آع لارجها.اابتم -
يجةةب مراقبةةة  عصةةةيان  اآلات عالتجهيةةةزات المسةةتلدم   تثةةةر لاصةةة  الذديمةةة  منهةةا لدحفةةةا  عدةةةا سةةةبم   -

 العمال عمستلدميها.
 تعفير العسارل المناسب  لدتدفر  في التتاء عالتبريد في الصيف. -
 لاطر العمل لدحد م  تأثيربا عدا سبم   العمال.دراس  عتحديل م -
 تتتيل لجا  لاص  با م  عالسبم  في المؤسس . -
جةراء فحعصةات طبية   -  جراء الفحعصات الطبي   قبل التع يف( لدتأتد م  مبءم  نعد العمةل عالعامةل عا 

 دعري   بعد التع يف( لدتأتد م  عدع اإلصاب  العمال يأتي  مرا  مهني .
ء العمال بتتل دعرجو عضل  لتحديد آثر  رعف العمل المحيط  بهع عدا  دارهع لهدف تحسةي  تذييع  دا -

 بضه ال رعفو عبالتالي تحسي  ا داء.
تذيةةةيع  داء العمةةةال بتةةةتل دعرجو عضلةةة  لتحديةةةد آثةةةر  ةةةرعف العمةةةل المحيطةةة  بهةةةع عدةةةا  دارهةةةع بهةةةدف  -

 تحسي  بضه ال رعفو عبالتالي تحسي  ا داء.
 حفزات بتتل متعاصل لدعمال لاص  عمال التنفيض عضل  م   جل الرفع م   دارهع.تذديع متافآت عم -
 تحذيق العدال  في منح ا جعر. -
عةةةرعرة العمةةةل عدةةةا لدةةةق بيرةةة  عمةةةل ن يفةةة  عآمنةةة  تسةةةاعد عدةةةا العمةةةال عدةةةا  داء  فعةةةل لدعمةةةل مةةةع  -

 عرعرة معالج  متاتدهع عانتوااتهع عاقتراحاتهع التي يبدعنها ع  سير العمل.
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 خالصة الفصل 
ذة  م  لبل بضا الفصل تع عر  اللطعات المنهجي  لددراس  الميدانية  عالمتمثدة  فةي البيانةات المتعد

را فةةةي عةةةةعء ابفرعةةةيات الدرراسةةة  ثةةةع تفسةةةيرباو عاسةةةةتلبب النتةةةارا العامةةة  لددرراسةةة و ثةةةع تحديةةةةل بةةةضه النتةةة
سةةاعدنا  لةةا العصةةعل  لةةا مجمععةة  مةة   الفرعةةيات الجزريةة  الثبثةة  عفةةي عةةعء الدراسةةات السةةابذ و عبةةضا مةةا

سةة  النتةةارا العامةة  لددراسةة و تمةةا تةةع التعصةةل  لةةا مجمععةة  مةة  اإلقتراحةةات عالتعصةةيات التةةي  فرزتهةةا الدررا
 الحالي .
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 قائمة هوامش الفصل السادس 
سةات العمعمية  فةي المؤس (.العقاية  مة  االطةار المهنية 2008-1997ب  عةبل عدي.عبةد ار رابةح.   .1

 . دراس  حال  عحدة المتب . البرعاقي  .المدي  : جامع  الجزارر.الجزارري 
(. السةةةةبم  عالصةةةةح  المهنيةةة  عتةةةةأمي  بيرةةةة  العمةةةل .مصةةةةر: مؤسسةةةة  2016مجةةةدج عبةةةةد ار تةةةرارة .   .2

 فريدريش ايبرت.

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة



 الخاتمة
 

  الخاتمة

عمل، وتطویر تعتبر اآلرغونومیا هي الدراسة الكمیة والنوعیة للعمل، والتي تهدف إلى تحسین ظروف ال

وتهتم اآلرغونومیا في هذا المجال  بدراسة العالقة بین العامل ومنصب عمله، وذلك كله  اإلنتاج في المؤسسة،

وسط ظروف العمل المختلفة ودراسة التفاعالت بین مختلف هذه المكونات، وبالرغم من أن الطرح 

 لعام "،القطاع ا "دا ما نصطلح علیه بثقافةیعاني في الجزائر تحدی 2012واآلرغونومي كما یقول بوظریفة حم

أیام التسییر االشتراكي -والزالت–التهاون ، كسلوكیات كانت سائدة و مسؤولیة ال و والذي یتمیز بعدم االنضباط 

ألن لآلرغونومیا  یقف كعقبة إضافیة في وجه التطویر الجاد -عمومیة كانت أم خاصة–للمؤسسات الجزائریة 

من  ،)40،ص2012(بوظریفة،نشأت في محیط اقتصادي لیبرالي تنافسي و ولدت  -علما وتقنیة–اآلرغونومیا 

العراقیل التي تحول دون تطبیق هذا العلم، غیر و خالل هذا یمكن القول بالرغم من الصعوبات 

للفلین والمواد العازلة في دعم هذا التیار المتعدد  أنه نجحت نسبیا المؤسسة الكاتمیة

سالمة العاملین، لكنها أهملت الجوانب و التخصصات التي تعطي أولویة للحفاظ على صحة 

باإلضافة أیضا األخرى األكثر أهمیة، وهي تكییف الظروف الفیزیقیة للعامل في مكان العمل، 

من خالل الزیادة في تحفیزه  لككذ العمل،التنظیم الجید لمواقع و التصمیم و إلى السعي نح

حیث أنه من خالل ما تطرقنا إلیه حول هذا  الشفافیة في توزیعها،و االهتمام أكثر بالعدالة و األجور 

من تساؤالت وفرضیات الدراسة في ضوء األهداف وأدوات البحث الموضوع واإللمام بجمیع جوانبه النظریة 

اآلرغونومیا تتداخل فیها  أني شكلها المأخوذ من الطابع المیداني، تبین لنا المتعددة والنتائج المتحصل علیها ف

المحیطة بمكان العمل، وكذلك ضعف نظام المشاكل و الكثیر من العوامل التنظیمیة، فالظروف الفیزیقیة، 

عة واسما األجور، وغیرها...، لها دور في تحسین الجودة في المؤسسة، وتحقیق الفاعلیة وزیادة اإلنتاجیة، سم

وهذا ما توصلت  الشاملة، وزیادة مخرجات المؤسسة،  األجنبیة، وتحقیق الجودةو في األسواق المحلیة والعربیة 

إلیه الدراسة الحالیة  في انتظار دراسات أخرى أكثر توسعا من طرف المختصین في المجال من أجل التعمق 

والبحث أكثر في الدور الذي تلعبه اآلرغونومیا في تحسین الجودة في المؤسسات، حتى تتمكن من الوصول 

بالمورد البشري وذلك نظرا ألهمیته ومنه فإن توفر إلى نتائج یمكن أن تستفید منها المؤسسات واالهتمام أكثر 

 ج 
 



 الخاتمة
 

المؤسسة على كل هذه الظروف البیئیة المالئمة ألداء العامل تجعله یزید من أدائه في العمل وینعكس ذلك 

 على إنتاجیته.

غیر ي المؤسسة الكاتمیة للفلین تبقى حیث أن دراستنا المتواضعة حول اآلرغونومیا وتحسین الجودة ف

مكن أن تكون بها نقائص ونظرا لنقص الدراسات في هذا المجال فنتائج هذه الدراسة یمكن أن تكون كافیة وی

 منطلقا لدراسات أخرى. 

    

  

 

 

 د 
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 قائمة المحكمین): 01ملحق رقم ( 

 أسماء المحكمین الرتبة الجامعة
 یاسمینة زروق -أ  –أستاذة محاضرة  جامعة جیجل
-أ  –أستاذة محاضرة  جامعة جیجل  شفیقة سرار 
-أ  –أستاذة محاضرة  جامعة جیجل  فضیلة سیساوي 
-أ  –أستاذة محاضرة  جامعة جیجل  یونس لعوبي 
- ب –أستاذة محاضرة  جامعة جیجل  لزغدراضیة  
 شریفة العید أستاذة مؤقتة جامعة جیجل

  



): االستمارة قبل وبعد التعدیل02الملحق رقم (   

 السؤال بعد التعدیل السؤال قبل القیام بالتعدیل
 : السن2السؤال

    سنة 20أقل من 
 سنة  30إلى أقل من  20من 
 سنة 40إلى أقل من  30من 
 سنة فما فوق 40من 

 سنة 20أقل من 
 سنة 29إلى  20من 
 سنة  39إلى  30من 
 سنة 49إلى  40من 
 سنة 59إلى  50من 
 سنة فما فوق 60من 

 : 5السؤال 
 الوظیفي........................المركز 

 المنصب الوظیفي
 اداري                 عامل تنفیذ 

 : األجر6السؤال 
 دج 20000أقل من 

 دج 30000دج إلى أقل من  20000من 
 دج 40000إلى أقل من  30000من 
 دج فما فوق 40000من 

 

 دج  20000أقل 
 دج 29000إلى  20000من 
 دج 39000إلى  30000من 
 دج 49000إلى  40000من 
 دج 59000إلى  50000من 
 دج فما فوق 60000من 

 في العمل : األقدمیة7السؤال 
 سنوات 5أقل من 

 سنوات              10سنوات إلى أقل من  5من 
 سنة                     20سنوات إلى أقل من  10من 
 سنة فما فوق 20من 

 األقدمیة في العمل
 سنوات 9إلى  1من 
 سنة 19إلى  10من 
 سنة 29إلى  20من 
 سنة فما فوق  30من

 في حالة كون مكان العمل غیر : 13السؤال رقم 
 مناسب هل یجعلك:

 ترغب في ترك العمل
 العملطلب تغییر مكان 

 فقدان التركیز

 
 

 حذف                    

حسب اعتقادك هل مكان انجاز عملك :14السؤال 
 مناسب             غیر مناسب

  في حالة كونه غیر مناسب یجعلك:

 حسب اعتقادك هل مكان انجاز عملك مناسب
 ال    نعم                 

 " ال" هل یجعلك:ـفي حالة اإلجابة ب



 تقصر في عملك
 عدم اتقان عملك
 تنفر من العمل
 أخرى أذكرها 

 تقصر في عملك 
 تتقن عملكال

  ستقالة التفكیر في اإل

في رأیك هل المؤسسة حریصة على : 26السؤال 
 ؟ضمان بیئة العمل خالیة من كل المخاطر

 ال      نعم      
ل یجعلك ذلك راض  اذا كانت اجابتك ب " نعم" ه

 عملك؟ عن
 نعم           ال

هل المؤسسة حریصة على ضمان بیئة حسب رأیك 
 ؟العمل خالیة من كل المخاطر

 ال     نعم       

حسب رأیك هل توزیع األجور الذي : 30السؤال 
 تمنحه المؤسسة یناسبك ؟

 نعم            ال

وزیع األجور الذي تمنحه حسب رأیك هل ت
  ناسبك ؟المؤسسة ت

 نعم            ال
 

هل تعتقد أن الحوافز السلبیة  :31السؤال 
(العقوبات) تشجع العمال على االنضباط في 

 العمل؟
 نعم             ال

            
 حذف                

حسب رأیك هل تقوم المؤسسة بدراسة  :32السؤال 
علمیة لحاجات الفرد والجماعة لتصمیم نظام 

 األجور؟
 ال           نعم 

      
 حذف               

 هل استفدت من زیادة في األجر؟  :35السؤال 
 نعم            ال 

 هل استفدت سابقا من زیادات في األجر؟
 نعم               ال

ما هو تقییمك لنظام األجور في  :38السؤال
 مؤسستك؟

........................................... 

 ؟ما هي اقتراحاتك لتحسین الجودة في المؤسسة 
 

............................................ 
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 -جيجل-جامعة محمد الصديق ين يحي

 كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

 االجتماعقسم علم 

 استمارة بحث ميداني بعنوان

 

 

 

 اإلجتماعمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في علم 

 تخصص تنظيم وعمل

 :ستاذإعداد الطالبتين:                                                                  إشراف األ

 محمدي  نجاح -

 بونار  ندى -

 ة اهلل تعالى وبركاته أما بعد...السالم عليكم ورحم

فيي طاييار طعييداد مييذكرة لنيييل شييهادة الماسييترم وفييي سييبيل طتمييام إييذء الدراسيية سيين وم ييي جرا  الدراسيية 
الميدانييية فييي مكسسييتكم ويشييرفنا أن نيييك بييين أيييديكم إييذء اإلسييتمارة راجييين ميينكم التعيياون معنييا واإلجابيية 

نتياج  علميية دقي ية  عليها بكل دقة ومصداقية وذلك بغرض الحصول على بيانات دقي ة تفيدنا للوصول طليى
 وتوصيات. باقتراحاتوالخروج 

علمييييا أنه مفهييييوم ااريونوميييييا يشييييير طلييييى التكيييييي والتوافييييت بييييين اإلنسييييان وبيجيييية العمييييلم اسييييتنادا 
 لخصاجصهم النفسية والعلمية والشخصية بغية تجويد العمل وتح يت التميز واإلبداع.

م ابيل كيل عبيارة تتفيت ميك رأييك علميا منيا أن كافية المعلوميات التيي  (x) ك العالميةيينرجو منكم و 
ستدلون بها سنتعامل معها بكل سرية وال تستعمل طال ألييراض البحيث العلميي وف يا شياكرين عليى تعياونكم 

 معنا.

 اآلرغونوميا وتحسين الجودة في المؤسسة

-جيجل-لمؤسسة الوطنية إلنتاج الفلين والمواد العازلةبادراسة ميدانية   

 بوخدوني  توفيت

 ديرت بلوا منا فاجت اإلحترام والت                 
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 المحور األوله البيانات الشخصية

 الجنس .1
 أنثى       ذكر                          

 السن .2
 سنة 29طلى   20سنة                             من  20أقل من 

  سنة 49طلى  سنة 40سنة                         من  39طلى  30من 
 فما فوت  60سنة                          من  59طلى  50من

 الحالة األسرية .3
 )ة(أرمل)ة(               مالت  أعزب)ة(                            )ة(  متزوج

 المستوى التعليمي .4
 جامعي        ثانوي         متوسا                                       ابتداجي

 الوظيفي نصبالم .5
  طداري                 تنفيذعامل 

 ألجرا . .6
 دج 29000طلى  20000من                              دج 20000أقل من 

 دج 49000طلى  40000من دج                  39000دج طلى 30000من 
 دج فما فوت     60000دج                     من  59000طلى  50000من 

 في العمل  األقدمية .7
 سنوات 19سنوات طلى  10سنوات                           من  9طلى  1من  

 سنة فما فوت 30من                      سنة 29سنوات طلى  20من 

 المحور الثاني: الظروف الفيزيقية ونوعية المنتج

 ؟ترى أن مكان العمل يتميز بالهدو  الالزم لتأدية مهامك على أحسن وجه .8
 نعم                   ال

 مناسبة؟ تعت د أن التهوية في مكان عملك .9
 ال                   نعم
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  ها كانت اإلجابة بي "ال" تشعر بيذط -

 ف دان التركيز أثنا  العمل. 
 الشعور باإلرإات والتعب. 
 ايتالتي.  
 .كلها معا  

 إل درجة الحرارة في مكان عملك مناسبة؟ .10
 نعم                    ال   

 إل تعاني من سو  اإليا ة في مكان عملك؟ .11
 نعم                   ال

 ترى أن مكان العمل يتوفر على النظافة الالزمة؟ .12
 نعم                   ال

 ترى أن ترتيب مكان العمل مالجم لل يام بالعمل؟ .13
 ال                   نعم
 هأن يعود ذلك طلىإل  "ال"  يطذا كانت اإلجابة ب -

 .ترتيب ااالت يير مناسب  
 .ييت المساحة 
 .أريية المكان يير صالحة 
    .كلها معا 

 مناسبهإل مكان طنجاز عملك  اعت ادكحسب  .14
 ال                             نعم 

 يجعلكه اإلجابة بي "ال" إل في حالة -

 ت صر في عملك.  
 ال تت ن عملك.  
 التفكير في االست الة. 
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 إل عدم توفر الظروي المالجمة للعمل تجعلك ؟ .15
 للمسكولين. ت دم شكوى  
 .تالب تغيير للعمل 
 .عدم االإتمام  
 إل تكثر األبخرة والغازات المنتشرة في المكسسة على أدا  عملكم؟ .16

 ال                   نعم
 إل أنت راض عن مكان عملك؟ .17

 ال                   نعم

 "ال" راجك ذلك طلىه يطذا كانت اإلجابة ب -      

 .ن ص في التهوية  
 .مشاكل في اإليا ة 
 .صعوبات طدارية  

حداث الجودة   المحور الثالث: الصحة والسالمة المهنية وا 

 إل تعت د أن مكسستك تحرص على تابيت طجرا ات الصحة والسالمة المهنية؟ .18
 ال                   نعم

حسب رأيك إل تحرص مكسستك على طجرا  فحوصات ابية دورية للعاملين للتأكد من وجود  .19
 األمراض المهنية الناتجة عن ظروي العمل؟

 ال                   نعم

 طذا كانت طجابتك بي"نعم " كيي ذلك؟ -

 مرة كل سنة. 
 مرة كل سنتين. 
 منعدمة. 



5 
 

ن تتعلت بالصحة والسالمة تعت د ان مكسستك تحرص على ويك الفتات طرشادية للعاملي .20
 ؟المهنية

 ال                   نعم
 بي ه يتم ذلك طذا كانت طجابتك بي"نعم"  -

 يرية.ذويك الفتات تح 
 .ويك الفتات طرشادية  

 إل تحرص مكسستك على حماية العاملين من األمراض المهنية؟ .21
 ال                   نعم
 ه عن اريتذلك  يتمطذا كانت طجابتك بي"نعم"  -

 .توفير ألبسة وقاجية 
 .قفازات  
 مالجمة أحدية. 
  ة.ذخو 
 .نظارات وقاجية  

 حسب رأيك ما إو دافك المكسسة من توفير إذء الوساجل واإلجرا ات؟ -
 .اإلإتمام بسالمة العامل  
 .تجنب تكاليي حوادث العمل  
 معا. كالإما 

 تعت د ان مكسستك تتوافر فيها سياسة وايحة تخص الصحة والسالمة المهنية؟ .22
 ال                   نعم

 المكسسة حريصة على صيانة أجهزة ومعدات العمل؟ أنترى إل  .23
 ال                   نعم
  إيه  إل "نعمي"طذا كانت طجابتك ب -

 .جيدة  
 .متوساة  
 .سيجة 
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 ؟مكان عملك  في وجد مخاارتإل  .24

 ال                   نعم   

 طذا كانت طجابتك ب"نعم" تتمثل إذء المخاار فيه -

 قدم ااالت. 
 ااالت في مكان العمل كثرة. 
 عدم تنظيم مكان العمل. 
  مكان العمل على المواد الكيماوية احتوا.  

 إل تعت د أن مكان عملك تتوفر فيه وساجل الحماية من االخاار المهنية؟ .25
 ال                   نعم

 طذا كانت طجابتك بي"نعم" إل يشعرك ذلك باألمان؟ -

 ال                   نعم

 ؟هامكطذا كانت طجابتك بي"ال" إل ي لل ذلك من شدة تركيزك لتأدية م -

 ال                   نعم
 رأيك إل المكسسة حريصة على يمان بيجة العمل خالية من المخاار؟ حسب .26

 ال                   نعم

 المحور الرابع: نظام األجور والزيادة في اإلنتاج 

 بدله؟تت اياء مك الجهد الذي تإل يتناسب األجر الذي  .27
 ال                   نعم
  هطلى إذا يدفعكإل  في حالة اإلجابة بي"ال" -

 .عدم اإلإتمام بالعمل 
 .الريبة في ترك العمل 
  العمل. أدواتتخريب 
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 ؟ مادية  إل تمنحك المكسسة عالوات .28
 ال                   نعم
 راجك طلىهإل إذا  في حالة اإلجابة بي"نعم"  -
 ألوقات اإليافية.عملك ل  

  اإلنتاج.عند زيادة 
 عمال؟النسبة للاألجور بحساب على أي أساس يتم  .29

 )على أساس اإلنتاج)حسب عدد ال اك المنتجة. 
 )على أساس الوقت)حسب عدد ساعات العمل. 
 يلي أو فكري(على أساس المجهود) ع. 

 ناسبك؟تالمكسسة  احسب رأيك إل االجور الذي تمنحه .30
 ال                   نعم

 إل ترى أن سلم األجور يتسم بالعدالة والشفافية؟ .31
 ال                   نعم

 إل العمل الذي ت وم به يح ت لك مكانة اجتماعية جيدة؟ .32
 ال                   نعم

 في األجر؟ات من زياد ساب ا إل استفدت .33
 ال                   نعم

 مك مستواك التعليمي؟ األجر الذي تت اياء  يتناسب إل .34
 ال                   نعم

 إل أنت راض عن األجر الذي تمنحه لك المكسسة؟ .35
 ال                   نعم

 ؟إي اقتراحاتك لتحسين الجودة في مكسستك  ما .36
............................................................................................. 

 وشكرا 



 دلیل المقابلة 
 

 ): دلیل المقابلة04الملحق رقم (

 المؤسسة: الكاتمیة للفلین بجیجل اسم

 هل أنت راض عن تصمیم موقع العمل؟ -1

.............................................................................................

............................................................................................. 

 ختیار العمال على اآللة؟على أي أساس یتم توزیع وإ  -2

.............................................................................................

............................................................................................. 

 مل؟اهل اآلالت مجهزة بوسائل الحمایة الكافیة لسالمة الع -3

.............................................................................................

............................................................................................. 

 ؟(اآلرغونومیا) هل تنظیم بیئة العمل وموقع األدوات وفق قواعد ومبادئ الهندسة البشریة -4

.............................................................................................

............................................................................................ 

 حداث الجودة؟لتي تعتمد علیها المؤسسة من أجل إات ایما هي اآلل -5

.............................................................................................

............................................................................................. 

 هل المعدات مصنوعة من مواد جیدة وذات جودة عالیة؟ -6

.............................................................................................

............................................................................................ 

 هل تقوم المؤسسة بتدریب العمال حول كیفیة التعامل مع كل المخاطر؟ -7

.............................................................................................

............................................................................................. 

 ي النقائص الموجودة في المؤسسة وتعتبرها أنت ضروریة؟ما ه -8



 دلیل المقابلة 
 

.............................................................................................

............................................................................................ 
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 وثائق داخلية لمديرية اإلدارة العامة.المصدر: 

 

مساعد المدير العام: 
مراقبة التسيير واإلعالم 
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مديرية اإلدارة 
 العامة 

مديرية المالية 
 والمحاسبة 

 المخبر 

المديرية  مديرية التجارة
 التقنية 

 مديرية التموين 

 الرئيس المدير العام



 -جيجل –عرض بعض النمادج إلشارات السالمة المهنية بالمؤسسة الكاتيمية للفلين والمواد العازلة  
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