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مقدمة 
     لقد كان لمنمو اإلقتصادي السريع والتطور التكنولوجي الرىيب، وبروز ظاىرة  العولمة آثارا واضحة المعالم 
عمى كل  قطاعات الحياة، وخصوصا القطاع الصناعي الذي تجسد فيو تمك اآلثار في بروز مؤسسات صناعية 

عمالقة بتكنولوجيات بالغة الحداثة والدقة والتعقيد، وبرؤوس أموال ضخمة وموارد بشرية فاقت اآلالف، إضافة إلى 
تشابك الواجبات والمسؤوليات، وطرق التسيير وتعقدىا،كما أسفرت تمك اآلثار إلى ظيور مين جديدة لم تكن 
معروفة سمفا، ودخل اإلنسان في عالم لم يألفو سابقا،عالم مميء بالتكنولوجيات واإلكتشافات والمواد التي يجد 

العامل نفسو في احتكاك دائم ومستمر معيا أثناء أدائو لعممو 
    وبازدياد حدة المنافسة أصبح اليدف المنشود ألرباب العمل وأصحاب القرار بالمؤسسات الصناعية ىو البحث 
عن كيفية البقاء واالستمرار وبسط السيطرة وذلك من خالل العطاء بالكم والكيف والثمن المرغوب،فكان االستثمار 

في رأس المال البشري المؤىل والمدرب و الكفؤ باعتباره محور العممية اإلنتاجية، فازداد الضغط والتوجو نحو 
نتاج أوفر وربح أسرع في  العنصر البشري، وذلك بتحريكو بكل الوسائل المادية والمعنوية رغبة في أداء أفصل وا 

. وقت أقصر
   وبالرغم من االنتصارات والنجاحات التي حققتيا ىذه المؤسسات من ازدىار و تطور ورفاىية بمدانيا، 

إال أنيا لم تسمم من مشكالت جمة صاحبتيا في تحقيق أىدافيا المسطرة، كانت في مقدمتيا حوادث العمل 
واألمراض المينية، والتي من دون شك قد كمفتيا خسائر جسيمة مادية وأخرى بشرية، لذا احتل موضوع الحفاظ 
عمى أمن العمال وسالمتيم مكانة كبيرة في البحث والدراسة، لذا كان البد لكل مؤسسة أن تضع برنامجا خاصا 

باألمن الصناعي، تقع مسؤولية تطبيقو عمى اإلدارة والمشرفين وعمى العمال أنفسيم وتنصيب لجنة لمصحة 
واألمن، ولمحرص عمى أمن وسالمة العنصر البشري يجب أن تحاط العمميات الصناعية وبيئة العمل بسياجات 

أمان، وذلك بيدف تحسين أداءه بشكل بخاص، ولتحقيق ذلك كان من الضروري معرفة مصادر الخطر المحيطة 
ببيئة العمل، ووقاية العمال من أخطارىا عمى اعتبار أن العنصر البشري ىو أساس العممية اإلنتاجية في 

المؤسسات عمى اختالف أعماليا وأحجاميا 
  إن توفر أجيزة الحماية ووسائل وأدوات السالمة، وصيانة اآلالت والمعدات صيانة سميمة تحمي العمال من 

المخاطر وحوادث العمل،وتشجع في أنفسيم الثقة والطمأنينة وتحافظ عمى تمك األدوات والمعدات في حالة جيدة 
مما يطيل عمرىا اإلنتاجي وتجنيبيا لألعطال المفاجئة وبالتالي تجنب حدوث أي ضرر أو إصابة أو حادث في 

. مكان العمل
   والدراسة الراىنة تعالج ظاىرة تنظيمية تحت عنوان األمن الصناعي واألداء، وقد حظي ىذا الموضوع باىتمام 
العديد من المفكرين والباحثين كما شيدت ىذت ىذه الدراسة اىتماما إمبريقيا كشف عن أىمية األمن الصناعي 

كعنصر فعال في تحسين مستوى أداء العمال، ومن ىذا المنطق جاءت ىذه الدراسة لتشخيص الواقع الفعمي ليذه 
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جانب نظري : الطاىير، ولتحقيق ىذا المبتغى قسمنا ىذه الدراسة إلى بابين- ميناء جن جن- الظاىرة في مؤسسة
.      وجانب ميداني

الجانب النظري : الباب األول   
 اإلشكالية تناولنا فيو، حيث تحديد موضوع الدراسةجاء في الفصل األول :  فصول05وقد تضمن     

، كذلك تحديد المفاىيم ، فضال عن أسباب اختيار الموضوعأىداف الدراسة واألىمية العممية ليا، ثم وفرضياتيا
األساسية المكونة لمعنوان والمفاىيم المكممة ليا، باإلضافة إلى التطرق إلى بعض الدراسات السابقة وما يميز 

. الدراسة الراىنة بيا
المقاربات النظرية لموضوع الدراسة، تناولنا فيو النظريات المفسرة لألمن :     ثم جاء الفصل الثاني تحت عنوان

 .الصناعي، ثم نظريات األداء
 إلى مجموعة من هماىية األمن الصناعي، والذي تطرقنا في:  فقد جاء تحت عنوانلثأما الفصل الثا     

اإلطار الداللي لمصطمح األمن الصناعي، أىدافو، أىميتو : العناصر، حيث تطرقنا في العنصر األول إلى
جراءاتو  وسائل تحقيق األمن الصناعي، برامجو، التدريب في مجالو، إدارة  فيوتناولنا: الثانيو.وفوائده، عممياتو، وا 

االىتمام الدولي والجزائري باألمن :  الذي تطرقنا فيو إلىالعنصر الثالثبعد ذلك جاء . األمن الصناعي
.  الصناعي، وبعض الييئات الوصية عميو

 ماىية حوادث العمل، تصنيفاتيا، ه إلىحوادث العمل، والذي تطرقنا في: المعنون بو الرابعأما الفصل     
أبعاد الوقاية منيا، وإجراءات التعامل مع حوادث العمل، ثم انتقمنا إلى . آثار حوادث العمل، وقياسياثم وأسبابيا، 

. ثم مسؤولية الوقاية منيا
األداء الوظيفي، والذي تطرقنا فيو إلى أىمية األداء الوظيفي، عناصره :  تحت عنوانالخامسثم الفصل     

ومحدداتو، معدالتو ومعاييره، مجاالتو، وطرق ونماذج تحسين األداء، ثم معوقات األداء والحمول المقترحة من 
إلى مفيوم عممية تقييم األداء، أىدافيا وأىميتيا، ثم خطواتيا ومسؤوليتيا، معايير التقييم انتقمنا  ثم ،أجل تفعيمو

 .ومجاالت استخدام نتائجو، ووسائل وطرق التقييم
الجانب الميداني : أما الباب الثاني

 ثمخاص بتقديم المؤسسة، وىو ، باإلجراءات المنيجية لمدراسة متعمق :الفصل السادسوالذي تضمن فصمين، 
أما العنصر الذي تاله فقد  ثم العينة وطريقة اختيارىا، مجاالت الدراسة، ثمتقديم المديرية المعنية بالتربص، 

. أساليب معالجة وتحميل البيانات  تناولناوأخيرامنيج المستخدم، تاله أدوات جمع البيانات والمعمومات،خصصناه لل
نتائج الدراسة في ثم مناقشة  واألخير، فقد تطرقنا فيو تفريغ وتحميل البيانات الميدانية، السابعوفي الفصل      

ثم في  تناولنا نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة، ثمضوء الفرضيات الفرعية الثالثة والفرضية العامة، 
. النتائج العامة لمدراسةثم انتقمنا إلى استنتاج ضوء األىداف، 
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 وفي األخير ونتيجة لممالحظات والمعمومات التي اكتشفناىا حول الموضوع المدروس، قمنا بإمالء بعض      
.     وخمصنا إلى وضع ممخص لمدراسة بالمغتين العربية واألجنبية ثم خاتمةالتوصيات واالقتراحات،

 
   



 
 الجانب النظــري

 



 

 تحديد موضوع الدراسة: الفصل األول

 تمهيد

 اسةإشكالية الدر: أوال

فرضيات الدراسة : اثاني

 أسباب اختيار الموضوع: ثالثا

أهمية الدراسة : رابعا

أهداف الدراسة : خامسا

 سةتحديد مفاهيم الدرا: سادسا

  وما يميز الدراسة الراهنة بهاالدراسات السابقة: سابعا

      خالصــة الفصل 
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  تمهيد

تعتبر مرحمة تحديد موضوع الدراسة من أىم مراحل البحث العممي، فيي بمثابة الحجر      
األساسي المعتمد من عميو، ولقد كان اختياري ليذا الموضوع مستمدا من أىميتو، بناءا عمى 

مجموعة من األسباب محاولة الوصول إلى تحقيق مجموعة من األىداف، وكانت لمعرفة 
تأثير األمن الصناعي عمى األداء الوظيفي لمعمال بالمؤسسة الصناعية الجزائرية، مؤسسة 

الطاىير، وقد تم اختيار فرضيات الدراسة بيدف التأكد من مدى صدق " جن جن"ميناء
التصور المبنى في البحث ولمتمكن من دراسة الموضوع اعتمدت عمى مجموعة من المفاىيم 

 . والتي تعتبر كمفتاح لمدراسة الراىنة
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: إشكالية الدراسة: أوال

 العشرية األخيرة من القرن العشرين في مجال  فيعرفتو  إن المؤسسة الجزائرية من خالل ما
النيوض اإلقتصادي، والتحول الجذري نحو اقتصاد السوق، باتت في حاجة ممحة لوضع ميكانيزمات 

 يفرضو اإلىتمام المتزايد باألداء  وىذا ما،تنافسية قوية من شأنيا ضمان مكانتيا في السوق الداخمية
الوظيفي لمعمال، والحفاظ عمى سالمتيم وسالمة عناصر إنتاج المؤسسة، ومن ىنا تبرز الضرورة الممحة 

 داخل المؤسسة اإلنتاجن توفر الحماية لمعمال وعناصر ألالىتمام بالعديد من المعايير التي من شأنيا 
.  الصناعياألمن: اإلجراءاتولعل من بين أىم ىذه . وتحسين مستوى األداء الوظيفي

 حيث يعتبر موضوع األمن الصناعي من بين المواضيع التي لقيت اىتماما واسع النطاق من 
طرف المختصين وأرباب العمل وأصحاب القرار بالمؤسسات الصناعية، وذلك نتيجة لمتقدم التكنولوجي 

عممية التنمية   وذلك عمى اعتبار أنو استراتيجية فعالة في،السريع والتوجو الكبير نحو القطاع الصناعي
وتحسين مستوى األداء الوظيفي من جية، حيث تتجسد استراتيجية األمن الصناعي  من جية، قتصاديةإلا

من اإلداري، -ىذه األخيرة-التي عادة ما تتكون، وولجانو في تمك الخدمات التي يقدميا من خالل برامجو
تكمن وظيفة  و االجتماعي،واألخصائيميندس األمن، والطبيب الميني ، الفني، المشرف، السيكولوجي

.  المينيةواألمراضسالمة والوقاية من إصابات حوادث العمل الىذه المجان في توفير وسائل األمن و

 حيث تعتبر مشكمة حوادث العمل من بين المشكالت التي واجيتيا المؤسسات الصناعية 
تمف المعدات واآلالت، وفقدان المواد الخام، وىدر : الجزائرية، والتي كمفتيا خسائر جسيمة تجسدت في

،فتزايد نسبة حوادث العمل ساىم بدوره في ارتفاع نسبة األضرار التي تصيب العمال والتي ...األموال
أصبحت المؤسسات الصناعية تسعى لموصول إلى أحدث  ، وليذاةوفاالتؤدي في بعض األحيان إلى 

 داخل اإلنتاجوالسالمة لمعمال ووسائل  األمن الطرق في مجال التدريب والتخطيط، ووضع برامج لتوفير
. اإلنتاجيةالمؤسسة الصناعية وكل ىذا يؤدي إلى تحسين مستوى األداء الوظيفي لمعمال وبالتالي زيادة 

ط وافر من االىتمام من قبل الباحثين سيت بقظ فاألداء الوظيفي يعتبر من المفاىيم التي ح
ألىميتو عمى المستوى الفردي  واالجتماعيين بصفة خاصة، وذلك اإلداريين والمفكرين واألخصائيين

 األداءحيث يقصد بمفيوم . ااألداء الوظيفي وتنوعو عمى  ولتداخل المؤثرات التي تؤثر،اتيسوالمؤس
الوظيفي المدخالت والمخرجات التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقيا، أي أنو يربط بين أوجو النشاط وبين 
األىداف المسطرة التي تسعى المؤسسة لتحقيقيا عن طريق الميام والواجبات التي يقوم بيا العمال في 

. المؤسسة
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 ولقد تباينت المداخل النظرية والدراسات الميدانية في تحديد طبيعة العالقة الموجودة بين األمن 
الصناعي واألداء الوظيفي، وذلك راجع في األساس إلى تشعب مفيوم ىذين المتغيرين وتداخل المؤشرات 

. التي تندرج ضمن العالقة بينيما

 الوظيفي يظير خصوصا وأنيما يرتبطان األداء الصناعي عمى األمن إن حقيقة األثر الذي يتركو 
، واالستقرار، التدريب، التخصص، والتكوين عمى أساليب الوقاية من جية: بجممة من العوامل أىميا

. الروح المعنوية من جية أخرىو ،الوظيفي الوالءالرضى، 

 ثم إن تحديد االرتباطات الموجودة بين ىذين المتغيرين ىو الذي يؤدي إلى معرفة تأثير األمن 
ومن أجل الوصول إلى مختمف الحقائق حول ىذه . ة الوظيفي في المؤسسة الصناعياألداءالصناعي عمى 

: العالقة واإللمام بجميع جوانبيا، قمنا بطرح التساؤل الرئيسي التالي

.  الصناعي عمى األداء الوظيفي لمعمال في المؤسسة الصناعية الجزائرية؟األمنىل يؤثر -

  :ولإلجابة عن ىذا السؤال قمنا بتقسيمو إلى األسئمة الفرعية التالية

؟ المؤسسة  الصناعيةىل ألدوات السالمة المينية دور في رفع الروح المعنوية لمعمال في -

  المؤسسة الصناعية؟ىل لتحسين الظروف الفيزيقية لمعمل دور في زيادة الرضى الوظيفي لمعمال في-

 ؟المؤسسة  الصناعية في تحسين مستوى األداء الوظيفي لمعمال في األمنىل تساىم ثقافة -

 :فرضيات الدراسة: ثانيا 

: لعامةية اضالفر

 .  لألمن الصناعي تأثير عمى األداء الوظيفي لمعمال في المؤسسة الصناعية

 : الفرضيات الفرعية

.  الصناعيةمؤسسةالألدوات السالمة المينية دور في رفع الروح المعنوية لمعمال في -

 .  الصناعيةمؤسسةاللتحسين الظروف الفيزيقية لمعمل دور في زيادة الرضى الوظيفي لمعمال في  -

 .الصناعيةمؤسسة التساىم ثقافة األمن في تحسين مستوى األداء الوظيفي لمعمال في  -
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أهداف الدراسة  : ثالثا

:  تيدف ىذه الدراسة إلى

 .التعرف عمى برامجو وخططوو  ،معاصر لألمن الصناعي ومجاالت تطبيقووشامل  تحديد مفيوم -1
محاولة تسميط الضوء عمى واقع األمن الصناعي من خالل اإلحاطة واإللمام بما تتبعو المؤسسة  -2

 .الصناعية الجزائرية من استراتيجيات األمن الصناعي
إيجابا عمى أدائيم لعمميم في و أ معرفة آراء العمال حول ظروف العمل الصناعي المؤثرة سمبا -3

 -.مكان الدراسة-المؤسسة الصناعية
الوقاية التي توفرىا المؤسسة في وقايتيم من ومحاولة معرفة مدى استفادة العمال من أساليب التوعية  -4

 .إصابات حوادث العمل واألمراض المينية
 .محاولة تحديد العالقة بين األمن الصناعي واألداء الوظيفي لمعمال -5
وفي األخير محاولة التحكم في تقنيات البحث العممي والتمكن من الربط بين الخمفية النظرية والعمل  -6

 .الميداني

أهمية الدراسة  : رابعا

يكتسي موضوع األمن الصناعي أىمية كبيرة، خاصة في ظل االىتمام البالغ الذي أصبح يحيط       
كما يستمد ىذا ، بالموارد البشرية عمى اعتبارىا أىم األسس التي يبنى عمييا حاضر المؤسسة ومستقبميا

البحث أىميتو من أىمية موضوعو في حد ذاتو فيو يمس العديد من األطراف في مجتمعاتنا، فعمى صعيد 
المؤسسات الصناعية تعتبر دراسة وتحميل واقع األمن الصناعي الخطوة األولى ليا في عممية تحسين أداء 

العمال، وبالتالي تحسين وزيادة اإلنتاجية، أما عمى صعيد األفراد العاممين في المؤسسات فإنو يساعدىم 
 .عمى التثقيف والتوعية المتعمقة بأمنيم وسالمتيم

باإلضافة إلى أن أىمية دراسة ىذا الموضوع تبرز من خالل محاولة تشخيص وتبيين العالقة       
الموجودة بين األمن الصناعي من جية واألداء الوظيفي لمعمال في المؤسسة الصناعية الجزائرية من جية 

. أخرى

 اختيار الموضوع مبررات: خامسا

الرغبة في تطبيق ما تناولناه وتحصمنا عميو من معطيات نظرية في السنوات الماضية والنزول بو إلى  -
 .الميدان

. إثراء المعارف الفردية قصد االستفادة منيا مستقبال في ميادين العمل -
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موضوع األمن الصناعي جاء ليسمط الضوء عمى واقع األمن الصناعي وعالقتو باألداء الوظيفي  -
 .لمعمال في المؤسسة الصناعية الجزائرية ومدى مساىمتو في التقميل من إصابات حوادث العمل

 .االىتمام المتزايد بموضوع األمن الصناعي والذي يتميز بتنوع المداخل النظرية والتطبيقية -
 .قابمية الموضوع لمدراسة الموضوعية وذلك لتوفر المراجع والدراسات السابقة حول األمن الصناعي -
حاجة المؤسسة الصناعية الممحة لألمن الصناعي باعتباره من استراتيجيات تنمية الموارد البشرية  -

 .اإلنتاجية من جية أخرىوالتي ال غنى عنيا في تحسين أداء العمال من جية وزيادة الفعالية 
المشاركة في عممية التثقيف والتوعية المعنية بيذا الموضوع كالعاممين وأصحاب المؤسسات الصناعية  -

 .وغيرىم

تحديد المفاهيم  : سادسا

إن البحث االجتماعي العممي كغيره من البحوث، ال يخمو من المفاىيم والمصطمحات التي ينبغي   
عمى الباحث أن يحددىا بدقة لضمان وضوح األىداف والوصول إلى النتائج المرجوة، لذلك فاإلطار 

المفاىيمي يشكل الخمية األساسية التي تنطمق منيا الدراسة من أجل تحميل وتفسير البيانات الميدانية، 
. وىذه المفاىيم متكونة من مفاىيم أساسية ومفاىيم ثانوية

 : المفاهيم األساسية -1
 : مفهوم األمن الصناعي -1-1

( 1). وىو البعد عن الخوف، أيا كان سبب ىذا الخوف:األمن

 األمن الصناعي : 

مفيوم األمن الصناعي نشأ وتطور مع تطور وتعقد الصناعية ويختمف باختالف السياسات   
االقتصادية، وبتعدد الفروع العممية والمداخل النظرية، إال أنو ال يمكن الفصل بين ىذه التعاريف، إذ تيدف 

. كميا إلى تحقيق ىدف واحد، وىو وقاية العنصر البشري، أو الرفع من اإلنتاجية

األمن الصناعي ىو تحقيق السالمة لمعمال من : " عبد السميع عمي بأنوحمدم فقد عرفو الدكتور -
  (2)".النواحي الصحية والنفسية ووقايتيم من األخطار المينية

                                                           
 .55، ص 2001، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، عمم النفس الصناعي وأسسو وتطبيقاتو:  أشرف محمد عبد الغني(1)
 .7، ص 1973، دار النيضة العربية، لبنان، األمن الصناعي، عرض تحميمي لمفيومو ونشاطو:  محمد عبد السميع عمي(2)
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ىو فرع أو ميدان يستيدف الكفاية اإلنتاجية لمعمال، ويحرص عمى راحة : "يعرفو السيد رمضان بأنو -
العمال وكرمتو، وعمى زيادة إنتاجو أو بعبارة أخرى فيو يرمي إلى تييئة جميع الظروف المادية 

       (1)".واالجتماعية والنفسية التي تكفل أكبر إنتاج مع االىتمام برضا العامل عن عممو
كل إجراء يتخذ لمنع وتقميل حوادث العمل، واألمراض المينية، وتقديم وسائل : "وعرفو رستم لطفي بأنو -

  (2)".الوقاية واإلسعاف والعالج مع توفير الظروف المناسبة لمعمل
عبارة عن توفير بيئة آمنة وخالية من العوامل التي تؤدي إلى : "كما عرفو يوسف حجيم وآخرون بأنو -

  (3)".أسباب الخطر الذي يتعرض لو األفراد العاممين في المنظمات
األمن الصناعي يدرس تجنب اإلعاقات التي : "Norbert sillanyوقد ذكر في قاموس عمم النفس  -

  (4)".تنعكس عموما عمى حوادث العمل والتي بدورىا تشل اإلنتاج
سياجات أمان، واحتياطات الرعاية لمنع وقوع الحوادث واإلصابات التي : "وقد عّرفو البعض عمى أنو -

لم يعد ىناك شك في أنيا خسائر تالقييا لما تضيفو من أعباء عمى نفقات اإلنتاج، التي يجب الحد منيا 
  (5)".ولما تسببو من فقدان بعض العمال الميرة والمدربين في حوادث العمل واألمراض المينية

توفير ما يمزم من الشروط والمواصفات واإلجراءات التنظيمية في بيئة العمل، : "كما عّرفو آخرون بأنو -
لجعميا مأمونة وصحية، بمعنى أنو ال تقع فييا حوادث، وال تنشأ فييا أمراض مينية، أي أنيا تكفل 

 ". مقومات اإلنتاج المادية والبشرية
تحقيق سالمة العمال من النواحي الصحية والنفسية، ووقايتيم : "كذلك عّرف األمن الصناعي عمى أنو -

  (6)".من أخطار المينة
مجال ييدف إلى حماية مختمف فئات العمال في التأثيرات الصحية الخطرة : "كما عرفو البعض بأنو -

الفورية أو البعيدة المدى، والتي يمكن أن تنجم عن المخاطر المرتبطة بالعمل، أو بيئتو أو بشروطو من 
خالل معالجة العوامل البيئية والتقنية والشخصية المؤدية إلى المخاطر، وتحسين بيئة العمل وشروطو، 

  (7)".بشكل يوفر تمتع العمال الدائم بصحة بدنية وعقمية واجتماعية مناسبة

                                                           
 .56، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، ص حوادث العمل واألمن الصناعي:  السيد رمضان(1)
 .110، ص 2005، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، مدخل إلى النفس العمل والتنظيم: العايب رابح(2)
، عمان، األردن، 1، الوراق لمنشر والتوزيع، طإدارة الموارد البشرية، مدخل إستراتيجية متكامل: يوسف حجيم الطائي وآخرون(3)

 .454، ص 2006
(4) Nobert sillany : dictionnaire de psychologie, borblas, pavis, 1980, p 1078. 

 .6، ص 1979، دار الفكر العربي، األىرام، القاىرة، الصحة المينية واألمن الصناعي واإلسعافات األوليةعز الدين فراج وآخرون، (5)
 .7مرجع سبق ذكره، ص : محمد عبد السميع عمي(6)
 .128، ص 2003، عمان، األردن، 1، دار صفاء لمنشر والتوزيع، طاإلدارة الحديثة لمسالمة المينية:  محمود دياب العقايمة(7)
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وسيمة اقتصادية ىامة، فيو ىدف من األىداف االجتماعية القومية التي ترمي إلى : "وأيضا عّرف بأنو -
 (1)".حماية اإلنسان في المؤسسات الصناعية من الكوارث المختمفة التي تنجم عن إصابات العمل

:  لألمن الصناعيالتعريف اإلجرائي 

ىو مجموعة اإلجراءات والتنظيمات المتعمقة بالمحافظة عمى األمن والنظام والسالمة  :األمن الصناعي
في بيئة العمل، بمعنى إيجاد البرامج المناسبة لمتصدي لما يمكن أن يؤثر بطريقة أو بأخرى عمى سالمة 

. العمال والممتمكات في المؤسسة وعمى سير العممية اإلنتاجية

 : مفهوم حوادث العمل -1-2

:  ىناك عدة تعاريف لحوادث العمل نذكر من بينيا

كل ما يحدث دون أن يكون متوقع الحدوث، : "تعريف محمد شحاتة ربيع والذي يرى بأن الحادثة ىي -
  (2)".بحيث ينجم عنو أضرار تصيب الفرد أو تصيب اآلخرين

ن لم يؤدي إلى خسائر، وذلك : "وعرف عبد الرحمان العيسوي الحادث بأنو - كل سموك خاطئ حتى وا 
ألن السموك الخاطئ إذا لم يؤدي إلى خسائر في المرة األولى فإنو قد يؤدي إلى خسائر في المرات 

  (3)".المستقبمية
الحادثة بمعناىا الواسع ىي كل ما يحدث دون أن يكون : "كما يعرف محمد شحاتة الحادثة بأنيا -

  (4)".متوقع الحدوث بحيث ينجم عنو أضرار تصيب الفرد أو تصيب اآلخرين
كل ما يصيب أيا من عناصر اإلنتاج ويؤدي : "أما محمد فالح صالح فيعرف الحادث عمى أنو -

خسائره تمحق بو، وقد يكون الحادث نتيجة لتصرف خاطئ من أحد العاممين أثناء العمل أو نتيجة لظروف 
  (5)".خارجية ليس باإلمكان السيطرة عمييا وال تفادييا

حدث مفاجئ يقع أثناء العمل إما بسبب العمل أو بسبب : "كما يمكن تعريف حوادث العمل بأنيا -
 ". المستخدمة أو بسبب الفرد نفسو لسوء أدائو أو لسوء استعدادهاتنيكااألجيزة والم

ذلك الناتج عن مركز العمل مباشرة بسبب خمل في اآلالت أو األجيزة أو : "بأنوحادث العمل ويعرف  -
  (1)".عوامل إنسانية غير مأمونة

                                                           
 .28، ص 1977، 4، مجمة الصناعة، عدد األمن الصناعي وزيادة اإلنتاج:  عبد الكريم فالح(1)
 .272، ص 2007، القاىرة، 3، دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع، طأصول عمم النفس الصناعي:  محمد شحاتة ربيع(2)
 .71، ص 1996، دار المعرفة الجامعية، األزاريطة، دراسات في عمم النفس الميني والصناعي:  عبد الرحمان عيسوي(3)
 .209، ص 2010، عمان، 1، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، طعمم النفس الصناعي والميني:  محمد شحاتة ربيع(4)
 .188، ص 2004، عمان، األردن، 1 دار حامد لمنشر والتوزيع، طإدارة الموارد البشرية،:  محمد فالح صالح(5)
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:  جرائي لحوادث العمل اإلتعريف ال 

كل حادث غير متوقع يقع أثناء العمل نتيجة عوامل مادية أو بشرية والذي قد يمحق "ىو  :حادث العمل
". أضرارا بعناصر العممية اإلنتاجية، والمتمثمة في العمال والمعدات واآلالت والمواد اإلنتاجية

 : مفهوم األداء الوظيفي- 1-3
يشير المعنى المغوي لمفعل أدى إلى معنى المشي مشيا ليس بالسريع وال بالبطيء، وأدى : لغة - أ

الشيء، قام بو، ويقال أدى فالن الصالة، أي قام بيا لوقتيا، وأدى الشيادة، أي أدلى بيا، وأدى إليو 
  (2).الشيء، أي أوصمو إليو

 ومن ىنا (3).النجاح المالحظ و المستغل: يؤدي، ينجز، يعمل، وتعني الكممة: والفعل من كممة أداء يعني
يتضح بأن المعنى الدقيق في المغة العربية لكممة أداء ىو قضاء الشيء أو القيام بو، كما تعني كذلك 

.  أو قيامو بما ىو مطموب منوهمحافظة أحد طرفي عقد عمى وعد أو اتفاق قطع

  (4)".عمل أو إنجاز أو تنفيذ: "كما يشير أيضا مصطمح األداء في المغة إلى -
والتي تشير إلى تأدية عمل أو إنياء " performance"األداء كممة مترجمة عن الكممة الالتينية " -

نشاط، أو تنفيذ ميمة، بمعنى القيام بفعل يساعد عمى إنجاز أو تنفيذ أو الوصول إلى تحقيق األىداف 
  (5)".المسطرة

 األداء الوظيفي، واختمف رجال اإلدارة والباحثون والميتمون بيذا اتلقد تعددت تعريف: اصطالحا-ب
 :  ما يمياتنذكر من بين التعريف. الموضوع في تحديد تعريف موحد وشامل لألداء الوظيفي

األداء ىو قدرة اإلدارة عمى تحويل المدخالت الخاصة بالتنظيم إلى : "يعرفو محمود سميمان العميان بأنو
  (6)".عدد من المخرجات بمواصفات محدودة وبأقل تكمفة ممكنة

                                                                                                                                                                                     
دارة الموارد البشرية:  عبد الغفار حنفي(1)  .327، ص 2002، دار الجامعة لمطباعة والنشر، اإلسكندرية، السموك التنظيمي وا 
، القاىرة، 1، طالتدريب اإلداري الموجو باألداء المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية: عقمة محمد المبيضين أسامة محمد جرادات، (2)

 .42، ص 2001مصر، 
(3) Larousse de poche, édition mise a jours larousse, paris, 2000, p 1029. 

، مذكرة لنيل شيادة ماجستير، جامعة بسكرة، دور الموازنة التقديرية في الرقابة اإلدارية في المستشفيات العامة: عرابة الحاج (4)
 .37، ص 2005

 .439، ص 1989، دار الفكر العربي، اإلسكندرية، التخطيط االستراتيجي في قطاع األعمال والخدمات:  خطاب عايدة(5)
 .14، ص 2004ل، دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، السموك التنظيمي في منظمات األعما:  محمود سميمان العميان(6)
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األداء ىو قيام الفرد باألنشطة والميام المختمفة التي يتكون منيا عممو، : "ويعرفو عاشور أحمد صقر بأنو
ويمكننا أن نميز بين ثالثة أبعاد جزئية، حيث يمكن أن يقاس أداء الفرد في عممو خالل فترة زمنية معينة، 

ونوعية الجيد وتعني درجة تطابق ذلك الجيد لمواصفات تتسم بالدقة والجودة، ونمط األداء وىو يعني 
  (1)".الطريقة التي يؤدي بيا الفرد عممو

أن السموك اإلنساني ىو المحدد لألداء الوظيفي لمفرد، وىو محصمة التفاعل بين : "  يرى درة عبد الرحمان
طبيعة الفرد وشأنو والموقف الذي يوجد فيو، وأن األداء ال يظير إال نتيجة لضغوط أو قوى نابعة من 
داخل الفرد، وأن ىناك تفاعل وتوافق بين القوى الداخمية والخارجية المحيطة بو، مما يؤدي إلى ظيور 

نما يعتمد في نفس الوقت عمى ما لدييم  األداء، وأن أداء األفراد ال يعتمد فقط عمى ما لدييم من قدرات، وا 
  (2)".من دافعية

ىو نشاط يمكن الفرد من إنجاز الميمة أو : "بأن األداء الوظيفي أللمير كما جاء في تعريف آخر -
  (3)".اليدف المخصص لو بنجاح ويتوقف ذلك عمى القيود العادية لالستخدام المعقول لمموارد المتاحة

 المستوى الذي يحققو الفرد العامل عند قيامو نمفيوم األداء يعبر ع: "فترى بأن وسيمة حمداوي أما -
  (4)".بعممو، من حيث كمية وجودة العمل المقدم من طرفو

أن أداء الفرد يتوقف عمى مدى قدرتو عمى العمل : "ويعرف محمد عبد الوىاب األداء الوظيفي بقولو -
  (5)".ورغبتو في القيام بو

سموك وظيفي ىادف ال يظير نتيجة قوى أو ضغوط نابعة من داخل : "ويعرفو محمد بن عمي بأنو -
  (6)".الفرد فقط، ولكنو نتيجة تفاعل وتوافق بعض القوى الداخمية لمفرد والقوى الخارجية المحيطة بو

تمام الميام : "وفي تعريف آخر لـحسن راوية يقول بأن - األداء الوظيفي يشير إلى درجة تحقيق وا 
المكونة لوظيفة الفرد، وىو يعكس الكيفية التي يحقق أو يشبع بيا الفرد متطمبات الوظيفة، وغالبا ما 

 . يحدث لبس وتداخل بين الجيد واألداء

                                                           
 .26، 25، ص ص 2005، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، السموك اإلنساني في المنظمات:  عاشور أحمد صقر(1)
،  1998، دار الفرقان لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، العامل البشري واإلنتاجية في المؤسسات العامة:  درة عبد الرحمان إبراىيم(2)

 .4ص 
، مدى تطبيق أساليب تقويم األداء عمى منسوبي دوريات السالمة والحماية المدنية:  عبد اهلل بن سعيد بن محمد آل عبود القحطاني(3)

 .26، ص 2006مذكرة قدمت لنيل شيادة الماجستير في العموم الشرطية، جامعة نايف العربية، المممكة العربية السعودية، 
 .123، ص 2004، مديرية النشر لجامعة قالمة،  إدارة الموارد البشرية:  وسيمة حمداوي(4)
 .131، ص 2000ز، دار النيضة، القاىرة، استراتيجيات التحفيز الفعال نحو أداء متمي:  محمد عمي عبد الوىاب(5)
، مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستير في العموم األمنية، جامعة تقنيات االتصال ودورىا في تحسين األداء محمد بن عمي المانع، (6)

 .26، ص 2006نايف العربية، المممكة العربية السعودية، 
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:  تعريف إجرائي لألداء الوظيفيال  

الستجابة لمينة أو وظيفة معينة، بصفة تمقائية أو مفروضة، اىو ما يقوم بو الفرد نتيجة  :األداء الوظيفي
ومتطمباتيا من التزام بواجبات وميام الوظيفة ومواعيد الدوام واالنصراف، واآلداب واألخالق داخل 

المؤسسة التي يعمل بيا، إضافة إلى تحممو لألعباء والمسؤوليات  المسندة إليو، وىذه االستجابة تحدث 
سمع )إلى مخرجات  (المواد األولية)مدخالت  النتيجة لتحويل (بيئة العمل)تغييرا في البيئة المحيطة 

. بمواصفات محددة تضمن الحصول عمى نتائج مرضية لمفرد نفسو ولممؤسسة التي يعمل بيا (وخدمات
 : المفاهيم المكممة-2
 : مفهوم إصابات العمل -2-1
مختمف الحاالت المؤدية التي تقع لمعمال، ويمكن أن تنجم عن : "يعرفيا محمد ديب العقايمة عمى أنيا -

 ". الحوادث في مكان العمل أو ما يتعمق بو باإلضافة عمى حوادث الطريق إلى مكان العمل
اإلصابة في محيط العمل ىي كل ما ينشأ عن حوادث : "أما عامر خضير الكبيسي فيعرفيا قائال -

 (1)."العمل من أضرار جسمية أو وظيفية، عقمية ونفسية
 : مفهوم األمراض المهنية- 2-2
التي يتم التحقق من أنيا مرتبطة ارتباطا مباشرا أو غير : "حسب محمد مسمم األمراض المينية ىي -

مباشر بالعمل، أي ىي التي يكون العمل سببا مباشرا فييا، وقد يظير المرض الميني بعد مدة قصيرة أو 
  (2)".طويمة حسب درجة حدة أو شدة التعرض اليومي لبعض األخطار

بأن المعرض لمحوادث والتسممات المينية يكون مييأ سمفا لبعض األمراض، "أما سيموني فإنو يرى  -
وعندما تكون العاىة سبب بطيء، ودائم ليا عالقة بالممارسات العادية لمضمون العمم، وبدون أن نتمكن 

   (3)".من تعيين الخطورة الخاصة
 : مفهوم السالمة المهنية- 2-3

حماية الموارد البشرية من األمراض الجسدية والنفسية المحتمل اإلصابة بيا : "يقصد بالسالمة المينية -
 ". في مكان العمل

توفير ظروف العمل اآلمنة والمالئمة والالزمة لممحافظة عمى عناصر اإلنتاج : كما تعرف بأنيا -
حاطتيا بسياج من األمن ضمن إشاعة جو من السالمة والطمأنينة  الثالثة وىي اإلنسان، واآللة، والمادة، وا 

 (1) .في بيئة العمل
                                                           

 .133، ص 2002 دار اليدى لمطباعة والنشر، عين مميمة، الجزائر، تنمية الموارد البشرية،:  عمي غربي وآخرون(1)
 .159، ص 2007، المحمدية، الجزائر، 1، دار قرطبة لمنشر والتوزيع، طمدخل إلى عمم النفس العمل:  محمد مسمم(2)

(3) Grand Larousse Encyclopédique, N6, T6, libiraire larousse, paris, 1963, p 1029. 
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 لتوفير ىويمكن القول أن السالمة المينية ىي مجموعة من األنظمة واإلجراءات والتدابير التي تؤد     
الحماية المينية لمعاممين والحث من خطر المعدات واآلالت عمى العمال والمنشأة، ومحاولة منع وقوع 

  (2).الحوادث أو التقميل من حدوثيا وتوفير الجو الميني السميم الذي يساعد عمى العمل
 : مفهوم العامل- 2-4
العامل ىو كل ذكر أو أنثى يؤدي أعماال يدوية لقاء أجر، ميما كان نوعو : "يعرفو أحمد زكي بدوي -

شرافو  ". لصالح صاحب العمل، وتحت سمطتو وا 
يعتبر عامال كل شخص يعيش من حاصل عممو وال يستخدم : "ويعرفو محمد الصغير بعمي بأنو -

  (3)".لمصمحتو الخاصة غيره من العمل أثناء ممارسة نشاطو الميني
كل شخص يؤدي عمال يدويا أو فكريا مقابل راتب ولحساب شخص آخر وىو صاحب العامل   - 

شرافو، وقد يكون شخصا طبيعي  ، (المؤسسة)أو معنوي  (رب العمل)العمل، ويعمل تحت سمطتو وا 
 .عمومي أو خاص

 : مفهوم المؤسسة الصناعية- 2-5
ىي القالب الذي ينظم فيو الناس شؤونيم في عالقاتيم ببعضيم : "يعرفيا عمر صخري عمى أنيا -

  (4)".البعض، حيث أن المؤسسة ىي جياز عمل تشمل عمى تركيبات ونظم وأدوات تجييز وتوزيع
مستقمة ماليا، تضم مجموعة من الموارد البشرية والمادية تيدف إلى - تنظيم-المؤسسة ىي وحدة -

إنتاج سمع أو خدمات إلشباع حاجات الفرد، إضافة إلى التسويق والحصول عمى عائد مادي، وذلك عن 
 .طريق التسيير الفعال، وتوزيع الميام والمسؤوليات وفق ما يناسب العامل والمؤسسة

ىي شكل اقتصادي وتقني وقانوني لتنظيم العمل المشترك لمعاممين فييا، : المؤسسة الصناعية -
وتشغيل أدوات اإلنتاج وفق أسموب محدد لتقسيم العمل االجتماعي بغية إنتاج وسائل اإلنتاج أو سمع 

 .االستيالك
 
 

                                                                                                                                                                                     
، بيروت، 1انجميزي، دار الفكر المبناني لمنشر والتوزيع، ط-فرنسي-، عربيمعجم المصطمحات اإلجتماعية: خميل خميل أحمد (1) 

 .83، ص 1995
، رسالة واقع إجراءات األمن والسالمة المينية المستخدمة في منشآت قطاع الصناعات التحويمية في قطاع غزة:  أميمة صقر المغني(2)

 .15، ص 2006ماجستير في إدارة األعمال، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، 
 .38، ص 1992، مطبعة قالمة، الجزائر، تشريع العمل في الجزائر:  محمد الصغير بعمي(3)
، ص 2002، مصر، 1، مكتب القاىرة، طإدارة اإلنتاج والعمميات، مدخل إدارة الجودة الشاممة:  جمال طاىر أبو الفتوح حجازي(4)

283. 
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  وما ميز الدراسة الحالية عنهاالدراسات السابقة: سابعا
تعد الدراسات السابقة مصدرا عمميا ميما في الحصول عمى الموجيات العممية والعممية التي اتبعت      

التعرف عمى الجوانب التي استعرضت  وفي الدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة الذي ييتم بو الباحث،
من قبل أصحاب ىذه الدراسات والجوانب التي لم تستعرض، كما تساعد الدراسات السابقة الباحث  عمى 

صياغة الفروض لمدراسة التي يقوم بيا وتساعده عمى اإللمام بجميع الجوانب المختمفة حول موضوع 
القيام بإجراء وتساعده عمى الدراسة، وبالتالي تسيل عميو التحكم في معطياتيا في الواقع االجتماعي،

مقارنة بينيا وبين بحثو، إذ تصبح مدعمة ومكممة لمموضوع بشكل أو بآخر، حيث باإلمكان االستفادة 
. واالعتماد عمى معطيات الدراسة السابقة واالستعانة ببعض نتائجيا واستعماليا كفروض ننطمق منيا نحن

وقد أجريت العديد من الدراسات الميدانية حول قضايا األمن الصناعي، وقد اختمفت ىذه الدراسات      
باختالف المناىج المستخدمة والتخصصات التابعة ليا، فأدى ىذا التباين إلى الوصول إلى نتائج عامة 

وأخرى جزئية، وكل منيا مرتبط بالواقع الذي أجريت فيو، وفي ىذا الصدد سنتناول بعض الدراسات 
. السابقة التي اىتمت بيذا الموضوع

 : الدراسات األجنبية- 1
 عبء العمل وأمن العامل أثناء تأدية : حول موضوعJ.M.celierدراسة  : الدراسة األولى -

. النقل والتفريغ
 في مؤسسة تعتني بتعبئة زجاجات J.M.celier من طرف سيمية 1977ىي دراسة أجريت بفرنسا سنة 

. الخمور تحت عنوان عالقة عبء العمل باألمن أثناء تأدية ميمة النقل والتفريغ
يرى الباحث أن البحوث والدراسات المتعددة تواجو تحاليل كثيرة تتعمق بالعالقة النسبية بين عبء      

األولى بين عبء العمل واألمن غير : ألعمال بحقيقتين ىامتيناالعمل واإلصابة، وقد احتفظ من ىذه 
 ومنو وضعت .أما الثانية ىي أن بعض الظواىر يمكن تحديدىا بسيولة . المباشر في معظم الحاالت

أن اإلصابة ىي نتيجة ممكنة الحدوث، إذا ارتفعت حمولة العمل في ظروف أين تكون : "الفرضية التالية
". إمكانات التعديل منعدمة

مل تعمل عمى احتجاب العالقة بين ارتفاع اإن دراسة ىذه الفرضية تفيد تحقيق إمكانية وجود عو     
بأن عوامل أخرى غير حمولة العمل : "عبء العمل واإلصابة، وىذا األمر يفترض اختيار الفرضية القائمة

، إال أن دراسة العالقة بين ارتفاع عبء العمل وحدوث اإلصابة، يستمزم ىو اآلخر "تفسر حوادث اإلصابة
.  البحث عن مؤشرات لتقسيم عبء العمل وربطيا باإلصابة

 :ار ىذه الفرضيات الثالث وسائل ىيباستخدمت ىذه الدراسة الختوقد  
 .الفحص اإلكمينيكي لإلصابة -
 .تحميل عمل األماكن الخطيرة -
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:  وقد توصل إلى مجموعة من النتائج أىميا
 ىناك ارتباط ىام بين عبء العمل وتكرار اإلصابة. 
 ىناك عوامل أخرى تفسر حدوث إصابات وحوادث العمل. 
 أن ارتفاع إصابات العمل ناتج عن ارتفاع عبء العمل. 

السموك غير  حول موضوع مستوى التقاطع بين :Hafman( 1996)دراسة لـ : الدراسة الثانية -
. اآلمن والحوادث

ركزت ىذه الدراسة عمى دور العوامل التنظيمية في تكرار السموك غير اآلمن، العوامل الجماعية،      
 21تم جمع البيانات من حيث . مناخ السالمة في العمم، أعضاء الفريق المتورطين في أعمال غير آمنة

 شخصا في مصنع لمكيماويات، حيث تم ربط المتغيرات الفردية والجماعية بالسموك غير 222مجموعة و 
.  اآلمن من خالل استخدام استراتيجيات البحث المتقاطعة لدعم فرضيات الدراسة

برىنت الدراسة عمى وجود عالقة واضحة بين العمل الجماعي والسموك غير اآلمن، والتي تم من      
 كما توصل إلى أن السموك غير خالليا تحديد رغبات أعضاء الفريق في المشاركة في أعمال غير آمنة،

عالقة واضحة بين المناخ اآلمن والسموك غير اآلمن، اآلمن يزيد من إصابات حوادث العمل،وأن ىناك 
وبين الحوادث الفعمية، بينما كانت العالقة ىامشية بين العمل المشترك ورغبات أعضاء الفريق في 

  (1).المشاركة في أفعال غير آمنة وبين الحوادث الفعمية
 : الدراسات العربية-2 -1
 سيكولوجية الحوادث، حيث دارت :دراسة العباس محمد عوض، حول موضوع: الدراسة األولى -

إشكالية الباحث حول الحوادث وموقف المقبولين والمنبوذين من العمال والتحقيق من وجود ارتباط بين 
حيث استعان الباحث بمجموعة من األسئمة تمثمت  .االستيداف لمحوادث والمكانة السوسيومترية لمعامل

:  في
 ىل المستيدفين من المنبوذين؟ -
 ما ىي السمات المميزة لممستيدفين المنبوذين؟ -

:  كما اعتمد كذلك محمد عوض عمى الفروض التالية
أن ىناك ارتباط بين االستيداف لمحوادث والمكانة السوسيومترية، وبالتالي يتوقع أن تكون نسبة  -

الحوادث التي يرتكبيا العمال المنبوذين عالية إلى جانب ارتفاع نسبة أيام انقطاع العمال المستيدفين عن 
 .العمال نتيجة إلصابات الحوادث

                                                           
، بمنطقة جنوب واقع األمن الصناعي ومدى تأثيره عمى أداء العاممين في منشآت القطاع الخاص الصناعية: :  خمود ديب العويري(1)

 .69م، ص 2008الضفة الغربية، مذكرة مكممة لنيل شيادة ماجستير إدارة األعمال، جامعة الخميل، 
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عد عمى التوافق االجتماعي والتكيف ايتوقع أن يكون في المنبوذ بعض السمات الشخصية التي ال تس -
  (1)".مع غيره

اعتمد الباحث في دراستو عمى المنيج التجريبي الذي رأى بأنو يساعده عمى دراستو، والوصول إلى      
. نتائج األسئمة والفروض التي وضعيا إذ اختار الباحث دراستو بشركة النحاس المصرية باإلسكندرية

 عامال يعرفون بعضيم البعض معرفة جيدة ويعممون عنبر واحد، وكان غرض 218اختار الباحث     
عباس محمود عوض ىو تطبيق السوسيومتري عمى أفراد العينة في طريقة جمع البيانات استخدم الباحث 

:  االستمارة والتي كانت مؤلفة من جزئين
الجزء األول عبارة عن أسئمة عامة عن العامل من حيث السن، المستوى التعميمي والحالة      

. االجتماعية وغيرىا، ثم قام في الجزء الثاني بتحديد المنبوذين المقبولين عمى أساس درجات سوسيومترية
:  كما تعرض الباحث في األخير إلى النتائج التالية

ىناك ارتباط بين االستيداف والحوادث، وأن نسبة حوادث العمل المنبوذين أكبر، إلى جانب أن أيام  -
 .انقطاع المستيدفين عالية

كذلك توصل الباحث إلى أن ىناك بعض السمات الشخصية التي تساعد الالمنبوذ عمى التفاعل  -
صحية والمكانة السوسيومترية عند مستوى  غير الوالتكيف كما أثبت الباحث عمى وجود عالقة بين الحالة

  (2)".، وأن المقبولين حالتيم الصحية جيدة عمى المنبوذين0.05الثقة 
ع واقع األمن الصناعي ومدى تأثيره عمى وحول موض :"يرخمود ديب العوي"دراسة لـ : الدراسة الثانية -

أداء العاممين في منشآت القطاع الخاص بمنطقة جنوب الضفة الغربية، وىي مذكرة لنيل شيادة 
 .2008( MBA)الماجستير في إ دارة األعمال 

:   استيمت الباحثة دراستيا بإشكالية       
ما واقع األمن الصناعي داخل منشآت القطاع الخاص الصناعية بمنطقة جنوب الضفة الغربية؟ وما  -

 :ىي آراء العاممين حول ىذا الواقع؟ ووضعت مجموعة من األسئمة الفرعية
ما آراء العاممين في عوامل األمن التي تؤثر عمى أدائيم في منشآت القطاع الخاص الصناعية  -

 بمنطقة جنوب الضفة الغربية؟
 ىل ىناك خطط وسياسات تتبعيا منشآت القطاع الخاص الصناعية خاصة باألمن الصناعي؟  -
 ما ىي معيقات تطبيق برامج األمن والسالمة في المنشآت الصناعية؟ -

:  كما اعتمدت في البحث عمى فرضية واحدة شممت عدة متغيرات

                                                           
 .63، ص 1985، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، سيكولوجية الحوادث عباس محمود عوض، (1)
 .64 المرجع السابق، ص(2)
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=∝ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        في أثر عوامل األمن الصناعي عمى 0.05
أداء العاممين في منشآت القطاع الخاص الصناعية بمنطقة جنوب الضفة الغربية، من وجية نظر 

. (الجنس، العمر، المؤىل العممي، طبيعة العمل، سنوات الخبرة)العاممين تعزى لممتغيرات اآلتية 
الباحثة المنيج الوصفي التحميمي واعتمدت عمى اإلستبانة لجمع البيانات والمعمومات المتعمقة وقد اعتمدت 

وقد توصمت في آخر دراستيا إلى  .هبالبحث إضافة إلى إجراءات مقابالت لجمع المعمومات المكممة ل
:  مجموعة من النتائج من أىميا

.  أن وسائل وأدوات السالمة العامة في منشآت القطاع الخاص، توفرت من حيث األىمية بالتدريب-
عوامل األمن الصناعي التي تؤثر عمى أداء العاممين من حيث األىمية، ىي ظروف العمل المناسبة - 

 .وتوفر أدوات السالمة
أحذية : لتزام العاممين في منشآت القطاع الخاص بمعدات السالمة أثناء العمل، جاء بترتيب كاآلتيإ-

 (1). السالمة، كمامات التنفس، مالبس واقية، خوذة أو غطاء لمرأس، نظارة واقية لمعيون
 : الدراسات الجزائرية-3 -2
حول موضوع دور معايير السالمة والصحة المينية في : "بختة هدار"الدراسة األولى دراسة لـ  -

تحسين أداء العاممين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وىي مذكرة لنيل شيادة ماستر في عموم 
، وىي دراسة أجريت في 2011/2012تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : التسيير، تخصص

حيث تعالج ىذه المذكرة موضوع معايير السالمة والصحة المينية - وحدة ورقمة-مؤسسة ليند غاز الجزائر
وعالقتيا بتحسين أداء العمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل البحث في مفاىيم الصحة 
والسالمة المينية، حوادث العمل، األمن الصناعي، نظام إدارة الصحة والسالمة المينية، وكذا مفاىيم 

 .تحسين األداء وأىم خطواتو
كيف تساىم معايير السالمة والصحة المينية في تحسين أداء :     حيث انطمقت الدراسة من إشكال مفاده

 العاممين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
 :ولإلجابة عن ىذا السؤال قامت الباحثة بتقسيمو إلى األسئمة الفرعية التالية

ما ىو اإلطار المفاىيمي والتطبيقي لمعايير السالمة والصحة المينية، ومدى مساىمتيا في تحسين  -1
 أداء العاممين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟

 ما ىو واقع تطبيق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمعايير السالمة والصحة المينية في الجزائر؟ -2
 : ولإلجابة عن ىذه التساؤالت قامت بصياغة الفرضيات التالية

تعمل إدارة الصحة والسالمة المينية عمى المحافظة عمى العاممين، وتوفر بيئة مناسبة لمعمل من أجل  -1
 .رفع إنتاجية العاممين

                                                           
 .3،4مرجع سبق ذكره ، ص ص :  خمود ديب العويدي(1)
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ىناك تطبيق لمعايير السالمة والصحة المينية في بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية،  -2
 . ولكن يوجد إىمال من طرف العاممين

وقد اعتمدت في ىذا البحث عمى المنيج الوصفي التحميمي إذ يعتبر من أكثر المناىج توافقا مع ىذا 
الموضوع، ومن األدوات المستخدمة المسح المكتبي، الوثائق الخاصة بالمؤسسة محل الدراسة، المالحظة 

 .والمقابمة
 : ومن أىم النتائج التي خمصت إلييا ىذه الدراسة

 يعزز اىتمام المؤسسة باألفراد العاممين لدييم الثقة والوالء لممؤسسة. 
  توفير كافة الظروف المالئمة لمقيام بالعمل، يجعل العاممين قادرين عمى العمل بارتياح ويزيد من

 .أدائيم
  إن تشكيل إدارة السالمة والصحة المينية من قبل المؤسسة تعني غرس ثقافة الوقاية واألمن في العمل

لدى العمال، بسبب كونو ىدف إدارة الصحة المينية ىو الحد من األخطار التي يواجييا العمال ميما 
 (1). كانت أسبابيا

مدى مساىمة األمن الصناعي في : حول موضوع" دوباخ قويدر"دراسة لـ : الدراسة الثانية -
الوقاية من إصابات حوادث العمل واألمراض المينية، بمؤسسة صناعة الكوابل 

E.N.I.C.A.B مذكرة لنيل شيادة الماجستير في عمم النفس، 2009-2008 بسكرة ،
 .تخصص السموك التنظيمي وتسيير الموارد البشرية بجامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة

   حيث انطمق البحث من إشكال مفاده يستفيد العمال من األمن الصناعي لوقايتيم من 
 :إصابات حوادث العمل ؟ وتفرعت عنو التساؤالت الفرعية التالية

ىل يستفيد العمال من محتويات أساليب التوعية الوقائية التي توفرىا المؤسسة لوقايتيم  -
 من إصابات حوادث العمل؟

ىل يستفيد العمال من محتويات أساليب التوعية الوقائية التي توفرىا المؤسسة لوقايتيم من األمراض  -
  (2)المينية؟

 :      وقد اعتمد عمى الفرضيات التالية
يستفيد العمال من محتويات أساليب التوعية الوقائية التي توفرىا المؤسسة لوقايتيم من إصابات  -

 .حوادث العمل

                                                           
، مذكرة مقدمة دور معايير السالمة والصحة المينية في تحسين أداء العاممين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  بختة ىدار(1)

 .11، ص 2012-2011الستكمال شيادة ماستر في تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤسسة ليند غار الجزائر، 
 .19، 18ص ص  دوباخ قويدر، مرجع سبق ذكره، (2)
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يستفيد العمال من محتويات أساليب التوعية الوقائية التي توفرىا المؤسسة لوقايتيم من األمراض  -
 .المينية

     وقام الباحث باختيار المنيج الوصفي التحميمي، والذي رآه أكثر تناسبا مع دراستو ، كما اعتمد عمى 
أدوات جمع البيانات، والمتمثمة في المالحظة، المقابمة، االستمارة، الوثائق والسجالت، معتمدا كذلك عمى 

 .اآلليات البحثية في التحميل
 :وقد انتيت الدراسة إلى النتائج التالية

يستفيد العمال من محتويات أساليب التوعية الوقائية التي توفرىا المؤسسة لوقايتيم من إصابات  -
 .حوادث العمل واألمراض المينية

  (1).المشاركة في التدريب في مجال األمن الصناعي يقمل من حوادث العمل واألمراض المينية -
 :  مايميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

بعد تقديم ىذا العرض ألىم الدراسات السابقة التي تناولت موضوع األمن الصناعي أو الصحة و       
السالمة المينية،يمكن القول أنو لم يتم التطرق في ىذه الدراسات إلى تأثير األمن الصناعي عمى أداء 
العاممين في المؤسسة الصناعية في كل من الدراسات العربية واألجنبية،حيث يالحظ أنيا ركزت عمى 
حوادث العمل من حيث أسبابيا و تأثيرىا عمى اإلنتاجية،إضافة إلى األمراض المينية التي قد تواجو 

العمال في أماكن العمل،كما ركزت أيضا عمى مساىمة  األمن الصناعي في الوقاية من إصابات حوادث 
 .العمل و األمراض المينية وأثرىا عمى أداء العمال في المؤسسات الصناعية

في حين سعت دراستنا إلى الكشف أو التعرف عمى مدى مساىمة األمن الصناعي في تحسين أداء 
ونعتبر .العمال في المؤسسة الصناعية ، وواقع اإلجراءات المتبعة في ما يتعمق باألمن و السالمة المينية
 .ما يميز ىذه الدراسة ىو ربطيا لموضوع األمن الصناعي بأداء العمال في المؤسسة الصناعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .152 المرجع السابق، ص (1)
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 خالصة الفصل
       من خالل ما سبق وبعد عرض مختمف عناصر الفصل األول موضوع تحديد دقيقا، حيث أصبحت 
أدرك جيدا ماذا يجب أن أدرس وبدأت تتضح الرؤى حول مصادر المعمومات الالزم اعتمادىا والمالئمة 

 .لدراسة موضوع األمن الصناعي واألداء الوظيفي



 

 المقاربات النظرية لمموضوع: الفصل الثاني
 تمهيد

 النظريات المفسرة لألمن الصناعي: أوال

  نظرية اإلدارة العممية-1

 نظرية العموم السموكية- 2

  نظرية العالقات اإلنسانية-3

  نظرية البنائية الوظيفية-4

 النظريات المفسرة لألداء الوظيفي: ثانيا

  نظرية اإلدارة العممية:أوال

  النظرية البيروقراطية:ثانيا

  نظرية العالقات اإلنسانية:ثالثا

  نظرية التوقع:رابعا

  النظرية اليابانية:خامسا

 خالصة الفصل
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 :تمهيد
         في ىذا الفصل سنقوم بعرض أىم المقاربات النظرية المفسرة لؤلمن الصناعي واألداء الوظيفي، وسوف 

اإلدارة العممية، العموم السموكية،  نظرية: نقوم بإبراز نظرية تموى األخرى، إنطبلقا من نظريات األمن الصناعي
حيث تناولنا نظرية اإلدارة العممية، النظرية : ثم تطرقنا إلى نظريات األداء. العبلقات اإلنسانية والبنائية الوظيفية

 .البيروقراطية، نظرية العبلقات اإلنسانية، ونظرية التوقع، ثم النظرية اليابانية
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 النظريات المفسرة لألمن الصناعي: أوال
 نظرية اإلدارة العممية - 1

    إن فريدريك تايمور يعد من رجال اإلنتاج واإلدارة من أوائل من اىتموا بتطبيق أسموب عممي في تناول 
مشكبلت الصناعة ويعتقد أن مفيوم العمل يرتكز االستمرارية، ذلك أن كافة الميام يجب أن تؤدي بانتظام من 

خبلل فترة معينة من الزمن وعمى األجر، إذ أن األفراد يمارسون العمل من أجل الحصول عمى مكافآت 
 .يواجيون بيا حاجاتيم االجتماعية والشخصية المختمفة

    وعميو فاإلدارة  مسؤولة عن التخطيط الذي يبلئم قدراتو واستعداداتو وتايمور أول من استخدم الحركة والزمن 
في تحسين أداء العمل وكان االعتقاد أن الخبرة والمرونة كفيبلن في تحسين أداء العمل وكان االعتقاد أن الخبرة 
والمرونة كفيبلن بإيصال العامل إلى الطرق المثمرة والصحيحة البلزمة لعممو وأبعد من ذلك فيما كفيبلن بإبعاد 
الحركات الطائشة المؤثرة في كفاءة العامل، ولم تقف جيود تايمور في حساب الحركة والزمن فقط بل كان يعني 

 .دراسة المواد التي يستخدميا العامل في عممو لتجنب القيام بمجيود ال داعي لو فيزيد اإلنتاج
    وتايمور اىتم بالتنظيم الذي يجب أن يحقق لدى العامل الرغبة في قبول النظام الجديد لمعمل ويتم ذلك عن 

  (1).طريق وضع نظام الحوافز المادية
    وىكذا تقدم التايمورية عمى ثبلث مباد رئيسية كإجراءات محددة يجب أن تتبعيا اإلدارة لتحقيق الكفاية 

 : اإلنتاجية في العمل وىي
 .استخدام دراسة الحركة والزمن لموصول إلى طريقة مثمى ألداء العمل لتحقيق إنتاج عالي -1
تزويد العمل بحافظ تشجيعي يدفعيم إلى أداء العمال وتحقيق ذلك بمنح العامل مكافآت محددة تزيد من معدل  -2

 .األجر اليومي
      وتبقى الوظيفة األساسية لئلدارة العممية إقناع اإلدارة والعمال، بضرورة التعاون وتبادل المساعدات، 

ويترتب عن ىذا زيادة األجور، وزيادة ما يحصل عميو أصحاب األعمال، وىذا التغيير الجوىري يؤدي إلى 
إشاعة السبلم داخل العمل، وكنتيجة حتمية االستقرار والتمسك بالوظيفة، وعموما تعتبر ىذه النظرية من 

المحاوالت العممية األولى التي حاولت أن تقدم تفسيرا عمميا لؤلداء الفعال ومكوناتو التي تحقق لمعامل مزيدا من 
األمن واالستقرار في عممية خاصة، وأن ىذه النظرية تعتمد عمى مسألة التقنيين وتقييم العمل، فضبل عن 

توظيفيا لمحوافز المادية وطرق التدريب كدافع أساسي يجعل العامل مرتبط بعممو أكثر من ارتباطو بأي شيء 
آخر، وىذا يعني أن التايمورية تفسر مسألة األمن في ضوء الظروف المادية المبلئمة، والوظيفة المناسبة لقدرات 

العامل ومؤىبلتو، ىذه األمور تؤدي بطبيعة الحال إلى مزيد من االستقرار ومن الوالء لممؤسسة التي تحقق 
  (2).التدرج واالستقرار

 
                                                           

 .88، ص 1995، اإلدارة لمبحوث  العربية، السعودية، السموك التنظيمي من منظور كمي مقارن:  ناصر محمد العديمي(1)
 .88،89 المرجع السابق، ص ص، (2)
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 نظرية العموم السموكية - 2
     وقد حاولت ىذه النظرية إعطاء تفسيرات واقعية، ومن رواد ىذه النظرية دوغبلس ما غريغور، ليكوث، 

 ...إبراىام ماسمو
     يختمف الناس في حاجاتيم فمنيم من تسيطر عميو الحاجات الفيزيولوجية األولية كالطعام والماء، وىذه 

الحاجات ضرورية ومنيم من تسيطر عميو الحاجات النفسية واالجتماعية وىي أكثر غموض ألنيا تمثل حاجات 
العقل والروح، كتحقيق الذات، االنتماء، الحب، التقدير، وتمعب ىذه الحاجات دورا ىاما في تعطيل الجيود التي 
تبدليا اإلدارة إلثارة دافعية العمل، وتفرض نظرية ماسمو تدرجا ىرميا لمحاجات أي أن العاممين مدفوعين لمعمل 
بالرغبة في إشباع حاجياتيم، ويسعى األفراد إلى أن يكونوا ناضجين وناجحين في العمل وىم يبرزون طاقاتيم 

 .لكي يشعروا بالنجاح وذلك إذا كان العمل مصمما ومييأ ومساعدا لمنجاح
    يسعى الفرد لتحقيق التقابل والتماثل بين أىدافو وأىداف المنظمة التي يعمل بيا فإن لم يكن ىناك تعارض 

 .بين ىاتين المجموعتين من األىداف تنطمق الطاقات النفسية والقدرات نحو تحقيق األىداف
    إذن فنظريات التكوين اإلداري تشير في مجمميا لمسألة الكفاءة التي ترتبط في أساسيا بمتغيرين عن وضع 

العامل في المؤسسة وحالتو بداخميا وىما األمن واالستقرار باعتبارىا نتاج لمظروف المادية واالجتماعية 
لممؤسسة من خبلل توفير الحماية المادية والمعنوية لمعامل، وذلك بتطبيق أنجح السبل والطرق في التدريب 

  (1).وميارات العمل لرفع الروح المعنوية

 نظرية العالقات اإلنسانية - 3

     وقد حاولت ىذه النظرية في بداية األمر بدراسة بيئة العمل باعتبارىا تمثل نسق اجتماعي مغمق وىو 
المصنع حيث تمارس فيو المجتمعات غير الرسمية دورا حيويا، وأنو يجب أن ننظر لمعامل عمى أنو كائن 

إنساني اجتماعي لو حاجاتو واتجاىاتو، ورغبتو التي تؤثر في أدائو لعمل وذلك بإتباع عدة أساليب وطرق أىميا 
القيادة الديمقراطية التي تسمح بالمشاركة في اتخاذ القرار وتوجيو اىتمامات نحو العمال فتعمل عمى حل 
مشاكميم كما تسيل عممية االتصال وكذا االعتراف والتقدير لكافة العمال، كل ىذا من أجل خمق جو من 

التعاون والتماسك وىذا األخير لتحقيق نوع من األمن واالستقرار لمعامل مما يجعمو أكثر تماسكا بعممو وبالتالي 
 .ارتفاع الكفاءة اإلنتاجية

إلتون "    وعميو فخبلل النصف األخير من القرن  التاسع عشر بدأت التجارب الشيرية والتي تقوم عمى أفكار 
بمصانع ىاوثورن التابعة لشركة وسترن إلكتريك وكذا أبحاثو السابقة بمصنع النسيج بفيبلدلفيا سنة " مايو

م، وذلك لحل مشكمة انخفاض معدل إنتاجيا وتدمر عماليا وعدم استقرارىم عمى الرغم من أنيا كانت من 1923
أكبر المصانع تقدما في جميع الظروف المادية بالرغم من ذلك فقد كان التذمر والتمرد ىو سمة العبلقة بين 
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العمال واإلدارة، وبيذا انطمق مايو في إجراء تجاربو، فكان ييدف إلى بحث تأثير التغيرات المادية عمى إنتاجية 
العامل بعدما الحظت اإلدارة ىبوطا مستمرا في اإلنتاج، ولم تختمف ىذه الدراسة عن اإلدارة العممية وذلك 

بدراسة الجوانب الفيزيقية والصحية لمعامل في مجاالت عممية، إال أن تجارب ىاوثوون اتخذت منحى آخر، 
، وليذا  فبالنسبة لئلضاءة فيي تزيد من اإلنتاجية إال أنو توصل إلى أن  اإلنتاجية تزداد حتى بتخفيض اإلضاءة

وتجدر اإلشارة إلى ىذه التجارب ىي تجربة اإلضاءة، تجربة جدول  (1939-1924)السبب استمرت من عام 
 (1).العمل، برنامج المقاببلت، المبلحظات الشخصية

     ومنو فقد أسفرت ىذه النتائج عمى أنو ىناك عوامل ذات طبيعة معنوية مثل الحاجة إلى اإلعتراف والتقدير 
واألمن والتخفيف من وطأة اإلشراف اإلداري والضغوط الرئيسية وقيود العمل وتنظيماتو المرىقة وطبيعة النظام 

االجتماعي السائد في المؤسسة، فباإلضافة إلى الظروف الفيزيقية والمادية لتحقيق األمن لمعامل فيي تركز 
أيضا عمى الجوانب النفسية واالجتماعية لتحقيق نوع من الحماية المعنوية لمعامل لتحقيق رضا العامل عن 

 (2 ).عممو، وارتفاع روحو المعنوية

 : نظرية البنائية الوظيفية- 4

     يميز رواد البنائية الوظيفية أمثال ميرثون، سيمزيك، بارسونز، جولنذنز بين ثبلث مستويات موجودة في 
المجتمع، الفرد، األسرة، االتحادات االجتماعية، ىذه المستويات الثبلثة تمثل البناء االجتماعي أما ما يصطمح 

عميو بالبناء فيشر إلى اإلسيام الذي يقدمو الجزء إلى الكل، وىذه الكل قد يكون المجتمع، كما تشير النظرية إلى 
إسيامات الكل في الجزء كإسيامات المجتمع في مؤسساتو، وىذه األخيرة تقدم جممة من اإلسيامات في سبيل 

  .اإلبقاء عمى أفرادىا والمحافظة عمييم

عند الرجوع إلى ما ورد في نظرية ميرثون عن اىتمامو بدراسة المتطمبات الوظيفية، نجد ضمنيا أنو : ميرثون .أ 
تطرق إلى حماية العامل فموضوع الترقية يتم حسب اإلنجاز والتوظيف، ويتم في ضوء المؤىبلت المينية 

غفال  والعممية، وتدعيم وتحقيق ىذه المتطمبات يقترن بزيادة قدرة األفراد عمى الدفاع عن تصرفاتيم وأعماليم وا 
 .ىذا الجانب سيؤدي ال محالة إلى ظيور المعوقات الوظيفية

      فما اصطمح عميو في ىذا المدخل بالوظائف الظاىرة والوظائف المستترة يرتبط مباشرة بمسألة الرقابة 
التنظيمية التي تؤدي إلى جيود السموك الوظيفي الذي يحقق أىداف التنظيم من جية، وعدم استقرار العامل 
وأمنو من جية أخرى، وذلك من خبلل بعض المظاىر كالتقميل من مدى العبلقات الشخصية بين أعضاء 
التنظيم إذ تصبح تمك العبلقات أساسا بين الوظائف وليس بين األفراد شاغمي تمك الوظائف، وبالتالي فإن 
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اإلشراف الدقيق والرقابة التامة عمى أعمال وسموك التنظيم، وتطبيق القواعد والتعميمات يؤدي حتما إلى استقرار 
بتعديل النموذج الفيبري، وأىم ما نستنشفو أنو قد أوضح بصورة جمية ما ينجم " ميرثون"سموك العامل، لذلك قام 

عن تطبيق النموذج المثالي لماكس فيبر، حيث أبرز أنو يترتب عن ذلك  جمود السموك التنظيمي، وصعوبة 
التعامل مع  العمبلء، كما تنشأ عممية تأدية الميام المطموبة من العامل وتصبح غاية في حد ذاتيا خوفا من 
صرامة القواعد البيروقراطية، أو بصيغة أخرى ينتج عن تطبيق مثالية فيبر نوع من عدم األمن والحماية، ليذا 

حبلل السموك غير الرشيد محّل السموك الرشيد الذي " ميرثون"ألّح  عمى ضرورة وضوح القواعد البيروقراطية، وا 
 (1 ).قام عميو النموذج المثالي

ركز سيمزنيك عمى تفويض السمطة، وأن الرغبة في الرقابة واستخدام أساليب رقابية حازمة  : فيميب سيمزنيك .ب 
تؤدي إلى ظيور نتائج غير متوقعة لمتنظيم، تنشأ من المشاكل المتعمقة بوجود عبلقات إنسانية متداخمة في 

 : التنظيم البيروقراطي ويسير نموذج سيميزنيك عمى النحو التالي

     أن ىناك طمب متزايد من قبل اإلدارة العميا  ألحكام الرقابة عمى التنظيم، وكنتيجة ليذا الطمب يتم تفويض 
السمطة بما تؤدي إلى زيادة تدريب األفراد الذين فوضت ليم السمطة عمى أعمال متخصصة وبالتالي قمة 

المشاكل، واكتساب خبرة أعمى في مجال العمل، وعمى ىذا األساس، فإن تفويض السمطة يساعد عمى تخفيض 
الفروق بين أىداف التنظيم واإلنجازات الفعمية األمر الذي يشجع عمى مزيد من التفويض لمسمطة سعيا وراء مزيد 

من الكفاءة في العمل من جية، ومن جية أخرى فإن تفويض السمطة قد يؤدي إلى تجزئة التنظيم، وبالتالي، 
تطغى المصمحة المباشرة لموحدة التنظيمية عمى المصمحة العامة ككل، إذ أن كثير من الرغبات الشخصية 

 .لؤلفراد كالتقدير، والرقي ترتبط بنجاح، وكفاءة الوحدة المباشرة أكثر من ارتباطيا بنجاح التنظيم ككل

     من ذلك خرج سيمزنيك بنتيجة أساسية ىي أن تفويض السمطة، وقد قصد بو أن يكون أداة رقابية لتحقيق 
أىداف التنظيم العامة، يترتب عميو بعض النتائج المتوقعة، مثل زيادة خبرة وتدريب األفراد عمى موضوعات 

عمل محددة، إال أنو من ناحية أخرى تؤدي إلى حدوث نتائج غير متوقعة، وغير مرغوب فييا تؤدي إلى عدم 
 . تحقيق أىداف التنظيم العامة

يوضح بارسونز في نطاق تحميبلتو التنظيمية، أنو في عديد من األغراض، نستخدم : تالكوت بارسونز .ج 
مفيوم التنظيم عمى البناءات  الصناعية في المجتمع الحديث وىذا ما يطمق عميو بمصطمح البيروقراطية فدراسة 
التنظيم في الوقت الحالي تعتبر جزء من دراسة البناء االجتماعي، ويعرف التنظيم عمى أنو جزء أساسي نحو 

 :تحقيق ىده محدد، ويقوم عمى عدة متغيرات وظيفية منيا
 .مبدأ تقسيم العمل، حيث لو جذور تاريخية منذ القدم -
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كوظيفة ميكانيزمية تعبر عن تغيرات داخمية وخارجية لمتنظيم، ومن ذلك أن التنظيم : عممية اتخاذ القرار -
موجود من أجل تحقيق ىدف مميز، ويكون ذلك في إطار متبادل بين النسق األكبر، واألنساق الفرعية األخرى 

 : ويعالج التنظيم نسق اجتماعي من ناحيتين

 .يعتبر التنظيم نسقا لو صفاتو وخصائصو أكبر من أي اجتماعي آخر: األولى

تحدي العبلقات والعمميات المتداخمة مع األنساق الفرعية، والنسق االجتماعي األكبر، حتى يتبلءم : الثانية
الموقف التنظيمي مع متطمبات البيئة، ويؤكد بارسونز أن التنظيم نسق اجتماعي يعمل من خبلل البناء 

التنظيمي الذي يقوم عمى عنصرين ىامين، ليما طابع وظيفي يكمل كل منيما اآلخر، وىما ضرورة وجود القيم 
في األنساق الثقافية، حيث ليا دور وظيفي ىام يعمل عمى استمرار التنظيم وأىمية كل من الجماعة والدور 

 : التنظيمي نظرا لمشاركة األفراد في وظائف التنظيم باعتبار التنظيم نسق اجتماعي تظير نتيجتين ىامتين ىما

     يعتبر نسق القيم ىام لمموافقة والقبول لمتنظيم والتي تحدد قيمة شرعيتو ووجوده، ويتطمب األمر وجود قواعد 
معيارية، وىي التي تغطي جميع العمميات التنظيمية الداخمية، والتي تؤدي وظيفتيا نحو تحقيق التكامل 

التنظيمي من خبلل التزام األفراد بأداء وظائفيم وأدوارىم التنظيمية، وليذا يعتمد التنظيم عمى قادة في رسم 
 : سياسات التنظيم واتخاذ القرار، ويحمل عدة متطمبات وظيفية في صورة أربعة متطمبات كما يمي

 .المواءمة وتحقيق اليدف، ييتمان بالعناصر الخارجية -
 . التكامل والكمون، ويرتكزان حول استقرار وتوازن النسق الداخمي -

ويركز عمى أعمال وسموك التنظيم وأعضائو، وقد خرج بنتيجة أساسية ىي أنو في التنظيمات :الفن جولدنز .د 
البيروقراطية، ىناك نظام لمرقابة يوضح لممحافظة عل توازن واستقرار جزء كبير من التنظيم يؤدي في نياية 

 : األمر إلى اإلخبلل بتوازن التنظيم الكبير ذاتو، ويسير نموذج جولندنز عمى النسق التالي
     إن رغبة المستويات العميا في التنظيم البيروقراطي لمرقابة عمى أعمال وسموك التنظيم وأعضائو تتبمور في 

 : تطبيق وتعميمات عامة تحدد إجراءات العمل، وقد ميز بين نوعين من القواعد
 لمقواعد ذات الطابع جزائي عقابي، وتستمد شرعيتيا من جانب الييئة اإلدارية التي توجد في البناء :أوال

 (1 ).التنظيمي نفسو
 القواعد ذات الطابع النيابي وىي موجودة داخل التنظيم نفسو واإلنفاق حولو بين القيادة واألتباع فيي :ثانيا

تختمف عن األولى حيث تستمد شرعيتيا من أسس ديموقراطية إلى حد ما، ويكون االعتماد عمييا بمنع 
 (2).الصراعات والتوترات الداخمية عموما

  نظريات األداء-2
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     إن إدراك الدور الكبير الذي يقوم بو العامل في العممية اإلنتاجية قد وجو انتباه الدارسين والباحثين عمى 
وفيما يمي بعض النظريات . بمورة عدد من النظريات التي تفسر العبلقة بين األداء واألفراد والجماعات والتنظيم

. التي تفسر األداء الوظيفي وتحمل مكوناتو
" فريديريك تايمور" نظرية اإلدارة العممية لـ _ 1_2

من أبرز ممثمي ىذا االتجاه، حيث أعطى مجموعة من التصورات تسيل تسيير " فريديريك تايمور"      يعتبر  
العممية اإلنتاجية، حيث توصل من خبلل التجارب التي قام بيا في مصنع الصمب، إلى اكتشاف الطريقة المثمى 
التي تؤدي إلى زيادة اإلنتاج وىي الطريقة المناسبة ألداء كل عمل واإلستفادة أكثر من الكفاءات والميارات مع 
محاولة تطويرىا، وكذا توصل إلى تقسيم العمل تقسيما دقيقا، حتى تسيل عممية استغبلل تمك القدرات ومعرفة 
عدادىم لمعمل، وتدريبيم عمى ما  الكمية الصحيحة إلنتاج كل عامل عن طريق االختبار المناسب لؤلفراد وا 

يتعمق باألعمال، إضافة إلى تركيزه عمى نظام الرقابة واإلشراف لما لو من ضرورة لموصول إلى األداء األمثل 
  (1).لمعامل، كما أكد ضرورة التحكم فيو من أجل رفع اإلنتاجية

     حيث ركزت ىذه النظرية مجيوداتيا عمى وسائل رفع اإلنتاجية وتم ذلك عن طريق تحديد معيار عممي 
لمعدل إنتاج العامل، وىذا المعيار مبني عمى أساس الوقت والحركة، كما أوصت ىذه النظرية بضرورة تدريب 

  (2).األفراد عمى أنسب طريقة ألداء العمل
باعتبارىا من المحاوالت األولى لتنظيم العمل طريقة عممية " تايمور"     إنو من غير الممكن تجاىل إسيامات 

لزيادة مستوى اإلنتاج داخل المؤسسات، لكن عمى الرغم من ىذا، فقد وجيت ليذه النظرية انتقادات عديدة حول 
اعتبار العامل مجّرد آلة تقوم بمجموعة من األنشطة، بحيث يجب أن يشتغل بأقصى حد لموصول إلى اإلنتاج 

المطموب، وىذا ما جعل العمال يشعرون باالستغبلل، ويقومون بالتمرد عن طريق التغيب وتعطيل 
. الخ...اآلالت

وكذا شجع العمل الفردي متجاوزا أىمية العمل الجماعي باإلضافة إلى تصوره بأن اليدف األول واألخير من 
. العمل ىو اكتساب الخبرات وتحقيق الذات

     مما سبق نجد أن األداء الوظيفي من أىم عناصر أي وظيفة وأي مؤسسة ليذا ترغب ىذه األخيرة دائما في 
والتي تساعد في الحكم عمى أداء الموارد البشرية، تطويره، كما أنو يعطي نوعا من الموضوعية أثناء عممية التقييم، 

وىو كذلك مرتبط بمجموعة من التغيرات والعوامل الموجودة في محيط العمل، والمؤثرة بصفة مباشرة عمى األداء 
   (3).الوظيفي

 ":ماكس فيبر" النظرية البيروقراطية لـ _ 2_2

                                                           
 .19، 18، ص ص 1982، دار القمم، الكويت، السموك التنظيمي:  بدر حامد أحمد(1)
الرقابة اإلدارية وعبلقتيا باألداء الوظيفي في األجيزة األمنية، دراسة مسحية عمى شرطة منطقة حائل، :  عبد اهلل عبد الرحمان النميان(2)

 .41، ص 2003، كمية الدراسات العميا، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، السعودية، مذكرة الستكمال درجة الماجستير في العموم اإلدارية
 .19 بدر حامد أحمد، مرجع سبق ذكره، ص (3)
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حيث تعد نظريتو الخاصة بيياكل السمطة من أىم " ماكس ويبر"     تنسب ىذه النظرية إلى عالم االجتماع األلماني 
 (1).الدراسات التي أسيم بيا، فقد قام بتحميل كثير من التنظيمات وأساليب انسياب خطوط السمطة داخل تمك التنظيمات

     وقام فيبر بإيضاح الفرق بين القوة والمواصفات التي تمكن القائد من أن يدفع األفراد العاممين الذين يعممون معو إلى 
طاعتو فيما يصدره من تعميمات بغض النظر عن رغبتيم في مقاومتيا، واىتم كذلك بتوضيح مفيوم السمطة التي تناسب 
من خبلل المراكز التي توجد داخل تمك التنظيمات بحيث يقبل األفراد العاممين طواعية واختيار عمى تنفيذىا، وأوضح 

  (2): كذلك أسموب إكساب الشرعية لممارسة السمطة داخل تمك التنظيمات وقسميا عمى ثبلثة أقسام وىي
 ونجدىا في المجتمعات القديمة والمؤسسات العائمية وىي تربط بالفكر وبالعادات واألعراف :السمطة التقميدية .أ 

. والتقاليد
 . وىي مرتبطة بالقائد:السمطة الكارزمية .ب 
 وىي الموجودة في المجتمعات الحديثة وترتكز عمى نظام األىداف والوظائف المدروسة بشكل :السمطة العقالنية .ج 

باإلضافة إلى ذلك اعتماده عمى العبلقات الوظيفية بين األفراد واعتماد بعض الشروط في المتقدمين الجدد . تمقائي
كالشيادة واألقدمية، وىذا تفاديا لممحاباة والمحسوبية كما سعى إلى تنظيم العمل من خبلل وضع ىيكل الوظائف عمى 

شكل ىرمي، كما رأى أن الحاكم من حقو استخدام كل ما لديو من قوة وسمطة والتي تضمن لو الحفاظ عمى المجتمع أو 
وبالرغم من اإلسيامات التي قدمتيا  ىذه النظرية في تنظيم العمل وما تميزت بو من إيجابيات فيي ال تخمو ، المؤسسة

من اإلنتقادات ومن بين ما وجو إلييا أنيا لم تيتم باإلنتاجية بقدر اىتماميا بالنواحي الشكمية تحكم عبلقات األفراد، 
  (3).إضافة إلى إىماليا لمتنظيم غير الرسمي وكذلك إىماليا لمجانب اإلنساني

":   إلتون مايو" نظرية العالقات اإلنسانية لـ _ 3_2
 والتي استغرقت خمس 1827والذي عرف بتجارب ىاوتون سنة " إلتون مايو"     إن من أبرز ىذه النظرية 

سنوات،حيث تيتم ىذه النظرية بالجوانب اإلنسانية واالجتماعية في المنظمة، ىدفيا ىو الوصول بالعاممين إلى أفضل 
. إنتاج في ظل الظروف المناسبة

     ولقد أكدت ىذه النظرية أنو يوجد إتفاق ودي غير رسمي لوضع معايير معينة لئلنتاج وأن الخروج عما ىو متفق 
عميو يعرض صاحبو لمعقاب إما بالموم أو السخرية أو العزل االجتماعي، كذلك توصمت إلى أن زيادة اإلنتاجية وأداء 

األفراد ىو نتيجة وجود عبلقات اجتماعية والتي تزيد من الروح المعنوية وشعور العاممين بالوالء إلى جماعة واحدة وىذا 
ما يحثيم عمى العطاء أكثر وزيادة أدائيم في العمل، إضافة إلى التركيز عمى أن اإلنسان ىو أىم عنصر في العممية 
اإلنتاجية وىو المتحكم الوحيد في أدائو فالفرد ىو العنصر األساسي في التنظيم والذي يجب أنو يمقى الرعاية واإلىتمام 

  (4).حتى يتسنى لو العطاء أكثر واألداء بفعالية

                                                           
 .42 عبد اهلل عبد الرحمان النميان، مرجع سبق ذكره، ص (1)
 .43 المرجع نفسو، ص (2)
 .153، 152، دار الفكر العربي، القاىرة، ص ص الرقابة عمى األداء من الناحية العممية والعممية:  ناجي السيد عبده(3)
، 1999، بيروت، 1 دار النيضة العربية لمطباعة، ط،(النشأة والتطورات الحديثة)عمم االجتماع الصناعي :  عبد اهلل محمد عبد الرحمان(4)

 .112ص 
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     لقد كانت إسيامات ىذه النظرية واضحة خاصة فيما يتعمق بالعامل حيث سمحت بالتعرف عميو عن قرب وما 
يحتاج إليو حتى يعمل بأداء أكبر وبالتالي يحقق إنتاجا أكثر، ولكن بالرغم من كل ىذا إال أنيا تعرضت النتقادات عديدة 
من بينيا أنيا لم تستطيع تفسير التنظيم تفسيرا كامبل وىذا ألنيا اىتمت بالجانب البشري فقط داخل العمل، وكذا صورت 
جماعات العمل عمى أنيا متحدة دائما تعيش وتعمل في تعاون وبيذا نفت تماما فكرة الصراع الذي من غير الممكن أن 
ينعدم خاصة بين العمال وأصحاب العمل، أو ما يتعمق بتعارض المصالح، كما أنيا أيضا صورت الصراع في العمل 

  (1).بشكل سمبي تماما عمما أنيا يمكن أن يكون إيجابي
 ":فيكتور فروم" نظرية التوقع لـ_ 4_2

أن دافعية الفرد ألداء معين ىي محصمة لمعوائد التي سيتحصل " فيكتور فروم"     ترى ىذه النظرية التي وضع أسسيا 
عمييا الفرد وشعوره واعتقاده بإمكانية الوصول إلى ىذه العوائد نتيجة لؤلداء الذي يمارسو وتعتبر قوة الجذب عند فروم 

ممثمة لممنفعة التي يحصل عمييا الفرد من العوائد التي يتيحيا لو األداء، أما التوقع فيو عبارة عن تقدير إحتمالي لمقدار 
 : تحقق المنفعة لناتجو عن القيام بعمل معين، وتتمثل ىذه العبلقة في المعادلة التالية

احتمال تحقق العوائد × منفعة العوائد = الدافع لؤلداء 
     وتعتبر مساىمة فروم بنظريتو في الدوافع ذات أثر ممموس في تحسين الدوافع واألداء، وذلك من خبلل عقد دورات 
تدريبية، واإلشراف والمشاركة في اتخاذ القرارات فيما يخص العمل وىو ما يعود بالنفع عمى الفرد والتنظيم، كما ساىم 

  (2).فروم في وضع نظم المكافآت لؤلداء المتميز
": وليم أوشي" النظرية اليابانية في اإلدارة لـ-  2-5

     قام وليم أوشي بإجراء عدة دراسات وأبحاث ميدانية في الواليات المتحدة األمريكية من أجل التوصل إلى سر نجاح 
والتي تقوم فرضياتيا عمى االىتمام بالجانب اإلنساني  (z)اإلدارة اليابانية وتوصل في نياية األمر إلى ما أسماه بنظرية 

. لمعاممين من أجل رفع مستوى أدائيم الوظيفي
     ويؤكد أوشي عمى أن أفضل عممية استثمار ىي تمك الموجية نحو اإلنسان ألنو باإلنسان تستطيع المنظمات أن 

تتغمب عمى معظم مشكبلتيا، وأن العمل الجماعي وتوحيد الجيود وخمق روح الجماعة بين صفوفيم تساعد عمى تحقيق 
.  قدر أكبر من الفعالية في األداء

:  عمى ثبلثة مبادئ أساسية تتمخص في اآلتي (z)وتقوم نظرية 
. الثقة بين العاممين بعضيم ببعض وبين العاممين واإلدارة - أ

 .الحذق والميارة في التعامل والعمل، وينتج ذلك عن الخبرة والتجربة وطول ممارسة العمل - ب
 .األلفة والمودة بما تعنيو من عبلقات اجتماعية متينة وصداقات حميمة وتعاون واىتمام ودعم لآلخرين - ت

     وفي حال توفر الثقة والميارة والمودة في العمل فإن ذلك يؤدي إلى االلتزام الوظيفي واالنتماء لممنظمة وىو ما 
نتاجية المنظمة   (3 ).يؤدي بالتالي إلى رفع مستوى أداء الفرد وا 

 

                                                           
 .112 المرجع نفسو، ص (1)
 .43، 43 عبد اهلل عبد الرحمان النميان، مرجع سبق ذكره، ص ص (2)
 .45،المرجع نفسو، ص (3)
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 خالصة الفصل
       في ىذا الفصل تم التطرق إلى أىم النظريات المفسرة لموضوع الدراسة، تناولنا فيو نظريات األمن 
الصناعي، حيث تطرقنا إلى نظرية اإلدارة العممية التي فسرت األمن في ضوء الظروف المادية المبلئمة، 

والوظيفة المناسبة لقدرات العامل، ثم نظرية العموم السموكية التي رأت بضرورة توفير الحماية المادية والمعنوية 
لمعامل، إضافة إلى نظرية العبلقات اإلنسانية التي ركزت عمى الجوانب النفسية واإلجتماعية، ثم نظرية البنائية 

 .الوظيفية والتي قدمت جممة من اإلسيامات في سبيل اإلبقاء األفراد وحمايتيم
     ثم انتقمنا إلى نظريات األداء الوظيفي، حيث جاءت نظرية اإلدارة العممية التي ترى بأن ىناك مجموعة من 
العوامل المحيطة بالعمل تؤثر بصفة مباشرة عمى األداء الوظيفي، ثم النظرية البيروقراطية التي تيتم باإلنتاجية 
بقدر اىتماميا بالنواحي الشكمية التي تحكم العبلقات الفردية، ثم تناولنا نظرية العبلقات اإلنسانية التي ركزت 
اىتماميا عمى التعرف عمى العامل عن قرب وما يحتاج إليو حتى يعمل بأداء أكبر، كما جاءت نظرية التوقع 
التي اىتمت بعقد الدورات التدريبية واإلشراف والمشاركة في اتخاذ القرارات بما يعود بالمنفعة عمى األداء الذي 
يقوم بو، وأخيرا النظرية اليابانية التي أكدت عمى توفر الثقة والميارة والمودة في العمل والذي يؤدي إلى اإللتزام 

 .الوظيفي ورفع مستوى أداء الفرد في المؤسسة
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 : تمهيد

مما ال شؾ فيو أف المكرد البشرم يعتبر مف أىـ المكارد في المؤسسات كفي العممية اإلنتاجية 
داخؿ التنظيـ، كما ال شؾ فيو أيضا أف المؤسسات تبدؿ كؿ ما في كسعيا مف خبراء كأمكاؿ طائمة 

الستقطاب األفراد كتدريبيـ قصد االستثمار فييـ، كما أنيا تعمؿ جاىدة مف أجؿ ضماف الحفاظ عمى 
صحة كسبلمة األفراد العامميف فييا مف األخطار كالحكادث كاألمراض المينية التي تكاجييـ أثناء تأديتيـ 

 .ألعماليـ

كنظرا ألف المكرد البشرم داخؿ التنظيـ يصعب تعكيضيـ بعد فقدانو فقد أكلت المؤسسات مف 
خبلؿ إدارة المكارد البشرية اىتماما كبيرا لبلعتناء بو، كذلؾ مف خبلؿ العديد مف اإلجراءات كالتدابير لمحد 
أك التقميؿ مف األخطاء المينية كحكادث العمؿ التي تكاجو العماؿ أثناء تأديتيـ لعمميـ داخؿ المؤسسات 
الصناعية، فكاف األمف الصناعي كسيمة مف الكسائؿ كالتدابير التي اتخذتيا لمحفاظ عمى صحة كسبلمة 

 .العماؿ

كقد جاء ىذا الفصؿ مكضحا ماىية األمف الصناعي، حيث تطرقنا فيو إلى تحديد اإلطار الداللي 
 .لمصطمح األمف الصناعي، كتحديد أساسيات حكؿ األمف الصناعي، ثـ تناكلنا تشريعات األمف الصناعي
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  داللة مفهوم األمن الصناعي : أوال
 أهداف األمن الصناعي-1

تكفير بيئة عمؿ آمنة تحقؽ الكقاية مف المخاطر لممتردديف عمى المؤسسات الصناعية كالمجاكريف ليا  -
  (1).كالعامميف فييا، كذلؾ بإيجاد االحتياطات كاإلجراءات الكقائية البلزمة

تباع الشركط الصحية كالعممية لمكقاية مف أخطار  - تكعية العامؿ كتشجيعو عمى المحافظة عمى نفسو كا 
 . العمؿ، كتدريبو عمى كسائؿ األمف كأساليبيا

حماية عناصر اإلنتاج مف التمؼ كالضياع نتيجة لحكادث العمؿ، كيشمؿ ذلؾ اآلالت كالماكينات  -
 .كاألجيزة كالمعدات كالمكاد الخاـ كالمصنعة كتمؾ التي تحت التصنيع

منيا التكاليؼ المباشرة كنفقات العبلج الطبي لممصابيف كنفقات التعكيض : تقميؿ تكاليؼ اإلنتاج -
كالتأميف، كمنيا التكاليؼ غير المباشرة كالكقت الضائع جراء كقكع حادث، كالكقت الذم تخصصو 

اإلدارة لبلستقصاء كالتحقيؽ إضافة إلى تكاليؼ تدريب األفراد الجدد لمعمؿ في مكاقع األفراد 
 (2).المصابيف

رفع إنتاج المقكمات البشرية كالمادية في إطار السبلمة كالصحة داخؿ الكحدة الصناعية كالعمؿ عمى  -
  (3.)تنمية شعكرىـ باألمف كالطمأنينة كتعزيز ثقتيـ ككالئيـ لمكحدة الصناعية كرفع الركح المعنكية ليـ

 : إلى" دركيش"    كما ييدؼ األمف الصناعي حسب ما ذكر 

حماية مقكمات اإلنتاج البشرية مف اإلصابات الناجمة عف أخطار العمؿ كذلؾ بمنع تعرض العماؿ  -
 .لمحكادث كاإلصابات كاألمراض المينية

كقاية مقكمات اإلنتاج المادية بالمحافظة عمى اآلالت كالمعدات كمكاد اإلنتاج مف التمؼ كالضياع  -
 .نتيجة لمحكادث

رفع الكفاية اإلنتاجية لمحكادث الصناعية عف طريؽ خفض تكاليؼ اإلنتاج سكاء منيا المباشر أك غير  -
  (4).المباشر

                                                           
 .14 أميمة صقر مغني، مرجع سبؽ ذكره، ص (1)
 .304، ص 1998، عماف، األردف، 3، دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع، ط(مدخؿ كمي)إدارة األفراد  ميدم حسف زكيمؼ، (2)
، 1995، دار اليبلؿ لؤلكفست، الرياض، الجدكل االقتصادية كالعممية مف تطبيؽ تعميمات األمف كالسبلمة:  عبد المحسف أبك الميؼ(3)

 .4ص 
د : ، إشراؼفاعمية برنامج التدخؿ األمني السريع لرجاؿ األمف الصناعي في رفع مستكل األداء:  عبد اهلل بف محمد عبد اهلل الحربي(4)

 .17، ص 2010منصكر بف مصمح الجيني، رسالة ماجستير في العمـك الشرطية، جامعة نايؼ العربية، المممكة العربية السعكدية، 
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كصفكة القكؿ أف اليدؼ األساسي لؤلمف الصناعي في المؤسسة ىك حماية العنصر البشرم مف خطر 
 .اإلصابات كالحكادث كالمحافظة عمى عناصر اإلنتاج األخرل، كتقميؿ التكاليؼ الخاصة باإلنتاج

 أهمية األمن الصناعي وفوائده - 2
 أهمية األمن الصناعي -2-1

تكمف أىمية األمف الصناعي أساسا في حماية عناصر اإلنتاج المادية كالبشرية عمى حد سكاء، حيث 
 .تعكد بالفائدة لكؿ مف العماؿ كالمؤسسة ككذا لمكفاءة اإلنتاجية

 : بالنسبة لمعامل .أ 
 .منع حدكث اإلصابات الجسدية التي قد تسبب المكت في بعض األحياف -
 .حماية اإلدخار المادم لمعامؿ -
تعزيز مكانة العامؿ داخؿ المؤسسة بالسمعة الجيدة إذ أف العامؿ كصحتو يعتبر رأس ماليا، فإذا ما  -

اعتراه المرض أك العجز ضعفت قدرتو كتضاءؿ رزقو كىذا يؤثر عمى حالتو المعيشية كفي نفس 
الكقت عمى إنتاجية المؤسسة، إذ أف كفالة العماؿ تؤدم إلى زيادة كنمك المنفعة االقتصادية كارتفاع 

 .المستكل المعيشي
 : بالنسبة لممؤسسة .ب 

تقميؿ الخسائر المادية كالبشرية داخؿ المؤسسة كىذا بدكره يؤدم إلى زيادة اإلنتاج كما كنكعا  -
 .لممؤسسة

 .الحد مف التكاليؼ المباشرة كغير المباشرة لئلنتاج -
 .تحسيف سمعة المؤسسة بيف أكاسط المجتمع الخارجي -
كما أف االىتماـ بالعامؿ يزيد مف شعكره باالنتماء إلى المؤسسة كيحسف مستكل أدائو، كيضمف  -

  (1).استمراره في المؤسسة كبالتالي استمرار اإلنتاج دكف تكقؼ
 : بالنسبة لمكفاءة اإلنتاجية .ج 

عمى اإلدارة الرشيدة التي تسعى إلى رفع الكفاية اإلنتاجية، العمؿ عمى تييئة كافة الظركؼ المناسبة  -
لمعمؿ كالعماؿ، فالحكادث تؤثر عمى أدائيـ كقدرتيـ، كتعيؽ نمك اإلنتاج، كتطكر المؤسسة إضافة إلى 

 .التأثيرات النفسية كاالجتماعية التي تصيب العامؿ
الكقاية مف الحكادث بمختمؼ أنكاعيا ضركرة تستكجبيا اعتبارات إنسانية كمالية، كتشمؿ االعتبارات  -

 اإلنسانية حماية العنصر البشرم في الصناعة مف أخطار العمؿ، كعبلج كتأىيؿ المصابيف، كضركرة 
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  (1).اجتماعية تستكجب إعانة أسرة العامؿ المصاب كالمحافظة عمى األيدم العاممة الماىرة

 :فوائد األمن الصناعي- 2-2

 : يمكف تمخيص فكائد األمف الصناعي فيما يمي

 .ارتفاع الركح المعنكية مف خبلؿ الشعكر باألماف كالطمأنينة -
 .اندماج كانسجاـ العماؿ في العمؿ كحبيـ لعمميـ -
 .ارتفاع إنتاجية العامؿ -
 .المحافظة عمى العماؿ عمى اعتبارىـ القكل العاممة كالحرص عمى عدـ تركيا لمعمؿ -
  (2).انخفاض في تكمفة اإلنتاج -

 عمميات األمن الصناعي- 2

 اختيار جهاز اإلشراف عن األمن - 2-1

 يمعب أخصائي األمف دكرا ىاما في جانب األمف ليذا يفضؿ مف كانت لديو الخبرة :أخصائي األمن .أ 
 : السابقة كالمعرفة الكافية، كعمى درجة عالية مف التعمـ، كيجب تكفر الصفات التالية

القدرة عمى استمالة األشخاص كالتعامؿ معيـ يتكقؼ نجاحو عمى مدل قبكؿ اآلخريف ألدائو كاقتناعيـ  -
 .بفائدتو

 .أف يككف دائـ الحركة داخؿ المصنع الستنباط أحسف كسائؿ األمف، كلديو الحماس كاإلقداـ -
أف يككف عمى عمـ تاـ بكؿ ما يكتب حكؿ مكضكعات األمف، كلديو معرفة متخصصة منيا المعرفة  -

 باألساليب الفنية كاألمف الصناعي، كمبادئو باعتبارىا كظيفة فنية تمارس داخؿ المصنع 
المعرفة اليندسية حتى يككف قادرا عمى التفاىـ مع الميندسيف كقراءة الرسـك كالتصميمات، كتنظيـ  -

اآلالت كالمعرفة  بإدارة المشركعات حيث يتعامؿ جميع اإلدارييف بالمشركع، كأف يككف ممـ بالمبادئ 
 .اإلدارية كالتنظيمية كعمميات المشركع

 : األدوار التي يقوم بها أخصائي األمن .ب 
المبدأ األساسي ىك حؿ المشكبلت كالذم يساىـ في حؿ المشكبلت النفسية كاالجتماعية كىك المبدأ  -

اإلنساني كالجماعي كما  أنو يعمؿ عمى حؿ المسائؿ اإلنسانية بالكسائؿ اإلنسانية، إضافة إلى أنو 
 .يحتـر شعكر العامؿ، كيحقؽ طمكحاتو كرغباتو
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المبدأ الذم يحافظ عمى طاقة اإلنساف، كيقـك بصيانتيا ضد ما ييدد أمف أخيو اإلنساف، كسبلمتو،  -
 .كىذا المبدأ أثر في صالح العامؿ

المبدأ االجتماعي كىك المبدأ الذم يحقؽ الجكانب اإلنسانية لمجياز الطبي المختص، إذ يحتـ تكفر  -
نسانيا   (1).العبلج الضركرم عند الضركرة، كالذم يجب أف يككف شامبل كا 

مبدأ التكمفة كالمصركفات كالذم ال يجكز فيو استخداـ قاعدة المقارنة بيف التكمفة كالعائد، بمعنى أف  -
حياة اإلنساف أمر ضركرم أم ىناؾ أمؿ في إنقاذ مريض أك عبلجو بدكف تكمفة، فاإلنساف لو طاقة 

 .إنتاجية يجب استثمارىا كالحفاظ عمييا
 .المبدأ القانكني كىك تقييف الصحة كالرعاية كفؽ التشريعات المطمكبة -
كذلؾ المبدأ الميني الذم يجب أف تختبر جكانبو السمككية حيث تتكافر مع مينة الطبيب إلى  -

 .اإلخبلص كاإلحساس اإلنساني بآالـ المريض
 : أهم واجبات أخصائي األمن الصناعي .ج 

 .اقتراح السياسة العامة لمنع الحكادث كاإلشراؼ عمى تنفيذ ىذه السياسة -
بداء الرأم في كافة أمكر األمف -  .كتابة تقارير كا 
 .تقديـ اإلرشادات لممشرفيف عمى العمؿ -
 .تحقيقات الحكادث -
حصاءات الحكادث -  .االحتفاظ بسجبلت كا 
 .اإلشراؼ عمى تدريبات األمف الصناعي -
 .فحص اآلالت، المصنع، العمميات، كطرؽ التشغيؿ -
االجتماعات، اإلذاعة : إعداد حمبلت التكعية مستعمبل في ذلؾ االتصاالت الفعالة لمعمؿ كمنيا -

 .الخ...المحمية، تقارير اإلحصائيات، الممصقات، االتصاؿ الشخصي كالنشراػت صندكؽ المقترحات
 .التأكيد عمى تنفيذ القكانيف المتعمقة بالسبلمة -
القياـ بكؿ نشاط مف شأنو جعؿ المصنع في حالة آمنة كاالحتفاظ بو كذلؾ كاستبعاد أساليب العمؿ  -

  (2).غير اآلمنة

 اختصاصات المراكز واإلدارات في المشروع اتجاه الوقاية- 2

تعتبر اإلدارة المسؤكلة عف تييئة البيئة الصالحة كالمأمكنة لمعمؿ، ككضع التخطيط كالتنظيـ الجيد 
 .آخذة في الحسباف متطمبات كشركط األمف
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 : اختصاص في مسؤولية أصحاب المشروع - أ
ىدؼ ضركرم لممشركع خبلؿ الفترة الطكيمة األجؿ، " الكقاية مف الحكادث"يعتبر األمف الصناعي  -

كيتحدد مسؤكلية أصحاب المشركعات الصغيرة في تييئة المأمكنة لمعمؿ، أما فيما يخص المشركعات 
 .الكبيرة الحجـ كالشركات المساىمة فإف المسؤكلية تقع عمى مجمس اإلدارة

كيتكقع المساىمكف في المجمس كضع الخطط الكفيمة بتحقيؽ األىداؼ المحددة في الئحة الشركة  -
كنظاميا األساسي مف تحقيؽ الربح كالرفاىية لمعماؿ مف مخاطر العمؿ مستخدمة في ذلؾ الكسائؿ 
اليندسية كتكجيو العماؿ كتدريبيـ عمى األساليب المأمكنة لمعمؿ كحماية العماؿ مف مخاطر العمؿ، 
كتخفيض معدالت تكرار الحادث أك اإلصابة، أك عمى األقؿ تحقيؽ معدالت أفضؿ مف المشركعات 
المماثمة، كيمكف لئلدارة اإلستعانة في ىذا بإحصاءات الحكادث المنشكرة كالخاصة بمعدالت تكرار 

 .الحادث أك اإلصابة

كمما يجب عمى رجاؿ األمف كرجاؿ األعماؿ، كأصحاب المشركعات، كاالىتماـ باألمف الصناعي ال 
يعكد عمييـ بالمكاسب التي يمكف تحقيقيا، كالتي تتمثؿ في زيادة األرباح كنتيجة لتخفيض معدالت 

  (1).الحكادث

 : اختصاصات القائد اإلداري - ب
تقع عمى القائد اإلدارم في المشركع مسؤكلية تييئة البيئة المضمكنة كاآلمنة لمعمؿ داخؿ نطاؽ  -

اختصاصو، كتخفيض معدات الحادث إلى أدنى حّد ممكف كيتكقؼ نجاح اإلدارم في تحقيؽ أىداؼ 
عطائو التأييد يصبح  ذا ما اقتنع اإلدارم بأىمية األمف كا  المشركع عمى مدل إيمانو بأىمية الكقاية، كا 

 .كؿ ىذا داع لآلخريف بتنفيذ برامجو
مف كاجب القائد اإلدارم عقد اجتماعات مع تابعيو مف اإلدارييف كالفنييف كبصفة خاصة مشرفي  -

الصؼ األكؿ لدراسة كمناقشة المشاكؿ أك المسائؿ المتعمقة باألمف الصناعي كمعرفة نكاحي الضعؼ 
في البرامج الحالية لتعديميا كيتعيف عمى أم مدير مصنع أك إدارم مسؤكؿ عف التشغيؿ، أف يكضع 

المرؤكسيف كالفنييف المسائؿ المتعمقة باألمف كحثيـ عمى تكجيو كتدريب العامميف في المستكيات الدنيا 
بأساليب العمؿ المأمكنة، كعمى الرغـ مف الجيكد التي يبذليا ميندسي الميف في المشركعات 

الصناعية، إال أف نجاحيـ يتكقؼ بالدرجة األكلى عمى مدل تعاكف اإلدارييف كتفيـ المكاسب التي 
 .يمكف تحقيقيا بالكقاية مف الحكادث
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صداره تعميمات بإتباع لكائح  - كمما ال شؾ فيو أف إسياـ مدير اإلنتاج ببرامج الكقاية مف الحكادث كا 
إجراءات األمف مف شأنو أف يساعد في إنجاح ىذه البرامج، كتحقيؽ التعاكف بيف رؤساء األقساـ 

  (1).التشغيمية

 إجراءات األمن الصناعي- 2

األمف الصناعي ىك عمؿ لكؿ العماؿ في أم مؤسسة، يجب أف يتدربكا عميو قبؿ التحاقيـ بالعمؿ، 
ألنو ال يمكف أف يصاب أف يعّرض المؤسسة لمخطر لعدـ عممو باألخطار المحيطة بو، ككذلؾ عمى إدارة 

 : أم مؤسسة تكفير أدكات كأنظمة األمف الصناعي، عف طريؽ تطبيؽ اإلجراءات التالية

 .استعماؿ القفاز لحماية اليد كاألصابع مف اإلصابة -
 .عدـ كضع األسبلؾ الكيربائية في طريؽ العماؿ أك في طريؽ عربات اليد -
 .تفادم تصادـ عامؿ بعامؿ آخر أك بأجساـ أخرل نتيجة لعدـ رؤية العامؿ أك غير ذلؾ -
 .عدـ التسرع في الحركة أك المشي حتى ال يسقط العامؿ نتيجة ذلؾ -
 .البعد عف مصادر إشعاع الضكء الشديد، حتى ال يصاب عيف العامؿ -
 .ضركرة االستماع إلى التعميمات كضركرة األخذ بمشكرة الغير مف ذكم الخبرة -
 .ضركرة معرفة العامؿ لمكاطف الخطر في المصنع -
 .ضركرة كضع األشياء أك رصدىا في أماكنيا الصحيحة -
 .استعماؿ الحاجز الكاقي ككضعو أماـ اآلالت كالسيكر كالتركس كمصادر النار -
 .ضركرة لبس الحذاء الكاقي كىك حذاء ضخـ يحمي الرجؿ حتى الركبة -
 .عدـ السير أك استعماؿ الخمكر ك المخدرات كالمكيفات -
 .عدـ كضع حمكلة أزيد مف المزـك فكؽ العربات -
 .ضركرة استعماؿ الخكذة لحماية الرأس، القناع الكاقي لمعيف -
 .التخمص مف المكاد كالمعدات غير المستخدمة في أماكف العمؿ -
 .كضع العبلمات التحذيرية كالخطكط الدالة عمى االتجاىات -
 -بيئة العمؿ-نظافة المكاف -
كأخيرا يجب عمى إدارة المؤسسة تككيف فريؽ السبلمة لممركر الدكرم األسبكعي عمى أقساـ المؤسسة  -

  (2).كعمؿ تقرير لئلدارة كلمسؤكؿ األمف الصناعي
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 أساسيات األمن الصناعي: ثانيا

 وسائل تحقيق األمن الصناعي - 1

 : تكييف العمل لمعامل- 1-1

أم تكييؼ اآلالت كاألدكات حتى تناسب العامؿ الذم يديرىا أك يستخدميا، حيث ييتـ األمف 
الصناعي بتكييؼ العمؿ، بمعنى طرؽ تأدية العمؿ، كظركفو كمكانو، كلقد دلت المبلحظات كالدراسات 

التجريبية عمى أف أغمب العماؿ إف ترككا يعممكف كؿٌّ بطريقتو الخاصة، لف يستطيعكف أف يقفكا عمى طرؽ 
سيمة اقتصادية ألداء أعماليـ، كاألغمب فييـ يتمسككف بطرؽ قديمة عديمة الجدكل، فالعامؿ مف دكرف 

إرشاد يككف أقرب إلى القياـ بحركات زائدة أك طائشة، تستنفذ جزءا مف طاقتو، كتسبب لو التعب مف غير 
داع، كمف ناحية أخرل، فالميندسكف حتى يصممكف اآلالت كاألدكات، فإنيـ ييتمكف في العادة 

بصبلحياتيا لئلنتاج دكف اإلىتماـ بالشخص الذم سيديرىا ثماني ساعات في اليـك أسبكعيا، كالذم ال 
يمبث أف يكشؼ أنيا تسبب لو إجيادا ال داعي لو، كعمى سبيؿ المثاؿ بعض األخطاء العامة في تصميـ 

اآلالت مف الناحية اإلنسانية، فاآلالت يمكف أف يككف ارتفاعيا في العادة أكبر أك أصغر مف طكؿ 
العامؿ، يضاؼ إلى ىذا، اآلالت تتطمب شخصا يديرىا بصكرة مستمرة مستجيب لئلشارات تصدر عنيا، 

أك يقـك بصيانتيا، كىك في كؿ ىذا يستجيب كفؽ قدراتيا كخصائصيا كحدكد طاقتو، مف أجؿ ىذا ال 
  (1).يمكف غض النظر عف النكاحي السيككلكجية في الصمة بيف العامؿ كاآللة

إف العامؿ يتمقى دائما إشارات مف اآللة عف طريؽ مؤشرات أك أصكات كعميو أف يستجيب ليذه 
المنبيات، كقد تككف السرعة أحيانا عامبل ىاما في ىذه االستجابة أف تككف الدقة ىي العامؿ الياـ، كغالبا 
ما تتطمب اآلالت سرعة كدقة في االستجابة، كىذا يتعيف أف يككف حجـ اآلالت يتبلءـ مع القدرات الحسية 

 .كالحركية لمعامؿ، كىذه ناحية مف صميـ اختصاص السيككلكجي

  :تحسين الظروف الفيزيقية لمعمل-1-2

 كتعد مف أىـ العكامؿ المادية التي ليا دكر بارز في عمؿ الفرد كعبلقتو كاضحة :اإلضاءة- 1-2-1
بمستكل األداء، فيي تساعده في تحسينو كتخفيض نسبة التعب، كمف ثمة فيي ال غنى عنيا بالنسبة 

  (2).لصحة العامؿ كسبلمتو ككفاءتو في أدائو لعممو

                                                           
، 1999، بيت األفكار الدكلية لمنشر كالتكزيع، األردف، السبلمة العامة كالتحذير مف مخاطر األعماؿ اليدكية كاآللية:  جبالي إسحاؽ(1)

 .36ص 
 .144 كامؿ محمد عكيضة، مرجع سبؽ ذكره، ص (2)
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إف التيكية الجيدة في بيئة العمؿ مف شأنيا أف تساعد العامؿ بدنيا كنفسيا، كبالتالي : التهوية- 1-2-2
 .تجعمو يزيد مف جيده، كيككف بعيدا عف تكاثر األتربة كالغازات السامة

 البد مف أف تككف درجة الحرارة في المؤسسة مناسبة لمعماؿ، حتى يتسنى ليـ :درجة الحرارة-1-2-3
 .العمؿ براحة دكف عناء ككقاية

 كالغرض منو ىك إظيار األخطاء المينية في المنشآت الصناعية لتفادم الخطر بالنسبة :التفتيش- 1-3
  (1).ألم عممية أك إدارة أك مادة أك جياز بالنسبة لظركؼ العمؿ بيا

 .سكاء كانت فنية، سيككلكجية أك دراسات إحصائية: البحوث -1-4

 كالتي تشمؿ دراسة الطريقة المثمى ألداء كؿ عمؿ مف األعماؿ إلمكانية كضع :البحوث الفنية- 1-4-1
كؿ عامؿ في العمؿ المناسب لو، عمى النحك الذم يكفؿ تبلقي جميع األسباب المحتممة لكقكع الحكادث، 
ككذلؾ دراسة المخاطر، كاآلالت كتدبير الكسائؿ الكقائية منيا كالتأكد مف مطابقة تصميميا لمكاصفات 

 .األمف

لدراسة االستعداد لمحكادث، كما تتضمف ىذه البحكث دراسة العبلقة بيف : البحكث السيككلكجية- 1-4-2
نسبة الحكادث، مدة خدمة العامؿ كدراسة العكامؿ اإلنفعالية كالقدرة الذىنية كالتعب كالممؿ كمدل ارتباطيا 

 .بحكادث العمؿ

كيتـ إعداد ىذه الدراسات عف طريؽ تسجيؿ الحكادث، كجميع الحقائؽ : الدراسات اإلحصائية-1-4-3
عداد اإلحصاءات عف اإلصابات   (2).عمييا، كا 

 برنامج األمن الصناعي-  2

يعمؿ برنامج األمف الصناعي عمى اإلحاطة بكؿ حكادث العمؿ التي تخمؽ خسائر بالنسبة إلى العماؿ 
أك اآلالت كالمعدات مما يتسبب في عرقمة العمؿ جزئيا أك كميا كلتفعيؿ ىذا البرنامج البد مف التخطيط 

 : المسبؽ لو باألخذ بعيف االعتبار المتغيرات التالية

قد تككف أسباب الحكادث الصناعية العامؿ نفسو، المعدات أك : تحديد أسباب الحكادث الصناعية -1
 .اإلدارة نفسيا باإلضافة إلى بيئة العمؿ

                                                           
 .6 عز الديف فراج كآخركف، مرجع سبؽ ذكره، ص (1)
 .314 فرج عبد القادر، مرجع سبؽ ذكره، ص (2)
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إف تحديد درجة خطكرة الحكادث الصناعية في العمؿ، ذا : تحديد درجة خطكرة الحكادث الصناعية -2
أىمية كبيرة في معرفة درجة تأثير الحادث عمى العمؿ كقياس شدة التأثير لتحديد العناصر الرئيسية 

 . التي البد مف التركيز عمييا في خطة البرنامج األمني
 : تحديد المؤشرات األساسية المستخدمة في التنبؤ بحكادث العمؿ، كمف بيف ىذه المؤشرات ما يمي -3
نقصد بيا الحكادث التي يكاجييا الفرد في حياتو، كتؤثر سمبيا عمى : محتكيات التغيرات في حياة الفرد - أ

مكت الزكج أك : أدائو في العمؿ أك التعرض بسببيا لحكادث العمؿ، كمف بيف تمؾ األحداث ما يمي
الزكجة، الطبلؽ كاإلنفصاؿ، كفاة أحد األبناء أك أحد األقارب، المشاكؿ مع الرؤساء في 

كغيرىا، كقد سميت ىذه القائمة بكحدات تغير الحياة ألنيا تساعد  في عممية التنبؤ حكادث ...العمؿ
 .في العمؿ، كمف ثـ العمؿ عمى تفادييا

تعتمد ىذه الطريقة عمى فكرة أف األفراد الذيف يرتكبكف الحكادث، أك يتسببكف : طريقة تشخيص االنتباه - ب
في حصكؿ حادث ما يعانكف في الغالب مف قمة االنتباه، كلقد تـ اختبار عدد  مف األفراد العامميف 

لمعرفة مدل كجكد عبلقة بيف درجة االنتباه كالحكادث في العمؿ، حيث أشارت نتائج اإلختبار إلى أف 
 (1). ىناؾ أخطاء تككف أكثر ارتباطا بحصكؿ الحكادث، كىذه األخطاء ناجمة عف ضعؼ االنتباه

 عناصر برنامج األمن الصناعي- 2-1

 :  كيتمثؿ ىذا الدعـ في الجكانب التالية:الدعم من قبل اإلدارة العميا .أ 

حضكر االجتماعات كالمقاءات التي يعقدىا القائمكف عمى ىذا البرنامج بحيث يككف لئلدارة معرفة لما 
يحصؿ كما يحدد مف ضغكط العمؿ في ىذه المقاءات، كالتأكيد مف قبؿ اإلدارة العميا عمى التقارير الدكرية 

 .حكؿ األمف الصناعي، إضافة إلى التفتيش الدكرم، كالفحص المستمر ألماكف العمؿ

كما يتمثؿ دكر اإلدارة العميا في إمدادىا العكف لمسؤكلي األمف الصناعي فيما يتعمؽ بتطكير إجراءات 
 .الكقاية مف الحكادث الصناعية

 البد مف تحديد شخص مسؤكؿ األمف الصناعي، كصيانة العماؿ، :تحديد مسؤولية األمن الصناعي .ب 
بغض النظر عف ككف المؤسسة صغيرة أك كبيرة في الحجـ ففي المؤسسة الصغيرة يمكف إناطة ىذه 

الميمة بشخص إدارم إضافة إلى ميامو اإلدارية، أما في المؤسسة الكبيرة الحجـ، فمف الممكف 
إعطاء صبلحيات الصيانة كاألمف الصناعي إلى ميندس األمف الصناعي أك تعييف مستشار في 

 .األمف الصناعي

                                                           
 .352-350ـ، ص ص 2007، األردف، 3، دار كائؿ لمنشر، طإدارة المكارد البشرية:  سييمة محمد عباس، عمي حسيف عمي(1)
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كمف المستمزمات كالشركط اليندسية في العمؿ، تكفر النظافة في أماكف العمؿ، : هندسة العمل .ج 
كتحديد اإلجراءات الضركرية البلزمة الستخداـ األجيزة كالمعدات الكاقية أثناء العمؿ، ككيفية استخداـ 

 .المكاد ذات الخطكرة
 يعتبر عنصر التدريب كالتعميـ مف العناصر األساسية التي البد مف تكفرىا لمعماؿ، :التعميم والتدريب .د 

كبصكرة خاصة العماؿ الجدد حكؿ طبيعة العمؿ، كدرجة المخاطر فيو ككيفية الكقاية مف الحكادث 
الدكريات التي : الصناعية في المؤسسة لتنمية الكعي حكؿ المخاطر المينية، كمف ىذه الكسائؿ

تصدرىا المؤسسة كالتي البد منيا، كالخرائط كالممصقات الحائطية، ككافة الكسائؿ السمعية كالبصرية 
 .كالتي مف الممكف أف تساىـ في تكعية العماؿ مف أجؿ تجنب المخاطر المينية كالحكادث الصناعية

 مف الضركرم االحتفاظ بسجبلت خاصة حكؿ الحكادث الصناعية في كؿ مؤسسة، :تسجيل الحوادث .ق 
ىذه السجبلت تكضح عدد كقكع الحكادث كاألمراض المينية، ككذلؾ الخسائر الناجمة عف حصكؿ 

 .ىذه الحكادث، كاألياـ المفقكدة مف العمؿ كاإلصابات كاألمراض الناجمة عف حكادث العمؿ
 إف اليدؼ األساسي مف تحميؿ الحكادث ىك لتعريؼ العماؿ بالتكاليؼ الحقيقية :تحميل الحوادث .ك 

المتسببة جّراء الحكادث، كما كأف تحميؿ أسباب الحكادث يؤدم إلى تشخيص الحكادث، كالتي تنجـ 
عف األفراد العامميف، ككذلؾ الحكادث التي يككف سببيا ميكانيكي، حيث أف الحكادث المتسببة مف قبؿ 

  (1).العماؿ، البد أف تمقى اىتماما كبيرا مف قبؿ اإلدارة، نظرا لتدخؿ عكامؿ أخرل فييا

 : كعف تحميؿ كمؼ الحكادث الصناعية، يستكجب تحديد التكاليؼ التالية التي تنجـ عف الحكادث

 .كمؼ تعطيؿ الماكينات كالمعدات كالمباني كتمفيا -
 .كمؼ األجكر المدفكعة عف الكقت الضائع بسبب الحادث -
 .كمؼ األجكر المدفكعة عف الكقت الضائع لؤلفراد العامميف المصابيف بسبب الحادث -
 .كمؼ عبلج العماؿ المصابيف -
  (2).كمؼ إحبلؿ كاستبداؿ العماؿ المصابيف بعماؿ جدد كتدريبييـ -

   بشكؿ عاـ فإف برنامج األمف الصناعي في المؤسسات، يعتمد في تحقيؽ كسائؿ الكقاية كالحماية 
 : كالسيطرة عمى أسمكبيف ىما

 كتتضمف ما يمي:السيطرة والحماية الداخمية  : 
 .التحكـ في المفاتيح كاألقفاؿ لمنع الدخكؿ لممباني أك الخزانات إال لمف يممؾ الحؽ في ذلؾ -

                                                           
 .354-352 سييمة محمد عباس، مرجع سبؽ ذكره، ص ص ،(1)
 .219، 218، ص ص 2005، دار الغرب لمنشر كالتكزيع كالطباعة، مدخؿ إلى عمـ االجتماع العمؿ:  خكاجة عبد العزيز(2)
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 .إتباع نظاـ البطاقات الشخصية لمتعريؼ بشخصية كؿ مف بداخؿ المؤسسة -
عبلمات تحديد اإلتجاىات كالمسارات، ككضع اإلشارات التحذيرية، كذلؾ لمتحكـ في سير المركر  -

 .الداخمي كالتحذير مف األماكف الخطرة
 . كضع سجؿ بأسماء العماؿ كشركط التكظيؼ، يضـ كؿ المعمكمات الضركرية عف العماؿ بالمؤسسة -

 كتتضمف ما يمي: السيطرة والحماية الخارجية: 
 .تركيب المكانع اإلنشائية بمثابة أسكار أمنية، كتركيب كاميرات المراقبة التمفزيكنية -
 . تسيير دكريات داخؿ محيط المؤسسة كتجييزىا بكسائؿ االتصاؿ الحديثة -
إنشاء غرفة عمميات لتقـك باإلشراؼ عمى كافة العمميات المتعمقة باألمف داخؿ المؤسسة، كتقـك  -

 . بالتنسيؽ مع كافة القطاعات األمنية كخدمات الطكارئ كاإلسعاؼ كمما استدعت الضركرة لذلؾ

 اشتراك العمال في برنامج األمن الصناعي- 2-2
     لقد تجمعت أدلة كثيرة في السنكات األخيرة، تؤكد أىمية اشتراؾ العماؿ في إثارة اىتماميـ كتشجيعيـ 
في تنفيذ األمكر التي تعمؿ عمى حمايتيـ كرعايتيـ ، فقد أكد بعض الباحثيف أننا إذا شجعنا العماؿ في 

اإلشتراؾ كالمساىمة في تحديد متطمبات األمف الصناعي لكظائفيـ، فإنيـ سكؼ يضعكف بأنفسيـ القكاعد 
 (1). كسكؼ يقبمكنيا يحترمكنيا كينفذكنيا، ألنيا نابعة منيـ

     كلقد طبؽ ىذا المنيج عمى عماؿ صناعة الصمب بإحدل المصانع، حيث دربكا عمى ارتداء األحذية 
الكاقية، كلقد تـ اختيار بعض العماؿ الذيف كانكا يتمتعكف بمكانة عالية بيف زمبلئيـ، كلقد عرض عمييـ 
كثير مف البيانات التي تكضح حدكث نسبة كبيرة مف اإلصابات في أقداـ العماؿ، كطمب منيـ أف يقدمكا 

االقتراحات أك التكصيات التي تحمي العماؿ مف ىذه اإلصابات، كلقد ناقش معظـ المشرفكف مشكمة 
األمف الصناعي مف زكاياىا المتعددة، كتـ اقتراح استعماؿ األحذية الكاقية بأنكاعيا، كلـ يتدخؿ ميندس 
األمف الصناعي، كلـ يضع أم اقتراح بؿ ترؾ ذلؾ لمعماؿ أنفسيـ، ككاف دكره إثارة المناقشة كمساعدة 

العماؿ لمكصكؿ إلى قرارات محددة، ككانكا يتناقشكف بآرائيـ مع آراء زمبلئيـ، كفي النياية قررت 
المجمكعة أف يرتدم العماؿ األحذية الكاقية طكاؿ كقت العمؿ، كالنتيجة أف تقبؿ العماؿ التكصيات 

بحماسة زائدة، كىنا يمكف التساؤؿ لماذا نجح ىذا المنيج؟ إف السبب كاضح ألف ىذا القرار كاف صادرا 
مباشرة مف أناس سيتأثركف كييتمكف أكثر عندما تتاح ليـ فرصة المساىمة في تحديد ما ينقصيـ، كعمى 
ف الشخص يشعر بالسعادة عندما  العكس مما ىك شائع فإف كثير مف الناس يحبكف تحمؿ المسؤكلية، كا 

  (2).يجد الناس يحترمكف قرارا مف صنعو

                                                           
 .356، 355 سييمة محمد عباس، مرجع سبؽ ذكره، ص ص (1)
 .119، 118 العايب رابح، مرجع سبؽ ذكره، ص ص (2)
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 أهداف برنامج األمن الصناعي- 2-3

تييئة العماؿ ذك قابمية صحية كجسمية تتناسب مع متطمبات التطكر االقتصادم كاالجتماعي  -
 .كالتكنكلكجي

التقميؿ مف اآلثار السمبية الناجمة عف إصابات العماؿ باألمراض كالحكادث المينية، كالتي تؤثر عمى  -
 .أدائيـ سمبا

االىتماـ كالتركيز عمى العامؿ، باعتباره عنصرا أساسيا في العمؿ كمف العناصر النادرة، حيث ال  -
نما بجكانب نفسية متعددة  .تحدد قيمتو بشكؿ مادم كا 

 ...التقميؿ مف عدـ االستقرار النفسي لمعامميف، ككذا الظكاىر النفسية كالقمؽ، عدـ الرضا عف العمؿ  -
 .تييئة كتكفير الخدمات الصحية البلزمة لمعماؿ -
التقميؿ مف التكاليؼ التي تتحمميا المؤسسة مف جراء األمراض المينية كحكادث العمؿ التي تقع في  -

 .أثناء العمؿ
تمتيف كتطكير العبلقات بيف العمؿ كاإلدارة، مف خبلؿ إشعارىـ بأنيـ مكضع اىتماـ مف قبؿ  -

  (1).اإلدارة

 التدريب في مجال األمن الصناعي - 3

    يعاني العالـ الصناعي في الكقت الحاضر مف نقص كمي كنكعي في كادر العماؿ المتخصصيف في 
حقؿ الصحة كالسبلمة المينية حيث أف ىناؾ إحصائيات أجريت في مجمس التعاكف الخميجي بينت معاناة 
ىذه الدكؿ مف تكفر معاىد متخصصة إلعداد مفتشي العمؿ كمشرفي األمف الصناعي، كأف ىناؾ نقصا 

 .حادا في الككادر الفنية العاممة في ىذا المجاؿ

     فالتدريب في مجاؿ األمف الصناعي مف أىـ المكاضيع التي تحتاج مزيدا مف االىتماـ كالدراسة، 
 .كحتى يككف التدريب فّعاال، يجب أف تحّدد أىدافو كمبادءه كمف ثـ مككناتو كمجاالتو كاستراتجياتو

 أهداف التدريب في مجال األمن الصناعي- 3-1

     ييدؼ التدريب في مجاؿ األمف الصناعي إلى زيادة المعرفة كاكتساب الخبرة في سبيؿ اتخاذ 
صابات العمؿ كأمراض  إجراءات كقائية مناسبة، كقرارات صائبة يككف اليدؼ منيا الحّد مف حكادث كا 

                                                           
 .347 سييمة محمد عباس، عمي حسف عمي، مرجع سبؽ ذكره، ص (1)
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المينة في مكاقع العمؿ، كتختمؼ أىداؼ التدريب في مجاؿ األمف الصناعي مف حيث خططيا 
  (1).كاستراتيجياتيا كمستكياتيا باختبلؼ الفئات التي يشمميا التدريب

 مبادئ التدريب في مجال األمن الصناعي - 3-2

    ىناؾ مبادئ عامة يجب أف تراعي في برامج التدريب عمى األمف الصناعي، أك غيره مف البرامج 
 : التدريبية لضماف نجاح عممية التدريب، كفيما يمي أىـ ىذه المبادئ

 .مبلءمة مناىج التدريب لخدمة األىداؼ المكضكعة مف أجمو -
 .مبلءمة مناىج التدريب لمستكل مسؤكلية الدارسيف -
 .مبلءمة مكاد التدريب لممستكل الثقافي لمدارسيف -
 .حسف اختيار كسائؿ التدريب -

 مكونات نظام التدريب في مجال األمن الصناعي - 3-3

 .تحديد االحتياجات لمتدريب ككضع خطة التدريب -
 .تكصيؼ العمؿ كمستكيات األداء -
 .إعداد برامج التدريب -
 .تنفيذ برامج التدريب، ثـ تقييمو -

 مجاالت التدريب في األمن الصناعي- 3-4

 :ىناؾ ثبلث مجاالت لمتدريب في األمف الصناعي

 .الكقاية مف الحريؽ -
 .اإلسعافات األكلية -
  (2 ).الصحة كالسبلمة العامة -

 استراتيجيات التدريب الخاص باألمن الصناعي-3-5

      يقصد باإلستراتيجة تحديد أىداؼ نيائية في مجاؿ األمف الصناعي مف خبلؿ استخداـ المكاد 
المتاحة أك المتكقعة مستقببل، كعمى ذلؾ فالعمؿ االستراتيجي في مجاؿ األمف الصناعي يترجـ قدرة 
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القائميف عمى األمف كالرغبة في تطكير نظمو، كبالتالي يمكف تقديـ المكقؼ في المستقبؿ كتقديـ أساليب 
  (1).المكاجية

 إدارة األمن الصناعي- 4

 : مف إجراءات األمف الصناعي تخصيص إدارات، لكؿ منيا كاجباتيا نذكر مف بينيا

  :إدارة أنظمة األمن والسالمة المهنية- 4-1

التكجيو، التخطيط، التنفيذ كالمتابعة لكؿ ما يتعمؽ :    كىي اإلدارة التي تقع عمى مسؤكلياتيا ككاجباتيا
باألمف كالسبلمة المينية في المؤسسات ككضع القكاعد كالتعميمات الفنية لضماف سبلمة العماؿ 

كالممتمكات كالبيئة، ككضع استراتيجية، سكاء في برامج التدريب أك التثقيؼ كالكعي التي يمكف مف خبلليا 
االرتقاء بمستكل أداء العماؿ كمستكل كضع السبلمة المينية لمكصكؿ إلى معايير الجكدة في السبلمة 

 .المينية

 : واجبات إدارة أنظمة األمن والسالمة المهنية -أ 

   ىناؾ العديد مف الكاجبات كالمسؤكليات التي يجب عمى إدارة أنظمة األمف السبلمة المينية أف تقـك 
كتيتـ بيا، كتعمؿ عمى كضع قكاعد ليا، كلتتمكف مف عممية تفعيؿ ىذه الكاجبات كاالنتقاؿ إلى مرحمة 

حيز التطبيؽ سكاء مف قبؿ العماؿ يجب أف تضع خطة عمؿ تتمكف مف خبلليا مف تحديد استراتيجيتيا 
كمسارىا في العمؿ لتتمكف مف كضع األساسيات، كمف ثـ تنظيميا داخؿ إطار يمبي متطمبات القكانيف 
كالتشريعات المكجكدة، كتكفير كؿ متطمبات نشر الكعي الكقائي، ككضع برنامج عممي ضمف الخطة 

األساسية يتضمف التدريب كالتأىيؿ كآلية عمؿ تشمؿ اإلشراؼ كالتكجيو كالمتابعة، كمف خبلؿ كؿ ىذه 
  (2):الخطكات تككف كاجباتيا كمسؤكلياتيا بمكضع التنفيذ مف الجميع، كمف كاجباتيا ما يمي

 .تعتمد القكاعد كاإلجراءات كالتعميمات الفنية كاإلرشادات بشأف تنفيذ سياسة األمف كالسبلمة في العمؿ -
 .العمؿ بأسس األمف كالسبلمة كالجكدة كاالرتقاء بيا إلى المعايير المكضكعة مف قبؿ المؤسسة -
 .تنفيذ معايير الجكدة -
 .العمؿ عمى منع األسباب كاألفعاؿ التي تؤدم اإلصابة إلى حكادث أثناء العمؿ -
 .عمؿ تقييـ كتخميف كتحميؿ لممخاطر سكاء لمقر العمؿ أك اآلالت كالكاجبات -
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 .اإلشراؼ كالمتابعة لمتحقؽ مف تطبيؽ تعميمات األمف كالسبلمة المينية -
 .التأكد مف التزاـ العامميف بارتداء تجييزات الكقاية الشخصية أثناء العمؿ -
 .القياـ بتفتيش دكرم لمقرات العمؿ -
 .كضع برامج تدريبية لمعامميف الجدد لتعريفيـ بأساسيات األمف كالسبلمة المينية في عمميـ -
 .القياـ بدكرات في السبلمة المينية سكاء التخصصية أك العامة لمعامميف في المؤسسة -
 .نشر الكعي كالتثقيؼ في األمف كالسبلمة المينية عف طريؽ المكحات اإلرشادية كالمنشكرات -
متابعة التقارير كاألبحاث سكاء المحمية أك اإلقميمية أك العالمية المختصة في السبلمة المينية لمكاكبة  -

 .تطكرىا بدكرىا تقـك بتحديث كتطكير عمميا
 : أهداف إدارة أنظمة األمن والسالمة المهنية -ب 

 .تحقيؽ بيئة عمؿ آمنة خالية مف المخاطر كمحصنة مف مصادر الخطر -
 .المحافظة عمى صحة كأركاح العامميف -
 .المحافظة عمى كسائؿ اإلنتاج الخاصة بالمؤسسة -
 .تطبيؽ نظاـ إدارة الجكدة -
 .اعتماد المعايير الدكلية في السبلمة المينية -

 : منظومة عمل إدارة أنظمة األمن والسالمة المهنية -ج 

 :تعتمد إدارة أنظمة األمف كالسبلمة المينية في عمميا عمى

إف العمؿ اإلدارم ألنظمة األمف كالسبلمة المينية ينطكم عمى ممارسة مجمكعة مف األنشطة : اإلدارة -
 .كىي التخطيط، التنظيـ، الرقابة كالتكجيو

ينطكم عمى محاكلة التخطيط المستقبؿ، كتنفيذ متطمبات إدارة السبلمة المينية، كيرتكز : التخطيط -
تحديد األىداؼ، كضع اإلستراتيجيات، رسـ سياسات السبلمة كالصحة المينية، تحديد : عمى

عداد البرامج الزمنية لكضع األىداؼ مكضع التنفيذ  .اإلجراءات كالقكاعد كا 
كينطكم عمى تحديد األعماؿ المطمكب تنفيذىا لتحقيؽ األىداؼ في عممية التخطيط كالقياـ : التنظيـ -

التحقيؽ في نظاـ إدارة الصحة كالسبلمة المينية، متابعة األفعاؿ، تكثيؽ المعمكمات : باألعماؿ التالية
  (1).كالنتائج

شراؼ لمسبلمة المينية باستعماؿ طرؽ التدقيؽ في مقر العمؿ : التكجيو كالرقابة - كىي عممية إرشاد كا 
التأكد مف تطبيؽ اشتراطات السبلمة المينية في مقر العمؿ، : كالعماؿ، كتتضمف التحقؽ مف اآلتي

 .التأكد مف التزاـ العماؿ بالتعميمات التأكد مف فعالية اإلجراء
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  كىي نشاط يحدد سياسة الجكدة كأىدافيا، كالمسؤكليات كالتنفيذ مف :إدارة الجودة والمعايير- 4-2
 :خبلؿ الحفاظ عمى نظاـ إلدارة السبلمة كالصحة المينية، كمتطمباتو التي تشمؿ النقاط التالية

 : سياسة السالمة والصحة المهنية -أ 
 .تككف مناسبة لطبيعة كنطاؽ أخطار المؤسسة بالنسبة لمسبلمة كالصحة المينية -
 .تتضمف اإللتزاـ بالتحسف المستمر -
تتضمف اإللتزاـ عمى األقؿ بالتشريعات المطبقة في ىذا المجاؿ، كأم متطمبات جيات أخرل تشارؾ  -

 .في عضكيتيا
 .أف تككف مكثقة كمطبقة كمحافظ عمييا -
 .أف تككف معمنة كمعركفة لكؿ العماؿ حتى يتعرفكا عمى كاجباتيـ -
 .أف تككف متاحة ألصحاب المصالح -
 .يتـ مراجعتيا بصكرة دكرية لمتأكد مف أنيا مازالت مرتبطة كمناسبة لممؤسسة -

 : التخطيط -ب 
 . التخطيط لتحديد مصادر الخطر الناتج كالتحكـ فيو -
 .منيجية المنظمة لتحديد مصادر الخطر كتقييـ الخطر الناتج -
 .برامج إدارة السبلمة كالصحة المينية -
 .تحديد األىداؼ -

 : التطبيق والتشغيل -ج 
 .الييكؿ كالمسؤكلية -
 .التدريب كالكعي كالكفاءة -
  (1).اإلستشارات كاالتصاؿ -
 .التكثيؽ كالتحكـ في الكثائؽ كالبيانات -
 .الرقابة عمى العمميات -
 .االستعداد كاالستجابة لمطكارئ -

 : المراجعة واإلجراء التصحيحي -د 
 .الرصد كقياس األداء -
 .الحكادث المحتممة كعدـ المطابقة كاإلجراءات التصحيحية كالكقائية -
دارة السجبلت -  .السجبلت كا 
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المراجعة عمى اإلدارة عمؿ مراجعة دكرية كتقييـ يشمؿ خطكات إدارة الجكدة كمتابعة اإللتزاـ بكؿ  -
  (1).خطكة كالعمؿ عمى تصحيح أم خمؿ يتـ اكتشافو مف خبلؿ خطكات العمؿ

ىي حماية العامؿ مف المخاطر كاإلصابات كالحكادث التي قد يتعرض : إدارة السالمة المهنية- 4-3
 : إلييا بسبب أداء العمؿ أك أثناء تكاجده في العمؿ كمياـ إدارة السبلمة المينية ىي

 .تكفير معدات كتجييزات السبلمة في العمؿ -
 .تكفير كافة التجييزات الحماية الشخصية في العمؿ -
 .التأكد مف تطبيؽ كافة القكانيف كالتشريعات السبلمة في العمؿ -
 .إجراء تقييـ كتضميف كتحميؿ لممخاطر لكافة مقرات العمؿ -
 .إجراء تفتيش حكرم إجراءات السبلمة المكضكعة مف قبؿ المنشآت أك المؤسسة -
 .تدريب العماؿ الجدد عمى أساسيات السبلمة لؤلعماؿ المخصصة ليـ -
 .عمؿ برامج تدريبية اختصاصية في السبلمة المينية -
 .إعداد سجبلت حكادث العمؿ كمتابعتيا -
 .إعداد سجبلت لتدريب -
 .إعداد خطط الطكارئ كاإلخبلء -
  (2).التأكد مف إلتزاـ العماؿ بإجراءات السبلمة المينية -
 .دراسة شكاكم العماؿ بما يخص السبلمة المينية -
 .التحقيؽ في الحكادث كمعرفة األسباب كتدكينيا -

 تعرؼ الصحة المينية بأنيا العمـ الذم ييتـ بالحفاظ عمى سبلمة كصحة :إدارة الصحة المهنية- 4-4
العماؿ، كمنع الخسائر في األركاح كمما أمكف ذلؾ كذلؾ بتكفير بيانات عمؿ آمنة خالية مف مسببات 

الحكادث أك األمراض المينية كمنعيا عف طريؽ إزالة العكامؿ كالظركؼ المينية الخطرة التي تؤثر عمى 
 .صحة كسبلمة العامميف في مكقع العمؿ

 التعرض لعكامؿ البيئة المصاحبة لمعمؿ الفيزيائية أك الكيميائية أك الفيزيكلكجية :األمراض المهنية -أ 
الخطرة أك المضرة بالصحة كبمستكيات كلفترات تعرض تزيد عف الحدكد المسمكح بيا مما قد يؤدم 

إلى الكفاة أك اإلصابة بمرض مزمف، كمف تـ تعريفيا مف قبؿ المعيد العربي لمصحة كالسبلمة المينية 
المنصكص عمييا في الجداكؿ الكطنية المعتمدة كالتي  (اإلصابة بأحد األمراض المينية المكصكفة)
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تنجـ عف التعرض المديد لعكامؿ فيزيائية، أك كيميائية أك فيزيكلكجي خطيرة أك مضرة بالصحة مما قد 
 .يؤدم إلى الكفاة أك اإلصابة بمرض مزمف

 :نتائج وانعكاسات األمراض المهنية عمى العمل -ب 
 .تأثر التزامات المؤسسة كنقص في األيدم العاممة -
 .زيادة التكمفة الطبية -
 .تعكيضات اإلصابة كاإلحازات المرضية -
 .انخفاض اإلنتاج كالجكدة -
 .تكقيؼ العامؿ عف العمؿ -
 .عامؿ جديد ال يممؾ الميارة -
 .انعكاسات عمى العاقات بيف المؤسسة كالعماؿ -
  (1).الصكرة السمبية لممؤسسة -

 ـ أىداؼ 1950 حددت منظمة الصحة العالمية كمكتب العمؿ الدكلي عاـ :أهداف الصحة المهنية -ج 
 : الصحة المينية بأنيا

العمؿ عمى تحقيؽ أعمى درجات المياقة البدنية كالنفسية كاالجتماعية لمعامميف في حمؿ قطاعات  -
 .العمؿ كالمحافظة عمييا

 .ضماف عدـ حرماف العماؿ مف أسباب الصحة بسبب ظركؼ عمميـ -
 .حماية العماؿ في عمميـ مف األخطاء الناتجة عف كجكد العامؿ تضر بصحتيـ -
إلحاؽ العامؿ بالعمؿ الذم يتبلءـ مع استعداده البدني كالنفسي لتحقيؽ اإلنسجاـ بيف العامؿ كعممو  -

كتحقيقا ليذا اليدؼ ينبغي أف تضمف إمكانية الكصكؿ إلى خدمات الصحة المينية دكف اعتبار 
 .لمعمر

 : مهام إدارة الصحة المهنية -د 
 .تكفير بيئة عمؿ صحية كآمنة -
التدريب كالتثقيؼ الصحي بتكعية العامميف بالمخاطر المينية ككيفية الحد منيا كمف أضرارىا عف  -

 .طريؽ الندكات كالممصقات كالدكرات التدريبية
إعداد ممؼ طبي لكؿ عامؿ يشمؿ الكشؼ اإلبتدائي كنتائج الكشؼ الطبي الدكرم كما تـ بعد ذلؾ مف  -

 .كشكؼ طبية كاألمراض كاإلصابات التي تعرض ليا
ببلغ بياناتو بصفة دكرية لمجيات  - إعداد سجؿ األمراض المينية كسجؿ اإلصابات المينية كا 

عداد إحصائيات الحكادث الصحية المينية  .المختصة، كا 
                                                           

 .135، 134المرجع السابؽ، ص ص (1)



 الصناعي األمن ماهية                                                      الثالث الفصل

 

54 
 

نتاج آمنة كسميمة تضمف سبلمة كصحة العامميف -  .تكفير أدكات ككسائؿ عمؿ كا 
 . معاينة كدراسة الحكادث لتحديد مسبباتيا ككضع التكصيات كالشركط الكقائية لمحد منيا -

 ىي في األساس أداة تخطيط لتكفير األمف كالسبلمة كالصحة المينية بطريقة :إدارة المخاطر- 4-5
تسمح في مكاجية الخطر، كتعنى في كيفية إدارة الخطر، كاالستعداد لمكاجيتو كالتخفيؼ مف نتائجو، كىي 
مف أقساـ األمف كالسبلمة التي يعتمد عمييا في إدارة المخاطر بشكؿ عممي كعممي عمى أسس مبنية عمى 
 .اإلمكانيات كالقدرات المتاحة، يمكف مف خبلليا مكاجية المخاطر كتحديدىا، كالتقميؿ مف نتائجيا السمبية

 فمف قكاعد نظـ إدارة الصحة كالسبلمة كالبيئة كجكد :إدارة أزمات األمن والسالمة والصحة والبيئة- 4-6
عممية قائمة لتحديد كتكثيؽ كمعالجة سيناريكىات حكادث األمف كالسبلمة كالصحة كالبيئة المحتممة، كىذا 

يتضمف تطكير الخطط المناسبة كاإلجراءات لمرد عمى كؿ مف سيناريكىات الحكادث التي تـ تحديدىا 
كلمنع كتخفيؼ تأثيرات الصحة كالسبلمة كالبيئة التي قد تككف مرتبطة بيا، كالغرض ىك تحديد قكاعد 

 . إرشادية لممؤسسة أك المنشآت كالتكقعات التي تتعمؽ بالرد عمى األزمات كالطكارئ

لجنة الصحة كالسبلمة : إدارة المجان الفرعية إلدارة أنظمة األمن والسالمة والصحة المهنية- 4-7
كالصحة المينية كالبيئة يتـ إنشاؤىا كفقا لحجـ كتكزيع مراكز العمؿ لممؤسسات، كيجب أف  تككف ىناؾ 
لجاف تعمؿ كمجمكعة فرعية إلدارة األمف كالسبلمة المينية كالصحية في  ىذه الفركع تعمؿ عمى تكجيو 
أنشطة الصحة كالسبلمة كالبيئة في الفركع، متصمة مباشرة مع إدارة أنظمة األمف السبلمة في المركز 

 .الرئيسي لممؤسسات

تنفيذ إجراءات السبلمة في الفركع كتطبيؽ اإلرشادات كالقكانيف المعمكؿ بيا في المؤسسة أك  -
 .المؤسسات

 .تقييـ تأثيرات الصحة كالسبلمة كالبيئة في المشاريع الخاصة بالفركع -
 . تراقب بشكؿ حديث أداء الصحة كالسبلمة كالبيئة المقاكليف كمدل إلتزاميـ -
 .المشاركة في تطكير برامج األمف كالسبلمة كتقديـ االقتراحات -
لجنة الصحة كالسبلمة كالبيئة تشكؿ حمقة كصؿ لتطبيؽ كافة المعايير كالتطكرات الجديدة الخاصة  -

 (1 ).بالصحة كالسبلمة كالبيئة في الشركة

حتى يمكف الكصكؿ إلى مستكل مف األمف كالسبلمة في العمؿ ، كخمؽ بيئة عمؿ : إدارة التدقيق- 4-8
آمنة لمعماؿ، تقـك إدارة التدقيؽ بمتابعة العمؿ كالتدقيؽ عمى مستكل األداء كااللتزاـ، كتشمؿ أعماؿ 
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التدقيؽ كفقا لتكجييات نظاـ إدارة الصحة كالسبلمة المينية كالبيئة، كالتي يتكقع تطبيقيا في كافة اإلدارات 
 : لممؤسسات، كىي كاآلتي

 .عممية تدقيؽ تابعة لممؤسسات كالتي تقـك فييا بالتدقيؽ عمى اإلدارات كالفركع لممؤسسات -
، ISM code: مثبل)عمميات تدقيؽ معتمدة، كالتي تككف فييا المؤسسات معتمدة خارجيا  -

1400/ISO 9000) بالخضكع لتدقيؽ مف قبؿ الشركات المسؤكلية عف اعتمادىـ. 
عممية تدقيؽ الصحة كالسبلمة كالبيئة لممقاكليف، كالتي تقـك المؤسسات مف خبلليا بالتدقيؽ عمى  -

 .مقاكلييا
كتعتبر عممية التدقيؽ جزء ال يتجزأ مف نظاـ إدارة أنظمة األمف كالسبلمة كالصحة المينية كالبيئة،  -

 .كالذم يتضمف التحسس المستمر ألداء ىذه األخيرة
 البد مف إيجاد إدارة تقـك بعمؿ خطط لمطكارئ بحيث تككف مستعدة لمكاجية :إدارة الطوارئ- 4-9

احتماؿ أم حادث، كتطكيؽ تبعاتو كالحد مف الخسائر سكاء في األركاح أك الممتمكات أك البيئة كاحتكاء 
نتائجو السمبية، لذا كجد قسـ الطكارئ ليقـك بعمؿ خطط األزمة كتدريب العماؿ عمييا لرفع مستكل 

 :االستعداد، كتشمؿ كاجبات الطكارئ
  (1).بناء خطة لمطكارئ تناسب المخاطر المكجكدة في المؤسسة -
 .عمؿ تصكر خاص لكؿ مادة خطرة، يتضمف مخاطرىا كأساليب مكافحتيا -
 .عمؿ التفتيش الدكرم ألماكف التخزيف -
 .كضع برامج لمتكعية -
 .المراجعة كالتقييـ الدكرم لممؤسسة كالعماؿ -
 ىك مجمكعة اإلجراءات التي يقـك بيا محقؽ األمف كالسبلمة :إدارة التحقيق في حوادث العمل- 4-10

في المؤسسة لضبط كتكثيؽ الحكادث كحصر الخسائر البشرية كالمادية الناتجة عنيا، كالتعرؼ عمى 
المتضرريف  كتحديد سبب كقكع الحادث مستعينا بمف يمـز ذكم اإلختصاص كبياف المخالفيف ألنظمة 

السبلمة، كالخركج بالتكصيات، كالدركس المستفادة لمنع تكرار كقكع حكادث مماثمة مع كتابة التقرير عف 
 .الحادث

 إف التدريب ىك أحد المككنات الرئيسية لؤلمف كالسبلمة المينية، كىك مف :إدارة التدريب- 4-11
األساليب المساعدة في منع حدكث اإلصابة كالحكادث في العمؿ، ككمما كاف التدريب فعاال كمما زادت 
فرص جعؿ بيئة العمؿ بيئة آمنة، كتنكع التدريب كتكفير كؿ متطمباتو لمعماؿ، يككف لو مردكد إيجابي 

  (2).عمى العامؿ كالعمؿ

                                                           
 .140، 139 المرجع السابؽ، ص ص (1)
 .150مرجع سبؽ ذكره، ص :  دكباخ قكيدر(2)
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 لجان األمن الصناعي- 4-12

     تعتبر لجاف األمف الصناعي الييكؿ الرئيسي المسؤكؿ عف تنظيـ األمف الصناعي عمى مستكل 
اإلدارم الفني، المشرؼ العاـ، : المؤسسة الصناعية، كتتككف المجنة المثالية مف أعضاء مختمفيف منيـ

، باإلضافة (طبيب العمؿ)األخصائي النفسي، ميندس األمف، األخصائي االجتماعي، كالطبيب الميني 
 : إلى مشاركة بعض العماؿ، كمف كظائؼ ىذه المجنة، نذكر ما يمي

  تحميؿ أسباب الحكادث كظركفيا، كيككف ذلؾ بكصؼ الحادث كتحديد الظركؼ التي كقعت فييا، ثـ
تصنيفيا مف حيث النكع كالسبب كالنتائج، كالتحميؿ العممي لمحكادث يجب أف يقـك عمى تحديد صفات 
العامؿ العقمية كالجسمية كالمزاجية، ثـ تحميؿ عناصر المكقؼ كظركؼ المادية كاالجتماعية، كتحديد 
داللتو في نظر العامؿ بعبارة أخرل، يجب أف تدرس الحكادث دراسة فردية قبؿ معالجتيا إحصائيا، 
كمما ييتـ بو التحميؿ العممي لمحكادث، الكشؼ عف العكامؿ األساسية، ال المباشرة لمحكادث، فقد 

يصاب العماؿ بأذل في أعينيـ لعدـ استخداميـ نظارات الكقاية، لكف عدـ استخداميـ ليا ليس السبب 
األساسي إلصابتيـ، لذا يجب البحث عف أسباب أبعد كأعمؽ، ىي التي حممت العماؿ عمى عدـ 

 ...استخداميـ ليا، فمعؿ النظارات مف صنؼ ردمء، أك العماؿ غير مقتنعيف بأىميتيا
 (1).االعتناء بتكزيع أكقات العمؿ كأكقات الراحة  
 االىتماـ باالختبار كالتكجيو الميني لمعماؿ. 
 القياـ بحمبلت تكعية لكقاية العماؿ، كتحديد األخطار التي يمكف أف تصادؼ العماؿ. 
 المساعدة في تقديـ النصائح كاإلرشادات لمعماؿ حكؿ األخطار المينية. 
  الفحص الدكرم الدائـ لآلالت كالمعدات كاألجيزة لمتأكد مف سبلمتيا، بمعنى آخر، اإلشراؼ عمى

  (2).الظركؼ الفيزيقية كالمادية في العمؿ
 تشريعات األمن الصناعي : ثالثا

 اإلهتمام الجزائري باألمن الصناعي- 1

    إف المشرع الجزائرم تكمؼ بمسألة الحماية كاألمف كالكقاية مف أخطار العمؿ، كقد خصص ليا جكانب 
كبيرة في تشريعات العمؿ، كجعؿ منيا أىـ محاكر الحقكؽ االجتماعية، كقد خصص ليا الباب الثالث مف 

 ما نظميا بالمكاد مف 302 إلى 241أمر الشركط العامة لعبلقات العمؿ في القطاع الخاص في المكاد 

                                                           
 .185، 184، ص ص 2009، دار زىراف لمنشر كالتكزيع، التكيؼ في المؤسسات الصناعية:  فتحي محمد مكسى(1)
 .152 دكباخ قكيدر، المرجع نفسو، ص (2)
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 جانفي 26 في تاريخ 88/07 مف القانكف األساسي العاـ لمعمؿ، ما أصدر القانكف 15 إلى 13
1988.(1)  

 :  مف نفس القانكف إلى ضركرة االستجابة إلى المقتضيات التالية05كتشير المادة 

 .ضركرة حماية العماؿ مف الدخاف كاألبخرة الخطيرة كالغازات السامة كالضجيج ككؿ األضرار األخرل -
 .تجنب اإلزدحاـ كاالكتظاظ -
ضماف أمف العماؿ أثناء تنقميـ كأثناء تشغيؿ اآلالت ككسائؿ الرفع كالتنقؿ كاستعماؿ المكاد  -

 .كالمنتكجات كالبضائع ككؿ المكاـز
 .ضماف الشركط الضركرية الكفيمة بمكافحة الحرائؽ بصفة سريعة كناجحة -
بعادىـ مف األماكف الخطرة أك فصميـ بكاسطة حكاجز ذات  - كضع العماؿ في مأمف مف الخطر كا 

 .فعالية معترؼ بيا

     كما نصت المادة السابعة منو بتكفير تدابير احتياطية خاصة بكسائؿ كتقنيات كأدكات العمؿ مف أجؿ 
إلزاـ المؤسسة المستخدمة، مراعاة أمف العماؿ في اختيار التقنيات كالتكنكلكجيا لتككف مناسبة لؤلشغاؿ 

 .الكاجب إنجازىا

  المتعمؽ بالقكاعد العامة لمحماية 1991 جانفي 19 في 91/05    ىذا كصدر المرسـك التنفيذم رقـ 
 .التي تطبؽ عمى حفظ الصحة كاألمف في أماكف العمؿ

 منو لكضع الترتيبات العممية كاإلجرائية لتدابير األمف كالكقاية في 66 إلى 25     كخصصت المكاد مف 
 .العمؿ، أككمت عبء ىذه الميمة إلى المؤسسة المستخدمة أك صاحب العمؿ

 : ىذا كقد أسست الجزائر منظمات كقائية منيا

 .كزارة العمؿ كالتككيف الميني -
 .المعيد الكطني لحفظ الصحة كاألمف -
 .المنظمة الكطنية لمكقاية مف األخطار المينية في قطاع البناء كاألشغاؿ العمكمية -
 .المنظمة الكطنية الخاصة بطمب العمؿ بيف المؤسسات -
 .كزارة الصحة العمكمية -
  (1).المعيد الكطني لمصحة العمكمية -

                                                           
 .135، ص 2003، دار ىكمة، الجزائر، عبلقات العمؿ في ظؿ اإلصبلحات االقتصادية في الجزائر:  راشد كاضح(1)
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 االهتمام الدولي باألمن الصناعي- 2

 كذلؾ بمناسبة عقد المعرض العالمي بيا، 1889نظـ أكؿ مؤتمر دكلي لمحكادث الصناعية في تاريخ  -
كقد أكصى المؤتمر بإنشاء ىيئة دكلية دائمة لئلفادة مف خبرات مختمؼ البمداف في ىذا الميداف 

 .كاختبار الطرؽ المثمى في منع الحكادث
 أنشأت لجنة دكلية ككاف مف ضمف كاجباتيا العمؿ عمى إيجاد أساس جمع 1890في عاـ  -

 .اإلحصائيات الدكلية لمحكادث
، ثـ عقدت مؤتمرات أخرل "بف" ـ عقد مؤتمر ثاني لمنع الحكادث الصناعية بمدينة 1891في عاـ  -

 . دكلة18ـ حضرتو 1900ـ، كفي باريس سنة 1879ـ، كفي برككسؿ سنة 1894" ميؾ"في 
 ـ أسست الجمعية الدكلية القانكنية لمعمؿ، كقد أ نشا تحت إشرافيا مكتب دكلي لمعمؿ في 1889في  -

ـ مجمة دكرية لتشريع العمؿ، كقد نشرت بيا عدة لكائح 1902، ك أصدر المكتب في عاـ "باؿ"مدينة 
 .لؤلمف الصناعي

ـ، بمغ مف أىمية األمف الصناعي أف ذكر في معاىدة 1919في " باريس"عقد مؤتمر الصمح بػ  -
فرسام بعض المكاد الخاصة بالعمؿ عمى حماية العامؿ ضد اإلصابة الناشئة مف استخدامو، كذلؾ 

 .ككسيمة لتحسيف أحكاؿ العماؿ
 ـ صدرت تكصيات بتطكير تشريعات األمف الميني 1916عاـ " ليدز"في مؤتمر العماؿ عقد بمدينة  -

كالصحة في الدكؿ المختمفة التي عمييا أف تعمؿ عمى تكحيد تشريعاتيا بالنسبة لكؿ فرع مف فركع 
 .الصناعة مع كجكب تنظيـ التعاكف الدكلي المشترؾ ضد السمـك الصناعية

ـ، أقرت مقترحات العمؿ ميثاؽ العمؿ الصناعي، 1918سنة " برف"في مؤتمر النقابات الذم عقد في  -
يتضمف الطمبات المشار إلييا بالفقرة السابقة مع طمب تخفيض ساعات العمؿ في الصناعات 

 .الخطيرة
تضمنت معاىدة فرسام إقامة ىيئة العمؿ الدكلية التي كاصمت جيكدىا منذ ذلؾ التاريخ لحماية  -

 . العامؿ مف األمراض المينية كاإلصابات الناشئة عف عممو

ىذا كقد كانت ىناؾ مجمكعة مف االتفاقيات سكاء دكلية أك عربية حاكلت كضع حد أدنى لحكادث العمؿ 
جراءات األمف الصناعي كمف ىذه االتفاقيات نذكر ما يمي  : كا 

 االتفاقيات الدكلية : 
 .ـ1921المتعمقة بتعكيض اإلصابات في العمؿ الزراعي لعاـ  (12)اإلتفاقية رقـ  -

                                                                                                                                                                                     
، 2، عبلقة العمؿ الفردية، ديكاف المطبكعات الجامعية، طالتنظيـ القانكني لعبلقات العمؿ في التشريع الجزائرم:  أحمد سميماف(1)

 .135، ص 1994الجزائر، 
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 .ـ1925المتعمقة بتعكيض إصابات العمؿ لعاـ  (17)اإلتفاقية رقـ  -
 .المتعمقة بالتعكيض عف أمراض المينة (18)اإلتفاقية رقـ  -
 (.18)المتعمقة بتعكيض العماؿ عف أمراض المينة تعديبل لئلتفاقية رقـ  (42)اإلتفاقية رقـ  -
 .المتعمقة بالمستكل األدنى لمضماف االجتماعي في مجاؿ تأميف إصابة العمؿ (102)اإلتفاقية رقـ  -
 .المتعمقة بالمزايا في حالة إصابات العمؿ (121 )اإلتفاقية رقـ  -

 اإلتفاقيات العربية : 
 .ـ المتعمقة بالمستكل األدنى لمتأمينات االجتماعية1971لعاـ  (3)اإلتفاقية العربية رقـ  -
 .اتفاقية تنقؿ األيدم العاممة -
 .المتعمقة بمستكيات العمؿ (6)اإلتفاقية العربية رقـ  -
  (1 ).ـ بشأف السبلمة كالصحة المينية1977لعاـ  (7)اإلتفاقية العربية رقـ  -

 بعض الهيئات الوصية عمى األمن الصناعي- 3

 عمى المستوى الدولي- 3-1

 كتتركز كظيفتيا األساسية في:منظمة العمل الدولية  : 
 .إعداد االتفاقيات كالتكصيات كالتشريعات عمى المستكل الدكلي -
 .جمع الدراسات الفنية كالعمؿ عمى نشرىا -
 .تقديـ المساعدات الفنية لمحككمات كمدىا بالخبراء كاألجيزة كالمعدات -
 .تقديـ المساعدات لمنظمات السبلمة الكطنية، كالنقابات في البمداف المختمفة -
 .إدارة مراكز دكلية لممعمكمات تعنى بالصحة كالسبلمة المينية -
 كيرتكز نشاطيا عمى:هيئة الصحة العالمية  : 

 .  إصدار النشرات التي تعنى بالصحة كالسبلمة المينية -
 .اتخاذ القرارات التي يجب أف تعتبر في حكـ التكصيات التي سترشد بيا معظـ الدكؿ -
، كذلؾ ...البعثات ، الخبراء، المعدات : إمداد الدكؿ بما تحتاجو مف معكنات فنية، عمى سبيؿ المثاؿ -

 .عف طريؽ نظاـ المعكنة الذم تقدمو ىيئة األمـ المتحدة
 كتتمخص أىداؼ ىذه الجمعية فيما يمي: الجمعة الدولية لمضمانات والتأمينات االجتماعية : 

 .تحقيؽ التعاكف الدكلي -
 .بذؿ جيكد لنشر أنظمة الضماف االجتماعي كتحقيؽ أىدافيا الفنية كاإلدارية -
 .تنظيـ اجتماعات دكلية لتبادؿ المعمكمات -
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  (1).إصدار نشرات نصؼ شيرية، تتضمف أحدث المعمكمات في مجاؿ الصحة كالسبلمة المينية -
 كمف المياـ المككمة إلييا:وكالة الطاقة الذرية  : 

 .العمؿ عمى تكفير أسس الكقاية مف مخاطر اإلشعاعات الذرية -
 .التنسيؽ مع ىيئة األمـ المتحدة في أمكر الكقاية كاألمف -
  كمف كظائفيا األساسية نذكر ما يمي:(طب، هندسة، عموم)الهيئات والمؤتمرات المهنية  : 

 .كضع األسس العممية التي يجب أف تتبع لمقضاء عمى المخاطر اليندسية -
 .البحث في ظركؼ بيئة العمؿ الداخمية، لكاقع العمؿ المؤثرة عمى المجتمع -
 .طب الصناعات، كالصحة المينية: البحث في المخاطر الشائعة في مجالي -

 عمى المستوى المحمي- 3-2
 :  كمف بيف ميامو نذكر:المعهد الوطني لمنظافة واألمن -1

 .العمؿ عمى تكفير األمف لمعماؿ داخؿ المؤسسات -
 .تكعية اإلطارات المختصة في األمف كالكقاية، كذلؾ عف طريؽ تنظيـ ممتقيات كندكات -
العمؿ عمى ت قديـ :  كمف بيف كظائفو األساسية:المعهد الوطني لألمن الصناعي بالجزائر العاصمة -2

تعميمات ىامة حكؿ األمف الصناعي كالكقاية مف حكادث العمؿ عف طريؽ المجبلت كالدكريات التي 
 .تبعثيا إلى كؿ المؤسسات المكجكدة عمى مستكل القطر الجزائرم

 : كالتي تيتـ بما يمي:وزارة الصناعة -3
 .المراقبة المتكررة الخاصة باألمف الصناعي داخؿ المؤسسات -
 .إصدار مجبلت خاصة بمجاؿ األمف الصناعي -
رشاد العماؿ فيما يخص استعماؿ كسائؿ األمف الصناعية،  - القياـ بدكرات تدريبية، تيدؼ إلى تعميـ كا 

 .لمتخفيض مف الحكادث كاألمراض المينية
 كذؿ بالتنسيؽ مع عدة ىيئات ككزارة الصحة ككزارة العمؿ، ككزارة اإلعبلـ كاالتصاؿ، ككزارة :النقابات -4

 .الثقافة بغرض تثقيؼ كتكعية العماؿ فيما يخص كسائؿ األمف الصناعي لتجنب األخطار المينية

     باإلضافة إلى ذلؾ فيناؾ  عدة إسيامات مف ىيئات أخرل كالييئة الكالئية كطب العمؿ التابعة 
ككميا ترمي إلى العمؿ عمى تكعية العماؿ بثقافة األمف ككسائمو مف أجؿ حمايتيـ ...لمختمؼ المؤسسات

مف حكادث العمؿ كالحفاظ عمى سبلمتيـ كتجنب المؤسسات مف مخاطر قد تمحؽ الضرر بعناصر 
  (2).العممية اإلنتاجية

                                                           
 .38 دكباخ قكيدر، مرجع سبؽ ذكره، ص (1)
 .39 المرجع السابؽ، ص (2)
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 : خالصة الفصل

     نظرا لمدكر الكبير الذم يعمبو األمف الصناعي في الكقاية كالحفاظ عمى العنصر البشرم داخؿ 
التنظيـ، كذلؾ مف خبلؿ تكفير بيئة آمنة كخالية مف العكامؿ التي تؤدم إلى أسباب الخطر، فإنو يمقى 

اىتماما بالغا مف طرؼ اإلدارة ككذا الدكلة التي سنت قكانيف كأنظمة صارمة ألزمت بيا المسؤكليف 
 .كالمسيريف عمى العمؿ بيا، كذلؾ مف أجؿ الحفاظ عمى العماؿ الذم يعتبر محكر العممية اإلنتاجية

     إضافة إلى ذلؾ فإف دكر األمف الصناعي ال يقتصر عمى الكقاية فحسب بؿ يتعدل، أيضا تكعية 
العماؿ كتشجيعيـ عمى الحفاظ عمى أنفسيـ، كما ييتـ أيضا بالعماؿ الذيف أصيبكا، كذلؾ مف خبلؿ 

 .تأىيميـ كرعايتيـ حتى يعكدكا إلى أعماليـ السابقة كمما سمح األمر ليـ



حوادث العمل : رابعالفصل ال

تمهيد 

 ماهية حوادث العمل :أوال

 خصائص حوادث العمل -1

 تصنيفات حوادث العمل -2

 أسباب حوادث اعمل -3

 آثار وطرق قياس حوادث العمل :ثانيا

 آثار حوادث العمل -1

 قياس حوادث العمل -2

ومسؤولية الوقاية من حوادث العمل ،  إجراءات:ثالثا

 إجراءات التعامل مع حوادث العمل -1

 أبعاد الوقاية من حوادث العمل -2

 مسؤولية الوقاية واألمن من حوادث العمل -3

 خالصة الفصل
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:  تمهيد

 تعتبر حوادث العمل من المواضيع التي اكتست أىمية من  طرف أخصائيين وعمماء إلى ميادين 
ومجاالت عدة، خصوصا عمم النفس الصناعي، وعمم االجتماع، فأماكن العمل المتعددة والمختمفة من 

مصانع ومختبرات وورشات ومعامل ومؤسسات ومنشآت تعتبر بيئات عمل تكثر فييا العديد من المخاطر 
. المينية التي تيدد حياة العمال داخل المؤسسات

 ولموقوف عمى األسباب الحقيقية لحوادث العمل، والعوامل المؤثرة فييا عمى المؤسسة الصناعية إجراء 
مختمف التحقيقات البلزمة باإلضافة إلى إعداد التقارير وسجبلت خاصة بحوادث العمل، والتي ال تقل 

. أىمية عن مختف السجبلت في المؤسسة

 وبالرغم من التطور اليائل في أساليب العمل الفنية والتكنولوجية وبالرغم من أىمية ذلك لنمو 
واستمرار حياة المؤسسات مستقببل، إال أن القوى العاممة ستظل ركيزة من أىم ركائز اإلنتاج، بل إنيا في 
حقيقة األمر عصب العممية اإلنتاجية ومحركيا األساسي، لذلك فإن العناية بتمك القوى البشرية والمحافظة 
عمييا وتوفير األمن البلزم ليا أثناء عمميا، سواء ضد األخطار والحوادث في العمل الناجمة عن استخدام 

نات، أو ضد األمراض واألضرار الصحية الناجمة عن طبيعة العمل وكميا تعني في النياية ياآلالت والماك
. المحافظة عمى إحدى أىم الثروات االقتصادية

:  وعمى ىذا األساس سنعالج في ىذا الفصل

إجراءات التعامل ثم خصائص حوادث العمل، تصنيفاتيا وأسبابيا، ثم آثار حوادث العمل وطرق قياسيا، 
. مع حوادث العمل، وأبعاد الوقاية منيا، وأخيرا مسؤولية الوقاية واألمن منيا
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ماهية حوادث العمل  : أوال

 خصائص حوادث العمل -1

 حوادث العمل ىي وقائع يمكن أن تحدث في أي مكان يجتمع فيو العمال ألداء عمل معين لذلك فإن 
:  ىا خصائص تميزىا وتبين أنيا حوادث عمل، ومن بين أىم الخصائصل

 حادث العمل يجب أن يتضمن صفة المفاجأة إذ يؤدي عدم توفر ىذه الصفة إلى :صفة المفاجأة- أ
فيمو عمى أنو مرض ميني، وبالتالي تجدر تعويضات عمى  ىذا األساس وال تعتبر حادث عمل 

 .في نظر القانون
 إذ أن أي إصابة عمل يجب أن تترتب عنيا جروح تصيب جسم العامل من جراء :صفة العنف - ب

وقوع الحادث الذي تتسبب فيو أدوات العمل، إضافة إلى أن الظروف التي تؤدي إلى وقوع 
 .الحادث تختمف عن الظروف العادية التي يتطمبيا أداء العمل

 أي أن سبب اإلصابة يجب أن يكون خارجي وال يرجع ألسباب داخمية لجسم :األصل الخارجي - ج
  (1).المصاب

 تصنيفات حوادث العمل  -2

:  ىناك تصنيفات عديدة لحوادث العمل ومن بين التصنيفات الشائعة الذكر نذكر ما يمي

 التصنيف األول -2-1

وفق ىذا المعيار يمكن التفرقة بين الحوادث الصغيرة التي يسيل عبلجيا، : من حيث درجة خطورتيا - أ
والشديدة التي تؤدي إلى الوفاة أو العجز الكمي أو اإلنقطاع عن العمل لفترة طويمة وينبغي التفرقة 

بين الحوادث التي تؤدي إلى العجز الكمي، وتمك التي تؤدي إلى العجز المؤقت لمعامل، وبذلك يمكن 
من خبلل السجبلت إعطاء البيانات المطموبة لمتمييز بين اإلصابات عمى أساس العجز الدائم أو 

العجز المؤقت والحوادث المؤدية إلى الوفاة وتمك التي تؤدي إلى ضياع الوقت وتمك التي يكتفي فييا 
  (2).باإلسعافات األولية

وىي تصنف إلى حوادث مرورية، حوادث الطائرات، حوادث بحرية، حوادث : من حيث نوعيتيا - ب
  (3)...مناجم، حادث تسمم 

                                                           
 .122، ص 2001، دار اليناء لمطباعة، اإلسكندرية، الخطر في تأمين إصابة العمل:  أحمد محرز(1)
 .487 عبد الغفار حنفي، مرجع سبق ذكره، ص (2)
 .196، ص 1999، دار الكتاب الحديث، 1، طعمم النفس الصناعي والتنظيمي بين النظرية والتطبيق حمدي ياسين وآخرون، (3)
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قد يكون سبب وقوع الحادث ىو الفرد نفسو إلىمالو أو لنقص خبرتو أو لحالتو : من حيث األسباب - ج
وقد يكون السبب سوء تنظيم . الصحية، وقد يكمن السبب في اآللة ذاتيا لضعف صبلحيتيا لمعمل

مواقع اآلالت، وقد يرجع السبب إلى عدم مبلءمة ظروف العمل، وبالرغم من تعدد أسباب وقوع 
 . الحوادث فإن العامل يبقى العنصر الحاسم

 : وىنا يجب التمييز بين: من حيث اآلثار الناجمة عنيا - د
 .حوادث ال تتضمن أي إصابة، وال يترتب عنيا خسائر في الممتمكات المادية -
 .حوادث بسيطة ال يترتب عنيا إصابة، لكن ينجم عنيا خسائر في الممتمكات المادية -
 .حوادث يترتب عنيا توقف عن العمل -
   (1 ).حوادث لئلصابات الخطيرة التي ينجم عنيا العاىات المستديمة، وبتر بعض األعضاء -

 التصنيف الثاني -2-2

وىي تمك الحوادث المتعمقة بدرجة كبيرة بالوقاية والصيانة ودرجة الوعي لدى : حوادث يمكن تجنبيا - أ
 .العمال

وىي تمك الحوادث الخارجة عن نطاق سيطرة العامل، أي خارج إطار قدراتو : حوادث ال يمكن تجنبيا - ب
  (2).الجسمية والعقمية والتنظيمية ودرجة التوعية الوقائية لدى العامل

 أسباب حوادث العمل  -3

 دلت الدراسات لمتصرفات غير السميمة وغير الصحيحة لمعاممين واألفراد في المجتمع أثناء العمل أثر 
كبير عمى وقوع الحوادث واإلصابات، وعموما تقسم أسباب حوادث العمل إلى ثبلث مجموعات أو ثبلث 

:  مسببات وىي كاآلتي

 مجموعة األسباب الفيزيقية  -3-1

 وندرج ضمنيا ذات العبلقة بدرجات الحرارة وطبيعة التيوية ومستوى اإلضاءة والضوضاء، وذلك 
. الرتباط ىذه العوامل بدرجات التعب و الممل التي تصيب اإلنسان، وبالتالي الرتباطيا بحوادث العمل

نما : اإلضاءة- أ ليست اإلضاءة الجيدة ىي تركيز أكبر كمية من الضوضاء عمى مساحة معينة، وا 
ىي تزويد مساحة معينة بكمية الضوء المناسبة، وبالتوزيع المطموب، ونعني بالتوزيع المطموب 

                                                           
 .489، ص 2010، عمان، األردن، 1 دار صفاء لمنشر، طإدارة الموارد البشرية، نادر أحمد أبو شيخة، (1)
 .152 دوباخ قويدر، مرجع سبق ذكره، ص (2)
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مراعاة انتشار الضوء بحيث ال تكون ىناك مساحات قاتمة أو ظبلل وأخرى شديدة اإلضاءة، ألن 
  (1).ذلك يترتب عميو إجياد العين نتيجة ضرورة تكييفيا تبعا لدرجات مختمفة من الضوء

 فمئلضاءة دور كبير في مساعدة العمال عمى زيادة فعاليتيم في عمميم وكذا بدل جيد أقل لمساعدتيم 
عمى الرؤية الجيدة لؤلدوات واآلالت والمعدات المستخدمة، مما يجنبيم الوقوع في األخطاء التي تسبب 

  (2).اإلصابات بشتى أنواعيا، فسوء اإلضاءة يسبب إجياد لمعين ويضعف من القدرة البصرية

تكون الحوادث في أدنى معدالتيا عندما تكون درجة الحرارة معتدلة، وتزيد ىذه : درجة الحرارة - ب
المعدالت عندما تكون درجة الحرارة منخفضة جدا أو مرتفعة جدا، وربما أن زيادة درجات الحرارة 

  (3).وتدنييا يؤدي إلى الشعور بالضيق والتعب مما يسبب الحوادث
وتظير آثارىا في سرعة تعب األفراد، وفي أعصابيم المتوترة وفي عدم الرغبة في : الضوضاء - ج

العمل، فاىتزاز اآلالت المستمر مثبل يؤدي إلى تقمص الشرايين وضمور في عضبلت اليدين، 
  (4).وقد ينشأ عمييا في بعض الحاالت شمل ميني

. وبالتالي فالضوضاء تؤثر عمى الكفاءة اإلنتاجية لمعامل، وذلك لما تسببو من إزعاج وتشويش لبلنتباه

كان من المعتقدات أن التعب أثناء العمل قد صار موضوعا قديما، ال مجال لذكره : التعب والممل - د
في عصرنا الحالي، وذلك ألن معظم الشركات، قد اتجيت إلى األعمال المينية التي ال تسبب 

  (5).تعبا شديدا كما أنيا قممت من ساعات العمل بدرجة كبيرة
لمتغمب عمى الغبار الجوي يمكن استخدام وسائل مختمفة مثل استخدام موارد : الغبار واألتربة - ه

ترشيح قد تكون من الورق أو األلياف أو من المعدن أما الغبار الصناعي فيمكن معالجتو عن 
طريق حبس الغبار الناتج في أماكن مغمقة وعدم السماح لو باالنتشار ثم تجميعو، بعد ذلك 

بوسائل مختمفة، مثل استخدام مرشحات من القماش أو تمرير اليواء الحامل لمغبار عمى رذاذ 
  (6).الماء

 

                                                           
 .208، ص 1998 مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، ،(مدخل األىداف)إدارة األفراد والعبلقات اإلنسانية :  صبلح الشنواني(1)
 .131، ص 200، عمان، 1، دار الراية لمنشر والتوزيع، طاإلدارة الحديثة لمموارد البشرية:  بشار يزيد الوليد(2)
 .253 أشرف محمد عبد الغني، مرجع سبق ذكره، ص (3)
 .151 عبد الفتاح محمد دويدار، مرجع سبق ذكره، ص (4)
 .131 بشار يزيد الوليد، المرجع السابق، ص (5)
 .213 صبلح الشنواني، المرجع السابق، ص (6)
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 مجموعة األسباب الميكانيكية -3-2

 وتنجم ىذه األسباب عن المعدات واآلالت الموجودة في الوحدات الصناعية التي تدخل في عممية 
:  اإلنتاج وأبرزىا

تتطمب عممية الصيانة المراقبة المستمرة لآلالت والمعدات التي يعمل عمييا : عدم صيانة اآلالت - أ
 .العامل من خبلل تعديميا وتحسينيا بطريقة سميمة

عادة ما يكون قدم اآلالت عنصرا أساسيا في زيادة وقوع حوادث العمل حيث أن قدميا : قدم اآلالت - ب
  (1).نفجارات خطيرة تصيب العمالايؤدي إلى تعطيبلت فجائية و

يؤدي ىذا العامل إلى وقوع حوادث حيث يكون ضيق المساحات المتروكة فيما : عدم ترتيب اآلالت- ج
 . بينيا، وكذلك حشر اآلالت في أماكن غير مناسبة بسبب مباشر إلصابة العامل في مكان عمميو

وىي العوامل اإلنسانية المرتبطة بالفرد كالنقص في قدرات الفرد أو :  مجموعة األسباب البشرية-3-3
في تدريبو وتأىيمو أو قمة خبرتو وضعف ذكائو أو عدم مبلئمة العمل الموكل لو إلمكاناتو الفسيولوجية أو 

  (2). من أسباب حوادث العمل% 80الذىنية وقد وجد أن ىذه العوامل تستحوذ عمى أكثر من
 باإلضافة إلى األسباب السابقة يمكن إضافة بعض األسباب التي ال تقل أىمية عما سبق، حيث 

:  تبينت من خبلل دراسة الحوادث وجود بعض العوامل التي تؤثر عمى وقوع الحوادث مثل
حيث تبين أن اإلصابة تكثر عن الناشئين بسبب قمة الخبرة وعند كبار السن بسبب التغير : عمر الفرد - أ

 .الفيسيولوجي الذي يحدث عند الفرد بنفسو
ال يجوز التساوي بين الرجل والمرأة في العمل في بعض المين، مثل إذا كمفت المرأة بالقيام : الجنس - ب

 .بأعمال شاقة، فإنيا تتعّرض لئلصابة أكثر مما لو كمف الرجل لمقيام بنفس العمل
تكثر حوادث العمل عند األفراد الذين ال يعرفون مخاطر المينة التي : الوعي الوقائي الميني-ج

يمارسونيا، أو ال يتبعون أسموب العمل السميم، أو ال يمتزمون بتعميمات الصحة والسبلمة، مما يعكس 
 .(عدم ارتدائيم لمعدات الوقاية: مثبل)ضعف إدراكيم لممخاطر، ويعرضيم لئلصابة 

تختمف نسبة الحوادث في المصانع، أو من معمل إلى آخر، ففي معمل يشغل بثبلث : وقت العمل-د
وجبات لوحظ أن اإلصابات تقل في الوجبة المسائية، وتكثر في الوجبة الصباحية مما يتطمب تشديد 

  (3).إجراءات الوقاية والرقابة أثناء الوجبات الصباحية
 

                                                           
 .126، ص 1989، اإلسكندرية، 1، دار الجامعة، طإدارة النشاط اإلنتاجي في المشروعات الصناعية:  عمي الشرقاوي(1)
 .253 عادل حرحوش صالح، مؤيد سعيد السالم، مرجع سبق ذكره، ص (2)
 .237، 236 بشار يزيد الوليد، مرجع سبق ذكره، ص ص (3)
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:  ويمكن القول أن ىناك ثبلثة أسباب رئيسية لوقوع حوادث العمل، وىي موضحة في الشكل التالي

يوضح مسببات حوادث العمل : (01)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في منشآت الصناعات  واقع إجراءات األمن والسبلمة المينية المستخدمة أميمة صقر المغني، :المصدر
 .2006التحويمية في قطاع غزة رسالة ماجيستير، الجامعة اإلسبلمية، غزة، 

آثار وطرق قياس حوادث العمل  : ثانيا
 آثار حوادث العمل  -1

 تؤثر الحوادث عمى أداء األفراد العاممين داخل المؤسسات الصناعية مما تسبب انعكاسات سمبية 
 (1): عمى المؤسسة والمورد البشري، ويمكن تصنيفيا إلى ما يمي

:   تترك حوادث العمل آثار متعددة عمى العامل نذكر منيا: آثار متعمقة بالعامل-1-1
يقصد بيا نسبة العجز أو النقص الذي تتركو اإلصابة عمى جسم العامل، والتي : اآلثار البدنية- أ

 : تختمف حسب درجة خطورتيا، وتتمثل في

                                                           
 .125المرجع السابق، ص  (1) 

 مسببات حوادث العمل

 األسباب الشخصية تصرفات العمل غير اآلمنة ظروف العمل غير اآلمنة

عدم وضع إشارات  -

 تحذيرية

عدم مراعاة النظافة  -

 والترتيب 

عدم مالءمة الظروف  -

 الفيزيائية 

تواجد العمال في  -

 أماكن خطرة 

التصميم السيء  -

 للمباني 

التخزين الخطر مثل  -

 اإلزدحام 

عدم توفر معدالت  -

 الوقاية

رفع المواد بشكل  -

 خاطئ 

صيانة اآلالت أثناء  -

 عملها 

 الحديث والمزاح  -

استخدام اآللة دون  -

 حواجز 

استعمال معدات وقاية  -

 شخصية غير مناسبة 

استخدام سرعة غير  -

مناسبة لتشغيل 

 الماكينات

أسباب شخصية  -

 محضة 

عيوب في الحواس  -

ضعف البصر، ضعف )

 (السمع

 الحالة النفسية  -

الخبرة )أسباب مهنية  -

والمهارة، طبيعة 

 (الوظيفة
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 ىو العجز الحاصل نتيجة الحادث والذي يؤثر عمى قابمية العامل ومنعو من : عجز كمي مؤقت
 .االستمرار بالعمل لمدة طويمة، قد يكون من يوم إلى عدة أسابيع ثم العودة إلى العمل من دون أي عائق

 بتر أصبع يد، أو : ىو العجز الذي ينتج عنو عدم القدرة عمى استعمال عضو مثل: عجز جزئي دائم
 .فقدان عين، ويمكن لمعامل أن يؤدي أعمال دون أخرى

 يحصل بسبب وقوع حادث تكون درجة العجز عالية حيث تمنع العامل من : عجز كّمي مستديم
 .فقدان العينين، بتر اليدين أو الرجمين: ممارسة أي عمل مثل

 وىو الذي يؤدي إلى الموت نتيجة اإلصابات الفادحة أو حوادث الحريق أو اإلنييار : الحادث الجسيم
  (1).واإلنفجارات

عند تعرض العامل لحادث يتوقف عن العمل لفترة زمنية معينة حسب درجة : اآلثار االجتماعية- ب
 ومكافآت، التي يتحصل عمييا من تاإلصابة التي تفقده من راتبو، إضافة إلى ما يخسره من عبلوا

المؤسسة كما أن التعويضات التي تقدم لو ال تعادل دخمو، وىو األمر الذي يزيد من حدة المشاكل عمى 
نتيجة الدخل الضعيف، أمام زيادة المطالب األسرية التي تؤثر سمبا عمى  (العائمي)المستوى االجتماعي 

  (2).أدائو لعممو

تؤثر الزيادة في معدالت الحوادث المينية عمى الحالة المعنوية لفريق العمل داخل : اآلثار النفسية-ج
المؤسسة نتيجة لما تعكسو بيئة العمل الخطرة من مخاوف وتوترات تؤثر عمى صحة العمال النفسية 

 (3).والبدنية يترجم ىذا البعد في مستوى متدنية لمرضا الوظيفي وسيادة جو من التوتر والعدوانية

:  تتمثل ىذه اآلثار في:  آثار متعمقة بالمؤسسة-1-2

كثرة اإلصابات تؤدي إلى تدىور كبير في الروح المعنوية لجميع العمال نتيجة شعورىم بفقدان األمن  -
 .عمى حاضرىم ومستقبميم، مما يؤدي إلى االرتفاع في معدل دوران العمل

 .كثرة اإلصابات التي يتعّرض ليا العمال المدربون تؤثر عمى إنتاجية المؤسسة من حيث الكم والكيف -
تتحمل المؤسسة الكثير من التكاليف نتيجة إصابات العمل سواء منيا المباشرة مثل التعويضات التي  -

الخسائر المترتبة عمى :  الطبية األخرى غير المباشرة، مثليفتدفع المصابين ونفقات العبلج والمصار
 .النقص في اإلنتاج نتيجة إصابات العمال وما سيتبعو من خسارة االقتصاد الوطني بصفة عامة

                                                           
 .196 حمدي ياسين، مرجع سبق ذكره، ص (1)
 .30 أميمة صقر المغني، مرجع سبق ذكره، ص (2)
تنظيم الموارد : ، مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير، تخصصالحوادث المينية وأثرىا عمى تنافسية المؤسسة:  سمير صمحاوي(3)

 .70، ص 2000البشرية، قسم عموم التسيير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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 فالمؤسسات التي تكثر فييا اإلصابات والحوادث تعطي انطباعا لدى القوى العاممة، أن نوعية العمل 
فييا ىو مصدر اإلصابات مما يجعل إقباليا عمى العمل في تمك المؤسسات قميبل، وبالتالي يعرضيا إلى 

نقص في عدد العمال كما أن سمعتيا تتأثر، ويكمن تفسير اإلصابات التي تحدث عمى أنيا نتيجة إلىمال 
لذا يبدو واضحا أن تكاليف منع اإلصابات والحوادث وتعزيز . تمك المؤسسات في توفير ظروف آمنة

ونتيجة ليذه اآلثار فإن الخسائر . وسائل السبلمة أقل بكثير من تكاليف اإلصابات نفسيا بعد حدوثيا
تظير عمى صورة ارتفاع في أسعار المنتجات وقمة المعروض منيا مما يؤثر عمى االقتصاد الوطني 

  (1).بشكل عام

 اآلثار عمى الصعيد الوطني -1-3

عانات المرض، إال أن المجتمع بكاممو ىو الذي يتحمل  - تدفع الحكومات بعض الخدمات الطبية وا 
تكاليف ميزانيات الصحة العامة والتأمين في النياية، وبالتالي فإن المعدالت المرتفعة لمحوادث تؤثر عمى 

 .اإلنتاجية الوطنية
قدرت عدة بمدان تكاليف إجمالية لمحوادث المرتبطة بالعمل بالنسبة القتصادياتيا الوطنية، وفي حين  -

أن التقديرات تتباين، مما يعود جزئيا لمعايير التسجيل الوطنية المختمفة، و تكون اآلثار طويمة األمد عمى 
التنمية االقتصادية في البمدان التي يوجد فييا قدرا أقل من الحماية االجتماعية، وعناية طبية عمى الغالب 

  (2).أسوأ منيا في أي مكان آخر نسبيا

 قياس حوادث العمل -2

 إن أبرز المعدالت التي تستخدم في قياس حوادث العمل والتي شاع استخداميا في المؤسسات 
قياس معدل وقوع اإلصابة قياس معدل شدة حوادث العمل، قياس تكرار : الصناعية بشكل خاص ىي

ويجب اإلشارة إلى أن حساب ىذه المعدالت لن يكون ما لم . حوادث العمل، وقياس معدل خطورة الحادث
تكن ىناك سجبلت تدون فييا الحوادث وىي سجبلت حوادث العمل التي تحتفظ بيا إدارة الموارد 

  (3).البشرية

حصائية بحيث نجد أن منظمة العمل   وألن اإلصابات والحوادث أصبحت ليا تعابير ومؤشرات كمية وا 
لزام الدول والمؤسسات والمنظمات العامة والخاصة بوجوب  الدولية، قد ساىمت بقسط كبير في بمورتيا وا 

. تطبيقيا ونشر نتائجيا

                                                           
 .157، ص 1994، 1 مكتبة الفبلح لمنشر، بيروت، طعمم النفس الصناعي،:  عويد سمطان المشعان(1)
 .31 أميمة صقر المغني، مرجع سبق ذكره، ص (2)
 .254 مؤيد سعيد السمم، عادل حرحوش صالح، مرجع سبق ذكره، ص (3)
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: وفيما يمي طريقة حساب تمك المعدالت

:   ويحسب عمى النحو التالي: قياس معدل وقوع اإلصابة-2-1

 مميونعدد ساعات العمل المتاحة1× عدد اإلصابات المسجمة بسبب العمل والتي نتج عنها أضرار
 

: ويمكن حساب عدد ساعات العمل المتاحة كما يمي

عدد ساعات العمل في السنة  × عدد ساعات العمل األسبوعية × عدد العمال 

  (1): وتقيس حجم األضرار وجسامتيا، وتحسب كما يمي: قياس معدل شدة حوادث العمل-2-2

1000×عدد األيام المفقودة 
عدد العاممين × ساعات العمل اليومي× أيام العمل

 

 يشير ىذا المعدل إلى وتيرة الحوادث فيما يتعمق بوقت العمل، ويأخذ : قياس معدل تكرار الحادث-2-3
في االعتبار عند استخراجو عدد اإلصابات في القسم، وعدد ساعات التشغيل في الفترة، وذلك لتكون 

:  المقارنة صحيحة، ويحسب وفقا لمصيغة التالية

 مميون عدد ساعات العمل المتاحة 1× عدد مرات حدوث اإلصابة التي ينجم عنها ضرر 
 

: وتحسن عدد ساعات العمل المتاحة كما يمي

عدد أيام فترة القياس  × عدد ساعات العمل اليومية × عدد العاممين 

يبين ىذا المعدل عدد ساعات العمل المفقودة أو أيام العمل المفقودة :  قياس معدل خطورة الحادث-2-4
  ساعة لمتشغيل، وقد 1.000.000 بالنسبة لكل ىنتيجة الحوادث لممؤسسة ككل أو لكل قسم عمى حد

يؤخذ في االعتبار ساعات العمل الفعمية المفقودة، أو تحسب ساعات العمل المفقودة طبقا لجدول معين 
  (2):ويحسب ىذا المعدل كما يمي. يحدد عدد األيام المفقودة لكل نوع من اإلصابات

                                                           
 .225، 224 عامر خضير الكبيسي، مرجع سبق ذكره، ص ص (1)
 .60، 59 دوباخ قويدير، مرجع سبق ذكره، ص ص (2)
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 6 10×  عدد أيام العمل الضائعة بسبب الحوادثعدد ساعات العمل= معدل خطورة الحادث 

إجراءات أبعاد ومسؤولية الوقاية من حوادث العمل  : ثالثا

 إجراءات التعامل مع حوادث العمل  -1

عداد التقارير الخاصة بيا لموقوف عمى أسبابيا   من الضروري التصريح بالحوادث، وتسجيميا وا 
الحقيقية، وبالتالي إمكانية معالجتيا إضافة إلى ذلك فقياس الحوادث يبين مدى شدتيا وخطورتيا في 

:  المؤسسة، وىذه اإلجراءات ىي

 إن تقرير الطابع النيائي لمحادث يرجع لييئة الضمان : التصريح بالحادث والتحقيق فيه-1-1
الل عناصر الممف الذي يجتمع لدييا حول ظروف وقوع الحادث، السيما التصريح بو، خاالجتماعي من 

كما أنيا مؤىمة قصد دراسة الممف أن تجري تحقيق داخل المؤسسة التي تستخدم المتعرض لمحادث أو 
. المصاب

 : إن الجيات الممزمة قانونا بحادث العمل ىي: التصريح بالحادث- أ
يصرح صاحب العمل بالحادث اعتبارا من تاريخ ورود نبأ الحادث إلى عممو لييئة الضمان  -

 . ساعة، وال تحسب أيام العطل4االجتماعي في ظرف 
التصريح بالحادث من قبل ىيئة الضمان االجتماعي عمى الفور لمفتش العمل المشرف عمى  -

 .المؤسسة أو الموظف الذي يمارس صبلحيات بمقتضى تشريع خاص
ذا لم يبادر صاحب العمل بما عميو، يمكن أن يبادر بالتصريح لييئة الضمان االجتماعي الشخص  - وا 

 سنوات اعتبارا من 4المصاب أو ذوي حقوقو، أو المنظمة النقابية أو مفتشية العمل، وذلك في أجل مدتو 
  (1).وقوع الحادث

حماية لممصاب فإن قانون حوادث العمل واألمراض المينية لم يسقط وجوب المبادرة عن صاحب  -
 . العمل في التصريح بالحادث، حتى ولو لم ينجّر عنو عجز عن العمل

 إن أي تأخير أو إىمال في التصريح بالحادث يقيم مسؤولية الجية الممزمة عن المضاعفات، وتبعا 
لذلك يترتب عن عدم التصريح بحادث العمل من قبل صاحب العمل تحصيل غرامة من قبل ىيئة 

.  من األجر الذي يتقاضاه المصاب كل ثبلثة أشير%20الضمان االجتماعي يساوي مبمغيا 

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في القانون، معيد العموم القانونية الحماية القانونية لمعامل من األخطار المينية:  تميمي مبارك(1)

 .60، ص 1988واإلدارية، جامعة عنابة، 
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 إن القانون لم يشترط شكبل معينا لمتصريح بالحادث، إذ الميم فيو أن يتم فورا، لذلك يمكن القيام بو 
ىاتفيا أو برقيا، إن كان مكان العمل الذي وقع فيو الحادث بعيدا عن العمران، فبل يعقل في الحاالت 
المستعجمة واإلضطرارية انتظار وصول اإلشعار الخطي من صاحب العمل أو من الشرطة إلى ىيئة 

 (1 ).الضمان االجتماعي أو إلى مفتشية العمل

 ليكون باستطاعتو إببلغ ىيئة الضمان االجتماعي عن صابةولكن كيف يتسنى لصاحب العمل العمم باإل
كل حادث؟ 

 ليست ىناك صعوبة إن كان الحادث قد حصل في وقت ومكان العمل، إذ من المفروض من أن 
 عمى عمم بوقوعو، أما إذا تعرض العامل لحادث عمل وىو في ميمة تتعمق لوصاحب العمل أو ممث

بالعمل ليبل كان أو نيارا، أو في طريقو إلى مكان العمل أو العودة من أو إلى محل اإلقامة، فيو حادث 
  (2).عمل تتولى الشرطة التحقيق فيو والتصريح بو لييئة الضمان االجتماعي

 : التحقيق في الحادث - ب

 بسبب اآلثار االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية لحوادث العمل، فالحادث يستدعي التحقيق والتحميل، 
. وىناك نوعان من التحقيق في الحادث، داخمي وخارجي

التحقيق الداخمي، يتم عمى مستوى المؤسسة، من طرف صاحب المؤسسة أو بتكميف شخص أوىيئة 
مختصة بذلك من أجل القيام باإلجراءات البلزمة وذلك بمساعدة العمال الذين يمتزمون بالمحافظة عمى 

مواقع الحادث، اإلمتناع عن إجراء أي تغييرات، والتعاون مع صاحب العمل أو الييئات المكمفة بالتحقيق 
. في الكشف عن مجريات الحادث وأسبابو

كمفتش العمل الذي يتمقى استدعاء من طرف ىيئة : أما التحقيق الخارجي،  فيتم من طرف عدة جيات
التأمينات االجتماعية، أومفتشية العمل لمتحقيق في الحادث وكشف أسبابو ونتائجو، كذلك يتم التحقيق من 

وعمى صاحب . طرف الشرطة، وخاصة في الحوادث الجسمية التي تخمف أضرار كبيرة وخاصة الوفاة
  (3).المؤسسة والعمال التعاون مع رجال الشرطة

                                                           
 . المتعمق بحوادث العمل واألمراض المينية13-83 من القانون 15 المادة (1)
 .61 تميمي مبارك، مرجع سبق ذكره، ص (2)
، مذكرة مكممة لنيل شيادة الصحة والسبلمة المينية وأثرىا عمى الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسة الصناعية:  عمي حنان موسى(3)

 .79، ص 2006/2007، قسم عموم التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة، تسيير الموارد البشرية: الماجستير، تخصص
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فالغرض من التحقيق ىو التأكد من الطابع الميني لمحادث والبحث عن السبب المباشر لو، ألن كشف 
أسباب الحوادث يساعد ىيئة الضمان االجتماعي في تنفيذ سياستيا الوقائية من حوادث العمل،  كما أن 

  (1). عن الحادثةالتحقيق يساعد ىيئة الضمان االجتماعي في معرفة الجية المسؤول

:  ولمزيد من التوضيح، يقدم الشكل الموالي الذي يمثل نموذجا لتحميل أو لوصف حادث عمل

 وقع حادث ألحد العاممين بورشة النجارة، وىو يعمل عمى منشار ميكانيكي، أدى إلى قطع أصبع 
، لتحميل ىاذين ...اإلبيام، وحادث آخر تسبب في إصابة في قدم عامل، أثناء قيامو بمناولة جسم معدني 

الحادثتين يجب عمينا اإلجابة عن مجموعة من األسئمة، كمعرفة العمل الذي كان يقوم بو العامل المصاب 
واألداة المستعممة أثناء اإلصابة، وما التصرف غير المأمون الذي قام بو العامل وأدى إلى إصابتو، وما 

الخ، ىذا من أجل ...ىي أوجو القصور التي كانت موجودة سواء في وسيمة العمل أو طريقة أداء العمل 
تحديد سبب اإلصابة والطريقة الوقائية المناسبة التي يجب أن تستعمل لمنعيا واالقتراحات التي يجب 

. تنفيذىا لمنع تكرارىا مستقببل

نموذج لوصف حادث العمل : (01)جدول رقم 

قطع إصبع اإلبهام لعامل أثناء نوع الحادث 
العمل عمى منشار ميكانيكي 

إصابة بقدم عامل أثناء قيامه بمناولة 
جسم معدني 

ما العمل الذي كان 
يقوم بو العامل 
المصاب واألداة 
المستعممة أثناء 

اإلصابة؟ 

تحميل جسم معدني ثقيل عمى عربة قطع لوح خشب عمى منشار آلي 
ذات أربعة أرجل 

اصطدم اإلبيام بسبلح المنشار أثناء كيف أصيب العامل؟ 
دورانو 

أفمت الجسم المعدني من قبضتو ووقع 
عمى أصابع قدمو اليمنى 

ما التصرف غير 
المأمون الذي قام بو 

العامل وأدى إلصابتو؟ 

لقد قام العامل بدفع لوح الخشب 
بإصبعو اإلبيام متخطيا الحاجز 
الواقي، وفي اتجاه سبلح المنشار 

حمل أثقال فوق طاقتو 

ما ىي أوجو القصور 
التي كانت موجودة 

الحاجز الواقي أقصر من البلزم أو 
غير موجود 

عدم اإلستعانة بغيره لمساعدتو في 
تحميل الجسم المعدني 

                                                           
 .63، 62 تميمي مبارك، مرجع سبق ذكره، ص (1)
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سواء في وسيمة العمل 
أو طريقة أداء العمل أو 

في محيط العمل؟ 
ما ىي طريقة الوقاية 

المناسبة الذي يجب أن 
تستعمل لمنع اإلصابة؟ 

تركيب حاجز واقي يمنع مرور 
أصابع اليد عند العمل تحتو 

لبس األحذية الواقية 

ما ىي اإلجراءات 
الواجب اتخاذىا لمنع 

تكرار الحادث مستقببل؟ 

تدريب العمال عمى تنفيذ العمل  -
 بطريقة صحيحة

عدم السماح لمعامل غير  -
 المدرب بالعمل عمى المنشار

 تعديل حواجز الوقاية -
مراجعة حواجز الوقاية لمختمف  -

 اآلالت المماثمة 
التفتيش الدوري عمى اآلالت  -

لمتأكيد من وجود حواجز الوقاية 
بصفة مستمرة 

توجيو العمل إلى ضرورة طمب  -
المعونة والمساعدة في األعمال التي 

 .تتطمب ذلك
 استعمال أحذية وقائية -
 التأكد من ارتداء أحذية وقائية -
استعمال الرافعة الميكانيكية اآللية  -

في مثل ىذه األعمال 

:  القواعد العامة لمصحة والسبلمة المينية، عمى الرابط:  إياد أبو سالم:المصدر
www.education.gov.bn/divisions/safety/work  02/03/2016 ،13:40.  

تعتبر سجبلت وتقارير الحادث من أىم المصادر األساسية لمبيانات :  تقارير وسجالت حوادث العمل-2
لكل من اإلدارة وأخصائي األمن، حيث تشمل كافة البيانات عن الحادث واالقتراحات والتوصيات التي 

. يقدميا مشرفوا األقسام
 لكي يحقق التقرير الغرض المرجو منو يجب أن يشمل عمى العناصر :تقرير حادث العمل -2-1

 (1):التالية
شركات التأمين التي تتولى تغطية ىذه األخطار : أن يشمل الحادث كافة البيانات التي تيم كبل من -

ىيئة التأمينات االجتماعية، وزارة العمل، الجياز المركزي لمتعبئة العامة )واإلدارات الحكومية المختصة 
 .واالتحادات ومكتب العمل (واإلحصاء

 .أن تمكن ىذه البيانات ميندسي الوقاية من الكشف والتعرف عمى أسباب الحادث -
                                                           

:  القواعد العامة لمصحة والسبلمة المينية، عمى الرابط: إياد أبو سالم(1) 
www.education.gov.bn/divisions/safety/work 02/03/2016 ،13:40. 

http://www.education.gov.bn/divisions/safety/work
http://www.education.gov.bn/divisions/safety/work
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 .أن يعد بطريقة تمكن من تصنيف الحوادث حسب النوع أو الوسائل -

:  ويجب أن يشمل التقرير النموذجي لمحادث عمى المعمومات التالية

الشير واليوم والساعة والدورية ومكان وقوع الحادث، إن الظروف المحيطة : تاريخ وقوع الحادث -
 .بالعامل دائما ما تتغير من يوم إلى يوم آخر، بل من ساعة إلى أخرى ومن دورية إلى أخرى

تتضمن المعمومات المطموبة ىنا وصف طبيعة الحادث وليس من الضروري أن : أنماط الحوادث -
 .تكون المعمومات الوصفية مطولة ومفصمة

في ىذا البند نذكر األسباب المباشرة لوقوع الحادث سواء كانت من األفعال : السبب المباشر لمحادث -
أم من الظروف المحيطة بالعمل أو منيما معا، وىنا نعرف فرق إجراء األمن الذي أدى إلى وقوع 

  (1).الحادث
يشتمل ىذا البند عمى مواضع اإلصابات في جسم العامل، ووصف لئلصابة أو : نتائج الحادث -

الجروح، وكذلك وصف لمخسائر في اآلالت وما أصابيا من تدمير، ولكن غالبا ماال يتمكن الموظف الذي 
يحرر تقرير الحادث من وصف مباشرة اإلصابات والخسائر بدقة كاممة، ولذلك يستعين باألطباء وبعض 

 .المختصين لتقييم ممتمكات الشركة حتى يتمكن من استيفاء التقرير
يجب أن يوضح التقرير مقدار الخبرة المطموبة ألداء العمل والتي أدى نقصانيا إلى وقوع : الخبرة -

 .الحادث، وتفيد مثل ىذه الخبرة بالعمل في وضع برامج األمن
يجب أن يحتوي التقرير عمى نتائج اختبارات االستعدادات، واختبارات : المعطيات السيكولوجية -

الشخصية واختبارات التحصيل عمى األشخاص الذين تأثروا بالحادث، فمثل ىذه المعمومات تساعدنا في 
 .التعرف عّما إذا كان ىناك أسباب شخصية متصمة بوقوع الحادث

بعد إعداد التقارير األصمية يتم تفريغيا في سجبلت ليمكن الرجوع إلييا : سجبلت حوادث العمل-2-2
والتعرف عمى أي معمومات تيم رجل األمن أو اإلدارة، وبصفة خاصة األيام الضائعة بسبب كل حادث 

 .والتكاليف المترتبة عن ذلك من مصاريف عبلج، والتعويضات وأي مصاريف أخرى

ممخص إلجمالي الحوادث حسب النوع   ولغرض الحصول عمى البيانات بسرعة ينبغي إعداد سجل أو
ومن ىذا الممخص . أو درجة اإلصابة، ويبين فييا إجمالي مصاريف العبلج، التعويضات وما شابو ذلك

يمكن التعرف عمى األيام الضائعة، كما يبين كذلك تاريخ وقوع اإلصابة لمعامل، وتاريخ عودتو إلى 
جمالي التكاليف لمحوادث . العمل، بعد الحصول عمى التقرير الطبي والتعويضات، وا 
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 إن الغرض األساسي من إعداد ىذا النوع من التقارير والسجبلت ىو احتساب تكمفة الحادث الفردي 
. بدقة، وحتى احتساب التكاليف الكمية بدقة أيضا

 ويجب مراجعة ىذه التقارير بدقة وتعديميا كمما استمزم األمر الحصول عمى بيانات إضافية ومن واقع 
  (1).ىذه التقارير والسجبلت يمكن التعرف عمى اتجاه معدالت الحوادث ومقارنة ذلك بالمشروعات المماثمة

أبعاد الوقاية من حوادث العمل   -2

 ثمة عبلقة مباشرة بين جيود المؤسسة في مجال السبلمة المينية وبين فعاليتيا في تحقيق أىدافيا، 
مما يوجب عمييا وضع سياسة إدارية بحيث تصبح مسألة حماية العاممين من اإلصابات واألمراض 

المينية من أىم مسؤولياتيا، وأن ىذه  المسؤولية ليست أدبية فحسب، بل إنيا مسؤولية إدارية أساسية 
. وضرورة اقتصادية اجتماعية

 إنو يمكن تبلقي إصابات العمل وحوادثو، أو الحد منيا عمى األقل من خبلل اعتماد الوحدة التنظيمية 
المعنية بإدارة الموارد البشرية بسياسة إدارية ذات أبعاد ىندسية وصحية، وأمنية أو خدماتية أو تنظيمية 

:  وبيئية، ونفصل ذلك عمى النحو التالي

 يفرض ضرورة إيجاد التصميم المبلئم لممباني وتوفير الظروف الفيزيائية : البعد الهندسي لمسياسة-2-1
الخ، وتخصيص المساحات البلزمة، التي تفي بأغراض التوسعات ...المناسبة، من إضاءة وتيوية وحرارة

المستقبمية، كذلك توفير اآلالت بالمواصفات المناسبة وتزويدىا بالحواجز الواقية، والتأكد من أن التمديدات 
. الكيربائية منفذة وفق المواصفات العممية القياسية

 يفرض ضرورة إجراء الفحوصات الطبية الشاممة لممرشحين لمتعيين، والتأكد من : البعد الصحي-2-2
سبلمتيم الجسدية والنفسية قبل تعيينيم، كذلك إجراء الفحوصات الدورية لمعامل بخاصة عندما تكون 

لطبيعة الوظيفة آثار سميبة عمى صحتو، واستعمال أدوات الوقاية الشخصية المناسبة لمحد من تعرض 
العامل ألي خطر، كذلك العمل عمى إجراء عمميات التطعيم الدوري ضد األمراض المعدية لمعاممين 

. وأسرىم، ووضع سياسة واضحة لمتأمين الصحي

يجاد   ويقع في ىذا اإلطار ضرورة تحديد مسؤولية الجية التي تتولى الرعاية الصحية لمعاممين وا 
وحدات لئلسعاف، قريبة من أماكن العمل، وعيادات صحية في مواقع العمل لمعالجة األحداث الطارئة 

  (2).التي يتعرض ليا العاممون كالجروح والحروق ونحوىا

                                                           
 .458، 547 عبد الغفار حنفي، مرجع سبق ذكره، ص ص (1)
 .170، ص 2013، األردن، 1 دار حامد لمنشر والتوزيع، طعمم النفس الصناعي،:  سامي محسن الختاتنة(2)
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فيوجب توعية العاممين بأىمية السبلمة المينية وتعميميم أصول السبلمة  وقواعدىا، :  البعد األمني-2-3
ممنوع التدخين، ممنوع : ""ووضع إشارات وتعيممات عمى األماكن الخطرة، والتأكد من التقيد بيا، كإشارات

والتفتيش المستمر عمى ظروف العمل الكتشاف أية أخطاء تؤثر في السبلمة "...الدخول من ليس لو عمل
والعمل عمى تبلقييا وتوفير المبلبس الواقية لمعاممين والمعدات الحامية من اإلصابات والتأكد من وجود 
صدار نشرة إعبلمية إحصائية عن الحوادث التي وقعت في المنظمة،  أجيزة اإلنذار المبكر لمحرائق، وا 

. وزيادة المصابين نتيجة الحوادث، وتقديم العون الممكن ليم وألسرىم

 ييدف إلى إيجاد وحدة تنظيمية متخصصة تقع تحت مظمة وحدة إدارة الموارد : البعد التنظيمي-2-4
البشرية لتقييم البرامج البلزمة لؤلمن الصناعي والسبلمة المينية، بحيث تتولى نوعية القيادات اإلدارية 

. األىمية االجتماعية وبأىمية إيجاد ظروف عمل مشجعة لمعاممين

 ويستيدف توفير الخدمات األساسية التي تخفف من معاناة العاممين، كخدمات : البعد الخدماتي-2-5
النقل المجاني المريح من أماكن سكناىم إلى أماكن العمل، وتوفير المساكن الصحية، باإلضافة إلى توفير 

. السمع الغذائية األساسية لمعاممين من خبلل الجمعيات التعاونية االستيبلكية

 يركز عمى أىمية حماية البيئة الداخمية لممؤسسة من مخاطر اإلصابات واألمراض : البعد البيئي-2-5
التي تسببيا العوامل الطبيعية المناخية المحيطة بالمؤسسة وتقميل اآلثار واألضرار التي تحدثيا ىذه 

  (1).المؤسسة في البيئة الخارجية

 مسؤوليات الوقاية واألمن من حوادث العمل  -3

 لكي يكون نظام الوقاية واألمن فعال في المؤسسة حتى تتحقق األىداف المسطرة منو يجب أن يكون 
محل اىتمام من طرف الجيات أو األطراف المسؤولة، حيث تقع ىذه المسؤولية عمى عدة جيات مختمفة 

:  موضحة في الشكل التالي
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 يوضح الجهات المسؤولة عن الوقاية واألمن: (02)شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واقع إجراءات األمن والسبلمة المينية المستخدمة في منشآت قطاع  أميمة صقر المغني، :المصدر -1
الصناعات التحويمية في قطاع غزة، رسالة ماجستير في إدارة األعمال، كمية التجارة، الجامعة 

 (1 ).19، ص 2006اإلسبلمية، غزة، 
 

                                                           
 19، ص   المرجع السابق (1)

"مسؤولية المؤسسة"جهات داخلية   

 مسؤولية الوقاية واألمن

 مسؤولية العمال

 مسؤولية اإلدارة العليا

 مسؤولية المالحظين

 مسؤولية رؤساء األقسام

 مسؤولية قسم الصيانة

 مسؤولية لجان السالمة

 مسؤولية المشرف

"مسؤولية الدولة "جهات خارجية   

 وزارة العمل

 الجمعيات الوطنية

 وزارة الصحة

 وزارة البيئة

 وزارة الصناعة

 وزارة التربية والتعليم

 وزارة اإلعالم

 البلديات

 الجهات والهيئات المستقلة

 نقابة العمال

 نقابة المهندسين
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" مسؤولية المؤسسة" الجهات الداخمية -3-1
 يقصد بالجيات الداخمية الجيات التي تقوم بتوفير الوقاية واألمن داخل المنشآت الصناعية، حيث أن 
مسؤولية الوقاية ىي مسؤولية يتحمميا كل فرد في المؤسسة بقدر يتناسب مع موقعو التنظيمي ومدى 

:  مسؤولياتو، حيث تقع عمى عدة جيات منيا
 تعتبر الوقاية واألمن من حوادث العمل ميمة اإلدارة العميا لممؤسسة، حيث تيدف ىذه :اإلدارة العميا 

دارة الموارد البشرية خاصة عمى تحقيقيا والمساىمة بشكل إيجابي وفعال في التقميل من  األخيرة وا 
حوادث العمل التي يمكن أن تتعرض ليا مقومات اإلنتاج المادية منيا والبشرية وتتمثل ميام اإلدارة 

دارة الموارد البشرية في مجال الوقاية واألمن في  : العميا وا 
ميام تخطيطية كاختيار أحسن الموارد البشرية المتقدمة لشغل الوظائف المعنية والقيام بتدريبيا عمى - 

. الطرق والتقنيات الجديدة
ميام تنظيمية كتنظيم جياز الوقاية وتدعيمو بمتخصصين في مجال الوقاية واألمن، باإلضافة إلى - 

. وضع الئحة تنظيم وتنسيق بين أقسام المؤسسة وتحديد دور كل منيا في مجال الوقاية واألمن
ميام تنفيذية كالتعاون مع ميندس الوقاية واألمن في حث الموارد البشرية عمى ضرورة تنفيذ برامج - 

الوقاية واألمن واإلشراف والمراقبة عمى تطبيقيا، كما تعمل عمى تقييم مستوى الرقابة واألمن بالمؤسسة 
. الفردي والجماعي

 يمخص دور العمال في حماية أنفسيم وعناصر اإلنتاج األخرى، وعميو ميمتيم تتحدد في:العمال   :
 .إتباع واحترام التعميمات الوقاية واألمنية بدقة -
 .حسن استعمال أدوات الوقاية الشخصية والمحافظة عمييا -
إعبلم مبلحظ ومشرف العمل عن الحادث مع تقديم االقتراحات من أجل تحسين وتطوير وظيفة  -

  (1).الوقاية واألمن والتحقق من سبلمة اآلالت والمعدات وذلك قبل استعماليا
 ييتم المبلحظون بمراقبة العاممين في أدائيم لعمميم طبقا لمتعميمات كما ييتمون بتقديم : المالحظين

التوعية والتدريب لمعمال الذين تحت إشرافيم والتبميغ عن أي مصدر من مصادر األخطار في مجال 
عمميم، كما يجب عمييم التأكد من أن العمل يظل دائما في حالة نظافة وترتيب، والعمل عمى معاينة 

صابات العمل . وقوعيا وتحميل أسبابيا وتبلقييا في حدود اختصاصاتيم فور الحوادث وا 
 تقع عمييم مسؤولية الحفاظ عمى وقاية وأمن موظفييم، فعمييم  التأكد من أن ظروف :رؤساء األقسام 

العمل توفر األمن ما أمكن، وأن يدربوا موظفين عمى العمل بأسموب سميم، أما من الناحية النفسية 
فعمييم تشجيع موظفييم عمى أن يمتزموا بقواعد األمن العام وأن يعمموا عمى التقيد بيا وىذا يتطمب 

. منيم التقيد شخصيا بيذه القواعد حتى يكونوا قدوة لمرؤوسييم
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 لمصيانة دور رئيسي وىام في مجال الوقاية واألمن من حوادث العمل، فيي وسيمة:قسم الصيانة  
فعالة لمحفاظ عمى المعدات واآلالت المستخدمة داخل المؤسسة بشكل اقتصادي من خبللو تساىم في 

 : التقميل من التكاليف الباىضة لممؤسسة، والصيانة تحقق العديد من األىداف منيا
 .المحافظة عمى السبلمة وفاعمية اآلالت والمعدات اإلنتاجية -
 .المساىمة في رفع الكفاءة اإلنتاجية من خبلل تييئة اآلالت لمعمل -
 .التخفيض من تكاليف اإلنتاج وذلك يؤدي إلى تحسين نوعيتو -
 .المحافظة عمى سبلمة العامل وحمايتو من الوقوع في الحوادث -
 تعتبر المجان بصفة عامة من األدوات المساعدة والفعالة لئلدارة، وبصفة خاصة في :لجان السالمة 

مجال الوقاية من الحوادث، فمن مسؤولية ىذه المجان تقديم المشورة المينية والمساعدة البلزمتين سواء 
.  قسامإلى اإلدارة العميا أو رؤساء األ

 يعتبر المشرف مفتاح النجاح لبرنامج الوقاية واألمن، وعميو أن يوفق بين مسألتين :المشرف 
الوصول باإلنتاج إلى أقصى حد ممكن وتييئة الظروف اآلمنة لمعمل حتى ال تتم : متعارضتين ىما

إحداىما عمى حساب األخرى، وقد يكون من الصعب تحقيق ذلك، ولذلك يجب أن تقاس كفاية 
اإلشراف عمى ضوء معدالت الحوادث لمقسم أو اإلدارة وبيذا الشكل يحاول المشرف أن يوفق بين 

زيادة اإلنتاج وتخفيض معدالت الحوادث، ومن الضروري االحتفاظ بسجبلت لمحوادث، حتى يتم بناء 
. عمى البيانات المسجمة بيا احتساب معدالت الحوادث وتقييم جيود وأعمال المشرف

" مسؤولية الدولة" الجهات الخارجية -3-2
 إن الدولة ليا الدور الرئيسي في تحقيق الوقاية واألمن من خبلل وضع القوانين والموائح واألنظمة 

المتعمقة بيا والعمل عمى تطبيقيا وتطويرىا، فيي تيتم بإنشاء مجموعة من المؤسسات التي تيتم بتحقيق 
:  الوقاية واألمن لمعاممين والمترددين عمييا ومن ىذه المؤسسات

 تيتم وزارة العمل بتنفيذ تشريعات العمل التي نصت عمييا القوانين وذلك من خبلل :وزارة العمل 
أجيزة التفتيش التابعة ليا وضرورة تشكيل جياز تفتيش فني لموقوف عمى ظروف العمل والتحقق من 
سبلمتيا وتطبيق المعايير الخاصة بيا فإن توفر جياز تفتيش عمل خاص بالوقاية واألمن إلى جانب 

 .جياز تفتيش العمل ىو أمر ضروري لتحقيق شروط السبلمة وفقا لممعايير التي أقرتيا التشريعات
 (1 )1 تساىم وزارة الصحة وأجيزتيا الفنية في مراقبة ورعاية صحة العمال في مواقع العمل :وزارة الصحة

والتي ال تتوفر فييا أجيزة مخصصة ليذه المسؤولية، كما تقع عمى وزارة الصحة أيضا ميام إنجاز 
الفحوص الطبية لمعمال قبل التشغيل والفحوص الطبية الدورية، وتقوم بتمك الميام الوقائية بالتعامل مع 

 (1). الجيات الطبية التابعة لمؤسسات التأمين االجتماعي وخبراء الوقاية واألمن من األطباء أيضا
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 تساىم ىذه الوزارة بسبلمة البيئة العامة من أخطار التموث الناجم عن النشاط اإلنساني :وزارة البيئة 
بمختمف أشكالو وتعد مخمفات الصناعة واالستخدامات المينية والصناعية المختمفة من المموثات 

اليامة لمبيئة العامة، كما أن المواقع الجغرافية المموثة ذات المخاطر الحيوية عمى العاممين تشكل أمرا 
 .ىاما يجب اإلىتمام بالمنع تأثيرات البيئة المجاورة عمى العمال في مواقع العمل

 إن المشاركة في وضع سياسة الوقاية واألمن ال تقل أىمية عن دور الوزارات السابقة :وزارة الصناعة 
حيث تقع عمى الوزارات مسؤولية تنفيذية أحيانا في توفير شروط وظروف عمل مبلئمة من حيث 

استخدام المواد ذات التأثير الضار عمى العمال كونيا مصدر تمويث كيماوي أو فيزيائي أو حيوي أو 
بيئي عام يتطمب تطبيق شروط عمل مبلئمة وتوفير وسائل وقاية عامة واستخدام تقنيات صناعية 

 .تمنع انتشار المموثات ووصوليا إلى البيئة العامة
 م عمى إدراج برامج ومناىج تعميمية تتضمن معمومات أساسية عن الوقاية و تق:وزارة التربية والتعميم

واألمن تتفق مع مراحل التعميم المختمفة لما قبل الجامعة حيث أن ىذه البرامج التعميمية ذات أثر 
تثقيفي وتوجييي عام وتدخل البرامج المتخصصة في قضايا الوقاية واألمن في مرحمة التعميم الجامعي 

 .وكذلك المعاىد المينية
 والجيات التابعة ليا من وسائل اإلعبلم المكتوبة والمسموعة والمرئية فإن عمى ىذه :وزارة اإلعالم 

الجيات تقع مسؤولية التوجيو والتوعية لمعظم شرائح المجتمع بمختمف أعمارىا وثقافتيا ومينيا، حيث 
 .يمكن ليذه الوسائل أن تصل إلى سكانية واسعة باختبلف أنواعيا

 تساىم البمديات في مسائل توفير الوقاية واألمن من حيث إعطاء تراخيص إلقامة المنشآت :البمديات 
الصناعية في مواقع السكن وأثرىا عمى سبلمة البيئة العامة، وكذلك تساىم أعمال سبلمة المدن 
 .وتمخصيا من النفايات الصناعية ومخمفاتيا مما يساىم في حفظ وسبلمة البيئة العامة والسكان

 : منيا:الجهات والهيئات المستقمة-3-3
 تقع عمى ىذه النقابة ميمة المساىمة في تقديم التوعية والتوجيو والتثقيف من خبلل :نقابة العمال 

 . نشر المعمومات العممية الحديثة حول مخاطر العمل وأسس الوقاية واألمن
 تقع عمى ىذه النقابة سواء في قطاع اإلنشاء والتشييد أو في المواقع الصناعية :نقابة المهندسين 

قامة الندوات والمحاضر لمتوعية وتحقيق األمن  التي تحتوي عمى اآلالت المختمفة ميمة التوعية واإلرشاد وا 
. لمعاممين
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: خالصــة الفصــل

صاباتيا من بين المشكبلت التي تجدر باإلدارة العميا بالتنسيق مع إدارة الم  وارد تعتبر حوادث العمل وا 
البشرية واألطراف المعنية االىتمام بيا، وبذل المزيد من الجيود مع إشراك العمال في اتخاذ التدابير 

. البلزمة واإلجراءات الضرورية لمتقميل قدر اإلمكان منيا

 والحقيقة أن مشكمة حوادث العمل ظاىرة معقدة تتفاعل فييا األسباب اإلنسانية والمادية، ولمعرفة 
األسباب الحقيقية لحوادث العمل والعوامل المؤثرة فييا واتخاذ اإلجراءات البلزمة لمحد منيا، البد من 

عداد تقارير وسجبلت خاصة بيا، من أجل إمكانية قياسيا والذي يسيل عمى المؤسسة  التحقيق فييا وا 
. معرفة مستوى األمن الذي يدل عميو معدل تكرار وخطورة حوادث العمل

 كما أن توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر الصناعية المختمفة، ورفع مستوى كفاءة وسائل الوقاية 
سيؤدي من دون شك إلى الحد من إصابات وحوادث العمل، ومن ثم خفض عدد ساعات العمل المفقودة، 
نتيجة الغياب بسبب المرض أو اإلصابة، وكذلك الحد من تكاليف العبلج والتأىيل والتعويض وكل ىذا 

. سينعكس عمى مستوى اإلنتاج ودفع عجمة التنمية االقتصادية إلى األمام



األداء الوظيفي ماهية : الخامسالفصل 
تمهيد 

 ماهية وأساسيات األداء الوظيفي :أوال
 أهمية األداء الوظيفي -1
 عناصر ومحددات األداء الوظيفي -2
 معدالت ومعايير األداء الوظيفي -3
 العوامل المؤثرة عمى األداء الوظيفي -4
 مجاالت، طرق ونماذج تحسين األداء -5
 معوقات األداء، والحمول المقترحة من أجل تفعيمه -6

 عممية تقييم األداء :ثانيا
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 خطوات ومسؤولية تقييم األداء -2
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:  تمهيد

 المسيرين إن لم نقل أنو يعتبر اليدف األول فحظي موضوع األداء الوظيفي باىتمام بالغ من طر     
داخل أي مؤسسة اقتصادية باعتباره الناتج النيائي لمحصمة جميع األنشطة بيا، وذلك عمى مستوى الفرد 

ون أداء العاممين بيا متميزا، كأو المؤسسة، ذلك ألن المؤسسة تكون أثر استقرار، وأطول بقاءا حين ي
وليذا سعت جميع المؤسسات إلى معرفة وتحميل مختمف العوامل المؤثرة في األداء، والبحث عن األساليب 

. والطرق الفعالة من أجل تحسينو وتفعميو، وذلك بعد قياسو وتقييمو

وعمى ىذا األساس سنتناول ماىية األداء في ىذا الفصل ماىية األداء الوظيفي وبعض األساسيات      
  . عممية تقييم األداءكما تناولناحولو، 
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 ماهية وأساسيات األداء الوظيفي  :أوال

 أهمية األداء الوظيفي  -1

:  لألداء الوظيفي أىمية كبيرة في أية مؤسسة، نذكر منيا

تتألف أي عممية من عدة مراحل حتى تخرج لموجود وتنتج منتجات وتحقق األىداف المصممة ليا،  -
ىا تحتاج إلى عدة موارد تتفاعل مع بعضيا البعض لتنتج مادة جديدة تحقق أىدافيا، وقد تكون نكما أ

عمميات اإلنتاج الصناعي، أو غير ممموسة مثل عمميات تقديم الخدمات في : العممية ممموسة مثل
 لمعممية، وىو الجزء الحي منيا ألنو مرتبط باإلنسان يالمجاالت المختمفة، واألداء المكون الرئيس

إلى مواد مصنعة ذات قيمة  (الموارد)الذي يدير العممية، ويحول المواد الخام  (العنصر البشري)
مادية، يتم بيعيا لممستيمك بقيمة أعمى من قيمة الموارد التي استخدمت فييا وقيمة جيد وعمل 

العنصر البشري، وبذلك تحقق الربح وعميو فإن ثبات كمفة الموارد وتفعيل إنتاجية العنصر  (إنتاجية)
  (1).البشري يجعمنا نصل إلى أىداف المنظمة بأفضل فعالية وأفضل قدرة وأقل كمفة، وأكثر ربحا

لألداء الوظيفي أىمية كبيرة في أي مؤسسة، تحاول تحقيق النجاح والتقدم باعتباره الناتج النيائي  -
لمحصمة جميع األنشطة التي يقوم بيا الفرد أو المؤسسة، فإذا كان ىذا الناتج مرتفعا فإن ذلك يعد 

 فالمؤسسة تكون أكثر استقرارا وأطول بقاءا، (2).مؤشرا واضحا لنجاح المؤسسة واستقرارىا وفعاليتيا
حين يكون أداء العاممين متميزا، ومن ثم يمكن القول بشكل عام أن اىتمام إدارة المؤسسة وقيادتيا 
بمستوى األداء يفوق عادة اىتمام العاممين بيا، ومن ثم فإن األداء في أي مؤسسة تنظيمي داخل 
المؤسسة، وفي أي جزء منيا ال يعّد انعكاسا لقدرات ودوافع المرؤوسين فحسب، بل ىو انعكاس 

لقدرات ودوافع الرؤساء والقادة أيضا، كما ترجع أىمية األداء الوظيفي بالنسبة لممؤسسة إلى ارتباطو 
مرحمة الظيور، مرحمة البقاء، واالستمرارية، مرحمة : بدورة حياتيا في مراحميا المختمفة، والمتمثمة في

االستقرار، مرحمة السمعة والفخر، مرحمة التميز، مرحمة الريادة، إذ أن قدرة المؤسسة عمى تخطي 
  (3).مرحمة ما من مراحل النمو والدخول في مرحمة أثر تقدما إنما يعتمد عمى مستوى األداء بيا

                                                           
، 2001، المكتبة الوطنية، عمان، األردن، (المفيوم وأساليب القياس والنماذج)تكنولوجيا األداء البشري :  الدحمة فيصل عبد الرؤوف(1)

 .95ص 
، دراسة مسحية العوامل المؤثرة عمى مشاركة الموظفين في صنع القرار وعالقتو بمستوى أدائيم:  إبراىيم فيصل بين فيد بن محمد(2)

عمى الموظفين في مجمس الشورى، شيادة ماجستير في العموم اإلدارية، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، كمية الدراسات العميا، 
 .40، ص 2008السعودية، 

، رسالة ماجستير األنماط القيادية وعالقتيا باألداء الوظيفي من وجية نظر العاممين بإمارة مكة المكرمة:  الشريف طالل عبد الممك(3)
 .40، ص 2004في العموم اإلدارية، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، كمية الدراسات العميا، الرياض، 
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كما ال تتوقف أىمية األداء الوظيفي عمى مستوى المنظمة فقط، بل تتعدى ذلك إلى أىمية األداء في  -
  (1).نجاح خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدولة

 عناصر ومحددات األداء الوظيفي  -2

 عناصر األداء  -2-1

ىي مكونات أساسية لألداء فيي دليل عمى وجود أداء فعال لما ليا من أىمية في تحديد مستوى      
:  فيما يمي" عاشور أحمد صقر"األداء، وقد حددىا 

 أنشطة العمل والجوانب الثابتة والمتغيرة فيها : 

إن تحميل مكونات العمل يتم بداية من خالل تحديد أنشطة العمل، واألىداف التي تخدميا وأىميتيا من 
حيث الوقت المستغرق والنتائج المترتبة عمييا، حيث يتم تحديد المكونات المستقرة نسبيا في أداء العمل، 

باإلضافة إلى تحديد المكونات المتغيرة بتغير الزمن الذي يؤدي فيو العمل أو يتميز األفراد المؤدين لمعمل، 
:  أو بتغير ظروف العمل وتتمثل ىذه التغيرات فيما يمي

وىي التي تتميز بتميز الزمن بفعل متطمبات الوقت الذي يؤدي : األنشطة التي تتغير بتغير الزمن .أ 
فيو العمل، كتغير ميام الموظف في آخر السنة عن ميامو األخرى خالل السنة، وىذا قد يكون 

 .بسبب اكتسابو لخبرة أكثر، وتغير في طرق األداء ودرجة تحممو المسؤولية
والمقصود ىنا االختالف بين األفراد الذين : األنشطة التي تتغير بتغير األفراد الذين يؤدون العمل .ب 

يؤدون األنشطة وما يستخدمونو من خبرات وخصائص وميارات، وىذا االختالف راجع إلى 
األفراد، فالعمل قد يكون نفسو، لكن كيفية القيام بو تختمف فمكل عام طريقتو الخاصة إلنجازه 

 .وتختمف أيضا من حيث درجة الحرية في اختيار وسيمة األداء المالئم
وىي تغير نسبة العمل التي من شأنيا التأثير كعطل : األنشطة التي تتغير بتغير ظروف العمل .ج 

اآلالت، نقص اإلضاءة والتيوية، خصائص المشرفين عمى العمل ومودى تأثيرىم عمى العمل، 
  (2).وضغوط العمل، كل ىذه العوامل وغيرىا ستؤدي إلى وجود تغيرات مستوى األداء

 

 

                                                           
 .40 إبراىيم فيصل بين فيد بن محمد، مرجع سبق ذكره، ص (1)
 .338 عاشور أحمد صقر، مرجع سبق ذكره، ص (2)
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 العالقة بين األنشطة ومهام العمل والتصميم المناسب لمعمل : 

إن معرفة ىذه األنشطة تكون عن طريق تجميعيا عمى ميام والميام إلى أعمال، وىذا التحديد عالقة 
التكامل، والتناسق بين ىذه األنشطة ليست فقط التي تنتيي إلى عمل معين بل إلى عالقات بين األعمال 

. المختمفة، ىذا قد يستدعي إعادة تصميم العمل أو إعادة تصميم التنظيم ككل

 المواصفات المطموبة في الفرد الذي يؤدي العمل : 

عمى ضوء أنشطة األداء الثابتة والمتغيرة يمكن تحديد المواصفات المطموبة التي يجب أن تتوفر في الفرد 
 (1).الذي يقوم بأداء ىذه األنشطة

:  وىناك من يرى بأن عناصر األداء يمكن أن تحدد فيما يمي

 .من خالل ما يمتمكو من معرفة وميارات واىتمامات وقيم واتجاىات ودوافع: الموظف - أ
  (2).من خالل ما تتصف بو من متطمبات وتحديات وما تقدمو من فرص عمل: الوظيفية  - ب
 ،...،إجراءاتووتشتمل عمى عوامل داخمية تؤثر عمى األداء كييكل التنظيم وأىدافو: بيئة التنظيم  - ج

  (3).االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والحضارية خارجية كالعوامل وعوامل

كمية : أخرى، ىناك من يميز بين ثالثة أبعاد جزئية يمكن أن يقاس األداء عمييا وىي ومن وجية نظر
:  ءاالجيد المبذول، نوعية الجيد ونمط األد

تعبر عن مقدار الطاقة الجسمانية أو العقمية التي يبذليا الفرد في العمل في خالل فترة : كمية الجهد - أ
تعتبر المقاييس التي تقيس سرعة األداء، أو كميتو من خالل فترة معينة ومعبرة عن وزمنية معينة، 

 .البعد الكمي لمطاقة المبذولة
تعني مستوى الدقة أو الجودة ودرجة مطابقة الجيد المبذول لمواصفات نوعية معينة : نوعية الجهد - ب

ففي بعض أنواع األعمال قد ال ييم كثيرا األداء أو كميتو بقدر ما ييم نوعية وجودة الجيد المبذول، 
ويندرج تحت المعيار النوعي لمجيد لمكثير من المقاييس التي تقيس درجة مطابقة اإلنتاج لممواصفات 

 .ودرجة خمو األداء من األخطاء وأيضا اإلبداع واالبتكار في األداء

                                                           
 .338 المرجع السابق، ص (1)
، مذكرة مكممة لنيل شيادة دكتوراه الفمسفة في فرق العمل وعالقتيا بأداء العاممين في األجيزة األمنية:  سالم بن بركة بارك الفايدي(2)

 .86-85، ص ص 2008العموم األمنية، جامعة نايف العربية، السعودية، 
 .70مرجع سبق ذكره، ص :  ذرة عبد البارئ إبراىيم(3)
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فالمقصود بو األسموب أو الطريقة التي تبذل بو الجيد في العمل أي الطريقة التي تؤدي : نمط األداء - ج
بيا أنشطة العمل، فعمى أساس أو أنشطة معينة أو مزيج ىذه الحركات أو األنشطة إذا كان العمل 

جسمانيا بالدرجة األولى كما يمكن أيضا قياس الطريقة التي يتم الوصول بيا إلى حل أو قرار لمشكمة 
معينة أو األسموب الذي يتبع في إجراء بحث أو دراسة، أو ذلك المستخدم في كتابة تقرير أو 

  (1).مذكرة

محددات األداء - 2-2

دراك الدور، فيذا يعني أن األداء       األداء الوظيفي ىو األثر الصافي لجيود  الفرد التي تبدأ بالقدرات وا 
دراك الدور أو الميمة . ىو نتاج لمعالقة المتداخمة بين كل الجيد، القدرات، والدافعية وا 

 يشير الجيد إلى الطاقة الجسمانية والعقالنية التي يبذليا الفرد ألداء ميمتو، وينتج ىذا الجيد : الجهد
  (2).كمن حصول الفرد عمى حوافز تدفعو لذل

 ىي القوة التي تحرك الفرد لمعمل بمعنى الطاقة التي يبذليا العامل ألجل أداء عممو، بمعنى : الدافعية
بمعنى . ىي الرغبة في عمل شيء، وىذه الرغبة مشروطة بقدرة العمل في إشباع حاجة ما لدى الفرد

خالصو  آخر، أنيا التفسير لسبب السموك اإلنساني خاصة ما يتعمق بسبب تفاني فرد ما في العمل وا 
والرغبة في     ووالئو لو، بينما يحاول فرد آخر تجنب العمل بينما يشعر اآلخر بالممل والضجر 

  (3).التيرب منو، ويتطمب ىذا تفيم دوافع السموك البشري
 القدرات النفسية الحركية من أحد الميادين الثالثة من القدرات األولية، وىي الميدان الوحيد : القدرات

الذي لقي اىتماما قميال من جانب الميتمين بالقياس العقمي، لدى لم يتم البحث فييا نموا كبيرا كسائر 
القدرات األخرى، وان ىذا في بداية األمر والذي قد يرجع سببو إلى عدم توصل البحوث التي عممت 
في ذلك الوقت لمعالقة بين القدرات وبين النجاح في بعض النواحي المختمفة من السموك، إلى جانب 
اعتقاد بعض الباحثين السابقين بأن العمميات العقمية تفيم جيدا لتحميميا لمكوناتيا الحركية، إال أن 

البحوث الميدانية الحديثة بينت أن مكونات بعض األعمال تتضمن نشاطا حركيا، كما أن الميارات 
داءات ألالحركية صارت ميدانيا أساسيا لمبحث والقدرات ىي اإلستعدادات والقدرات الذىنية والبدنية 

  (4):متعددة وتندرج ىذه القدرات تحت فئتين ىما
                                                           

الوناس مزياني، مذكرة ماجستير،  كمية العموم :، إشرافالظروف الفيزيقية وأثرىا عمى أداء العاممين:  خديجة بن طبة، نادية باسم(1)
 .45، 44، ص ص 2012اإلنسانية واالجتماعية، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، 

، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في العموم االقتصادية والتسيير، جامعة دور الموارد البشرية في التأثير عمى األداء:  باباه ولد سيدت(2)
 .50، ص 2010أبي بكر بمقايد، تممسان، 

 .211، مرجع سبق ذكره، ص ن راوية حس(3)
 .202، ص 2005، عربيا وعالميا، دار الفكر العربي، مصر، عمم النفس الصناعي والتنظيمي:  محمد السيد أبو النيل(4)
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قدرات ترتبط بالقدرة عمى أداء مختمف الميام الذىنية وتتفاوت الحاجة إلى ىذه : القدرات الذهنية - أ
القدرات باختالف الوظائف خاصة بالنسبة لمستويات اإلدارة العميا التي تتطمب اتخاذ قرارات تستند 

 : عمى تحميل المعمومات والتفكير بعناية، ومن أىم ىذه القدرات ما يمي
 .، السرعة اإلدراكية، الذاكرةالذكاء

تشير إلى القدرة عمى أداء الميام البدنية المختمفة ومن أىم تمك القدرات في مجال : القدرات البدنية - ب
األداء في العمل، ما يرتبط بالقوة أي القدرة بذلك قوة عضمية، وما يرتبط بالمرونة وىي القدرة عمى 

اإلنيماك في الميام البدنية وتمعب القدرات دورا رئيسيا في الكثير من الوظائف لذلك تؤخذ في اعتبار 
  (1).األفراد دور المؤسسات

 عطائيا معنى يمكن من :اإلدراك  يعرف اإلدراك بأنو عممية تفكيرية تشتمل عمى انتقاء المعمومات وا 
خاللو أن يتم تفسير أو إدراك نفس الظاىرة بطرق مختمفة حسب مستويات اإلدراك المختمفة من قبل 
المشاىدين لتمك الظاىرة أي اإلدراك يختمف من شخص آلخر رغم أن الظاىرة واحدة إال أن األفراد 

 .يختمفون في فيميا كل منيم لو تفكيره الخاص
ومن ىنا يمكن القول أن مستوى األداء ما ىو إال نتيجة تفاعل وتداخل وامتزاج دافعية الفرد مع      

دراكو، وغياب أحد ىذه العوامل من شأنو أن يضعف أداء الفرد من خالل إضعاف أحد العوامل  قدراتو وا 
األخرى ولعل ىذا ما تفسره العالقة الرياضية لألداء المبنية عمى الضرب بين العوامل الثالث، إذ أن 

  (2).انعدام أحدىا من شأنو أن يعدم األداء اإلنساني

يوضح محددات األداء   : (03)شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 

تسيير الموارد البشرية ودوره في تحسين أداء المؤسسة االقتصادية، مذكرة :  أحالم خان:المصدر
 .74، ص 2004-2003ماجستير، غير منشورة، جامعة بسكرة، 

                                                           
 .202 المرجع السابق، ص (1)
، األردن، 5، دار وائل لمنشر، ط(دراسة السموك الفردي والجماعي في منظمات األعمال)السموك التنظيمي :  محمد قاسم القريوتي(2)

 .124، ص 2009

 
 األداء

(القدرات)إمكانية األداء  (اإلدراك)المعرفة بما يؤدى    

(الدافعية)ما سوف يؤدى   
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 معدالت ومعايير األداء الوظيفي  - 3

 معدالت األداء الوظيفي  -3-1
تتطمب عممية الحكم عمى األداء الوظيفي أو تقييمو، وصف معدالت األداء من خالل تحديد القيم      

 تخطيطية، تعّبر داةالمرتبطة بالخطط التي تقاس عمى ضوئيا النتائج المتحققة، لذا يعتبر معدل األداء أ
س خطة أو طريقة  أو إجراء يستخدم ألداء نشاط معين ودون تحديد كعن غاية مطموب بموغيا، وقد يع

. معدالت ومعايير األداء يصعب قياس األداء والوصول إلى حكم سميم عمى مدى كفاءتو
:  إن وصف معدالت األداء عممية تتم من خالل عدد من الخطوات كما يوصفيا الشكل الموالي     

وصف معدالت األداء : (4)الشكل رقم                    

 

 

 

 

 
 

 
إدارة األفراد في منظور كمي والعالقات اإلنسانية، دار مجدالوي لمنشر : زويمف ميدي حسن: المصدر

. 288، ص 1993والتوزيع، عمان، األردن، 
:  تباعيا لوضع معدالت األداء وفييا شرح ليذه الخطواتإيبين الشكل السابق الخطوات التي البد من      

 تشير ىذه الخطوة إلى اختيار أنسب األعمال لقياسيا، فقد يكون موضوع األداء عمال جديدا : االختيار
لم يسبق قياسو، أو تغير في طريقة أدائو يتطمب تحديد زمن نمطي جديد لم يسبق قياسو، أو شكاوي 
العاممين من ضيق الوقت المسموح بو ألداء عمل معين، أو لغيرىا من األسباب، لذا يعتبر االختيار 

 .الخطوة األولى في توصيف معدالت األداء
 وتشير ىذه الخطوة إلى تسجيل الحقائق، المعمومات والبيانات المتعمقة بالظروف التي يتم : التسجيل

فييا العمل واألساليب وعناصر النشاط التي يتضمنيا العمل، كما تتضمن ىذه الخطوة األجزاء 
 (1).المكونة لمنشاط المتجددة في العمل

                                                           
 .288زويمف ميدي حسن، مرجع سبق ذكره، ص (1) 

 اِختر

 سّجل

 حلّل

 قِس

 حّدد
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 تركز ىذه الخطوة عمى اختبار صحة البيانات المسجمة لمتأكد من استغالل الوسيمة : نتقاديالتحميل اإل
 .والحركة األكثر فاعمية، وعزل العناصر الغريبة التي ال تساعد عمى اإلنتاجية

 وتختص ىذه الخطوة بقياس كمية العمل المستقمة في كل عنصر، وبالوقت واألسموب الفني : القياس
 .المناسب لقياس العمل

 يتم في ىذه الخطوة تحديد سمسمة النشاطات الالزمة لمتشغيل تحديدا دقيقا يشمل الوقت :التحديد 
  (1).القياسي ألداء النشاط واألساليب والتقنيات المعينة التي تستخدم في أدائو

معايير األداء - 3-2

ييدف وضع معايير لألداء لمراقبة األداء بصفة دائمة لمتعرف عمى أي تذبذب في مستوى األداء      
بغرض التدخل في الوقت المناسب لمعالجة السمبيات أو أوجو القصور، تستخدم ىذه المعايير التفرقة بين 

فعالية األداء وكفاءة األداء، ففعالية األداء تشير إلى قيام األفراد بتحقيق أىداف المؤسسات، وتنفيذ 
األعمال والميام المطموبة منيم، أما كفاءة األداء فتشير إلى استخداميم الموارد المتاحة بشكل اقتصادي، 

ودون إسراف في تنفيذ الميام واألعمال وتحقيق األىداف المسطرة في المؤسسة، وتنحصر أىم ىذه 
:  المعايير فيما يمي

 وجودة المنتج، تقان وىي المؤشر الخاص بكيفية الحكم عمى جودة األداء من حيث درجة اإل:الجودة 
لذلك يجب أن يتناسب مستوى الجودة مع اإلمكانيات المتاحة، وىذا يستدعي وجود معيار لدى 
الرؤساء والمرؤوسين لإلحتكام إليو إذا دعت الضرورة، فضال عن اإلتقان عمى مستوى الجودة 

 .المطموب في أداء العمل في ضوء التصميمات السابقة لإلنتاج، األىداف والتوقعات
 مكانيات األفراد وال يتعداىا، وفي الوقت ذاتو ال :الكمية  ىي حجم العمل المنجز في ضوء قدرات وا 

مكاناتيم ألن ذلك يعني بطء األداء، مما يصيب العاممين بالتراخي والالمباالة لذلك  يقل عن قدراتيم، وا 
يفضل اإلتفاق عمى حجم وكمية العمل المنجز كدافع لتحقيق معدل قبول من النمو في معدل األداء 

 .بما يتناسب مع ما يكتسبو الفرد من خبرات،  تدريب وتسييالت
 ترجع أىمية الوقت إلى كونو مورد غير قابل لمتجديد أو التعويض، فيو رأسمال وليس دخل، : الوقت

مما يحتم أىمية استغاللو االستغالل األمثل في كل لحظة، ألنو يتضاءل عمى الدوام ويمضي إلى 
المواد، : غير رجعة فيو ال يقدر بثمن، ويعد أحد خمسة موارد أساسية في مجال إدارة األعمال، وىي

المعمومات، األفراد، الموارد المادية والوقت الذي يعد من أىم المؤشرات التي يستند عمييا في أداء 
 .العمل، فيو بيان توقعي يحدد متى يتم تنفيذ مسؤوليات العمل

                                                           
 .289، 288، مرجع سبق ذكره، ص ص المرجع السابق (1)
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 عبارة عن خطوات مرتبة لمتطبيق العممي لمميارات الواجب القيام بيا، فبالرغم من وىي : اإلجراءات
 متوقعة ومدونة في مستندات المؤسسة وفق قواعد ونظم وتعميمات، إال أنو يفضل اإلتفاق بين نياكو

، سواء ما يتعمق بإنجاز المعامالت أو تسميميا حتى تكون الصورة واضحة يياالرؤساء والمرؤوسين عل
لجميع األطراف، وحتى ال يتأثر األداء بغياب أحد العاممين، وىذا ال يعني قتل عمميات االبتكار 

واإلبداع لدى العاممين، ولكن االتفاق والتفاىم عمى ما يريد المرؤوس تنفيذه مع رئيسو قبل اعتماده 
  (1).كأسموب مفضل في إنجاز العمل، وعدم مخالفتو لمنظام والتعميمات والموائح

ويمكن أن ة، الجودة، التوقيت، اإلنتاجية، الفعالي، الكفاءة: وىناك من يرى بأن معايير األداء تتمثل في
  (2):صيا في الجدول التالييلخت

مقاييس األداء  : (2)الجدول رقم 

يعبر عنو بالنسبة التالية يقيس المقياس 
المدخالت الفعمية إزاء المدخالت قدرة المنظمة عمى استخدام الموارد الكفاءة 

المخططة 
المخرجات الفعمية إزاء المخرجات مستوى قدرة المؤسسة عمى تحقيق األىداف الفعالية 

 المخططة
مدى إنجاز وحدة العمل بشكل صحيح، وأن الجودة 

المعايير ىنا تحدد حسب احتياجات العمالء 
إزاء   المنتجة بشكل صحيحعدد الوحدات

إجمالي عدد الوحدات المنتجة 
مدى إنجاز وحدة العمل في الوقت المحدد، وأن التوقيت 

معايير التوقيت تحدد حسب احتياجات العمالء 
المحدد عدد الوحدات المنتجة في الوقت 
 إزاء إجمالي عدد الوحدات المنتجة

حجم الموارد التي تستخدم إلنتاج وحدة عمل اإلنتاجية 
معينة 

المخرجات إزاء المدخالت 

ستراتيجية، منظور منيجي اإلاإلدارة : دريسإطاىر محسن منصور الغالبي، وائل محمد صبحي  :المصدر
 .491، ص 2009، 2متكامل، دار وائل لمنشر، ط

 
                                                           

، دراسة مسحية عمى ضباط كمية القيادة واألركان لمقوات المسمحة الثقافة التنظيمية ودورىا في رفع مستوى األداء:  الخميفة زياد سعيد(1)
، ص ص 2007السعودية، رسالة ماجستير في العموم اإلدارية، كمية الدراسات العميا، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، السعودية، 

34 ،35. 
، 2، دار وائل لمنشر، طاإلدارة اإلستراتيجية، منظور منيجي متكامل: دريسإ طاىر محسن منصور الغالبي، وائل محمد صبحي (2)

 .491، ص 2009
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 العوامل المؤثرة عمى األداء الوظيفي  -4

إن األداء الوظيفي لمعامل لو مؤثرات وظروف مباشرة في محيط العمل منيا الظروف المادية لمعمل،      
أو ما يعرف بالظروف الفيزيقية من إضاءة ودرجة حرارة وسائل األمن، غير أن ىذه الظروف ليس المؤثر 
عمى أداء العامل فحسب، فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن ىناك العديد من العوامل المحددة لنوعية األداء 

ومستوى الكفاءة المينية لمعامل، والتي يمكن حصرىا في نوعين أساسيين ىما العوامل الداخمية أي 
المتواجدة داخل المنظمة وعوامل خارجية والتي ليا صمة بالبيئة االجتماعية والبيئة السياسية والقانونية، 

:  وعميو نجد نوعين من العوامل المؤثرة عمى أداء العامل ىما

 : وىي تشمل العناصر التالية: العوامل الداخمية -4-1
 يشكل أىم مورد في المؤسسة، فنمو التنافسية وتطور المؤسسة مرىون بمدى : العنصر البشري

استقطابيا لعناصر بشرية متميزة في مياراتيا ومعارفيا، وقدرتيا عمى اإلنسجام في الجماعة، ومدى 
تعاونيا معيا، ومدى العناية التي تعطييا لتنمية وتطوير ممتمكاتيا، والعمل عمى إيجاد وتنمية الدافع لدييا 

 .لبذل جيد أكبر وأداء أفضل منو
 إن لإلدارة مسؤولية كبيرة في تخطيط وتنظيم وتنسيق، وقيادة ورقابة جميع الموارد التي تقع :اإلدارة 

ضمن نطاق مسؤوليتيا وسيطرتيا، فيي بذلك تؤثر عمى جميع األنشطة في المؤسسة، ومنو فيي مسؤولة 
 .بنسبة كبيرة عن زيادة معدالت األداء داخل المؤسسة

 يشمل عمى تحديد وتوزيع الميام والمسؤوليات وفقا لتخصصات العمال داخل المؤسسة، أي : التنظيم
حداث المتغيرات الالزمة وفقا  مكانياتيم الخاصة، إن درجة التنظيم وا  تقسيم العمل عمييم وفق مياراتيم وا 
لممستجدات الجديدة في نظم وأساليب العمل والتوظيف ومنظومة الحوافز والتنمية والتدريب من شأنو أن 
يؤثر عمى األداء لذا وجب أن تكون أي مؤسسة ذات مرونة ديناميكية في أي تنظيم بشكل تجعمو قابال 

 .لمتغيير وفق المستجدات الراىنة
 تشير إلى مدى أىمية العناصر المحيطة بالفرد أثناء تأدية الوظيفة، إن عدم اإلنتظام في :بيئة العمل 

 .العمل واإلنسحاب والغيابات والحوادث يعود سببيا الرئيسي لسمبية بيئة العمل
 وتشير إلى أىمية الوظيفة والمنصب الذي يشغمو الفرد، ومدى مقدار النمو والترقية : طبيعة العمل

المتاحة أمامو، حيث كمما زادت درجة توافق الفرد ووظيفتو أدى ذلك إلى زيادة دافعيتو وحبو لعممو ووالئو 
 .لمؤسستو

 إن العوامل التكنولوجية من معدات وآالت ووسائل اتصال وغيرىا، تؤثر عمى األداء : العوامل الفنية
 (1).الجيد، وال يكفي ىذا بل يجب أن يكون الفرد عمى عمم بكيفية عمل ىذه الوسائل

                                                           
 .492مرجع سابق،  (1) 
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 : وتتكون من مجموعة من العوامل ىي: العوامل الخارجية -4-2
 وتشتمل عمى: البيئة االجتماعية والثقافية : 

النظر إلى مدى تقدير ، نسبة األمية: المستوى التعميمي، العرف وأمور الدين، العادات والتقاليد الموروثة
 .التدريب وأنواع برامج التعميم الفني والميني، األفراد لمتعميم ورغباتيم في الحصول عميو

 البيئة والسياسات القانونية : 
السياسات الخارجية المتبعة ، مرونة القوانين والتشريعات، مدى االستقرار السياسي، طبيعة النظام السياسي

 .العالقات الدولية ونوعيتيا، من قبل الدولة
 البيئة االقتصادية : 

النظام البنكي ومدى تأثير السياسات التشريعية عمى ، االستقرار االقتصادي، اإلطار العام القتصاد الدولة
السياسات المالية المتبعة من قبل ،األسواق المالية ومدى وجود أسواق األسيم والسندات،نشاط البنوك

  (1).الدولة
مجاالت، طرق ونماذج تحسين األداء   -5

 مجاالت تحسين األداء  -5-1

 باإلضافة ألجر العامل تستخدم مجموعة من الحوافز لتشجيعو عمى تقديم األكثر واألحسن : التحفيز
الحوافز المادية مثل زيادة األجر، وتقديم مكافآت وعالوات، وىنا يمكن أن ىذا الحافز كان مشبعا، : منيا

إذ أنو كان يعتبر من أىم الحوافز، كما تمنح الترقيات باعتبارىا حافزا ماديا ومعنويا في نفس الوقت، لكن 
اإلصغاء لمعاممين، فيميم، احتراميم : ىناك نوع ثالث من الحوافز وىي الحوافز المعنوية والتي نذكر منيا

 .وتقديرىم، االعتراف بالمجيودات التي يبذلونيا، وتقديم جوائز وأوسمة شرفية

وحاليا يتوجب عمى المؤسسات األخذ بيذا النوع من الحوافز، ألنو أصبح مكمال لمنوع اآلخر، ويعود      
ذلك ألن أسموبي التحفيز المادي التحفيز المعنوي من خالل الترقية كان يستخدمان منذ زمن بعيد، ويعني 
ذلك أن حاجة األفراد ليما أصبحت مشبعة، وليذا فيم يطمحون لتحقيق أكثر من ذلك والقصد ىنا، ىو 
كسب اإلعتبار واإلحترام والتقدير من اآلخرين، واإلعتراف بمجيوداتيم، خصوصا من طرف المسؤولين 

والسبيل لتحقيق ذلك يكمن في . بما يشعرىم باألىمية والمكانة التي يحتمونيا، وتعّزز لدييم الروح المعنوية
شراكيم في اتخاذ القرارات، وتقديم  إبداء المسؤولين في المؤسسة اىتماميم بالعمال باإلصغاء إلييم، وا 

المكافآت عند إثبات استحقاقيا، إال أن الجانب المادي ذو تأثير مباشر عمى سموك وأداء الفرد كما يساىم 

                                                           
 .90،  2002، الدار الجامعية الجديدة لمنشر، االتجاىات الحديثة في إدارة الموارد البشرية:  صالح الدين عبد الباقي(1)
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ات واألداء الجيد لمعمال، وىذا ما سيخمق روح ذفي التعبير عن رضا المسؤولين وبالتالي اعترافيم بالمجيو
خالصيم لممؤسسة والسعي إلى تحسين أدائيم   (1).اإلنتماء والوالء لدى األفراد، وا 

 يعتبر التدريب من أكثر االستراتيجيات المعترف بيا في مجال تنمية العمال وتحسين األداء، : التدريب
ب تعميمية يزود بيا صاحب العمل العمال الذين يعممون تحت تصرفو، وىذه التجارب رويتكون من تجا

تصّمم لتنمية ميارات ومعارف جديدة  يتوقع أن تستخدم في الحال أو بعد فترة زمنية قصيرة عند العودة 
 .لمعمل

ونفيم من خالل ىذا أن التدريب يقتصر عمى العمال في المؤسسة في البداية أي العمال الجدد، بينما      
الحقيقة أن التدريب يكون ألي فرد في المؤسسة ألنو يحتاج إلى التنمية والتطوير سواء كان عمل لمدة 

. طويمة أو قصيرة، كما يشمل التدريب الرؤساء والمسؤولين والمشرفين والعمال التنفيذيين أيضا

كما يعد التدريب محاولة لتحسين األداء الحالي والمستقبمي لمعمال عن طريق زيادة قدراتيم عمى      
بيرة في المؤسسات، وعمى الرغم من ذلك ينظر بعض المديرون كاإلنجاز، وليذا يكسب التدريب أىمية 

إلى التدريب عمى أنو نشاط غير منتج، يحاولون اختصار النفقات بو إلى أقل حد ممكن، لكن ىذا ال يمنع 
المؤسسات أن تنفق أموال طائمة عمى تدريب عماليا، ىذا ألنيا تعني أن نفقات التدريب ىي عبارة عن 

  (2 ).استثمار في العنصر البشري

 طرق تحسين األداء  -5-2

:  ثالثة مراحل لتحسين األداء ىي" ىاينز"يحدد 

 أن تحسين الموظف أكثر العوامل صعوبة في التغيير من بين العوامل " ىاينز" يرى :تحسين الموظف
الثالثة، وفي حالة ما إذا تم التأكد بأن الموظف بحاجة إلى تحسين في األداء، فيناك عدة وسائل إلحداث 

 :ىذا التحسين وىي
 وتتمثل في التركيز عمى  نواحي القوة، وما يجب عممو أوال التخاذ اتجاه إيجابي عن :الوسيمة األولى - أ

 ال يمكن القضاء عمى جميع نواحي القصور والضعف لديو، نوالموظف واالعتراف بأنو ليس فرد كامل وبأ
وتركيز جيوده عمى التحسين في األداء من خالل أساليب االستفادة مما لدى الموظف من مواىب 

 .وتنميتيا
                                                           

عبد الفتاح السيد نعماني، : ، ترجمةتدويل التدريب، استراتيجيات نقل، أثر التدريب إلى حيز التطبيق:  ماري برود، جون نيوستروم(1)
 .21، ص 1997القاىرة، مصر، 

، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، الرياض، اإلبداع اإلداري وعالقتو باألداء الوظيفي:  حاتم عمي، حسن رضا(2)
 .60، 59، ص ص 2003
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تتمثل في التركيز عمى المرغوب بين ما يرغب فيو الفرد من عممو، وبين ما يؤديو : الوسيمة الثانية-ب
بامتياز، وأن وجود العالقة السببية بين الرغبة واألداء  تؤدي إلى زيادة احتماالت األداء الممتاز من خالل 

السماح لألفراد بأداء األعمال التي يرغبون في أدائيا، وبالتالي توفير اإلنسجام بين األفراد واىتماماتيم، 
 .والعمل الذي يؤدى في المؤسسة

 الربط باألىداف الشخصية، حيث يجب أن تكون مجيودات ذات تحسين األداء :الوسيمة الثالثة - ج
مرتبطة مع اىتمامات الموظف واإلستفادة منيا من خالل إظيار أن التحسين في األداء سوف يساىم في 

 .تحقيق ىذه اإلىتمامات
 أن التغيير أو التحسين في ميام الوظيفة يوفر فرص لتحسين األداء " ىاينز"يؤكد : تحسين الوظيفة

حيث أنو إذا كانت محتويات الوظيفة مممة، أو تفوق ميارات الموظف واحتوائيا عمى ميام غير مناسبة أو 
أن نقطة البداية في دراسة وسائل تحسين " ىاينز"ضرورية، فإنيا تؤدي إلى تدني مستوى األداء ويعتبر 

  (1).األداء في وظيفة معينة ىي معرفة مدى ضرورة كل ميمة من ميام الوظيفة
 أن الموقف أو البيئة التي تؤدي فييا الوظيفة تعطي فرصا لمتغيير الذي " ىاينز" يرى :تحسين الموقف

قد يؤدي إلى تحسين األداء من خالل مدى مناسبتو ووضوح خطوط االتصال، والمؤسسة وفعالية التفاعل 
المتبادل مع اإلدارات األخرى، ومع الجميور المستفيد من الخدمة، ويضيف أن عمل جداول لمعمل 

وتغييرىا كما يناسب خدمة ومصمحة العمل باإلضافة إلى إيجاد أسموب اإلشراف المناسب من خالل 
تحقيق التناسق بين األسموب اإلشرافي، وبين مستوى الرشد الذي يتمتع بو الموظفين لو دور في تحسين 

 .األداء الوظيفي

 نماذج تحسين األداء - 5-3

:  إلى النماذج الفكرية التالية لتحسين األداء وىي" درة"يشير 

 النموذج الفكري الشامل في تحسين األداء وأساليبه ومقاييسه  : 

ويوضح ىذا النموذج أن ىناك أربعة مستويات لمنظر والتفكير والعمل في حركة تكنولوجيا األداء      
:  البشري ىي

 ويتضمن نماذج فكرية في صياغة وتقدير وتحميل األداء كما وضعيا عدد من رواد :المستوى األول .أ 
 .الحركة

. ويتضمن أساليب تحسين األداء وتدخالتو:  المستوى الثاني .ب 
دارة أنظمة تحسين األداء: المستوى الثالث .ج   .ويتضمن مقاييس اختيار وتقييم وا 

                                                           
 .90 سالم بركة براك القايدي، مرجع سبق ذكره، ص (1)
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دخال النظريات والنماذج الفكرية : الرابع المستوى .د  يتضمن تصور إلعادة النظر في صياغة وتطبيق وا 
دارتيا  .واألساليب والمقاييس المتعمقة باختيار أنظمة تحسين األداء وتقييميا وا 

  1998النموذج الفكري لتحسين األداء لمجمعية الدولية لتحسين األداء( ISPI :) 

 أن يويتضح من خالل ىذا النموذج أن ىناك ست خطوات عمى مستشار تكنولوجيا األداء البشر     
:  يقوم بيا عند استخدامو ىذا النموذج الفكري، وىي

المناسب وتصميمو التنفيذ، إدارة التغيير،  (األسموب)تحميل األداء، تحميل األساليب، اختيار التدخل 
. التقييم

وىنا يبدأ مدخل تكنولوجيا األداء البشري بتحميل األداء الذي يفحص متطمبات أداء المؤسسة في      
ضوء رسالتيا وأىدافيا وقدراتيا ويتجو التحميل إلى تحديد أوجو النقص الحالية أو المتوقعة في أداء العمال 
في المؤسسة، أما خطوة تحميل األسباب فتحدد فييا األسباب التي أسيمت في إيجاد فجوة األداء، ثم تأتي 

بعد ذلك خطوة اختيار أساليب التدخل وتصميميا تتضمن استجابة شاممة ومتكاممة ودقيقة لمشكالت 
دارة التغيير ثم التقييم   (1).األداء، أسبابيا وفرص تحسين األداء، وبعدىا خطوة التنفيذ وا 

  2000نموذج الجمعية الدولية لتنمية األداء( ISPI:) 

وىذا النموذج الفكري الثاني لمجمعية الدولية لتنمية األداء، أي أنو الصورة الجديدة األحداث لمنموذج      
، ويتألف من نفس الخطوات الالزمة لتحميل أداء األفراد في مواقع العمل، لكن ىناك بعض 1998األول 

 (2): االختالفات واإلضافات في تفاصيل ما يجب أن تحتويو خطوات النموذج وىي كما يمي

في تحميل األداء يتم تحديد تفصيالت أكثر من تحميل بيئة العمل، وتحديد تفصيالت أكثر من بيئة      
المؤسسة، وتحديد تفصيالت تحميل العامل، أما فيما يخص تحميل األسباب، فتم تقسيم نفس عوامل 

 سموكيات، كما تم ة إلى قسمين، األول ىو نقص في دعم البيئة والثاني نقص في مجموع1998النموذج 
تطوير خطوة اختيار وتصميم التدخالت لتصبح إعادة تنظيم التدخالت القديمة، حذف بعضيا، إعادة 

دارة التغيير، استشارات  ضافة تدخالت جديدة، كما تم إضافة تفاصيل تزيد من فعالية التنفيذ وا  صياغة وا 
متعمقة بالعمميات وتطوير وتنمية أداء العمال، باإلضافة إلى مراعاة شبكة االتصاالت، عممة الترابط 

 عممية التقييم وتفصيميا بشكل واسع وتعداد يدواالتصال بين الجمع داخل المؤسسة، في حين تم تحد
.  عناصرىا

                                                           
 .97، 96، ص ص المرجع السابق(1)
 .98 المرجع نفسو، ص (2)
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 معوقات األداء الوظيفي والحمول المقترحة من أجل تفعميه - 6

 معوقات األداء الوظيفي -6-1

يعتبر األداء الوظيفي عنصر ضروري وأساس جوىري في أي وظيفة وفي أي منظمة، وفي أي      
مجال، لكنو بسبب الظروف المحيطة أو اإلدارة فإنو يعاني من مشاكل تؤثر عمى سير العمل وبالتالي 

: عدم تحقيق األىداف المخططة ومن أبرز ىذه المشاكل ما يمي

وجود بيئة عمل تفتقد إلى أولويات العمل اآلالت والمعدات وتنظيم الوقت وجداول العمل، كل ىذا  -
 .يصعب األداء الوظيفي ويكون العمل في ظل ىذه الظروف شبو مستحيل

 .عدم شعور بعض العاممين بأن عمميم تم التعرف عميو واالعتراف بو وبأىميتو وتقديره ماديا ومعنويا -
 .عدم االىتمام بعممية التخطيط واإلعداد الجيد لعممية األداء -
 -تقييم األداء–عدم القدرة عمى مواجية المرؤوسين بنتائج التقييم  -
  (1).ضعف وسطحية العديد من مقابالت تقييم األداء التي تتم مع الرؤساء -
 .تعارض الرغبات ومتطمبات الفرد والمنظمة من شأنيا التأثير عمى أداء العمال -
 .غياب عنصر التدريب والتطوير من شأنو التأثير سمبا عمى أداء العمال، ويجعمو غير متوازي -
انعدام الشعور بالوالء واالنتماء وروح الجماعة وعدم االرتياح بالمؤسسة يؤثر سمبا عمى أداء العمال  -

مما يؤدي إلى انتشار الضجر والممل واختالف األعذار لمتغيب، وتغيير العمل في أول فرصة تسمح 
 .بصفة أخرى عدم توفر عوامل االستقرار في العمل

صطدامات وصراعات بين العمال مما يؤثر إتداخل وتشابك وعدم وضوح الوظائف يؤدي إلى بروز  -
 .عمى أداء العمال باإلضافة إلى عدم فيم كل فرد لوظيفتو المكمف بإنجازىا

أنظمة التحفيز كالترقية والنقل واألجور، فإذا كانت تتم بطريقة غير عادلة وغير واضحة تنعكس سمبا  -
 .عمى أداء العمال وقد تصل أحيانا إلى االستقالة، وترك العمل

 الحمول المقترحة من أجل تفعيل األداء  -6-2

ىناك عدة حمول من أجل مواجية جل المشاكل التي تواجو العمال أثناء تأديتيم لعمميم، وتتمثل ىذه      
 : الحمول فيما يمي

 .تحسين الظروف بمختمف أنواعيا داخل المؤسسة -
 .تحسين الحوافز والمكافآت لمعمال من أجل بدل جيود أكبر -

                                                           
 .205، ص 2001، دار قباء لمنشر، ، كيف تقيم أداء الشركات والعاممين21سمسمة الدليل العممي لمدير القرن :  زىير ثابت(1)
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 .تحسين العالقة بين الرئيس والمرؤوسين والعمال، حتى يكون ىناك مجال لمتفاىم -
 .لنظام تقيم األداء موضع التنفيذلوضع مشروع عمل  -
 .االتصال الفعال داخل المؤسسة بين العمال -
 .العمل عمى وضع قوانين العمل داخل المؤسسة -
 .توفير المناخ المناسب في العمل الذي يسمح لمعمال بالشعور بالراحة والطمأنينة -
 .وضع خطط لتحسين أداء العمال -
  (1).وضع مجمة خاصة تصنف ظروف ومستويات أداء العمال -
 .التحميل الدقيق لمعمل الذي يرتبط بكفاءة األداء، أي أن يتم جزئيات العمل المنجز -
التركيز عمى التغذية العكسية عند إجراء عممية قياس األداء، إذ أن ىذه التغذية تعتبر محفز رئيسي في  -

 (2).أغمب األحيان

 ماهية تقييم األداء الوظيفي  :ثانيا

 مفهوم أهمية وأهداف تقييم األداء  -1

 مفهوم تقييم األداء  -1-1

العممية أو الطريقة التي يستخدميا أرباب العمل لمعرفة أي من األفراد : "لقد عرفو البعض عمى أنو -
أنجز عمال وفقا لما ينبغي لو أو يؤدى ويترتب عمى ىذا التقييم وصف الفرد بمستوى كافية أو جدارة أو 

 (3).(ممتاز، جيد جدا، مقبول، ضعيف، ضعيف جدا)ِاستحقاق معين 
عممية إدارية مخططة مسبقا، مستمرة وىو عممية إيجابية ال تسعى إلى كشف : "كما يعرفو آخرون بأنو -

  (4)".العيوب فقط، بل تيتم بنقاط القوة في الجيود التي يبذليا الفرد
تقييم األداء ىو نظام يتم من خاللو تحديد مدى كفاءة أداء : "فيعرف تقييم األداء بقولو" ماىر أحمد"أما  -

العاممين ألعماليم، ويحتاج األمر إلى أن يكون العاممون قد قضوا فترة زمنية في أعماليم، وبشكل يمكن 
  (5)".من القيام بتقييم أدائيم خالليا

                                                           
 .206، 205 المرجع السابق، ص ص (1)
 .57 وائل صبحي إدريس، طاىر محسن منصور الغالبي، مرجع سبق ذكره، ص (2)
 .321 حنفي، مرجع سبق ذكره، ص ر عبد الغفا(3)
 .270 درة عبد الباري إبراىيم وآخرون، مرجع  سبق ذكره، ص (4)
 .271، 270، ص ص  السابق المرجع(5)
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بإمكانية استنتاجو من تقييم النتائج، وىذا "فعبر عن تقييم األداء " Jean Français Amadieu"وأما  -
ما يتطمب مالحظة الطريقة المتبعة لتحقيق األىداف، وليس مالحظة اإلنحراف الموجودين النتائج 

 .واألىداف

ومنو يمكن القول بأن تقييم األداء ىو العممية التي يمكن من خالليا التعرف عمى مستوى أداء      
. العمال وكفاءتيم من خالل تحميل نتائجو

 : إن القيام بعممية التقييم تيدف إلى: أهداف تقييم األداء -1-2

اختيار األفراد العاممين المناسبين ألداء األعمال، وبما يتناسب مع مؤىالتيم، وتوزيع العمل عمييم بما  -
 ".وضع الفرد المناسب في المكان المناسب: "يتناسب وقدراتيم ومياراتيم تحقيقا لمبدأ

 .تحسين مستويات األداء من قبل األفراد وترشيدىم لما فيو خدمة لمصالحيم ومصالح المؤسسة -
 .اكتشاف األفراد العاممين المؤىمين أكثر من غيرىم لمناصب قيادية في المؤسسة -
التأكد من كفاءة الخطط الموضوعة، ودقة الموازنات التخطيطية وكذلك إبداء المقترحات لتعديميا،  -

 .نحرافات الصادرة عن التقديرات الخاطئةالتجاوزا ل
 . يعتبر تقييم األداء وسيمة أو أداة لتقويم ضعف العاممين واقتراح إجراءات لتحسين أدائيم -
رفع الروح المعنوية، وتحسين عالقات العمل، ويتم ذلك من خالل خمق الثقة لدى المرؤوسين  -

 (1 ).ىم بين اإلدارة والعاممينابرؤسائيم، ونشوء عالقة قائمة عمى أساس التف

 : يمكن تمخيص أىمية تقييم األداء الوظيفي في النقاط التالية: اء أهمية تقييم األد-1-3

 تحديد مدى كفاءة الفرد. 
 زيادة مستوى الرضا لدى الفرد. 
 خمق فرص االحتكاك بين الرؤساء والمرؤوسين. 
 المعاممة العادلة وحصول كل عامل عمى ما يستحقو. 
 تساعد ىذه الوسيمة عمى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. 
 الحكم عمى دقة السياسات والبرامج المتعمقة باالستقطاب واالختيار والتعيين. 
 يمثل تقييم األداء وسيمة رقابية عمى المشرفين الذين يتابعون مراقبة وتقييم جيود العاممين. 
  عمى نقاط القوة والضعف وبالتالي العمل عمى تطوير نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعفالتعرف . 

 

                                                           
 .148، ص فيصل حسونة، مرجع سبق ذكره (1)
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 خطوات ومسؤولية تقييم األداء  -2

 :وتنحصر أىم خطوات  تقييم األداء فيما يمي : خطوات تقييم األداء-2-1

 وىي التي يتم عن طريقيا مقارنة أداء العمال والتي تختمف باختالف مواصفات العمل : تحديد المعايير
 .وأبعاده

  البد من توضيحيا لألفراد ليتمكنوا من ونقل توقعات األداء لألفراد العاممين بعد تحديد المعايير الالزمة
 .معرفة ما يتوجب عمييم القيام بو

 وىنا يجمع المعمومات حول األداء الفعمي، وذل إما بالمالحظة أو التقارير اإلحصائية، : قياس األداء
 .شفوية أو كتابية

 وىي خطوة ضرورية لمكشف عن مدى إنجاز العمل من : مقارنة األداء الفعمي مع المعايير الموضوعية
 .قبل العامل

 بمعنى تحديد الزمن الذي يجري فيو التقييم ويكون حسب طبيعة النشاط وحجم : تحديد فترة التقييم
 .المنظمة

 بمعنى الشخص المناسب لعممية التقييم ويتوجب أن تتوفر فيو الكفاءة، الخبرة، الميارة : تحديد المقيم
  (1).وتحمل المسؤولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .151 ، 150، ص ص السابقمرجع ال(1)
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يوضح خطوات تقييم األداء  : (04)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوظائف اإلستراتيجية في إدارة الموارد البشرية، دار :  نجم عبد العزاوي، عباس حسين جواد:المصدر
. 385، ص 2013، 1اليازوري لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط

 : من أىم األطراف التي تمارس عممية التقييم : مسؤولية تقييم األداء-2-2
 الرئيس المباشر ىو أكثر األشخاص معرفة بعمل العامل من حيث الواجبات  :المشرف المباشر

نجازاتو وسموكياتو، يضاف إلى ذلك أن الرئيس المباشر ىو  والمسؤوليات، ومن حيث تقييم قدراتو وا 
األدرى بجوانب القوة والضعف في أداء المرؤوس ولديو المعمومات الكافية عن  األفراد واألوضاع في 
القسم الذي يرأسو، ومع ذلك فإن الرئيس قد يتحيز لصالح أو لضد ىذا المرؤوس أو ذاك، وقد تتدخل 

 (1).عوامل غير موضوعية في عممية التقييم نتيجة لمعالقات الشخصية والمحاباة
 تتطمب بعض المؤسسات أن يقوم بمراجعة تقييم األداء، أو حتى بعممية  :رئيس المشرف المباشر

التقييم أحيانا رئيس المشرف المباشر، بحجة أن الرئيس األعمى يعرف بوجو محدد األىداف المطموب من 
العامل وكيفية تحقيقيا، سواء كان ذلك يتفق مع رغبات اإلدارة أم ال، ومن ىنا فإن فكرة أن يقوم الرئيس 

                                                           
الوظائف اإلستراتيجية في إدارة الموارد البشرية، دار اليازوري لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، : نجم عبد العزاوي، عباس حسين جواد(1) 
 .385، ص 2013، 1ط

تحديد أسس المساءلة عن 

 العمل وأهداف

وضع األهداف وأسس  -

 المساءلة عن العمل

 سجل األداء بالمستندات -

 صحح األداء غير المقبول -

 كافيء األداء المستمر -

التقييم 

 المستمر

 استمارة تقييم أداء كاملة من

 استمارة تقييم أداء كاملة من

 حدد حركة المرتب

 قم بإدارة منافسة المرتب

قم بإدارة المنافسة 

 الرسمية لتقييم األداء
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المباشر بعممية المراجعة والتقييم نابعة من ىدف إرضاء رغبات اإلدارة العميا، وتحرص عمى أن يحقق 
العامل األىداف في إطار تكاممي وشمولي ال يتعارض مع أىداف اإلدارة العميا، وأن ىذا العامل قادر 

  (1).عمى تحمل المسؤولية وقبوليا، ولديو المعرفة الكافية ألداء ما يطمب منو من عمل
 ويتخذ ىذا التقييم ثالثة أشكال :تقييمات األقران  : 
 .طريقة الترتيب وتتمثل في ترتيب أفراد المجموعة من األحسن إلى األسوء .أ 
 .طريقة التقديرات، وفييا يتم إعطاء درجات عمى سمم التقدير .ب 
طريقة الترشيح حيث يقوم كل عامل في المجموعة باختيار وانتخاب عدد محدد من أعضاء المجموعة  .ج 

كأفضل عمال بالنسبة لجانب معين أو صفة معينة، كما قد يطمب من العامل تسمية أسوأ األشخاص 
 .بالنسبة لجانب األداء أو لتل الخاصية

 قد تشكل لجنة خاصة لتقييم أداء العمال مكونة من رؤساء من أقسام يعممون مباشرة في  : المجان
المؤسسة، وليم صمة ومعرفة مسبقة بالعمال، قبل فترة التقييم وال يمنع تشكيل المجنة من مستويات إدارية 
ذا كان اليدف  نجازاتيم السابقة، وا  مختمفة طالما كانت عمى صمة ومعرفة بيؤالء العمال وطبيعة أعماليم وا 
من تكوين المجنة ىو الحرص عمى تحقيق العدالة والموضوعية في عممية التقييم، فإن احتماالت التحيز 

الشخصي مع بعض أعضاء المجنة يظل قائما، إن المعمومات الكثيرة التي تتوفر لمجنة ال يعني بالضرورة 
ذا لم يتم استخدام بيانات حقيقية وبشكل صريح، فسوف يخيم عمى بعض أعضاء  معمومات أفضل وا 

 .المجموعة الجيل بما يجري في حقيقة األمر
  اتجيت بعض المؤسسات إلى جعل الفرد يقّوم نفسو ذاتيا، ثم مناقشة ىذا التقييم مع :التقييم الذاتي

رؤسائو فيما بعد، وتشير البحوث الميدانية إلى أن ىذا األسموب يحقق مزايا عديدة فيو يقوي الشعور 
بالمسؤولية والقدرة عمى الرقابة الذاتية، ويعمل في الوقت نفسو عمى تحفيز العامل نحو تحسين أدائو 

خاصة عندما يكون أداؤه متدنيا، وبالمقابل قد يقود تقييم الذات إلى التساىل أكثر من عممية التقييم مقارنة 
مع بعض الطرق األخرى، فيو بال شك يسبب بعض المشاكل عندما يستخدم ألغراض معينة كاتجاه 

 .القدرات اإلدارية، وتحديد االحتياجات التدريبية واختيار العاممين
 يستعان أحيانا بخبراء إدارة الموارد البشرية، ويشترط أن يكون ىؤالء :خبراء إدارة الموارد البشرية

الخبراء عمى عمم معرفة بطبيعة الوظيفة المطموب تقييم إنجاز القائم بيا، ويتحدد دور ىؤالء الخبراء في 
مقابمة القائمين بالتقييم ثم شرح مضامين التقييم المطموب والطريقة المطموبة وأسموب القياس والتقدير، 

ويطمب بعد إذن  منيم أن يتخذوا الخطوات التنفيذية إلجراء ىذا التقييم، وغالبا ما تستخدم ىذه الطريقة في 
 (2).اءطريقة التقييم الميداني لألد

                                                           
 .121، 120ره، ص ص ك عادل حرحوش صالح، مؤيد سعيد السالم، مرجع سبق ذ(1)
 .122، 121، ص ص نفسو المرجع (2)
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معايير تقييم األداء ومجاالت استخدام نتائجه - 3

 األداء   تقييم معايير-3-1

تقييم األداء، أو تقدير كفاءة العاممين باستخدام معايير محددة يقارن بيا أداؤىم الفعمي، وىذه  يتم قياس
. العناصر ومعدالت األداء: المعايير نوعان ىما

 وتشمل الصفات والمميزات التي يجب أن تتوفر في الفرد، وأن يتحمى بيا في عممو وسموكو : العناصر
 : ليتمكن من أداء عممو بنجاح وكفاءة والعناصر نوعان

وىي العناصر التي يمكن قياسيا بسيولة لدى الفرد، مثل المواظبة عمى العمل : العناصر الممموسة -
والدقة فيو، إذ من خالل مرات الغياب ومدى احترام الفرد لمواعيد العمل الرسمي يمكن الحكم عمى مدى 

 .الخ...مواظبتو عمى عممو
وىنا يجد المقوم صعوبة في قياسيا نظرا ألنيا تتكون من الصفات الشخصية : العناصر غير الممموسة -

لدى الفرد ىذه تتطمب مالحظات مستمرة لكي يتمكن المقيم من مالحظتيا ورؤيتيا والحكم عمييا، ومن 
 .الخ...األمانة، الذكاء، التعاون: ىذه الصفات

 يمكن تعريف معدل األداء بأنو عبارة عن ميزان يمكن بواسطتو لممقوم أن يزن إنتاجية : المعدالت
الموظف لمعرفة مدى كفاءتو في العمل من حيث الجودة والكمية خالل فترة زمنية محددة، لمتوصل إلى 

 : تحديد مستوى إنتاجو من حيث الكمية أو الجودة، ومعدالت األداء ثالثة ىي
وبموجبيا يتم تحديد كمية معينة من وحدات اإلنتاج التي يجب أن تنتج خالل فترة : المعدالت الكمية -

  (1).وىي معدالت تقيس لنا األشياء أو العناصر الكمية ذات قيمة ممموسة: زمنية محددة مثال
الخ، والتي يجب عمى الفرد أن يصل ...وبموجبيا يتم تحديد الجودة واإلتقان والدقة: المعدالت النوعية -

إلييا في إنتاجو وغالبا ما تحدد بنسب معينة من األخطاء أثناء اإلنتاج وبعدد اإلنتاج المعيب، وىي 
 ".ذات قيمة غير ممموسة"معدالت تقيس لنا األشياء أو العناصر غير الكمية 

وىذا المعدل ىو مزيج من السابقين إذ بموجبو يجب أن يصل إنتاج الفرد : المعدالت الكمية النوعية -
 .إلى عدد معين من الوحدات خالل فترة زمنية محددة وبمستوى معين من الجودة واإلتقان

 مجاالت استخدام نتائج قياس وتقييم األداء -3-2

:  ىناك عدة مجاالت يمكن لممؤسسة أن تستخدم فييا نتائج قياس وتقييم األداء، نذكر منيا

                                                           
 .175 عمر وصفي عقيمي، مرجع سبق ذكره، ص (1)



 الوظيفي األداء                                                           لخامسا الفصل

 

106 
 

 لقد أصبح من الضروري في الوقت الحاضر أن تعتمد اإلدارة عمى الترقية من الداخل لشغل :الترقية 
الوظائف في المستويات اإلدارية العميا، وقياس األداء يبين لنا مدى استحقاق كل موظف من بين 

 .المترشحين لشغل المناصب العميا
 يعتبر قياس وتقييم األداء بمثابة اختبار لمدى سالمة ونجاح الطرق :تقديم سياسة االختبار 

ا نتائج قياس األداء عمى معدالت مرتفعة نواإلجراءات المستخدمة في اختبار وتدريب العاممين، فإذا دلت
يعتبر دليل عمى سالمة وصحة اإلجراءات المتبعة في اختيار األفراد وتعيينيم في العمل الذي يتناسب مع 

  (1).إمكاناتيم
 بحاجة إلى النقل لوظائف   تعتبر نتائج قياس وتقييم األداء وسيمة فعالة لمعرفة العاممين الذين:النقل

 .قدراتيم أكثرم ءأخرى تال
 يجب أن يعتبر الفصل من الخدمة آخر إجراء تقوم اإلدارة باتخاذه حيال العاممين الذين أثبتت :الفصل 

 .التقارير أنيم غير أكفاء لمنصب العمل الذي يشغمونو
 تساىم نتائج األداء في منح العاممين الممتازين مكافآت وحوافز لقاء أدائيم، مما يدفع : تنظيم المكافآت

 .من ىم أقل مستوى إلى بدل كل ما في وسعيم لموصول إلى مستوى أفضل
 تتيح نتائج تقييم األداء الفرصة لمتعرف عمى نقاط القوة والضعف، وبذلك :التدريب وتنمية الكفاءات 

تعمل اإلدارة والموظف عمى عالج نقاط الضعف من خالل تحديد االحتياجات التدريبية وتؤدي معرفة 
 .نقاط القوة إلى تدعيم تمك النقاط وتثبيتيا والمحافظة عمييا وبيان كيفيتيا وزيادتيا مستقبال

 قد يمثل األداء السيء عالمة عمى سوء تصميم الوظائف، ويعمل :تصحيح أخطاء تصميم الوظائف 
تقييم األداء عمى مساعدة اإلدارة لتشخيص وتحديد األخطاء التي أدت إلى سوء التصميم، ومن ثم سوء 

  (2).األداء

 أساليب وطرق تقييم األداء  -4

 أساليب تقييم األداء  -4-1

ىذه األساليب متعددة ولكل أسموب منيا لو بعض المزايا وعميو بعض االعتراضات، ونوجز ىذه األساليب 
:  فيما يمي

 ما يسمى النظام اليرمي تتبع السمطة نظاما رأسيا،  عمى في المؤسسات التي تسير:تقييم المشرفين 
ولذلك فمن الطبيعي المجوء إلى الرؤساء المباشرين أو المشرفين في تقييم األداء لمعاممين في القسم 
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، وقد يكون التقييم محصمة لتقييم العديد من المستويات الرئاسية لمعامل، مثال مالذي يرأسو كل منو
 بالمصنع، فإن تقييم أدائو يمكن أن يتم عن طريق رئيسو المباشر، يانةعامل في إحدى ورش الص

والميندس المسؤول عن الورشة وكبير الميندسين الذي يرأس الجميع أي أن التقييم يكون بصورة 
جمعية، ولكن الميم أن تكون ىذه التقديرات مستقمة بعضيا عن بعض حتى ال يتأثر أي منيا باآلخر، 
وعادة ما يكون ىذا التقييم عمى فترات وىي عادة ما تكون سنوية كما أن ىذه التقارير تكون عمى ىيئة 

 : نماذج مطبوعة حيث تتضمن ىذه التقارير معمومات محددة مثل
مثل سنو وحالتو االجتماعية وكذا مستواه التعميمي وتاريخو الميني :  الشخصية لمعاملفيةالخل .أ 

 . ونواحي اإلنجاز الخاصة بو، وكذلك نواحي التقصير
 .تحديد مختصر لخطواتو، وما يتطمبو العمل من مسؤوليات: طبيعة العمل .ب 

حيث تتضمن ىذه النقطة مدى مساىمة العامل في تحقيق األىداف اإلنتاجية : مستوى أداء العمل .ج 
لممؤسسة التي يعمل بيا ومستوى أدائو الميني ومستوى ثباتو االنفعالي في التعامل مع اآلخرين إلى غير 

 .ذلك
من حيث التوقعات بالنسبة لو في المستقبل من تقدم أو ترقية سواء كانت ىذه : اإلمكانيات المستقبمية .د 

 . التوقعات المستقبمية عمى المدى القريب أو البعيد
 حيث يقوم العامل بتقييم زمالئو أو رؤسائو المباشرين عن طريق استمارة تحتوي عمى :  تقييم الزمالء

بيانات تشابو البيانات التي تحدثنا عنيا في النقطة السابقة ويقال أن ىذا األسموب كان متبعا خالل الحرب 
العالمية الثانية في البحرية األمريكية، وتكون نتيجة تقييم أحد العمال ىو متوسط تقييمات زمالئو لو، 

ويقال أن ليذه الطريقة مزايا خاصة عند اختيار الرؤساء المباشرين ألن إجماع غالبية العمال عمى حسن 
تقييم األداء ألحد زمالئيم أو رؤسائيم المباشرين قد يؤخذ، باإلضافة إلى اعتبارات أخرى تراىا المؤسسة 

 .عمى أنو دليل عمى الكفاءة المينية

الذي يحظى بو أحد العمال بحيث " القبولية"كما أن ىذا التقدير من الزمالء مؤشر عمى مستوى      
 (1 ).يمكن أن يعين رئيسيا مباشرا لمعمال

 وىو من طرق تقييم األداء التي يساىم األخصائي النفسي في عمم النفس :االستطالع الميداني 
الصناعي في تنفيذىا في ىذه الطريقة يقوم األخصائي النفسي بتوجيو األسئمة إلى الرئيس المباشر ىذه 

األسئمة تتعمق بالشخص المراد تقييم أدائو وىذه األسئمة توجد في استمارة تدور حول بيانات تشبو البيانات 
، ثم يمخص األخصائي النفسي نتيجة ىذا االستطالع بعد التأكد تماما من دقة إجابات "أ"المشار إلييا في 

 . الرئيس المباشر ويتوصل إلى التوصيات المناسبة ومن األسف أن ىذه الطريقة رغم كفاءتيا عالية الكمفة

                                                           
 .38 ،37ص، محمد شحاتة ربيع، مرجع سبق ذكره، ص (1)



 الوظيفي األداء                                                           لخامسا الفصل

 

108 
 

وىذا االستطالع الميداني يحتوي عادة عمى معمومات مفيدة عن العامل ومستقاة بدقة وتثبيت من      
مصدرىا األصمي، وقد يكون ىذا االستطالع الميداني في التقييم شامال لعدة رؤساء لنفس العامل بحيث 

. تكون النتائج الخاصة بو ذات فائدة قصوى ولكن كمفة ذلك عالية ما سبق اإلشارة

 وىو نوع مختمف من التقييم يقوم بتنفيذه األخصائي النفسي وىو يقوم عمى استخدام :التقييم النفسي 
األساليب النفسية في تقييم األفراد خاصة من حيث قياس شخصيتيم أو ذكائيم حيث يقوم األخصائي 
النفسي بدراسة الفرد بصورة شاممة بقصد الوصول ألكبر قدر ممكن من الفيم والوعي لمجوانب النفسية 

 .المختمفة

 تعطينا ناتوىذه المعمومات ذات فائدة جمة خاصة عند النظر في الترقيات أو التنقالت ألن ىذه البيا     
تنبؤا بما يمكن لمفرد أن ينجح فيو، ويقوم عمييا أخصائيون نفسيون ذوي اختصاص وتدريب متميز، وىذه 
التقارير العممية التي تكتب بناءا عمى ىذه األساليب السيكولوجية تربط عادة بنظام العمل في المؤسسة 

الصناعية والييكل اإلداري فييا وأسموب تقييم العمل وتوزيع االختصاصات حيث توائم ىذه التقارير بين ما 
.  ينعم بو العاممون من قدرات واستعدادات واألعمال التي يرشحون بيا سواء عن طريق النقل أو الترقية

 التقدير الذاتي في مجال تقييم األداء ىو أمر يتم بصورة دائمة، وذلك أن كل شخص :التقدير الذاتي 
يكّون لنفسو تصورا عن أدائو ويعّدل ىذا التصور طبقا لمتغذية الراجعة التي يتمقاىا من اآلخرين وذلك أمر 
شخصي بحت، وعادة ال تيتم المؤسسات الصناعية بيذه التقديرات الذاتية رغم أنيا موجودة ومؤثرة تأثيرا 

 (1 ).قويا عمى األداء الوظيفي لألفراد

إذا اختمفت كثيرا مع التقديرات - وىي طبعا تقديرات غير رسمية وغير دقيقة-وىذه التقديرات الذاتية     
الرسمية بالمؤسسة فإن ىذا من شأنو أن يضر بالصالح العام لممؤسسة، ولبيان ذلك لنفرض أن أحد 
العمال يقيم أدائو تقديرا ذاتيا عمى أنو جيد بينما تقدير المؤسسة عمى أنو ضعيف، ىذا العامل سوف 

. (رغم أن تقدير المؤسسة قد يكون صحيح)يشعر بالظمم ويحتقن نفسيا ضد المؤسسة التي يعمل بيا 

 تتوقع المؤسسة أن يقوم كل عامل فييا بإنجاز وحدات إنتاج ذات : التقييم عن طريق معدالت األداء
كم معين وذات كيف معين، ويتم ىذا األسموب من التقييم عمى أساس قدرة العامل عمى الوفاء بحصة 

فمثال عند تقييم أداء كاتب عمى اآللة الكاتبة فإنو يمكن أن نقيم األداء كما . اإلنتاج الخاصة بو كما وكيفا
من خالل وجود أو عدم وجود - وكيفا-من خالل عدد الصفحات التي قام بنسخيا خالل ساعات العمل

أخطاء في الكتابة، وما في الكتابة من تنسيق وتنظيم، وفي وحدة إلنتاج المالبس الجاىزة بعدد الوحدات 
 . المنتجة ىذا من ناحية الكم وخموىا من عيوب الصناعة، ىذا من ناحية الكيف
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 يقيم األداء من خالل قدرة العامل عمى تحقيق أكبر قدر من الربح بأقل  قدر ممكن من : الكمفة والربح
التكاليف، وعادة ما يوجد لدى الشركات الصناعية تصور عن الكمفة الفعمية لمسمعة المنتجة بحيث تحاول 
خفض ىذه الكمفة إلى أقل حد ممكن بحيث تستطيع أن تطرح السمعة بأسعار منافسة تقف في مواجية 

ولكن تقييم أداء العامل . الشركات التي تنتج سمعا مماثمة وفي نفس الوقت تحقق قدرا معقوال من الربحية
عمى أساس موضوع التكمفة والربح أمر بالغ الصعوبة ألن تحديد الكمفة الفعمية لمسمعة المنتجة أمر يتدخل 

فيو العديد من العناصر مثل العامل وزمالئو والمشرفين والميندسين وأفراد اإلدارة العميا بحيث يصعب 
تحديد أي فئة من ىذه الفئات من حيث دورىا في خفض الكمفة ألن دور ىذه الفئات متداخل إلى حد 

 .كبير
 يقيم األداء بناءا عمى تحقيق العامل لمعدالت اإلنتاجية المعمول بيا في المؤسسة :قياس اإلنتاجية 

الصناعية  ومعدالت اإلنتاج أمر بالغ الحيوية ولكنو صعب تحديده بدقة أو باألحرى من الصعب تحديده 
بالنسبة لعامل بعينو دون آخر فمثال عامل اإلنتاج عمى ماكينة النسيج فإن معدل اإلنتاج المتوقع لو 
 . الوردية الواحدة يبمغ خمسة آالف متر تقريبا ولكن يمكن لعامل متوسط الكفاءة أن يحقق ىذا المعدل

ويمكن في نفس الوقت لعامل ممتاز في الكفاءة أن ال يحققو بسبب خارج عن إرادتو وىو عطل في      
إحدى الماكينات وتباطؤ الميندس المسؤول في إصالحيا أو وجود عيب في المنتج من القماش ولكن ىذا 
العيب ليس مسؤولية، ألن العيب كان أصال في الخيوط التي عمقت عمى ماكينة النسيج وليذا األمر عدة 

. مداخالت، ومع ذلك وبرغم ىذه المشكالت يبقى معّدل اإلنتاج أمرا حيويا في تقييم األداء الوظيفية

 تؤثر عمى كفاءة األداء في المؤسسات الصناعية عمميات يمكن أن نسمييا :مقياس اإلنسحاب 
اإلنسحاب ألن اإلنسحاب لو داللة عمى عدم الرضا عن العمل في المؤسسات الصناعية التي نحن بسبيل 

ومن .تقييم األداء فييا ألن عمميات اإلنسحاب ليا مردود اقتصادي وخيم عمى ىذه المؤسسات الصناعية
 ذلك أن الغياب عن العمل معناه تدّني دافعية العمال نحو العمل ومعناه فقد ،مؤشرات اإلنسحاب الغياب

العديد من أيام العمل مما يتسبب في تدّني اإلنتاجية وما يمزم عن الغياب من استئجار بدائل سريعة لتحل 
محل العمال الغائبين، فإذا عاد الغائبون فإنيم يمثمون عبئا إداريا واقتصاديا، والذي ييمنا في ىذا المقام 

أن زيادة معدالت الغياب عن العمل في إحدى المؤسسات الصناعية ىي أمر يؤثر سمبا عمى تقييم األداء 
 (1). العام ليذه المؤسسة

كما أن الفصل أو ترك العمل ىو النتيجة النيائية لتكرار الغياب والغياب عادة مقدمة لترك العمل،      
 العمل، وىنا تكون المؤسسة مضطرة إلى تعيين عمال جدد وتدريبيم ليحّموا محل كحيث ارتبط الغياب بتر

العمال القدامى وىي دورة صعبة ألن الكمفة المادية ليذا األمر عالية وتؤدي إلى فاقد اقتصادي أو ىدر 
                                                           

 .340المرجع السابق، ص  (1) 



 الوظيفي األداء                                                           لخامسا الفصل

 

110 
 

جراءات تعيين لمجدد وتدريب ىؤالء الجدد وما  مالي، ويتمثل ىذا اليدر في عمل إجراءات فصل لمقدامى وا 
. يتطمبو التدريب من مبالغ باىضة

 تستخدم موازين التقدير في أمور عدة مثل تقييم األداء وتشمل ىذه الموازين عمى :موازين التقدير 
العديد من الخصائص ذات العالقة بحسن األداء في العمل، ويتم تقييم أداء العامل عمى ىذه الموازين 

 .كتراوح بين ممتاز وضعيف (خمس مثال)بمقياس متدرج من عدة نقاط 

وتتخذ القرارات أو العبارات التي يتضمنيا ميزان التقدير المستخدم في تقييم األداء عمى الصورة      
 (1 ).المثالية لمتطمبات الوظيفة

معنى ذلك أن الرئيس المباشر القائم بالتقييم يعطي التقدير ويحول ىذا التقدير إلى نقاط وتجمع ىذه      
.  النقاط وحاصل الجمع ىو الدرجة المطموب إعطائيا لمعامل تقييما ألدائو

 في طريقة  المقارنة المحدودة نقيم مجموعة صغيرة من العمال يعرفيم جيدا :المقارنة المحدودة 
الرئيس المباشر، أومن يقوم مقامو بعممية تقييم لمعمال بأن يرتبيم وفقا لكفاءتيم بحيث يختار 
أحسنيم ليكون األول والذي يميو ىو الثاني وىكذا وبالطبع تتناسب ىذه الطريقة المؤسسات 

   (2). الصغيرة جدا أو األقسام من المؤسسات محدودة العدد

 طرق تقييم األداء -4-2

 من الطرق التقميدية التي يمكن اإلستفادة منيا ما يمي:طرق التقييم التقميدية  : 
 تعد ىذه الطريقة من أقدم وأبسط طرق تقييم األداء، وتعتمد ىذه الطريقة عمى :طريقة الترتيب البسيط .أ 

ترتيب العمال بالتسمسل حيث يقوم بإعادة قائمة بأسماء العمال منو ويبدأ المقيم باختبار أفضل العمال أداء 
وذكر اسمو في أعمى القائمة، ثم اختيار أسوء العمال أداء مع ذكر اسمو في أسفل القائمة، وبذلك يتم 

 .تحديد التقييم المطموب لمعمال أىميتيم من األعمى إلى األسفل
 بموجب ىذه الطريقة يقوم المقيم بمقارنة كل فرد عامل في جميع األفراد :طريقة المقارنة المزدوجة .ب 

العاممين الذين يخضعوا ىم أيضا لمتقييم في المجموعة نفسيا، فمثال إذا كان ىناك خمسة أفراد فغنو سيقيم 
تقييم الفرد األول مع الثاني والثالث فالرابع والخامس، أي يجب مقارنة كل عامل في المؤسسة، وتسجيل 

 (3 ).عدد المرات التي يتميز كل منيم فييا حتى يتم معرفة من ىو األفضل

                                                           
 .341 المرجع السابق، ص (1)
 .342 المرجع السابق، ص (2)
 .244، 243يم الطائي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص حج يوسف (3)
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 يتم تقييم األفراد حسب المحنى الطبيعي الذي يقسم بدوره إلى مجموعات :طريقة التوزيع اإلجباري .ج 
، حسب الدراسات اإلحصائية لمتوزيع فإن مجموعة األفراد "ممتازين، جيدين، مقبولين، متوسطين، ضعفاء"

. العادية تتفاوت كفاءتيم وفق النسب الموضحة في الجدول

 :يوضح توزيع مجموعة من األفراد الخاضعين لمتقييم: (03)الجدول رقم

النسب المئوية لمجموعة األفراد 
الخاضعين لمتقييم 

التقدير الذي يستحقونو مستوى الكفاءة التي يتمتعون بيا 

امتياز كفاءتيم عالية جدا  10%
جيدا جدا كفاءتيم عالية  20%
جيد كفاءتيم متوسطة  40%
مقبول كفاءتيم أقل من المتوسط  10%
ضعيف كفاءتيم منخفضة  20%

100%  / /
:  ومن مميزات ىذه الطريقة أنيا

 .تقيس عددا قميال من األفراد -
تضع مبادئ محددة لعممية التقييم بدال من اعتمادىا عمى التعميم   -

 :ومن عيوبيا

 .تفترض أن المجموعات موزعة حسب ىذه النسب وىذه غير صحيحة في كل الحاالت

 وفقا ليذه الطريقة يتم وضع تصنيفات لألفراد العاممين يمثل كل تصنيف درجة :طريقة التدرج .د
األداء المرضي واألداء غير المرضي واألداء : معينة لألداء، فقد تكون ىناك ثالث تصنيفات كالتالي

المتميز، وضع ىذه التصنيفات من قبل اإلدارة أو المقيم ومن ثم أداء األفراد وفقا ليذه التصنيفات 
المحددة مسبقا، حيث يوضع عمى الفرد وفقا لدرجة أدائو لذلك فإن كل فرد من األفراد العاممين إما أن 

 . يستمم درجة متميزة أو مرضية أو غير مرضية

 األكثر شيوعا والتي تعتمد عمى صفات  من الطرق تعتبر ىذه الطريقة:طريقة التدرج البياني. ه
محددة في المقارنة وتقييم العاممين ويقاس أداء العامل وفق معايير محددة، أي تحديد الصفات التي 
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نوعية األداء، وكمية األداء، ومن ثم يتم تحديد أوزان لمتقديرات : بموجبيا يتم تقييم العاممين مثل
  (1 ):بالتدرج كالتالي

ممتاز -جدا جيد-جيد-مقبول-ضعيف-

وعميو يتم تجميع درجات كل فرد لكل صفة من ىذه الصفات، ويستطيع الشخص القائم بالتقييم من      
إجراء المقارنة بين األفراد باالعتماد عمى الدرجة النيائية التي يتحصل عمييا كل منيم، وعادة يتبع مقياس 
محدد، ىو أن يحصل الفرد عمى درجة تتراوح من الصفر يمثل انعدام تمك الصفة لدى الفرد، بينما تمثل 

  (2).الخمسة الحد األعمى في حالة توفرىا لديو، وقد تكون الصفات موضع التقييم

 : طريقة قوائم المراجعة.و
:  تحديد اإلدارة قوائم بأوصاف سموكية محددة مثل -

ال نعم العبارات واألوصاف السموكية 
- - ىو يتبع تعميمات المشرف 

- - ينجز عممو بإتقان 
- - يتقيد بأوقات الدوام الرسمي 

 .يستخدم المقيم ىذه القوائم المعدة من قبل اإلدارة -
يختار المقيم أو المشرف العبارة أو الصفة التي تصف أداء األفراد العاممين الذين ىم بصدد التقييم  -

 (3).أو اليختار    نعم  الحالة في ىذهىل يتبع العامل تعميمات المشرف : مثال
 .عندما ينتيي المشرف من رصد اإلجابة عن العبارات الواردة في القوائم يعيدىا إلى اإلدارة -
 .تقوم اإلدارة بتحميميا وتحديد درجات أوزان العبارات المختمفة -

:  ومن عيوب ىذه الطريقة

تمزم المكمف بالتقييم بإعداد قوائم خاصة بكل فئة من األفراد فتصبح مكمفة وتتطمب وقتا كبيرا 
 .إلعدادىا، وتصعب اإلحاطة بكل مكونات األداء

 تتكون استمارة التقييم في ىذه الطريقة من مجموعات عديدة من الجمل، :طريقة االختبار اإلجباري . ز
وكل مجموعة تحتوي عمى أربعة جمل، ومن ىذه الجمل إثنان تمثالن الصفة المرغوبة واإلثنان 

 .الباقيان تمثالن الصفة غير المرغوبة فييا في أداء المرؤوسين
                                                           

 .244، 243 يوسف حجم الطائي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص (1)
 .245،246ص،، ص  السابق المرجع(2)
 .247، ص  السابقالمرجع(3) 
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واليدف من ذلك ىو عدم معرفة المشرف لمقيمة الممنوحة ليذه الجمل لكي ال ينحاز ألي فرد داخل      
. المؤسسة أثناء عممية التقييم، ومن ثم ال يستطيع تقييم المرؤوسين حسنا أو سيئا حسب تفضيمو الشخصي

:  ومن عيوب ىذه الطريقة

 .أنيا مكمفة وال تسمح بمناقشة التقييم بين الرئيس والمرؤوسين -
 . كما ال يعرف الرئيس أساسا وقيم التقييم -

 تعد ىذه الطريقة من الطرق التي تم تطويرىا في فترة متأخرة، وبموجب ىذه :طريقة المواقف الحرجة-  ح
الطريقة يحتفظ الرئيس المباشر بسجل يطمق عميو جّل األداء حيث تدون فيو الوقائع أو األحداث الجوىرية 

ن الرئيس المباشر يقوم بمسك سجل لكل مرؤوس يضم  التي تواجو الفرد في عممو وكيفية سموكو، وا 
قسمين أحدىما يمثل نقاط القوة واآلخر يمثل نقاط الضعف، ويدون بصورة دورية في جميع البيانات 

المتعمقة بأداء الفرد سواء أن كانت ىذه المواقف لصالحو أو لضده عمى أن يراعي ترتيب ىذه البيانات 
حسب درجة ارتباطيا بكل العوامل السابقة وبذلك يتوفر لمرئيس الحكم السميم عمى كل فرد وفقا لمعوامل 

 . المذكورة في سجل أدائو

 كتابة تقارير تفصيمية يصف فييا إنجازات وأداء العاممين بطريقة إنشائية يختارىا :طريقة المقالة- ط
المقيم عمى أن يمتزم بمواضيع معينة ككمية ونوعية اإلنتاج ومعرفتو بالعمل والقدرات، ونقاط القوة 

 .والضعف في األداء

 نظرا ألىمية عممية تقييم األداء لمفرد والمؤسسة، فقد تواصمت الجيود في :طرق التقييم الحديثة 
تطوير طرق وأساليب جديدة لتقييم أداء األفراد تيدف إلى تقميل درجة األخطاء والصعوبات المرتبطة 

 :بالطرق التقميدية، ومن ىذه الطرق الحديثة التي تم تطويرىا ما يمي

 تعد ىذه الطريقة من الطرق الحديثة المعتمدة عمى األداء :طريقة مقياس السموكية المتدرجة .أ
المتوقع وفقا لمصفات السموكية المحددة عمى المقياس العمودي المتدرج، حيث أن كل صفة من 

الصفات السموكية المرتبطة باألداء المطموب تحدد ليا درجات ويتم وضع وصف كامل لكل درجة من 
ىذه الدرجات، وفي ضوء الوصف المحدد يتم تحديد أداء األفراد العاممين، ويعتمد ىذا المقياس عمى 

العناصر األساسية التي تتضمنيا طريقتي التدرج البياني والمواقف الحرجة، ويتم توضيح وتفسير 
المستويات المختمفة لمسموك، كأن يكون أداء متميز أو جيد أو ضعيف مما يساعد المقيمين في ربط 

تقييماتو مع سموك الفرد في العمل أثناء عممية التقييم، وتعتمد ىذه الطريقة عمى تصميم مقياس يتكون 
مقياس حيث أن كل مقياس عمودي يتضمن  (1-5)من سمسمة من المقاييس الفرعية العمودية من 

 .صفة ميمة تعكس متطمبات إنجاز العمل بحث يوفر المقيم دليل لتحديد موقع الفرد فيو
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 : طريقة مقياس التدرج عمى أساس السموكي . ب
 .تحديد وتصميم أعمدة لكل صفة أو سموك مستوفى من واقع العمل الفعمي -
 .ه المتوقع في واقع العملكيتم تقييم الفرد بناءا عمى مدى امتالكو لمصفات وسمو -
 .بمتطمبات العمل األساسية (السموكيات)ترتبط ىذه الصفات  -
ونضع العبارة )يتم توضيح وتفسير المستويات المختمفة لمسموك ودرجة فعاليتو، كأن نقول أداء ممتاز  -

 .، أداء جيد، أداء متوسط(المالئمة
 : طريقة مقياس المالحظة السموكية - ج
 .التركيز عمى السموك المالحظ -
 .مراقبة ومتابعة األفراد العاممين -
 .تقييم األداء اعتمادا عمى النتائج المرفقة فعال -
تحديد األبعاد السموكية المتوقعة لألداء الفعال، ومالحظة سموك األفراد يتم ترتيبيم حسب خمسة أوزان  -

 (1).لكل بعد
 وفقا ليذه الطريقة الحديثة تتبع المنظمات في تقييم أداء العمال طريق تقييم كل :طريقة التقييم السري - د

فرد عامل في المنظمة من قبل الرئيس المباشر وزميمو في العمل ومرؤوسيو، ثم تصميم نماذج تحتوي 
عمى أسئمة يطمب اإلجابة عمييا، حول أداء العامل من قبل الرئيس المباشر ومرؤوسيو وزمالئو، 

ويطمب من كل طرف تقييم العامل أن يتمم العممية بشكل سري بتعبئة النماذج دون إطالع الغير، 
  (2).ومن بعد يتم اختيار العناصر والصفات موضع التقييم بمعرفة القائمين عمى التقييم بنتائجيا

 : طريقة مراكز التقييم  - ه
 .الخ...التخطيط، التنظيم، العالقات االجتماعية: قياس ميارات وصفات متميزة مثل -
تحديد مقياس معينة ليذه الصفات في ضوء تحديد األىداف وتحميل العمل وتحديد األبعاد الضرورية  -

 .لمتقييم

. وتستخدم ىذه الطريقة لتطوير المديرين وبصورة خاصة المرشحين لإلدارة العميا

 تعتبر اإلدارة باألىداف فمسفة إدارية تيدف إلى زيادة مشاركة المرؤوس :طريقة اإلدارة باألهداف - و
تخاذ القرارات المالئمة لذلك، وتستخدم كأسموب لقياس افي وضع األىداف التي يقوم بتحقيقيا، و

 : تباع خطوات تطبيق ىذا البرنامج في المؤسسة والتي تتضمن ما يميإاألداء من خالل 

                                                           
 .248، 247، ص السابقالمرجع(1) 
 .248 يوسف حجيم الطائي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص (2)
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يجتمع الرؤساء والمرؤوسين في كل وحدة إدارة لمناقشة األىداف والنتائج المراد تحقيقيا والتي تكون  -
 .عادة ضمن اإلطار العام ألىداف المنظمة

يشرف الرؤساء والمرؤوسين عمى وضع وتحديد األىداف التي يمكن لممرؤوسين تحقيقيا، وىذه  -
 .األىداف يجب أن تكون واقعية ويسيل قياسيا

يجتمع الرؤساء والمرؤوسين مرة أخرى لدراسة إنجاز المرؤوسين إنجاز المرؤوسين لتمك األىداف  -
  (1).الموضوعة وتقييميم ليا

مشاكل تقييم األداء وحمولها    -5
 :المشاكل -5-1

تواجو عممية تقييم األداء مجموعة من المشاكل، ذلك أن تقييم األداء حكم يصدره شخص بشأن      
شخص آخر، والذي قد يؤثر أو يتأثر أو يخطئ وبالتالي ال يكون موضوعيا أو سميما، فال يمكن أن يخمو 
من المشاكل واألخطاء التي قد تؤدي إلى فشل عممية التقييم، وفيما يمي سنعرض أىم المشاكل التي تواجو 

. عممية تقييم األداء، وكذلك الحمول التي يمكن االعتماد عمييا لمحصول عمى عممية سميمة لمتقييم

:  من أىم المشكالت التي تواجو عممية التقييم ما يمي: مشاكل تقييم األداء: أوال

 : مشاكل متعمقة بالمقيم - أ

:  من بين األخطاء التي يقع فييا المقيم والمؤدية إلى فشل عممية تقييم األداء نذكر ما يمي

 ويتمثل ىذا الخطأ في أن المقيم يحكم عمى العامل حكما عاما بحكم معرفتو :االنطباع الشخصي 
بإحدى نواحي القوة أو الضعف في أدائو أو صفاتو، أي أن المقيم قد يتأثر بصفة واحدة، ثم يعمميا عمى 

 .باقي صفات األداء
 وىي مشكمة في المقاييس البيانية ألن المشرفين ال يطمب منيم : الميل إلى التساهل أو التشدد

بالضرورة تجنب إعطاء عماليم تقييمات عالية أو حتى منخفضة، أما إذا قمت بتصنيفيم وتقييميم فإنك 
مضطر فقط لمتمييز بين أصحاب األداء العالي وأصحاب األداء المنخفض، أما إذا اضطررنا إلى 

استخدام المقياس البياني لمتدرج فعندىا سنحاول القيام بتوزيع لألداء، حيث أشار عمماء النفس إلى أن 
 .معدالت تقييم األداء الناتجة لألغراض اإلدارية أكثر لينا من التقييمات اليادفة لتنمية وتطوير األفراد

                                                           
، ص 2000، لبنان، 2، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، طإدارة الموارد البشرية وكفاءة األداء الوظيفي:  بربر كامل(1)

134. 
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وىناك حقيقة يجب أن يدركيا المشرفون ىي أن المراقبون أو المشرفون يميمون ألن يكونوا أكثر      
زيادة الراتب والترقية، : تساىال عند تقييم العمال لغرض أفعال شخصية ليا نتائج ممموسة عمى العمال مثل

  (1).ويميمون إلى أن يكونوا أكثر شدة عند التقييم لغرض نصحيم وتالقي عيوبيم وتقييم األداء

 قد يميل المقيم إلى بعض العمال ويفضميم ألسباب ليست ليا عالقة بموضوع :التحيز الشخصي 
التقييم سواء كانت شخصية أو اجتماعية أو نفسية، ويؤثر ذلك تأثيرا ممحوظا عمى التقديرات التي 

 .الخ...يمنحوىا، ويكون التحيز عادة لسبب تأثير عالقة الصداقة أو الزمالة، والعالقات العائمية
 يتمثل ىذا الخطأ في تأثير المقيم بتصرفات وأداء العمال في الفترات األخيرة قبل :خطأ الحداثة 

التقييم، فإذا كان سموك العامل وأدائو لمعمل في الفترة األخيرة جيدا، فقد يحصل عمى تقديرات عالية بغض 
 .ه وأدائو قبل ذلك والعكس صحيحكالنظر عمى سمو

 إذا كان المقياس مقسما، مثال إلى ممتاز، جيد جدا، مقبول، وضعيف قد :عدم فهم مقاييس التقييم 
يكون األمر غير مفيوم بالنسبة لممقيم فيما يتعمق بمعنى كل درجة وحدودىا، أو أن فيمو يختمف من مقيم 

 .أو رئيس إلى آخر
 حيث أن الكثير منيم ينظر إلييا عمى أنيا تأدية واجب البد :عدم اهتمام المقيمين بإعداد التقارير 

منو، كما أن البعض منيم ال يقومون بالتقييم، إال عندما يطمب منيم ذلك، ويعيب عنيم اليدف األساسي 
من التقييم، وىو التحسين، فنجد الكثير منيم ال يقومون بمنافسة العمال وتوجيييم دوريا بنواحي القوة 
والضعف في أدائيم، مما قد يؤدي إلى استمرار العامل في أدائو السيء واعتقادا منو أنو يؤدي عمال 

  (2).جيدا
 : مشاكل خاصة بالقائمين عمى عممية تقييم األداء  - ب

 كثيرا ما يشعر بعض المديرين بالذنب عند قياميم بعممية تقييم أداء العمال، :الشعور بالذنب -5-1
وخاصة عندما تترتب عمييا بعض اآلثار السمبية عمى العمال فيما يخص الترقيات والحوافز 

واالستمرار في العمل، لذا يجب عمى المديرين التغمب عمى مثل تمك األحاسيس، كي يتمكنوا من 
 .أداء عممية التقييم بكفاءة عالية وفعالية

 حيث يقوم المديرون أحيانا بعممية تقييم األداء :عدم وجود محاسبة لممديرين عمى نتائج التقييم -5-2
لمعمال دون تحضير مسبق ليا، ذلك ألنيم غير معرضين لممساءلة عن دقة نتائج التقييم، مما قد 
ينتج عنو إعطاء جميع العمال نتائج جيدة في التقييم أو إعطائيم نتائج أقل مما يجب، أي أقل 

من مستواىم الحقيقي لذا يجب مساءلة ومحاسبة المديرين عن  دقة نتائج تقييميم لما يترتب عن 
 .الحوافز، الترقيات، المكافآت، وأحيانا قد ينتج التقييم الفصل من العمل: ذلك من قرارات مثل
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 حيث يقوم المديرون بإعطاء جميع العمال تقديرات مرتفعة، :الخوف من إبداء مشاعر العمال -5-3
 : خوفا من إبداء مشاعرىم، ولكن يجب معرفة

 .أن تقييم األداء عمل ىام إلعطاء تقارير آمنة عن أداء العمال، وذلك كي يعطي النتائج المرجوة منو -
أن إعطاء جميع العمال تقديرات جيدة ومرتفعة يؤدي إلى عدم القدرة عمى تحديد المتميزين منيم،  -

وكذلك القدرة عمى تحديد مواطن القوة والضعف لدى كل عامل منيم، والتي تستخدم في 
  (1).الخ...الترقيات

 : مشاكل متعمقة بإدارة عممية التقييم  - ج

تعتبر الجية المسؤولة عن عممية تقييم األداء الوظيفي لمعمال، وىي المسؤولة عن متابعة عممية      
التقييم والتأكد من عدم وجود مشاكل تعيقيا ومحاولة عالج وحل المشاكل في حالة وجودىا، ومن أىم 

:  األسباب التي تؤدي إلى فشل عممية التقييم والمتعمقة باإلدارة، ما يمي

 إن قمة إصدار وتوزيع النشرات الدورية في لوائح وأنظمة وتوجييات :نقص النشرات الدورية 
واإلرشادات المتعمقة بتقييم أداء العمال، وعدم وصوليا إلى الرؤساء المباشرين، قد يكون سببا من 

 .أسباب عدم معرفة ىؤالء الرؤساء بالعممية وأىدافيا واختالف مفاىيميم لممقصود منيم
 إن الرؤساء المباشرين المشرفين بحاجة إلى تدريب :قمة المساهمة في تدريب الرؤساء المباشرين 

 .وتذكير مستمر باألساليب الحديثة لمتقييم واألخطاء الشائعة، وكيفية تفادييا
 فعدم متابعة عممية التقييم، قد تؤدي إلى تراكم المشاكل، وبالتالي فيي بحاجة إلى :قمة المتابعة 

متابعة مستمرة وذلك بالبحث عن المشاكل التي تواجو ىذه العممية والمساىمة في الوصول إلى 
 .حمول

 حمول ومشاكل تقييم األداء -5-2

:  من الحمول المقترحة لمعالجة مشاكل عممية تقييم األداء ما يمي     

استخدام معايير موضوعية في تقييم األداء، وىي التي تمس نواتج األداء ثم سموك األداء، وأقميا  -
 .موضوعية ىي التي تمس الصفات الشخصية

 .يجب أن تكون المعايير واضحة ومفيومة ومشروحة لمقائمين عمى استخداميا -
 .يجب أن تستند ىذه المعايير عمى دراسة طبيعة العمل -
 .استخدام عدة نماذج أو طرق لمتقييم -
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يجب أن تمعب إدارة الموارد البشرية دور المنسق والمخطط والمراقب عمى إجراءات التقييم وأن تبنى  -
 .عالقة تعاون مع المديرين المباشرين

عالنية نتيجة التقييم، أي أن تعمن لكل عامل نتيجة تقييم أدائو مما يسمح لمعامل بمعرفة نقاط القوة  -
 .والضعف في أدائو، ولكنيا تحفظ بعد ذلك بشكل نسبي

 .مكافأة الرؤساء الذين يستوفون عمميات التقييم لعماليم بشكل كامل وسميم -
 .تدريب الرؤساء عمى استخدام طرق التقييم والنماذج المستعممة وتفادي األخطاء الشائعة في التقييم -
إخبار العمال بنتائج تقييميم وذلك من خالل مقابالت تقييم األداء والتي يفضل أن تتم بصورة  -

 .مستمرة
تعدد القائمين بالتقييم بحيث تزداد دقة عممية التقييم كمما زاد عدد القائمين بيا، ومن ثم ال يجب  -

الرئيس المباشر ثم : االقتصار عمى استخدام مصدر وحيد، فيفضل أن يكون مستويين في التقييم
  (1).الرئيس األعمى منو وذلك إلضفاء الموضوعية والرقابة في عممية التقييم
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:  خالصــة الفصل

يعتبر األداء اليدف األول ألي مؤسسة، فيو ذلك الجيد المبذول لتحقيق األىداف المخططة      
باستعمال الوسائل المتاحة وىو ناتج عن تفاعل كل من الدافعية واإلدراك والقدرة عمى العمل، ونظرا 

ألىمية األداء بالنسبة لممؤسسة، فقد اىتم بو العديد من المفكرين والباحثين، كما سعت معظم المؤسسات 
إلى معرفة مختمف العوامل المؤثرة عمى األداء بغية الوقوف عمى مختمف نقاط الضعف ومن ثم محاولة 

. استغالليا ومعالجتيا

تعد عممية تقييم األداء ضرورية من أجل تطوير نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف، ومراقبة سموك      
تباع مجموعة من األساليب سواء كانت تقميدية أو حديثة، وغالبا ما تتعرض إاألفراد، وىذا من خالل 

عممية تقييم األداء لمجموعة من المشاكل التي تعيقيا عن تحقيق أىدافيا، ىذه األخيرة قد تكون ذاتية أو 
. موضوعية

من أجل تحسين ورفع األداء تعمل المؤسسة عمى إتباع مجموعة من الطرق ىذه األخيرة تعتمد عمى      
. ثالث مداخل أساسية تتمثل في تحسين العامل، تحسين الوظيفة، وتحسين بيئة العمل

باإلضافة إلى ىذه الطرق يمكن لممؤسسة أن تعتمد عمى نماذج تحسين األداء والمتمثمة في النموذج      
. الفكري الشامل والنموذجين الفكريين لمجمعية الدولية لتنمية األداء



 
 الجانب الميداني 

 



 

جراءاته: الفصل السادس  منهجية البحث وا 

 تمهيد

 "جن جن"تقديم مؤسسة ميناء : أوال

 تقديم المديرية المعنية بالتربص: ثانيا

 مجاالت الدراسة: ثالثا

 العينة وطريقة اختيارها:رابعا

 المنهج المستخدم في الدراسة: خامسا

 أدوات جمع البيانات والمعمومات: سادسا

 أساليب معالجة وتحميل البيانات: سابعا

 خالصة الفصل
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 : تمهيد

     تحتل الدراسة الميدانية مكانة ىامة في البحث االجتماعي، فيي تعد الجزء األكثر أىمية فيو، فمن 
خالليا يتم طرح مشكمة البحث في الواقع االجتماعي باإلضافة إلى كونيا تدعم الدراسة النظرية، وتسمح 

 .لمباحث باختيار مدى صحة أو خطأ الفرضيات الموضوعة من طرفو، والوصول إلى النتائج

     فبعد انتيائنا من إجراءات الدراسة النظرية تأتي مرحمة الدراسة الميدانية، ولكي تكون ىذه الدراسة 
صحيحة، عمينا أن نتبع جممة من الخطوات المنيجية التي يتم تحديدىا مسبقا، وليذا جاء الفصل لمجانب 
المنيجي لمدراسة الميدانية الخاصة بالموضوع محل الدراسة، نستيمو بإعطاء لمحة تاريخية عن مؤسسة 

 .ثم شرح ىيكميا التنظيمي- مديرية الموارد البشرية-ثم تقديم المديرية المعنية بالتربص" جن جن"ميناء 

ثم ننتقل إلى  (المجال الجغرافي و الزماني والبشري)     ثم سنعرض مجاالت الدراسة بأنواعيا الثالث 
تحديد المنيج المستخدم واألدوات المعتمدة في ىذه الدراسة إضافة إلى العينة وطريقة اختيارىا، وأخيرا 

 .تحديد أساليب تحميل ومعالجة البيانات والمعمومات
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 الهيكل التنظيمي الفرعي لممديرية المعنية بالتربص: أوال

 الهيكل التنظيمي الفرعي لمديرية الموارد البشرية: (06)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 أعوان           

  

          أعوان المكتب

 

 

 

  وثائق خاصة بالمؤسسة:المصدر

تتكون مديرية الموارد البشرية من دائرتين : شرح الهيكل التنظيمي الفرعي لمديرية البشرية -1
 : رئيسيتين ىما

مبادئ الموارد 

 البشرية

 األمانة

دائرة المستخدمين  دائرة اإلدارة العامة

 والتكوين

المصلحة 

القانونية 

 والمنازعات

مصالح 

الخدمات 

 االجتماعية

مصلحة 

النظافة 

 واألمن

مصلحة 

الوسائل 

 العامة

 مصلحة المستخدمين مصلحة التكوين

أعوان 

 األمن 

 حراس
 فرع

الوسائل 

 العامة

فرع 

 المحطة

 فرع األجور

 فرع الموظفين
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 من ميام ىذه الدائرة تسيير الوسائل المادية الالزمة لتسيير المصالح وبيذا :دائرة اإلدارة العامة - أ
الخصوص يقوم رئيس ىذه الدائرة بمتابعة وتسير األمالك المنقولة وغير المنقولة لممؤسسة، 

 : ويتكفل أيضا بالحماية الدائمة ألمالك المؤسسة من خالل
 .النظافة، األمن، وطمب العمل كتوفير وسائل الحماية والمتابعة الطبية لمموظفين -
 .العالقات الخارجية من أجل التنظيم المادي لمميمات -
 : وبناءا عمى ىذا فإن ىذه الدائرة تنقسم إلى أربعة مصالح فرعية وىي -

 المصمحة القانونية والمنازعات : 
 ىذه المصمحة مكمفة بإعداد القوانين الخاصة بالعمل السارية المفعول عمى مستوى المؤسسة

 .إعداد قوانين متعمقة بتسيير الموظفين -
 .تمثيل المؤسسة لدى مفتشية العمل -
 .إعداد القوانين الخاصة بالعمل سارية العمل عمى مستوى المؤسسة -

 مصمحة الخدمات االجتماعية : 
 .ضمان المراقبة والتفتيش -
 .تسيير المطعم وتعاونية االستيالك -
 .اإلشراف وتنفيذ الميزانية الخاصة بالخدمات االجتماعية -
 .التنسيق مع ىيئات المساىمة لممؤسسة، ومشروع الميزانية لمخدمات االجتماعية -

 مصمحة النظافة واألمن : 
 .إعادة واقتراح مخططات النظافة واألمن -
 .السير عمى االستعمال الجيد لوسائل األمن -
 .ضبط احتياجات المؤسسة لمتموين كاألثاث وتجييزات المكتب -
 .إعالم المصالح المعنية المستعممة باستقبال التموين -
 .إعداد الحصيمة الشيرية لممداخيل، والحصيمة الشيرية لالستيالك -

 : وتتجمى مياميا فيما يمي: دائرة المستخدمين والتكوين - ب
 .إنشاء الممفات والمنح العائمية -
 .تحديد احتياجات المؤسسة من مجال التكوين -
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 : وعميو فيذه الدائرة تنقسم إلى مصمحتين ىما -
 مصمحة التكوين : 
 : ىذه المصمحة تقوم بإعداد مخطط تكوين الموظفين وتنفيذه من طرف المؤسسة وذلك لـ -
 اختيار الموظفين المراد تكوينيم. 
 توجيييم إلى الييئة المكونة بعد دراسة اختصاصيم. 
 متابعة ومراقبة سير عممية التكوين. 
 متابعة تدريب المتمينين وتقييم الموظفين الخاضعين لمتكوين. 
 مصمحة المستخدمين : 
 المراقبة اليومية إلحصائيات الموظفين. 
 إجراء عمميات توظيف المستخدمين. 
 إعداد أجور الموظفين حسب القوانين المتخذة كإعادة التصنيف، الترقية... 

 مجاالت الدراسة : ثانيا
في الجية الشرقية لمدينة جيجل تحديدا في المنطقة المسماة " جن جن" يقع ميناء :المجال الجغرافي- 1
 كيمومتر 40بحوالي " بالرة" كيمومتر، وعن المنطقة الحرة 10يبعد عن مقر الوالية بحوالي " أشواط"

 كيمومتر، تقدر مساحتو بحوالي 370ويبعد عن العاصمة بحوالي " فرحات عباس"وبكيمومترين عن مطار 
 : ىكتار، ويحتوي عمى منشآت قاعدية وفوقية كاآلتي30 ىيكتار مع إمكانية توسيع تقدر بـ 140

 م، وطول السد 3000من حاجزين لمحماية، طول السد الغربي " جن جن"يتكون منياء : المنشآت القاعدية - أ
 :  م، ويحتوي عمى عدة أرصفة لإلرساء ذات خصائص مختمفة وىي في الجدول كالتالي900الشرقي 

 أرصفة اإلرساء ذات خصائص مختمفة : (04)جدول رقم
 مساحة السطح السفينة العرض الطول الرصيف

  ىكتار15 م11 م200 م770 رصيف عام لبواخر الشحن
  ىكتار7.5 م11 م11 م250 رصيف مختمط

  ىكتار09 م11 م300 م250 رصيف إرساء السفن الحاممة لمسيارات
  ىكتار30  م18.20م إلى 10.5 م300 م1060 رصيف غربي

  وثائق خاصة بالمؤسسة :المصدر



جراءاته البحث منهجية لسادس                                               ا الفصل وا   

 

127 
 

 :وىي جميع المباني التي يحتوي عمييا الميناء وتتمثل فيما يمي: المنشآت الفوقية - ب
 وتضم العمارات اإلدارية جميع مصالح الميناء إضافة إلى مقر الجمارك وشرطة المرور والحدود، : العمارات

 .عمارة قيادة الميناء، مركب الصحة مزود بغرفة تغيير المالبس، مبنى إدارة الميناء
 كما تحتوي 2م1000: تحتوي عمى ثالث مستودعات مبنية، مساعدة كل واحدة منيا ىي: المستودعات ،

المؤسسة عمى ىياكل طور اإلنجاز التي تتمثل في الرصيف الغربي غير المعبد ومجموعة من المستودعات 
 .2م6000مساحتيا اإلجمالية حوالي 

يقصد بو عدد الموارد البشرية في المؤسسة التي أجريت فييا الدراسة، وىي مؤسسة : المجال البشري- 2
 : والتي عرفت قفزة نوعية في السنوات األخيرة، حيث قدرت الطاقة البشرية بـ" جن جن "ميناء 

 "جن جن"الطاقة البشرية لميناء : (05)جدول رقم 
 الطاقة البشرية الصنف
 101 اإلطارات

 301 أعوان التحكم 
 931 أعوان التنفيذ

 1333 المجموع
مما الشك فيو أن المجال الزماني لمدراسة الميدانية ىو المدة التي تستغرقيا ىذه :المجال الزماني - 3

 04 أشير، حيث كانت عمى 04الدراسة من أول يوم غمى آخر يوم، حيث استغرقنا في دراستنا حوالي 
 : مراحل، وىي

 بدأنا في ىذه المرحمة بتجميع المادة العممية التي ليا صمة بالموضوع، والقيام بقراءات حولو :المرحمة األولى 
وذلك من أجل تحديد إشكالية الدراسة باإلضافة إلى التردد عمى المكتبات الجامعية والمكتبات الخارجية لمقيام 

بالبحث وكذلك اإلطالع عمى بعض الدراسات المتعمقة بالموضوع، وىذا ما ساعدنا في اإلحاطة واإللمام 
 .م2016بشكل أفضل بموضوع الدراسة، وكان ىذا في مدة تقدر بشيرين، وذلك بداية من شير جانفي 

م، من أجل طمب الموافقة عمى إنجاز دراستنا 2016 فيفري 23     كما كانت أول زيارة لممؤسسة في 
 .بالميناء

 م، حيث حصمنا عمى الموافقة 2016 مارس 1 في ىذه المرحمة عاودنا زيارة المؤسسة في :المرحمة الثانية
إلجراء الدراسة في الميناء حيث قمنا بتوقيع محضر تنصيب يسمح لنا بواسطة الدخول إلى المؤسسة دون 
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أي عائق، كما حددنا اليوم الذي نقوم بزيارتنا لممؤسسة وكان ذلك كل يوم ثالثاء في الفترة الصباحية، وقد 
كانت المصمحة المكمفة بنا ىي مصمحة الموارد البشرية، حيث جمعنا معمومات عن نشأة المؤسسة والييكل 

كما قمنا بجولة استطالعية في عدد من مصالح وأقسام المؤسسة وذلك . التنظيمي لممديرية المعنية بالتربص
بمساعدة من موظف في مصمحة المستخدمين كما كنا قد قمنا بتسجيل بعض المالحظات عن طريقة سير 
العمل، كما أجرينا مقابالت غير مقننة مع بعض الموظفين والعمال في مديرية الموارد البشيرة كانت ىذه 
المقابالت ضمن واقع األمن الصناعي داخل المؤسسة، وكذا توفر أدوات السالمة واألمن ومدى مساىمتيا 

 .في حماية العمال من حوادث العمم واإلصابات واألمراض المينية
 استمارات تجريبية 05قمنا في ىذه المرحمة بضبط أسئمة أولية الستمارة البحث، تم طرح : المرحمة الثالثة 

م، وبعد التأكد من 2016 مارس24م، وتم استرجاعيا يوم 2016 مارس20 عمال وذلك يوم 05عمى 
جراء بعض التعديالت عمييا، تم توزيع االستمارة في صورتيا النيائية يوم  م، 2016 مارس30صالحيتيا وا 

 منيا وزعت عمى العمال بمساعدة بعض 40 استمارة عمى العمال التنفيذيين، و40حيث قمت بتوزيع 
 .م2016 أفريل14 يوما، كان ذلك في 15اإلطارات في المؤسسة، وتم استرجاعيا بعد 

 وىي المرحمة األخيرة من البحث، حيث تم التعامل مع البيانات الميدانية وتفسيرىا والخروج :المرحمة الرابعة 
حيث " عبد اهلل عبد الكريم"منيا بالنتائج العامة لمدراسة، كما توجينا إلى إجراء مقابمة مع مينس األمن السيد

 .م2016 ماي 08تم طرح أسئمة المقابمة عميو وأخذ كل األجوبة، وكان ذلك يوم 
العينة وطريقة اختيارها : ثالثا

عممية اختيار عدد من األفراد لممشاركة في دراسة ما، بحيث يكون ىؤالء ممثمين "    تعرف العينة بأنيا
لممجموعة التي يتم اختيارىا منيا، واليدف من اختيار العينة ىو الحصول عمى معمومات حول مجتمع 

 (1)".ما
     ومما يجدر اإلشارة إليو أنو من الضروري قبل أن يستقر الرأي عمى اختيار العينة إلجراء بحث ما، 

أن يعرف أوال ما ىي المعمومات المطموبة؟ وما المراد منيا؟ وكيف تستخدم؟ كل ىذه األسئمة تجعل 
الباحث يحاول الحصول عمى العينة التي تعطي إنتاجا أكثر دقة وبأقل تكاليف ممكنة، وىناك بعض 

 (2):الخطوات األساسية التي يجب مراعاتيا عند اختيار العينة تتمثل فيما يمي
 تحديد اليدف من البحث  .
 تحديد المنيج األصمي الذي ستختار منو العينة .

                                                           
 .49، ص 2009، األردن، 1البحث العممي، عالم الكتاب الحديث، ط:  أحمد محمود الخطيب(1) 
 .152 محمد عبد السميع عمي، مرجع سبق ذكره، ص (2) 



جراءاته البحث منهجية لسادس                                               ا الفصل وا   

 

129 
 

 تحديد دراسة لمبيانات المراد جمعيا .
 انتقاء عينة ممثمة .
 الحصول عمى عينة مناسبة . 

اختيار الباحث "أما عن عينة الدراسة في ىذا البحث، فقد تم اختيارىا بطريقة عشوائية، وىي     
، كما يتم "لمجموعة من األفراد الممثمين لممجتمع األصمي وصوال إلى تعميم النتائج عمى المجتمع كمو

اإلختيار العشوائي وفق شرط محدد وىو إتاحة الفرصة المكافئة لكل فرد آخر في أن يتم اختياره لمعينة 
 (1).دون تدخل أو تحيز من قبل الباحث

. فقد اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى العينة العشوائية البسيطة، حيث قمنا بإعطاء العدد اإلجمالي لمعمال
: وقد تم اختيار عينة الدراسة كاآلتي

 النسبة المختارة×العدد اإلجمالي = عينة الدراسة 
𝟏𝟎𝟎

 

%6× 1333= عينة الدراسة 
𝟏𝟎𝟎

 = 7998

𝟏𝟎𝟎
 

  فردا80 ≅ 79.98            = 
 استمارة عمييم، وتم استرجاع العدد كامال، 80 مبحوثا، قمنا بتوزيع 80ومنو فإن عينة دراستنا بمغت     

. ولم يسجل ضياع أو نقص أية استمارة
 المنهج المستخدم في الدراسة : رابعا

 إن كل الدراسات العممية أخذت سماتيا في سياق موحد، يركز عمى أسس موحدة بإتباع إجراءات معينة 
 .ومنطقية، تبحث في سيرورة واقع معين، من أجل الحصول عمى حقائق إمبريقية حول موضوع الدراسة

     ومما يجدر اإلشارة إليو أن ىناك مناىج عممية متنوعة، ولكل منيج وظيفتو وخصائصو التي يعتمدىا 
كل باحث في ميدان اختصاصو، وحسب طبيعة وأىداف الموضوع الذي يعالجو، وعمى اإلمكانيات التي 

فن التنظيم الصحيح لسمسمة من األفكار، : "يتيحيا في جمع المعمومات، فالمنيج العممي يعّرف عمى أنو
ما من أجل البرىنة عمييا حين نكون بيا  إما من أجل الكشف عن الحقيقة، حين نكون  بيا جاىمين، وا 

  (2)".عارفين

     وانطالقا من كون الدراسة التي نقوم بيا تيدف إلى التعرف عمى واقع األمن الصناعي باعتباره 
متغيرات مستقال، واألداء الوظيفي باعتباره متغيرا تابعا، وذلك من خالل وصف مدى مساىمة برامج 

                                                           
 .51 أحمد محمد الخطيب، مرجع سبق ذكره، ص (1) 
 .93 محمود سميمان العميان، مرجع سبق ذكره، ص (2)
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جراءات األمن الصناعي وأدوات السالمة المينية في الوقاية من حوادث العمل وكذلك وصف مدى تأثير  وا 
 .توفر األمن الصناعي في المؤسسة الصناعية عمى األداء الوظيفي لمعمال، والتعبير عنيا تعبيرا كميا

     وذلك فقد توجب عمينا اختيار عمينا اختيار المنيج الوصفي، ألنو المنيج المناسب ليذه الدراسة، 
طريقة لوصف الظاىرة المدروسة، وتصويرىا كميا، عن طريق جمع : "ويعرف المنيج  الوصفي بأنو

خضاعيا لمدراسة الدقيقة   (1)".معمومات مقننة عن المشكمة، وتصنيفيا وتحميميا وا 
     وعميو يمكن القول بأن المنيج الوصفي التحميمي يركز عمى جمع البيانات والمعمومات حول الموضوع 
محل الدراسة، وتحميميا وتفسيرىا بغية الوصول إلى تعميمات بخصوص الموضوع، واستخالص الدالالت 

 .وىو المنيج المناسب ليذه الدراسة. التي تنطوي عمييا تمك البيانات
 أدوات جمع البيانات والمعمومات : خامسا

     تعتبر عممية جمع البيانات والمعمومات خطوة في غاية األىمية باعتبارىا من القضايا المنيجية 
 .الحاسمة، وتماشيا مع األىداف المستوحاة من ىذه الدراسة

     إن اختيار أدوات جمع البيانات والمعمومات، يتوقف عمى العديد من العوامل، فمنيا ما ىو متعمق 
 .الخ...بالباحث، ومنيا ما ىو ما متعمق بنوع المعمومات المراد جمعيا

 المالحظة- 1
     تم استخدام تقنية المالحظة في ىذه الدراسة باعتبارىا تمثل إحدى وسائل البحث المالئمة لمشاىدة 

الحقائق االجتماعية مباشرة في الميدان والكشف عنيا، بحيث أنيا تنحصر في توجيو الباحث حواسو وعقمو 
إلى طائفة خاصة من الظواىر لمجّرد مشاىدتيا، بل لمعرفة صفاتيا وخواصيا سواء كانت شديد الظيور 

 .أو الخفاء
توجيو الحواس المراقبة "     وغالبا ما يختمف الباحثون في تعريف ىذه الوسيمة، إذ تعرف المالحظة بأنيا

  (2)".أو مشاىدة سموك معين أو ظاىرة معينة
وسيمة قديمة لجمع المعمومات، وتتميز المالحظة العممية التي يعتمد عمييا عمم االجتماع، "     وىي كذلك 

بأنيا تسعى إلى تحقيق ىدف عممي واضح، وبأنيا تحدث عن قصد، وبصورة منظمة، وبأن نتائجيا تسجل 
  (3)".بانتظام، وفي ترابط وتناسق ىادفين

                                                           
 .151 دوباخ قويدر، مرجع سبق ذكره، ص (1)
 .139، ص 1982، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، بيروت، تصميم البحوث االجتماعية، نسق منيجي:  حسن الساعاتي(2)
، بيروت، 1، المؤسسة الجامعية لمدراسة والنشر والتوزيع، طاألسس النظرية واألساليب التطبيقية في عمم االجتماع إبراىيم العسل، (3)

 .115، ص 1997
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وذلك من " جن جن"     ولقد قمنا باستخدام ىذه الوسيمة في البحث بغرض التعرف عمى مؤسسة ميناء 
خالل المعاينة اليومية واإلحتكاك بالعمال، وجمع قدر معتبر من المعمومات المتعمقة بالمؤسسة، وكذا 

مالحظة أماكن العمل الخاصة بأفراد العينة والظروف المحيطة بيا، باإلضافة إلى مالحظة وسائل األمن 
 .الفردية والجماعية التي يستخدمونيا العمال لموقاية من حوادث العمل

  المقابمة-2

      تعتبر المقابمة من أىم األدوات المستعممة في جمع البيانات، وأكثرىا استخداما، فيي تعني التبادل 
حيث ، المفظي المباشر بين القائم بالمقابمة وشخص آخر، بغرض الحصول عمى معمومات ذاتية وصادقة

مواجية شخصية يقوم بيا الباحث لمعميل المراد دراسة اتجاىاتو،حيث يستخدم استمارة وقد ال :"تعرف بأنيا
 (1)".يستخدميا، بل يكتفي بمناقشة العميل في موضوع معين ويتركو يسترسل في الحديث

      وقد تم اعتماد نوعين من المقابمة، المقابمة المقننة والمقابمة غير المقننة، حيث أجرينا مقابمة غير 
مقننة مع مدير مديرية الموارد البشرية، وميندس أمن ف مصمحة النظافة واألمن،ىدفت إلى معرفة 

استراتيجيات الوقاية واألمن الصناعي لموقاية من حوادث العمل ومدى دعم اإلدارة ليا، وكذا معرفة دور 
المسؤؤلين عن الوقاية واألمن في توفير الحماية واألمن لمعمال، سواء حماية فردية أو جماعية من أجل 

. تجنب حوادث العمل واألمراض المينية

فقد أجريت مع ميندس أمن من مصمحة النظافة - المقابمة المقننة-       أما النوع الثاني من المقابمة
 (2):واألمن، حيث قمنا بطرح مجموعة من األسئمة عميو وأخذنا الرد عمييا وقد كانت كاآلتي

ىل تعتمد المؤسسة عمى وضع برامج وقائية لألمن الصناعي؟ - 1س

.  نعم: الجواب- 

ما ىي ىذه البرامج؟  - 

. دورات تكوينية في أماكن مخصصة لمتكوين، وحمالت تحسيسية خاصة باألمن: الجواب - 

ىل تعمل المؤسسة عمى وضع استراتيجيات من أجل حماية العمال وضمان سالمتيم؟ - 2س

. نعم: الجواب - 

ما ىي ىذه اإلستراتيجيات؟  _ 

. من خالل عقد دورات تدريبية لفائدة العمال، وتحفيزىم: الجواب- 
                                                           

 . 11 إبراىيم العسل، مرجع سبق ذكره، ص (1) 
 .13:00: ، عمى الساعة2016 ماي 08:عبد اهلل عبد الكريم، ميندس أمن، مصمحة النظافة واألمن، يوم :  مقابمة(2) 
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ىل يمتزم العمال بتطبيق البرامج واإلجراءات الوقائية الكفيمة بحمايتيم من حوادث العمل واألمراض - 3س
المينية؟ 

. عموما، أغمب العمال ممتزمون بيا فنحن نحرص عمى التزاميم ونعاقب من ال يمتزم بيا: الجواب- 

ىل ىناك متابعة لنتائج تقييم أداء العمال؟ ولماذا؟ - 4س

. نعم، وذلك بيدف معرفة جوانب القوة والضعف لدييم ومعالجتيا: الجواب- 

ىل توجد ثقافة ووعي لدى العمال حول األمن السالمة في العمل؟ - 5س

. توجد ولكن ليست بشكل كبير: الجواب- 

ما ىي معيقات تطبيق برامج األمن والسالمة المينية في المؤسسة؟ - 6س

. نقص ثقافة األمن لدى العمال: الجواب- 

 االستمارة -3

عبارة :"    تعتبر االستمارة من أىم الوسائل المستعممة في جمع البيانات والمعمومات، حيث تعرف بأنيا
عن مجموعة أسئمة تدور حول موضوع معين تقدم لعينة من األفراد لإلجابة عنيا، وتعد ىذه األسئمة في 

 (1)".شكل متسمسل، واضح وبسيط، ال يحتاج إلى شرح إضافي

    كما تعتبر االستمارة من أنسب التقنيات المالئمة لمحصول عمى المعمومات والبيانات والحقائق 
. أسئمة مغمقة وأسئمة مفتوحة: المرتبطة بواقع معين، وعادة ما تحتوي عمى نوعين من األسئمة

   حيث تشتمل االستمارة في ىذا البحث عمى أربعة محاور، تم بناء بنوذىا عمى ضوء فرضيات الدراسة، 
: وتتمثل محاور االستمارة فيما يمي

.  أسئمة06خاص بالبيانات الشخصية، وتضمن : المحور األول

.  أسئمة08خاص بدور أدوات السالمة في رفع الروح المعنوية لمعمال، وتضمن : المحور الثاني

 05متعمق بدور تحسين الظروف الفيزيقية في زيادة الرضى الوظيفي لمعمال، وقد تضمن : المحور الثالث
. أسئمة

خصص ألسئمة حول مساىمة ثقافة األمن في تحسين األداء الوظيفي لمعمال، حيث : المحور الرابع
.  أسئمة05تضمن 

                                                           
 .94 دوباخ قويدر، مرجع سبق ذكره، ص (1) 
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       وبعد تصميم االستمارة بمساعدة األستاذ المشرف، قمنا بعرضيا عمى أستاذ مختص واحد 
، حيث رأى بأن بعض األسئمة غامضة نوعا ما والتي قمنا بإعادة " ربيعخرفان"لتحكيميا، وىو األستاذ

. صياغتيا بشكل مبسط وواضح يتسنى لمعمال فيميا، كما قام بحذف سؤال رأى بأنو ال يخص الموضوع

. وقد تعذر عمينا عرض االستمارة عمى أساتذة آخرين ألنو كانت لدييم انشغاالت كثيرة

 السجالت والوثائق -4
نظرا ألىمية الوثائق والسجالت في البحوث اإلجتماعية لمكشف عن بعض القضايا التي يصعب     

مالحظتيا والكشف عنيا عن طريق استمارة البحث، ولذلك كان عمينا أن نستعين ببعض الوثائق 
ميناء جن  - والسجالت المتعمقة بالييكل التنظيمي، وعدد العمال والموظفين، والمعمومات المتعمقة مؤسسة

، حيث ساعدتنا في حصر مجتمع البحث من خالل اإلحصائيات الممنوحة لنا من مديرية الموارد - جن
. البشرية

أساليب معالجة وتحميل البيانات : سادسا

بعد عممية جمع البيانات والوسائل واألدوات المذكورة سابقا، فإن تمك المعمومات والبيانات المتوفرة لدينا 
مبيمة، إذ لم تم تحويميا إلى قضايا مركزة، وليا دالالت معرفية وعممية وسوسيولوجية في آن واحد، وعميو 

: فقد اعتمدنا في معالجتيا وتحميميا عمى

األسموب الكمي : أوال

فيذا النوع من األساليب في التحميل يسمح لمباحث أن يستخرج إحصائيا المعطيات المتوصل إلييا من 
خالل القيام بالدراسة الميدانية وذلك بعرض البيانات في جداول بسيطة ومركبة، ثم حساب النسب المئوية 

. في الكشف عن متغيرات الدراسة، وذلك عن طريق إحصاء الفئة المبحوثة

األسموب الكيفي  : ثانيا
ىذا النوع من األساليب يعتمده الباحث عند التعميق عمى الجداول، والذي يعبر عن تحميل وتفسير 

المعطيات المكممة من الجداول اإلحصائية مع ربطيا بالجانب النظري، وذلك من أجل اختبار صحة 
. فرضيات الدراسة
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: خالصة الفصل

تم التطرق في ىذا الفصل إلى اإلجراءات المنيجية المتبعة في الدراسة الميدانية، من خالل تحديد     
مجاالت الدراسة، كما قمنا باختيار المنيج المناسب لمدراسة واألدوات المستعممة فييا، كذلك قمنا باختيار 

عينة الدراسة وتحديد كيفية اختيارىا، وفي األخير تم التعرض إلى أساليب التحميل المستخدمة وىي 
. األسموب الكمي واألسموب الكيفي

 



 

 عرض وتحميل البيانات واستخالص النتائج: الفصل السابع

 تمهيد

 تفريغ وتحميل البيانات الميدانية: أوال

 ثانيا نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات

 نتائج الدراسة في ضوء الفرضية الفرعية األولى- 1

 نتائج الدراسة في ضوء الفرضية الفرعية الثانية- 2

 نتائج الدراسة في ضوء الفرضية الفرعية الثالثة- 3

 نتائج الدراسة في ضوء الفرضية العامة- 4

 نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة: ثالثا

 نتائج الدراسة في ضوء األهداف: رابعا

 النتائج العامة لمدراسة: خامسا

 خالصة الفصل
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 يدتمه

      بعد توضيح أىم اإلجراءات المنيجية لمدراسة، تأتي مرحمة التجسيد الفعمي من خالل عرض جدولي 
لبيانات الدراسة وتحميميا سوسيولوجيا، ثم نأتي إلى مناقشة النتائج في ضوء فرضيات الدراسة، ثم مناقشتيا 

في ضوء الدراسات السابقة، بعد ذلك مناقشتيا في ضوء األىداف بغية التأكد من مدى تحقيقيا وفي 
.  األخير نخمص إلى استخالص النتائج العامة
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 تفريغ الجداول وتحميل البيانات :أوال

 تفريغ وتحليل بيانات المحور األول- 1

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس: (04)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار اإلحتماالت
% 88.75 71 ذكر 
% 11.25 09 أنثى

% 100 80 المجموع
   من خالل الجدول أعاله الذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس وحسب اإلتجاه العام يتبين لنا 

، وىي %88.75 مبحوثا أي بنسبة 80 فردا من أصل 71أن أغمب المبحوثين ذكور وقد بمغ عددىم 
 . من أفراد العينة%11.25 أي ما يعادل نسبة 09تمثل األغمبية بينما عدد اإلناث فقد بمغ عددىم 

     نستنج من خالل نتائج المعطيات أن ارتفاع نسبة الذكور راجع إلى طبيعة العمل في مؤسسة ميناء 
جن جن لكونيا ذات طابع إقتصادي والعمل فييا يتطمب قوة معتبرة وكذا التحمل والمداومة، كما أن معظم 

موّزعون لمعمل ليال ونيارا وىذا عمى خالف نسبة اإلناث التي في أغمب األحيان ما نجدىا تعمل في 
 .اإلدارات كفئة إطارات

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب السن:  (05)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار اإلحتماالت
[18-27[ 13 16.25 %
[27-35[ 26 32.5 %
[35-44[ 31 38.75 %
[44-53[ 10 12.5 %

% 00 00  فما فوق53من 
% 100 80 المجموع

 تمثل أكبر نسبة لمفئة %38.75     يتبين من خالل الشواىد الكمية الممثمة في الجدول أعاله أن نسبة 
 16.25في حين نجد نسبة  ]35-27] لمفئة العمرية من % 32.5وتمييا نسبة  ]44-35]العمرية من 



    عرض وتحميل بيانات الدراسة الميدانية ومناقشة نتائجها               ابعالفصل الس
 

138 
 

سنة وأخيرا تنعدم نسبة  ]53-44] لمفئة العمرية %12.5وتمييا نسبة  ]27-18] لمفئة العمرية %
 . فما فوق53المبحوثين لمفئة العمرية من 

سنة  ]44-18]     نستنتج من خالل ىذه المعطيات أن ارتفاع نسبة المبحوثين لمفئات العمرية الثالثة 
راجع إلى أن عمل المؤسسة يتطمب فئات شابة قادرة عمى العطاء لخدمة أىدافيا وأىداف المؤسسة، كما 

ل كسب ثقة ورضا المرؤوسين {أن ىاتو الفئات الشابة تتميز بالحيوية والنشاط واإلبداع وذلك من أ
راجع إلى استغناء  [53-44]والحصول عمى ترقية أو الزيادة في األجر، بينما نجد قمة الفئة العمرية من 

عطاء المؤسسة أعمال كافية  المؤسسة عنيم وذلك لضعف طاقاتيم وعدم قدرتيم عمى بذل مجيود أكثر وا 
لتحقيق أىدافيا في حين أبقت المؤسسة عمى بعض ىذه الفئة لما تتميز بو من خبرة ومعرفة مينية طويمة، 

 . سنة فأكثر لكونيم أحيموا إلى التقاعد53كما تنعدم الفئة العمرية من 

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب الحالة العائمية: (06)الجدول رقم 

             العينة 
 اإلحتماالت

 النسبة المئوية التكرارات

% 35 28 عزباء/أعزب
% 63.75 51 (ة)متزوج
% 1.25 1 (ة)مطمق
% 0 0 (ة)أرمل

% 100 80 المجموع
 من فئة المتزوجين %63.75      يتبين من خالل الشواىد الكمية الممثمة في الجدول أعاله أن نسبة 

 من مجموع %35تمثل أعمى نسبة وىو األمر الذي يزيد نوعا من تعقد وضعيتيم المينية، وتمييا نسبة 
 وىذا مؤشر جيد عمى %1.25المبحوثين تمثميا فئة العّزاب، في حين نجد شخص واحد مطمق بنسبة 

 .اإلستقرار النفسي واإلجتماعي لممبحوثين، بينما تنعدم فئة األرامل

     نستنتج من خالل ىذه المعطيات أن ارتفاع نسبة المتزوجين راجع إلى اعتبار أن الشخص المتزوج 
عالة األسرة بما يضمن ليم الحصول عمى مناصب عمل من أجل  تمحقو األعباء الخاصة بالمعيشة وا 

القدرة عمى تمبية رغبات زوجاتيم وأوالدىم وتأمين مأكميم ومشربيم وممبسيم، وتمييا فئة العزاب والعازبات 
وذلك ألنيم يرغبون في تحقيق طموحاتيم وبناء مستقبميم، إضافة إلى رغبتيم في الحصول عمى المكانة 
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اإلجتماعية التي تضمن ليم الشعور باإلستقرار والتقدير داخل المؤسسة، كما تعتبر ىذه الفئة إيجابية 
بالنسبة لممؤسسة، في حين تنعدم فئة المطمقين واألرامل، وىذا مؤشر جيد عمى اإلستقرار النفسي 

 .واإلجتماع لممبحوثين وقمة المشاكل العائمية بما يضمن ليم بدل المزيد من الجيد لزيادة اإلنتاج

 يوضح المستوى التعميمي ألفراد العينة : (07)الجدول رقم 

                   العينة 
 اإلحتماالت

 النسبة المئوية التكرارات

% 0 0 بدون مستوى
% 5 4 ابتدائي
% 52.25 41 متوسط
% 30 24 ثانوي

% 13.75 11 جامعي
% 100 80 المجموع

      من خالل الجدول أعاله والذي يوضح المستوى التعميمي ألفراد العينة، وحسب اإلتجاه العام تبّين لنا 
 من المبحوثين كان مستواىم %30 مستواىم التعميمي متوسط، كما نجد نسبة %51.25أن نسبة 

 %13.75التعميمي ىو المستوى الثانوي وىذا راجع لكون ىؤالء العمال ىم عمال تنفيذيين، تمييا نسبة 
 من أفراد العينة %5أكمموا دراساتيم العميا حيث يشغمون مناصب إطارات سامية، في حين نجد نسبة 

مستواىم التعميمي إبتدائي وىم يشغمون مناصب عمال تنفيذ، والتي ال تتطمب أن يكون الشخص لديو 
 .مستوى عالي بينما تنعدم نسبة المبحوثين الذين كان مستواىم التعميمي دون المستوى

     من خالل ىذه المعطيات نستنج أن ارتفاع نسبة المبحوثين الذين كان مستواىم دون المستوى 
الجامعي وىذا راجع إلى كون العمل داخل ىذه المؤسسة ال يتطمب مستوى تعميمي كبير، والمناصب ال 
تتطمب ميارات ومؤىالت وكفاءات عالية، وىذا راجع إلى أن معايير التوظيف في المؤسسة تفرض توفر 
المستويين المتوسط والثانوي كحد أدنى لشغل مناصب عامل منفذ، كما نجد بعض العمال زاولوا دراستيم 
بالتعميم العالي وىذا ما يفسر وجودىم في مناسب تتطمب مؤىالت وكفاءات عالية وشيادات وىم عمال 

 .يشغمون مناصب إطارات داخل المؤسسة
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 يوضح المستوى الوظيفي ألفراد العينة:  (08)الجدول رقم 

                  العينة 
 اإلحتماالت

 النسبة المئوية التكرارات

% 3.75 3 إطار
% 12.5 10 عون تحكم
% 83.75 67 عون تنفيذ
% 100 80 المجموع

    من خالل البيانات الموضحة في الجدول أعاله، والذي يمثل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب طبيعة 
 ىي أكبر نسبة والتي تثمل فئة %83.75الوظيفة التي يشغمونيا في المؤسسة، حيث يتبين لنا أن نسبة 

 أي ما %12.5 فردا، تمييا نسبة 80 مبحوثا من أصل 67عمال التنفيذ، وىي النسبة المئوية التي تعادل 
 وىي %3.75 فردا حيث تخص فئة عمال التحكم، أما أقل نسبة فيي 80 مبحوثين من أصل 10يعادل 
 . فردا، وىي تمثل فئة اإلطارات80 مبحوثين من أصل 3تعادل 

    من خالل ىذه المعطيات نستنتج أن فئة اإلطارات تتضمن رؤساء األقسام والمصالح الفرعية، وىم 
المسؤولين عن تسيير المؤسسة، وفئة عون التحكم فيي تتضمن التقنيين والميندسين، أما فئة عون التنفيذ 
فيم المختصين بالصيانة وتسيير الوسائل ومساعدين تقنيين، وقد كان ىذا التقسيم مالئما لطبيعة المؤسسة 

 .وما نحتاج إليو من مستويات

 يوضح عدد سنوات الخبرة ألفراد العينة : )09(الجدول رقم 

                     العينة 
 اإلحتماالت

 النسبة المئوية التكرارات

% 18.75 15  سنوات5أقل من 
[5-10[ 41 51.25 %
[10-15[ 12 15 %
[15-20[ 6 7.5 %
[20-25[ 04 5 %

% 2.5 2  فأكثر25من 
% 100 80 المجموع
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    قد تؤثر المدة الزمنية التي يقضييا الفرد في المؤسسة عمى تكوينو وخبرتو وكذا عالقتو مع اآلخرين، 
ومن خالل المعطيات التي تم تسجيميا في الجدول أعاله الذي يوضح عدد سنوات الخبرة ألفراد العينة، 

 سنوات بنسبة 10 إلى أقل من 5تبين لنا بأن أغمب العمال بالمؤسسة ىم ذوي خبرة تتراوح ما بين 
 مبحوثا 15، أي ما يعادل %18.75 فردان تمييا نسبة 80 مبحوثا من أصل 41، وىي تعادل 51.25%

، لمفئة التي تتراوح عدد %15 سنوات، ثم نسبة 5وىي تمثل الفئة التي عدد سنوات خبرتيم أقل من 
 مبحوثا، وىم عمال ذوي خبرة مينية 14 سنة، وتعادل ىذه النسبة 15 إلى أقل 10سنوات خبرتيم ما بين 

 مبحوثين وىي الفئة التي تتراوح خبرتيم ما 6 وىي النسبة التي تعادل %7.5طويمة نوعا ما، وتمييا نسبة 
 مبحوثين، حيث تتراوح سنوات خبرتيم 04 أي ما يعادل %5 سنة، ثم تمييا نسبة 20 إلى أقل 15بين 

 سنة، وىي خبرة مينية طويمة، أما الفئة األخيرة ومن العمال الذين 25 إلى أقل من 20المينية ما بين 
 . وىي خبرة مينية طويمة%2.5 سنة فأكثر فيم مبحوثين اثنين ويمثمون نسبة 25عدد سنوات خبرتيم من 

     ومن خالل المعطيات السابقة نستنتج أن أغمبية العمال بالمؤسسة لدييم خبرة مينية، تمكنيم من 
األداء الجيد لمعمل، والفيم السريع لكل ما يدور في المؤسسة، كما ليم إطالع واسع عن السياسات التي 

 إلى أقل من 5تعمل بيا المؤسسة، وىم يمثمون الفئة الثانية والثالثة أي الذين تتراوح سنوات خبرتيم ما بين 
 سنوات، وىذا يعني أن 5 سنة، وأيضا الفئة األولى والتي تمثل العمال الذين سنوات خبرتيم أقل من 15

المؤسسة تيتم بتجديد العمال، وذلك من خالل توظيف عمال جدد يحممون شيادات جامعية، وىذا إن دل 
عمى شيء إنما يدل عمى أن المؤسسة بدأت تطبق فعال في سياستيا الوظيفية ضرورة اشتراط المستوى 

 .الجامعي لشغل مراكز وظيفية ىامة لمنجاح في أداء الميام واألعمال المكمف بيا عمى أكمل وجو

 سنة، وىي خبرة مينية 25 إلى أقل من 15    كما نجد أن الفئتين الالتي تتراوح سنوات خبرتيم ما بين 
كما تحتفظ المؤسسة بعدد قميل من العمال . طويمة، وكفاءة عالية جعمتيم يتحكمون في عمميم بشكل جيد

 سنة كونيم أحيموا إلى التقاعد، وىذا يرتبط بشكل مباشر مع فتح 25الذين تفوت أقدميتيم في العمل 
 .فرص التوظيف لمعمال الجدد، وىذا دليل لقدم المؤسسة في السوق
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 تفريغ وتحميل بيانات المحور الثاني - 2

 يوضح توفر أدوات السالمة داخل المؤسسة:  (10)الجدول رقم 

                       العينة 
 اإلحتماالت

 النسبة المئوية التكرار

% 92.5 74 نعم 
% 7.5 06 ال

% 100 80 المجموع
     من خالل الجدول أعاله والذي يوضح توفر أدوات السالمة داخل المؤسسة، حيث نالحظ أن النسبة 

 فرد أما 74 أي ما يعادل %92.5حيث بمغت نسبتيم " بنعم"األعمى ىي المبحوثين الذين كانت إجابتيم 
 فردا وىي نسبة 80 مبحوثين من أصل 6 وىي تمثل %7.5فيي " ال"نسبة األفراد الذين كانت إجابتيم 

 .ضعيفة وىذا راجع إلى نظرتيم السمبية لممؤسسة

     نستنتج من خالل ىذه المعطيات أن المؤسسة تفكر في سالمة وراحة العمال، وتوفير جميع أدوات 
السالمة المينية واألمن لضمان سالمتيم وأمنيم وذلك تجنبا إلصابات حوادث العمل واألمراض المينية، 

أما العمال الذين يرون أن المؤسسة ال توفر أدوات السالمة فيذا راجع إلى كون عمميم ال يتطمب استعمال 
 .أدوات السالمة أصال

 يوضح الوسائل التي يتطمب استعمالها في العمل: (11)الجدول رقم 

 العينة
 

 اإلحتماالت

النسبة  المجموع ال أستعمل أحيانا دائما
النسبة  التكرار المئوية

 المئوية
النسبة  التكرار

 المئوية
النسبة  التكرار

 المئوية
% 100 80% 5 4% 25 20% 70 56 ألبسة وقائية

أحذية 
 السالمة

65 81.25 %12 15 %3 3.75 %80 100 %

% 100 80% 23.75 19% 36.25 29% 40 32 قفاز اليدين
%  100 80% 27.5 22% 50 40% 22.5 18 الخوذة
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من خالل المعطيات التي تم تسجيميا في الجدول أعاله والمتعمق بوسائل السالمة التي يتطمب استعماليا 
 : من طرف أفراد العينة أثناء تأديتيم لعمميم، حيث نالحظ أن

 لمفئة التي يتطمب %25، ثم تمييا نسبة %70أعمى نسبة تشير إلى اإلستعمال الدائم الوقاية وىي  -
، وذلك %5عمميم استعماليا أحيانا، أما الفئة التي ال تستعمل ألبسة الوقاية فيي فئة قميمة تمثل نسبة 

 .راجع إلى طبيعة عمميم اآلمنة والتي ال تتطمب استعماليا
 وىي تشير إلى الفئة التي تستعمل %81.25كما نجد أن أعمى نسبة الستعمال أحذية السالمة ىي  -

 لمفئة التي يطمب عمميا استعمال أحذية السالمة %15أحذية السالمة بشكل دائم، ثم تمييا نسبة 
 وىي فئة العمال %3.75أحيانا، أما نسبة الفئة التي تستعمل أحذية السالمة فيي ضئيمة وتمثل 

 .الذين يشغمون منصب إطارات في المؤسسة
، %40كما نالحظ أيضا أن نسبة العمال الذين يستعممون قفازات اليدين دائما ىي أعمى نسبة وىي  -

، ثم تمييما فئة العمال الذين ال يستعممونيا %36.25تمييا نسبة العمال الذين يستعممونيا أحيانا وىي 
 . وذلك راجع لمتطمبات العمل%23.75بنسبة 

 وىي تمثل الفئة التي تستعمل الخوذة %50أما بالنسبة لخوذة الرأس فنالحظ أن أعمى نسبة ىي  -
 التي تشير إلى الفئة التي ال تستعمل ىذه الوسيمة، وذلك راجع إلى طبيعة %27.5أحيانا، تمييا نسبة 

 .%22.5عمميم، أما الفئة التي تستعمل الخوذة دائما تمثل أقل نسبة وىي 

 : من خالل ىذه المعطيات نصل إلى االستنتاج التالي

      أن وسائل السالمة والوقاية التي تتطمب استعماليا بشكل دائم ىي ألبسة الوقاية وأحذية السالمة 
وكذلك قفازات اليدين، وذلك لكونيا إجبارية عمى كافة العمال التنفيذيين، وذلك من أجل تجنب إصابات 

أما عدم استعمال الخوذة دائما . حوادث العمل واألمراض المينية ألن طبيعة عمميم تتطمب ذلك بالضرورة
 .فيو راجع إلى طبيعة العمل حيث تمثل فئتي اإلطارات وأعوان التحكم
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 يوضح القيام بحمالت تحسيسية من طرف المؤسسة لتجنب حوادث العمل : (12)الجدول رقم 

                   العينة 
 اإلحتماالت

 النسبة المئوية التكرارات

% 97.5 78 نعم 
% 2.5 02 ال

% 100 80 المجموع
      من خالل النسب المبينة في الجدول أعاله الذي يوضح قيام المؤسسة بحمالت تحسيسية لتجنب 

حوادث العمل في المؤسسة، حيث تبين أن أعمى نسبة من أفراد العينة أكدوا عمى وجود حمالت 
 فردا، أما األفراد الذين أكدوا عمى 80 مبحوثا من أصل 78، ما يقابميا %97.5تحسيسية، حيث بمغت 

 وىي تعادل كل مبحوثين %2.5عدم وجود حمالت تحسيسية من طرف المؤسسة فنسبتيم ضئيمة وىي 
 . فردا80اثنين من أصل 

     نستنتج من خالل المعطيات السابقة أن المؤسسة تتحمل مسؤولية سالمة العمال وتبذل كل ما في 
وسعيا لوضع كل اإلجراءات الوقائية التي تضمن األمن والسالمة المينية، وليذا لم تتحرك أي سبيل في 
ذلك، حيث تقوم بالعديد من الحمالت التحسيسية لتجنب حدوث إصابات العمل وحوادث العمل، وىذا ما 

يدل عميو األغمبية العظمى من المبحوثين الذين أكدوا عمى أن المؤسسة تقوم بيذه الحمالت والتي تشعرىم 
 .باألمن والطمأنينة في مكان العمل وبالتالي ترفع الروح المعنوية لدييم

 يوضح مدى وجود رقابة عمى استعمال أدوات السالمة ونوعها : (13)الجدول رقم 

النسبة  التكرار  اإلحتماالت
 نوع الرقابة نعم  المئوية

% 95 76 النسبة المئوية  التكرار اإلحتماالت
% 78.95 60 منتظمة 
% 21.5 16 متقطعة
% 100 76 المجموع

% 5 4  ال
% 100 80  المجموع
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     تبين البيانات الواردة في الجدول أعاله والذي يمثل مدى وجود رقابة من طرف المؤسسة عمى 
استعمال أدوات السالمة والوقاية، ونوع ىذه الرقابة حيث نالحظ أن أعمى نسبة ىي لألفراد الذين أجابوا 

 . مبحوثا80 فردا من أصل 76 والتي تعادل %95نعم، حيث بمغت نسبتيم 
، %78.95    كما نالحظ أن نسبة الذين أكدوا عمى أنيا رقابة منتظمة ىي أعمى نسبة وىي تقدر بـ 

 لألفراد الذين يروا بأنيا رقابة متقطعة، أما نسبة األفراد الذين أكدوا عمى عدم وجود %21.05تمييا نسبة 
 وىذا راجع إلى عدم %5رقابة من طرف اإلدارة عمى استعمال أدوات السالمة، حيث قدرت نسبتيم بـ 

 .تعرضيم لمرقابة من طرف المؤسسة
     ومن ىنا نستنتج أن عمل المؤسسة ال يقتصر عمى توفير أدوات السالمة والوقاية فحسب، بل تعمل 

عمى تطبيق تمك اإلجراءات المتعمقة بحماية العمال ومراقبيم بطريقة دورية منتظمة لضمان سالمتيم 
وكسب ثقفتيم ورفع الروح المعنوية ليم ما يجعميم يستقرون في عمميم ويحسنون من مستوى أدائيم 

األعمال المكمفين بيا، وىدف المؤسسة من خالل ىذه الرقابة ىو حرصيا عمى التزام العمال باستعمال 
أدوات السالمة لمتقميل من إصابات حوادث العمل، وىذا راجع إلى أىمية ىذه األدوات ودورىا في تحقيق 

 .سالمة العمال
 يوضح هدف المؤسسة من خالل توفير أدوات السالمة : )14(الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار اإلحتماالت
% 63.75 51 اإلىتمام بسالمة العمال

% 12.25 13 تجنب تكاليف حوادث العمل
% 20 16 اإلثنان معا
% 100 80 المجموع

     نالحظ من خالل الجدول أعاله الذي يمثل ىدف المؤسسة من خالل توفير وسائل الوقاية وأدوات 
السالمة أن أعمى نسبة من أفراد العينة الذين أشاروا أن المؤسسة وفرت ىذه الوسائل وذلك لإلىتمام 

 %20 فردا، ثم تمييا نسبة 80 مبحوثا من أصل 51 والتي تمثل %63.75بسالمة العمال وىي نسبة 
 مبحوثا والذين كانت إجابتيم باإلثنان معا، أي أن ىدف المؤسسة ىو اإلىتمام بسالمة 16والتي تعادل 

العمال وتجنب تكاليف حوادث العمل حيث كانت نسبة األفراد الذين يرون أن ىدف المؤسسة من خالل 
 80 مبحوثا من أصل 13، أي ما يعادل %12.25توفيرىا لوسائل السالمة ىو تجنب تكاليف العمل ىي 

 .فردا
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     وعميو نستنتج أن معظم العمال أشاروا إلى أن ىدف المؤسسة من خالل توفيرىا ألدوات السالمة 
ووسائل الوقاية ىو اإلىتمام بسالمة العمال بالدرجة األولى وبما أن المؤسسة تطمح إلى تحقيق أىدافيا 
وأىداف العمال، فسالمة العمال وأمنيم مسؤوليتيا لذلك تعمل عمى توفير ىذه اإلجراءات األمنية لضمان 

 .حمايتيم من األخطار والحفاظ عمى سالمتيم
 يوضح تقييم أدوات السالمة التي تستعمل أثناء العمل: )15(الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار  اإلحتماالت

% 100 80% 17.5 14 حديثة  الحالة 
% 75 60 متوسطة
% 7.5 06 قديمة 

% 100 80% 81.25 65 جيدة الصيانة 
% 12.5 10 متوسطة

% 6.25 05 سيئة
     من خالل الشواىد الكمية الموضحة في الجدول أعاله والذي يمثل تقييم أفراد العينة لوسائل وأدوات 

حيث نالحظ أن أعمى نسبة ىي : تقييم األفراد العينة حسب الحالة: السالمة المستعممة في العمل يتبّين أن
 لألفراد الذين %17.5 وىي تمثل الذين كانت إجابتيم بأن حالة أدوات السالمة متوسطة، ثم تمييا 7.5%

 . التي تمثل األفراد الذين كانت إجابتيم بأنيا أدوات قديمة%7.5يروا بأنيا أدوات حديثة، ثم نسبة 
 وىي تشير إلى األفراد %81.25    إن تقييم أفراد العينة حسب الصيانة فنالحظ أن أعمى نسبة ىي 

 من األفراد الذين أجابوا بأن الصيانة %12.5الذين أجابوا بأن صيانة أدوات السالمة جيدة، ثم تمييا نسبة 
 . وىذا راجع إلى قدم تمك األدوات%6.25متوسطة، أما الذين صّرحوا بأنيا سيئة فيمثمون نسبة 

    من خالل ما سبق يمكن أن نستنتج أن أغمب العمال أشاروا إلى أن أدوات السالمة متوسطة من 
حيث الحالة وجيدة من حيث الصيانة وذلك ألن المؤسسة تسعى إلى الحفاظ عمى أدوات السالمة التي 

يستعمميا العمال لتجنب األخطاء التي من شأنيا أن تسبب اإلصابات واألمراض والحوادث أثناء تأديتيم 
 .لعمميم
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 يوضح وجود الموحات اإلرشادية إلرشاد العمال إلى طريقة العمل الصحيحة : )16(الجدول رقم 

النسبة  التكرار  اإلحتماالت
 المئوية

% 80 64  نعم 
% 20 64 عدم وجودها يعيق أدائك ال

 النسبة المئوية  التكرار اإلحتماالت
% 81.25 13 نعم 
% 3.75 3 ال

% 100 16 المجموع
% 100 80  المجموع

     من خالل آراء أفراد العينة الموضحة في الجدول أعاله والذي يبين وجود لوحات إرشادية بجوار 
 %80اآلالت إلرشاد العمال إلى طريقة العمل الصحيحة، والتي بينت أن أعمى نسبة من أفراد العينة ىي 

 من أفراد العينة %20أكدوا وجود لوحات إرشادية إلرشادىم إلى طريقة العمل الصحيحة، كما لدينا نسبة 
، %81.25نفوا وجودىا، حيث أكد معظميم بأن عدم وجودىا يعيق أداءىم لعمميم، حيث بمغت نسبتيم 

 يروا بأن عدم وجود الموحات اإلرشادية بجوار اآلالت ال يعيق أدائيم، وىذا راجع إلى خبرتيم %3.75و
 .الكبيرة وكفاءتيم وميارتيم في استعماليا

     من خالل ىذه المعطيات يمكن القول بأن تبدي اإلىتمام بتعريف العمال عمى اآلالت ا لتي 
رشادىم إلى الطريقة الصحيحة لمعمل وىذا يؤكد عمى توفر عامل السالمة في اآلالت  يستخدمونيا وا 

المتوفرة في المؤسسة، وىذا من األمور اليامة الواجب مراعاتيا لمحرص عمى أمن وسالمة العمال، وىذا 
 .يحسن من أدائيم عمى ىذه اآلالت

 يوضح تصميم اآلالت والماكينات المتوفرة في المؤسسة : )17(الجدول رقم 

                        العينة 
 اإلحتماالت

 النسبة المئوية التكرارات

% 77.5 62 نعم 
% 10 08 ال

% 12.5 10 نوعا ما
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% 100 80 المجموع
     حسب البيانات الواردة في الجدول أعاله والمتعمق بتصميم اآلالت المتوفرة في المؤسسة، نالحظ أن 

 والذين أكدوا عمى أن اآلالت مصممة 80 مبحوثا من أصل 62 والتي تعادل %77.5أعمى نسبة ىي 
، كانت إجابتيم بأن اآلالت مصممة نوعا ما بشكل %12.5بشكل يضمن سالمتيم وأمنيم، ثم تمييا نسبة 

 80 مبحوثين من أصل 8 أي ما يعادل %10يضمن سالمتيم، أما الفئة التي كانت إجابتيم بال فيي 
 .فردا

     ومنو نستنج أن أغمبية المبحوثين كانت إجابتيم نعم، وىذا إذا دل عمى شيء إنما يدل عمى أن 
المؤسسة تيتم بتحديث اآلالت والماكينات، وتوفيرىا من أجل ضمان راحة العمال أثناء تأديتيم لعمميم، 
وىذا ما يزيد من دافعيتيم ألداء عمميم، فاإلحساس باألمان والطمأنينة في مكان العمل يرفع معنويات 

العمال، فيدف المؤسسة ىو التقميل  من مخاطر العمل وحوادث العمل، أما الفئة القميمة التي ترى بأنيا 
ليست مصممة بشكل آمن، وفيم العمال الذين ال تزال اآلالت التي يستعممونيا قديمة، وىذا راجع إلى كون 

 .المؤسسة كبيرة جدا، وىي تعمل عمى تجديد اآلالت بالتدرج نظرا إلى كون المؤسسة كبيرة جدا
 تفريغ وتحميل بيانات المحور الثالث -  3

 يوضح مدى مالءمة الظرروف الفيزيقية لمعمل داخل المؤسسة: )18(الجدول رقم 

النسبة  التكرار  اإلحتماالت
 المئوية

% 50 40  نعم 
% 50 40 النسبة المئوية  التكرار اإلحتماالت 

% 90 36 نعم 
% 10 04 ال

% 100 40 المجموع
% 100 80  المجموع

    نالحظ من خالل الجدول أعاله والمتعمق بتقييم الظروف الفيزيقية لمعمل داخل المؤسسة أن نسبة 
المبحوثين الذين أجابوا بنعم متساوية مع المبحوثين الذين أجابوا بأن الظروف الفيزيقية لمعمل غير مالئمة 

 . لممبحوثين الذين أجابوا بال%40 لممبحوثين الذين أجابوا بنعم و%40أي 
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    كما نالحظ أن المبحوثين الذين أجابوا بال أكدوا عمى أن عدم مالئمة ىذه الظروف الفيزيقية يزيد من 
 فردا 40 مبحوثا من أصل 36 أي ما يعادل %90احتمال تعرضيم لحوادث العمل وىم يمثمون نسبة 

 فردا وأجابوا بأن عدم مالئمة الظروف 40 مبحوثين من أصل 4 أي ما يقابميا % 10وتمييا نسبة 
 .الفيزيقية لمعمل ال يزيد من احتمال تعرضيم لحوادث العمل

    ومن خالل ىذه المعطيات نستنتج أنو عمى المؤسسة العمل أكثر عمى تحسين الظروف الفيزيقية 
لمعمل والتي من شأنيا أن تقمل من حوادث العمل، وكذلك رضى العمال عن عمميم وشعورىم بالطمأنينة، 

 .وبالتالي تزيد من مستوى أدائيم لألعمال الموكمة إلييم
 يوضح ما إذا كانت  الظروف الفيزيقية تسهل أداء العمل داخل المؤسسة : )19(الجدول رقم 

 النسبة المجموع النسبة التكرار اإلحتماالت
 80% 80 64 تسيل اإلضاءة 

 
100 %

% 20 16 تعرقل
% 100 80% 73.75 59 تسيل التيوية

% 26.25 21 تعرقل
% 100 80% 15 12 تسيل درجة الحرارة

% 85 68 تعرقل
     تشير المعطيات الكمية المتعمقة بالظروف الفيزيقية لمعمل، إن كانت تسيل أو تعرقل أداء العمال 

 : داخل المؤسسة، والموضحة في الجدول أعاله إلى
، والذين أشاروا إلى أ،ىا تعرقل %80اإلضاءة تسيل عمى أفراد العينة تأدية عمميم حيث بمغت نسبتيم  -

 .%20نسبتيم 
، ثم تمييا نسبة %73.75أما التيوية فقد أكد أفراد العينة عمى  أنيا تسيل، حيث قدرت نسبتيم بـ  -

 .، لألفراد الذين أجابوا بأن التيوية تعرقل تأديتيم لعمميم26.25%
أما بالنسبة لدرجة الحرارة، فنالحظ أن أعمى نسبة من المبحوثين كانت إجابتيم بأن درجة الحرارة تعرقل  -

 . لممبحوثين الذين يرون بأنيا تسيل أداءىم لعمميم%15، تمييا نسبة %85أداءىم حيث بمغت نسبة 
      من خالل ىذه المعطيات نستنتج أن المؤسسة مصممة بشكل يوفر اإلستفادة الجيدة من اإلضاءة 

واإلضاءة الصناعية، يعتبر ىذا أمر مريح لمعمال داخل المؤسسة، وأيضا  (أشعة الشمس)الخارجية 
التيوية جيدة ومناسبة في العمل، أما فيما يتعمق بدرجة الحرارة في غير مناسبة لذلك يجب عمى المؤسسة 
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توفير وسائل التبريد المناسبة في الصف ووسائل التدفئة في الشتاء، وذلك ألن الحرارة تؤثر بشكل مباشر 
 .عمى أداء العمال في المؤسسة

 يوضح الظروف التي يتعرض لها العمال أثناء العمل : )20(الجدول رقم 

            العينة 
 اإلحتماالت

 النسبة المئوية التكرار

% 46.25 37 الضوضاء
% 33.75 27 الغبار

% 12.5 10 األذخنة
% 7.5 06 اإلشعاعات

% 100 80 المجموع
      يظير من خالل معطيات الجدول أعاله الذي يوضح الظروف التي يتعرض ليا أفراد العينة أثناء 

، تمييا نسبة %46.25العمل، أن أكثر الظروف التي يتعرض المبحوثين ىي الضوضاء وذلك بنسبة 
 من العمال الذين أجابوا بأن الغبار ىو أكثر الظروف التي يتعرضون ليا، ثم تمييا نسبة 33.75%
 لألفراد الذين أجابوا بأن األدخنة ىي أكثر الظروف التي يتعرضون ليا أثناء العمل، أما نسبة 12.5%

 .%06األفراد الذين كانت إجابتيم اإلشعاعات فنسبتيم ضئيمة وىي 
     نستنتج من خال المعطيات أن أكثر ظروف العمل السيئة التي يتعرض ليا العاممون ىي الضوضاء 

وذلك راجع إلى أن معظم الصناعات ينتج عنيا أصوات مزعجة لمعمال، وكذلك الغبار الناتج عن تحركات 
الشاحنات التنقل السمع من داخل العمميات التي قد ينتج عنيا وجود بعض مشكالت وأمراض تحسين 

ظروف العمل التي يتعرض ليا العمال والتي تؤثر وتضعف الروح المعنوية لدييم وتنقص من رضاىم عن 
 .أماكن العمل
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 يوضح تأثير الظروف الفيزيقية عمى رضى العمال: )21(الجدول رقم 
         العينة 

 اإلحتماالت
النسبة  التكرار 

 المئوية
% 91.25 73 كيف ذلك  نعم 

 النسبة المئوية  التكرار اإلحتماالت 
زيادة دوران 

 العمل 
24 32.88% 

ضعف مستوى 
 األداء

49 67.12 %

% 100 73 المجموع
% 8.75 7  ال

% 100 80  المجموع
     من خالل المعطيات التي تم تسجيميا في الجدول أعاله والمتعمق بتوضيح تأثير الظروف الفيزيقية 
من غبار وأدخنة واإلشعاعات والضوضاء عمى رضى العمال، حيث نالحظ أن أغمب العمال يـتأثرون 

 وزيادة %67.12 حيث أدى ذلك إلى ضعف مستوى األداء بنسبة %91.25بيذه الظروف وذلك بنسبة 
 من أفراد العينة الذين ال يتأثرون بظروف العمل %8.75، بينما نجد نسبة %32.88دوران العمل بنسبة 

الفيزيقية نستنتج من خالل ىذه النتائج أن ارتفاع نسبة المبحوثين الذين كانت إجابتيم بأنيم ال يتأثرون 
 بظروف العمل الفيزيقية راجع إلى 

 يوضح توعية العمال بالعمميات الصناعية المتولدة في مكان العمل : )22(الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار االحتماالت
% 92.5 74 نعم
% 7.5 6 ال

% 100 80 المجموع
      توضح بيانات الجدول المتعمق بتوعية العمال بالغازات واألبخرة الموجودة في مكان العمل أن النسبة 

األعمى من أفراد العينة أكدوا عمى المؤسسة تقوم بتوعية العمال بمختمف العمميات الصناعية التي ينتج 
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 من األفراد أجابوا بعدم %7.5، أما نسبة %92.5عنيا أبخرة وغازات صناعية حيث بمغت نسبتيم 
 .توعيتيم من طرف المؤسسة بتمك العمميات الصناعية

      وحسب ىذه المعطيات يتبين لنا أن العمال أكدوا عمى أن المؤسسة تقوم باتخاذ االحتياطات الكفيمة 
لموقاية من مخاطر العمميات الصناعية التي يترتب عنيا األبخرة والغازات الصناعية ىذه االحتياطات 
الكفيمة بحماية العمال وسالمتيم منيا، حيث أن ىذه العمميات يتم انجازىا في أماكن محكمة اإلغالق 

ألنيا تكون سببا في كثير من األمراض المينية عمى المدى البعيد، فاىتمام سالمة وصحة العمال 
تحسسيم بمكانتيم وتزيد ثقتيم بالمؤسسة ووالءىم ليا وبالتالي تحقق رضاىم عن عمميم وكل ىذا يحسن 

 .من أدائيم الوظيفي

 تفريغ وتحميل بيانات المحور الرابع - 4

        .يوضح عمل المؤسسة عمى تعزيز وتطبيق ثقافة األمن الصناعي في المؤسسة: )23(الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار االحتماالت
% 81.25 65 نعم

% 17.5 14 نوعا ما
% 1.25 1 أبدا

% 100 80 المجموع
    من خالل الشواىد الكمية الموضحة في الجدول أعاله والمتعمق بتعزيز تطبيق مفيوم ثقافة األمن 

 مبحوثا 80 فرد من أصل 65 والتي تعادل %81.5الصناعي في المؤسسة نالحظ أن أعمى نسبة بمغت 
 والتي %17.5والذين أكدوا عمى اىتمام المؤسسة بتعزيز وتطبيق ثقافة األمن في المؤسسة، تمييا نسبة 

 ما %1.25نوعا ما، أما أقل نسبة فيي :  مبحوثا، حيث كانت إجابتيم ب80 فردا من أصل 14تعادل 
 مبحوثا وىو يرى بأن المؤسسة ال تعمل عمى تعزيز وتطبيق مفيوم األمن 80يقابميا فرد واحد من أصل 

 .داخل المؤسسة وذلك راجع إلى نظرتو السمبية إلى ىذه اإلجراءات التوعوية

     ومنو نستنتج أن المؤسسة تبذل جيودا كافية لمحرص عمى صحة وسالمة العمال، فقد أكد العمال أن 
المؤسسة تعمل عمى تعزيز وتطبيق مفيوم األمن الصناعي لدى العمال من خالل مجموعة من اإلجراءات 
والمتمثمة في توعية العمال بالمواد المستخدمة، وتوفير أدوات السالمة، وعقد دورات تدريبية خاصة باألمن 
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والسالمة في العمل، وذلك ألىميتيا في تعزيز ثقافة األمن وكل ىذه اإلجراءات والظروف تزيد من رضى 
 .العمال عن عمميم وبالتالي زيادة مستوى أدائيم في العمل

 يوضح عقد الدورات التدريبية الخاصة باألمن والسالمة في العمل: )24(الجدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت
% 96.25 76 نعم
% 3.75 3 ال

% 100 80 المجموع
    تبين لنا النسب الموضحة في الجدول أعاله المتعمق بعقد دورات تدريبية خاصة باألمن والسالمة في 

 مبحوثا، أكدوا أن المؤسسة 80 فردا من أصل 76 وىي تعادل %96.25العمل أن النسبة األعمى ىي 
تقوم بعقد دورات تدريبية خاصة باألمن والسالمة داخل المؤسسة أما األفراد الذين نفوا أن المؤسسة تعقد 

 80 أفراد من أصل 3 أي ما يعادل %3.75دورات تدريبية خاصة باألمن والسالمة فنسبتيم ضئيمة وىي 
 .مبحوثا وىذا راجع إلى نظرتيم السمبية وعدم رضاىم عن عمميم

    ويمكن القول من خالل نتائج ىذا الجدول أن المؤسسة تعمل عمى بذل جيود إضافية من أجل تعزيز 
خاصة وأن التدريب يمعب دورا )مفيوم األمن الصناعي وذلك ألىميتيا في ترسيخ ثقافة األمن لدى العمال 

خاصة العمال الجدد تجنبا لوقوع حوادث  (ميما في تطبيق أسس وقواعد السالمة ف العمل، وذلك بيدف
العمل واإلصابات المينية ومختمف المخاطر واألمراض المينية التي قد تواجييم أثناء تأديتيم لعمميم، 

 .فالتدريب يمعب دورا ميما في تطبيق أسس وقواعد السالمة في العمل

 وجود ثقافة وعي لدى العمال حول األمن والسالمة في العمل: )25(الجدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت
% 86.25 69 نعم
% 13.75 11 ال

% 100 80 المجموع
    من خالل الشواىد الكمية المبينة في الجدول أعاله المتعمق بوجود ثقافة ووعي لدى العمال حول 

 أي ما يعادل %86.25أساليب األمن والسالمة في العمل من طرف المؤسسة نالحظ أن أعمى نسبة ىي 
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 مبحوثا، أكدوا أن المؤسسة تقوم بتوعيتيم حول أساليب األمن وىذا راجع إلى ثقافة 80 فردا من أصل 69
 مبحوثا نفوا 80 فردا من أصل 11 والتي تعادل %13.75األمن الموجودة في المؤسسة، بينما نسبة 

 .وجود توعية من طرف المؤسسة

     نستنتج من خالل ىذه المعطيات أن المؤسسة تعمل عمى نشر ثقافة األمن وتوعية العمال حول 
أساليب السالمة المينية والتي تعتبر من األمور اليامة التي تحقق وتضمن اكتساب العمال معمومات 
 .ووعي كاف حول األمن والسالمة في العمل ما يزيد من دافعيتيم لمعمل وبالتالي تحسين مستوى أدائيم

 .يوضح نشر اإلجراءات الوقائية من حوادث العمل: )26(الجدول  رقم 

     االحتماالت    
 العينة

 النسبة التكرار 

% 98.75 79 اإلجراءات الوقائية نعم
 النسبة  التكرار االحتماالت

% 21.51 17 ممصقات حائطية
% 10.12 8 تقديم محاضرات توعوية

% 68.35 54 عقد دورات تدريبية
% 100 79 المجموع

% 1.25 1  ال
% 100 80  المجموع

تبين لنا الشواىد الكمية في ىذا الجدول والمتعمق باإلجراءات الوقائية أن نسبة المبحوثين الذين أجابوا أن 
 % 98.75المؤسسة تقوم بنشر اإلجراءات الوقائية من حوادث العمل ىي أعمى نسبة، حيث قدرت ب 

 من أفراد العينة والتي تعادل فردا واحدا %1.25 مبحوثا، أما نسبة 80 فردا من أصل 79والتي تعادل 
 . مبحوثا فكانت إجابتو بالنفي80من أصل 

 : فأّما أفراد العينة الذين أجابوا بنعم فقد حّددوا نوع اإلجراءات التي تعمل المؤسسة عمى نشرىا كاآلتي

، كانت بأن ىذه اإلجراءات عبارة عن عقد دورات تدريبية، تمييا نسبة %68.35أعمى نسبة تقدر  -
، والذي أجابوا %10.12 أجابوا بأن المؤسسة تعتمد عمى ممصقات حائطية، ثم تمييا نسبة 21.51%
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بأن المؤسسة تعتمد عمى تقديم محاضرات نوعية من أجل الوقاية من حوادث العمل، وىذا راجع إلى 
 .غرس ثقافة األمن لدى العمال

     من خالل ىذه البيانات نستنتج أن المؤسسة تعتمد عمى مختمف اإلجراءات الوقائية خاصة الدورات 
التدريبية التي تضمن تدريب العمال عمى وسائل السالمة واآلالت والماكينات والتي تسيل عمييم عمميم 
وتجنبيم التعرض إلى حوادث العمل وكذلك الممصقات الحائطية والمحاضرات، ألنيا تحاول التقميل من 
تكاليف ىذه اإلجراءات، أي أن المؤسسة تسعى إلى غرس ثقافة األمن بطرق متعددة لتصل إلى نتائج 

 .إيجابية
 يوضح الثقافة التوعوية لألمن والسالمة ودورها في تحسين مستوى األداء: )27(الجدول رقم 

                  العينة
 االحتماالت

 النسبة التكرار 

  يتجسد ذلك نعم
80 

 
100 %  النسبة  التكرار االحتماالت

% 41.25 33 ارتفاع الروح المعنوية
% 46.25 37 اإلستقرار في العمل

% 12.5 10 رفع اإلنتاجية 
% 100 80 المجموع

% 0 0  ال
% 100 80  المجموع

    من خالل معطيات الجدول أعاله والذي يمثل ثقافة التوعية باألمن والسالمة ودورىا في تحسين 
مستوى أداء العمال، نالحظ أن نسبة األفراد الذين أجابوا بأن ثقافة التوعية حول أساليب األمن والسالمة 

 فردا، وىذا راجع إلى الدور الكبير 80 وىي تمثل عدد أفراد العينة ككل أي %100تحسن أداءىم ىي 
 .الذي تمعبو ثقافة األمن داخل المؤسسة التي تحسس العمال باألمن

 : حيث توزعت ىذه النسبة عمى أفراد العينة كاآلتي
 أجابوا بأن ىذه الثقافة تجسدت في استقرارىم في العمل، تمييا %46.25      أعمى نسبة من أفراد العينة 

 فكانت %12.5 أجابوا بأن ىذه الثقافة تجسدت في ارتفاع الروح المعنوية لدييم، أما نسبة 41.25%
 .لألفراد الذين أجابوا بأنيا تجسدت في رفع اإلنتاجية
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ومن خالل ىذه المعطيات نستنتج أن لمثقافة التوعوية داخل المؤسسة دور في رفع الروح المعنوية لمعمال 
 .وبالتالي تحسين مستوى أدائيم لعمميم

 مناقشة نتائج الدراسة الميدانية في ضوء الفرضيات  :ثانيا

      من خالل الدراسة الميدانية التي أجريناىا حول موضوع األمن الصناعي واألداء الوظيفي في 
الطاىير، والتي كان اليدف منيا معرفة كيفية تطبيق األمن الصناعي وتأثيره - ميناء جن جن-مؤسسسة 

عمى أداء العمال، حيث توصمنا إلى جممة من النتائج سنعرضيا فيما يمي حسب كل فرضية ومؤشراتيا 
. من أجل الوصول إلى النتيجة العامة لموضوع الدراسة

: نتائج في ضوء الفرضية الفرعية األولى مناقشة ال -1

  "الصناعيةمؤسسة الألدوات السالمة دور في رفع الروح المعنوية لمعمال في " :والتي مفادىا

ويظير ذلك من خالل بعض المؤشرات التي جاءت في شكل أسئمة تضمنتيا اإلستمارة التي قمنا بيا، 
 : الطاىير، وقد توصمنا إلى النتائج التالية– ميناء جن جن– ووزعناىا عمى عدد من العمال في مؤسسة 

  .من أفراد العينة أقروا أن المؤسسة توفر ليم وسائل وأدوات السالمة المينية– %92.5

أدوات السالمة التي يتطمب استعماليا في العمل داخل المؤسسة كان بشكل دائم، حيث أكدت نسبة -
.  عمى قفازات اليدين%40عمى أحذية السالمة، و%81.25عمى ألبسة الوقاية، و من أفراد العينة 70%

من أفراد العينة أكدوا عمى وجود رقابة من طرف المؤسسة عمى استعمال أدوات السالمة، وذلك %95 -
.  وىذا يساىم في رفع الروح المعنوية لمعمال% 78.95 بصفة منتظمة وىذا ما أكدتو النسبة

من أفراد العينة أكدوا بأن المؤسسة وفرت وسائل الوقاية والسالمة، وذلك اىتماما منيا  63.75% -
.  بسالمة العمال، عمى اعتبار أن العامل أىم عنصر في العممية اإلنتاجية

أكد أفراد العينة أن تقييم أدوات السالمة المستعممة في العمل متوسطة من حيث الحالة، وذلك بنسبة - 
. من أفراد العينة أكدوا أنيا جيدة من حيث الصيانة% 81.25و ،75%

توجد لوحات إرشادية بجوار اآلالت والماكينات إلرشاد العمال إلى طريقة العمل الصحيحة، وىذا ما -
. من أفراد العينة% 80أكدتو النسبة 

من أفراد العينة أكدوا أن اآلالت المتوفرة في المؤسسة مصممة بشكل يضمن أمن وسالمة  -%77.5 
. العمال، وىذا عامل ميم يشعر العمال باألمان في أماكن العمل، وبالتالي يرفع الروح المعنوية لدييم
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      مما سبق نصل إلى أن الفرضية القائمة بأن ألدوات السالمة المينية دور في رفع الروح المعنوية 
.  محققةالصناعيةمؤسسة اللمعمال في 

 .%80.63      وىذا ما أكدتو الشواىد اإلحصائية، حيث تحققت الفرضية بنسبة 

:  في ضوء الفرضية الفرعية الثانيةمناقشة النتائج  -2

مؤسسة اللتحسين الظروف الفيزيقية لمعمل دور في زيادة الرضى الوظيفي لمعمال في :"والتي مفادىا
 ".الصناعية

 من أفراد العينة أكدوا أن الظروف الفيزيقية لمعمل داخل المؤسسة مالئمة، وىي متساوية مع نسبة -%50

. األفراد الذين أجابوا بأنيا غير مالئمة

 أما درجة ،%76.75من أفراد العينة أكدوا أن اإلضاءة تسيل أداءىم لعمميم، ثم التيوية بنسبة  80%-
  .من أفراد العينة% 73.75الحرارة فيي تعرقل، وذلك بنسبة 

من أفراد العينة أكدوا أن الظروف الفيزيقية غير المالئمة في العمل، تؤثر عمى رضى العمال -%91.25

. عن عمميم

  المؤسسة تقوم بتوعية العمال بالعمميات الصناعية، التي يتولد عنيا من أفراد العينة أكدوا أن% 92.5-

 . األبخرة والغازات  الصناعية

    مما سبق نستنتج أن الظروف الفيزيقية غير المالئمة في العمل تؤثر عمى مستوى رضى العمال عن 
وبالتالي فالفرضية القائمة بأن لتحسين الظروف الفيزيقية لمعمل دور في زيادة الرضى الوظيفي . عمميم

 .لمعمال في المؤسسة الصناعية

 .%76.75   وىذا ما تؤكده الشواىد اإلحصائية، حيث تحققت الفرضية بنسبة 

 :مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الفرعية الثالثة -3

 "تساىم ثقافة األمن في  تحسين مستوى األداء الوظيفي لمعمال في المؤسسة الصناعية:"والتي مفادىا

 -81.25%  المؤسسة تعمل عمى تعزيز وتطبيق مفيوم األمن الصناعي داخل من أفراد العينة أكدوا أن 

 .المؤسسة
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  من أفراد العينة أكدوا أن المؤسسة تقوم بعقد دورات تدريبية خاصة باألمن والسالمة في -%96.25

 .العمل، وىذا يسيل تأديتيم لعمميم

  ىي نسبة أفراد العينة الذين أكدوا أن المؤسسة تعمل عمى نشر اإلجراءات الوقائية من -%63.35

 .حوادث العمل، من خالل عقد  دورات تدريبية وتقديم محاضرات توعوية لمعمال

  من أفراد العينة أكدوا أن لنشر ثقافة األمن والسالمة المينية في المؤسسة، دور في تحسين -%80

 .مستوى أدائيم لمعمل

تساىم ثقافة األمن في تحسين :       من خالل النتائج السابقة نستنتج أن الفرضية الفرعية الثالثة والقائمة
 .مستوى األداء الوظيفي لمعمال في المؤسسة الصناعية ، محققة

 .%82.42     حيث أكدت الشواىد اإلحصائية بأن الفرضية تحققت، وذلك بنسبة 

 :مناقشة النتائج في ضوء الفرضية العامة -4

 ". لألمن الصناعي تأثير عمى األداء الوظيفي لمعمال في المؤسسة الصناعية:"    والتي مفادىا

    انطالقا من النتائج التي توصمنا إلييا في ىذا البحث، والتي أثبتت تحقق الفرضيات الفرعية ميدانيا، 
والتي تم التأكد من خالليا أن ألدوات السالمة المينية دور في رفع الروح المعنوية لمعمال، وأن لتحسين 
الظروف الفيزيقية لمعمل دور في زيادة الرضى الوظيفي لمعمال، كذلك أن ثقافة األمن تساىم في تحسين 
مستوى األداء الوظيفي لمعمال، وبالتالي نستطيع القول أن لألمن الصناعي تأثر عمى األداء الوظيفي 

 .لمعمال في المؤسسة الصناعية

 .%79.93ومن خالل تحقق نتائج الفرضيات الفرعية يثبت تحقق الفرضية العامة بنسبة 

 مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة: ثالثا

من خالل عرضنا لمدراسات السابقة التي تناولت موضوع األمن الصناعي واألداء الوظيفي، لم       
وقد قمنا بمقارنة نتائجيا بنتائج . نصل إلى دراسة مطابقة، فالدراسات التي قمنا بيا ىي دراسات مشابية

 : دراستنا الحالية، حيث توصمنا إلى ما يمي

  إن دراسة سيميCelier حول عبء العمل أمن العامل أثناء تأدية النقل والتفريغ، بمؤسسة تعتني 
 : قد توصمت إلى نتائج تتفق مع دراستنا، وىي- فرنسا- بتعبئة زجاجات الخمور
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 .ىناك عوامل أخرى تفسر حدوث إصابات وحوادث العمل-

 . أن ارتفاع حمولة العمل يؤثر عمى أداء العامل-

ودراستنا الحالية فتكمن في أنيا توصمت إلى أن ارتفاع " سيمي"     أما أوجو اإلختالف بين دراسة 
إصابات العمل ناتج عن ارتفاع أعباء العمل، إال أنو ىناك مجموعة من الظروف المحيطة ببيئة العمل 

 .تزيد من إصابات وحوادث العمل

  ىافمان"أما بالنسبة دراسة "Hafman حول مستوى التقاطع بين السموك غير اآلمن 
والحوادث، بمصنع لمكيماويات بفرنسا، حيث توصمت ىذه الدراسة إلى نتيجة تتفق مع 

 : دراستنا وىي

 .السموك غير اآلمن يزيد من إصابات وحوادث العمل - 

     وتختمف ىذه الدراسة عن دراستنا في كون العمل الجماعي ورغبة الفريق في المشاركة في أفعال غير 
 . آمنة يزيد من حوادث العمل

 : حول سيكولوجية الحوادث، فقد توصمت إلى النتيجة التالية"العباس محمد العوض "وبالنسبة لدراسة 

 .ىناك ارتباط بين الحالة غير الصحيحة والحوادث، وىي تتفق مع نتائج دراستنا الحالية- 

     وىي تختمف عن دراستنا في أنو ىناك بعض السمات الشخصية التي تساعد األشخاص المقبولين 
 .عمى التكيف والتفاعل في العمل

  حول موضوع واقع األمن الصناعي ومدى تأثيره عمى أداء " خمود ديب العويري"أما دراسة
العاممين في منشآت القطاع الخاص بمنطقة جنوب الضفة الغربية، حيث توصمت إلى نتائج 

 :تتفق مع دراستنا وىي

عوامل األمن الصناعي التي تؤثر عمى أداء العاممين من حيث األىمية، ىي ظروف العمل المناسبة - 
 .وتوفر أدوات السالمة

 .التزام العاممين بمعدات السالمة أثناء العمل جاء بالترتيب- 

    أما وجو اإلختالف بين ىذه الدراسة والدراسة الحالية ىو، في أن وسائل وأدوات السالمة توفرت من 
حيث األىمية بالتدريب، حيث أن وسائل وأدوات السالمة حسب دراستنا وفرتيا المؤسسة اىتماما منيا 

 .بسالمة العمال
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  حول موضوع دور معايير الصحة والسالمة المينية في تحسين " بختة ىدار"أما في دراسة
أداء العاممين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن معظم النتائج التي توصمت إلييا تتفق 

 :مع نتائج دراستنا

 .توفير كافة الظروف المالئمة لمقيام بالعمل يجعل العاممين قادرين عمى العمل بارتياح ويحسن أدائيم- 

يعزز اىتمام المؤسسة بالعاممين الثقة والوالء لممؤسسة، وتختمف ىذه الدراسة عن دراستنا الحالية في - 
تشكيل إدارة السالمة والصحة المينية من قبل المؤسسة إال أنيا تيدف إلى غرس ثقافة األمن في العمل 

 .لدى العمال من أجل الحد من األخطار التي يواجييا العمال في مكان العمل

 حول مدى مساىمة األمن الصناعي في الوقاية من "دوباخ قويدر"أما فيما يخص دراسة
إصابات حوادث العمل واألمراض المينية، بمؤسسة صنع الكوابل ببسكرة فقد توصمت إلى 

 :مجموعة من النتائج تتفق مع دراستنا وىي

ىل يستفد العمال من محتويات أساليب التوعية الوقائية التي توفرىا المؤسسة لوقايتيم من إصابات -
 .حوادث العمل

 .المشاركة في التدريب في مجال األمن الصناعي يقمل من حوادث العمل واألمراض المينية-

     و تختمف ىذه الدراسة مع دراستنا الحالية في كونيا ركزت عمى مساىمة األمن الصناعي في الوقاية 
من حوادث العمل و األمراض المينية، أما دراستنا الحالية فقد اىتمت بدراسة واقع األمن الصناعي ومدى  

 .مساىمتو في تحسين مستوى األداء الوظيفي لمعمال

 منافشة النتائج في ضوء أهداف الدراسة: رابعا

    يمكننا القول أن نتائج الدراسة التي سبق ذكرىا في الفصل األول من الدراسة، فيما يخص تسميط 
الضوء عمى واقع األمن الصناعي والتعرف عمى برامجو وخططو، واإللمام باإلجراءات واألساليب التي 

لموقاية من إصابات وحوادث العمل، كذلك محاولة تحديد مدى مساىمة - ميناء جن جن- تتبعيا مؤسسة
األمن الصناعي في تحسين مستوى األداء الوظيفي لمعمال في المؤسسة، حيث تبين من خالل البيانات 

تعمل عمى توفير مختمف أدوات ووسائل السالمة - ميناء جن جن- والمعطيات المتوصل إلييا أن مؤسسة
و األمن لإلىتمام بسالمة العمال وتقميل تكاليف حوادث العمل، والتي تعمل بدورىا عمى رفع الروح 

 .المعنوية لدييم وزيادة رضاىم الوظيفي عن العمل الذي يؤدونو، وبالتالي تحسين مستوى أدائيم لعمميم
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    ومنو فإن اليدف الرئيسي لمدراسة والمتمثل في التعرف عمى واقع األمن الصناعي ومساىمتو في 
 .  تحسين مستوى األداء الوظيفي لمعمال في المؤسسة الصناعية، قد توصمنا إليو بصورة كاممة

 :النتائج العامة لمدراسة: خامسا

 :     فيما يمي ممخص لمنتائج العامة حول األمن الصناعي و تأثيره عمى األداء الوظيفي لمعمال

والمتحصل عمييا عن طريق تحميل - ميناء جن جن- من خالل الدراسة الميدانية التي أجريناىا بمؤسسة
إجابات المبحوثين، تبينت لنا جممة من النتائج العامة حول األمن الصناعي وتأثيره عمى األداء الوظيفي 

 :لمعمال في المؤسسة وىي

تعمل المؤسسة عمى توفير وسائل وأدوات السالمة التي يتطمب استعماليا من طرف العمال أثناء تأدية  - 
ألبسة :أعماليم، وذلك اىتماما منيا بسالمتيم وأىم الوسائل واألدوات التي تستعمل بشكل دائم ذكر العمال

 .الوقاية، أحذية السالمة، قفازات اليدين والخوذة، وذلك ألن طبيعة عمميم تحتم استعماليا

اآلالت ومعدات السالمة في المؤسسة مصممة بشكل آمن يضمن سالمة وأمن العمال الذين  - 
يستعممونيا، حيث أكد العمال أنيا جيدة من حيث الصيانة، كما أكدوا أنو يوجد لوحات إرشادية بجوار 

 .اآلالت في مكان العمل إلرشاد العمال إلى طريقة العمل الصحيحة، وتسيل تأديتيم لعمميم

ىناك رقابة منتظمة من طرف المؤسسة عمى استعمال العمال ألدوات السالمة و الوقاية والتي تساىم في 
 .رفع الروح المعنوية لمعمال وىذا ما يحقق الفرضية األولى

أظيرت نتائج الدراسة أن أغمب الظروف الفيزيقية لمعمل في المؤسسة مناسبة من وجية نظر العمال، 
حيث جاءت حسب األولوية، اإلضاءة والتيوية والتي أكدوا أنيا تسيل أداءىم لعمميم، كما أكدوا أن 

الظروف الغير المالئمة التي يتعرضون ليا بكثرة في مكان العمل ىي الضوضاء وىم غير راضون عن 
 .عمميم في ىذه الظروف

ىناك اىتمام من طرف المؤسسة بتوعية العمال عن العمميات الصناعية التي يتولد عنيا غازات وأبخرة 
وىذا ما يحقق الفرضية . صناعية، وىذا مؤشر جيد يساىم في زيادة الرضى الوظيفي لمعمال عن عمميم

 .الثانية

إن العمل عمى تطبيق وتعزيز مفيوم األمن الصناعي عامل ميم في المؤسسة من خالل عقد دورات 
 .تدريبية و نشر إجراءات وقائية لموقاية من حوادث العمل واألمراض المينية
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وىذا . اىتمام المؤسسة بنشر ثقافة األمن والسالمة المينية داخميا يساىم في تحسين مستوى أداء العمال
 .ما يحقق الفرضية الثالثة

    من خالل النتائج المتوصل إلييا في خالل التأكد من تحقق الفرضيات الثالثة، وىذا ما حقق لنا 
 :الفرضية العامة وبالتالي يمكن القول أن النتيجة العامة لمدراسة ىي

 . توفر األمن الصناعي داخل المؤسسة عامل ميم يساىم في تحسين األداء الوظيفي لمعمال
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 لخالصة الفص

       لقد تم في ىذا الفصل تفريغ الجداول وتحميل البيانات والمعطيات، والتعميق عمييا، ثم عرض تحميل 
تمك البيانات، معتمدين في ذلك عمى األسموب الكمي في عرض الجداول  والكيفي في التعميق عمييا، 
حيث تم استخالص النتائج في ضوء الفرضيات الفرعية الثالثة والفرضية العامة،ثم في ضوء الدراسات 
السابقة واألىداف، وصوال إلى النتائج العامة، وفي األخير توصمنا إلى أن األمن الصناعي يؤثر عمى 

.  األداء الوظيفي لمعمال داخل المؤسسة
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 :القضايا التي تثيرها الدراسة

 .االلتزام الدائم باستعمال أدوات السالمة أثناء العمل- 

 .االلتزام الدائم باإلرشادات والتعميمات الخاصة باآلالت والماكينات في العمل- 

 .االلتزام بحضور محاضرات التوعية التي تعمل المؤسسة عمى تقديمها- 

االهتمام بقراءة الممصقات الحائطية والنشرات والكتيبات الخاصة باألمن والسالمة، سواء كانت - 
 .داخل المؤسسة أو خارجها

 .توفير األماكن والمرافق الضرورية لمعمال- 

 .توفير الوسائل المناسبة لمتدفئة في الشتاء، والتبريد في الصيف- 

 .دراسة وتحميل مخاطر العمل لمحد من تأثيرها عمى سالمة العمال- 

 .تشكيل لجان خاصة باألمن والسالمة في المؤسسة- 

جراء  (قبل التوظيف)إجراء الفحوصات الطبية اإلبتدائية-  لمتأكد من مالءمة نوع العمل والعامل، وا 
 .لمتأكد من عدم إصابة العمال بأي أمراض مهنية (بعد التوظيف)فحوصات طبية دورية

تقييم أداء العمال بشكل دوري، وذلك لتحديد أثر ظروف العمل المحيطة بهم عمى أدائهم بهدف - 
 .تحسين هذه الظروف، وبالتالي تحسين األداء

ضرورة االستفادة من نتائج التقييم في تحديد مدى حاجة العمال لمتدريب وتحديد البرامج التدريبية - 
 .المالئمة لمعمال

تثقيف وتوعية العمال بموضوع األمن الصناعي، من خالل النشرات والممصقات والموحات - 
 .اإلرشادية

ضرورة العمل عمى خمق بيئة عمل نظيفة وآمنة تساعد العمال عمى أداء أفضل لمعمل، مع - 
 .ضرورة معالجة مشاكمهم وانشغاالتهم واقتراحاتهم التي يبدونها عن سير العمل
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 :خاتمــــة

      انطالقا من األدبيات التي تم جمعيا حول موضوع البحث، وانطالقا من المعطيات التي تم التوصل 
" جن جن"إلييا ميدانيا حول واقع األمن الصناعي وتأثيره عمى األداء الوظيفي لمعمال في مؤسسة ميناء

بالطاىير، يمكن التأكيد عمى األىمية البالغة التي يكتسييا موضوع األمن الصناعي، من خالل البرامج 
التي يقدميا في عممية التنمية االقتصادية، وذلك عن طريق حفاظو عمى عناصر العممية اإلنتاجية 

 .وخصوصا العنصر البشري

     كما يمكن التأكيد عمى الدور الخاص الذي تمعبو أساليب التوعية الوقائية الكفؤة والكافية، في مجال 
األمن الصناعي في الوقاية من حوادث العمل واألمراض المينية، وذلك من خالل العمل عمى الحد أو 

التقميل من السموكات الطائشة والخاطئة لمعاممين وكذا القضاء عمى القضاء عمى التخوفات والضغوطات 
 .التي تنتابيم أثناء تأديتيم ألعماليم في ظروف بيئية تستمزم الحيطة والحذر

     وانطالقا من حاجة األفراد العاممين في المؤسسة إلى أجواء عمل جيدة من أداء جيد، فمالءمة 
الظروف الفيزيقية المحيطة ببيئة العمل وتوفر األمن يساىم في رفع الروح المعنوية لدييم ويزيد من 

رضاىم عن عمميم، وىذا ما يتجمى في استقرارىم في العمل مما ينعكس إيجابا عمى أدائيم الوظيفي داخل 
 . المؤسسة
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 :ملخص الدراسة باللغة العربية

 مع من ه     يعتبر األمن الصناعي والسالمة المينية مسؤولية كل فرد في مكان عممو، ومرتبط بعالقت
حولو سواء األشخاص أو اآلالت أو األدوات، حيث تيدف ىذه الدراسة إلى معرفة واقع األمن الصناعي 

بالطاىير، - ميناء جن جن- وقد تمت ىذه الدراسة بمؤسسة. ومدى تأثيره عمى األداء الوظيفي لمعمال
ىل لألمن الصناعي تأثير عمى األداء الوظيفي لمعمال في المؤسسة : حيث انطمقت من إشكال مفاده

 :الصناعية الجزائرية؟ وتفرعت عنو األسئمة الفرعية التالية

  مؤسسة الصناعية؟الىل ألدوات السالمة دور في رفع الروح المعنوية لمعمال في 
  ىل لتحسين الظروف الفيزيقية لمعمل دور في زيادة الرضا الوظيفي لمعمال في المؤسسة

 الصناعية؟
 ىل تساىم ثقافة األمن في تحسين مستوى األداء الوظيفي لمعمال في المؤسسة الصناعية؟ 

     وقد تجسدت ىذه الدراسة في ستة فصول، تضمن كل فصل مجموعة من المباحث والمطالب سواء 
 .في الجانب النظري أوفي الجانب الميداني

     كما وظفنا في دراستنا المنيج الوصفي ألن ىذه الدراسة تيدف إلى وصف متغيرين لمعرفة مدى 
تأثير المتغير األول عمى المتغير الثاني، أي وصف األمن الصناعي ومعرفة مدى تأثيره عمى األداء 

الوظيفي، وكذا المنيج المقارن ألننا قد استخدمنا المقارنة بين دراستنا الحالية والدراسات السابقة، باإلضافة 
وذلك من خالل تبويب البيانات اإلحصائية وتفريغيا في جداول . إلى استخدامنا لممنيج اإلحصائي
 .وحساب التكرارات والنسب المئوية

من مجتمع الدراسة، كما % 6     أّما عينة الدراسة فقد كانت عينة عشوائية منتظمة، حيث أخدنا نسبة 
 اعتمدنا عمى وسائل وأدوات لجمع البيانات، حيث استخدمنا اإلستمارة والتي اعتمدنا نوعين من األسئمة،

المحور األول خاص بالبيانات الشخصية والمحور :  محاور04أسئمة مغمقة وأسئمة مفتوحة وزعت عمى
الثاني خاص بدور أدوات السالمة في رفع الروح المعنوية لمعمال، ثم المحور الثالث متعمق بتأثير 
الظروف الفيزيقية عمى الرضا الوظيفي لمعمال، أما المحور الرابع فمتعمق بمساىمة ثقافة األمن في 

 سؤاال إضافة إلى إجراء مقابالت 24تحسين مستوى األداء الوظيفي لمعمال، حيث كانت في مجموعيا
لجمع معمومات مكممة لمبحث، حيث اعتمدنا عمى مقابالت غير مقننة مع بعض اإلطارات دارت حول 

واقع األمن الصناعي في المؤسسة وبعض اإلجراءات واألساليب الوقائية المتبعة داخل المؤسسة، ومقابمة 
مقننة مع ميندس أمن من مصمحة النظافة واألمن، حيث تضمنت ستة أسئمة، كذلك اعتمدنا عمى 

المالحظة بيدف التعرف عمى المؤسسة واألساليب الوقائية المعمول بيا، وذلك من خالل المعاينة اليومية 



و اإلحتكاك بالعمال ومعرفة ما ىي وسائل األمن الفردية والجماعية التي يستعمميا العمال لموقاية من 
 . حوادث العمل، كما اعتمدنا آخر الشيء عمى الوثائق والسجالت الخاصة بالمؤسسة

    وقد جمعنا في ىذه الدراسة بين األسموبين الكمي والكيفي لمبيانات، وقد توصمنا من خالل ىذا التحميل 
إلى مجموعة من النتائج، والتي تؤكد في مجمميا توفر أدوات السالمة واألمن داخل المؤسسة، والتي 
تساىم في رفع الروح المعنوية لمعمال وزيادة رضاىم عن عمميم، وكذا نشر ثقافة األمن في المؤسسة 

 .والتي تعمل بدورىا عمى تحسين مستوى األداء الوظيفي لمعمال في المؤسسة
 :   وقد توصمنا في نياية دراستنا إلى استخالص مجموعة من النتائج أىميا

تعمل المؤسسة عمى توفير وسائل وأدوات السالمة التي يتطمب استعماليا من طرف العمال أثناء تأدية  - 
: األعمال الموكمة إلييم، وذلك اىتماما منيا بسالمتيم، وأىم الوسائل التي تستعمل بشكل دائم ذكر العمال

 .ألبسة الوقاية، أحذية السالمة، قفازات اليدين وخوذة الرأس، وذلك ألن طبيعة عمميم تحتم استعماليا
ىناك رقابة منتظمة من طرف المؤسسة عمى استعمال العمال ألدوات السالمة والوقاية، والتي تساىم - 

 .في رفع الروح المعنوية لمعمال
 .ىناك إىتمام من طرف المؤسسة بتوعية العمال حول أساليب األمن والسالمة في العمل- 
 .إىتمام المؤسسة بنشر ثقافة األمن والسالمة المينية داخميا يساىم في تحسين مستوى أداء العمال- 
 



Résumé de l'étude: 

     La sécurité industrielle et de la sécurité professionnelles de la responsabilité 

de chacun à son lieu de travail, et lié ses relations avec qui l'entoure que des 

personnes ou des machines ou des instruments, en vue de l'étude de la 
connaissance de la réalité de la sécurité industrielle et son impact sur le 

fonctionnement des travailleurs. A cette étude à la Fondation. Le port de Jin Jin   

taher. 

Et lancé des formes était-il la sécurité industrielle de l'impact sur le 

fonctionnement des travailleurs de l'entreprise industrielle algérien? 

 Ramifiée de questions subsidiaires ci-après : 

 Puis-des instruments de sécurité du rôle à améliorer le moral des 

travailleurs de l'entreprise  industrielle? 

 Puis-pour améliorer les conditions de travail  physique  le rôle de 

l'augmentation du degré de satisfaction professionnelle des travailleurs de 

l'entreprise industrielle? 

 Contribuent-elles une culture de sécurité pour améliorer le 

fonctionnement des employés des entreprises ? 

    Il a été caractérisée par cette étude en six chapitres, de veiller à ce que chaque 

chapitre une série d'enquêtes, de demandes tant sur le plan théorique acquitté de 

la Partie sur le terrain. 

    Ils  ont employé dans notre approche descriptive car cette étude vise à décrire  

Deux variables afin de déterminer dans quelle mesure les 

Variable de la variante II, une description de sécurité industrielle et de 

déterminer l'étendue de son impact sur le fonctionnement des carrières,  

Ainsi que de la démarche comparé car nous pourrait nous utilisons les 
comparaisons entre notre actuel et les études antérieures et utilisation que nous 

ferons la méthode statistique. Grâce à la tabulation des données statistiques, 

effectuer la vectorisation dans des tableaux, compte  répétition et de 

pourcentages. 

     L'échantillon de l'étude de l'échantillon aléatoire régulièrement, où la 

proportion prise  6% de la société de l'étude, nous avons également adopté des 
méthodes et des outils de collecte de données, car nous utilisons formule dont 

nous avons adopté deux types de questions, 

Questions privée et aux questions ouvertes à tous ont été distribués aux04 axes : 
THÈME I particulièrement les données personnelles  Et l'axe  II sur le rôle des 

instruments de sécurité à améliorer le moral des travailleurs, puis troisième axe 

de concernant l'impact des conditions  physique satisfaisante de l'emploi des 



travailleurs, le quatrième axe  connexe la contribution de la culture de la sécurité 

dans l'amélioration du fonctionnement des travailleurs, a été au total 24 a posé 
une question d'entretiens pour recueillir des informations complémentaires de 

recherche, où nous avons adopté à l'interroger non inscrites à des pneus ont eu 

lieu sur la réalité de la sécurité industrielle de l'institution et de certaines 
procédures et méthodes de prévention établie au sein de l'entreprise, de 

rencontrer inscrites avec l'ingénieur de la sécurité de l'intérêt de l'hygiène et la 

sécurité, qui comprenaient six questions également, nous avons adopté la note 

en vue d'identifier l'Organisation et les méthodes de prévention établie par 
sondages quotidienne  friction travailleurs De savoir quels sont les moyens de 

sécurité individuelle et utilisés par les travailleurs de prévention des accidents du 

travail. Nous avons également adopté une autre chose sur la documentation et 
les dossiers de l'entreprise.  

    Nous avons réuni à l'étude entre deux procédés quantitatif et qualitatif des 

données, nous sommes parvenus grâce à l'analyse des résultats, qui affirme dans 

son ensemble constituent des outils de la sûreté et de la sécurité au sein de 
l'institution, qui contribue à améliorer le moral des travailleurs et se sont félicités 

de l'emploi, ainsi que la diffusion d'une culture de la sécurité de l'entreprise et 

s'emploie également à améliorer le fonctionnement des travailleurs de 
l'entreprise. 

   Nous sommes parvenus à la fin de notre étude à tirer une série de conclusions 

les plus importantes sont : 

 - Les institutions de fournir des moyens et des outils de sécurité qui exige 
l'utilisation par les travailleurs lors de l'accomplissement de travaux qui lui sont 

confiées, dans l'intérêt de sécurité, les principaux moyens utilisés de façon 

permanente a mentionné les travailleurs : vêtements de prévention, de 
chaussures de sûreté, gants mains  casque  Cap, la nature de leur travail exigent 

que leur utilisation. 

- Il existe un contrôle régulier par l'institution de l'emploi des travailleurs des 

instruments de la sécurité et de la prévention, qui contribue à améliorer le moral 
des travailleurs. 

- Une attention par l'institution de sensibiliser les travailleurs sur les méthodes 

de sécurité du travail. 

- L'attention de l'institution une culture de sécurité professionnelles à l'intérieur 
de contribuer à l'amélioration du fonctionnement des travailleurs. 
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