وزارة التعميـــــم العــالــــي والبـــحث العمــمي
جــامعـــــة محمد خيضــــر* بســــــــكرة *
كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية – قطب شتمة-
قسم العموم اإلجتماعية
شعبة عمم النفس

عنوان المذكرة

مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص علم النفس عمل وتنظيم

إشراف األستاذة:

إعداد الطالبة:

د.صباح ساعد

بسمة خضراوي

السنة الجامعية 2014/2013 :م.

أ

إلى .....من هي أندى من قطرات الندى وأصفى من ماء الدجى
إلى .....المثل العالي والقدوة الصارخة رمز اإلرادة المتجددة
إلى .....من رافقتني دعواتها في كل خطوة من خطوات حياتي إليك أمي الغالية
إلى .....من أستند منه قوتي واستم ارريتي في الحياة ،من ألبسني ثوب مكارم األخالق
واألدب،إليك أبي العزيز
إلى .....من كانت بسمتهم ونظرتهم تبعث في نفسي القوة وحب الحياة إخوتي األعزاء ،
فاتح ،عادل ،عبد الرحيم ،عمار ،نور الدين ،عبد المطيف ،مسعودة ،عقيمة ،سامية ،ربي
أطال عمرهم ،وأنار دربهم ،وذلل الصعاب أمامهم
إلى .....شعاع النور الذي اخترق بيتنا الكتاكيت عبد الودود ،خميل ،محمد ،يونس ،يوسف،
هبة ،مالك ،ياسمين ،نور ،عبد المعز
إلى.....زوجات إخوتي ،سهيمة،حميمة ،زكية
إلى .....أصدقاء العمر ورفقاء الدرب
إلى .....من كانوا لي السند في السراء والضراء
إلى .....من أفرح بمقائهم وأتألم لفراقهم سالف وليندة الغاليتان عمى قمبي وأمنة ،أسماء،
حدة ،عفاف ،سهام ،محاسن،نسمة .
إلى .....زمالئي وزميالتي في قسم السنة الثانية ماستر عمم النفس عمل وتنظيم دفعة
2014/ 2013

لبســــــــــــم اهلل الرحمان الرحيـــــــــــــم
قال اهلل تعالى « ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عمي
وعمى والدي وأن أعمل عمال صالحا ترضاه وأدخمني برحمتك في عبادك
الصالحين » صدق اهلل العظيم
أرفع جزيل شكري وامتناني وكذا جميل عرفاني ألساتذتي الذين أناروا
دربي وشرحوا صدري وعشت في ظالل فردوسهم المعرفي
وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لألستاذة المشرفة الدكتورة "

صباح

ساعد" عمى نصائحها ومالحظتها القيمة ،كما ال أنسى كل من ساعدوني
خالل فترة التربص عمال مؤسسة النسيج والتجهيز ـ بسكرة ـ وخاصة مدير
الموارد البشرية ورئيس مصمحة األمن الذين لم يبخموا عمي بأية معمومات.
والحمد هلل الذي أعانني عمى إتمام هذا العمل المتواضع

ب


الصفحة

الموضوع
البسممة

أ

شكر وعرفان

ب

قائمة الموضوعات

ج

قائمة الجداول

و

قائمة األشكال

ز

قائمة المالحق

ز

مقدمــــــــــــــــــــــــة

1

الجانــــــــــــــب النظـــــــــــــــــــــــــري
الفصل األول :اإلطار العام لمدراسة
 1ــــ إشكالية الدراسة

5

 2ـــــ أسباب إختيار الموضوع

6

 3ـــــ أهداف الدراسة

7

 4ـــــ أهمية الدراسة

7

 5ــــ مصطمحات الدراسة

8

 6ــــ الدرسات السابقة

9

 7ــــ فرضيات الدراسة

15

الفصل الثاني :إجراءات السالمة المهنية
تمهيد

17

 1ـــــ مفهوم السالمة المهنية

17

 2ـــــ أهداف السالمة المهنية

18

 3ـــــ أهمية السالمة المهنية

19

 4ـــــ مسؤوليات السالمة المهنية

20
ج

 5ــــــ مظاهر السالمة المهنية

22

 6ـــــ إجراءات السالمة المهنية

25

خالصة الفصل

29

الفصل الثالث :الرضا المهني
تمهيد

32

 1ـــــ مفهوم الرضا المهني

32

 2ـــــ أهمية الرضا المهني

33

 3ــــ العوامل المؤثرة في الرضا المهني

34

 4ــــ نواتج الرضا المهني

37

 5ــــ أبعاد الرضا المهني

38

 6ـــــ نظريات الرضا المهني

39

خالصة الفصل

48

الجانــــــــــــــــب التطبيقــــــــــــــــي
الفصل الرابع :اإلجراءات المنهجية لمدراسة
تمهيد

51

 1ـــــ منهج الدراسة

51

 2ـــــ حدود الدراسة

52

 3ــــ مجتمع الدراسة

52

 4ـــــ عينة الدراسة

52

 5ــــ أدوات الدراسة

53

 6ـــــ أسموب المعالجة اإلحصائية

57

خالصة الفصل

57

الفصل الخامس :عرض ومناقشة نتائج الدراسة
تمهيد

59

أوال :عرض نتائج الدراسة

59
د

 1ـــــ عرض نتائج الفرضية الفرعية األولى

59

 2ـــــ عرض نتائج الفرضية الفرعية الثانية

60

 3ـــــ عرض نتائج الفرضية الفرعية الثالثة

61

 4ـــــ عرض نتائج الفرضية الفرعية الرابعة

61

 5ــــ عرض نتائج الفرضية العامة

61

ثانيا :مناقشة نتائج الدراسة

61

 1ــــ مناقشة نتائج الفرضية الفرعية األولى

62

 2ــــ مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثانية

62

 3ــــ مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثالثة

63

 4ــــ مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الرابعة

64

 5ــــ مناقشة نتائج الفرضية العامة

65

مناقشة عامة

66

التوصيات

68

خاتمـــــــــــــــــــة

69

قائمة المراجع

71

المالحــــــــــــق

76

ه

عنــــــــــــــــــــــــــــــوان الجـــــــــــــــــــــــدول

رقم الجدول

الصفحـــــــــــــــــــــــة

01

جدول يوضح نظرية الدرفر ـ ـ ـ األهداف والعمميات ـ ـ ـ ـ

45

02

جدول يوضح معامل الثبات عمى كل بعد من أبعاد

55

استبيان إجراءات السالمة المهنية
جدول يوضح البنود قبل وبعد التعديل في استبيان

56

03
04

جدول يوضح معامل الثبات الستبيان الرضا المهني

57

05

جدول يوضح العالقة بين التزام اإلدارة بتطبيق

59

جدول يوضح العالقة بين تدريب العاممين عمى

60

جدول يوضح االلتزام بتوفير وسائل السالمة المهنية

60

جدول يوضح االلتزام بتطبيق الموائح والقوانين والرضا

61

جدول يوضح العالقة بين إجراءات السالمة المهنية

61

06
07
08
09

الرضا المهني

إجراءات السالمة المهنية والرضا المهني
إجراءات السالمة المهنية والرضا المهني
في محيط العمل والرضا المهني
المهني
والرضا المهني

و

رقم الشكل

عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الشكـــــــــــــــــــــــــل

الصفحــــــــــة

01

يوضح نظرية التدرج الهرمي لماسمو

41

02

يوضح نظرية العاممين لهرزيرغ

43

03

يوضح نظرية  zلوليام أوتشي

47

رقم الممحق

عنوان الممحق

الصفحة

01

إستبيان السالمة المهنية في صورته األولية

76

02

إستبيان الرضا المهني في صورته األولية

80

03

األساتذة المحكمين إلستبياني الدراسة

83

04

الصدق الظاهري إلستبيان السالمة المهنية

84

05

الصدق الظاهري إلستبيان الرضا المهني

85

06

إستبيان السالمة المهنية في صورته النهائية

87

07

إستبيان الرضا المهني في صورته النهائية

91

ز

ملخـــــــــــــــــــــــــــــــص الدراســــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف إجراءات السالمة المينية وعالقتيا بالرضا الميني لدى
العمال الدائمين بمؤسسة التجييز والنسيج ـ ـ بسكرة ـ ـ تمثمت الفرضية العامة بأنو توجد عالقة
إرتباطية ذات داللة إحصائية بين إجراءات السالمة المينية والرضا الميني وذلك من خالل
اإلجابة عمى الفرضيات الجزئية التالية:
 1ـ ـ ـ توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين إجراءات السالمة المينية والرضا
الميني
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.
وقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي اإلرتباطي  ،وتكونت عينة الدراسة عمى (

)40

عامل من فئة العمال الدائمين وطبق عمييم استبيان إجراءات السالمة المينية والرضا الميني
كأداة لمدراسة وتمت معالجة البيانات بواسطة التك اررات والنسب المئوية ومعامل االرتباط
برسون.
وقد أضفت الدراسة عمى النتائج التالية:
ـ ـ ـ ـ توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين التزام اإلدارة بتطبيق إجراءات السالمة
المينية والرضا الميني.
ـ ـ ـ ال توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين تدريب العاممين عمى إجراءات السالمة
المينية والرضا الميني.
ـ ـ ـ توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين االلتزام بتوفير وسائل السالمة المينية في
محيط العمل والرضا الميني.

ملخـــــــــــــــــــــــــــــــص الدراســــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ـ ـ توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين االلتزام بتطبيق الموائح والقوانين والرضا
الميني
.
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مقدمة:
ّ
تمعب المؤسسات دو ار ىاما في جميع المجاالت االقتصادية والتكنولوجية والثقافية،
وخصوصا القطاع الصناعي الذي تجسدت فيو تمك اآلثار ،في بروز مؤسسات صناعية
عمالقة بتكنولوجيا بالغة الحداثة والدقة والتعقيد ،وموارد بشرية فاقت اآلالف ،ودخل اإلنسان
في عالم لم يألفو سابقا عالم مميء بالتكنولوجيات واالكتشافات والموارد واآلالت ،التي تجد
العامل نفسو في احتكاك دائم ومستمر معيا أثناء مزاولتو لعممو ،والتّي تكون غالبا سببا في
ظيور ما يعرف بمشكل حوادث العمل ،والتي عرفت انتشا ار كبي ار خاصة في تمك الصناعات
التي يتعامل فييا األفراد ،وسعيا منيا لمحفاظ عمى مواردىا خاصة البشرية .وعميو تمجأ
المينية ،ووقاية العاممين من المخاطر الناتجة عن
السالمة
ّ
المؤسسات إلى وضع إجراءات ّ

األعمال التي يزاولونيا في أماكن العمل غير اآلمنة ،والتي تسبب إصاباتيم بحوادث ،وكل
ىذا يؤثر عمى رضا العامل ،حيث ينظر لمرضا الوظيفي عمى أنو درجة إشباعو لطموحاتو
ورغباتو ،وحتى يتحقق ىذا اإلشباع البد من عوامل متعددة منيا ما يتعمق ببيئة العمل،
وبعضيا يتعمق بالوظيفة التي يشغميا الفرد.
خاصة ،ىم
مؤسسات النسيج بصفة
لذلك فإن العاممين في
ّ
عامة وفي ّ
ّ
المؤسسات بصفة ّ

من بين األشخاص األكثر عرضو لممخاطر عند استخدام المواد الخطرة والتّعامل مع

اآلالت ،...وذلك في حالة عدم معرفتيم لمتدابير الوقائية الواجب اتخاذىا في أثناء العمل،
وىي عادة تكون بسبب التعامل مع ىذه األجيزة أو المواد الكيميائية بشكل غير سميم ،وىذا
قد يترافق مع عوامل أخرى مثل عدم كفاية اإلضاءة ،ونقص التيوية ،وارتفاع درجة ح اررة
المؤسسة مسؤولية تزويد العاممين بمختمف المعارف سواء
بيئة العمل .ويقع عمى إدارة
ّ

أن ىناك مسؤولية تقع عمى
النظرية منيا أو العممية ،بإجراءات وقواعد السالمة المينية .كما ّ

العاممين من حيث التّقيد بتعميمات السالمة من حيث التصرف أو ارتداء مستمزمات السالمة
داخل بيئة العمل ،أو التنبو إلجراءات الطوارئ أو المخاطر المحتممة مع مالحظة القواعد
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العامة لمعمل .كما أن تعاون كافة العاممين يعتبر أم اًر ميماً وضرورياً لممحافظة عمى أوضاع
المؤسسة .وىذا كمّو يعمل عمى إحساس الفرد العامل بالراحة واالطمئنان
عمل سميمة داخل
ّ
مما يرفع من مستوى رضاه الميني ومن ثم تزداد إنتاجيتو.
أثناء تأديتو لعمموّ ،

لذلك فإن ىذه الدراسة سمطت الضوء عمى طبيعة العالقة بين إجراءات السالمة المينية

النسيج بمدينة بسكرة ،من خالل التّركيز عمى
العمال
بمؤسسة ّ
ّ
وبين ّ
الرضا الميني لدى ّ

المينية ،وتدريب العاممين في ىذا المجال ،توفير
السالمة
ّ
العالقة بين التزام اإلدارة بإجراءات ّ

المينية،
السالمة
ّ
وسائل السالمة المينية وكذا االلتزام بالموائح والقوانين والمتعمّقة بإجراءات ّ

الرضا الميني لدى العاممين.
وبين ّ

موزعة عمى خمسة فصول :منيا ثالثة فصول
وانطالقا من كل ما سبق جاءت ىذه الدراسة ّ

تضمن الجانب النظري عمى:
نظرّية ،وفصمين تطبيقيين .حيث
ّ

الفصل األول :كان كمدخل لمدراسة وتم التطرق فيو إلى إشكالية الدراسة ،فرضياتيا ،أسباب
السابقة.
الدراسة ،تحديد المصطمحات ،و ّ
أىمية ّ
اختيار الموضوع ،أىداف و ّ
الدراسات ّ

الفص الثاني :تم التطرق فيو إلى إجراءات السالمة المينية ،من حيث توضيح مفيوميا وكذا
أىدافيا وأىميتيا ومظاىرىا ،وكذا أسبابيا وتصنيفيا ،وبعض النظريات المفسرة ليا ،وأخي ار تم
التطرق إلى إجراءات السالمة المينية.
أما الفصل الثالث :فتم التطرق فيو إلى الرضا الميني ،من حيث توضيح مفيومو ،أىميتو،
أبعاده ،والنظريات المفسرة لو ،والعوامل المؤثرة فيو.
أما الجانب التطبيقي:
ّ

لمدراسة ،وعرض ومناقشة
وىو خاص باإلجراءا ت المنيجية ّ

النتائج ،وقد تضمن فصمين:
لمدراسة :من منيج الدراسة ،حدود الدراسة،
الفصل الرابع :احتوى عمى اإلجراءات المنيجية ّ
والعينة ،باإلضافة إلى أدوات جمع البيانات ،واألساليب اإلحصائية لمعالجة البيانات.
ثم األخير الخروج
أما الفصل الخامس :يتعمق بعرض وتحميل ومناقشة النتائج ومن ّ

ثم الخاتمة.
بمجموعة من التّوصيات ّ

الجانــــــــــــب النظـــــــــــري

الفصل األول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار العام للدراسة

 1ـــ إشكالية الدراســــــــــــة
 2ـــ أسباب إختيار الموضوع
 3ـــ أهداف الدراســـــــــــــة
 4ـــ أهمية الدراســـــــــــــة
 5ـــ مصطمحات الدراسة
 6ـــ الدراسات السابقــــة
 7ـــ فرضيات الدراســـة

-4-

الفصل األول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار العام للدراسة
 1ـــ إشكال ّية الدّ راسة:
من أبرز التحديات التي تواجو المؤسسات ميما كانت طبيعتيا عمومية كانت أو خاصة،
صناعية أو خدمية ،يتمثل أساسا في سعييا إلمتالك القدرة عمى التأقمم والتكيف السريع ،في
ظل ما يشيده العالم من تحوالت كبرى ،ترتبط أساسا بالتطورات العممية والصناعية
المتسارعة ،لذا تزايد االىتمام بالمورد البشري بشكل كبير ،وأصبح من بين اإلستثم
المربحة .وان بقاء ىذه المؤسسات واستم ارريتيا من أجل كسب ىذا الرىان

ارات

 ،يبقي دائما

انشغاال مرتبط ا بالسالمة المينية ،حيث تعتبر ىذه األخيرة من المواضيع التي لقيت اىتماما
واسع النطاق من طرف المختصين وأرباب العمل  ،وأصحاب القرار بالمؤسسات في مطمع
القرن العشرين ،والتوجو الكبير نحو القطاع الصناعي ،باعتباره إستراتجية فعالة في

العممية

االقتصادية من جية  ،وفي تحقيق الرضا الميني لمعاممين من جية أخرى ،باعتبار أن
العنصر البشري ـ ـ أي العامل ـ ـ من أىم الموارد التي تشكل بيئة العمل  ،الذي أصبح العمل
واإلبداع سم تو األساسية  ،لذا وجب االىتمام بعناصر األمن والسالمة في المؤسسات العامة ،
وتوفير بيئة عمل صحية خالية من المخاطر  ،بحيث يؤدي ذلك إلى رفع معنويات العاممين
بأمنيم وسالمتيم وىذا لبذل المزيد من الجيد واإلبداع وزيادة اإلنتاج .
فاإلدارة المتميزة يجب أن تسعى ألن يكون الفرد راضيا عن عممو  ،السيما وأنو يقضي
أكثر من نصف عمره في العمل.

إذ يعتبر مستوى رضاىم عن وظائفيم من أىم صحة

المؤسسات وفاعميتيا  ،عمى افتراض أن المؤسسة التي ال يشعر موظفوىا بالرضا عن العمل
بشكل عام  ،سيكون حظيا من النجاح أقل من المؤسسة التي يكون فييا مستوى الرضا عن
العمل لدى العاممين فييا مرتفعا  .فالموظف الراضي عن عممو أكثر استعداد ا الستقرارهفي
وظيفتو وأكثر التزاما بتحقيق أىداف المؤسسة ،من الموظف غير الراضي ،فإن اإلحساس
بالتحكم والـتأثير في بيئة العمل يؤثر بشكل جوىري عمى اإلحساس بالرضا الميني ،وبحكم
االىتمام المتزايد في اآلونة األخيرة بإصالح المؤسسة الصناعية وخاصة السالمة المينية
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لمعاممين ،وذلك في حالة عدم معرفتيم لمتدابير الوقائية الواجب اتخاذىا أثناء العمل  ،وىي
عادة ما تكون بسبب التعامل مع ىذه األجيزة بشكل غير سميم .
وىذا قد يتوافق مع عوامل أخرى مثل مساحة المصنع،

وعدم كفاية اإلضاءة ،ونقص

التّيوية ،وارتفاع درجة ح اررة بيئة المصنع ،ويقع عمى إدارة المؤسسة تزويد العاممين
بإجراءات وقواعد السالمة المينية.
وعميو واستناد إلى ما سبق فإن الباحثة تناولت بالدراسة عالقة إجراءات السالمة المينية
بالرضا الميني لدى العاممين في مؤسسة النسيج والتجييز ،وعميو فقد تمت صياغة التساؤل
الرئيسي التالي:
ـــ هل هناك عالقة بين إجراءات السالمة المهنية والرضا المهني لدى العاممين في مؤسسة
التجهيز والنسيج بمدينة بسكرة؟
الية-:
عية التّ ّ
ويتفرع عن ىذا التّساؤل التساؤالت الفر ّ
ّ

الرضا الميني لدى
 ىل توجد عالقة بين إلتزام اإلدارة بتطبيق إجراءات السالمة المينية وبين ّالعاممين بمؤسسة النسيج والتجييز ببسكرة؟

الرضا الميني
 ىل توجد عالقة بين تدريب العاممين عمى إجراءات السالمة المينية وبين ّلدى العاممين بمؤسسة النسيج والتجييز ببسكرة؟

الرضا
 ىل توجد عالقة بين اإللتزام بتوفير وسائل السالمة المينية في محيط العمل وبين ّالميني لدى العاممين بمؤسسة النسيج والتجييز ببسكرة؟

الرضا الميني لدى العاممين
 -ىل توجد عالقة بين اإللتزام بتطبيق الموائح والقوانين وبين ّ

بمؤسسة النسيج والتجييز ببسكرة؟

 2ــــ أسباب اختيار الموضوع
تحدد بدورىا
يركز أي بحث عممي عمى جممة من الشروط والمبادئ العامة الختيارهّ ،
الدراسة دون سواه ،ولع ّل من أبرز األسباب التّي يعود إلييا اختيار
سبب اختيار موضوع ّ
الدراسة ما يمي-:
موضوع ّ
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 2ـــ  1ـــ األسباب الموضوعية:
ـ ـ ـ التخصص العممي لمباحث والمتمثل في عمم النفس عمل وتنظيم ،ولذا تم اختيار موضوع
الدراسة وفقا ليذا التخصص ،إذ تعتبر الصحة والسالمة المينية من أىم مواضيعو .
ـ ـ ـ يعتبر موضوع السالمة المينية وعالقتيا بالرضا الميني  ،ذا أىمية وفائدة عممية لو من
عائد عممي ،يستفيد منو المتخصص في ىذا المجال  ،باإلضافة إلى ما يقدمو ىذا البحث من
نتائج تخص الظاىرة.
السالمة المينية وعالقتيا بالرضا الميني.
ـ ـ ـ ـ قمة البحوث التي تناولت موضوع ّ

 2ـــ  3ـــ األسباب الذاتية:

الدراسات التي ترتبط بين مجالين من المعرفة
ة
 ميلالباحث نحو ىذا النوع من ّ

 ،مجال

الرضا الميني عموما.
السالمة
ّ
ّ
المينية خصوصا ،ومجال ّ

 3ـــــ أهداف الدراسـة:

الحالية إلى تحقيق األىداف التّالية- :
الدراسة
تسعى ّ
ّ

السالمة المينية  ،في
 -تقديم مقترحات وتوصيات من شأنيا أن تساعد في تطوير إجراءات ّ

النسيج والتّجييز ببسكرة.
مؤسسة ّ
ّ

ـ ـ ـ ـ توضيح طبيعة العالقة بين إجراءات السالمة المينية

بأبعادىا المختمفة( التزام اإلدارة

بتطبيق إجراءات السالمة المينية ،تدريب العاممين ،اإللتزام بتوفير وسائل السالمة المينية،
اإللتزام بتطبيق الموائح والقوانين)

وبين الرضا الميني  ،لدى العاممين

والتجييز ببسكرة.

بمؤسسة النسيج
ّ

الدراسة:
 4ـــــ أهمية ّ
الدراسة فيما يمي-:
أىمية ّ
تكمن ّ

المينية  ،ومقدار
السالمة
ّ
ـ ـ ـ يستمد ىذا البحث أىميتو من أىمية موضوع ه ،وىو إجراءات ّ
العائد الذي يمكن أن تحققو وانعكاس ذلك عمى رضا العامل.
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ـ ـ ـ ـ لفت اىتمام الباحثين لمثل ىذا النوع من الدراسات

 ،وخاصة عالقة إجراءات السالمة

المينية بالرضا الميني.
ـ ـ ـ ـ إثراء التراث األدبي في ىذا المجال.
ـ ـ ـ ـ يمكن أن تكون الدراسة مؤش ار وحاف از إلى دراسات أخرى مستقبمية.

الدراسة:
 5ـــــ مصطمحات ّ
تكتسي المفاىيم في العموم االجتماعية أىمية كبيرة ،وذلك لما تحممو من دالالت ومقاصد
نظرية وامبريقية  ،ليا أثرىا المباشر عمى كل بحث .ومن ىنا فإن لكل بحث خصوصياتو
المفيومة التي تميزه عن غيره من البحوث

 .فالمفاىيم ىي مصطمحات تشير إلى طبيعة

الموضوعات والظواىر التي يقوم الباحث بدراستيا  .ومن ىذا المنطمق يستوجب تحديد
الدراسة
المصطمحات بالنسبة ألي بحث عمى حد ا ،ومن أىم المصطمحات المتداولة في ىذه ّ
والتّي تتطمب التوضيح وتحديد دالالتيا اإلجرائية اآلتي-:
 5ــــ  1ــــ إجراءات السالمة المهنية:
ىي تمك اإلجراءات اإلدارية الخاصة بوقاية العاممين من المخاطر الناجمة عن األعمال
بالدرجة التّي يحصل عمييا كل فرد من أفراد العينة
التي يزاولونيا في أماكن العمل  .وتقاس ّ
السالمة المينية.
عمى استبيان إجراءات ّ

 5ــــ  2ــــ الرضا المهني:

ىو جممة من المشاعر اإليجابية التي يشعر من خالليا العامل باالرتياح والسعادة نتيجة
تكيفو مع ظروف العمل ،واستقراه الميني وتحقيق أداء جيد

يعبر عنو بالدرجة التي
.و ّ

يتحصل عمييا كل فرد من أفراد العينة من خالل استجاباتو عمى استبيان الرضا الميني.
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السابقة:
 6ـــــ ّ
الدراسات ّ
السالمة المينية  ،وكذا موضوع
توجد العديد من ّ
الدراسات التّي تناولت موضوع إجراءات ّ

الرضا الميني ومن بينيا-:

 6ــ ـــ  1ــــ الدراسات العربية التي تناولت موضوع السالمة المهنية  :ومن بين ىذه الدراسات
مايمي-:
 6ــــ  1ـــــ  1ــ دراسة أممية صقر()2007
بعنوان واقع إجراءات األمن والسالمة المينية المستخدمة في منشآت قطاع الصناعات
الدراسة إلى التعرف عمى الواقع التي تعيشو منشآت قطاع
التحويمية بغزة ،وىدفت ىذه ّ
الصناعات التحويمية في قطاع غزة ،من حيث

إلتزاميا بتطبيق وتوفير األنظمة والموائح

والقوانين الخاصة بالسالمة والصحة المينية ،وتحديد الدور الذي تمعبو الجيات الخارجية في
الرقابة عمى المنشآت الصناعية في قطاع غزة ،كذلك تقديم مقترحات وتوصيات من شأنيا
أن تساعد في تطوير السالمة المينية في المنشآت الصناعية

 .حيث تم جمع المعمومات

بواسطة االستبيان ،واستخدمت الدراسة العينة العشوائية الطبقية متعددة المراحل وبمغ حجم
العينة  258شخص ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن-:
السالمة
 -ىناك عالقة إرتباطية ذات داللة بين فعالية إجراءات ّ

المينية وبين
والصحة
ّ

اإللتزام بتطبيق وتوفير وتطوير األنظمة والموائح والقوانين الخاصة بالسالمة المينية

 ،عمى

صعيد المؤسسات الرقابية والصناعية.
 ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى التأىيل عمى صعيد المؤسسات الرقابيةوالصناعية وبين فعالية إجراءات السالمة المينية.
 المنشآت الصناعية ال تيتم بعمل التقارير الخاصة بحوادث واصابات العمل ،كما أنللمنشآت الصناعية إجراءات تأد يبية في حالة عدم االلتزام المنشآت الصناعية بتطبيق قواعد
السالمة المينية ،في حين أن المنشآت الصناعية تيتم باتخاذ ىذه اإلجراءات (.صقر)2007،
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 6ــــ  1ـــــ  2ـــــ دراسة دوباخ قويدر()2009
بعنوان مدى مساىمة األمن الصناعي في الوقاية من إصابات حوادث العمل واألمن
المينية ،وذلك بمؤسسة صناعة الكوابل ببسكرة .وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى محاولة معرفة
مدى استفادة العمال من خالل مشاركتيم في التدريب الخاص بمجال األمن الصناعي  ،في
وقايتيم من إصابات حوادث العمل ،وكذلك محاولة معرفة مدى استفادة العمال من محتويات
أساليب التوعية الوقائية التي توفرىا المؤسسة .ومحاولة معرفة مدى مساىمة التدريب الخاص
بمجال األمن الصناعي  ،وكذا االعتماد عمى أساليب التوعية الوقائية في الوقاية  .وقد اتبعت
ىذه الدراسة المنيج الوصفي من خالل استعمال

جممة من األدوات لجمع البيانات

والمعمومات والمتمثمة في المقابمة ،المالحظة ،االستبيان  .وقد أجريت الدراسة عمى عينة
الدراسة ما يمي-:
عشوائية بسيطة قواميا  70عام ال .ومن بين أىم نتائج ّ
 أن العمال يستفيدون من التدريب الخاص بمجال األمن الصناعي ،وكذا محتويات أساليبالتوعية الوقائية التي توفرىا المؤسسة لوقايتيم من إصابات حوادث العمل واألمراض المينية .
(قويدر)2009،
 6ــــ  1ــــ  3ــــ دراسة مشعمي بالل()2011
بعنوان دور برامج السالمة المينية في تحسين أداء العمال بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الجزائرية .وىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى مساىمة برامج السالمة المينية في تحسين
أداء العمال بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ،وكذلك إبراز مدى أىمية تطبيق
السالمة المينية ودورىا في الوقاية من حوادث العمل في المؤسسات الصغيرة
برامج ّ

والمتوسطة الجزائرية  .وتم جمع المعمومات والبيانات من أصحاب المؤسسات الصغيرة
السجالت والوثائق .
والمتوسطة باستخدام األدوات  :االستمارة والمالحظة والمقابمة  ،وكذلك ّ
الدراسة المنيج الوصفي التّحميمي ،وتوصمت إلى النتائج التالية-:
واتبعت ىذه ّ
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 إ ن نسبة تعرض العمال لمحوادث المينية كبيرة ،كذلك ظروف العمل السيئة ىي أىماألسباب المؤدية إلى وقوع حوادث العمل ،إال أن معظم العمال يؤكدون أنو توجد إمكانية
لتفادي جميع األسباب المؤدية لحوادث العمل.
السالمة المينية ،ويرجع العمال ذلك إلى
 إ ن المؤسسة مقصرة نوعا ما في تطبيق برامج ّعدم مباالة المسئولين(.جالل)2011،

 6ــــ  2ـــــ الدراسات العربية التي تناولت موضوع الرضا الوظيفي:
 6ــــ  2ـــــ  1ــــ دراسة أحمد يوسف أحمد الموح()2008
اإلسالمية بغزة،
بعنوان الصراعات التنظيمية وانعكاساتيا عمى الرضا الوظيفي في الجامعة
ّ

وىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أثر الصراعات التنظيمية عمى إحساس العاممين
بالرضا الوظيفي في كمتا الجامعتين ،من خالل مقارنة بين نتائج الدراسة لكمتييما.

األكاديميين واإلدارّيين  ،وقد تم جمع
طبقية من
وقد أجريت ّ
ّ
الدراسة عمى عينة عشوائية ّ

المعمومات من خالل إستبانة صممت ليذه الغاية ،واتبعت ىذه الدراسة المنيج الوصفي
التحميمي ،وتوصمت إلى العديد من النتائج أىميا-:
ـ ـ ـ ىناك رضا وظيفي لدى العاممين داخل كمتا الجامعتين .
ـ ـ ـ ـ إن الرضا عن العمل في الجامعة ىو الرضا عن اإلمكانيات واألدوات

 ،والرضا عن

العالقات بين الرؤساء والمرؤوسين  ،والرضا عن الراتب والرضا عن المزايا التي تقدميا
الجامعة.
ـ ـ ـ ـ إن الصراعات التنظيمية ليس ليا انعكاسات عمى الرضا الوظيفي بدرجة ممحوظة طبقا
الدراسة أن عدم توفر الحوافز المادية
لوجيات النظر في كمتا الجامعتين  ،كذلك أظيرت عينة ّ
موجود في كمتا الجامعتين  ،وىو موجود بنسبة أقل في الجامعة اإلسالمية( )%7،65عنو في
جامعة األزىر(( .)%4،67الموح )2008 ،
 6ـــــ  2ـــــ  2ــــ دراسة عمر حمداوي()2009
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بعنوان الرضا الوظيفي ودوره في تحقيق أىداف المؤسسة وذلك بالمركز الجامعي ـخنشمة ـ
وقد ىدفت ىذه الدراسة لمتعرف عمى اإلمكانات التي توفرىا إستراتجية المؤسسة الجامعية في
إرضاء موظفييا وبالتحديد األستاذ الجامعي وانعكاساتيا عمى تحقيق أىداف المؤسسة
الجامعية ،وىدفت أيضا إلى محاولة إعطاء الحمول المناسبة حسب ما تقتضيو اإلمكانيات
والوسائل المتاحة  ،وتشخيص الواقع ومحاولة إبراز الصعوبات التي يعاني منيا األستاذ
الجامعي أثناء تأديتو لمعمل  .وقد استخدمت ىذه الدراسة المنيج الوصفي من خالل استخدام
طبق
جممة من األدوات لجمع البيانات والمتمثمة في  :المالحظة ،المقابمة ،االستبيان  .حيث ّ
قصدية قواميا 120أستاذا .وتوصمت إلى النتائج التالية-:
عينة
ّ
عمى ّ

إن أفراد العينة يم يلون بوجو عام إلى االنقسام بين الرضا وعدم الرضا ودرجة عدم الرضاالتام ،تزيد عند األساتذة المبتدئين عن غيرىم .
إن عامل األجر ىو العامل المادي الذي يخص عدم رضا العاممين ،أما المعاممة الحسنة
لألساتذة من طرف المسئولين القائمين عمى إدارة المعاىد في المركز الجامعي  ،يحفزىم عمى
العمل الجاد واستغالل طاقاتيم وكفاءتيم أحسن استغالل  ،بالتركيز عمى النوعية والجودة في
مجال عمميم ،فاأل غمبية تميل إلى الرضا عن نمط اإلشراف اإلداري أكثر منو عمى اإلشراف
البيداغوجي .كما كشفت أيضا أن الظروف المادية المحيطة بالعمل متوسطة عمى العموم
فيي ال تساعد األساتذة عمى تأدية مياميم بشكل

جيد( .حمداوي،

)2009

 6ــــ  2ــــ  3ــــ دراسة إيهاب محمود عايش الطيب()2009
بعنوان أثر المناخ التنظيمي عمى الرضا الوظيفي في شركة االتصاالت الفمسطينية

-دراسة

حالة -وتيدف ىذه الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى عناصر المناخ التنظيمي السائد في شركة
االتصاالت الفمسطينية ،كذلك تقييم مستوى الرضا الوظيفي لدى العاممين والعوامل المؤثرة فيو
وتحميل العالقة التي تربط بين عناصر المناخ التنظيمي ومستوى الرضا الوظيفي

 .كذلك

ىدفت الدراسة إلى تقديم مقترحات وتوصيات تساعد إدارة الشركة ،ومن يعمل في ىذا القطاع
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عمى تحسين ورفع مستوى الرضا الوظيفي لمعاممين  ،حيث تم جمع المعمومات بما يستخدم
أداة االستبيان ،وقد اتبعت ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،وقد أجريت الدراسة عمى
عينة عشوائية طبقية قواميا 167عامل من عمال شركة االتصاالت الفمسطينية ،وقد توصمت
إلى النتائج التالية-:
ـ ـ ـ ـ وجود عالقة إيجابية قوية بين عناصر المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي لمعاممين بشركة
االتصاالت الفمسطينية.
ـ ـ ـ ـ إن المستويات اإلدارية بالشركة تؤمن بدورىا في تمكين العاممين من خالل تشجيعيم عمى
حل مشكالت العمل بأنفسيم والمبادرة بتقديم اقتراحات.
ـ ـ ـ ـ إن ىناك مستوى مناسب من التعاون بين الزمالء  ،وأنيم عمى ثقة بأنفسيم وبقدراتيم عمى
تحمل مسئولية ق ارراتيم.
ـ ـ ـ ـ إ ن ىناك توجيات سمبية من أفراد العينة

 ،حول ظروف العمل التي تحيط بيم مثل

:

تصاميم المكتب  ،وكذلك أظيرت النتائج  :توجيات سمبية نحو عدد ساعات العمل ومواعيد
الدوام ،ويرجع ذلك إلتباع شركة االتصاالت الفمسطينية نظام العمل لخمسة أيام في األسبوع
معا ،أدى إلى طوال عدد ساعات العمل اليومي ،وىذا ماال يرغبو العديد من الموظفين
خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تزيد من معاناة الموظفين في االنتقال والوصول
من أماكن سكناتيم إلى مواقع العمل وبالعكس( .الطيب)2009 ،
تعقيب عام عمى الدراسات السابقة
من خالل جممة الدراسات السابقة التي تم استعراضيا يتضح أن  :ىذه الدراسات قد تعددت
واختمفت باختالف األىداف التي سعت إلى تحقيقيا واختالف الموضوعات التي تناولتيا،
واختالف البيئات التي تمت فييا .فمن ىذه الدراسات ما تناول موضوع السالمة المينية،
الوقائية
التوعية
وسعى إلى التّعرف عمى محتويات أساليب
ّ
ّ

 ،ومنيا من حاول تحقيق ىذه

الدراسات ما تناول موضوع الرضا الوظيفي ،وسعى إلى التعرف
األىداف مجتمعة .ومن ّ
عمى مستوى الرضا ،وقد تباينت مستويات الرضا الوظيفي بين ىذه الدراسات باختالف الزمن
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والبيئة والثقافة ،والعوامل الشخصية ،وأدوات القياس المختمفة حيث أشارت بعض ىذه
الدراسات إلى أن مستوى أو درجة الرضا الوظيفي مرتفعة  ،وبعضيا أشار إلى أن مستوى أو
درجة الرضا الوظيفي متوسطة ،وبعضيا اآلخر أشار إلى انخفاض مستوى الرضا الوظيفي،
السابقة ،وتشير إلى نتائج ميمة في مجالي السالمة
كما أن ىناك تباينا في نتائج ّ
الدراسات ّ
المينية والرضا الميني ومن ىذه الدراسات:

ـ ـ ـ ـ دراسات تناولت موضوع السالمة المينية في المؤسسات الصناعية كدراسة(

أممية

صقر  ( ،)2007دوباخ قويدر  )2009ودراسة ( مشعمي بالل  .)2011حيث ىدفت
دراسة(أممية صقر) و(مشعمي بالل) إلى التعرف عمى الواقع الذي تعيشو المنشأة الصناعية
من حيث التزاميا بتطبيق األنظمة والقوانين الخاص بالسالمة المينية ،ومدى أىمية تطبيق
أما دراسة دوباخ قويدر فتيدف إلى معرفة مدى استفادة العمال من خالل
تمك البرامجّ .
مشاركتيم في التدريب الخاص بمجال األمن الصناعي في وقايتيم من إصابات حوادث

الدراسات التي تناولت موضوع الرضا الوظيفي كدراسة(
أما ّ
العملّ .

أحمد الموح )2008

و(عمر حمداوي  )2009ودراسة ( إيهاب محمود  )2009فقد ىدفت إلى التعرف عمى
مستوى الرضا الوظيفي.
بق في :أن معظم الدراسات تناولت المنيج
س ة
الدراسات ال ّ ا
وتتفق الدراسات
الحالية مع ّ
ّ

الوصفي ،كما اعتمدت معظميا عمى استخدام االستبيان كأداة لمدراسة ،وىو نفس المنيج
الذي سوف يستخدم في الدراسة الحالية،

كما سيتم استخدام أداة االستبيان لجمع البيانات

اإلحصائية.
الدراسة  ،فبعضيا أجري
س ة
كما اختمفت الدراسة الحا ّلية مع الدراسات الّ ا
بق من حيث مجتمع ّ

خدماتي
ّة
ي ،وبعضيا عمى منظمات
عمى منشآت ذات طبيعة صناعية أو اقتصادية أو تعميم ةّ
كما تم تناول المنظمات في القطاعين العام والخاص ،كذلك اختمفت معيا من حيث اليدف .
ويمكن تمخيص استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في النقاط التالية-:
ـ ـ ـ إثراء الجانب النظري فيما يتعمق بموضوعات الدراسة الحالية.
- 14 -

الفصل األول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار العام للدراسة
ـ ـ ـ االستفادة من بعض الدراسات السابقة في إعداد االستبيان الخاص بالدراسة الحالية.
ـ ـ ـ االستفادة من الجوانب المنيجية .
ـ ـ ـ ـ االستفادة من نتائج الدراسات السابقة في عممية تحميل نتائج الدراسة الحالية .
ـ ـ ـ ـ مقارنة نتائج الدراسات السابقة بنتائج الدراسة الحالية.

 7ـــــ فرضيات الدراسة:
الدراسات
الدراسة وتساؤالتيا وأىدافيا ،وكذا من خالل
التطرق لبعض ّ
انطالقا من إشكالية ّ
ّ

التالية-:
السابقة ،تم صياغة الفرضيات ّ
ّ

العامة:
الفرضية
-1-7
ّ
ّ

 توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين إجراءات السالمة المينية والرضا المينيلدى العاممين بمؤسسة التجييز والنسيج بــبسكرة؟

عية:
-1-1-7
الفرضيات الفر ّ
ّ

إحصائية
تباطية ذات داللة
ّ
 -توجد عالقة ار ّ

بين التزام اإلدارة بتطبيق إجراءات السالمة المينية

الرضا الميني لدى العاممين بمؤسسة النسيج والتجييز ببسكرة
وبين ّ

إحصائية
تباطية ذات داللة
ّ
 -توجد عالقة ار ّ

بين تدريب العاممين عمى إجراءات السالمة

الرضا الميني لدى العاممين بمؤسسة النسيج والتجييز ببسكرة
المينية وبين ّ

إحصائية بين االلتزام بتوفير وسائل السالمة المينية في
تباطية ذات داللة
ّ
 توجد عالقة ار ّالرضا الميني لدى العاممين بمؤسسة النسيج والتجييز ببسكرة
محيط العمل وبين ّ

الرضا
تباطية ذات داللة
ّ
 توجد عالقة ار ّإحصائية بين االلتزام بتطبيق الموائح والقوانين وبين ّ
الميني لدى العاممين بمؤسسة النسيج والتجييز ببسكرة

- 15 -

الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إجراءات السالمة المهنية

تمهيــــــــــد
 1ـــ مفهوم السالمة المهنية
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تمهيـد:
تعتبر السالمة المينية مسؤولية كل فرد في موقع

العمل ومرتبطة بعالقة متعدية مع

من حولو من األشخاص واآلالت واألدوات والمواد وطرق التشغيل وغيرىا ،فالسالمة المينية
ال تقل أىمية عن اإلنتاج وجودتو والتكاليف المتعمقة بو  .وتيدف خدمات السالمة المينية إلى
حماية العاممين في مواقع العمل المختمفة من األخطار المينية المتمثمة في حوادث واصابات
العمل ذات الصمة بالمينة  ،مع السعي لتوفير عالقة إيجابية بين الفرد العامل وبيئة العمل
المحيطة بو.
 1ـــــ مفهوم السالمة المهنية:
لقد تعددت تعريفات السالمة المينية ،وسوف نشير إلى بعض التعريفات التي وجدت
قبوال مناسبا في ىذا الميدان ومن ىذه التعريفات ما يمي- :
 فقد عرفيا البعض عمى أنيا «:جميع اإلجراءات والخدمات التي تقدميا اإلدارة في مؤسسةما ،بيدف حماية جميع عناصر اإلنتاج فييا ،من الضرر والحوادث وفي مقدمة ىذه
العناصر ،العنصر البشري الذي تعمل إدارة المؤسسة عمى حمايتو من إصابات العمل
واألمراض المينية»(عبوي ،2008،ص ص)237،238
وعرف البعض اآلخر السالمة المينية عمى أنيا «:ذلك العمم الذي ييتم بالحفاظ عمى
 ّسالمة وصحة اإلنسان وذلك بتوفير بيئات عمل
اإلصابات واألمراض

المينية»(http//:www.moe.gov

آمنة خالية من مسببات الحوادث أو

(

 -وىناك تعريف آخر لمسالمة المينية عمى ّأنيا«:ىي مجموعة من اإلجراءات والقواعد

والنظم في إطار تشريعي ،تيدف إلى الحفاظ عمى اإلنسان من خطر اإلصابة ،والحفاظ عمى
الممتمكات من خطر التمف والضياع »)http//: www.moe.gov).
وبشكل عام ومن خالل التعاريف السابقة حول السالمة المينية يمكن بمورة تعريف
لمسالمة المينية كما يمي - :السالمة المينية ىي« :مجموعة من اإلجراءات والتدابير الوقائية،
وكذلك مجموعة الوسائل التي تتخذىا إدارة المنظمة بمشاركة العاممين فيو  ،وتحفيزىم عمى
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تطبيقيا واستخداميا ،بغية توفير ظروف عمل تضمن السالمة المينية

 ،وتجنب وقوع

الحوادث ،قد تكون عبء ثقيل عمى العاممين والمنظمة» .
 2ــــ أهداف السالمة المهنية:
تتمخص أىداف السالمة المينية في حماية عناصر اإلنتاج من الضرر والتمف الذي
يمحق بيا  ،من جراء وقوع حوادث واصابات العمل  .وذلك عن طريق تطبيق مجموعة من
اإلجراءات واالحتياطات الوقائية بيدف تأمين بيئة عمل

آمنة خالية من المخاطر لمعاممين

عمى مستوى المؤسسات  ،وذلك بتطبيق مجموعة من االحتياطات الوقائية كاآلتي:
(ماضي ،2011،ص)18 ،17
 2ـ ـ ـ ـ  1ـ ـ ـ حماية العنصر البشري من اإلصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل

 ،وذلك

بمنع تعرضيم لمحوادث واإلصابات واألمراض المينية.
 2ـ ـ ـ  2ـ ـ ـ الحفاظ عمى مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما يحتويو من أجيزة
ومعدات ،من التمف والضياع نتيجة لمحوادث.
 2ـ ـ ـ ـ  3ـ ـ ـ توفير وتنفيذ كافة إجراءات السالمة المينية  ،التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق
الوقاية من المخاطر لمعنصرين البشري والمادي.
 2ـ ـ ـ  4ـ ـ ـ ـ تستيدف السالمة المينية كمنيج عممي

 ،تثبيت األمان والطمأنينة في قموب

العاممين أثناء قياميم بأعماليم  ،والحد من نوبات القمق والفزع الذي ينتابيم ،وىم يتعايشون
بحكم ضروريات الحياة ،مع أدوات ومواد وآالت يكمن بين ثناياىا ،الخطر الذي ييدد حياتيم
وتحت ظروف غير مأمونة تعرض حياتيم بين وقت وآخر ألخطار فادحة.
 2ـ ـ ـ  5ـ ـ ـ التأكد من مالئمة العمل لصحة العامل ،أي مالئمة الحالة الجسمانية والعقمية
لمعمل المرشح ألدائو ،واتباع مبدأ العمل المناسب لمعامل المناسب.
 2ـ ـ ـ  6ـ ـ ـ ـ االكتشاف المبكر والعالج الفوري المناسب لألمراض والعمل التي تصيب العامل
أثناء قيامو بعممو ،وتأكيد مبدأ العناية والكشف الروتيني لمعاممين.
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 2ـ ـ ـ  7ـ ـ ـ ـ محاولة تعميق وزيادة المعرفة الطبية في مجال الطب الصناعي  ،وذلك بالقيام بكل
الدراسات العممية الطبية وتتبع دراسة كل نتائج األزمات والكوارث التي وقعت واالستفادة منيا
في المستقبل لتطوير الخدمات الصحية .( http//:www.moe.gov( .ونستطيع تمخيص
األىداف األساسية لمسالمة المينية في المجاالت الرئيسية اآلتية (:الشويهدي ،2008،ص)28
ــــ المالئمة لمعمل.
ــــ الوقاية من اإلصابات وحوادث العمل.
ــــ العالج الفوري والمناسب لمعامل.
ــــ التوعية والتثقيف الصحي المستمر ومحاولة تعميق وزيادة المعرفة الطبية .
تيدف السالمة المينية الى حماية عناصر اإلنتاج وذلك عن طريق تطبيق مجموعة
من اإلجراءات الوقائية بيدف تأمين بيئة عمل خالية من المخاطر .
 3ـــــ أهمية السالمة المهنية:
تبرز أىمية السالمة المينية فيما يمي (:الشويهدي ،2008 ،ص )244
 3ــــ  1ــــ تقميل تكاليف العمل  :إن اإلدارة السميمة لبيئة العمل تجنب المنظمة الكثير من
المشاكل المتمثمة في الحوادث واألمراض الصحية ،ىذه الحوادث التي تكمف المنظمة الكثير
من التكاليف المادية والمعنوية المتضمنة للتعويضات المدفوعة لمعاممين.
 3ــــ  2ــــ توفير بيئة عمل صحية وقميمة المخاطر  :إن اإلدارة مسئولة عن توفير المكان
المناسب والخالي من المخاطر المؤدية إلى أضرار بالعاممين أثناء عمميم  .إن ىذه المسؤولية
أصبحت متزايدة في ظل التطور التكنولوجي .
 3ــــ  3ــــ توفير نظام العمل المناسب  :من خالل توفير األجيزة والمعدات الواقية واستخدام
السجالت النظامية حول أية إصابة أو حوادث أو مرض .
 3ــــ  4ــــ التقميل من اآلثار النفسية الناجمة عن الحوادث واألمراض المهنية

 :إذ أن

الحوادث ال يقتصر تأثيرىا عمى الجوانب المادية في العمل ،إنما تمتد أثارىا إلى مشاعر
العاممين داخل المنظمة وكذلك الزبائن المتعاممين .
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 3ــــ  5ــــ تدعيم العالقة اإلنسانية بين اإلدارة والعاممين

 :إن توفير الحماية لمعاممين

واالىتمام بيم من قبل اإلدارة ،يشعرىم بأىميتيم ويبني جسور التعاون بينيم وبين إدارتيم .
 3ــــ  6ــــ تخمق اإلدارة الجيدة السالمة المينية الجيدة لممنظمة تجاه المنافسين .ىذه السمعة
اء واالحتفاظ بأقل الكفاءات.
ينتج عنيا استقطاب األفراد األكف
 من ىذا المنطمق تسعى المنظمات بصورة عامة توفير بيئة مينية مالئمة ،ومناسبةلمعاممين بيا والحفاظ عمييا تحقيقا ألىدافيا في تحسين اإلنتاجية وتطويرىا.
 4ــــ مسؤوليات السالمة المهنية:
تقع مسؤولية السالمة عمى عدة جيات مختمفة وىي كاآلتي

(:عباس ،2011،ص

ص)307،306
 4ـــ  1ـــ الجهات الداخمية  :يقصد بالجيات الداخمية ىي التي تقوم بتوفير السالمة المينية
داخل المنظمات ،حيث أن السالمة المينية في المؤسسة مسؤولية يتحمميا كل فرد في
المنظمة بقدر يتناسب مع موقعو التنظيمي ،ومدى مسؤولياتو ومن ىذه الجيات اآلتي:
 4ــــ  1ــــ  1ــــ مسئولية العمال  :تقع مسئولية السالمة المينية في أي مؤسسة عمى
العاممين ،حيث يقع عمييم جميعا االلتزام بأن يؤدوا مياميم في تحمل مسؤولية أمن
المؤسسة ،وأن يكونوا عمى معرفة ودراية بنظم وقواعد السالمة العامة ،وأن يبذلوا أقصى
االنتباه فيم ا يتعمق بتطبيق لوائح وتعميمات السالمة المينية

 ،بعد معرفتيم إياىا وتقديم

االقتراحات الالزمة لمنع اإلصابات والحوادث.
 4ــــ  1ــــ  2ــــ مسؤولية اإلدارة العميا  :يعتبر رئيس المؤسسة ىو المسؤول األول عن توفير
وسائل السالمة العامة(المينية والصحية) الخاصة بموظفييم ،ووضع الموائح والتعميمات التي
تنظم استخدام تمك الوسائل ،كما تعتبر تمك اإلدارة مسؤولة عن وضع الخطط الوقائية
المناسبة والعمل عمى تنفيذىا ،وتخصيص مبالغ مالية تصرف في سبيل السالمة المينية
داخل المؤسسة(.الحمداني ،2009،ص ص)25 ،24
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 4ــــ  1ــــ  3ــــ مسؤولية مشرف السالمة المهنية  :مسؤولية الحفاظ عمى السالمة المينية
الخاصة بالموظفين ،فعميو يجب التأكد من أن ظروف العمل توفر السالمة ما أمكن ،وأن
يتدرب الموظفين عمى العمل بأسموب سميم  ،وأن يمتزموا بقواعد السالمة العامة حتى يكونوا
قدوة لمرؤوسييم  .وعميو إعداد خطة لمسالمة بالمؤسسة تشمل تحديدا دقيقا لمواجبات والميام
لممشاركين ،لتكون بمثابة إطار ا لمسالمة والوقاية دليال مرشدا في سبيل حماية األرواح
والممتمكات.
 4ــــ  1ــــ  4ــــ مسؤولية ضابط السالمة  :إن من مسؤولية ىذه المجموعة تقديم المشورة
المينية والمساعدة الالزمتين ،سواء إلى اإلدارة العميا أو إلى المشرفين.
 4ــــ  2ــــ الجهات الخارجية:
تقع مسؤولية السالمة المينية عمى عدة جيات خارجية وىي( :طاحون ،2006،ص)25
 4ــــ  2ــــ  1ــــ وزارة العمل :وتركز وظيفتيا األساسية في:
ـ ـ ـ إعداد االتفاقيات والتوصيات والتشريعات عمى المستوى الدولي .
ـ ـ ـ ـ جمع الدراسات الفنية من ميندسين وأطباء مينيين .
ـ ـ ـ تقديم المساعدات الفنية لمحكومات ومدىا بالخبراء واألجيزة والمعدات .
ـ ـ ـ ـ تقديم المساعدات لمنظمات السالمة الوطنية والنقابات في البالد والمختمفة إدارة مراكز
دولية لممعمومات تيتم بالسالمة المينية .
 4ـــــ  2ـــــ  2ـــــ وزارة الصحة  :إن و ازرة الصحة وأجيزتيا الفنية تساىم بإصدار النشرات
اليامة في مجال السالمة المينية ،واتخاذ الق اررات التي يجب أن تعتبر في حكم التوصيات
التي تسترشد بيا معظم الدول ،وتقع عمى و ازرة الصحة أيضا ،برعاية صحة العمال في
مواقع العمل ،وانجاز الفحوص الطبية ليم قبل التشغيل والفحوص الدورية بعد التشغيل .
 4ــــ  2ـــــ  3ـــــ الجمعية الدولية لمضمانات والتأمينات االجتماعية  :وىي جمعية دولية
لمييئات التي تدير نظم الضمان االجتماعي والتعاونيات  .وتتمخص أىداف ىذه الجمعية في:
(طاحون ،2006،ص)25
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ـ ـ ـ ـ تحقيق التعاون الدولي .
ـ ـ ـ ـ بذل أٌقصى جيد لنشر أنظمة الضمان االجتماعي ،وتحقيق أىدافيا الفنية واإلدارية .
ـ ـ ـ ـ تنظم ىذه الجمعية اجتماعات دورية لتبادل المعمومات .
ـ ـ ـ ـ تصدر نشرات نصف شيرية ،تتضمن أحداث المعمومات في مجال السالمة المينية .
 4ـــــ  2ـــــ  4ـــــ الدفاع المدني  :تقوم ىذه المصمحة بتنفيذ خطة الدفاع المدني في الوحدات
اإلنتاجية والمصانع  .والمقصود بيا وحدات اإلنتاج المختمفة ،التابعة لمحكومة أو القطاع
العام أو الخاص ،والتي يعمل بيا أكثر من  50شخص وبكافة تقسيماتيا النوعية ،وبما يكفل
تحقيق الحماية الكاممة ليا(حماية األرواح واألموال) .
 4ــــ  2ــــ  5ــــ معهد األمن الصناعي  :يتبع ىذا المعيد المؤسسة الثقافية العمالية  ،ويقوم
بعقد دورات تدريبية أساسية ألخصائي السالمة المينية  ،وأعضاء المجان ويقوم ىذا المعيد
بإعداد خطة تدريبية شاممة  ،بحيث ينشرىا عمى جميع المنشآت والمصالح قبل البدء في
تنفيذىا بأكثر من ثالثة أشير .
 4ــــ  2ــــ  6ــــ إدارة الصحة الصناعية التابعة لوزارة الصحة  :تجري ىذه اإلدارة األبحاث
لمتعويضات الخاصة بالصحة المينية  ،وتقدم الحمول العممية التي تساعد في درء المخاطر
الصحية  ،كما أنيا تحدد السياسات الخاصة بتنظيم العمل في مجال الصحة المينية .
 تقع مسؤولية تطبيق إجراءات السالمة المينية عمى كافة العاممين في المنظمة والتيتساعد في الحفاظ عمى سالمة العاممين وسالمة المنظمة.

 5ـــــ مظاهر السالمة المهنية:
تتجمى مظاىر السالمة المينية فيم ا يمي ( :ماضي ،2011،ص)11
 5ـــــ  1ـــــ المظهر الفني  :تستخدم في العمميات اإلنتاجية وسائل متنوعة لإلنتاج ،وتشكل
كل منيا مصد ار متمي از لممخاطر ،لذا تبرز ضرورة دراسة جميع مصادر ىذه المخاط

ر،

لتتمكن في الوقت المناسب األخذ باحتياطات السالمة الالزمة لمنع األضرار التي قد تنجم
عنيا .وبسبب تعدد وسائل اإلنتاج المستخدمة في الصناعات المختمفة وتنوعيا
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الصعب تحديد جميع أنواع المخاطر التي قد تنجم عنيا ،ولكن ومع ىذا فإن المظير الفني
لمسالمة المينية يشمل أمور الحماية الرئيسية التالية- :
الماكينات واآلالت  ،وسائل النقل الداخمية والخارجية ،التمديدات المتعمقة بأنظمة التدفئة
والتيوية ،المخاطر التي تنجم عن العممية اإلنتاجية ذاتيا ،المضار الفيزيائية(ضجيج
واىت اززات...الخ) ،األمور المتعمقة في المبنى ذاتو.
من ىنا يتضح سعة مجال المخاطر الناجمة عن استخدام الوسائل الفنية لإلنتاج ،وليذا
من الضروري األخذ بعين االعتبار المظير الفني لمسالمة المينية عند وضع الحمول واتخاذ
اإلجراءات الالزمة لتالفي حوادث واصابات العمل واألمراض المينية .
 5ـــــ  2ـــــ المظهر الطبي:
يبرز أحد الفروع الطبية الذي ييدف إلى الكشف عن العوامل التي تيدد صحة األفراد
والجماعات في أماكن عمميم  ،والذي أصبح يعرف بطب العمل ،ويتميز طب العمل عمى
االستفادة من جميع العموم المختصة األخرى التي تيتم بدراسة التأثير الضار لممواد عمى
جسم اإلنسان مثل الكيمياء الحيوية ،الفيزياء ،عمم الوظائف(الفسيولوجية)،عمم
التقنية(التكنولوجيا)،عمم النفس ،االجتماع ،الطب النفسي والى غير ذلك من العموم .ويعمل
طب العمل عمى الربط بين ما توصمت إليو ىذه العموم

 ،ويقدميا عمى أكمل وجو لتخدم

أىدافو في الكشف عن المخاطر التي تيدد صحتو وحياة العاممين وحمايتيم من المخاطر
المختمفة .وتتمخص ميام طب العمل وأخصائي العمل االجتماعي فيما يمي- :
ـ ـ ـ التعرف عمى العوامل والمؤثرات البيئة الناتجة عن العمل أو الوجود في محيطو

 ،ومدى

تأثير ىذه العوامل عمى صحة اإلنسان وكذلك احتماالت اإلصابة في حالة التعرض ليا.
ـ ـ ـ تقييم وتقدير كمية ىذه العوامل في مجال وجودىا ،والتعرف عمييا وذلك عن طريق أخذ
العينات ،واجراءات القياسات الالزمة ومقارنتيا بالحدود المسموحة والمتعارف عمييا دوليا أو
محميا.
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ـ ـ ـ اقتراح طرق إزالة والسيطرة والتحكم بيذه العوامل والمؤثرات

 ،إلزالة ضررىا وحصر

التعرض ليا ضمن الحدود الدنيا ،بحيث ال تتجاوز الحدود المسموح بيا .
 5ــــ  3ـــــ المظهر النفسي :ويتمثل في( :بكري وآخرون ،2002،ص)261
ال شك أن عموم النفس واسعة ومتعددة وجميعيا تصب في إيالء المزيد من االىتمام
بالحالة النفسية لألفراد  ،من خالل دراستيا والوصول إلى حمول مناسبة لبعض منيا بيدف
االرتقاء بالمستوى العام ليا ،إضافة إلى اىتمام عمم النفس الحديث بالعوامل النفسية التي من
الممكن أن تشكل سبب في وقوع حوادث العمل ،لذا فقد تم التأكيد عمى ضرورة اختيار
العامل المناسب الذي تتالءم قدراتو العقمية والجسدية مع مكان وطبيعة العمل(وضع الرجل
المناسب في المكان المناسب) ،وىذا بالمقابل ال يسمح بالدخول في حدوث إصابات وأمراض
مينية ،وطبيعة االختيار تمك تكون من خالل إجراء االختيارات األولية ليذه الفئة مثل
اختبارات الذكاء ،اإلدراك واختبارات حسية وعصبية ،شخصية وما إلى ذلك .
 5ــــ  4ـــــ المظهر االجتماعي:
حيث يتناول تأثير العالقات االجتماعية بين األفراد داخل إطار بيئة العمل وخارجيا،
أي في المجتمعات المحمية المجاورة ،والذي بالمقابل من الممكن أن يؤثر عمى مجيود الفرد
أثناء العمل ،خصوصا إذا كان ىناك عدم توافق ما بين األفراد من جية  ،وما بين المسئولين
وطبيعة العمل من جية أخرى .
 5ـــــ  5ـــــ المظهر القانوني:
ال بد لمعمل الميني من مظمة قانونية تحميو سواء أكانت عمى المستوى المحمي أم
الدولي ،وقد تم إصدار العديد من القوانين في مجال السالمة المينية وظيور العديد من
الجماعات والييئات المعنية بذلك ،وأخرىا إنشاء منظمة العمل الدولية في مؤ

شر السالمة

المنعقد في باريس سنة 1919م .ويعتبر لغاية اآلن من أكثر المعاىد المتخصصة التابعة
لألمم المتحدة.
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 5ـــــ  6ــــ المظهر االقتصادي:
مما الشك فيو أن عدم كفاية احتياطات واجراءات السالمة داخل أي منشأة صناعية
يزيد من احتمال وقوع حوادث العمل  ،التي تنجم عنيا باإلضافة إلى اإلصابات واألمراض
المينية ،خسائر مادية تؤثر عمى أرباح تمك المؤسسة بشكل خاص وعمى اقتصاد البالد
بشكل عام ،ومع عدم إغفال الجيد الذي يقدم لميد العاممة سواء أكانت فحوصات طبية
دورية ،أم عناية طبية حال حدوث اإلصابات مما يبقي مستوى العامل الصحي في حالة
جيدة والذي بدوره يرفع من كفاءة العامل واإلنتاجية تحت أقل قدر من المخاطر

.

(ماضي ،2011،ص ص )15،16
مع تطور الصناعة وأساليب اإلنتاج،تزايدت المشكالت الناجمة المخاطر المينية،مما
أدى إلى تطور قوانين السالمة المينية ،وظيور العديد من الييئات والجماعات المعنية
لحماية العامل من الوقوع في حوادث العمل

 6ـــــ إجراءات السالمة المهنية:
إن ما تنص عميو التشريعات ىو ضرورة االىتمام بسالمة العمال

 ،وذلك من خالل

إجبار كل من أرباب األعمال والعمال أنفسيم عمى إتباع أساليب واجراءات واضحة في
مجال السالمة المينية .وأىم ىذه اإلجراءات ما يمي( -:بالل ،2011،ص)98
 6ــــ  1ـــــ تحسين ظروف العمل:
تعتبر ظروف العمل من أىم مصادر الحوادث المينية لذا فإن العناية بتحسينيا والحد
من مخاطرىا يعتبر من أىم إجراءات السالمة المينية ،حيث أن ىذا االىتمام يساعد عمى
التقميل الحوادث وحصر أثارىا وذلك عن طريق:
 6ــ  1ــ  1ــ تعديل الوظيفة وبيئتها:
يتعمق بإجراء تحسينات جزئية ال تؤثر عمى تنظيم العمل وأساليبو  ،إال أنيا في المقابل
تحدث أثا ار ونتائج ممموسة ،ولقد تشكل ىذا االتجاه في ظل ما يعرف بعمم الحركة والوقت
والذي أعتقد في أسسو عمى مبدأ تراكم المعرفة والميارة لدى شاغل الوظيفة  ،واستغالل ذلك
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في عمميات تصميم الميام  .اختيار الوسائل واآلالت وكذا أنظمة اإلنتاج ،من أجل الوصول
إلى أعمى أداء ممكن من خالل تحقيق التناغم مابين العامل واآللة ،لذا في حالة عدم قدرة
ىذا العامل عمى تحقيق متطمبات المنصب نمجأ إلى التخفيف من ىذه األعباء والمتطمبات
يق
عن طر :
ـ ـ ـ تخفيف األعباء البدنية لممنصب من خالل تبسيط الحركات ،تحسين وضعيات العمل،
التقميل من الميام المسندة لمفرد والتقميل من الجيد المطموب ألداء األعمال.
ـ ـ ـ ـ تخفيف األعباء النفسية

للمنصب باعتم اد فترات لمراحة  ،والتقميل من درجة االنضباط

المبالغ فيو داخل المؤسسة...الخ  .ومن جية أخرى يوجو االىتمام نحو تحسين الظروف
المادية والتنظيمية ،التي تمارس من خالليا الوظيفة من خالل العمل عمى:
 6ــ  1ــ  2ــ توفير اإلضاءة المناسبة:
إذا يجب عمى خبراء مختصون مسؤولية تصميم نظام اإلضاءة سواء كانت طبيعية أو
اصطناعية ،وذلك بزيادة نوافذ الضوء الطبيعي واستخدام واقيات وأقنعة في مواقع العمل ،
لمتقميل من وىج اإلضاءة وتوزيع متساوي ومنتظم لإلنارة عمى مكان العمل .
(الحمداني ،2008 ،ص ص)34،35
 6ــ  2ــ استخدام معدات ووسائل الوقاية الشخصية:
إن الوحدة التنظيمية المسئولة عن إدارة الموارد البشرية في المؤسسة

 ،معنية بتوفير

المعدات والوسائل الخاصة بالسالمة المينية لوقاية العاممين من اإلصابات ،كذلك توفير
مستمزمات الحرائق وصيانة المعدات ،وتتمثل معدات ووسائل الوقاية الشخصية في اآلتي:
(بالل ،2011،ص ص)107،109
 6ــ  2ــ  1ــ المالبس الوقائية:
يعتد نوع المالبس الواقية عمى نوع العمل المطموب أداءه
م

مثل :المآزر والغرض من

استعمالىا ىو حماية ووقاية الجزء األمامي من الجسم(الصدر ،البطن ،الساقين)
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المخاطر المحتمل حدوثيا مثل االحتراق بالمواد الممتيبة أثناء عمميات الحدادة والمحام والمواد
الكيمائية أو بالمواد المشعة كما تستعمل ضد البمل والزيوت .
 6ــ  2ــ  2ــ أدوات حماية الوجه والعينين:
توجد أدوات حماية الوجو والعينين عمى ىيئة أقنعة ونظارات تصنع عادة من المدائن أو
المعادن.
 6ــ  2ــ  3ــ أدوات حماية اليدين:
تتعرض أيدي العاممين أثناء العمميات الصناعية إلى الجروح ودرجات الح اررة المرتفعة
والتموث بالمواد الكيميائية والصدمات الكيربائية...إلخ  .لذلك قد صممت القفازات المختمفة
األشكال واألنواع لحماية العاممين من اإلصابات المحتمل حدوثيا أثناء تأدية الميام .
 6ــ  2ــ  4ــ أدوات حماية الرأس:
وىي التي تتمثل في الخوذات الصمبة المصنوعة من البالستيك والمعادن والقماش
واأللياف الصناعية  ،وىي تستخدم في وقاية الرأس من المخاطر المحتمل حدوثيا أثناء
العمل.
 6ــ  2ــ  5ــ أدوات حماية القدمين:
تستخدم األحذية اآلمنة الواقية المصنوعة بمواصفات خاصة  ،لحماية القدمين من خطر
سقوط المواد عمييا أو تعرضيا الصطدام بالمواد.
 6ــ  2ــ  6ــ أدوات حماية السمع:
مما ينتج عنو ما يسمى
يتعرض بعض العاممين في أماكن عمميم لمخاطر الضوضاء ّ ،

باإلصابة بالصمم الميني  .وتستخدم أدوات حماية السمع من التأثيرات السمبية الضارة عمى
الجياز السمعي وعمى الجسم بشكل عام.
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 6ــ  2ــ  7ــ توفير درجات الحرارة المناسبة:
ينبغي أن يعمل اإلنسان في بيئة عمل توفر درجة ح اررة معتدلة ،وسواء كان العمل
عضميا أو ذىنيا ،فإن كفاءة الفرد تقل فيو كمما زادت درجة الح اررة وانخفضت عن المعدل
المناسب(.طه ،2001،ص)226
 6ــ  2ــ  8ــ معالجة الضجيج:
يشكل الضجيج عنص ار أساسيا في األعمال ذات المخاطر المرتفعة

 ،لذا وجب عمى

المسؤولين عمى سالمة العمال معالجتو من خالل (:حممي ،2007،ص)199
ـ ـ ـ ـ تزويد العاممين المتعرضين لمضوضاء بكاتمات الصوت بحيث تؤمن لمعمال إي

صال

األصوات ضمن الحدود المسموح بيا والتي تعتبر طبيعية .
 فحص المكائن والمعدات وتحديد مسببات الضوضاء ومعالجتيا .ـ ـ ـ إعداد تصاميم متكاممة معتمدة عمى حجم وشكل وطبيعة حالة وعدد المكائن الموجود .
 6ــ  3ــ اشتراك العمال في وضع برامج السالمة المهنية:
لقد تجمعت أدلة كثيرة في السنوات األخيرة تؤكد أىمية اشتراك العمال في إثارة اىتماميم
وتشجيعيم في تنفيذ األمور  ،التي يقصد بيا حمايتيم ورعايتيم وعمى سبيل المثال فقد أكد
بعض الباحثين أنو  :إذا تم تشجيع العمال عمى االشتراك والمساىمة في تحديد متطمبات
السالمة المينية لوظائفيم  ،فإنيم سوف يضعون أنفسيم القواعد وسوف يقبمونيا ويحترمونيا
وينفذنيا ألنيا تكون نابعة من أنفسيم  .ولقد طبق ىذا المنيج عمى عمال صناعة الصمب،
حيث دربوا عمى ارتداء األحذية الواقية ،ولقد عرض عمييم كثير من البيانات ،التي توضح
نسبة كبيرة من اإلصابات.
 6ــ  4ــ التدريب عمى منع الحوادث:
من المعروف أن التدريب الميني يقوم عمى أساس من نظريات التعمم أو عمم أساس
التطبيق العممي لنظريات التعمم ،إن وظيفة التدريب األساسية ىي أن يتعمم الفرد بعض
األساليب الجديدة لمسموك ،في مجال الوقاية من الحوادث ،فإن التدريب يستيدف خفض عدد
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الحوادث .وعمى المدرب يقع عبء تغير سموك العامل ،والدليل عمى حدوث ىذا التغير ىو
القيام بالسموك اآلمن السميم ،بدال من السموك الخطير المؤدي إلى وقوع الحوادث

 .وميما

ف نيا تعد عديمة األىمية لم تؤدي حقيقة إلى انخفاض معدالت
يكن طبيعة البرامج التدريبية م
الحوادث عند المتدرب  .ويمكن تخفيض معدل الحوادث إذا تعمم العامل كيفية القيام بالسموك
السميم في وظيفتو ،وقد يكون العامل م لّما حقا بقواعد السالمة المينية وشروطيا  ،ولكن ىذه
المعرفة في حد ذاتيا ال تضمن أنو سوف ينفذ ىذه القواعد  .وعمى ذلك فإن برامج التدريب

يجب أن تستيدف جانبين( :العيسوي ،ص)124
ـ ـ ـ إلمام العامل بالطرق السميمة في أداء العمل .
ـ ـ ـ حثو أو تشجيعو أو إثارتو نحو تنفيذ ىذه المعرفة .
ي(طب العمل)
 6ــ  5ــ توفير اإلسعافات األولية والمساعدة الطبة
انطالقا من دوره في حماية العمال ،يعتبر طب العمل أحد المقومات األساسية لنظام
السالمة المينية في المؤسسة ،ذلك أنو ييدف بدرجة أولى إلى وقاية العمال من الحوادث ،ثم
إيجاد عمال أصحاء يساىمون في رفع الكفاية اإلنتاجية ،يعتبر اليدف األول لطمب العمل.
فيو وسيمة لتحديد قوة العمل.
 6ــ  6الصيانة الدورية لألجهزة واآلالت:
وذلك بتشحيم األجيزة واآلالت واصالح واستبدال األجزاء التالفة  ،واإلسيام في تخطيط
وترتيب ىذه األجيزة بطريقة مالئمة ،وتعديميا لتشغل مساحة أقل ولممحافظة عمى القوى
العاممة ،وبذلك يمكن تخفيض معدالت الحوادث (.بالل ،2011،ص ص)114،115
من أجل تحسين وتوفير اآلمان يستوجب اتباع إجراءات متعددة يكون في نتيجتيا
الوصول الى برامج سميمة في ىذا المجال تحمي األفراد العاممين اثناء تأديتيم ألعماليم.
خالصـــــة الفصل
تسعى أي مؤسسة إلى زيادة إنتاج حصتيا السوقية

 ،وذلك من خالل االستغالل

األمثل لمواردىا(موارد بشرية ،موارد مالية ،موارد مادية)  .وأىم مورد بالنسبة لممؤسسة ىو
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المورد البشري  .وتعمل المؤسسة عمى توفير كافة الجوانب التي تجعل العامل البشري يشعر
بارتياح في العمل ووالء لممؤسسة ،ويعمل جاىدا عمى الرفع من أدائو  .ومن بين ىذه الجوانب
نجد :األجر ،بيئة العمل ،اآلمنة...الخ .وتعمل المؤسسة عمى تحقيق السالمة المينية من
خالل الوقاية من حوادث العمل  ،والذي يؤدي بالضرورة إلى تحقيق الرضا عن العمل وىذا
ميني
الرضا ال .
ما ستتطرق إليو الدراسة في الفصل الثالث حول ّ
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تمهٌـــــــد
 1ػػػ مفيوـ الرضا الميني
 2ػػػ أىمية الرضا الميني
 3ػػػ العوامؿ المؤثرة في الرضا الميني
 4ػػػ نواتج الرضا الميني
 5ػػػ أبعاد الرضا الميني
 6ػػػ نظريات الرضا الميني
خالصػػػػػػػػة الفصؿ
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تمييد:
السعادة التي
ّ
الرضا الميني وفقا لمتّفاعالت في إطار بيئة العمل ،فيو ّ
يعبر عن ّ
يتحدد ّ

النفسية التي
الوظيفية أو
تتحقّق عن طريقيا .وبالتالي فيو مفيوم يشير إلى مجموع المشاعر
ّ
ّ
سنتطرق إلى
الدراسة
يشعر بيا الفرد نحو العمل .وفي ىذا الفصل من ّ
ّ

مفيوم الرضا

الوظيفي ،وأىميتو ،وأىم النظريات التي اىتمت ـب الرضا الميني وأبعاده والعوامل المؤثرة فيو،

ونختمو بحوصمة من خالل تمخيص ما جاء فيو.

 1ػػػ مفيوـ الرضػػػا اؿميني
لقد بدأت محاوالت متعددة لتحديد مفيوم الرضا الميني وحظي ىذا المفيوم باىتمام العديد
من الباحثين ،حيث عبروا عن مفيوم الرضا ا لميني بعدة تعريفات ولم يتفقوا عمى تعريف
عام لو ،ونستعرض فيما يمي بعض التعريفات:
 -1-1لغة :رضي ،رضا ،رضى  .ورضوانا  .ومرضاة عنو وعميو رضا ورضاء ،غمب في
الرضا .ويقال :راضي عن الشيء :اختاره وقنع

بو(.طوطاوي ،1993،ص)110

ـ ـ ـ ـ أما معجم التراث األمريكي فقد عرف الرضا بأنو  :تحقيق واشباع رغبة أو حاجة شيوة
أوميل .كما عرف المعجم السموكي ولماف( )namloWالرضا بأنو  :حالة السرور لدى الكائن
العضوي(.الشرايدة ،2008،ص)63
اصطالحا
:
-2-1
ـ ـ ـ ـ عرفو أنس شكشؾ بأنو":اتجاه العامل نحو عممو ومدى إخالصو وتفانيو في خدمة العمل
ويقاس من خالل توافق العامل مع عممو وقيامو بالعمل ،بنشاط وجد ومثابرة أنو يحقق
السعادة والطمأنينة في عممو  ،ويكسب تقدير واعجاب إدارتو والمشرفين عميو ويبني إيجابية
مع من يعممون معو  .وال يعاني في عممو أنواع الممل ويصاحب عممو مشاعر السرور
والرضا( أنس شكشؾ ،2009،ص)43
وعرفو فروم( )MOORVعمى أنو «:شعور الشخص نحو وظيفتو أو عممو ،فالشعور
ــــ ّ

اإليجابي يتبعو الرضا الميني بينما الشعور السمبي يتبعو عدم الرضا ا لميني» .أما( شموؿ)
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فيعرف الرضا الميني بأنو«:ذلك الشعور النفسي بالقناعة والسرور واالرتياح ،والذي يستع يده
الموظف من وظيفتو ،وجماعة العمل لرؤساء ،وزمالء ،ومرؤوسين ،وما توفره لو ىذه
الوظيفي من مزايا مادية ومعنوية ،واستقرار ومن اإلدارة المباشرة(اإلشراف) ومن فرص النمو
ة
الميني والتقدم

64
الوظيفي»(.الشرايدة ،2008،ص )

يتبين من التعريفات السابقة اختالف الباحثين عمى تحديد مفيوم الرضا ا

لميني ويمكن

القول بأن الرضا الميني ىو :الشعور باالرتياح والسرور الناتج من إشباع الحاجات لمفرد،
وقد يكون ىذا الشعور داخمي يتعمق بالعامل اتجاه عاممو ،وقد يكون شعو ار ظاى ار في سموكو
وقد يكون مستتر في نفسو  .ولكل فرد درجة من الرضا تميزه عن غيره.

 2ػػػػػ أىمية الرضا الميفي:
يعتبر العنصر البشري من أىم العناصر المؤثرة في إنتاجية العمل  ،فيو دعامة اإلنتاج
مما يدعو إلى دراسة الرضا ا لميني لما لو من
وتحدد مياراتو مدى كفاية التنظيم وكفاءتوّ ،
أىمية تطبيقية وعممية  ،ويعكس تحديد أىمية الرضا الوظيفي فيما يمي:

ـ ـ ـ إن ارتفاع درجة الرضا ال

ميني يؤدي إلى ارتفاع درجة الطموح لدى العاممين في

المؤسسات المختمفة.
ـ ـ ـ ـ يعتبر الرضا الميني بمختمف المستويات اإلدارية حيث يدفعيم طوعا إلى زيادة اإلنتاج
وىو في نياية المطاف ما تنشده المنظمة بعض النظر عن طبيعة نشاطيا .
ـ ـ ـ ـ لمرضا الميني أىمية كبيرة بالنسبة لإلدارة فعن طريق دراسة الرضا الميني نتعرف عمى
جوانب القصور ومحاولة تالفييا ،ويتم أيضا معرفة المشكالت التي تيم العاممين لوضع
الحمول المناسبة ،التي تكفل لممنظمة التقدم وزيادة اإلنتاجية (فمبماف ،1429،ص)58
ـ ـ ـ ـ تقميل ظاىرة التغيب وتخفيف معدل دوران العمل في المنظمة

 ،وىذا سيؤدي إلى إبعاد

المنظمة عن الخسائر المادية والمعنوية الناجمة عن نتائج الظاىرتين المذكورتين .
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ـ ـ ـ ـ زيادة الوالء التنظيمي بحيث يجعل األفراد العاممين يكرسون كل طاقاتيم بما يفعمون ،وأن
نشاطاتيم ،واخالليم غالبا ما يكون عمى حساب اىتماماتيم األخرى  ،وأنيم ينظروا لمشاكل
المنظمة عمى أنيا مشكالت شخصية ليم .
ـ ـ ـ لزيادة االستقرار التنظيمي اآلن توفير الرضا عن العمل يزيد من ممارسة الرقابة الذاتية
مما ينقص الدور المتزايد الذي يمارسو الرؤساء في اإلشراف
لألفراد عمى أنفسيم وأعماليمّ ،

عمى مرؤوسييم.

ـ ـ ـ ـ القضاء عمى الخسارة االجتماعية التي تحدث خارج المؤسسة عندما تضطرب عالقات
األفراد العاممين مع أسرىم وأصدقائيم  ،بسب عدم رضاىم عن وظائفيم الحالية  ،ألنيا ال
تتفق مع قدراتيم ورغباتيم وشعورىم باإلحباط (.عمي ،2009،ص)127
وكون الرضا الميني لو أىمية كبيرة عمى كل فرد بحد ذاتو ،فأيا كان الفرد العامل فيو يطمح
أن يكون راضيا وينعكس ذلك عمى بقاء جديتو في العمل.

 3ػػػػػ العوامؿ المؤثرة في الرضا اؿميفي
تعتبر الوظيفة في حقيقتيا مركب من الميام واألدوار والمسؤوليات والتفاعالت والمحفزات
والعوائد ومن ثم فإن الرضا ال ميني يتطمب أن تتخمل الوظيفة إلى العناصر المكونة ليا،
وىناك عدد من العناصر وردت في الكتابات واألبحاث المتعمقة بالرضا ال ميني ،ثم االتفاق
عمى بعضيا واالختالف عمى البعض

اآلخر (خير

الديف ،2010،ص  )88و تنقسم ىذه العوامل

إلى :عوامل تنظيمية مصدرىا المنظمة  ،وأخرى ذاتية متعمقة أساسا بطبيعة الفرد العامل
نفسو.
 3ػػػػ  1ػػػػػ العوامؿ التنظيمية لمرضا  :وىي العوامل التّي تؤدي لرضا الفرد العامل وىي
كالتالي-:
 3ػػػػ  1ػػػػ  1ػػػػػ األجور والرواتب  :يعرف األجر عمى ّأنو ":مقابل قيمة الوظيفة التي يشغميا
الفرد ،أو ىو ما يحصل عميو العامل  .وىو ما يصرف يوميا أو أسبوعيا "(.ماىر،2007،ص)284
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حيث يعد األجر وسيمة ميمة إلشباع الحاجات المادية واالجتماعية لألفراد العاممين

 ،وقد

أثارت العديد من الدراسات إلى وجود عالقة مادية بين مستوى الدخل والرضا عن العمل
حيث كمّما زاد مستوى دخل األفراد العاممين  ،كمّما زاد رضاىم عن العمل والعكس صحيح .
بأن األجر ىو من
ومن الجديد ذكره ىنا أن  :ىرزبرج خالف ىذا الرأي في نظريتو  ،إذ أكد ّ
الحاجات الدنيا التي تؤدي إلى الرضا وانما فقد تمنع عدم الرضا ،وىذا الرأي عميو بعض

التحفظات التي منيا(:عباس ،2007،ص)178
ـ ـ ـ ـ أن األفراد يختمفون في درجة تفضيميم لمحاجات ،كما أن المجتمعات والحضارات تؤثر ىي
األخرى عمى األفراد وحاجاتيم نحو العمل وتبرز أىمية األجور في المجتمعات الرأسمالية
نظر ألىمية الجانب االقتصادي في حياة األفراد في تمك
بدرجة أكبر من المجتمعات النامية  ،ا
المجتمعات.
ـ ـ ـ ـ أن األجور تعد إحدى

المسببات لح اجات مختمفة أخرى غير الحاجات االقتصادية

،

لمتميز ورمز لمتفوق والنجاح.
كالحاجة ّ

 3ـػػػػ  1ػػػػ  2ػػػػػ اإلشراؼ  :إن إدراك الفرد بمدى وجودة اإلشراف الواقع عميو يؤثر في درجة
رضاه عن الوظيفة ،واألمر ىنا يعتمد عمى إدراك الفرد

لوجية نظره حول عدالة المشرف

واىتمامو بشؤون المرؤوسين وحمايتو ليم(.سمطاف ،2003،ص)202
 3ػػػػػ  1ػػػػػ  3ػػػػػ سياسات المنظمة  :وىي تشير إلى وجود أنظمة عمل ولوائح واجراءات
وقواعد تنظيم العمل ،وتوضع التصرفات وتسمسميا بشكل يسير العمل وال يعيقو .
 3ػػػػػ  1ػػػػػ  4ػػػػػ تصميـ العمؿ  :حينما يكون لمعمل تصميم سميم يسمح بالتنوع والمرونة
والتكامل واألىمية واالستقالل  ،وتوافر معمومات كاممة يكون ىناك صفات نسبية بالرضا عن
العمل(.ماىر ،2003،ص)230
 3ػػػػ  1ػػػػ  5ػػػػ محتوى وتنوع المياـ  :يمثّل محتوى العمل ما يتضمنو العمل من مسؤولية
وصالحية ودرجة تنوع في الميام التي تتضمنيا
ّ

 ،ودرجة أىمية ىذه الميام بالنسبة إلى

العام ل .إذ ّأنو كمما كان العمل ذا محتوى عالي أي يتضمن عناصر إثراء والتي تسعى
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بالتحميل العمودي ،كمّما شعر الفرد بأىميتو وىو يؤدي ىذا العمل

 .وبالتّالي يزداد رضاه .

وىذا ما أكدتو تطبيقات إثراء العمل ليرزبرغ وىاكماف( .عباس ،2007،ص)178
 3ػػػػ  1ػػػػ  6ػػػػ االستقاللية ودرجة السيطرة عمى العمؿ  :تختمف األعمال في درجة سيطرة
الفرد عمى أدائيا  ،حيث كمّما زادت حرية الفرد في اختيار طرق أداء العمل  ،ومتى يبدأ ومتى
ينتيي من العمل ،أي لو الحرية في جولة عممو كمما زاد رضاؤه عنو أي عن العمل.
 3ػػػػػ  1ػػػػ  7ػػػػػ ظروؼ العمؿ المادية  :حتى يتحقق الرضا الميني في أحد جوانبو عمى
األقل ،يجب أن تكون الظروف المادية لمعمل مالئمة

 .ومن أىم ىذه الظروف ما يمس

اإلضاءة ،التيوية ،الح اررة ،الضوضاء ،ساعات العمل وغيرىا  ،بشكل مناسب ومالئم يتجو
إلى تحفيز العامل ال إلى تثبيطو ( .خير اؿديف ،2010،ص)88
 3ػػػػػ  2ػػػػػ العوامؿ الشخصية لمرضا

 :أظيرت الدراسات أن الرضا عن العمل يتأثر

بشخصي الفرد .ومن ىذه العوامل اآلتي(:ماىر ،2003،ص)23
ة
 3ػػػػػ  2ػػػػػ  1ػػػػػ احتراـ الذات  :كمّما كان ىناك ميل لدى األفراد لالعتدال في الرأي واحترام
أما األشخاص الذين يشعرون باالنتقاص من قيميم
الذات كمّما كان أقرب إلى الرضاّ ،

وقدراتيم ،فإنيم يشعرون عادة بعدم الرضا عن وظائفيم .

 3ػػػػ  2ػػػػ  2ػػػػ تحمؿ الضغوط  :كمّما كان الفرد أكثر تحمال لمضغوط ولو القدرة عمى التّكيف
والتعامل ،كمّما كان راض عن عممو أكثر من غيره .
وتعزز
تدعم رضاه ّ
 3ػػػػ  2ػػػػ  3ػػػػ المكانة االجتماعية  :مكانة العامل في السمّم الوظيفي ّ ،
شعوره ،في حين تدىور ىذه المكانة غالبا ما يؤدي إلى عدم الرضا .

 3ػػػػ  2ػػػػ  4ػػػػػ الرضا العاـ عف الحياة  :يميل األفراد السعداء في حياتيم أن يكونوا سعداء
في عمميم ،أما التعساء في حياتيم وغير

الراضيين عن نمط حياتيم العائمية والزوجية

واالجتماعية ،فإنيم عادة ما ينقمون ىذه التعاسة إلى عمميم(.ماىر ،2003،ص)232

- 36 -

الفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرضـــــــــا المهنــً
 4ػػػػػػ نواتج الرضا الميفي:
لممدربين اىتمام عممي بنتائج الرضا ا لميني ،فماذا يحدث حينما يكون العاممون راضين
ّ

حدد الباحثون في المجال بالسموك التنظيمي  ،عددا من النتائج المحتممة لمرضا
بوظائفيم؟ ّ
الميني ،بما في ذلك عمى األداء والغياب ودو ارن

29
العمل(.لعويسات ،2009،ص )

 4ػػػػ  1ػػػػػ الرضا عف العمؿ ومعدؿ دو ار ف العمؿ  :يقودنا التفكير المنطقي إلى افتراض أنو
كمّما زاد رضا الفرد عن عممو ،زاد الدافع لديو عمى البقاء في ىذا العمل ،وقل احتمال تركو
لمعمل بطريقة اختيارية  .حيث أجريت عدة دراسات تيدف إلى اختيار صحة ىذا الفرض وقد
أظيرت كل الدراسات(بدرجات متفاوتة) أن ىناك عالقة سمبية بين الرضا عن العمل ومعدل
دورات العمل .بمعنى أنو كمما ارتفع الرضا عن العمل يميل دوران العمل إلى االنخفاض .
 4ػػػػ  2ػػػػػ الرضا عف العمؿ ومعدؿ الغياب  :نستطيع أن تتصور أن العامل يتخذ ق ار ار يوميا
إذا ما كان سيذىب إلى العمل في بداية اليوم أم ال ،وال شك أن العامل المحدد لنوع القرار
ىي الفرص البديمة المتاحة لمعامل  ،إذ قرر عدم الذىاب إلى العمل  .فإذا كانت ىذه الفرص
مغرية وليا األفضمية لدى العامل ،فسوف يتغيب عن العمل والعكس صحيح ،ومن العوامل
األساسية في عممية التنبؤ بحاالت الغياب بين العمال والرضا عن العمل ،والفرض ىنا أنو
إذا كان العامل يحصل عمى درجة من الرضا أثناء وجوده في عممو أكثر من الرضا الذي
يمكنو الحصول عميو إذا تغيب عن العمل فنستطيع أن نتنبأ بأنو سوف يحضر إلى العمل
والعكس صحيح ،ومن ىذا التحميل نستطيع افتراض وجود عالقة سمبية بين درجة الرضا عن
العمل وبين معدالت الغياب(.لعويسات ،2009 ،ص)30
 4ػػػػ  3ػػػػ الرضا عف العمؿ واإلصابات  :إن الحوادث الصناعية واإلصابات شأنيا شأن
التغيب أو ترك العمل ،إنما ىي تغيير جزئي عن عدم رضا الفرد عن عممو  ،وبالتالي انعدام
الدافع عمى أداء العمل بكفاءة وعدم الرغبة في العمل ذاتو ،وعمى ىذا يميل الباحثون إلى

 -قد أثبتت الدراسات صحة ىذا الفرض ففي دراسة أجريت سنة  1900وجد الباحثون أن معامل االرتباط بين الرضا عن العمل
وبين معدالت الغياب في شركة انتر نشيوناؿ ىارفستر يصل إلى (ـ  )0.25وفي دراسة أخرى تبين أن معدل االرتباط ه و( ) 0.38
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افتراض عالقة سمبية بين الرضا عن العمل وبين معدالت الحوادث واإلصابات في العمل .
وتفسر ىذه الظاىرة بأن العامل الذي ال يشعر بدرجة عالية من الرضا عن عممو ،تجد هأقرب
إلى اإلصابة  ،إذ أن ذلك ىو وسيمة إلى االبتعاد عن جو العمل الذي يحبو ،ولكن ىذا
التفسير غير مقبول من الكتاب  ،لذا تجد فروـ يرجع الرأي القائل بأن اإلصابات ىي مصدر
من مصادر عدم الرضا لىذا العمل وليس العكس ،وأيا كان التفسير فإن البحوث تدل عمى
وجود تمك العالقة السمبية بين نسبة الحوادث واإلصابات  ،وبين درجة الشعور بالرضا عن
العمل(.لعويسات ،2009 ،ص)30
ميني
 4ػػػػ  4ػػػػ الرضا عف العمؿ ومعدؿ أداء العمؿ  :لقد كانت العالقة الفعمية بين الرضا ال
موسوعة لمكثير من أعمال البحث والجدل عمى مر السنين ،ويعتقد بعض المدرسين والعمماء
أن الرضا الميني يقضي إلى األداء ،وبعبارة أخرى إن العامل السعيد بعممو عامل

منتج.

ويظير بشكل عام أن اىتمام المدراء بالرضا عن العمل يرتكز عمى تأثيره عمى أداء
العاممين .وقد تثبت الدراسات في ىذا المجال درجة ىذا االىتمام

 ،لذا نجد أن العديد من

الدراسات التي ضمت لتخمين تأُثير الرضا عن العمل عن اإلنتاجية العاممين .

( سمطاف،2003،

ص ص  )204.205و عالقة الرضا باإلنتاجية بنيت نتائج الدراسات عمى مستوى الفرد أن
العكس أكثر دقة ،أي أن اإلنتاجية العالية تؤدي إلى الرضا ،فحيثما يتم جمع المعمومات عن
العالقة بين الرضا واإلنتاجية عمى مستوى المنظمة بأكمميا وليس عمى مستوى الفرد ،ونجد
أن المنظمة التي يتميز العاممين فييا بالرضا  ،يكون أكثر فعالية من المنظمات التي يتميز
عامموىا بالرضا األقل  ،لكن ال يمكن القول أن العامل السعيد ىو العامل األكثر إنتاجية ،فقد
تكون

108
صحيحا(.العطية ،2003،ص )

 5ػػػػػ أبعاد الرضا الميفي
تشير الدراسات المختمفة التي تناولت الرضا ال ميني عمى أنو يأخذ أبعاد ا مختمفة ،إال أن
ىناك ثالثة أبعاد تتقدم عمى غيرىا وىي( :الطيب ،2008،ص )57

- 38 -

الفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرضـــــــــا المهنــً
وتشمل سياسات األجور والتعويضات

 5ػػػػ  1ػػػػ الرضا بسياسات العمؿ في المنظمة:
والترقيات ونظم االدخار والتقاعد وغيرىا.

 5ػػػػ  2ػػػػ الرضا بعالقات العمؿ :وتشمل أىمية العالقات باآلخرين في محيط العمل بما فييا
عالقات الرؤساء والمرؤوسين وزمالء العمل والجميور.
 5ػػػػ  3ػػػػ الرضا بالعمؿ ذاتو :ويشمل أىمية ما يحتويو من واجبات ومسؤوليات  ،وبمالئم تيا
مع مؤىالت العامل وقدراتو البدنية والذىنية ،وقدرة الوظيفة عمى إشباع دوافعو وحاجاتو.
ومن الواضح أن الرضا بأحد األبعاد ال يرتبط بالرضا عن األبعاد األخرى  ،حيث أنو من
الطبيعي أن نجد إختالف بين أفراد التنظيم في رضاىم عن األبعاد الثالثة ،ومصدر ذلك
اإلختالف قد يعود إلختالف معاممة الرئيس من شخص آلخر  ،أو سبب العالقة التي تربط
بين الزمالء في العمل  ،أو اختالفيم في األقدمية وقدرتيم عمى أداء األعمال المناطة بيم .
باإلضافةإلختالفيم في نظرتيم الشخصية لألعمال التي يقومون بيا .
 6ػػػػػ نظريات الرضا اؿميفي
ىناك العديد من النظريات التي تفسر ظاىرة الرضا أو عدم الرضا ال

ميني ،وتعد

النظريات التي تناولت موضوع الدافعية والحوافز  ،والنظريات المفسرة لمرضا الميني .وفيم ا
يمي عرض ليذه النظريات:
 6ػػػ  1ػػػ نظرية التدرج اليرمي لماسمو(  :)wolsaMوضعت ىذه النظرية من قبل أبراىاـ
ماسمو وىي من أكثر نظريات الحفز شيوعا وقدرة عمى تفسير السموك اإلنساني في إشباعو
لحاجاتو وتقوم عمى(:لعويسات)129 ،2009،
ـ ـ ـ ـ إن الحاجات مرتبة حسب األولوية لحاجات الفرد .
ـ ـ ـ ـ إن ما يؤثر عمى سموك الفرد بالشكل السمبي

 ،ىي الحاجات غير

المشبعة والعكس

صحيح .ولقد صنف ماسمو حاجات الفرد إلى خمس فئات  .وقسم ىذه الحاجات الفسيولوجية
في قاعدة اليرم  ،انتياء ا بالحاجة إلى تحقيق الذات في قيمتو ،ويرى أن اإلنسان ينتقل إلى
كل حاجة بعد إشباع الحاجة السابقة حتى يصل إلى القمة  .وفي بيئة العمل يتفق من خالل
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إشباعات الرضا عن العمل  .وقد وّزع ماسمو الحاجات اإلنسانية إلى خمس مستويات عمى
النحو

التالي(:سميماف ،وىب ،2011،ص)139

 6ػػػ  1ػػػ  1ػػػ الحاجات الجسمية(الفسيولوجية)  :ىي حاجات الفرد األساسية كالطعام والماء
والجنس واليواء  ،وىذه تسيطر عمى جميع الحاجات  ،إذا لم تكن مشبعة وىي الزمة لبقائو
عمى قيد الحياة.
 6ػػػػ  1ػػػػ  2ػػػػ الحاجات األمنية والسالمة  :تتمثل في حماية الفرد من األخطار الجسمية
والصحية والبدنية  ،والحماية من األخطار االقتصادية التي تتعمق باستمرار العمل

 .وأن

استقرار الدعم المادي ضروري لمحفاظ عمى المستوى المعيشي.
 6ػػػػ  1ػػػػ  3ػػػػ الحاجات االجتماعية  :ىي حاجات تكوين العالقات والحب واالرتباط مع
اآلخرين ،باعتبار أن اإلنسان اجتماعي الطبيعة  ،وىي نقطة االنطالق عمى حاجات أخرى
وتوفر لو الروابط اإلنسانية وتكوين األلفة والتفاىم مع اآلخرين (.الكاللده ،2008،ص)133
 6ػػػػ  1ػػػػ  4ػػػػ حاجات التقدير واحتراـ الذات  :وىي شعور الفرد باألىمية واالحترام من
خالل الكفاءة والمناسبة واالستقاللية  ،والمركز واعتراف اآلخرين بقيمة الفرد  .والحرمان من
التقدير يخمق نوعا من الشعور بعدم القدرة عمى العمل بأي شيء  .ويسبب الضغوط النفسية
التي تترك آثار جانبية سمبية عمى األداء  .والتقدير ىو حصول الفرد بالمركز االجتماعي
الذي يعتقد أنو آىل لو( .بالؿ ،2007،ص)133
 6ػػػػ  1ػػػػ  5ػػػػ حاجات لتحقيؽ الذات  :ىي إعطاء الفرد الفرصة لموصول إلى غاياتو
والتعيير عن قدراتو العممية  ،والتي بدورىا توفر لو اإلشباع الكامل عن نفسو واآلخرين
والشكل اآلتي يوضح التنظيم اليرمي لمحاجات التي وضعيا ماسمو:
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5

حاجات تحقيق

إنجاز تحقيق الذات وتحقيق الفرد إلمكانياته

الذات
4

3
2
1

حاجات

اإلنجاز  ،القبول  ،االستحسان

االحترام

الكفاءة  ،التقدير،االعتراف

حاجات االجتماعية

االنتساب  ،التقبل  ،االنتقاء

حاجات األمن والسالمة

الطمأنينة  ،اآلمان  ،غياب األخطار

حاجات فسيولوجية

الجوع  ،العطش  ،التنفس ..إلخ

الشكؿ ( )1يوضح نظرية التدرج اليرمي لماسمو(عمي ،2009 ،ص)12
يتضح من خالل الشكل أن الحاجات الخمسة ىي التي تقع في المستويات العميا في
اليرم ،وتتعمق بالحاجات الفسيولوجية واألمان ،ووصفيا عمى أنيا حاجات المستوى األدنى،
والحاجات االجتماعية واالحترام وتحقيق الذات  ،وصفيا عمى أنيا حاجات المستوى األعمى .
وقد جاء التم ييز بين المستويين عمى افتراض أن الحاجات العميا تشبع داخميا(من داخل
الشخص) في حين تشبع الحاجات الدنيا بشكل عام خارجيا.
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 6ػػػػ  2ػػػػ نظرية ذات العامميف لفريدريؾ ىرزبرغ(:)F.grebzreH
استطاع ىرزبرغ من خالل دراستو أن يتوصل إلى الفصل بين نوعين من مشاعر الدافعية،
الرضا واالستيالء ،وأن العوامل المؤدية إلى الرضا تختمف تماما عن العوامل المؤدية
لالستيالء .وبناء اعمى ذلك قسم ىرزبرغ العوامل إلى مجموعتين ىما (:ماىر ،2003،ص)225
 -1-2-6العوامؿ الوقائية الصحية :ىي عوامل مسؤولة عن زوال حالة عدم الرضا وىي
ال تتعمق بنوعية العمل نفسو ،بل بالظروف المحيطة بو ،فال تعني أنيا دوافع إيجابية لمعمل،
أو أنيا ستخمق فرصا لمتطور أو النمو الشخصي وتتمثل في( :لعويسات ،2009،ص)135
ـ ـ ـ اإلشراف.
ـ ـ ـ ظروف العمل المادية .
ـ ـ ـ الحياة الشخصية.
ـ ـ ـ الحالة االجتماعية.
ـ ـ ـ العالقة مع زمالء العمل .
ـ ـ ـ العالقة مع الرؤساء والمرؤوسين.
 -2-2-6العوامؿ الدافعة :و ىي تمك العوامل المؤدية إلى حماس ودافعية الفرد ورضاه عن
العمل ،وىذه العوامل موجودة في تصميم الوظيفة ومحتواىا وكيانيا وتتمثل في- :
ـ ـ ـ اإلنجاز وأداء العمل .
ـ ـ ـ مسؤولية الفرد عن عممو وعمل اآلخرين .
ـ ـ ـ الحصول عمى تقدير اآلخرين واحتراميم .
ـ ـ ـ ـ فرص التقدم والتطور .
ـ ـ ـ أداء عمل ذي أىمية وقيمة .
تعد العوامل الدافعة ضرورية لحدوث الرضا ونقصيا ال يؤدي إلى عدم الرضا ،و

تبوافر

العوامل الوقائية(الصحية) ال يؤدي إلى حدوث الرضا ونقصيا  ،بل يؤدي إلى عدم الرضا .
عامة فإن الرضا ال ميني يحقق حالة توافر الحد المعقول والمناسب من العوامل
وبصفة ّ
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الدافعة والصحية معا  .ويؤكد لنا صاحب النظرية أن النمو النفسي يساىم في تحقيق الرضا
الميني ،وأن فرص النمو تتحقق من خالل العمل الذي يؤديو الفرد .
والشكل اآلتي يمثل نظرية العاممين ليرزبرغ:
العوامل الوقائية

العوامل الدافعة
توفرها
ٌؤدي إلى
الرضا

عدم توفرها
ٌؤدي إلى
حٌاء الرضا

أمثلــــــــــة

توافرها
ٌؤدي إلى
حٌاء
االستٌاء

عدم توفرها
ٌؤدي إلى
االستٌاء
(عدم الرضا
)
أمثلــــــــــة

ـ ـ ـ اإلنجاز

ـ ـ ـ ظروف العم ل

ـ ـ ـ ـ المسؤولية

ـ ـ ـ اإلشراف

ـ ـ ـ ـ التقدير

ـ ـ ـ سياسات المنظمة

ـ ـ ـ التقدم

ـ ـ ـ األجر

ـ ـ ـ أىمية العمل

ـ ـ ـ العالقات

الشكؿ ( )2يوضح نظرية العامميف ليرزبرغ(ماىر ،2003،ص)225
يتضح من خالل الشكل أن العوامل الدافعة ىي تمك الحاجات التي تدفع الفرد لتقديم
المزيد من العطاء والنشاط  ،ولذا فإن وجودىا في المنظمة لو أثر إيجابي  .وفي حالة غياب
بعض ىذه العوامل السابقة يشعر الفرد بدرجة أقل من الرضا .أما العوامل الوقائية ترتبط
بظروف العمل وأسموب اإلشراف واألجر  ،وعدم توفر ىذه العوامل يسبب عدم الرضا لمفرد
االستيء في العمل وتذمر العاممين .
ا
فإنيا تضمن عدم
ولكن إذا تم توفرىا بشكل معقول ّ ،
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 6ػػػػ  3ػػػػػ نظرية القيمة آلدويف لوؾ()miwdE ekcoL
تعتبر من أىم نظريات الرضا عن العمل ووفقا ليذه النظرية ،فإن الرضا عن العمل
يتحقق إلى المدى الذي يحدث فيو التوافق بين ما يحصل عميو الفرد فعال من نواتج
يرغب فيو الفرد من نواتج ،كمما حصل الفرد عمى نواتج ذات قيمة بالنسبة لو

 ،وما

 ،كمما زاد

شعوره بالرضا عن العمل ،وقد ركز ىذا المدخل عمى أي ناتج يكون ذو قيمة بالنسبة لمفرد،
بغض النظر عن ماىية ىذا الناتج ،فمغزى تحقيق الرضا وفقا ليذا المدخل ،ىو مدى التباعد
بين عمل الفرد الفعمية وتمك التي ترغب في تحقيقيا  .وكمما زاد اإلختالف أو التباعد كمما قل
رضا األفراد( .حسف ،2003،ص)181
 6ػػػػ  4ػػػػػ نظرية المساواة آلدمز()samdA
وتتضمن ىذه النظرية عنصرا اجتماعيا  ،أي أن الفرد يقارن بين مدخالتو ونتائجو مع
تمك التي يالحظيا لدى اآلخرين  .وقد بين آدمز أن العالقة بين المنظمة واألفراد العاممين ،
عالقة متبادلة يعطي فييا العاممون مجموع المدخالت ،وتتضمن مثال المستوى التعميمي لمفرد
وخبراتو وقدراتو  ،والجيد الذي يبذلو في العمل  .ويحصل من المنظمة مقابل ىذه المدخالت
عمى فوائد ونتائج تتضمن التقدير أو المكانة االجتماعية ،وىنا يقارن الفرد بين معدل عوائده
إلى مدخالتو مع عوائد اآلخرين إلى مدخالتيم  (.لعويسات ،2009،ص)136
ومن خالل ىذا إذا تحقق التوازن فإن ذلك يؤدي إلى حالة من الشعور بالرضا لدى
المعدلين فإن الفرد يشعر باختالل في التوازن  .وتنتج حالة
الفرد ،واذا لم يتحقق التساوي بين
ّ
من حاالت اإلستياء
ؼ()refredlA
 6ػػػػ  5ػػػػػ نظرية الدر ر
إن تأكيد ماسمو عمى تنشيط دوافع المستوى األعمى في تنظيمو لمحاجات ال يتم إال بعد
إشباع حاجات المستويات األدنى ،وفي ضوء عدم توافر الدعم الميداني الكافي لوجية نظر
ماسمو في تنظيم الحاجات  ،قام الدرفر بطرح تصور معدل لتنظيم اليرمي لمحاجات ،والتي
تنطمق من ثالث مجموعات محورية من الحاجات وىي كالتّالي(:الكاللده ،2008،ص)84 ،83
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 6ػػػػ  5ػػػػ  1ػػػػ حاجات الكينونة(الوجود)  :ويقصد بيا الحاجات التي يتم إشباعيا بواسطة
عوامل البيئة ،مثل الطعام والماء واألجر ،والتي أطمق عمييا ماسمو الحاجات البيولوجية.
 6ػػػػ  5ػػػػ  2ػػػػ الحاجة إلى االنتقاء  :و ىي المتعمقة بحاجة الفرد لعالقات ترابطية مع غيره
من الناس كالمشرفين عميو ،وزمالئو ومرؤوسيو ،وعائمتو ،وأصدقائو ،وىذه العالقة مرتبطة
بالمكانة والبعد االجتماعي ،وىذه تتفق مع ما إعتبره ماسمو الحاجات االجتماعية والتقدير .
 6ػػػػ  5ػػػػ  3ػػػػ حاجات النمو  :وىي الحاجات التي يشعر فييا الفرد بضرورياتيا لو كأن
يصبح شخصا مبدعا ومنتجا ،وىي رغبة جوىرية مرتبطة بالتطور الذاتي

 .وىي ما أسماه

ماسمو بحاجة تحقيق الذات  .ومن وجية نظر الدر فر فإن الحاجات الثالثة األساسية يمكن
تعريفيا بعبارات اليدف التي توجو نحو المجو ودات التي من خالليا يمكن الحصول عمى
ف ـ األىداف والعمميات:
الرضا .والجدول التالي رقم ( )01يوضع نظرية الدر ر
ؼ ػػ األىداؼ والعمميات
جدوؿ رقـ ( )01يوضع نظرية الدر ر

اليدؼ

العممية

الحاجات

أمور مادية

الحصول عمى ما فيو

داللة اآلخرين أو الجماعات األخرى

الكفاية للمشاركة المتبادلة

الوجود االنتقاء

ي التي يناضل األفراد من
األماكن البيئة

في األفكار والمشاعر

النمو

أجميا والتي تمكنيم من حل المشاكل

يصبح األفراد أكثر تماي از

التي ستتعممون فييا قدراتيم كاممة

أو تكامال

وتنمية قدرات إضافية
يتضح من خالل الجدول ان معدل التنظيم اليرمي لمحاجات حسب نظرية الدرفر
يتمخص في ثالثة مجموعات التي يمكن حصرىا من خالل أمور مادية لمحصول عمى
األفكار والمشاعر،وكل ىذا يؤدي إلى الرضا عن العمل .
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 6ػػػػػ  6ػػػػػ نظرية التوقع لفيكتور فروـ()Vroom Victor
تقوم ىذه النظرية عمى إفتراض أن اإلنسان يختار طريق ة ما لمعمل ،ألنو يتوقع نتائج أو
عوائد معينة منو .ومفتاح المتغيرات في نموذج فروـ ىو:
 6ػػػػ  6ػػػػ  1ػػػػ التكافؤ  :ويقيس شعور األفراد اتجاه العائد الشخصي ،أو يعني قوة و رغبة
شخص ما في حدوث نتيجة معينة .
 6ػػػػ  6ػػػػػ  2ػػػػػ العائد(الناتج)  :وىو نتاج أعمال معينة ،ويكون العائد إيجابيا أو سمبيا في
التكافؤ .فإذا كان العائد المعط ى إيجابيا ،فيذا يعني أن الفرد يرغب في إنجاز عممو...أما إذا
كان العائد سمبيا فسيعطي تكافؤا سمبيا .وىذا يعني أن الفرد ال يرغب في الحصول عميو .
ويرى فروـ أن الرضا ال يتحقق لدى الفرد نتيجة الوصول إلى ىدف ما  ،بقدر ما ىو نتيجة
إدراك الفرد لمجيد الذي يبذلو في سبيل تحقيق ىذا اليدف  .أي أن الفرد يتحقق لديو إحساس
إيجابي بالثقة والشعور بالرضا  ،عندما يشعر تقبمو لمنتيجة المتوقعة مقابل ما يبذلو من أداء .
ومن ثم فقد أطمق عمى ىذا المدخل األداء مقابل

21
التوقعات (.لعويسات ،2002 ،ص )

 6ػػ  7ػػ نظرية  Zلوؿياـ أوشي()mailliW ihouO
وضع ىذه النظرية العالم

ولياـ أوشي حيث قام بإجراء عدة بحوث ودراسات في

الواليات المتحدة األمريكية واليابان لمعرفة السر وراء نجاح اإلدارة اليابانية  ،وكفاءة منظماتيا
ولقد أدرك أوشي أن كثير من المشكالت اإلنتاجية ىي مسألة إنسانية قبل أن تكون مالية أو
استثمارية ،وتقوم ىذه النظرية عمى ثالث مبادئ وىي(:الكاللده ،2008،ص ص )94،95
 6ػػػػ  7ػػػػ  1ػػػػ الثقة  :فاإلنتاجية والثقة شيء واحد ال يمكن فصميا ،والمؤسسات اليابانية
تعتمد عمى نظام إداري ،الذي يؤكد عمى جو الثقة بين العاممين في المؤسسة .
 6ػػػػ  7ػػػػ  2ػػػػ الحذؼ والميارة  :فالعالقات بين الناس متغيرة ومنقمبة من وقت إلى آخر،
يعرف عامميو حق المعرفة ويعرف خصائصيم ،م
لكن المشرف الجيد ىو الذي ّ

على تكوين فرق عمل قادرة عمى تحقيق الفعالية اإلدارية .
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 6ػػػػ  7ػػػػ  3ػػػػ األلفة والمودة  :ترّكز عمى االىتمام باآلخرين ودعم مشاعر النظام  ،وعدم
األنانية معا يترتب عمى ذلك العيش في حياة آمنة واقامة صداقات وعالقات حميمة.
ـ ـ ـ إن اليدف من تطبيق نظرية  Zىو مساعدة المؤسسات عمى تطوير قدراتيا عمى تنسيق
جيود العاممين وتطوير ميارات العاممين ،وايجاد ىياكل تنظيمية جديدة وحوافز فمسفة جديدة
لإلدارة وخمق فرص لمنجاح والتي تشعر العاممين فييا باألمن واالستقرار الوظيفي مما يؤدي
بالتالي إلى الشعور بالرضا الميني لدييم.
والشكل التالي يوضح نظرية(:) Z

الحوافز
ــ وظٌفة
مدى

الحذف

الحٌاة

والمهارة

الثقة

رضا

إنتاجٌة

ــ مهن غٌر
متخصصة
ــ ترقٌات
ــ قرارات
جماعٌة

الشكؿ ( )03يوضح نظرية

(Zالمشعاف ، 1994،ص238 ،

)

يتضح من خالل الشكل أن توفر الحوافز بالشكل الجيد كالترقية  ،يؤدي إلى خمق
المودة بين العمال ،والثقة الكبيرة باإلدارة وبالتالي يتحقق الرضا الميني الذي يدفع العمال إلى
البذل والعطاء لزيادة اإلنتاجية.
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خالصة الفصؿ
يشير الرضا الميني إلى كل االتجاىات الداخمية اإليجابية لألفراد داخل مؤسساتيم ،
كالرضا عن الراتب والرضا عن العالقة مع المشرف والزمالء ،والرضا عن ظروف العمل
فالرضا الميني لو أىمية كبيرة داخل المؤسسة فكمما ارتفع  ،ارتفعت معو اإلنتاجية  .وىناك
عدة معايير تنظيمية وشخصية تؤثر في الرضا داخل المؤسسة  ،فإن تمكنت المؤسسة من
تحقيق الرضا لمعمال واشباع حاجاتيم التي يسعون إلى تحقيقيا ،فإنيا تضمن أىدافيا
وتضمن استقراىا وتطورىا.
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الجانــــــــــــب التطبيقــــــي

الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلجراءات المنهجية للدراسة

تمهيــــــــد
 1ـــ منهج الدراسة
 2ـــ حدود الدراســــــــــــة
 3ـــ مجتمع الدراسة
 4ـــ عينة الدراسة
 5ـــ أدوات الدراسة
 6ـــ أسموب المعالجة اإلحصائية
خالصـــــــــــة الفصل
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلجراءات المنهجية للدراسة
تمهيــد:
تحتاج العموم االجتماعية في دراستيا لمظواىر إلى الجمع بين محورين أساسين ىما :
الجانب النظري لموضوع الدراسة و بين المعطى الواقعي  ،الذي يتمثل في الجانب الميداني
الذي يقوم بو الباحث .ونظ ار ألن الدراسة النظرية وحدىا غير كافية  ،لتمكن من الكشف عن
فإنو من الضروري القيام بالدراسة الميدانية ،ألنيا من
الحقائق المتعمقة بالموضوع المدروس ّ ،
الوسائل اليامة التي يعتمد عمييا الباحث لجمع البيانات من الواقع والميدان ،وذلك بشرط

إتباع طريقة منيجية واضحة  ،واختيار عينة ممثمة لممجتمع من أجل تطبيق األدوات المناسبة
لموصول إلى النتائج الدقيقة.

 1ـــــ منهج الدراسة:
يستعين الباحثون عمى اختالف توجياتيم واختصاصاتيم في دراساتيم وأبحاثيم
بالمناىج العممية التي تفرض مالحظة الواقع  ،بأقصى حد من الموضوعية الممكنة  .وتأييداى
عرف عمى طبيعة العالقة بين إجراءات
لذلك فإن الدراسة ال ّ
حالية بكونيا دراسة تيدف لمتّ ّ
الرضا الميني،
السالمة
ّ
ّ
المينية و ّ

الدراسة ىو المنيج
وعميو فإن المنيج المالئم ليذ ه ّ

الوصفي اإلرتباطي  ،والذي يعد من أكثر المناىج شيوعا لكونو أكثر

االجتماعية حيث يعرف عمى أنو

مالئمة لمدراسات

«:ىو الذي يسعى لدراسة العالقات اإلرتباطية بين

المتغيرات المختمفة  ،حيث أن الباحث يحاول معرفة العالقة بين تغير ظاىرة معينة  ،والتغير
الذي يصاحبو في ظاىرة أخرى  ،عن طريق استخدام أساليب االرتباط اإلحصائية مثل
سبيرمان وبيرسون».
(فممبان ،2009 ،ص) 03
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 2ـــــ حدود الدراسة:
يتميز كذلك عمم النفس عن غيره من العموم

 ،في أن دراساتو الميدانية تتم من خالل

الية-:
المجاالت التّ ّ

 2ـــ  1ـــ المجال المكاني:
تم اختيار مؤسسة النسيج والتجييز بـ ـ بسكرة

( )TIFIBمكانا إلجراء الدراسة الميدانية

نظ ار لتوفر كل الشروط المالئمة إلجرائيا ،باإلضافة إلى األىمية االقتصادية واالجتماعية
ليذه المؤسسة.
 2ـــ  2ـــ المجال الزمني:
تم القيام بالدراسة الميدانية بعد أخذ الموافقة مع إدارة المؤسسة مكان البحث ،والتأكد من
ّ

مالئمة كل الظروف ابتداء من  2014 /04 /21إلى غاية . 2014 /05 /05
 2ـــ  3ـــ المجال البشري:

المتكونة من العمال الدائمين بمؤسسة النسيج والتجييز ـ ـ بسكرة ـ ـ
تحدد في عينة الدراسة
ّ
ّ

 3ـــــ مجتمع الدراسة:

إن تحديد مجتمع الدراسة ىو أكثر أىمية ،حيث أنو يساعد في تشكيل األسموب العممي
مما
األمثل لمدراسة  ،وحصره في مجتمع صغير ومميز  ،يمكن الباحث من التعرف عميو كميا ّ

العمال الدائمين في مؤسسة النسيج
يضمن عدم تشتت العينة ،تكون مجتمع الدراسة من
ّ
والتجييز ـ ـ بسكرة ـ ـ والبالغ عددىم  198عامال.

 -4عينة الدراسة:
العينة تقنية تيدف إلى بناء نموذج مصغر من المجتمع الكمي  ،بغية الوصول إلى نتائج
تكونت من العمال الدائمين بمؤسسة النسيج والتجييزـ
قابمة لتعميم ،وعينة ىذ هالّدراسة ّ
تم اختيارىا بأسموب المعاينة العشوائية البسيطة والتي تعرف عمى أنيا «:ىي
بسكرة .حيث ّ
العينة التي تختار وحداتيا من اإلطار الخاص بيا  ،عمى أساس يييئ فرص انتقاء متكافئة

للمجتمع المسحوبة منو» (.سالطنية ،2004،ص)133
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حيث تم إحضار قائمة بأسماء جميع العمال الدائمين  ،والذين يمثمون المجتمع األصمي في
ىذه الدراسة ،وكان عددىم  198عامال ،وعن طريق القرعة تم اختيار مجموعة أسماء من
المجتمع األصمي لمدراسة بنسبة  %20وبالتالي تمثمت عينة الدراسة في

 40عامال من

بمؤسسة النسيج والتجييز بمدينة بسكرة.
العمال الدائمين
ّ
ّ

 5ـــــ أداة الدراسة:

بغية تحقيق أىداف الدراسة تم االعتماد عمى ا

الستبيان ،الذي يعرف عمى أنو «:أداة

مالئمة لمحصول عمى بيانات وحقائق مرتبطة بواقع معين» (.ممحم ،2000،ص  )324حيث تم
تصميم إستبيانين أحدىما استبيان خاص بإجراءات السالمة المينية

واآلخر حول الرضا

الميني.
 -1-5استبيان إجراءات السالمة المهنية:
شمل االستبيان في صورتو األولية عمى(  )36بندا موزعة عمى ( )4محاور كاآلتي:
المحور األول :التزام اإلدارة بتطبيق إجراءات السالمة المينية وتضمن(  )9بنود.
المحور الثاني :تدريب العاممين عمى إجراءات السالمة المينية وتضمن(  )9بنود.
المحور الثالث :االلتزام بتوفير وسائل السالمة المينية في محيط العمل وتضمن(  )11بندا.
المحور الرابع :االلتزام بتطبيق الموائح والقوانين وتضمن(  )7بنود.

(ممحق رقم )01

 -1-1-5الخصائص السيكومترية الستبيان إجراءات السالمة المهنية
أ -الصدق :لحساب الصدق تم االعتماد عمى الصدق الظاىري  ،حيث تم توزيع استبيان
إجراءات السالمة المينية عمى مجموعة من األساتذة المحكمين وعددىم( )5

(ممحق رقم

)02

حيث طمب منيم إبداء رأييم نحو العبارات التي تقيس والعبارات التّي ال تقيس ،مع إقتراح
التعديل إن وجد .وبعد استرجاع كل االستبيانات تم حساب صدقو بمعادلة " لوشي " التالية:
صب =

ع م نعم−ع م ال
ن

ص ب  :صدق البند .
ع م نعم  :عدد المحكمين الذين قالوا أن البند يقيس .
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ع م ال  :عدد المحكمين الذين قالوا أن البند ال يقيس .
ن  :عدد المحكمين .
أما لحساب الصدق الكمي لالستبيان فتم بالقانون التالي:
مج ص ب

صم=

ن

ص م  :صدق المحكمين.
مج ص ب  :مجموع صدق البنود.
ن :عدد البنود(رحيم يوسف)2011 :
ولقد حقق االستبيان صدقو الظاىري حيث تجاوزت جميع معامالت الصدق لكل بند من بنود
االستبيان (( )0.50الممحق رقم .)03
ب -الثبات:
لحساب ثبات استبيان إجراءات السالمة المينية تم تطبيقو عمى عينة أولية قواميا

30

عامل من مؤسسة النسيج والتجييز  ،وذلك بنسبة  % 15،15من مجتمع الدراسة المقدر بـ
 198عامل دائم ،وتم حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية .حيث تم تقسيم
االستبيان إلى نصفين  ،أحدىم يضم مجموع درجات أفراد عمى البنود الفردية  ،واآلخر يضم
ثم صحح
البنود الزوجية  .وتم تطبيق معادلة بيرسونّ ،

العينة عمى
مجموع درجات أفراد ّ

المعامل من أثر الطول بطريقة سبيرمان براون.
𝑦

معادلة بيرسون

]

)2

y

(−

y2

∙𝑥
[n

– 𝑦∙𝑥
2

)x

𝑛
–x2

[n

= R

معادلة سبيرمان براون
11

2 𝑅22
11
1+ 𝑅 2 2

(معمرية ،2007:ص)178،

= ) R ( a ∙a

المقدر ب ـ ـ (  .)0،55والجدول التاّلي يوضح معامل الثبات
وحقق االستبيان ثباتو الكمي و ّ
عمى كل بعد من أبعاد االستبيان:
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جدول رقم ( )02يوضح معامل الثبات عمى كل بعد من أبعاد استبيان إجراءات السالمة
المهنية
المحور

القيمة

ن

القيمة

α =0.01

المحسوبة المجدولة

التزام اإلدارة بتطبيق إجراءات السالمة المينية

0،48

0،46

دال

تدريب العاممين عمى إجراءات السالمة المينية

0،83

0،46

دال

0،81

0،46

دال

االلتزام بتطبيق الموائح والقوانين

0،50

0،46

دال

المينية
استبيان إجراءات السالمة
ّ

0،55

0،46

دال

االلتزام بتوفير وسائل السالمة المينية في محيط العمل

30

من خالل معطيات الجدول أعاله نجد أن معامل الثبات عمى كل محور من محاور استبيان

المينية ،تجاوز
إجراءات السالمة
ّ

المقدرة
 0.47وىي كمّيا أكبر من القيمة المحسوبة و ّ

النتائج.
مما يدل عمى استقرار ّ
مما ّ
يبين ّ
بأن االستبيان ثابتّ ،
بـ 0.46ـ ّ

 -2-5استبيان الرضا المهني:

األولية من ( )40بندا .ولضبط االستبيان وجعمو أداة صالحة
تكون االستبيان في صورتو
ّ
ّ

السيكومترّية من صدق وثبات.
ّ
لمدراسة ،وجب ضبط خصائصو ّ

 -1-2-5الخصائص السيكومترية الستبيان الرضا المهني
أ-الصدق:

لتحقيق صدق االستبيان تم توزيعو عمى  5أساتذة من عمم النفس وعمم االجتماع بجامعة
بسكرة(ممحق رقم  .)03حيث طمب منيم إبداء رأييم حول العبارات التي تقيس ،والعبارات التّي ال
تقيس ،باإلضافة إلى اقتراح تعديالت لمعبارات غير الواضحة .وبعد استرجاع كل االستبيانات
تم حساب معامل الصدق الكمي بطريقة لوشي ،فقدرت قيمتو بـ 0،76 :كما تم اإلبقاء عمى
تحصمت عمى معامل صدق
البنود التي
ّ

 0.50فأكثر فقط ،كما تم تعديل بعض البنود

- 55 -

الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلجراءات المنهجية للدراسة
األخرى حسبما ما جاءت بو اقتراحات المحكمين .والجدول الموالي يوضح البنود المحذوفة
والمعدلة:
الجدول رقم ( )03يوضح البنود قبل وبعد التعديل في استبيان الرضا المهني
الرقم بنود قبل التعديل
5

بنود بعد التعديل

وضعيتي المالية ال تستدعي مني أن أعمل وضعيتي المالية تغنيني من ساعات
ساعات عمل إضافية

عمل إضافية

6

أنا راضي عن مبمغ المنح (المر دودية)

أنا راضي عن مبمغ المر دودية

13

يرحب المسؤول باقتراحاتي وأفكاري

يرحب المسؤول باقتراحاتي التطورية

التطورية
15
19

يبدي المسؤولين اىتماما كبي ار بآراء

يبدي المسؤولين اىتماما كبي ار بآراء

واقترحات العمال

العمال

أشعر باألمن والسالمة داخل المؤسسة

أشعر بالسالمة داخل المؤسسة التي

التي أعمل بيا

أعمل بيا

وقد تم حذف بعض البنود من استبيان الرضا ال

ميني رقم(  )26 ،23 ،8 ،6وأصبح

االستبيان يحتوي في صورتو النيائية من  32بندا(.الممحق رقم ) 04
ب -الثبات:
لحساب ثبات استبيان الرضا ال ميني تم تطبيقو عمى عينة أولية قواميا

 30عامال ،من

مؤسسة النسيج والتجييز  ،أي بنسبة  % 15.15من مجتمع الدراسة المقدر بـ  198عامال
تم حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية .حيث تم تقسيم االستبيان إلى
دائم اّ .م
ث ّ

نصفين أحدىم يضم مجموع درجات أفراد العينة عمى البنود الفردية  ،واآلخر يضم مجموع
العينة عمى البنود الزوجية .وتم تطبيق معادلة بيرسون ،وصحح المعامل من
درجات أفراد ّ
أثر الطول بطريقة سبيرمان وبراون .والجدول التالي يوضح معامل ثبات استبيان الرضا

الميني :
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جدول رقم ( )04يوضح معامل الثبات الستبيان الرضا المهني
االستبيان

ن

الرضا المهني

30

ي α=0.01
القيمة الم حسوبة القيمة الجدولة
0،78

دال

0.46

 6ــــ األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
استخدمت ىذه الدراسة األساليب اإلحصائية التالية:
 النسب المئوية :
تحسب وفق الطريقة التالية :

×
n

× 100

 معامل اإلرتباط بيرسون :
و يحسب وفق المعادلة التالية:

𝑦
] y )2

∙𝑥

(y 2 −

[n

– 𝑦∙𝑥
2

)x

𝑛
–x2

[n

= R

معادلة سبيرمان براون
11

2 𝑅22
11
1+ 𝑅 2 2

= ) R ( a ∙a

خالصة الفصل
وخالصة ليذا الفصل نكون قد تعرضنا

لإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية  ،بدءا

بالمنيج الذي يعد ضروري ألي بحث عممي ،باإلضافة إلى مجاالت الدراسة وأدوات جمع
البيانات العديدة  .ثم تطرقنا إلى األساليب اإلحصائية المستعممة ،وسيتم عرض ومناقشة
النتائج المتوصل إلييا في الفصل الموالي.
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تمهيـــــــــد
أوال :عرض نتائج الدراســــــــة
 1ـــ عرض نتائج الفرضية الفرعية األولى
 2ـــ عرض نتائج الفرضية الفرعية الثانية
 3ـــ عرض نتائج الفرضية الفرعية الثالثة
 4ـــ عرض نتائج الفرضية الفرعية الرابعة
 5ـــ عرض نتائج الفرضية العامة
ثانيا :مناقشة نتائج الدراسة
 1ـــ مناقشة نتائج الفرضية الفرعية األولى
 2ـــ مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثانية
 3ـــ مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثالثة
 4ـــ مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الرابعة
 5ـــ مناقشة نتائج الفرضية العامة
مناقشة عامـــــــــــــة
التوصيات
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تمهيد:
يتناول ىذا الفصل عرض ومناقشة النتائج التي

تم استيفائيا من خالل أداة
ّ

الدراسة(االستبيان) حول موضوع إجراءات السالمة المينية وعالقتيا بالرضا ال ميني حيث
سيتم اختبار فرضيات الدراسة سواء بالنفي أو التّأييد.

ّأوالــــ عرض نتائج الدراسة:

 1ــــ عرض نتائج الفرضية الفرعية األولى:
تنص الفرضية الفرعية األولى عمى أنو ":توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين
التزام اإلدارة بتطبيق إجراءات السالمة المهنية والرضا

المهني" .والجدول الموالي يوضح

قيمة معامل االرتباط بينيما:
جدول رقم( )05يوضح العالقة بين إلتزام اإلدارة بتطبيق إجراءات السالمة المهنية والرضا
المهني
الدراسة
متغيرات ّ

ن

القيمة المحسوبة

التزام اإلدارة بتطبيق إجراءات السالمة

40

0،51

القيمة

α=0.01

المجدولة
0،40

دال

المينية والرضا الميني
من خالل الجدول رقم (  )05نالحظ أن قيمة معامل االرتباط تقدر بـ ـ  0،51وىي أكبر
من القيمة المجدولة التي تساوي  0،40عند مستوى الداللة  0،01وىي دالة إحصائيا.
 2ـــــ عرض نتائج الفرضية الفرعية الثانية:
تنص الفرضية الفرعية الثانية عمى أنو ":توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين
"تدريب العاملين على إجراءات السالمة المهنية والرضا ال مهني" .والجدول الموالي يوضح
ذلك
:
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جدول رقم( )06يوضح العالقة بين تدريب العاملين على إجراءات السالمة المهنية والرضا
المهني
الدراسة
متغيرات ّ

ن

تدريب العاملين على إجراءات السالمة

40

قيمة معامل

القيمة

االرتباط

المجدولة

0،30

0،40

α=0.01

غير دال

المهنية والرضا المهني
قدر ت بـ ـ  0،30وىي
من خالل الجدول رقم (  )06نالحظ أن قيمة معامل االرتباط ّ
أصغر من القيمة المجدولة التي تساوي  0،40عند مستوى الداللة  0،01وىي غير دالة
إحصائيا.
 3ــــ عرض نتائج الفرضية الفرعية الثالثة:
تنص الفرضية الفرعية الثالثة عمى أنو ":توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين
"االلتزام بتوفير وسائل السالمة المهنية في محيط العمل والرضا ا لمهني" .والجدول الموالي
المتغيرين:
قيمة معامل االرتباط بين
ّ

جدول رقم( )07يوضح العالقة بين االلتزام بتوفير وسائل السالمة المهنية في محيط
العمل والرضا المهني

الدراسة
متغيرات ّ

ن

االلتزام بتوفير وسائل السالمة المهنية في

40

القيمة

القيمة

المحسوبة

المجدولة

0،46

0،40

α=0.01

دال

محيط العمل والرضا المهني
من خالل الجدول رقم ( )07نالحظ أن قيمة معامل االرتباط تقدر بـ ـ  0،46وىي أكبر من
القيمة المجدولة التي تساوي  0،40عند مستوى الداللة  0،01وىي دالة إحصائيا.
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 4ــــ عرض نتائج الفرضية الفرعية الرابعة:
تنص الفرضية الفرعية الرابعة عمى أنو ":توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين
"االلتزام بتطبيق اللوائح والقوانين والرضا المهني" والجدول الموالي يوضح ذلك:
جدول رقم( )08يوضح االلتزام بتطبيق اللوائح والقوانين والرضا المهني
الدراسة
متغيرات ّ

ن

االلتزام بتطبيق اللوائح والقوانين والرضا المهني

القيمة

القيمة

الم حسوبة

المجدولة

0،92

0،40

40

α=0.01

دال

قدرت بـ ـ  0،92وىي أكبر
من خالل الجدول رقم(  )08نالحظ أن قيمة معامل االرتباط ّ
من القيمة المجدولة التي تساوي  0،40عند مستوى الداللة  0،01وىي دالة إحصائيا.
 5ــــ عرض نتائج الفرضية العامة:
تنص الفرضية العامة عمى أنو ":توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين إجراءات
الرضا المهني" .والجدول الموالي يوضح قيمة معامل االرتباط:
السالمة
ّ
ّ
المهنية و ّ
جدول رقم( )09يوضح العالقة بين إجراءات السالمة المهنية والرضا المهني
ن

الدراسة
متغيرات ّ

القيمة

القيمة

α=0.01

المحسوبة المجدولة
40

الرضا المهني
السالمة
ّ
إجراءات ّ
المهنية و ّ

0،86

0،40

دال

من خالل الجدول رقم (  )09نالحظ أن قيمة معامل االرتباط تقدر بـ ـ  0،86وىي أكبر
من القيمة المجدولة التي تساوي  0،40عند مستوى الداللة  0،01وىي دالة إحصائيا .
ثانيا ــــــ مناقشة نتائج الدراسة:
بناءا عمى عرض نتائج الدراسة حول العالقة بين إجراءات السالمة المينية والرضا الميني
التالية-:
تم التوصل إلى النتائج ّ
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 1ــــ مناقشة نتائج الفرضية الفرعية األولى:
لقد أشارت النتائج الواردة في الجدول رقم

( )5والتي تنص عمى أنو  ":توجد عالقة

إرتباطية ذات داللة إحصائية بين التزام اإلدارة بتطبيق إجراءات السالمة المهنية والرضا
المهني" يتضح أن معظم أفراد العينة يعتبرون أن المؤسسة تعمل دوما عمى تطبيق إجراءات
السالمة المينية ألن المؤسسة في كثير من األحيان تشرك عماليا في وضع برامج واجراءات
السالمة المينية يعطي حاف از
خاصة بالسالمة
ّ
المينية ،و ّ
ألن إسيام الجميع في وضع برامج ّ
قويا لتطبيق ىذه البرامج من طرف اإلدارة.

أن ىناك اىتمام من قبل اإلدارة بمراقبة أمور السالمة
وتوصمت النتائج أيضا إلى ّ

المينية وىذا ما يساعد عمى تنفيذىا من قبل الجيات المختصة ،وىذه األخيرة تعمل باستمرار
المينية ،وىذا من أجل الحفاظ عمى أمن وسالمة
السالمة
ّ
عمى تطوير وتطبيق إجراءات ّ

العاممين وكل ىذا يحقّق استقرار العاممين وظيفيا ووالئيم روحيا ومعنويا ورفع مستوى الرضا

لدييم.
وبالتالي الفرضية األولى التي تنص عمى أنو  :توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين
التزام اإلدارة بتطبيق إجراءات السالمة المينية والرضا الميني قد تحققت.
 2ــــ مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثانية:
لقد أشارت النتائج الواردة في الجدول رقم (  )6والتي تنص عمى أنو  ":توجد عالقة
إرتباطية ذات داللة إحصائية بين تدريب العاملين على إجراءات السالمة المهنية والرضا
الوظيفي" .يتضح أن معظم أفراد العينة يعتبرون أنو رغم اإلعالنات والممصقات في مجال
السالمة المينية  ،إال أن المؤسسة ال تعمل عمى تغيرىا وصياغتيا بأساليب جديدة ،كذلك
ّ

يعتبرون أن التدريب الذي يتمقوه غير كافي  .وىذا األخير يؤدي إلى أخطاء تترتب عنيا
حوادث عمل واصابات مؤثرة وخطيرة عمى صحة العامل ،وتؤدي أحيانا إلى الوفاة وىذه
الحوادث ليا أسباب كثيرة وذلك حسب طبيعة العمل ،ومنيا ما يعود إلى

المعدات واآلالت

ومنيا ما يعود إلى نقص تدريب العمال عمى اآلالت الحديثة والمتطورة ،ومنيا ما يرجع إلى
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عوامل شخصية كاإلىمال وعدم االىتمام و وقمة المعرفة بإجراءات السالمة المينية  .كذلك
من األسباب أيضا عدم وجود قوانين وتشريعات تنص عمى إجراءات السالمة المينية  ،وليذا
نجد أن مستوى الرضا عن التدريب لدى العمال منخفض.
حيث اختمفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة دوباخ قويدر التي ترى أن معظم
أفراد العينة بعد مشاركتيم في التدريب أصبحت أخطاء العمل نادرة  ،وأن طريقة استعماليم
وسائل الوقاية من إصابات حوادث العمل أصبحت سيمة

 .كذلك ىناك قوانين وتشريعات

تنص عمى أمن وسالمة العاممين  ،وبالتالي الفرضية الثانية التي تنص عمى أنو  " :توجد
عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين تدريب العاممين عمى إجراءات السالمة المينية
والرضا ا لميني لم تحقق ،نظ ار ألنيم لم يتمقوا تدريبات كافية من قبل جيات داخمية أو
خارجية حول طرق التعامل مع األجيزة والمعدات وأن المعرفة القميمة لدى العمال نابعة من
خبرتيم الشخصية.
 3ـــ مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثالثة:
لقد أشارت النتائج الواردة في الجدول رقم (  )7والتي تنص عمى أنو " توجد عالقة
إرتباطية بين االلتزام بتوفير وسائل السالمة المهنية في محيط العمل والرضا ال

مهني"

أن أنظمة اإلنذار واإلطفاء ومخارج الطوارئ موجودة
يتضح أن معظم أفراد العينة يعتبرون ّ

ومتوفرة بشكل كبير في المؤسسة ،كذلك أن محيط العمل من حيث البناء(الجدران ،األبواب،

والنوافذ) مجيزة لمقاومة المواد الكيميائية.
أوضحت النتائج أيضا اىتمام المؤسسة بالعوامل الفيزيائية(ح اررة ،ضوضاء ،إضاءة،
تيوية) ،من خالل إقامة حواجز واقية بحيث تكون مصنوعة من مواد عازلة الح اررة ،يمكن
أن تكون ىذه الحواجز من التي تمتص الح اررة  ،أو تعكس اإلشعاع الحراري إلى خارج بيئة
العمل ،كذلك تم التقميل من الضوضاء داخل المؤسسة من خالل استخدام آالت صامتة ،أو
العمل عمى صيانة اآلالت أو الماكينات  ،والتي تصدر منيا الضوضاء بقد ر المستطاع
ويعتبر أيضا عامل التيوية جد ميم من أجل توفير بيئة عمل
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أحجام ضخمة من اليواء إلزالة التركيز العالي من المموثات ،حيث تعمل المؤسسة عمى
المحافظة عمى صحة العامل عن طريق توفر العوامل الفيزيائية السابقة ،وىذا دليل عمى أن
العاممين لدييم رضا إيجابي نحو التكيف مع محيط العمل.
وبالتالي الفرضية الثالثة التي تنص عمى أنو  ":توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية
بين االلتزام بتوفير وسائل السالمة المهنية في محيط العمل والرضا المهني" .قد تحققت.
نظ ار لتكيف واستقرار وتأقمم العمال مع ظروف العمل وتقديم الحماية والوقاية مينيا وصحيا
وااللتزام بتحسين محيط العمل.
 4ــ مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الرابعة:
لقد أشارت النتائج الواردة في الجدول رقم(  )8والتي تنص عمى أنو '':توجد عالقة إرتباطية
ذات داللة إحصائية بين االلتزام بتطبيق اللوائح والقوانين والرضا ال مهني'' .حيث أظيرت
النتائج أن ىناك اىتمام من قبل المؤسسة بتطبيق الموائح والقوانين ،واىتماميا بأمن وسالمة
العمال ،والتقميل من اإلصابات والحوادث التي يتعرض ليا العمال ،من خالل توفير وسائل
الوقاية الشخصية وتوفير منشورات إرشادية لكيفية استخدام تمك الوسائل.
كما توصمت النتائج أيضا أن ىناك تغيير إيجابي لممؤسسة نتيجة االلتزام بتطبيق الموائح
والقوانين المتعمقة بالسالمة المينية داخل المؤسسة ،وتعمل أيضا عمى اتخاذ إجراءات عقابية
في حق المخالفين إلجراءات السالمة المينية عمى استخدام وسائل الوقاية

أن االىتمام
 ،وّ

بتطبيق الموائح والقوانين الخاصة بالسالمة المينية  ،تعمل عمى التقميل من حوادث العمل.

وبالتالي الفرضية الرابعة التي تنص عمى أنو  " :توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية
بين " االلتزام بتطبيق اللوائح والقوانين والرضا المهني" قد تحققت.
وتتفق ىذه الدراسة مع دراسة

أميمة صقر حيث أظيرت النتائج اىتمام المؤسسات

الصناعية بتوفير وتطوير وتطبيق والموائح والقوانين الخاصة بالسالمة المينية.
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 5ــــ مناقشة نتائج الفرضية العامة:
لقد أشارت النتائج الواردة في الجدول رقم(

 )09والتي تنص عمى أنو'':

توجد عالقة

إرتباطية ذات داللة إحصائية بين إجراءات السالمة المهنية والرضا المهني".
يتضح من خالل النتائج المتوصل إلييا من حساب العالقة اإلرتباطية بين إجراءات
أن ىناك اىتمام من قبل اإلدارة لتطبيق إجراءات السالمة
السالمة المينية والرضا المينيّ ،

المينية ،وان إشراك العمال في تطبيق قواعد واجراءات السالمة المينية لو أثر إيجابي عمى
زيادة اإلنتاجية لممؤسسة.

بأن ىناك إجراءات أمنية ووقائية
أن معظم العاممين قد أقروا ّ
وقد توصمت الدراسة أيضا ّ

بالمؤسسة ،وىذا يؤدي إلى شعورىم باالستقرار الميني والرضا الميني ،وىذا يرجع إلى اتخاذ
السالمة المينية  .ىذه األخيرة مرتبطة بحوادث العمل  .فوسائل الوقاية ليا دور بارز
إجراءات ّ

في حماية العمال ووقايتيم واعطاءىم التوجييات البتعاد عن مخاطر العمل  ،وىذا يدل عمى

ّأنو كمّما زاد تطبيق إجراءات السالمة المينية  ،كمّما قمت حوادث العمل ومنو زاد مستوى

يؤدي إلى استقرار العامل  .كما توصمت الدراسة أن
العمال ،وىذا بدوره ّ
ّ
الرضا الميني لدى ّ

مما تحققو من ظروف آمنة بدون أية
إجراءات السالمة المينية تساعد عمى أداء العمل ّ ،
مخاطر ،وىذا يؤدي إلى شعور العاممين بالسعادة والرضا ،كما أن باقي العاممين لدييم درجة

قميمة نظ ار لعدم الرضا عن التدريب  .ألنو غير كافي نظ ار لنقص مشاركة العمال في الدورات
يبية الخاصة بإجراءات السالمة المينية ،وأوضحت النتائج أيضا أن معظم العمال
التّدر ّ

يتكيفون مع الظروف المحيطة أو الفيزيقية في أماكن العمل كوسائل التكيف مع درجة

الح اررة ،وتوفر اإلضاءة المناسبة وكل ىذا يعمل عمى رفع معنويات العامل ويجعمو ال يشعر
بالممل والروتين في العمل  .وىناك عوامل أخرى ساعدت عمى رضا العامل منيا توفر
الحوافز ،درجة الرضا عن الوظيفة ،إدراك العامل لعدالة الرئيس واالىتمام بشؤون المرؤوسين
وحمايتيم من أخطار الحوادث  ،وعدم االىتمام بشروط السالمة المينية يؤدي بالعامل إلى
الوقوع في المخاطر واإلصابات.
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وبالتالي الفرضية العامة التي تنص عمى أنو

 ":توجد عالقة إرتباطية ذات داللة

إحصائية بين إجراءات السالمة المهنية والرضا ال مهني" قد تحققت وبذلك نستنتج أن ىناك
طردية ،أي كمّما زاد تطبيق إجراءات السالمة المينية كمما أدى إلى استقرار
عالقة إرتباطية
ّ
العامل وشعوره بالرضا الميني والعكس صحيح.

عامة:
مناقشة ّ

الحالية والتي تنص عمى وجود عالقة
الدراسة
انطالقا من الفرضيات التي تبنتيا ّ
ّ

الية (:التزام اإلدارة بتطبيق إجراءات
إحصائية بين
تباطية ذات داللة
المتغيرات المستقمّة التّ ّ
ّ
ّ
إر ّ

السالمة المهنية  -تدريب العاملين على إجراءات السالمة المهنية  -االلتزام بتوفير وسائل
المتغير التّابع الرضا ا لميني.
السالمة المهنية  -االلتزام بتطبيق اللوائح والقوانين ) وبين
ّ

الفرضية األولى والثّالثة
وكذا انطالقا من قسمة معامالت االرتباط المحسوبة ،نجد أن
ّ

المينية
السالمة
الرابعة ذات داللة
ّ
يبين وجود عالقةإر ّ
مما ّ
ّ
تباطية بين إجراءات ّ
وّ
إحصائيةّ ،

السالمة
من حيث التزام اإلدارة بتطبيق إجراءات السالمة
ّ
المينية ،وكذا التزاميا بتوفير وسائل ّ
الثانية لم تتحقّق
أما
الفرضية ّ
ّ
ّ
المينية ،وااللتزام بتطبيق الموائح والقوانين وبين ّ
الرضا المينيّ .

إحصائية بين تدريب العاممين
تباطية ذات داللة
ّ
حيث كشفت النتائج إلى عدم وجود عالقةإر ّ

وبين الرضا الميني .ويمكن تفسير ىذه النتائج كالتالي-:

 أنو كمّما كان ىناك التزام من طرف اإلدارة من حيث تطبيق قواعد واجراءات السالمةبمؤسسةالتجييزوالنسيج ببسكرة ،وذلك
الرضا الميني لدى العمال
ّ
المينية ،كمّما زاد مستوى ّ

أن
مؤسسة العمل ،و ّ
يرجع إلى إىتمام اإلدارة بتوفير قسم متخصص بالسالمة المينية داخل ّ
تحديد لجان تقع المسؤولية عمييم لمتابعة متطمبات السالمة المينية ،وكذا وجود قنوات

اتصال تربط اإلدارة بالعاممين فيما يتعمق بالخطط وبرامج السالمة ،وقواعد السالمة الواجب
فإنو ينتج عنو مستوى مرتفع من رضا العاممين ،نظ ار لوضوح الرؤية لدى العاممين
إتباعياّ ،

المينية ،والعكس
فيما تقوم بو اإلدارة من إجراءات تستند عمى تطبيق قواعد ووسائل السالمة
ّ

صحيح.
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وصل إلى ّأنو ال توجد
 وتعزز الباحثة النتائج المتعمّقةبالفرضية الثّ ّ
ّ
انية ،حيث تم التّ ّ

المينية،وبين
السالمة
تباطية ذات داللة
ّ
ّ
عالقةإر ّ
إحصائية بين تدريب العاممين عمى إجراءات ّ

مؤسسة
الرضا الميني لدى العاممين
بمؤسسةالتجييزو النسيج ببسكرة ،رّبما إلى عدم انتياج ّ
ّ
ّ

المؤسسة أو خارجيا .لتقوم
العمل سياسة واضحة ومتكاممة حول تدريب العاممين سواء داخل
ّ

يؤدي رّبما إلى ضعف مستوى معرفة ووعي كل من
مما ّ
بميمة متابعة وتدريب العاممينّ .

ثم نقص الخبرة الكافية في
مسئوليات العامل بأنظمة ووسائل السالمة المينية المطبقة  ،ومن ّ

المينية لدييم.
تحقيق السالمة
ّ

أن توجد عالقةإرتباطية ذات
أما فيما يخص نتائج
ّ
وصل إلى ّ
تم التّ ّ
 ّالفرضية الثّالثة ،حيث ّ
الرضا الميني،
السالمة
ّ
داللة إحصائية بين التزام اإلدارة بتوفير إجراءات ّ
المينية وبين ّ

المؤسسة ،في توفير
أن كمّما كان ىناك اال ىتمام الكافي من قبل إدارة
ة
وتعزو
الباحث ذلك إلى ّ
ّ
المعدات الواجب توفرىا،
السالمة و كذا في توفير بعض األدوات واألجيزة و ّ
وسائل ّ

بالحد

المقبول لمتطمبات السالمة والتي تشتمل عمى أنظمة البناء(الجدران– األبواب– النوافذ)  ،وأن

تكون مجيزة لمقاومة الحرائق واإلنفجارات  ،باإلضافة إلى أنظمة اإلنذار ...كل ذلك يحقق
الرضا الميني لدى العاممين.
مستوى مرتفع أو مقبول من ّ
تباطية ذات داللة
 كما يمكن تفسير نتائجالرابعة التي كشفت عن وجود عالقة إر ّ
ّ
الفرضية ّ
الرضا الميني لدى العمال في
ّ
إحصائية بين التزام اإلدارة بتطبيق الموائح والقوانين وبين ّ

مؤسسة التجييزوالنسيج ببسكرة إلى ّأنو بطبيعة الحال كمّما كان
ّ

االلتزام بتوفير وتطبيق

المؤسسة ،وكمّما كانت تتفق
الموائح واألنظمة والقوانين المتعمقة بالسالمةالمينية من قبل إدارة
ّ

الدولية من حيث أنظمة البناء وأنظمة الحرائق وأنظمة اإلنذار وأنظمة اإلخالء
مع المعايير
ّ

والطوارئ ،وكذلك االىتمام في وضع قيود ومقاييس إلنشاء المختبرات ،كمّما تحقّق مستوى

الرضا الميني .فوجود قوانين أو عقوبات ممزمة لمعاممين سواء كانت لوائح داخمية
مرتفع من ّ
أو قوانين تشريعية ،تفيد في فيم وتنفيذ األنظمة والموائح لدى العاممين .فغياب التشريعات
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الرضا الميني لدى
والقوانين حول تنظيم الوقاية من حوادث العمل ،بدوره يزيد من مستوى ّ
العاممين.

التوصيات:
لتدعيم النقاط اإليجابية التي تتوفر عمييا المؤسسة والقضاء عمى بعض السمبيات ،نضع
أمام المؤسسة مجموعة من التّوصيات ،التي من شأنيا المساعدة عمى االىتمام بإجراءات
المينية
:
بالسالمة
ـ ـ ـ ـ العمل عمى إرساء ثقافة تشدد عمى السالمة المينية واشراك كافة العمال في ىذه الميمة.
ـ ـ ـ ـ التكثيف من البرامج التي تستيدف توعية العمال من المخاطر المينية وتمك التي تحسن
من مستوى رد فعميم اتجاه الظروف الخطرة بما يمكنيم من تفادي الوقوع في الحوادث.
ـ ـ ـ ـ ـ االىتمام أكثر بالعمال وانشغالتيم والعمل عمى تنمية ميارتيم من خالل التركيز عمى
التدريب المتواصل.
ـ ـ ـ ـ تخصيص المكافآت التشجيعي ة لمعاممين الممتزمين بتطبيق كافة أنظمة ولوائح السالمة
المينية
.
ـ ـ ـ ـ اىتمام بالصيانة الدورية لمعدات واآلالت واالستغناء عن اآلالت التي تعدت العمر
اضي
االفتر .
ـ ـ ـ ـ ضرورة االستعانة بالمتخصصين عمميا واالستفادة من خبرات الدول المتقدم في مجال
السالمة المينية.
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خاتمة:
تعيش المؤسسات عبر العالم اليوم مرحمة حاسمة في تاريخيا ،حيث أصبحت مسألة البقاء
أىميما الثورة
والتطور شغميا الشاغل ،ولع ّل ما فرض ىذا الواقع مجموعة من العوامل ّ
التكنولوجية التي تعيشيا عمى كافة األصعدة ،وفي ظل ىذا المحيط المتقمب والمضطرب
تواجو المؤسسات معركة شرسة لكسب األفضميات وتضمن ليا البقاء .لذا تولي أغمب
المؤسسات أىمية بالغة لموسائل التي تتعمق بجذب وتطوير مواردىا البشرية ،والعمل عمى
المحافظة عمى سالمتيا ،من خالل توفير أقصى درجات السالمة المينية في مكان العمل،
وسعيا منيا بأىمية ىذا الجانب في تحقيق رضا العمال ،واالنعكاسات التي تنجم عن عدم
السالمة
الدراسة
فإن ّ
ّ
توفره .ومنو ّ
عرف عمى طبيعة العالقة بين إجراءات ّ
الحالية ىدفت إلى التّ ّ
النسيج بمدينة بسكرة .حيث تم
الرضا الميني لدى العمال
بمؤسسة التّجييز و ّ
ّ
ّ
المينية وبين ّ
إتباع المنيج الوصفي اإلرتباطي وجمع البيانات الالزمة بواسطة استبيانين ،أحدىما

الدراسة من
السالمة
وتكون مجتمع ّ
ّ
يقيسّ إجراءات ّ
المينية واآلخر لقياس ّ
الرضا المينيّ .
عينة عشوائية
مؤسسة التّجييز و ّ
تم اختبار ّ
عمال ّ
 198عامال من ّ
النسيج بمدينة بسكرة ،ولقد ّ

الية:
بسيطة بنسبة  % 20أي ما يعادل  40عامال،
وتوصمت ّ
الدراسة إلى ّ
النتائج التّ ّ
ّ
ت السالمة
ـ ـ ـ ـ توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين التزام اإلدارة بتطبيق إجراءا
النسيج بمدينة بسكرة.
المينية والرضا الميني ،لدى العمال
بمؤسسة التّجييز و ّ
ّ
ـ ـ ـ ـ ـ ال توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين تدريب العاممين عمى إجراءا ت السالمة
النسيج بمدينة بسكرة.
المينية والرضا الميني ،لدى العمال
بمؤسسة التّجييز و ّ
ّ
ـ ـ ـ ـ توجد عالقة إرتباطية بين االلتزام بتوفير وسائل السالمة المينية في محيط العمل والرضا
النسيج بمدينة بسكر.ة
الميني ،لدى العمال
بمؤسسة التّجييز و ّ
ّ
ـ ـ ـ ـ ـ توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين االلتزام تطبيق الموائح والقوانين والرضا
النسيج بمدينة بسكرة.
الميني ،لدى العمال
بمؤسسة التّجييز و ّ
ّ
ـ ـ ـ ـ ـ توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين إجراءا ت السالمة المينية والرضا الميني،
النسيج بمدينة بسكرة.
لدى العمال
بمؤسسة التّجييز و ّ
ّ
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 32ــــ محمد أحمد سميمان وسوسن عبد الفتاح وىب،
وأخالقيات األعمال) ،ط ،1دار زمزم ،مصر.2011 ،
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الرضا والوالء الوظيفي( قيم

 33ـــــ محمد سعيد أنور سمطان،

السموك التنظيمي  ،الدار الجامعية الجديدة ،مصر،

2002
.
 34ــــ محمد أحمد عبد النبي ،إدارة الموارد البشرية ،ط ،1دار زمزم ،األردن.2010 ،
 35ــــ مشعمي بالل ،دور برامج السالمة المينية في تحسين أداء العمال في المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة ،مذكرة ماجستير غير منشورة ،جامعة سطيف.2011 ،
 36ـــــ مفتاح عبد السالم الشوييدي ،الصحة والسالمة المينية  ،ط  ،1دار الكتب الوطنية،
ليبيا.2008 ،
 37ــــ معن يحي الحمداني ،األمن والسالمة الصناعية ،ط ،1دار صفاء ،األردن.2008 ،
 http://www.moe.gov.bh/divisions/safety/salma.htmــ38
18h41
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26/11/2013

ملحق رقم ( : )01إستبٌان إجراءات السالمة المهنٌة فً صورته األولٌة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
محمد خيضر بسكرة
جامعة ّ
االجتماعية
االجتماعية/قسم العموم
كمية العموم اإلنسانية و
ّ
ّ
ّ
شعبة عمم النفس

استمارة لمتّحكيم:
األستاذ(ة) الفاضل(ة):
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته:
طيبة وبعد:
تحية ّ
ّ

في إطار التّحضير النجاز مذ ّكرة لنيل شيادة الماستر في عمم النفس العمل والتنظيم تحت عنوان(

بالرضا الميني لدى العمال) ،وعميو لي عظيم ال ّشرف أن أضع بين
السالمة
ّ
إجراءات ّ
المينية وعالقتيا ّ

العمال ،راجية من سيادتكم الموقرة تحكيميا من
أيديكم ىذه االستمارة حول إجراءات السالمة المهنية لدى ّ

حيث:

 قياس العبارات ما وضعت لقياسو.المغوية لمعبارات.
الصياغة
ّ
 سالمة ّ -التعديل المقترح لمعبارات إن وجد.

ولكم منا جزيل الشكر والتقدير
المشرف :د .صباح ساعد
ة

الطالبت :خضراوي بسمت
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ملحق خاص بإستبانة إجراءات السالمة المهنٌة
الرقم

تقيس

العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

إلتزام اإلدارة بتطبيق إجراءات السالمة المهنية
01

توجد سياسة سالمة واضحة لمعمل من قبل إدارة

02

يوجد تقييم لمخاطر العمل من قبل اإلدارة في محيط

مؤسستي
العمل

03

ىناك مشاركة لمعاممين في عممية تقييم مخاطر وتطوير
إجراءات السالمة المينية

04

يوجد تعاون بيني وبين اإلدارة لتحقيق تطبيق قواعد
واجراءات السالمة المينية

05

يتم توفير اإلمكانيات المادية لتطبيق إجراءات السالمة
المينية

06

توجد خطط واضحة لمسالمة المينية

07

يوجد حرص دائم عمى متابعة برامج السالمة المينية

08

توجد كفاءات في إدارة المؤسسة تستطيع أن تعمل عمى

09

يوجد فريق متخصص بإجراءات السالمة المينية

إدارة تطوير أنظمة السالمة المينية

تدريب العاممين عمى إجراءات السالمة المهنية
10

أتمقى تدريبا كافيا عمى خطة اإلخالء والطوارئ

11

يتم التدريب عمى طرق التعامل مع أجيزة السالمة

12

يتم التدريب عمى إجراءات السالمة المينية عن طريق

13

يتم التدريب عمى إجراءات السالمة المينية عن طريق

14

السبب األكثر شيوعا في اإلصابات ىو إىمال العامل

15

السبب األكثر شيوعا في اإلصابات والحوادث ىو قمة

المينية داخل مؤسستي
المحاضرات
الممصقات

المعرفة بإجراءات السالمة المينية
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ال تقيس

التعديل المقترح

16

السبب األكثر شيوعا بإصابات والحوادث ىو عدم

17

السبب األكثر شيوعا بإصابات والحوادث ىو عدم

18

ىناك مشاركة لمعاممين في الندوات والممتقيات الوطنية

التدريب الجيد عمى األجيزة والمعدات
وجود قوانين وتشريعات

أو الدولية المتعمقة بإجراءات السالمة المينية

االلتزام بتوفير وسائل السالمة المهنية في محيط العمل
19

محيط العمل من حيث البناء( الجدران واألبواب) من

20

محيط العمل من حيث العمل البناء( األبواب والنوافذ)

21

تجييزات محيط العمل من حيث( اإلنارة ،التيوية ،ح اررة

22

ييتم المختصون بالفحص الدوري لمعدات واألالت

23

ىناك أنظمة إنذار داخل محيط العمل

24

أنظمة اإلنذار مناسبة لنوعية العمل بأماكن مناسبة

25

يوجد نظام يقوم بالفحص الطبي لعاممين الجدد

26

يوجد سجل طبي لمعاممين يتعمق بحوادث العمل داخل

27

ي لتوعية العاممين
يوجد ممصقات أو لوائح تحذير ة

28

توجد مخارج لطوارئ بمحيط العمل بأعداد كافية

29

توجد خزانات إلسعافات األولية جاىزة لإلستخدام في

مواد غير قابمة الشتعال

من مواد غير قابمة لإلشتعال

) تعتبر مناسبة

المؤسسة

بالسالمة المينية

محيط العمل
اإللتزام بتطبيق الموائح والقوانين
30

يوجد تعاون بين العاممين في تطبيق وسائل السالمة
المينية

31

يوجد قوانين إلزامية الستخدام معدات الوقاية الشخصية
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32

تتوفر منشورات إرشادية في كيفية االستخدام والوسائل

33

ىناك التزام من قبل العاممين من لوائح وقوانين متعمق

34

ىناك تغيير إيجابي داخل المؤسسة نتيجة االلتزام

35

تفرض المؤسسة عقوبات رادعة عمى غير الممتزمين

36

ىناك قواعد وقوانين تطبق مبدأ التعويض والتأمين

الوقائية

بقواعد السالمة المينية

بالموائح والقوانين المتعمقة بالسالمة المينية

باستخدام وسائل الوقاية
لمعاممين
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ملحق رقم ( : )02إستبٌان الرضا المهنً المهنٌة فً صورته األولٌة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
محمد خيضر بسكرة
جامعة ّ
االجتماعية
االجتماعية/قسم العموم
كمية العموم اإلنسانية و
ّ
ّ
ّ
شعبة عمم النفس

استمارة لمتّحكيم:
األستاذ(ة) الفاضل(ة):
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته:
طيبة وبعد:
تحية ّ
ّ

في إطار التّحضير النجاز مذ ّكرة لنيل شيادة الماستر في عمم النفس العمل والتنظيم تحت عنوان(

بالرضا الميني لدى العمال) ،وعميو لي عظيم ال ّشرف أن أضع بين
السالمة
ّ
إجراءات ّ
المينية وعالقتيا ّ

العمال ،راجية من سيادتكم الموقرة تحكيميا من حيث:
أيديكم ىذه االستمارة حول الرضا المهني لدى ّ

 قياس العبارات ما وضعت لقياسو.المغوية لمعبارات.
الصياغة
ّ
 سالمة ّ -التعديل المقترح لمعبارات إن وجد.

ولكم منا جزيل الشكر والتقدير
المشرف :د .صباح ساعد
ة

الطالبت :خضراوي بسمت
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ملحق خاص بإستبانة الرضا المهنً
الرقم

تقيس ال تقيس

العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

1

يتناسب األجر الذي أتقاضاه مع مجيودي

2

راتبي مناسب مقارنة مع زمالئي اآلخرين في العمل

3

األجر الذي أتقاضاه يكفي متطمبات المعيشة

4

أستطيع أن ّأدخر جزء معقول من راتبي كل شير
مني أن أعمل ساعات عمل
وضعيتي
المالية ال تستدعي ّ
ّ

6

المردودية)
أنا راض عن مبمغ المنح(
ّ

5

إضافية
ّ

7
9

يحقّق لي راتبي ال ّشعور باألمن الوظيفي
بالعصبية إذا واجيت رئيسي في العمل
أشعر
ّ

أسموب الرقابة الذي يتبعو رئيسك لمتابعة أدائك لعممك.

10
11

العمال
أشعر بأنو توجد عدالة في توزيع أعباء العمل بين ّ
يسيل التواصل مع المسؤولين عني.

12
13

العمال
يستمع المسؤولون آلراء ّ

يرحب المسؤول عني باقتراحاتي وأفكاري التطويرية.

14
15

المقدمة ليم من
يتعامل المسؤولون عنا بمرونة مع األعذار ّ
العمال.
طرف ّ
يبدي المسؤولون اىتماما كبي ار بآراء واقتراحات العمال

16
17

وشفافية
توزع ساعات العمل عمى الجميع بعدالة
ّ

الكافية ألداء الميمات في
المؤسسة وسائل العمل
توفّر
ّ
ّ
الوقت المطموب

18

مكان العمل ال ّذي أعمل فيو مالئم

8

19

22

المؤسسة التّي أعمل بيا
أشعر باألمن والسالمة داخل
ّ
السنة
أمارس عممي في ظل درجة ح اررة مالئمة خالل أشير ّ
معدات العمل الالزمة ألداء ميامي كما يجب
توفّر المؤسسة ّ
مستوى اإلضاءة في مكان العمل مناسب

23

اشعر أن مينتي ستتحسن قيمتيا في المستقبل

24

أشعر االرتياح ميما كان نوع العمل المطموب مني

20
21
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التعديل المقترح

25

انأ راض عن وظيفتي كونيا مجال ابرز فيو مياراتي

26

أىتم بتطوير عممي من اجل الترقية المينية.
ٍ
أعتبر عممي مصدر ٍ
شخصية لي.
ثقة

28

أشعر أن عممي سبب تطور قدراتي الشخصية

29

أعتبر عممي أقل الوظائف اجتماعيا.

30

أشعر أن عممي ال يناسب مؤىالتي العممية

31

انأ ال أحس بالممل في أغمب أوقات العمل

32
33

أحرص عمى الحضور إلى العمل مب ّك ار

أرغب في أن أستمر في عممي ىذا طوال الحياة

34

أحرص عمى إنجاز ميامي من دون أخطاء

35

أحب مشاركة زمالء العمل في األعمال التي يقومون بيا

36

العالقة مع زمالئي تقوم عمى االحترام المتبادل

37

عندما تواجيني مشكمة في عممي يساعدني زمالئي عمى

27

حمّيا

38

أشعر ّأنني جزء من الجماعة التي أعمل بيا
تزعجني سموكات بعض زمالئي في العمل

40

ليست لدي صراعات أو نزاعات مع أي شخص في العمل

39

- 82 -

الملحق رقم ( : )03يمثل قائمة األساتذة المحكمين الستبياني الدراسة

الرقـــــــم

الدرجة العممية

االســـــــــــــم والمقــــــــــب

التخصص

01

حفيظي سميمة

أستاذ محاضر ب عمم االجتماع

02

أوزليفيي ناجي

أستاذ مساعد أ

عمم النفس

03

نور الدين تاويريريت

أستاذ

عمم النفس

04

بن عامر وسيمة

أستاذ محاضر ب

عمم النفس

05

مدور مميكة

أستاذ محاضر ب

عمم النفس
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المدرسي

المعرفي

الملحق رقم (ٌ : )04وضح كٌفٌة حساب الصدق الظاهري إلستبان السالمة
المهنٌة
محكمٌن
بنود

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

المحكم 1المحكم 2المحكم 3المحكم 4المحكم 5صدق
البند
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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مالحظة
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول

1
1
1
1
1
1

31
32
33
34
35
36

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
=1

مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول

الملحق رقم (ٌ : )05وضح كٌفٌة حساب الصدق الظاهري إلستبان الرضا
المهنً
المحكمٌن
البنود

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

محكم 1محكم2
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1 1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

محكم 3محكم4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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محكم5

صدق
البند

مالحظة

1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
0،6
0،2
1
1
0،2
 0،2ــ
1
0،2
0،2
0،6
1
1
1
1
1
1
1
1

مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
غٌر مقبول
مقبول
مقبول
غٌر مقبول
غٌر مقبول
مقبول
غٌر مقبول
غبر مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
0،2
1
0،6
0،2
0،6
1
0،2
0،6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
= 0،76

مقبول
غٌر مقبول
مقبول
مقبول
غٌر مقبول
مقبول
مقبول
غٌر مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول

الملحق رقم (ٌ : )06بٌن االستبٌان إجراءات السالمة المهنٌة فً صورته
النهائٌة

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جامعة محمد خٌضر ــ بسكرة ــ
كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة
قسم العلوم االجتماعٌة
تخصص علم النفس عمل وتنظٌم

األخ الكرٌم  /األخت الكرٌمة
السالم عميكـــــــــــم ورحمــــــــــــة اهلل وبركاتــــــــــه:
طيبة وبعد
تحية ّ
ّ
تقوم الباحثة بدراسة بعنوان « إجراءات السالمة المهنٌة وعالقتها بالرضاالمهنً » وهو
بصدد تطبٌق إستبانة إجراءات السالمة المهنٌة للحصول على معلومات والبٌانات الالزمة
لذلك  ،وكل ما أرجوه منكم هو التكرم بقراء ة العبارات الواردة فٌها بدقة واإلجابة علٌها
بموضوعٌة  ،لما لذلك من أثر كبٌر على صحة النتائج التً سوف تتوصل إلٌها الباحثة وهو
جزء من متطلبات الحصول على الماستر  ،علما بأن إجابتكم لن تستخدم إال ألغراض
البحث العلمً
شاكرٌن لكم حسن استجابتكم وتعاونكم معنا وتفضلوا بقبول فائق الشكر واالحترام
طرٌقة اإلجابة ٌ :ؤشر العامل على الخانة المناسبة بوضع العالمة ( × )
السنة الجامعٌة 2014 / 2013
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ملحق خاص بإجراءات السالمة المهنٌة :
الرقم
01
02
03
04
05

موافق

العبارات
توجد سياسة سالمة واضحة لمعمل من قبل إدارة
مؤسستي
يوجد تقييم لمخاطر العمل من قبل اإلدارة في محيط
العمل
ىناك مشاركة لمعاممين في عممية تقييم مخاطر
وتطوير إجراءات السالمة المينية
يوجد تعاون بيني وبين اإلدارة لتحقيق تطبيق قواعد
واجراءات السالمة المينية
يتم توفير اإلمكانيات المادية لتطبيق إجراءات
السالمة المينية

06

توجد خطط واضحة لمسالمة المينية

07

يوجد حرص دائم عمى متابعة برامج السالمة المينية

08

توجد كفاءات في إدارة المؤسسة تستطيع أن تعمل

09

يوجد فريق متخصص بإجراءات السالمة المينية

10

أتمقى تدريبا كافيا عمى خطة اإلخالء والطوارئ

11

يتم التدريب عمى طرق التعامل مع أجيزة السالمة

12

يتم التدريب عمى إجراءات السالمة المينية عن

13

يتم التدريب عمى إجراءات السالمة المينية عن

14

السبب األكثر شيوعا في اإلصابات ىو إىمال

عمى إدارة تطوير أنظمة السالمة المينية

المينية داخل مؤسستي
طريق المحاضرات
طريق الممصقات
العامل
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محايد

غير موافق

15

السبب األكثر شيوعا في اإلصابات والحوادث ىو

16

السبب األكثر شيوعا بإصابات والحوادث ىو عدم

17

السبب األكثر شيوعا بإصابات والحوادث ىو عدم

18

ىناك مشاركة لمعاممين في الندوات والممتقيات

قمة المعرفة بإجراءات السالمة المينية

التدريب الجيد عمى األجيزة والمعدات
وجود قوانين وتشريعات

الوطنية أو الدولية المتعمقة بإجراءات السالمة
المينية

19
20
21

محيط العمل من حيث البناء( الجدران واألبواب) من
مواد غير قابمة الشتعال
محيط العمل من حيث العمل البناء( األبواب
والنوافذ) من مواد غير قابمة لإلشتعال
تجييزات محيط العمل من حيث( اإلنارة ،التيوية،
ح اررة ) تعتبر مناسبة

22

ييتم المختصون بالفحص الدوري لمعدات واألالت

23

ىناك أنظمة إنذار داخل محيط العمل

24

أنظمة اإلنذار مناسبة لنوعية العمل بأماكن مناسبة

25

يوجد نظام يقوم بالفحص الطبي لعاممين الجدد

26

يوجد سجل طبي لمعاممين يتعمق بحوادث العمل

27

ي لتوعية العاممين
يوجد ممصقات أو لوائح تحذير ة

28

توجد مخارج لطوارئ بمحيط العمل بأعداد كافية

29

توجد خزانات إلسعافات األولية جاىزة لإلستخدام في

30

داخل المؤسسة

بالسالمة المينية

محيط العمل
يوجد تعاون بين العاممين في تطبيق وسائل السالمة

المينية
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31

يوجد قوانين إلزامية الستخدام معدات الوقاية

32

تتوفر منشورات إرشادية في كيفية االستخدام

33

ىناك التزام من قبل العاممين من لوائح وقوانين

34

ىناك تغيير إيجابي داخل المؤسسة نتيجة االلتزام

35
36

الشخصية

والوسائل الوقائية

متعمق بقواعد السالمة المينية

بالموائح والقوانين المتعمقة بالسالمة المينية
تفرض المؤسسة عقوبات رادعة عمى غير الممتزمين
باستخدام وسائل الوقاية
ىناك قواعد وقوانين تطبق مبدأ التعويض والتأمين
لمعاممين
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الملحق رقم (ٌ : )07بٌن إستبٌان الرضا المهنً فً صورته النهائٌة

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جامعة محمد خٌضر ــ بسكرة ــ
كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة
قسم العلوم االجتماعٌة
تخصص علم النفس عمل وتنظٌم

األخ الكرٌم  /األخت الكرٌمة
السالم عميكـــــــــــم ورحمــــــــــــة اهلل وبركاتــــــــــه:
طيبة وبعد
تحية ّ
ّ
تقوم الباحثة بدراسة بعنوان « إجراءات السالمة المهنٌة وعالقتها بالرضاالمهنً » وهو
بصدد تطبٌق إستبانة الرضا المهنً للحصول على معلومات والبٌانات الالزمة لذلك  ،وكل
ما أرجوه منكم هو التكرم بقراء ة العبارات الواردة فٌها بدقة واإلجابة علٌها بموضوعٌة ،
لما لذلك من أثر كبٌر على صحة النتائج التً سوف تتوصل إلٌها الباحثة وهو جزء من
متطلبات الحصول على الماستر  ،علما بأن إجابتكم لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمً
شاكرٌن لكم حسن استجابتكم وتعاونكم معنا وتفضلوا بقبول فائق الشكر واالحترام
طرٌقة اإلجابة ٌ :ؤشر العامل على الخانة المناسبة بوضع العالمة ( × )
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ملحق خاص بالرضا المهنً
الرقم
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

موافق محاٌد غٌر
موافق

العبـــــــــــــــــــــــــــارات
ٌتناسب األجر الذي أتقاضاه مع مجهودي

راتبً مناسب مقارنة مع زمالئً اآلخرٌن فً العمل
األجر الذي أتقاضاه ٌكفً متطلبات المعٌشة
وضعٌتً المالٌة ال تستدعً منً أن أعمل ساعات عمل
إضافٌة
دودي)
ة
أنا راضً عن مبلغ المنح (المر
ٌحقق لً راتبً الشعور باألمن الوظٌفً
أشعر بالعصبٌة إذا واجهت رئٌسً فً العمل
ٌسمح لً عملً التواصل مع المسؤولٌن
ٌستمع المسؤولٌن ألراء العمال
ٌتعامل المسؤولٌن معنا بمرونة مع األعذار المقدمة لهم
من طرف العمال
ٌبدي المسؤولٌن إهتماما كبٌرا بأراء واقتراحات العمال
توزع ساعات العمل على الجمٌع بعدالة وشفافٌة
توفر المؤسسة وسائل العمل الكافٌة ألداء المهمات فً
الوقت المطلوب
مكان الذي أعمل فٌه مالئم
أشعر باألمن والسالمة داخل المؤسسة التً أعمل بها
أمارس عملً فً ظل درجة حرارة مالئمة خالل أشهر
السنة
توفر المؤسسة معدات العمل األزمة ألداء مهامً كما
ٌجب
مستوى اإلضاءة فً مكان العمل مناسب
أشعر باالرتٌاح مهما كان نوع العمل المطلوب منً
أنا راض عن وظٌفتً كونها مجال إبراز فٌه مهارتً
أعتبر عملً مصدر ثقة شخصٌة لً
أشعر أن عملً سبب تطور قدراتً الشخصٌة
انا ال أحس بالملل فً أغلب أوقات العمل
أحرص على الحضور إلى العمل مبكرا
أرغب فً أن أستمر فً عملً هذا طوال الحٌاة
أحرص على إنجاز مهامً من دون أخطاء
أحب مشاركة زمالء العمل فً األعمال التً ٌقومون بها
- 92 -

28
29
30
31
32

العالقة مع زمالئً تقوم علة اإلحترام المتبادل
عندما تواجهنً مشكلة فً العمل ٌساعدنً زمالئً على
حلها
أشعر أننً جزء من الجماعة التً أعمل بها
تزعجنً سلوكات بعض زمالئً فً العمل
لٌست لدي صراعات أو نزاعات مع أي شخص فً العمل
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